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 [ INTRODUÇÃO ]

A 31 de outubro de 1517, houve um acontecimento que mudaria para sempre a 
história da religião cristã: o monge católico Martinho Lutero afixava na porta da 

catedral de Wittenberg, Alemanha, as suas 95 teses de protesto contra as indulgências, 
dando início àquilo que ficou conhecido como a Reforma Protestante.

 Embora contestando diversos dogmas do catolicismo romano, Lutero ergueu-se es-
pecialmente contra a doutrina de que o perdão de Deus poderia ser comprado pelo 
comércio das famosas indulgências. Segundo o que ele tinha descoberto na Bíblia, a sal-
vação dos pecados não poderia ser obtida pela execução de boas obras, qualquer mérito 
humano ou pagamento, mas apenas e só pela fé em Cristo, por meio do Seu sacrifício, 
algo oferecido livre e gratuitamente a todas as pessoas.

 Rapidamente, as suas propostas se multiplicaram e espalharam por todo o mundo 
cristão, com crescente aceitação por parte do povo, desde pessoas de autoridade ao ci-
dadão comum, o que provocou a natural insatisfação da Igreja Romana, que assim via 
a sua autoridade questionada. A partir daí, milhares de pessoas começaram a pesquisar 
por si mesmas o que as Sagradas Escrituras afirmam, estabelecendo o contraponto com 
aquilo que durante séculos a Igreja tinha reclamado. O contraste foi tão evidente que o 
papado romano não conseguiu conter a vaga da Reforma que se estabeleceu e prospe-
rou por todo o mundo cristão daquele tempo. 

 Cinco séculos depois, levanta-se a questão: teve a Reforma Protestante algum mérito, 
ou foi um ato insensato da parte de um monge demasiado zeloso? Que legado da Re-
forma chegou até aos dias de hoje? Está a Reforma ultrapassada ou ainda por concluir?
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 [ INÍCIO DO CRISTIANISMO ]

Após a passagem de Cristo por esta terra, a Igreja Cristã estabeleceu-se a partir dos ensi-
namentos que os apóstolos tinham recebido do próprio Cristo. Tendo sido comissio-

nados com o mandato de ir e pregar a todas as nações, tribos, língua e povo, os primeiros 
cristãos entregaram-se com empenho e dedicação à missão que lhes tinha sido confiada. 

 As primeiras décadas do cristianismo foram 
marcadas por imenso sucesso – por todo o lado, 
missionários eram enviados e milhares se juntavam à 
fé. A Bíblia relata um caso em que milhares se uniram 
à Igreja: “E naquele dia agregaram-se quase três mil 
almas.” Atos 2:41. O alcance evangelístico neste tempo 
foi tão vasto que as Escrituras dizem que o evangelho 
foi pregado a todo mundo conhecido de então: “A esperança do evangelho que tendes 
ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu.” Colossenses 1:23.

 O livro bíblico de Atos dos Apóstolos é uma das primeiras fontes acerca desse pe-
ríodo, relatando episódios da história da Igreja primitiva e do seu rápido crescimento 
entre os não judeus. Aí, também percebemos que, praticamente desde o início, a Igreja 
começou a ser perseguida – alguns exemplos são as mortes de Estêvão (Atos 7:59) e Tia-
go, filho de Zebedeu (Atos 12:2).

 Tinha sido o próprio Jesus quem revelara aos seus discípulos qual seria a dura ex-
periência do Seu povo nos séculos seguintes à Sua 
passagem por esta terra: “Então vos hão de entregar 
para serdes atormentados, e matar-vos-ão; e sereis 
odiados de todas as nações por causa do meu nome. 
Porque haverá então grande aflição, como nunca 
houve desde o princípio do mundo até agora, nem 
tampouco há de haver.” Mateus 24:9, 21.

 Toda a história da Igreja primitiva assistiu ao cumprimento 
rigoroso das palavras de Cristo. Onde a Igreja prosperava, de imediato se acendiam as 
fogueiras da perseguição. Os cristãos eram despojados das suas posses e expulsos das suas ca-
sas, experimentando “escárnios e açoites, e até cadeias e prisões.” Hebreus 11:36. Um elevado 
número de cristãos foi impiedosamente perseguido e executado sem a mais leve misericórdia, 
apenas e só por causa de sua fé. Aqueles que se tornaram seguidores de Cristo, passaram pelo 
duro sofrimento e a atroz humilhação que o seu Mestre havia anunciado. A Bíblia descreve 
assim esta perseguição: “Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada; 

Para encontrarmos
as respostas a essas 

perguntas, temos
de voltar atrás

na História.
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andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos 
quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, e montes, e pelas covas e cavernas da 
terra.” Hebreus 11:37, 38.

 O Império Romano intensificou o seu ímpeto perseguidor quando o imperador Nero 
culpou os cristãos pelo grande incêndio de Roma. Essas perseguições continuaram com 
maior ou menor intensidade durante séculos. Muitos cristãos foram cobertos com peles 
de animais e lançados à arena para serem despedaçados pelos cães, feras selvagens ou 
queimados vivos nos anfiteatros. Alguns outros foram crucificados. Não poucas vezes, 
o seu sofrimento era o principal motivo de diversão nas festas públicas, quando largas 
multidões se reuniam para apreciar o deplorável espetáculo de crueldade, acompanhan-
do a sua agonia com riso e aplauso.

 Contudo, apesar dessas intensas e severas persegui-
ções, o cristianismo continuou a sua propagação. De 
nada valeram as tentativas de silenciar e parar pela 
força o testemunho e crescimento da Igreja Cristã. 
Ainda que muitos caíssem ao fio da espada, outros se 
erguiam e a obra do evangelho seguia em frente. Para 
os crentes, era considerado um alto privilégio sofrer 
pela causa de Cristo, o que os motivava a serem ainda 
mais ousados e dedicados, crendo que o próprio Jesus lhes daria a justa recompensa, 
senão neste mundo, na terra porvir. 

 Era nítido para todos que a estratégia da força não era eficaz para estancar o progresso 
da religião cristã. Aquilo que a violência física não tinha conseguido obter, deveria ser 
tentado por outros meios, porventura mais subtis, ainda assim mais eficientes.

Ainda que muitos
caíssem ao fio da
espada, outros se
erguiam e a obra

do evangelho
seguia em frente.



[ 6 ]

 [ DECLÍNIO DA DOUTRINA CRISTÃ, 
INTRODUÇÃO DO PAGANISMO ]

À medida que as perseguições abrandavam ou até mesmo terminavam, um anormal 
espírito de transigência e conformidade foi-se apoderando da Igreja e dos crentes, 

o que permitiu a gradual introdução de teorias e tradições humanas que não encontram 
o seu fundamento nas páginas das Sagradas Escrituras. Lentamente, a princípio de 
forma discreta e posteriormente mais visível, o cristianismo começou a ser ameaçado e 
depois invadido por práticas que eram estranhas à religião cristã. 
 
 Na sua segunda carta à Igreja que estava em Tessalónica, o apóstolo Paulo tinha 
anunciado este abandono ou corrupção da fé que se introduziria na Igreja: “Ninguém 
de maneira alguma vos engane; porque não será assim sem que antes venha a apostasia, 
e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição.” II Tessalonicenses 2:3. 

 Para isso, muito contribuiu a conversão nominal de Constantino, no ano 312, o que 
causou grande satisfação no cristianismo. Infelizmente, isso provocou que doutrinas, 
práticas e cerimónias pagãs romanas tivessem mais fácil acesso à Igreja Cristã, incorpo-
rando-se na fé e no culto dos professos seguidores de Cristo.

 Essa união entre o cristianismo original e o paganismo existente criou uma religião 
cujas doutrinas e formas se opõem à religião cristã apostólica da qual os primeiros dis-
cípulos de Cristo tinham testemunhado e feito crescer. A partir daqui, estabeleceram-se 
as bases para o que viria a ser a Igreja Católica Apostólica Romana, uma mistura de 
verdade cristã com paganismo que perdura até aos dias de hoje.

 São vários os exemplos de como essa mistura entre cristianismo e paganismo foi 
extremamente prejudicial para a fé cristã, que acabou fatalmente deturpada em relação 
às suas caraterísticas originais.

 Um desses exemplos é o uso de imagens de escultura nos cultos. Os chamados pagãos 
olhavam para a Igreja Cristã e não encontravam ali as representações dos deuses a que es-
tavam habituados, o que dificultava a sua aceitação do cristianismo. Para suprir essa ca-
rência, foi sendo gradualmente introduzido no culto cristão o uso de imagens e relíquias. 
Finalmente, uma ordem formal foi decretada a fim de autorizar o emprego de imagens, 
o que levantou um outro problema: o segundo dos Dez Mandamentos da lei de Deus 
proibia o uso de imagens de escultura. A Igreja Romana resolveu a questão eliminando 
esse segundo mandamento, dividindo o décimo em dois para manter o total de dez. 
Aqui, cumpriu-se parcialmente o que Daniel tinha anunciado séculos antes, quando 
profetizou que surgiria um poder que tentaria “mudar os tempos e a lei.” Daniel 7:25.



[ 7 ]

 Essa cedência ao paganismo foi uma porta de entrada para violações ainda maiores 
da autoridade da lei de Deus. Desde o início da história do mundo, o Sábado foi estabe-
lecido como dia santo, sagrado e um memorial de toda a criação divina. Nos primeiros 
séculos do cristianismo, o Sábado, sétimo dia da semana, foi observado e guardado 
como santo por todos os cristãos, que eram zelosos em honrar a Deus acima de todas as 
coisas e acreditando profundamente que a lei de Deus é perpétua e imutável. 

 Contudo, a atenção do povo começou a ser cha-
mada para o domingo, primeiro dia da semana, 
como sendo especial, uma vez que Cristo tinha 
ressuscitado justamente nesse dia. Ainda assim, ini-
cialmente, o domingo era apenas um dia de recreação, e o Sábado continuava a ser 
observado como santo. 

 A atribuição de um significado especial ao domingo teve forte acolhimento entre os 
pagãos, uma vez que o dia do sol, o primeiro dia da semana, era venerado entre eles. 
Constantino, imperador romano, que tinha promulgado um decreto fazendo do do-
mingo uma festividade pública, viu aqui uma oportunidade para aproximar os interes-
ses do paganismo e do cristianismo. Nisso, ele foi apoiado pelos líderes da Igreja, o que 
fez com que os cristãos tementes a Deus fossem paulatinamente levados a considerar 
o domingo como dia santo. Finalmente, o Sábado do sétimo dia foi considerado pelos 
concílios da Igreja como sendo uma ultrapassada tradição judaica. A santidade que 
Deus tinha atribuído ao Sábado foi mudada pela Igreja Romana para o domingo.

“Ninguém de maneira
 alguma vos engane...”
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Apesar da corrupção cada vez mais generalizada da doutrina cristã, Deus não deixou 
a fé órfã. Obreiros foram surgindo, os quais insistiram em manter acesa a chama 

da fé cristã primitiva. Muitos deles pagaram com a própria vida o preço que o dever de 
consciência os motivava a sofrer. 

 Entre eles, os valdenses foram um povo que 
assumiu um papel especial. Localizados no norte 
de Itália, nos vales do Piemonte, recusaram-se 
a ceder às exigências que a Igreja Romana fazia 
contra as Sagradas Escrituras, decidindo manter a sua fidelidade para com Deus como 
valor supremo. Os lugares isolados, obscuros e escondidos, as montanhas e até mesmo 
outras terras longe de Roma foram o refúgio para os que queriam preservar a sua prática 
religiosa isenta de tradições e costumes de origem humana. Os valdenses destacaram-se 
também por serem o primeiro povo da Europa a possuir uma tradução da Bíblia na sua 
própria língua. Séculos antes da Reforma Protestante surgir em força, eles tinham as 
Escrituras inalteradas e num idioma que podiam compreender. 

 Durante esse tempo, muitos entre os valdenses resistiram corajosamente ao cerco 
cada vez mais apertado montado pela Igreja Romana e seus apoiantes, mantendo mui-
tos deles o Sábado como dia de adoração e recusando o culto ou veneração de imagens 
de escultura. Embora perseguidos, os esconderijos protetores onde se refugiaram teste-
munharam a sua posição sem hesitação ao lado das fiéis verdades da Palavra de Deus, 
que era mantida como a sua única autoridade suprema. Enquanto isso, partilhavam a 
sua fé de forma destemida com povos de outros lugares, distribuindo entre eles porções 
das Sagradas Escrituras.

 Dessa maneira, Deus não permitiu que a luz da verdade se apagasse totalmente, 
preparando o caminho para os reformadores que se seguiram.

 [ PERÍODO DA PRÉ-REFORMA ]

Deus não permitiu
que a luz da verdade

se apagasse totalmente.
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 [ LUTERO E A REFORMA
PROTESTANTE ]

Imaginemos por um momento o que significava, naquele tempo, falar contra a Igreja 
de Roma – o maior poder do mundo, que ditava ordens a reis e imperadores. Apesar 

disso, o dever de consciência de Martinho Lutero, ele próprio um católico, falou mais 
alto do que quaisquer receios que pudessem surgir.

 As 95 teses que Lutero publicou para que todos pudessem ler, bem como outros ensi-
namentos seus sobre a Bíblia que eram quase totalmente desconhecidos do povo do seu 
tempo, foram rapidamente espalhados por toda a Alemanha e pelo resto do continente 
europeu. Até então, milhares de pessoas viviam apenas com o conhecimento daquilo 
que o clero lhes dizia. Os responsáveis da Igreja eram mesmo olhados como seres supe-
riores, sendo-lhes confiada em exclusivo a tarefa de interpretar e ensinar corretamente 
a Palavra de Deus. Mas agora, todos passaram a saber em rigor o que as Escrituras 
declaravam sobre a fé cristã.

 Rapidamente, o povo se apercebeu que a Igreja Católica defendia muitas tradições e 
ensinamentos não bíblicos, o que levou a que muitos se juntassem a Lutero ou o apoias-
sem. Ocorreram inúmeros debates e a explicação das 95 teses fez com que as pessoas 
fossem cada vez mais esclarecidas quanto ao que a Bíblia realmente ensina.

 Em consequência disso, formaram-se duas fações distintas – a Igreja Católica de 
um lado, Lutero e seus apoiantes do outro. Os reformadores eram da opinião que os 
cristãos deviam seguir a Bíblia e apenas a Bíblia quando debatiam fé e religião; a Igreja 
Católica, como sempre, defendia que deveriam ser seguidas a Bíblia e a tradição, e, por 
essa razão, Lutero e os reformadores deveriam submeter-se às conclusões e mandatos 
da Igreja. Os reformadores afirmavam que apenas o fariam se essas conclusões não esti-
vessem em oposição à revelada Palavra de Deus. Eles acreditavam que tinham o direito 
de seguir a sua própria consciência no que diz respeito à fé. Por outro lado, a Igreja 
Romana defendia que, quando a maioria num concílio da Igreja houvesse decidido o 
que estava certo, todos deviam acatar essa decisão.

 A divergência não poderia ser mais evidente e cada indivíduo deveria tomar uma 
posição: aceitar somente a Palavra de Deus como regra de fé, ou os ensinamentos da 
Igreja que colocavam a tradição lado a lado com a Bíblia.

 Apesar de fortemente pressionado e até ameaçado, Lutero manteve-se firme nas suas 
convicções. Por isso, foi intimado a comparecer perante a dieta (uma assembleia delibe-
rativa) de Worms, na Alemanha. Esse órgão pretendia que Lutero obedecesse às normas 
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religiosas vigentes e renunciasse a tudo quanto havia pregado e escrito.

 Não obstante, a resposta de Lutero foi: “Não posso submeter minha fé quer ao papa 
quer aos concílios, porque é claro como o dia, que eles têm frequentemente errado e se 
contradito um ao outro. Portanto, a menos que eu seja convencido pelo testemunho 
das Escrituras ou pelo mais claro raciocínio; 
a menos que eu seja persuadido por meio 
das passagens que citei; a menos que assim 
submetam minha consciência pela Palavra de 
Deus, não posso retratar-me e não me retra-
tarei, pois é perigoso a um cristão falar contra a consciência. Aqui permaneço, não 
posso fazer outra coisa; Deus queira ajudar-me. Amém.” D’Aubigné, História da Reforma, 
vol. 7, cap. 8, pág. 248, 249.

 Ainda assim, foram feitas várias tentativas de obter por parte de Lutero um compro-
misso com a Igreja. A intimidação feita advertia-o de que poderia ser inapelavelmente 
banido sem qualquer hipótese de defesa. A isso, Lutero respondeu: “O evangelho de 
Cristo não pode ser pregado sem dano. Por que, pois, deveria o temor ou apreensão do 
perigo separar-me do Senhor, e da divina Palavra, que, unicamente, é a verdade? Não! 
Entregaria antes meu corpo, meu sangue e minha vida.” D’Aubigné, História da Reforma, 
vol. 7, cap. 10, pág. 261.

 Nenhum clérigo católico foi capaz de mostrar que a leitura que Lutero fazia das 
Sagradas Escrituras estava errada. Nenhuma prova com base na Bíblia foi mostrada de 
que a tradição da Igreja deveria ser, juntamente com a própria Bíblia, uma norma de 
fé. Finalmente, Martinho Lutero acabou excomungado. A verdade das Escrituras saiu 
evidenciada e reforçada.

 [ JUSTIFICAÇÃO PELA FÉ ]

Olharemos agora para o que a Bíblia diz acerca de alguns dos assuntos que motiva-
ram o protesto de Lutero.

 A Bíblia aponta claramente que o pecado é a transgressão ou violação da lei de Deus: 
“Todo aquele que pratica o pecado transgride a Lei; de facto, o pecado é a transgressão 
da Lei.” I João 3:4. As Escrituras mostram também que o resultado inevitável dessa 
transgressão é a morte: “Porque o salário do pecado é a morte.” Romanos 6:23. 

 Por essa razão é que, de livre vontade, Cristo tomou sobre Si o castigo que deveria 
recair sobre os transgressores: “Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e 

“... é perigoso a um cristão
falar contra a consciência.”
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moído por causa das nossas iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, 
e pelas Suas pisaduras fomos sarados.” Isaías 53:5. Cristo tomou providências para a 
nossa justificação pela fé n’Ele mesmo: “Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz 
com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.” Romanos 5:1. As Escrituras ensinam 
também que a salvação pode ser obtida apenas e só por meio de Cristo: “E em nenhum 
outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre 
os homens, pelo qual devamos ser salvos.” Atos 4:12.

 Uma vez que todas as pessoas estão na condição de pecadores, a salvação só pode 
ser obtida por meio desse ato de graça, ou favor não merecido, da parte do próprio 
Deus: “Sendo justificados gratuitamente pela Sua graça, pela redenção que há em Cris-
to Jesus.” Romanos 3:24. Isso foi conseguido pela 
morte de Cristo na cruz: “Muito mais agora, que 
fomos justificados pelo seu sangue, seremos por 
ele salvos da ira.” Romanos 5:9.

 A Bíblia mostra que a base para a justificação 
do crente não é a sua observância da lei, mas a perfeita obediência de Cristo: “Conse-
quentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os ho-
mens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos 
os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos 
foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem 
muitos serão feitos justos.” Romanos 5:18, 19. Isso porque, além da fé, até mesmo o fazer 
boas obras é dom de Deus e não um mérito pessoal que possamos alcançar pelo nosso 
próprio esforço: “Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de 
acordo com a boa vontade dele.” Filipenses 2:13. 

 A remissão dos pecados e a justificação diante de 
Deus acontece apenas pela fé em Jesus e no seu 
sacrifício. Já no tempo do Antigo Testamento os 
profetas faziam essa afirmação: “O justo 
pela sua fé viverá.” Habacuque 2:4. 
Martinho Lutero descobriu isso ao 
ler o que Paulo escreveu à igreja que 
estava em Roma: “O justo viverá pela 
fé.” Romanos 1:17. Isto foi confirmado 
quando o mesmo Paulo escreveu a car-
ta aos Hebreus: “O justo viverá pela fé.” 
Hebreus 10:38.

O fazer boas obras é 
dom de Deus e não 
um mérito pessoal.
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 [ PERDÃO DOS PECADOS ]

As Escrituras são muito claras quanto ao facto de que devemos confessar e perdoar as 
ofensas que temos entre nós. A Bíblia diz: “Olhai por vós mesmos. E, se teu irmão 

pecar contra ti, repreende-o e, se ele se arrepender, perdoa-lhe.” Lucas 17:3. Isso indica 
que há lugar para a confissão e perdão pessoal direto entre o ofensor e a pessoa ofendida.

 Em último caso, é sempre Jesus quem nos perdoa. 
A famosa oração do Senhor diz: “E perdoa-nos as 
nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nos-
sos devedores.” Mateus 6:12. Simultaneamente, ape-
nas Deus pode perdoar os pecados contra Ele, um 
atributo que Ele não entregou a homem algum.

 De acordo com a Bíblia, não há necessidade alguma de intermediários entre o peca-
dor e Cristo, pois Cristo é que é o intermediário entre o homem e Deus. O apóstolo 
João descreve esta questão da seguinte forma: “Estas coisas vos escrevo, para que não 
pequeis; e, se alguém pecar, temos um Advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o jus-
to.” I João 2: 1, 2. Mas será que não pode haver homens, sacerdotes, que possam atuar 
como mediadores entre o pecador e Deus? A Bíblia responde de forma muito direta: 
“Porquanto há um só Deus e um só Mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus 
homem.” I Timóteo 2:5.

 É somente por meio de Jesus Cristo que o pecador pode ser perdoado e desse modo 
ser-lhe concedido o acesso ao reino de Deus. Somente Jesus é o nosso Salvador, nosso 
Mediador e nosso Advogado para com o Pai – é a Ele que devemos confessar e entregar 

o nosso pecado. Quando 
sabemos que erramos e 
nos arrependemos, pode-
mos com confiança e pela 
fé recorrer diretamente a 
Cristo para perdão dos pe-
cados, e então obteremos 
o cumprimento desta pro-
messa: “Se confessarmos os 
nossos pecados, Ele é fiel e 
justo para nos perdoar os 
pecados, e nos purificar de 
toda a injustiça.” I João 1:9.

... podemos com
confiança e pela fé

recorrer diretamente
a Cristo.
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 [ DE LUTERO ATÉ HOJE: CONTINUAÇÃO DO PROTESTO ]

 [ BATISMO CRISTÃO ]
A Bíblia mostra que existe apenas um tipo de batismo, justamente aquele que foi 

ensinado por Jesus e praticado por todos os apóstolos e pela Igreja Cristã desde o 
seu início: “Um só Senhor, uma só fé, um só batismo.” Efésios 4:5. “Portanto ide, fazei 
discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo.” Mateus 28:19.

 Todas as descrições de batismos na Bíblia indicam que as pessoas entravam na água 
e dela saíam: “E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o 
eunuco, e o batizou. E … saíram da água.” Atos 8:38, 39. “E, sendo Jesus batizado, saiu 
logo da água.” Mateus 3:16. A Bíblia confirma que o batismo era realizado sempre em 
locais em que havia abundância de água para que as pessoas pudessem ser submergidas 
e batizadas por imersão: “E eram por ele batizados no rio Jordão.” Mateus 3:6.

 Até Jesus Cristo deu esse mesmo exemplo ao ser batizado por João Batista, que o 
imergiu no rio Jordão, um momento em que o próprio Pai se manifestou com agrado: 
“Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. 
... E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se Lhe abriram os céus, e viu o 
Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus 
dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo.” Mateus 3:13, 16, 17.

 Portanto, a Bíblia ensina que o batismo deve ser efetuado apenas por imersão. A 
própria palavra “batismo” provém do grego báptisma e significa mergulhar, imergir e 
não aspergir.

 No livro de Romanos, Paulo explica o profundo significado do batismo. Quando a 
pessoa é mergulhada durante o seu batismo, isso é um símbolo de morte e sepultamen-
to do pecado. E, ao ressurgir das águas, temos o símbolo completo, pois Cristo também 
ressurgiu da sepultura da morte para a vida. Esse sair das águas representa o novo nasci-
mento para uma nova vida, pelo poder de Cristo. “De sorte que fomos sepultados com 
ele pelo batismo na morte; para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, 
pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida.” Romanos 6:4. Ora, 
todo esse cerimonial requer que o batismo seja por imersão e nunca de outra forma.
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 Paralelamente, em nenhum lugar das Sagradas Escrituras se defende ou ordena o 
batismo de crianças.

 A Bíblia diz que a condição essencial para o batismo 
é crer em Jesus: “Quem crer e for batizado será salvo”. 
Marcos 16:16. Podemos perceber um caso desses na con-
versa entre Filipe e o eunuco: “E, indo eles caminhando, 
chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água; que impede que eu 
seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E, respondendo ele, 
disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram 
ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou.” Atos 8:36-38.

 Uma criança pequena ainda não tem a capacidade para conhecer a mensagem do 
evangelho, crer e decidir ser batizada. Entre todos os exemplos de batismo que apare-
cem na Bíblia, não encontramos um único que envolva crianças pequenas, mas sempre 
pessoas que decidiram, por elas mesmas e de livre vontade, ser batizadas.

“Quem crer e for
batizado será salvo.”

 [ ESTADO DOS MORTOS ]
A grande maioria do mundo cristão acredita na imortalidade da alma. Julga-se que, 

quando uma pessoa morre, continua ainda a viver sob a forma de alma ou espírito.
Será que a Bíblia apoia essa ideia? Génesis 2:7 diz: “E formou o Senhor Deus o homem 
do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida; e o homem foi feito alma vi-
vente.” É dito que, no momento da criação, o homem se tornou uma alma vivente; não 
é dito que o homem recebeu uma alma. Noutro local, a Escritura esclarece o destino 
final dessa alma vivente: “A alma que pecar, essa morrerá.” Ezequiel 18:20.

 De onde surgiu então o ensinamento acerca da imortalidade da alma? A resposta é 
encontrada logo no início da Bíblia, quando são relatados os primeiros momentos da 
humanidade nesta terra. Deus disse a Adão e Eva, o primeiro casal, que eles não de-
veriam comer de uma determinada árvore no jardim. Se eles comessem do fruto dessa 
árvore específica, eles morreriam. Mas Satanás, o inimigo de Deus, disse a Eva: “Certa-
mente não morrereis.” Génesis 3:4. Com essa mentira, teve início a falsa crença de que 
não existe morte, apenas uma passagem para outra forma de existência. Essa mentira de 
Satanás é, até hoje, a base para a doutrina da imortalidade da alma, tendo-se tornado 
comum e aceite em muitas religiões. 

 Mas o que nos diz a Bíblia sobre esse assunto? O sábio Salomão escreveu: “Porque 
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“Quem crer e for
batizado será salvo.”

os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem 
tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. 
Também o seu amor, o seu ódio, e a sua inveja já pereceram, e já não têm parte alguma 
para sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão 
para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não 
há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma.” Eclesiastes 9:5-6, 10.

 As Sagradas Escrituras ensinam que chegará o momento em 
que os mortos acordarão do sono inconsciente da morte: “Não 
vos admireis disto; porque vem a hora em que todos os que estão 
nos sepulcros ouvirão a Sua voz. E os que fizeram o bem sairão 
para a ressurreição da vida; e os que fizeram o mal para a ressur-
reição da condenação.” João 5:28-29.

 Paulo chega à mesma conclusão quando fala acerca do regresso de Jesus à Terra: 
“Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor: que nós, os que ficarmos vivos para a 
vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá 
do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus; e os que mor-
reram em Cristo ressuscitarão primeiro. 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.” I Tessalonicenses 4:15-17.

“...os que
morreram
em Cristo

ressuscitarão
primeiro.”
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 Portanto, os que já faleceram estão mortos nas sepulturas e serão acordados ou res-
suscitados por Jesus. Enquanto ali estão, eles não sabem nada, permanecendo em silên-
cio nas campas até ao dia da ressurreição. 

 Quando Lázaro morreu, Jesus veio até junto dele. Lázaro já tinha morrido há quatro 
dias e começara a notar-se um certo odor. Jesus afirmou que Lázaro estava morto, mas 
executou um milagre, trazendo Lázaro novamente à vida, quando lhe disse: “Lázaro, sai 
para fora.” João 11:43. Nesse momento, Lázaro saiu realmente do sepulcro onde tinha 
sido colocado. 

 Existe no mundo cristão o ensinamento de que, quando uma pessoa morre, ela vai 
para o céu ou para o inferno. Ora, se os justos que morreram fossem diretamente para 
o céu, então teríamos de acreditar que Lázaro, o amigo de Jesus, estaria no céu quando 
Cristo o ressuscitou. Mas Lázaro não desceu do céu, das nuvens ou do espaço; ele saiu 
do sepulcro.

 Nesse relato também percebemos que Jesus ressuscitará Lázaro no último dia. Mar-
ta disse: “Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia.” João 11:24. Esse 
último dia é aquele em que Jesus regressa à Terra para ressuscitar, trazer de novo à vida 
aqueles que descansam no sono da morte. 

 Adicionalmente, a Bíblia revela que somente Jesus tem imortalidade. Está escrito: 
“O bem-aventurado, e único Poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores; 
aquele que tem, ele só, a imortalidade.” I Timóteo 6:15-16. Só Deus é imortal. Os huma-
nos são mortais e receberão a imortalidade apenas quando Jesus vier novamente. Paulo 
descreve-o da seguinte forma: “Eis aqui vos digo um mistério: Na verdade, nem todos 
dormiremos, mas todos seremos transformados; 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. Porque convém que isto que é corruptível 
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se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E, 
quando isto que é corruptível, se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se re-
vestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: Tragada foi a morte 
na vitória.” I Coríntios 15:51-54. 

 Muitos são os que acreditam que existe uma alma ou espírito que é libertado por 
altura do falecimento, que paira no ar influenciando as pessoas e que tem a capacidade 
de se comunicar, enviando mensagens. Percebemos isso pela própria designação en-
contrada num excerto de uma revista espírita: “O que é o Espiritismo? Espiritismo é a 
crença de que o espírito vive fora do corpo e pode ter contacto com os viventes através 
de pessoas chamadas médiuns.” Spiritisten, 1900, pág.84. De acordo com o que lemos da 
Sagrada Escritura sobre esse assunto, essa crença não corresponde à realidade. 

 Ainda assim, milhões de pessoas acreditam na reencarnação – o ensinamento de que 
a alma nunca morre, mas é reencarnada em corpos diferentes de geração para geração. 
Como também já vimos, esse tipo de ensino não está em harmonia com as evidências 
da Bíblia.

 Por meio de muitos textos das Escrituras, percebemos que a Bíblia recusa as teorias 
da imortalidade da alma, da reencarnação, do espiritismo e de práticas similares. A Bí-
blia descreve essas crenças e práticas de forma muito clara: “Entre ti não se achará quem 
faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, 
nem agoureiro nem feiticeiro; nem encantador, nem quem consulte a um espírito adi-
vinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos; pois todo aquele que faz tal 
coisa é abominação ao Senhor; e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora 
diante de ti.” Deuteronómio 18:10-12.

 A Bíblia rejeita completamente os ensinamentos acerca da imortalidade da alma, 
espiritismo, reencarnação, bem como muitas das filosofias/religiões místicas orientais.
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 [ SÁBADO ]

A Bíblia diz que “no princípio criou Deus os céus e a terra.” Génesis 1:1. O ato criador 
de Deus atribuiu ordem ao mundo em que vivemos. Surgiram a luz, a atmosfera, 

os mares, a terra, as plantas, as aves, os peixes e os animais. Finalmente, no sexto dia, 
Deus criou Adão, o primeiro homem, e Eva, a primeira mulher. Após esse sexto dia, 
faltava ainda algo: um período especial de tempo, que fosse santificado e abençoado 
pelo próprio Deus e que servisse de sinal entre Ele e a humanidade criada. Diz a Bíblia: 
“E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de 
toda a Sua obra, que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou; porque 
nele descansou de toda a Sua obra que Deus criara e fizera.” Génesis 2:2, 3.

 Ao longo de toda a história bíblica, os servos de 
Deus observaram sem interrupção o Sábado do séti-
mo dia como um tempo santo. Até o próprio Jesus, 
quando esteve na Terra, guardou o Sábado no sétimo 
dia: “E, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o Seu 
costume, na sinagoga, e levantou-Se para ler.” Lucas 4:16.

 A ordem expressamente indicada por Deus para a observância do Sábado do sétimo 
dia como o dia santo está nos Dez Mandamentos da lei de Deus, cujo quarto manda-
mento diz: “Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. Seis dias trabalharás, e farás 
toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Porque em seis dias 
fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou; 
portanto abençoou o Senhor o dia do sábado, e o santificou.” Êxodo 20:8-11.

 Ao longo da Bíblia temos imensas evidências da imutabilidade da lei de Deus: “Fiéis 
são todos os Seus mandamentos. Permanecem firmes para todo o sempre.” Salmos 111:7, 
8. “Toda a palavra de Deus é pura; nada acrescentes às Suas palavras.” Provérbios 30:5, 6. 
“Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar, e 
nada se lhe deve tirar.” Eclesiastes 3:14.

 Mas será que Jesus veio para alterar a lei? A resposta é dada pelo próprio Jesus: “Não 
cuideis que vim destruir a lei ou os profetas; não vim abrogar, mas cumprir. Porque em 
verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um til se omitirá 
da lei sem que tudo seja cumprido.” Mateus 5:17, 18. Aliás, Jesus não poderia de forma 
alguma alterar a lei, pois isso estaria em conflito direto com o caráter de Deus, que não 
pode sofrer modificação: “Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descen-
do do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança.” Tiago 
1:17. “Eu, o Senhor, não mudo.” Malaquias 3:6.

“Fiéis são todos os
Seus mandamentos...”
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 Ao longo de toda a Escritura, não existe ordem alguma para mudar qualquer dos Dez 
Mandamentos, o que inclui a observância do Sábado do sétimo dia como santo. Pelo 
contrário, a Bíblia diz: “Nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno e delas nada 
retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes ordeno.” 
Deuteronómio 4:2. O próprio Deus prometeu não alterar os Seus mandamentos: “Não 
violarei a minha aliança nem modificarei as promessas dos meus lábios.” Salmo 89:34. 

 Depois da passagem de Jesus por este mundo 
e Sua ascensão aos céus, o Sábado continuou a 
ser observado como santo pelos apóstolos: “No 
Sábado, saíamos da cidade e fomos para a beira 
do rio, onde esperávamos encontrar um lugar 
de oração.” Atos 16:13. Neste mesmo livro do Novo Testamento, Lucas, o autor, men-
ciona várias vezes que o sábado era observado pelos seguidores de Cristo, abrangendo 
um período de vários anos depois da ressurreição de Jesus: dois Sábados em Antioquia 
(Atos 13:14, 42, 44); um sábado em Filipos (Atos 16:13); três sábados em Tessalónica (Atos 
17:2, 3); 78 sábados em Corinto (Atos 18:4, 11).

 As Escrituras também mostram que na nova terra, após o regresso de Jesus a este 
mundo e a sua restauração à perfeição original, o Sábado continuará a ser um dia espe-
cial de adoração: “E será que desde uma lua nova até à outra, e desde um sábado até ao 
outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor.” Isaías 66:23. 

 Assim, como nenhum homem está autorizado a mudar aquilo que Deus determi-
nou, podemos concluir que aos olhos de Deus ainda se mantém intacta a santidade do 
Sábado do sétimo dia. O apelo de Cristo é exatamente no sentido de respeitarmos os 
Seus mandamentos: “Se me amais, guardai os meus mandamentos.” João 14:15. “Nisto 
conhecemos que amamos os filhos de Deus, 
quando amamos a Deus e guardamos 
os Seus mandamentos. Porque 
este é o amor de Deus: que 
guardemos os Seus manda-
mentos; e os Seus manda-
mentos não são pesados.” 
I João 5:2, 3.

 ... nenhum homem está 
autorizado a mudar aquilo 

que Deus determinou...
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 Um dos textos bíblicos mais usados no sentido de promover e 
incentivar esta unidade entre os cristãos está no evangelho de João: 
“Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em 
ti; que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que 
tu me enviaste.” João 17:21.

 Não há dúvida alguma de que a união e existência de entendimento entre todos os 
homens são sempre objetivos desejáveis. Contudo, de acordo com o mesmo capítulo de 
João, essa aproximação ou união deve ser materializada da seguinte forma: “Santifica-os 
na tua verdade; a tua palavra é a verdade.” João 17:17. É a verdade da Palavra de Deus, 
que revela Jesus, que deve ser o motivo de toda a união entre os cristãos. É apenas por 
essa verdade revelada nas páginas das Sagradas Escrituras que a verdadeira religião e a 
verdadeira fé devem ser aferidas, entendidas e colocadas em prática.

 Ao olharmos para todo o espetro cristão e para alguma denominação em particular, 
devemos perguntar: estão os seus princípios e doutrinas fundamentados na Bíblia e 
apenas na Bíblia? Podemos comprovar toda a experiência religiosa pelas páginas das 
Escrituras? Se a resposta for não, é preferível ser dividido pela verdade do que unido 
pelo erro. 

 Nas palavras de Jesus, a Bíblia apresenta a razão fundamental para toda a fé religiosa: 
“Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E 
conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.” João 8:31,32.

 [ CONCLUSÃO ]

“... a tua
palavra é

a verdade.”

Agora que se celebram os 500 anos da Reforma Protestante, surge com força uma 
proposta, um movimento que tenta reaproximar as partes, declarando que o pro-

testo não tem mais razão de ser, e que os cristãos deveriam concentrar os seus esforços 
na unidade entre todos e no fim da separação histórica.João 8:31,32.
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“... a tua
palavra é

a verdade.”

QUER SABER MAIS SOBRE A BÍBLIA?
CONTACTE-NOS.

 Martinho Lutero foi um profundo pesquisador das Escrituras, encontrando nelas 
as muitas respostas sobre a fé cristã que durante a sua vida tinha procurado sem 
sucesso. Foi por ter descoberto a verdade sobre Jesus Cristo nas páginas da Bíblia 
que, movido por um intenso e inquebrável dever de consciência, se lançou numa 
incansável obra de recuperação e restauração daquilo que durante séculos tinha vindo 
a ser esquecido por quase todos: os ensinamentos das Escrituras sem mistura com a 
tradição humana.

 Quinhentos anos após o início da Reforma Protestante, o legado de Lutero é esse 
mesmo: um constante retorno à Bíblia, apenas à Bíblia e a nada mais do que a Bíblia 
como único fundamento da fé religiosa.

 Nesse livro sagrado Jesus diz: “Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a 
vida eterna, e elas mesmas são as que dão testemunho de mim.” João 5:39. Eis aqui o 
convite que Lutero aceitou e que Deus o convida a aceitar hoje.
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