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Lição 10. Paulo e a rebelião 
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Sábado 27 de fevereiro 

Sem dúvida o apóstolo Paulo foi o maior propulsor do Cristianismo. Ele era ciente de que havia 

um conflito invisível contra forças não humanas. Nesta semana veremos algumas facetas dos 

ensinos de Paulo que revelam seu conhecimento sobre este grande conflito; e como este é o 

pano de fundo de tudo o que acontece neste mundo. 

 

O verso para decorar é: 

 

“E, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se 

revestir de imortalidade, então, se cumprirá a palavra que está escrita: Tragada foi a morte 

pela vitória” (1Coríntios 15:54 Almeida Revista e Atualizada 1993-ARA). 

 

Neste texto o apóstolo mostra que o grande conflito terá um fim. Por enquanto, os efeitos deste 

conflito afetam nosso corpo físico com dores, doenças e finalmente a morte. Este ciclo da vida 

atual, um dia terá um fim. Um dia a morte será tragada. Atualmente a morte traga a todos, 

ninguém por muito que se esforce poderá vencê-la. Na bíblia em espanhol, versão Reina Valera 

de 1960 (R60) disse: “Sorbida es la muerte en victoria”. ‘Sorbida’ dá a ideia de sugar um 

líquido o que é confirmado pelo grego Κατεπόθη (tempo aorista de ‘katapino’). Portanto, a 

morte que nos vai sugando a energia até nos eliminar, um dia ela será sugada por cada homem 

ate eliminá-la completamente (Romanos 6:22). 

 

Paulo tinha revelações diretas de Deus (2 Coríntios 12:7) e seu entendimento do conflito 

cósmico era tão profundo que ele afirmou: “Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, 

e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra 

as forças espirituais do mal, nas regiões celestes” (Efésios 6:12 ARA). Ele vê que há uma luta 

que todos temos contra autoridades espirituais deste mundo (principados = potestades =  

dominadores = forças espirituais do mal). Este conhecimento ultrapassa o mais apurado 

conhecimento científico, o método científico é muito limitado até para detectar a presença 

destes seres, quanto mais ainda para descobrir seus planos. 

 

Por esta razão, aceitar apenas a ciência humana limita o conhecimento existente. Ela te liberta 

de mentiras humanas e tradições sem sentido, mas cega o que está patente na realidade da vida 

humana.   

 

Temos inimigos nas regiões celestes (de uma natureza diferente à humana) se movimentando 

constantemente buscando a quem devorar (1 Pedro 5:8). Se pudéssemos abrir os olhos veríamos 

o grande conflito acontecendo bem ao nosso lado. O profeta Eliseu também olhava esta luta e 

apesar do cenário adverso ele via os exércitos de Deus lhe protegendo. Por esta razão ele disse a 

seu temeroso servo “Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com 

eles. Orou Eliseu e disse: SENHOR, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O SENHOR 

abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em 

redor de Eliseu.  (2 Reis 6:16-17 ARA). 

 

Tal vez a cegueira spiritual do cristianismo atual está fazendo em que acreditemos no 

espiritismo, ou que vivamos tranquilamente sem fazer algo para promover a iminente vinda de 

Cristo. Em consequência “não durmamos como os demais; pelo contrário, vigiemos e sejamos 

sóbrios” (1Tessalonicenses 5:6 ARA). 
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Domingo 28 de fevereiro 

Adão e Jesus 

 

O grande conflito é apenas entre dois seres, Jesus por um lado e Satanás pelo outro. Satanás 

odeia Jesus, porque a seu entender Jesus (ou arcanjo Miguel, ver Daniel 12:1) pisou seu direito 

de ser Deus. Mas Jesus é “nosso grande Deus e Salvador” (Tito 2:13 ARA), Deus forte (Isaias 

9:6). O Deus Pai reconhece Jesus como Deus ao dizer: “O teu trono, ó Deus, é para todo o 

sempre; e: Cetro de equidade é o cetro do seu reino” (Hebreus 1:8 ARA).  

 

Mas ao ser Satanás expulso do céu (Apocalipse 12:9), sua ira contra Jesus, foi transferida contra 

os primeiros seres criados, Adão e Eva. Satanás ideou planos para poder enganar eles para 

ampliar sua rebelião envolvendo a espécie humana. Ellen White apresenta mais detalhes deste 

planejamento. 

 

“Satanás manteve uma consulta com seus anjos ímpios. Eles não estavam todos 

prontamente unidos para se engajar neste perigoso e terrível trabalho. Declarou que não 

confiava em ninguém para cumprir esta obra, pois pensava que apenas ele era 

suficientemente sábio para levar avante um empreendimento tão importante. Desejava 

que considerassem o assunto, enquanto os deixaria e procuraria um retiro para consolidar 

seus planos. Procurou impressioná-los com o fato de que esta era sua final e única 

esperança. Se falhassem aqui, toda perspectiva de recuperação e controle do Céu ou de 

alguma parte da criação de Deus era sem esperança. 

Satanás ficou sozinho para considerar seus planos de modo que fosse absolutamente certa 

a queda de Adão e Eva. Temia que seus propósitos pudessem ser derrotados. E mais, 

mesmo que tivesse sucesso em levar Adão e Eva a desobedecerem aos mandamentos de 

Deus, e assim se tornassem transgressores de Sua lei, e nenhum bem viesse a ele, seu 

próprio caso não seria melhorado; somente sua culpa seria aumentada. 

Estremeceu ao pensar em submergir o santo e feliz par na miséria e remorso que ele 

próprio sofria. Parecia indeciso: a um tempo, firme e determinado, em seguida, hesitando 

e vacilando. Satanás lançou fora seus sentimentos de desespero e fraqueza e, como líder 

deles, fortaleceu-se para enfrentar o problema e fazer tudo o que estivesse ao seu alcance 

para desafiar a autoridade de Deus e Seu Filho. Informou-os de seus planos. Se fosse 

audaciosamente ter com Adão e Eva para queixar-se do Filho de Deus, eles não o 

ouviriam por um momento, pois deviam estar preparados para tal ataque. Mesmo que 

procurasse intimidá-los com seu poder, até recentemente um anjo de elevada autoridade, 

nada poderia conseguir. Decidiu que a astúcia e o engano fariam o que a força ou o poder 

não lograriam” (Historia da Redenção, Capitulo 3). 

 

Lamentavelmente o plano de Satanás teve sucesso, e por meio de Adão a morte chegou à 

espécie humana (Romanos 5:12). Na sequencia, Satanás aguardou que se desse morte ou perdão 

aos humanos pecadores. Se dava a morte poderia acusar a Deus de tirano e abusivo, porém se 

dava perdão ele poderia ter direito a pedi-lo também. O plano era perfeito, mas ele não sabia 

que Jesus se faria homem e morreria em lugar do homem, sem anular a Lei divina e mostrando 

o amor de Deus pela espécie caída. Este entendimento não estava claro até depois da partida de 

Jesus. Mas Paulo entendia perfeitamente, ele disse “Evidentemente, grande é o mistério da 

piedade: Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por 

anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória”. (1 Timóteo 3:16 ARA).  

 

Jesus veio como um segundo Adão e venceu a Satanás em inferioridade de condições. Portanto 

Satanás acumulou duas derrotas, uma no céu e outra na terra. A primeira foi uma derrota por 

espaço no céu (temporária) e na segunda perdeu o direito à vida (definitiva). Sabedor disto, 

Satanás lança seus últimos esforços, guerreando contra todo seguidor de Jesus (Apocalipse 

12:17). Quem deseja seguir a Jesus certamente sofrerá os ataques dos espíritos do mal.  
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Segunda 29 de fevereiro 

O edifício da igreja 

 

Outra faceta do grande conflito se trava dentro da igreja. A palavra igreja tem origem no grego 

ἐκκλησία (ekklesia), a qual significaria segundo a análise lexicográfica de Thayer: congregação 

de pessoas de diferentes origens produto de um chamado aberto. Jamais significa o prédio ou 

templo onde acontece a reunião. Portanto, um individuo não é a igreja e isoladamente não pode 

ser parte da igreja. Aqui aparece a importância de sempre se congregar (Hebreus 10:25). 

 

Muitos se frustram quando começam a frequentar uma congregação cristã. As expectativas são 

tão elevadas em relação ao ambiente no qual estarão. Logo se dão conta que há divisões e 

partidarismos. Na igreja de Corinto haviam esses problemas e Paulo lhes chama a atenção 

dizendo: 

 

“Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais 

segundo o homem?  Quando, pois, alguém diz: Eu sou de Paulo, e outro: Eu, de Apolo, 

não é evidente que andais segundo os homens?”  (1Coríntios 3:3-4 ARA). 

 

Em geral os conflitos internos há porque lamentavelmente o sistema de nomeação de líderes da 

igreja é tendencioso, de cima para abaixo. Eles são escolhidos a dedo e qualquer erro ou abuso 

rapidamente será encoberto por quem nomeou. Os pastores ou sacerdotes se sentem ou são 

donos de suas respectivas congregações. E qual ditadores “Chavistas” fazem e desfazem sua 

própria vontade com a Bíblia na mão. Hoje nas “igrejas” acontecem abusos sem precedentes, 

tais como os casos conhecidos de pedofilia. 

 

Esta decadência das igrejas leva ao desânimo de qualquer pessoa que deseja seguir o 

cristianismo. O desejo de seguir a Jesus deve ser maior que qualquer atrito interno. A única 

razão válida para sair de uma igreja é quando a autoridade da Bíblia (de Deus) está abaixo de 

tradições ou decisões. A Bíblia é a lei maior, todas as outras deveriam se ajustar a ela. Quando 

se inverte isto, não há dúvida de que ideias humanas são os que guiam essa igreja. Perdeu o 

fundamento sólido. “E maldito o homem que confia no homem” (Jeremias 17:5).  

 

Para Paulo, o crescimento quantitativo e qualitativo da igreja se pode comparar ao trabalho 

disciplinado que se deve fazer para obter uma boa colheita de feijão ou um a construção de um 

belo edifício (1 Coríntios 3:9). Divisões e contendas apenas destroem a lavoura ou derrubam as 

colunas que sustentam o prédio. Que está na igreja fazendo isto um dia será destruído por Deus 

(1Coríntios 3:17).  

 

Terça 01 de março 

A igreja como um corpo 
 

A igreja primitiva sofreu muitos ataques externos como perseguições, apedrejamentos, 

acusações legais, e punições. Mas apesar disto ela teve sucesso. Havia humildade nos líderes. 

Não havia um cabeça que dava as ordens, mas cada comunidade ou congregação andava de 

acordo as orientações gerais de Jerusalém (Atos 15:28-29). E está liderança era escolhida 

localmente por seu bom exemplo. Paulo dá algumas orientações específicas para fazer a 

escolha. 

 

“É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, 

temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar; não dado ao vinho, não 

violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento; e que governe bem a 

própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito (pois, se alguém não 
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sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus?); não seja neófito, para não 

suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo” (1Timoteo 3:2-6 ARA) 

 

A igreja é como o corpo com seus membros. E o Espírito Santo é quem nomeia as funções (1 

Coríntios 12:11). No entanto, como fazer para que de fato o Espírito Santo possa escolher a 

quem ele deseja para alguma função na igreja? Como tirar o viés humano na escolha de 

lideranças? Há pelo menos cinco coisas que se podem fazer, aliás de orar. 1) Deve haver uma 

reunião surpresa encabeçada pelo pastor com os membros para que a igreja (comunidade de 

fieis) escolha uma comissão. Avisar antes de esta reunião, leva a que os manipuladores ou 

divisionistas compareçam e escolham ou se escolham para compor esta comissão. 2) 

Dependendo do número de membros, esta comissão escolheria a uma outra comissão para que 

esta nomeie de fato à liderança da igreja. 3) As escolhas deveriam ser anuais. Permitir que as 

pessoas se perpetuem nos cargos leva a que atitudes ditatoriais se estabeleçam. 4) O pastor ou 

sacerdote deve ser trocado periodicamente, penso que não mais de 4 anos. Perpetuar-se numa 

igreja o limita espiritualmente e o faz sentir-se dono da mesma. 5) O pastor ou sacerdote devia 

ser assalariado para evitar atividades que comprometam sua imparcialidade e clareza espiritual. 

Senão como um bispo poderá chamar a atenção a um membro que também é seu empregador ou 

fornecedor? Alias é justo que quem trabalha no evangelho viva do evangelho (1 Coríntios 9:14).  

 

Cargos vitalícios sempre destroem a igreja. Porque o homem é tendencioso, o excesso de poder 

o embebeda facilmente. Tal vez o único caso que deu quase certo foi o comando de Moisés, 

dirigindo 40 anos o povo de Israel. Mas mesmo assim ele tropeçou. Se achou um ‘deus’ capaz 

de fazer sair agua da rocha com golpes, não dando o devido crédito a Deus (Números 20:11-12). 

Na historia do mundo político o poder vitalício corrompeu a política e a moral. A historia dos 

reis de Israel, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, foram atrocidades e abusos sem 

limite. Na democracia os partidos políticos fazem planos para se perpetuar no poder. No mundo 

religioso o sistema papal ou pastores vitalícios tem sido fonte das mais horrendas ideias como a 

inquisição.   

 

Outra razão para a divisão da igreja são novas doutrinas ou teorias. Sobre este ponto Ellen 

White adverte:  

“Posto que tenhamos uma obra individual, e individual responsabilidade perante Deus, 

não devemos seguir nosso próprio critério independentemente, sem tomar em 

consideração as opiniões e sentimentos de nossos irmãos; pois tal proceder acarretaria a 

desordem na igreja. É dever dos pastores respeitar o discernimento de seus irmãos; mas 

suas relações mútuas, assim como as doutrinas que ensinam, deveriam ser submetidas à 

prova da lei e do testemunho; se, então, os corações forem dóceis, não haverá divisão 

entre nós. Alguns se inclinam a ser desordenados, e apartam-se dos grandes marcos da fé; 

mas Deus está atuando em Seus pastores para que sejam um na doutrina e no espírito”. 

(Testemunhos para ministros-TM, pág. 30) 

 

Mesmo seguindo estas recomendações a igreja sempre enfrentará divisionistas. Mas omitir essas 

recomendações estabelece caos e abuso. 

 

Quarta 02 de março 

A armadura de Deus 

 

Paulo era ciente do grande conflito contra forças espirituais. Portanto ele fala diretamente da 

necessidade de utilizar todas as armaduras de Deus (Efésios 6:11). Essas armaduras nos 

protegem de todo tipo de ataque de Satanás e permitem lançar ataques ao seu reino. De forma 

que a armadura divina não é apenas defensiva senão também ofensiva. Obviamente essas 

armaduras são atividades espirituais (2 Coríntios 10:4) que alimentam a mente, treinando os 

sentidos a perceber o ataque e auxiliam a tomar uma posição rapidamente. Conhecer as 

estratégias de Satanás para derrotar ao homem pode ajudar a entender o uso da armadura 

recomendada por Paulo. Segundo E. White estas estratégias Satânicas seriam três passos 
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progressivos. 1) Influenciar aos líderes religiosos para distrair ao povo dos mandamentos de 

Deus, 2) Influenciar indignação popular ou às autoridades políticas contra os que desejam 

respeitar os mandamentos de Deus, 3) Perseguir e eliminar aos que persistem em obedecer a 

Deus (TM, pág. 473).  

 

Estas estratégias são recorrentes na historia. Satanás não é muito criativo no seu proceder. Por 

exemplo quando Jesus veio ele foi atacado e desacreditado pelos líderes religiosos, depois 

influenciaram à população para gritar: “Crucifica-o” e finalmente a morte. Outro exemplo João 

Batista, ele não recebeu apoio dos líderes religiosos, depois embora o povo gostava de João, o 

poder civil foi influenciado para silencia-lo e finalmente a morte. Martinho Lutero não quis ser 

ouvido pelos líderes religiosos, o rei da Alemanha foi influenciado para o entregar a Roma, mas 

fracassando no intento, ao menos conseguiu leva-lo ao tribunal perante o Rei na cidade de 

Worms (Alemanha). Após uma defesa impecável dos seus textos e se negar a retratar-se, não 

puderam condená-lo a morte porque o povo fez pressão desde fora do castelo. Não entanto, ele 

teve se esconder temendo por sua vida, porque em Roma o decreto de morte já tinha sido dado. 

Satanás não tem tolerância alguma quando está no poder. Ele apenas é tolerante quando não se 

pode impor. 

 

Em resumo os três passos satânicos nascem de líderes religiosos “vendendo a salvação barata” 

sem uso correto da Bíblia. Depois o povo embebedado deste engano pode fazer pressão para que 

o poder político criminalize a obediência a Deus. Finalmente o poder político aprova a pena de 

morte por questões religiosas. 

 

Paulo recomenda “tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois 

de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis”. (Efésios 6:13 ARA). O dia mau pode ser 

qualquer um dos três pontos antes citados, principalmente quando se deva enfrentar a pena de 

morte. Aqui se vai precisar ser firme como Estevão, Paulo, Pedro ou Lutero.  

 

A primeira armadura é o cinto da verdade (v. 14). A verdade está na Bíblia, mas a maioria dos 

cristãos não a leem, senão que confiam cegamente nos seus líderes espirituais, sendo 

perpetuados erros ate por gerações. A segunda é a couraça da justiça. A couraça protege os 

órgãos vitais do peito e ventre, qualquer ferimento nesta área compromete totalmente a vida. 

Satanás precisa achar fraquezas e trabalhar nelas. Levar uma vida correta e integra como a de 

Daniel, impossibilita qualquer estratégia das forças do mal. Ter pecados acariciados nos fazem 

susceptíveis perante o mal. Um exemplo disto é o adultério de Davi (2 Samuel 11:3-5) que 

depois levou a que suja-se suas mãos com sangue inocente  (2 Samuel 11:15).  

 

A terceira arma é o sapato da preparação ou prontidão do evangelho da paz (v. 15). Isto indica 

que sempre devemos estar prontos para pregar o evangelho. Essa disposição de serviço 

voluntario dá dinamismo à vida espiritual. Quando disse evangelho da paz, sugere todas as 

atividades que levam paz às pessoas, não só é falar senão também atender as necessidades de 

abrigo, alimento como Jesus e os apóstolos fizeram. A quarta arma é o escudo da fé para poder 

apagar os dardos do maligno (v.16). O escudo citado era um grande que protegia quando flechas 

eram jogadas de longas distancias. Isto indica que apesar de estarmos escoltados pelos anjos, na 

distancia Satanás ainda nos pode ferir. Por esta razão Paulo alerta “Aquele, pois, que pensa estar 

em pé veja que não caia”. (1 Coríntios 10:12 ARA). Na vida espiritual o orgulho e a 

autoconfiança levam a estar desprotegido conduzindo a quedas vergonhosas. 

 

A quinta armadura é o capacete da salvação (v. 17). O capacete serve para proteger a cabeça. Ao 

comparar esse texto com 1 Tessalonicenses 5:8 pode-se concluir que o capacete é a esperança 

de salvação. Pensar que não haverá um ponto final na historia de maldade do mundo ou que não 

haverá uma recompensa para os justos leva ao desespero, ao ateísmo e seus derivados. Os 

cristãos acreditam na promessa de Jesus: “Virei outra vez” (Joao 14:3) esperando vê-lo face a 

face e seja refundada esta vida humana. Eles sonham com um novo céu e uma nova terra onde a 
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morte não existe (Apocalipse 21:1:4). Suas esperanças não se limitam a esta vida (1 Coríntios 

15:19). 

 

Finalmente a sexta armadura a espada do espírito que é a palavra de Deus (v.17). A Bíblia não 

somente nos mostra a verdade doutrinaria, mas ela é como um espelho através da qual vemos 

nosso câncer espiritual. Porque toda escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a 

correção, para a educação na justiça (2 Timóteo 3:16). 
 

 

Quinta 25 de fevereiro 

O último inimigo 

 

Paulo também via o fim do grande conflito. Ele o expressa com as palavras “O último inimigo a 

ser destruído é a morte” (1 Coríntios15:26 ARA). João no Apocalipse 20:14 afirma que a morte 

será lançada no fogo. O pecado trouxe muitos males e estes vão sendo purgados aos poucos da 

vida do cristão. Mas o último a ser purgado será a morte.  

 

Foi mostrado que existe uma batalha espiritual onde cada ser humano deve lutar contra forças 

espirituais do mal. Não entanto, apesar das muitas vitorias que se possam obter, ou 

arrependimentos profundos do coração ainda isto não nos livra da morte. A morte não é um 

inimigo espiritual apenas é a paga do pecado (Romanos 6:23). Deus poderia nos conceder mais 

vida, porém é necessário que o pecado seja pago. Quando o pecador se arrepende, Cristo apaga 

as culpas. Mas ainda sua vida não é eterna, porque ainda Jesus não a transfere ao pecador. Jesus 

designou que isto apenas acontecerá na sua segunda vinda. Paulo o declara com estas palavras: 

 

“Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos 

todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A 

trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 

Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o 

corpo mortal se revista da imortalidade. E, quando este corpo corruptível se revestir de 

incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então, se cumprirá a 

palavra que está escrita: Tragada foi a morte pela vitória” (1Co 15:51-54 ARA)  

 

Portanto, mesmo que a morte nós trague um dia ela será tragada simultaneamente pelos salvos. 

Ela já foi tragada por Cristo e pelas primícias, apenas esta faltando que seja tragada pelos fieis 

vivos e ressurretos por ocasião da segunda vinda de Jesus (1 Coríntios 15:23). Este fato elimina 

a possibilidade sugerida pelo espiritismo, da existência de sucessivas encarnações. Apenas 

temos esta vida e depois o juízo (Hebreus 9:27). Também deixa sem possibilidade o fato de 

haver algum arrebatamento prévio de uma parte dos fieis antes da segunda vinda de Jesus.  

 

Paulo nos ajuda a visualizar este triunfo sobre a morte afirmando que os mortos em Cristo 

ressuscitarão primeiro. Em seguida estes se unirão ao grupo dos vivos fazendo um grupo maior; 

e todos eles receberão a Jesus nos ares (1 Tessalonicenses 4:16-17). 

 

Hoje devemos ter uma vibrante vida espiritual para depois ter a vida eterna. Fraqueza ou morte 

espiritual de nosso dia a dia leva ao nossa derrota espiritual diária. Os derrotados por Satanás no 

grande conflito não poderão tragar à morte; antes serão tragados por ela duas vezes. A esta 

segunda vez a Bíblia chama de segunda morte (Apocalipse 2:11; 20:6,14; 21:8). 

 

Desde o ponto de vista paulino é necessário que o cristão leve a serio esta batalha, se prepare e 

utilize todos os recursos que o céu oferece para sair vencedor. Ignorar esta advertência 

praticamente faz com que levemos uma vida cristã apática e fria que nunca poderá vencer ao 

último inimigo: a morte. 

 

 


