
OS SIBOLETES – AS GUERRAS ENTRE IRMÃOS. 

 

 
OS SIBOLETES AS DISPUTAS ENTRE SERVOS.   E-mail: revelacaodabiblia@gmail.com Site: 

WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 13:37:25. 

1 

1. ABSTRACT. .................................................................................................................................. 2 

2. INTRODUÇÃO. ............................................................................................................................ 2 
3. TEMPO DE PAZ NO CORPO. ..................................................................................................... 8 
4. TEMPO DE GUERRA CONTRA O MUNDO E O MAL. ......................................................... 10 

5. A LEI DA GUERRA - ESPIRITUAL. ........................................................................................ 11 
6. A ARMA ESPIRITUAL – CONHECENDO A REVELAÇÃO DA PALAVRA DE JESUS. ... 14 
7. QUAL O RESULTADO DOS SIBOLETES? ............................................................................. 16 
8. COMO COMBATER OS SIBOLETES? ..................................................................................... 17 
9. TROMBETAS DE SOM INCERTO – O DISCERNIMENTO racional DA PALAVRA. ......... 20 

10. EXEMPLO DE SIBOLETE CULPOSO................................................................................... 24 
11. MAUS EXEMPLOS DEIXADOS POR AQUELES QUE SE LEVANTARAM. ................... 29 
12. SE OMITIR DE TRABALHA PARA O CORPO DE CRISTO É A SOLUÇÃO? ................. 31 
13. O LEVANTAR PARA AS DIVERSAS FUNÇÕES SEGUNDO A BÍBLIA.......................... 41 
14. TROMBETAS DE SOM INCERTO – A PRÁTICA sem discernir O CORPO. ...................... 45 

15. EXPURGANDO AS ESTRANGEIRICES... LUGAR DE SIBOLETE NÃO É NO CORPO. 46 

16. TENTANDO FINALIZAR... .................................................................................................... 47 
17. OSCULO SANTO DE DESPEDIDA. ...................................................................................... 49 

  

mailto:revelacaodabiblia@gmail.com
http://www.revelacaodabiblia.com.br/


OS SIBOLETES – AS GUERRAS ENTRE IRMÃOS. 

 

 
OS SIBOLETES AS DISPUTAS ENTRE SERVOS.   E-mail: revelacaodabiblia@gmail.com Site: 

WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 13:37:25. 

2 

1. ABSTRACT.1 

We will be addressing some strategies from the opponent to lead Christians to 
war against each other. We demonstrate that there are attitudes and actions 
which take the servants to lose communion with God and go to fight against 
God's plan for man's salvation. 

2. INTRODUÇÃO. 

 

ESTAMOS EM TEMPO DE GUERRA, no entanto, não deve ser uma guerra CONTRA 
entre IRMÃOS, não deve ser um “Sibolete”.   

 
As baixas no “corpo”, no exército do Senhor, no povo Dele, podem 

vir de fogo amigo. A essa guerra interna, o pé-de-guerra, doravante, 
passaremos a chama-la de: “SIBOLETE”. 2   

 
A guerra espiritual da igreja não pode ser uma luta de um servo contra 

outro servo do Senhor, nem uma peleja de um servo contra o corpo de 
Cristo. Por ser assim, não estamos aqui para criticar ou guerrear contra 
nós mesmos. 

 
Estamos convocando os que amam a obra do Senhor, para nos afiarmos 

no conhecimento, e na vivência, das sagradas escrituras e, assim, 
sagrarmos uma vitória esmagadora contra o ADVERSÁRIO que está ao nosso 
derredor. 

 
 Estas primeiras dezenas de páginas têm por finalidade demonstrar 

a necessidade do APERFEIÇOAMENTO: 
 

 Da DOUTRINA DE CORPO; 
 
 Do DISCERNIMENTO – tanto da palavra como de dons; 

                                                           
1 EM PORTUGUÊS: (Translation was done by https://translate.google.com.br). If you need to use the rest to translate 

their native language) ... 

 

Estaremos abordando algumas estratégias do adversário para levar os cristãos a guerrearem entre si.  

Demonstraremos que há posturas e ações as quais levam os servos a perderem a comunhão com Deus e a passarem 

a lutar contra o projeto de Deus. 

 
2  ALGUNS EXEMPLOS DE DIVISÕES E DISPUTAS DENTRO DO CORPO. 

 

 TIAGO 4:1 De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vêm disto, a saber, dos vossos deleites,..  

 

 I CORÍNTIOS 3:4 Porque, dizendo um: Eu sou de Paulo; e outro: Eu de Apolo; porventura não sois carnais? 

 

 ROMANOS 14:3 O que come não despreze o que não come; e o que não come, não julgue o que come; porque Deus 

o recebeu por seu. 

 

mailto:revelacaodabiblia@gmail.com
http://www.revelacaodabiblia.com.br/


OS SIBOLETES – AS GUERRAS ENTRE IRMÃOS. 

 

 
OS SIBOLETES AS DISPUTAS ENTRE SERVOS.   E-mail: revelacaodabiblia@gmail.com Site: 

WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 13:37:25. 

3 

 
 Da APLICAÇÃO DA PALAVRA REVELADA.  

 
Este “aprimoramento” trará mudanças profundas nas práticas e forma 

de vida do corpo do Senhor. 
 

 
PRIMEIRAMENTE VAMOS FALAR UM POUCO SOBRE SIBOLETES E A FALTA DE 

DISCERNIMENTO DE CORPO. AS BAIXAS E PERDAS POR FALTA DE DISCERNIMENTO 
DE CORPO NÃO É PRIVILÉGIO NOSSO, NEM DO MOMENTO ATUAL. 

 
ENCONTRAMOS ESTE TIPO DE “SIBOLETE” ATÉ NA IGREJA APOSTÓLICA 

PRIMITIVA.3 Eis um exemplo ilustrativo disto, em JOÃO III 9-11, 
Que diz:  

“9 Tenho escrito à igreja; mas Diótrefes, que procura ter entre 

eles o primado 4, não nos recebe. 10 Por isso, se eu for, trarei à 

memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras 

maliciosas; e, não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede 

os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. 11 Amado, não 

sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus; mas quem faz o 

mal não tem visto a Deus.” 
 
 Diótrefes falava mal, perseguia, resistia, e excluía os irmãos 

da igreja, na qual ele era o “primado”.  Ao invés de fazer a obra ele 
a destruía, por pura arrogância, vaidade, violência, etc. Essa era a 
obra que esse “pastor” tinha como forma de vida. Uma obra travando 
guerras contra os membros do corpo de Cristo. 

   
Como é do conhecimento geral, o viver, o agir é a forma mais 

eficiente de propagar um ensino, melhor que qualquer teoria ou palavra. 
Assim, esse irmão da igreja primitiva, pregava uma obra contra o corpo.  
Se não foi o primeiro, também não foi o único, nem o último. A doutrina 
do nicolaísmo5 se propagou e se instalou no seio da igreja primitiva e 
subsequente. 

 

                                                           
3 NESTE CASO ESTÁ MAIS PARA NICOLAÍSMO, que é um estágio avançado das várias doenças chamadas, aqui, de 

Siboletes. Isto É: O EXERCÍCIO arbitrário DE UM PODER HIERÁRQUICO, E HUMANO, DE FORMA DESTRUTIVA E 
MALIGNA.   

 
4 Ter o PRIMADO é sinônimo de ser o primeiro. De ser superior ao demais. Que ocupa o primeiro lugar. Que domina aos demais. 

 
5 APOCALIPSE 2:15 Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio 
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A igreja é composta de homens. Importa adorar o Senhor em espírito 
e em verdade, independentemente do local físico e das pessoas que ali 
estejam. Onde tiver homem aí tem algum tipo de “necessidade”. Somos 
“ervas” amargosa, e o cordeiro é comido com elas.  

 
REFERÊNCIAS DIZENDO QUE O HOMEM É TIPIFICADO NA BÍBLIA POR  “erva” , “arvore”, “planta”: 
  

 ISAÍAS 40:7 Seca-se a erva, e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade 

o povo é erva.  

 SALMO 103:15 Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do 

campo assim floresce.   

 I CORÍNTIOS 3:9 Porque nós somos cooperadores de Deus; vós sois lavoura de Deus e 

edifício de Deus.  

 I PEDRO 1:24 Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do 

homem como a flor da erva. Secou-se a erva, e caiu a sua flor. 

 
Pois bem, alimentamo-nos do cordeiro no corpo – o corpo é composto 

de homens, de ervas de muitas espécies. Todavia, podemos lutar para 
diminuir este amargor e assim facilitar a convivência e a comunhão 
entre todos os membros. 

 
Até ai mais ou menos. Um pouco de amargor é natural e até 

necessário. Porém existem várias coisas que extrapolam o limite do 
Espírito, chegando à abominação. Uma delas é: “o espalhar coisas sobre 
irmãos”, por pura murmuração e politicagem. O famoso disse-e-me-disse, 
com o fim de se promover ou, para prejudicar alguém. 

 
 Poucos pecados são tratados por Deus como abominação. Entre eles 

são encontrados a feitiçaria, a idolatria e o difamar, o espalhar coisas 
entre os irmãos. Isso pode inclusive impedir a salvação.  

 
REFERÊNCIAS confirmando que o Senhor não aprova falatórios vãos. 
 

 PROVÉRBIOS 6:16-19  Estas seis coisas o SENHOR odeia, e a sétima a 

sua alma abomina: 17 Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que 

derramam sangue inocente, 18 O coração que maquina pensamentos 

perversos, pés que se apressam a correr para o mal, 19 A testemunha falsa 

que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. 
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 SALMOS 15:2,3 SENHOR, quem habitará no teu tabernáculo? Quem 

morará no teu santo monte? 2 Aquele que anda sinceramente, e pratica a 

justiça, e fala a verdade no seu coração. 3 Aquele que não difama com a 

sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio 

contra o seu próximo.  
 

 APOCALIPSE 21:8 Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos 

abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos 

idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo 

e enxofre; o que é a segunda morte.  
 

Entre os abomináveis está o mexeriqueiro, o fofoqueiro conforme PROVÉRBIOS 6:14-19 

acima citado. 

 
O propósito deste trabalho é nos aperfeiçoar e minimizando os 

“SIBOLETES”. Bem como aumentar a comunhão entre os servos.  
 
A política de dar informações desfavoráveis faz esmorecer o “coração 

do povo”. Foram os príncipes que fizeram isso no tempo de Moises.6 Hoje, 
também, temos “reis e sacerdotes” envolvidos nisso. Todavia, os 
mexericos precisam ser fortemente combatidos. Porque os “SIBOLETES” 
geram a morte no meio do povo, e impedem a posse da terra prometida. 

 
Temos um Deus que fala, revela dirige. Não temos porque pegar 

informação com homens, os quais veem apenas o exterior.7 Não raro veem 
o que lhes é interessante.  

 

                                                           
6 NÚMEROS 13:27-33 E contaram-lhe, e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste; e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu 

fruto. 28 O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e mui grandes; e também ali vimos os 

filhos de Enaque. 29 Os amalequitas habitam na terra do sul; e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha; 

e os cananeus habitam junto do mar, e pela margem do Jordão. 30  Então Calebe fez calar o povo perante Moisés, e disse: 

Certamente subiremos e a possuiremos em herança; porque seguramente prevaleceremos contra ela. 31 Porém, os homens que com ele 

subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. 32 E infamaram a terra 
que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: A terra, pela qual passamos a espiá-la, é terra que consome os seus moradores; e todo o 

povo que vimos nela são homens de grande estatura. 33 Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes; e éramos 

aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. 

 
7  I SAMUEL 16:7 Porém o SENHOR disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque 

o tenho rejeitado; porque o SENHOR não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o SENHOR 

olha para o coração. 
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Também podemos ver somente o que, estrategicamente, foi colocado 
diante dos olhos, para que vissem, como fez o pastor Jacó com as ovelhas 
do “Pai de sua Mulher”. Entretanto, ali, não era a visão do dono do 
rebanho. Com as artimanhas de Jacó o rebanho se dividia e enfraquecia.   

 
VERSÍCULOS: 

 

 GENESIS 30:37-43 Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro, e 

descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia, 38 E pós estas varas, 

que tinha descascado, em frente aos rebanhos, nos canos e nos bebedouros de água, aonde os 

rebanhos vinham beber, para que concebessem quando vinham beber. 39 E concebiam os 

rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. 40 Então 

separou Jacó os cordeiros, e pós as faces do rebanho para os listrados, e todo o moreno entre o 

rebanho de Labão; e pós o seu rebanho à parte, e não o pós com o rebanho de Labão. 41 E sucedia 

que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó às varas nos canos, diante dos olhos 

do rebanho, para que concebessem diante das varas. 42 Mas, quando era fraco o rebanho, não as 

punha. Assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. 43 E cresceu o homem em grande 

maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos e jumentos. 

 
Jacó interferiu independentemente das razões que tinha, na produção 

das ovelhas. As ovelhas passaram a produzir COM INTERFERÊNCIA RACIONAL 
DA MÃO DO HOMEM. Espiritualmente significa: Ele impôs um pastoreio 
racional, onde as ovelhas são manobradas para produzir de acordo com 
as intenções do seu pastor terreno.   

 
O resultado da política do enganador 8 é fazer surgirem os eventos 

da estirpe seguinte:  
 
 Ovelhas deformadas; 

 A divisão do rebanho entre ovelhas fortes e ovelhas fracas;  

 O homem crescer e enriquecer pela produção do rebanho alheio; 

 O aumento da gloria humana; 

 A diminuição da GLORIA do dono das ovelhas;  

                                                           
8 JACÓ SIGNIFICA ENGANADOR. QUANDO ESTAS COISAS OCORREM NA IGREJA. Ovelhas são transformadas 

em bodes. A gloria de Deus é diminuída. A gloria humana surge.  Sujem ovelhas doentes as quais geram outras igualmente 

compromissadas com a gloria do homem, e não com a gloria de DEUS, aquele que é o dono do rebanho.  Por da interferência 

racional, as ovelhas passam a reproduzir o biológico, o terreno, e não segundo a “genética espiritual”. Ovelhas que deixam 

de gera por fé, segundo Deus, e passam a gerar, segundo a razão E A MANIPULAÇÃO HUMANA, SEGUNDO O 

CORAÇÃO DO HOMEM. 
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 Ovelhas “geneticamente modificadas” pela mão do homem, as quais 

agora passaram a ter filhos, com as mesmas manchas de seu pastor-

Jacó... 

 NASCIMENTO DE OVELHAS, MANCHADAS E MALHADAS, com a marca da 
razão.  

 
ESTA É A POLÍTICA DO ENGANADOR QUE FAZ NASCER E CRESCER HOMENS 

SEGUNDO O CORAÇÃO DO HOMEM. O RESULTADO É A MALDIÇÃO, CONFORME:  
 

 MALAQUIAS 1:14  Pois seja maldito o enganador ... 
 

A RAZÃO É FALHA, TANTO PODENDO NOS INDUZIR A ELEVAR OU A REBAIXAR, 
CONTRA A VONTADE DO SENHOR.  

 

Perguntamos:  
 
Alguém levantaria Paulo pelo que era visto por olhos humanos? Ninguém 

faria isto. No entanto, Paulo era um vaso escolhido, segundo o coração 
de Deus para fazer a obra. 

 
Quem não levantaria, para ser rei, um homem com a aparência, e os 

dotes naturais, de Saul? No entanto, foi ungido por manipulação humana. 
O povo queria Saul como rei. Não era uma unção segundo o coração de 
Deus.  

 
Quem escolheria Jesus pela aparência? Ninguém. No entanto era o 

varão perfeito, justo e fiel, segundo o coração de Deus. O VERDADEIRO 
FILHO DE DEUS.  

 
O homem, pela razão escolhe o que é aparente, e sempre escolherá 

“Barrabas”. Não por acaso “Barrabas” significa filho do pai, 
racionalmente, é tudo igual. ASSIM, o que aparece, SEGUNDO MEU GOSTO, 
chama mais a atenção e é escolhido, em detrimento da obra.  

 
Até o grande profeta Samuel quase ungiu um homem pela aparência, 

seria um levantamento segundo o coração de Samuel.9  Deus socorreu esse 
profeta e um homem segundo o coração de Deus foi ungido.10  

                                                           
9 SAMUEL COMO QUALQUER HOMEM VIA O QUE É APARENTE.  

 

 I SAMUEL 16:7 Porém o SENHOR disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a 

grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado; porque o SENHOR não vê como vê o homem, pois o 

homem vê o que está diante dos olhos, porém o SENHOR olha para o coração. 
 
10 DEUS TEM A PROMESSA DE LEVANTAR HOMENS SEGUNDO O CORAÇÃO DELE. 
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Davi um homem que agradava não pela aparência, mas pela ousadia de 

confiar em Deus, e por lutar pelo bem estar, do rebanho do seu pai, do 
povo do Senhor. Um homem que amava o rebanho e NÃO O GANHO, e as 
vantagens, QUE O REBANHO PODIA lhe PROPORCIONAR. Um homem que lutava 
pelo povo do Senhor, e não lutava para estar à frente do povo. Um homem 
sisudo em palavras, mas hábil no louvor ao Senhor... Etc. 

3. TEMPO DE PAZ NO CORPO.  

Quando o povo saiu do Egito havia um Moisés e o povo. Depois um 
Josué e o povo. Alguns sacerdotes e o povo. Assim andava o povo para a 
terra que manava leite e mel. Depois disto havia um ungido, (um Rei), 
e o povo do Senhor. É assim que é um corpo vivo: Uma cabeça – a qual 
transmite os comandos para que haja vida, e o corpo – que vive este 
governo que vem do cabeça.  

 
Ser povo do Senhor é ser parte da benção. Assim andamos nós para o 

céu. Um só Rei e governador - Jesus, e um só povo, os lavados e remidos 
pelo de sangue de Jesus, com ou sem cargos/funções. 

 
Entre os membros de um corpo deve haver paz e zelo uns pelos outros.  
 

O momento é de união do corpo, e neste, chorarmos com os que choram e 

nos alegrarmos como os que estão alegres.11 O mundo vive o contrário. Ali, as 
pessoas, ficam alegres com a tristeza alheia e ficam tristes com a 
felicidade dos outros. 

 
Mesmo quando estamos guerreando com pessoas, debaixo da orientação 

do Senhor, primeiro temos que propor a MISERICÓRDIA E A PAZ. Isso por 

                                                           

  

 I SAMUEL 2:35 E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a 

minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido.  

 
 I SAMUEL 16: 11 Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os moços? E disse: Ainda falta o menor, que está 

apascentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até 

que ele venha aqui. 12 Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar; e disse o SENHOR: Levanta-te, e unge-o, porque 

é este mesmo. 13 Então Samuel tomou o chifre do azeite, e ungiu-o no meio de seus irmãos; e desde aquele dia em 

diante o Espírito do SENHOR se apoderou de Davi; então Samuel se levantou, e voltou a Ramá. 
 

 JEREMIAS 3:15 E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apascentarão com 

ciência e com inteligência. 
 
11 ROMANOS 12:15,16 Alegrai-vos com os que se alegram; e chorai com os que choram; 16 Sede unânimes entre vós... 
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que a misericórdia precede o juízo, e também, por que a benevolência 
está na língua da igreja corpo do Senhor.  

 
REFERÊNCIAS: 

 

 DEUTERONÔMIO 20:10 Quando te achegares a alguma cidade para combatê-la, 

apregoar-lhe-ás a paz. 11 E será que, se te responder em paz, e te abrir as portas, todo o 

povo que se achar nela te será tributário e te servirá.  
 

 HABACUQUE 3:2 Ouvi, SENHOR, a tua palavra, e temi; aviva, ó SENHOR, a tua obra no 

meio dos anos, no meio dos anos faze-a conhecida; na tua ira lembra-te da misericórdia. 
 

  PROVÉRBIOS 14:9 Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. 
 

  II SAMUEL 9:3 E disse o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da 

benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jónatas, aleijado de ambos 

os pés. 
 

 PROVÉRBIOS 31:26 Abre a sua boca com sabedoria, E O ENSINO DA BENEVOLÊNCIA  

está na sua língua. 12 
 

 PROVÉRBIOS 12:10 O justo tem consideração ,(até), pela vida dos seus animais, mas as 

afeições dos ímpios são cruéis. 
 

 Também somos ensinados a sermos de paz e, se possível, dependendo 
de nós, devemos ter paz com todos. 

 

 Leiamos isso em: 
 

 ROMANOS 12:18 Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os 

homens. 
 

Atitudes e ações de violência, de perseguição, de falta de cuidado 
com os irmãos, não condizem com o evangelho do Senhor, o qual nos manda 
amar, até, nossos inimigos. 

 

REFERÊNCIAS: 
 

 MATEUS 5:44 Eu, porém, vos digo: Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos 

maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos 

perseguem; para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus; 

 

                                                           

12 * MTGH –JFAR Significa tradução da bíblia segundo os  Melhores Textos Gregos e Hebraicos de 

João Ferreira de Almeida, versão Revista.  
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 LUCAS 6:27 Mas a vós, que isto ouvis, digo: Amai a vossos inimigos, fazei bem aos que 

vos odeiam; 

 

 LUCAS 6:35 Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, 

e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo; porque ele é benigno até para 

com os ingratos e maus. 
 

4. TEMPO DE GUERRA CONTRA O MUNDO E O MAL. 

Está em pleno andamento uma grande guerra espiritual. Nessa guerra, 
como em qualquer outra, é necessário sabermos quais são os nossos 
amigos, e, quais são os nossos inimigos.  

 
Dentre os inimigos do povo do Senhor, a serem combatidos,13 há 

inimigos externos e internos, entre os quais estão:  
 
 Os principados - os príncipes das trevas deste século, (inimigo 
externo ao corpo); 
 
 As potestades - as hostes espirituais da maldade, (inimigo 
externo ao corpo);  

 
 A falta de discernimento, ou vivência, de corpo, (inimigo 
interno). 

 
Os dois primeiros grupos de inimigos não serão tratados aqui, 

entretanto, eles agem, também, utilizando o terceiro grupo, citado acima. 
 
A FALTA DISCERNIMENTO DE CORPO e vivência de corpo, embora seja uma 

coisa só, se apresenta de muitas formas e tem sido, um inimigo poderoso, 
muito usado pelos adversários de nossas vidas, em suas astutas ciladas.  

 
A falta de discernimento, ou um discernimento turvo,14 contrário à 

palavra, se deixa identifica nas atitudes, e forma de viver de alguns. 
(Não poucos). 

 

                                                           
13 EFÉSIOS 6:12 Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra 

as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares 

celestiais. 
 
14  MARCOS 8:24 E, levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens; pois os vejo como árvores que andam. 
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5. A LEI DA GUERRA - ESPIRITUAL.  

 
Além da identificação dos inimigos, citados nos parágrafos 

anteriores, outra necessidade é a adequada identificação e escolha do 
potencial bélico, imprescindível, para obtermos a vitória nesta guerra 
espiritual. 
 

É uma transbordante fonte de derrotas, mutilações e baixas nas 
fileiras do exército do Senhor o: 
 

 INADEQUADO, ou nenhum, ENTENDIMENTO da Palavra, e DA LEI E 
ESTRATÉGIAS DA GUERRA ESPIRITUAL; 15  
 

 USO DE ARMAS NÃO ESPIRITUAIS, ou, RECURSOS NÃO APROPRIADAS PARA 
A GUERRA ESPIRITUAL; 16 

 
 ARMAS ESPIRITUAIS CORRETAS, PORÉM COM UM MANUSEIO DEFICIENTE OU 

INADEQUADO; 17 
                                                           
15 DEUTERONÔMIO 20:5-9 Então os oficiais falarão ao povo, dizendo: Qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? 

Vá, e torne-se à sua casa para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre. 6 E qual é o homem que plantou uma vinha 

e ainda não a desfrutou? Vá, e torne-se à sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a desfrute. 7 E qual é o homem 

que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá, e torne-se à sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum 

outro homem a receba. 8 E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: Qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá, e torne-se 

à sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. 9 E será que, quando os oficiais acabarem de falar ao 

povo, então designarão os capitães dos exércitos para a dianteira do povo. 

 

16  AS ARMAS DOS SERVOS NÃO SÃO ARMAS CONVENCIONAIS, RACIONAIS. 

 

 ROMANOS 13:12 A noite é passada, e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, e vistamo-nos das armas da 

luz. 

 

 II CORÍNTIOS 6:7 Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. 

 

 II CORÍNTIOS 10:4 Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição 

das fortalezas.  

    
17 NECESSITAMOS AGIR COM SABEDORIA E ADEQUADO PLANEJAMENTO PARA UMA TOTAL APLICAÇÃO DOS 

RECURSOS RECEBIDOS, SEM DESPERDÍCIOS.  

  

 LUCAS 14:31 Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a 

tomar conselho sobre se com dez mil pode sair ao encontro do que vem contra ele com vinte mil?  
 

 MARCOS 3:14 E nomeou doze para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. 

 

 ÊXODO 18:17-26 O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. 18 Totalmente desfalecerás, assim tu como 

este povo que está contigo; porque este negócio é mui difícil para ti; tu só não o podes fazer. 19 Ouve agora minha voz, eu te 

aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as causas a Deus; 20 E declara-lhes os 

estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. 21 E tu dentre todo 
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 COMBATES e pelejas “interna corporis”, isso é: BATALHAS DENTRO 

DO PRÓPRIO POVO.  A prática da guerra dos SIBOLETES. 
 

EXEMPLIFICANDO A INADEQUAÇÃO e a FALTA DE DISCERNIMENTO: 

 

 A falta de revelação – substituída por teologia e filosofia; 

 Falta de conhecimento da palavra – substituída pelo racionalismo; 

 Discernimento da palavra “ao pé da letra”, pela razão; 

 Falta de educação, autoritarismo, desleixo, grosseria, arrogância, 

TRUCULÊNCIA e demais frutos da carne – Carnalidade; 

 Murmuração, fofocas, mexericos, lisonjas, politicagem – 

Carnalidade; 

 
REFERÊNCIA SOBRE ISSO: 
 

 GÁLATAS 5:19,20,26  19 Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: adultério, fornicação, 

impureza, lascívia. 20 Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, 

heresias, 26 Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, 

invejando-nos uns aos outros.  

 TIAGO 3:16 Porque onde há inveja e espírito faccioso aí há perturbação e toda a 

obra perversa.  

                                                           

o povo procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza; e põe-nos sobre eles 

por maiorais de mil, maiorais de cem, maiorais de cinquenta, e maiorais de dez; 22 Para que julguem este povo em 

todo o tempo; e seja que todo o negócio grave tragam a ti, mas todo o negócio pequeno eles o julguem; assim a ti mesmo te 

aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. 23 Se isto fizeres, e Deus to mandar, poderás então subsistir; assim também todo 

este povo em paz irá ao seu lugar. 24 E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito; 25 E escolheu 

Moisés homens capazes, de todo o Israel, e os pós por cabeças sobre o povo; maiorais de mil, maiorais de cem, maiorais de 

cinquenta e maiorais de dez. 26 E eles julgaram o povo em todo o tempo; o negócio árduo trouxeram a Moisés, e todo o 

negócio pequeno julgaram eles. 

 

 EFÉSIOS 6:11-17 Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas 

do diabo.   13 Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar 

firmes. 14 Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça; 15 E calçados os 

pés na preparação do evangelho da paz; 16 Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos 

inflamados do maligno. 17 Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 

 

  JOÃO 6:12,13 E, quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada 

se perca. 13 Recolheram-nos, pois, e encheram doze alcofas de pedaços dos cinco pães de cevada, que sobejaram aos que haviam 

comido. 
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 FILIPENSES 1:15 Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, 
mas outros de boa vontade. 

Continuemos..., o Senhor disse a seu povo quando andavam do Egito para 
a terra prometida: “VIRAI-VOS PARA O NORTE”. Isso é uma profecia para 
o povo de Deus hoje. Também temos o nosso norte que nos atrai – Jesus. 
Igualmente, temos a nossa terra prometida – o céu. 

 

 Há um norte, que nos atrai. O norte(ador) que nos atrai para Ele 
é Jesus.18 Qualquer coisa que não aponte para Jesus, que não nos 
direcione para Jesus, é algo contra Ele, ou contra o projeto Dele, para 
nós.  

A maioria dos “Siboletes” seria eliminada pela simples avaliação 
se aquilo que está diante de nós vem de Jesus, se verdadeiramente 
pertence ao reino de Jesus. Se todos conseguissem perceber e aceitar, 
apenas, o que é de Jesus, e seu reino, não haveria divisão, nem dissenção 
alguma – haveria comunhão, corpo-vivo...  

Os problemas, os “xiboletes” surgem porque muitos, tais quais os 
fariseus, acrescentam ao projeto de Deus, aquilo que é de origem humana. 
Outros por causa da razão, por falta de fé, e por argumentação racional, 
tais quais os saduceus, retiram o que é próprio do reino de Jesus.  
Assim, o projeto de Deus é fermentado e dá lugar as disputas no meio 
do POVO CRISTÃO. Cada um, racionalmente, defendendo o que “acha”, ou o 
que sua igreja, seu líder, “acha”. Cada um ‘SE ACHANDO MELHOR QUE OS 
DEMAIS’. Desta forma procedendo esquecem que o VERDADEIRO LÍDER, O 
CABEÇA DO CORPO QUE SERÁ UNIDO COM CRISTO É JESUS. Ele é quem deve 
falar e dirigir todo o seu povo. Para tanto precisamos entender as 
“MUITAS MANEIRAS QUE DEUS FALA”.  

Precisamos conhecer a palavra de Deus de uma só forma. Não segundo 
interpretação humana racional, mas segundo a mente de cristo. Jesus 
precisa nos abrir a palavra e nos dizer o que precisamos saber 
diretamente Dele. Isso se chama a revelação da palavra de Deus – além 
da letra. 

No próximo item falaremos um pouco sobre um recurso para combater 
as dissenções, os xiboletes. Esse é o recurso para combater não uns 
contra os outros, mas o real inimigo, o adversário e suas contradições 
e oposições ao reino de Cristo. 

                                                           
18 JOÃO 12:32 E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. 
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6. A ARMA ESPIRITUAL – CONHECENDO A REVELAÇÃO DA PALAVRA DE JESUS.19 

O que devemos buscar sempre é o que JESUS “ACHA”. Se todos os 
cristãos buscassem obedecer igualmente, e somente, a Jesus não haveria 
lugar para tantos “xiboletes” – disputas e vaidades humanas dentro do 
povo cristão.  

Os ensinos racionais são caminhos que levam a morte. Quem está 
correndo, religiosamente, uma vida cristã segundo teorias humanas está 
correndo em vão. Isso é um caminho que no final dar na morte.  

Não basta ser virgem, não basta ser cristão, é necessário ter 
nascido da água – viver a palavra de Deus, e ter nascido do espírito – 
ser batizado com o Espírito Santo. Sem isso a bíblia chama a tais de 
virgem “loucas”, as quais não irão se unir com Jesus em um só corpo.  

Como viver a palavra, nascer da palavra, se não a conhecemos? 
Necessitamos conhecer a bíblia além da letra. Ela mesma diz que a letra 
mata. Muitos têm vivido racionalmente. A fé é “letrista”, por isso 
ainda não alcançaram a vida. Precisamos ir além da escrita, para tal 
necessitamos da operação e do ensino do Espírito Santo. 

 
Para conhecer a revelação da bíblia é preciso conhecer a letra, 

pois a letra se apresenta primeiro. A revelação, quase sempre, é 
posterior à letra. A revelação é o esclarecimento, o desvendar, o 
descortinar, do que está escrito.  Se não conhecermos nem o básico – a 
letra da palavra de Deus, como iremos além. Até por que, a revelação 
da bíblia não é um amontoado de abobrinhas, que surge na cabeça de 
alguém, mas algo solidamente embasado na palavra escrita.  

 
A revelação, e também, os dons, não podem contradizer a palavra 

escrita. Se ocorrer esta contradição não será revelação será adulteração 
da palavra de Deus.  

 
O autor da revelação é o mesmo autor da escrita. O Senhor não muda, 

não mente, nem é contraditório, assim o que Ele inspirou para ser 
escrito, manterá a essência disso quando Ele der a revelação. 

 
Quanto à revelação, sabemos que está com ela é, incomparavelmente, 

está à frente da letra. No entanto, sabemos que muito do que “está 
escrito” não é só letra, nem lei. Já é revelação, bem conhecida, da 
letra. Exemplo:  

 

                                                           
19 Para mais detalhes sobre as muitas as muitas maneiras do falar de Deus leia nosso trabalho: ”A bíblia além da 
letra por ela mesma...” 
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o Adão como tipo profético de Jesus;20 

o Sara e Agar como tipos das alianças do Novo e Velho testamento;21  

o O cordeiro como tipo profético de Jesus.22 

o A pedra que jorrava água no deserto como tipo profético de 

Jesus;23 

o  Etc. 

 
Acresce-se ao que foi falado, como é sabido, nenhuma revelação, ou 

dom espiritual, pode ferir a palavra escrita.  
 
Os cuidados que se deve ter com a letra que mata, especialmente, a 

letra da lei, não devem nos induzir a desprezar toda e qual quer 
escritura bíblica. A própria bíblia adverte que tudo que está escrito 
se cumprirá,24 e para não retirarmos, nem acrescentarmos, coisa alguma 
a ela.25 

 
O problema é que, por falta de temor, muitos adulteram a palavra ou 

seu discernimento. Fazem isso para justificar as doutrinas humanas 
teológico-racionais - que passaram a viver e a ensinar.  

 

                                                           
20 TIPIFICAÇÃO -  REVELAÇÕES CONTIDAS EM TIPOS PROFÉTICOS. 

 

 ROMANOS 5:14 No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança 

da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. 

 

 I CORÍNTIOS 15:45 Assim está também escrito: O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente; o 

último Adão em espírito vivificante. 

 
21  GÁLATAS 4:22-25  Porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava, e outro da livre. 23 Todavia, o que era da 

escrava nasceu segundo a carne, mas, o que era da livre, por promessa. 24 O que se entende por alegoria; porque estas são as 

duas alianças; uma, do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. 25 Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que 

corresponde à Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. 

 
22 JOÃO 1:29  No dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 

 
23 I CORÍNTIOS 10:4 E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia; 

e a pedra era Cristo. 
24 LUCAS 16:17 E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um til da lei.   

   MATEUS 5:18 Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um til jamais 

passará da lei, sem que tudo seja cumprido.   

25 APOCALIPSE 22:18 Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes 

acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. 
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Há inúmeros livros com capa e título de bíblia, entretanto, com 
conteúdo adulterado, racionalizado, deturpado – distante da verdadeira 
palavra de Jesus. Como a maioria dos cristãos acredita em tudo que está 
escrito fica fácil, para o adversário, enganar a esses.  

 
A própria bíblia adverte sobre a existência de falsos conhecedores 

da bíblia26 e sobre as adulterações da mesma,27 bem como, para a 
existência de pessoas espiritualmente cegas às quais se colocam como 
guias de outras pessoas.28 Tudo isso é fonte real e potencial de 
“SIBOLETES”. 

 

7. QUAL O RESULTADO DOS SIBOLETES?  

 
RESPOSTA: A PALAVRA SEMPRE SE CUMPRE. OS RESULTADOS dos Siboletes 

são: A enfermidade, a MORTE, e a DESTRUIÇÃO DENTRO DO CORPO.  
 
Os Siboletes precisam ser combatidos senão em vez de benção vem à 

maldição. Mexer com que tá quieto, tocar nos servos não é coisa boa 
para ninguém. Os “toques”, os atos de violência, podem ser literais, 
ou através de doutrinas, e condutas erradas, as quais impedem o povo 
de viver uma vida cristã de fato, fundada na verdadeira palavra de 
Deus. 

 
Muitos acham que isso se aplica somente a pastores, no entanto, 

não é assim. A sentença de morte sobre os Amalequitas veio por que eles 
estavam destruindo os mais fracos, e os que estavam caminhando mais 
atrás.  Os Amalequitas estavam tocando NO CORPO – povo-do-Senhor, 
impedindo os servos de entrarem na terra prometida. 

 

                                                           
26 II PEDRO 2:1 E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que 

introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina 

perdição. 

 
27  Sempre houve e sempre haverá falsificadores da palavra de Deus. Fazem isso para justificar as falsas 
doutrinas em que vivem: 
 

 II CORÍNTIOS 2:17 Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo 

com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. 

 II CORÍNTIOS 4:2 Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a 

palavra de Deus; e assim nos recomendamos à consciência de todo o homem, na presença de Deus, pela manifestação da 

verdade.  

 

 
28 MATEUS 15:14 Deixai-os; são guias cegos; ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. 
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Ainda mais, hoje, os servos em geral são “sacerdotes”, portanto, 
não podem ser tocados sem que isso traga algum juízo de Deus.  

 
Ter Deus contra nós, quem poderá nos livrar? Que todos fiquem contra 

nós, se Deus estiver a nosso favor, ELE NOS LIVRARÁ. O contrário disso: 
Ainda que todos estejam em nosso favor, ninguém poderia nos livra do 
juízo que Deus decretar. 

8. COMO COMBATER OS SIBOLETES? 

RESPOSTA: Não é uma tarefa fácil, nem uma única ação. Para combater 
os xiboletes é necessário ter orientações específicas, detalhadas, e 
direcionadas, para cada tipo de conduta, ou ensino errado. Há necessidade 
de vacinar e medicar o povo de Deus contra todo tipo de ensino demoníaco, 
ou humano. O ensino pode vir através de palavras ou de ações. Para tanto 
é necessário avaliarmos tudo. Não só as doutrinas básicas.29  

 
Tudo precisa ser reavaliado para ver se não há algum fermento 

drenando a vida espiritual dos servos de Deus. A reavaliação do caminho 
que estamos andando tem que ser uma prática constante, e séria, de todo 
o corpo de Cristo.  

 
Individual e coletivamente temos que avaliar o proceder no caminho 

da vida para não desviarmos dele. Os desvios nos levarão a morte eterna, 
ainda que religiosamente continuemos seguindo uma religião. Os desvios 
poderão nos levar para fora do caminho estreito que leva a vida eterna.  

 
Conhecida a vontade de Deus chega o momento de avaliarmos a aplicação 

da vontade Dele. Não basta conhecer, é necessário sermos novas criaturas, 
vivendo a palavra de Jesus. Que adiantaria sabermos que algo está 
contrário à vontade de Deus se continuar andando no erro? Temos que 
conferir tudo com a palavra de Deus, para não aceitarmos, ou praticarmos, 
o que não tem fundamento na bíblia. 

 
O ensino pregado, a TROMBETA, TEM QUE TER UM SOM CERTO. ISSO É: SIM, 

SIM, NÃO, NÃO. Não pode haver sim para uns e não, ou talvez para outros. 
Todos precisam saber claramente o que fazer, ou não fazer, e como fazer, 
e como não fazer, a obra do Senhor.  
 

Só haverá uma escolha certa se houver consciência plena, clara, da 
escolha. Se escolhermos algo certo por pura “sorte”, amanhã, teremos 
OPORTUNIDADE de mudarmos a nossa opinião.  

 

                                                           
29 Num sonho dado a um servo o Senhor falava exatamente isso: “Os servos devíamos rever todo o ensino que conhecíamos 

da bíblia, mesmo as pequenas coisas precisavam de reavaliação espiritual, segundo a bíblia, para podermos ver possíveis 

erros e enganos.”  

mailto:revelacaodabiblia@gmail.com
http://www.revelacaodabiblia.com.br/


OS SIBOLETES – AS GUERRAS ENTRE IRMÃOS. 

 

 
OS SIBOLETES AS DISPUTAS ENTRE SERVOS.   E-mail: revelacaodabiblia@gmail.com Site: 

WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 13:37:25. 

18 

Por causa desta falta de inteira certeza de fé, na palavra de Deus, 
é que muitos ficam no nosso meio por décadas e depois vão embora. Não 
tinham entendido a “altura”, a “largura” e a “profundidade” da OBRA DO 
SENHOR.  

 
Claro está que alguns vão embora mesmo sabendo a verdade da palavra 

de Deus. São livres para entrar e sair. Lamentamos, e choramos como fez 
Davi quando Saul morreu. Quem abandonar o Senhor somente pode fazer isso 
por livre escolha, e nunca por desconhecer a palavra do Senhor. Se 
conhecer a palavra e for embora, ao corpo, além do choro, cabe orar por 
eles... 
 

No meio Cristão NÃO deve haver lugar para: “EU ACHO”, “EU PENSO”, “EU 
FAÇO ASSIM” E “FULANO FAZ ASSADO”... Não se trata de criar leis, mas de 
ensinar o povo caminhar sem sucumbir durante a caminhada.  

 
TODOS devem conhecer e aplicar à palavra da mesma forma. Precisamos 

ter o mesmo DISCERNIMENTO E a mesma VIVÊNCIA NO CORPO. Só há corpo quando 
há uniformidade, união, comunhão. COMUNHÃO quer dizer “TUDO EM COMUM”. 
Quando muitas coisas não são “em comum”, não há corpo, ou se há corpo é um 
corpo doente. Um corpo fragilizado pela falta de comunhão.   

 
Existem vários animais os quais tem de 90 a 96 por cento da genética 

humana. No entanto, não é um corpo humano.  Quantos somos hoje? 100.000?, 
5.000.000? 10.000.000? 1.000.000.000? 
 
  Imagine se cada irmão resolver introduzir uma pequenina mudança, ou 
variação doutrinária na igreja. Imagine ainda estas mudanças no correr dos 
próximos 50, 100 anos, e ainda, mudanças sobre mudanças, tal qual a 
brincadeira do telefone sem fio. Imagine, ainda, o surgimento de novas e 
variadas gerações, tal qual ocorreu com o povo “PÓS MOISES / JOSUÉ”, que 
não conheciam o Senhor.   
 

SE NÃO TIVERMOS UMA Vivência DOUTRINÁRIA FORTE, se não tivermos a 
revelação escrita em nossos corações, NÃO TARDARÁ EM TERMOS UMA INVERSÃO 
TOTAL DE VALORES. DEIXAREMOS a Obra ESPIRITUAL PELO QUE “EU ACHO” OU O QUE 
“FULANO PENSA”, e isso rapidamente, pois o que é “Infeccioso” espalha 
rápido.  

 
RETORNEMOS A BATALHA E ÀS ARMAS ESPIRITUAIS... 
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A arma principal dos servos é a espada de dois gumes,30 a palavra de 
Deus. Dela emergem as demais armas. Como disse o apóstolo Pedro,31 devemo-
nos “armar” com os seguintes pensamentos, fundados na palavra do Senhor:  

 
 Nem todos que estão diante de nós com uma espada nas mãos é nosso 

inimigo. Devemos ser cuidadosos para sabermos claramente QUEM É, e 
O QUE É, CADA parte que aparece NESTA BATALHA;32  
 

 Nem todos que estão nos chamando para congregarmos e banquetearmos, 
bajulando-nos,33 são nossos amigos;34  
 

 DEUS está conosco nesta guerra espiritual. Não estamos sozinhos. 
Não seremos continuamente enganados;35 
 

 Nem todo ajuntamento de pessoas falando uma mesma coisa seja, isso, 
a vontade de Deus, ou que, este falatório é a verdade, ou seja, 
para bem da obra do Senhor;36  

                                                           
30 HEBREUS 4:12 Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra 

até à divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. 

 
31 I PEDRO 4:1 Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento... (A 

MENTE CHEIA DA PALAVRA DE DEUS É UMA MENTE PROTEGIDA). 

 

32  JOSUÉ 5:13 E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou; e eis que se pós em pé diante dele um 

homem que tinha na mão uma espada nua; e chegou-se Josué a ele, e disse-lhe: És tu dos nossos, ou 

dos nossos inimigos? 
 
33 UM BAJULADOR, TAL QUAL O FOFOQUEIRO, Só tem um amigo. O AMIGO dele é ele PRÓPRIO. ELE bajula PARA 

CONQUISTAR, OU MANTER, VANTAGENS PESSOAIS, NORMALMENTE INDEVIDAS, ou em detrimento de outrem. FAZ 

tudo POR EGOÍSMO e vã gloria.  NUNCA AGE movido POR UM MOTIVO NOBRE. ALIÁS, A FOFOCA É A OUTRA FACE DA 

BAJULAÇÃO, sempre andam JUNTAS. 

 
34 NEEMIAS 6:2 Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém 

intentavam fazer-me mal.  
  
35 DEUTERONÔMIO 20:4 Pois o SENHOR vosso Deus é o que vai convosco, a pelejar contra os vossos 

inimigos, para salvar-vos. 
 
36 UNANIMIDADE OU COMUNHÃO, NEM SEMPRE É PARA O BEM. Esta variação de significados está sendo tratada 

no trabalho: “A bíblia além da letra por ela mesma – as muitas maneiras do falar de Deus”. 

 ATOS 23:21 Mas tu não os creias; porque mais de quarenta homens de entre eles lhe andam armando 

ciladas; os quais se obrigaram, sob pena de maldição, a não comer nem beber até que o tenham morto; e já 

estão apercebidos, esperando de ti promessa. 

 

 ATOS 18:12 Mas, sendo Gálio pro cônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo, e o 

levaram ao tribunal, 
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 Há conselhos e altivezes os quais se levantam contra o conhecimento 

de Deus;37 
 

 Sabendo que o poder que os servos recebem é um poder para edificação 
e não para a destruição do povo de Deus.38 

9. TROMBETAS DE SOM INCERTO – O DISCERNIMENTO racional DA PALAVRA. 

 
O “SIBOLETE” 39 pode aparecer por falta de discernimento do corpo, 

e por falta de discernimento da palavra.40 É necessário entendermos e 
transmitirmos a palavra de Deus, de forma clara e “uníssona”.  

                                                           
37 II CORÍNTIOS 10:5 Destruindo os conselhos, e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e 

levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. 
 
38 O SENHOR CONCEDE PODER A SEUS SERVOS PARA EDIFICAR A IGREJA E NÃO PARA DESTRUI-LA. 

 

 II CORÍNTIOS 10:8 Porque, ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu 

para edificação, e não para vossa destruição, não me envergonharei. 

 

 II CORÍNTIOS 13:10 Portanto, escrevo estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo 

o poder que o Senhor me deu para edificação, e não para destruição. 

 

  I PEDRO 5:3 Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao 

rebanho. (TEM QUE SER BONS EXEMPLOS). 
 
39 As baixas no “corpo”, no povo do Senhor, podem vir de fogo amigo O QUE DEMOS O NOME DE “SIBOLETE”. Trata-

se de uma ação conflituosa dentro do corpo. Um membro atritando, ou guerreando contra outro membro, ou contra o corpo 

de Cristo.  
 
40 SE EFETIVAMENTE CADA UM DE NÓS discerníssemos  o corpo de Cristo jamais haveria conflitos, guerras, 

perseguições, murmurações, invejas DENTRO do corpo de Cristo. Porque entenderíamos que o mal que estamos fazendo 

ao irmão, de fato, está fazendo a nós mesmos. Igualmente, o bem que desejarmos ou fazemos aos irmãos estamos fazendo, 

igualmente a nós mesmos. Somos um corpo, e nesse corpo tudo deve ser comum.  

Vejamos isso: 

 

 ROMANOS 12:4,5 Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma 

operação, 5 Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos 

outros; 

    

 I CORÍNTIOS12:22 Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários; 

 

 I CORÍNTIOS 12:25 Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros iguais cuidados uns dos 

outros; 

 

 I CORÍNTIOS12:27 Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular; 
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 I CORÍNTIOS 14:8,9 Porque, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a 

batalha? 9 Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem 

inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. 
 
Imagine que numa tropa o “corneteiro” tentasse comandar “tropa: 

ordinário marche!”, e tocasse  “tropa: alto!”.  Pense que, em função 
deste toque ‘incerto’, alguns entendessem “a direita volver”, outros 
“a esquerda volver”, outro “acelerado”, outro “sentido”, outro “ombro 
armas”.  

 
É possível imaginar a grande confusão que o exemplo acima geraria. 

Teriam vários choques e atritos entre os comandados e entre comandante 
e comandados. Uma tropa neste estado de desordem não estaria apta para 
a batalha – seria derrotada facilmente. 

 
Outra coisa a ser lembrada é que o “corneteiro” ou “trombeteiro”  

não pode inventar os toques e os significados dos mesmos, a seu próprio 
entendimento. O significado dos toques vem do comandante da tropa. Além 
disto, todos os comandados devem entender de forma igual, cada som e 
seus significados. 

 
 Só com uniformidade, comunhão, podemos agir como um corpo. Caso 

não entendamos os toques da trombeta de Deus, da mesma maneira, nós não 
“daremos ouvidos”, aos mesmos.  

 
Caso o entendimento, ou discernimento, seja diferente para cada 

servo, também a ação de cada um será com “BEM ENTENDEU”, ou “COMO BEM 
QUIS ENTENDER”. Será uma perfeita “COMICHÃO NOS OUVIDOS”.41 

 
Isso seria um retorno à “TORRE DE BABEL”, onde a comunhão da 

linguagem cessou, e consequentemente, O CORPO que inicialmente havia 
ali, ESFACELOU, e a OBRA que faziam FOI ENCERRADA.  

 
HÁ GRANDES LIÇÕES DADAS PELOS CONSTRUTORES DA TORRE DE BABEL, 

DESCRITO NO LIVRO DE GÊNESIS, CAPÍTULO 11: 
 

                                                           

 EFÉSIOS 4:25 Por isso deixem a mentira, e falai a verdade cada um com o seu próximo; porque somos membros 

uns dos outros.  

 

 
41 II TIMÓTEO 4:3 Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina; mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão 

para si doutores conforme as suas próprias concupiscências; 
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 Primeira lição é que “TOCAR NO CÉU”, a Salvação, não é obra da 
mão do homem, de baixo para cima. Deus não aceita obra humana 
para ir ao céu; 42 

 
 Segunda lição é que ficaremos na confusão e sem salvação, se 

COLOCARMOS O BARRO – o homem, ainda que assado - provado, NO 
LUGAR DA PEDRA - Jesus;43 

 
 Terceira lição e decorrente da segunda. QUALQUER CORPO – 

principalmente espiritual - IMPLODIRÁ SE OS MEMBROS Não FALAREM 
A MESMA LÍNGUA.44  

 
 Quarta e decorrente da terceira. Não haverá corpo, nem edificação 

espiritual SE NÃO FALARMOS E ENTENDERMOS na mesma linguagem. 45 
 

VOLTEMOS À FUNÇÃO DO CORNETEIRO NO EXÉRCITO DE DEUS... 
 
Na obra do Pai, o comandante, o Senhor dos exércitos de Israel, é 

Jesus. O exército é composto por todos aqueles que foram lavados e 

                                                           
42 GÊNESIS 11:1-9 E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. 2 E aconteceu que, partindo eles do oriente, acharam 

um vale na terra de Sinar; e habitaram ali. 3 E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o 

tijolo por pedra, e o betume por cal. 4 E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos 

céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. 5 Então desceu o SENHOR para ver a cidade 

e a torre que os filhos dos homens edificavam; 6 E o SENHOR disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua; e isto é o que 

começam a fazer; e agora, não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. 7 Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, 

para que não entenda um a língua do outro. 8 Assim o SENHOR os espalhou dali sobre a face de toda a terra; e cessaram de edificar a 

cidade. 9 Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o SENHOR a língua de toda a terra, e dali os espalhou o 

SENHOR sobre a face de toda a terra. 

 
43 O barro é tipo do homem ou coisas desta terra. A pedra é tipo de Jesus a pedra de esquina, que os edificadores 

rejeitaram. Referência sobre a rejeição de Jesus, ou do tipo de Jesus 

 
 I PEDRO 2:7 E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas, para os rebeldes, A pedra que os edificadores 

reprovaram, Essa foi a principal da esquina. 

  

 GÊNESIS 11:3 E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o 

betume por cal. 

 
44 NÃO HÁ CORPO SE NÃO FALARMOS A MESMA LINGUAGEM. 
 

 GÊNESIS 11:7,9 Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. 9 Por isso se 

chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o SENHOR a língua de toda a terra, e dali os espalhou o SENHOR 

sobre a face de toda a terra. 

 
45 NÃO HÁ CORPO, nem edificação, SEM UMA LINGUAGEM ÚNICA.  
 

 GÊNESIS 11:7,8 Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. 8 Assim o 

SENHOR os espalhou dali sobre a face de toda a terra; e cessaram de edificar...   
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remidos no sangue de Jesus. O toque, ou som uniforme, em nosso meio é 
a palavra revelada. O significado e a vivência da palavra devem ser 
iguais PARA TODOS, pois somos um só corpo.46  

 
O comandante Jesus é quem criou os códigos e também quem diz o 

significado dos mesmos. Caso alguém não “pense”, ou não aja, 
“concordantemente” dará lugar a confusões, atritos, mutilações e morte 
de membros, e despreparo do povo para a guerra.  

 
O Senhor nos manda fazer tudo com ordem e decência. Agindo, 

CONCORDANTEMENTE, de acordo com a palavra haverá edificação do corpo 
de Cristo. Vejamos isto:  

  

 I CORÍNTIOS 14:26,33 Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de 

vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se 

tudo para edificação. 33 Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em 

todas as igrejas dos santos. 

 
Os comandos são transmitidos através da palavra falada, escrita, e 

mais eficientemente por meio da palavra vivida, o exemplo vivido.   
 
Na prática, as confusões podem surgir de duas fontes, nem tão 

desconhecidas. A saber:  
 
 A culpa – Alguém não conhece a palavra, muito menos a revelação 

da mesma. Por isso vive, ou prega, erroneamente. Não há como 
pregar, ou viver corretamente aquilo que não conhecemos. (O 
desconhecimento leva a agir com imprudência, imperícia ou 
negligência).  

 
 O dolo - Mesmo conhecendo, intencionalmente, fala ou vive, ou 

fala e vive, de forma contrária ao que saber ser o certo, como 
agiam os Fariseus.  Alguns não se preocupam em está errados. 
Fazem opção por viver fora da palavra do Senhor, embora possam, 
até, ensinar o que é certo. Como disse Jesus, a respeito dos 

                                                           
46 O CORPO AGE E PENSA DE FORMA IGUAL.  

  

 ATOS 15:25 Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados 

Barnabé e Paulo, 

 

 ROMANOS 15:6  Para que concordes, a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. 

 

 FILIPENSES 4:2 Rogo a Evódia, e rogo a Síntique, que sintam o mesmo no Senhor. 
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fariseus: “Fazei, mas não procedais como eles.” 47 (Procede de 
forma errado por que querem). 

 
Desses dois polos, o culposo e o doloso, surgem um estado continuo 

de conflitos, e disputas dentro do corpo – os “Siboletes”. O resultado 
da falta de comunhão é o enfraquecimento, a enfermidade e a morte de 
ovelhas, de todos os tamanhos.  

 
Veja o que disse o Espírito do Senhor, através de Paulo, sobre 

falta de conhecimento do corpo, e da vivência  correta dentro do mesmo: 
 

 I CORÍNTIOS 11:28-32 Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão 

e beba deste cálice. 29 Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua 

própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor.  30 Por causa disto há entre vós 

muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. 31 Porque, se nós nos julgássemos a nós 

mesmos, não seríamos julgados. 32 Mas, quando somos julgados, somos repreendidos 

pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. 
 

As vaidades, as invejas e os egoísmos, bem como os demais frutos da 
carne são fontes de “SIBOLETES”. 

10. EXEMPLO DE SIBOLETE CULPOSO. 

Busca desmedida por ser pastor, diácono... 
 
Uma exacerbação na valorização dos ministérios/serviços faz 

transparecer que não há mais benção em ser ovelha. Dar mostra de não 
haver benção em ser ovelha, em ser um servo não tenha serviços, ou 
ministérios específicos.  

 
Na prática, passamos a olhar para as pessoas, e para nós, com 

acepção. Deixamos criar em nós a necessidade humana de ter um título. 
Apenas o título serve, mesmo sem conteúdo, sem vida espiritual. Não 
poucos lutam pelo título e quando o alcança, a festa da salvação, do 
primeiro amor vira agora a festa da posição. O servir ao Senhor passa 
a ter pouca, ou nenhuma, importância. Como um abismo chama outro, assim 
da acepção de pessoa, em razão da função, pulam para a acepção no 
serviço. Servir em coisas humildes deixa de ser ação de quem tem títulos 
elevados. 
 

Não existe problema de um irmão, “honrado”, fazer um serviço 
simples, e humilde dentro, do corpo. ALGUNS ATÉ TRABALHAM NISTO. São 

                                                           
47 MATEUS 23:3 Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as; mas não procedais em 

conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem 
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PEDREIROS, MOTORISTAS, VIGILANTES, ELETRICISTAS, desempregados... 
Entretanto, dentro da igreja... Um serviço sem destaque não é para 
todos. Não fazem, talvez, por achar que um serviço humilde lhe diminuirá 
a gloria da função que recebeu. Às vezes, recebeu o título, como é o 
caso do diácono, para servirem no pó, porém ficam com o título e recusam 
o serviço – os serviços vira pó. 
 

Não guerreamos como o mundo faz guerras. No mundo os 
“príncipes/oficiais” dão missões para que os menos afortunados às 
executem. Missões as quais nem com um dedo eles querem participar. 

 
 Na lei da guerra dada pelo Senhor, Ele manda colocar os “príncipes” 

na frente da batalha. No nosso meio, TRATA-SE de uma guerra onde os 
oficiais são os primeiros a realizar o que tem que ser feito para 
vencermos. 

  
Vejamos o artigo da lei da guerra que fala disto: 

 

 DEUTERONÔMIO 20:9 E será que, quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então 

designarão “os capitães dos exércitos” para a dianteira do povo. 
  
JESUS É DEUS, REI DOS REIS, PRÍNCIPE, SENHOR DOS SENHORES. ELE É O 

EXEMPLO A SER SEGUIDO. NÃO NOS ESQUEÇAMOS DE QUE ELE LAVAVA OS PÉS DE 
SEUS DISCÍPULOS, COMIA e ESTAVA SEMPRE JUNTO DOS NECESSITADOS, de toda 
natureza. Ele sabia que a vaidade, e a sede de destaque, iria dificultar 
a caminhada de muitos. 

 
O lugar de um “príncipe/oficial”, na obra de Deus, é à frente dos 

serviços, produzindo BONS exemplos, na execução da obra, e não por 
trás, ordenando missões, para os outros cumprirem.  

 
Não podemos esquecer que os maus exemplos, também, são copiados. 

Assim, os “oficiais”, dentro do corpo de Cristo, devem nos ensinar, com 
BONS exemplos, como é que se vive, e faz a obra de Deus. Esse é o 
GOVERNO E A AUTORIDADE QUE O SENHOR DESEJA EM NOSSO MEIO. Um governo 
diferente do mundo. Em nosso meio o governo se dá através de bons 
exemplos, e de boas práticas da palavra do Senhor. Não há vida, nem 
autoridade, em teorias não vividas.  

 
No mundo o “chefe” manda fazer e ‘obedece quem tem juízo’.48  
 

                                                           
48 MATEUS 8:9 Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens; e digo a este: Vai, e ele 

vai; e a outro: Vem, e ele vem; e ao meu criado: Faze isto, e ele o faz. 

 

mailto:revelacaodabiblia@gmail.com
http://www.revelacaodabiblia.com.br/


OS SIBOLETES – AS GUERRAS ENTRE IRMÃOS. 

 

 
OS SIBOLETES AS DISPUTAS ENTRE SERVOS.   E-mail: revelacaodabiblia@gmail.com Site: 

WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 13:37:25. 

26 

Na obra do Senhor o “chefe” dar o exemplo “fazendo” 49 e OBDC quem 
é SERVO do Senhor.50 CONFORME A PALAVRA: 

 

 JOÃO 13:15 Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. 

 

 FILIPENSES 3:17 Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o 

exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. 

 

 I TESSALONICENSES 1:7 De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na 

Macedónia e Acaia. 

 

 II TESSALONICENSES 3:9 Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar 

em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. 

 

 I TIMÓTEO 4:12 Ninguém despreze a tua mocidade; mas sê o exemplo dos fiéis, na 

palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. 

 

 TITO 2:7 Em tudo te dá por exemplo de boas obras; na doutrina mostra incorrupção, 

gravidade, sinceridade, 

 

 I PEDRO 2:21 Porque para isto sois chamados; pois também Cristo padeceu por nós, 

deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. (Somos chamados para servir 

como e com exemplos, isso independe de ministérios e serviços). 

                                                           
49 MATEUS 20:25-28 Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos 

gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles.  26 Não será assim entre vós; mas 

todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande seja vosso serviçal;  27 E, qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, 

seja vosso servo;  28 Bem como o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em 

resgate de muitos. 

 
50 SERVIMOS AO SENHOR MESMO QUANDO ESTAMOS ATENDENDO A HOMENS. VEJAMOS ISTO: 

 

 I CORÍNTIOS 10:31 Portanto, quer comais quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para glória 

de Deus. 
 

 COLOSSENSES 3:17 E, quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, 

dando por ele graças a Deus Pai. 
 

 EFÉSIOS 6:6 Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração 

a vontade de Deus; 

 

 COLOSSENSES 3:22 Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na 

aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. 
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 I PEDRO 5:3 Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de 

exemplo ao rebanho. 

 
 

Ainda bem que não é obrigatório ter função, ou ministério, para ser 
parte do corpo vivo de Jesus. O corpo é composto por aqueles que estão 
batizados com o Espírito Santo.  No corpo do Senhor há muitas funções 
sendo exercidas por órgãos vitais, os quais não aparecem. (exemplo: 
oração, jejum, clamor pelo sangue, atos de louvor e adoração, ofertas, 
visitas, limpeza,51...) O PAI que ver em secreto tem recompensado os 
que assim trabalham em favor do corpo.  

 
Muitos fundamentam a ganância por ser pastor no versículo que diz: 

” ... Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja” I Tim.3:1.   
 
DESEJAR o “episcopado” NÃO É ERRADO. A PRÓPRIA BÍBLIA FALA ISSO. UMA 

COISA É DESEJAR O EPISCOPADO, OUTRA BEM DIFERENTE É TRANSFORMAR o 
episcopado, VELADO OU NÃO, EM REGRA PARA VIVER A FÉ CRISTÃ.   

 
O Senhor deu a um servo a seguinte revelação a respeito da excelência 

do episcopado: ”Mais excelente coisa é desejar ir para o céu, por que ele e sua gloria 
são eternos, já a excelência e a gloria do ‘episcopado’ são terrenas e passageiras”.  

 
Fundamentados no versículo acima, (I TIMÓTEO 3:1), alguns, fazem de 

tudo, (Chibolete ou Sibolete), para receber a “promoção?” Isso mesmo, 
ter função e ministério, para muitos é uma promoção, e sinônimo de vida 
edificada, de servos “fiéis?”. Mesmo que esteja só a casca, praticando 
todo tipo de “SIBOLETE”.  

 
A palavra diz que é pelos frutos que se conhecem os que são servos, 

e não pelas funções que, eventualmente, exerçam no corpo. 
 
Muitos entendem que o serviço, (ministério e funções), é o que é 

importante. Transparece, na bíblia, ter sido este o pensamento do rei 
Saul. No entanto, isso é um equivoco, pois ter vida espiritual vem em 
primeiro lugar.  Caso Saul, tivesse entregado o cargo de rei a Davi, 
temos inteira certeza de fé que, Saul e sua família teriam sido poupados 

                                                           
51 Dizemos atos de louvor e adoração, porque o louvor não se trata apenas de cantar e glorificar na igreja. O 

verdadeiro louvor é uma vida de gratidão e oferta de cheiro suave ao Senhor. Fazendo o que é agradável ao 

Senhor, principalmente, sem aparência diante dos homens. NÃO É Uma ORAÇÃO para ser vista pelo homem, 

mas algo que é perceptível a Deus. O verdadeiro amor ao Senhor é apascentar o rebanho. Dizer Jesus eu ti amo, 

com palavras, é fácil. Agora, dizer isso com atos que serão alimentos para o rebanho necessita de uma entrega, 

de uma dedicação. Muitas vezes, há coisas que não tem aparência diante dos homens, NO ENTANTO são 

AGRADÁVEIS DIANTE DO TODO PODEROSO, por serem úteis ao rebanho.. 
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da morte. Portanto, é mais importante CRER DO QUE TER. Isso é: é muito 
mais importante, “crê e serás salvo tu e tua casa”, do que “ter cargo 
e funções” e ver a morte tomando conda da sua vida, e da vida de sua 
família.  

 
Por não entender isso, muitos edificam suas vidas, NÃO NA ROCHA, mas 

num cargo, ou função, qualquer. QUANDO PERDEM ISSO, SUAS VIDAS 
“ESPIRITUAIS?”, apresenta a ruina em que viviam. Saem da igreja, falam 
mal, esperneiam, criticam a são doutrina que pregavam... Etc.  

 
Quanto a ser “levantado?”, nós mesmos orávamos muito por isso, até 

o dia em que o Senhor, em sonho, perguntou o que nós queríamos com o 
“episcopado”. O Senhor disse o seguinte: “O que você quer? Tá querendo 
ADORAÇÃO?” Desde então dou graças a Deus por simplesmente está no corpo.   

 
Não podemos nos apegar, irracionalmente, a excelência do 

“episcopado”, e nos esquecemos de que tudo, na obra do Senhor, tem seu 
momento certo, e que o ministério não é para todos. Nem esquecer, 
igualmente, que o ministério tem seus cuidados, advertência e juízos, 
próprios, e às vezes o Senhor quer nos poupar desses juízos. Vejamos 
alguns exemplos dentre tantos:  

 

 MATEUS 23:8 Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso 

Mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. 

 

 TIAGO 3:1 Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que 

receberemos mais duro juízo.  
 

 ECLESIASTES 8:9 ... Tempo há em que um homem tem domínio sobre outro 

homem, para desgraça sua. 

 

  HEBREUS 13:17 Obedecei a vossos pastores, e sujeitai-vos a eles; porque velam por vossas 

almas, como aqueles que hão de dar conta delas... 

 

 JEREMIAS 23:1 Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do 

meu pasto, diz o SENHOR.  2 Portanto assim diz o SENHOR Deus de Israel, 

contra os pastores que apascentam o meu povo: Vós dispersastes as minhas ovelhas, e as 

afugentastes, e não as visitastes; eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas 

ações, diz o SENHOR. 
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 JEREMIAS 50:6 Ovelhas perdidas têm sido o meu povo, os seus pastores as fizeram 

errar, para os montes as desviaram; de monte para outeiro andaram, esqueceram-se do 

lugar do seu repouso. 

 

 O PROFETA JEREMIAS TINHA UMA POSTURA CORRETA COM RELAÇÃO A SER 

PASTOR. ELE NÃO SE APRESSAVA EM SER PASTOR DE NINGUÉM, diante do 

Senhor. CONFORME: 

 

 JEREMIAS 17:16 Porém eu não me apressei em ser o pastor seguindo-te...  
 

11. MAUS EXEMPLOS DEIXADOS POR AQUELES QUE SE LEVANTARAM. 

Caso O SENHOR COLOQUE ALGUÉM EM DESTAQUE, Ele SE RESPONSABILIZARÁ 
EM SUSTENTA-LO.   

 
Aqueles que se autopromovem, OU, são promovidos pelo homem, são 

transformados em alvos do adversário, e acabam matando sacerdotes e os 
filhos do rei, ou escorraçando a linhagem real, por fim morrem.  

 
A atividade excessiva em busca da “primazia”, do “episcopado”, do 

“ser rei” é um a atividade ligada à violência, a vingança, a morte, a 
traição, a falta de discernimento de corpo, e a tudo que é contrário à 
vida, como o fizeram: 

 
 ABSALÃO; 
 

o II SAMUEL 13:39 E os servos de Absalão fizeram a Amnom como Absalão lho havia 

ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, e montaram cada um 

no seu mulo, e fugiram.   
 
Ele investiu contra sua família, contra o seu corpo. Por 
vingança e partidarismo, matou seu próprio irmão, para vingar 
o mal que este fizera à sua irmã, e afugentou os demais filhos 
do rei. Absalão iniciou um reinado/governo que tinha como 
resultado a morte e a perseguição aos filhos do “REI”. 

 
 ADONIAS; 
 

o I REIS 1:9 E matou Adonias ovelhas, e vacas, e animais cevados, 

junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel; e convidou a todos os seus 

irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. 
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“perto da fonte de Rogel”.  Ele estava perto da fonte de Rogel. 
Rogel significa dragão/guerreiro. É a fonte da guerra. Fonte 
do adversário, que veio para matar, roubar e destruir. É a 
fonte onde não há paz. Fonte onde Deus não está ali. Fonte da 
morte, em detrimento de Jesus a fonte da vida. Fonte de um 
governo humano. Busca de poder em detrimento do rei JESUS.  
Adonias NÃO AMAVA O REBANHO QUERIA APENAS O PODER A QUALQUER 
CUSTO. 
 
“junto à pedra de Zoelete”= Zoelete significa RÉPTIL, cobra. 
Adonias faz sua matança de ovelhas junto à pedra do 
réptil/cobra, exatamente por que a serpente, o adversário não 
tem vida para dar para as ovelhas. A PEDRA QUE DAR VIDA É JESUS 
e Ela não estava com Adonias. 

 
 SAUL; 
 

o I SAMUEL 22:13,17,18 Então lhe disse Saul: ... 17 E disse o rei aos da sua guarda 

que estavam com ele: Virai-vos, e matai os sacerdotes do SENHOR... 18 

Então disse o rei a Doegue: Vira-te, e arremete contra os sacerdotes. Então se virou 

Doegue, o edomeu, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele 

dia oitenta e cinco homens que vestiam éfode de linho. 

 

o I CRÔNICA 10:6 Assim morreram Saul e seus três filhos; e toda a 

sua casa morreu juntamente.  
 
 ATALIA; 
 

o II REIS 11:1 Vendo, pois, Atalia, mãe de Acazias, que seu filho era morto, 

“LEVANTOU-SE”, e destruiu toda a descendência real. 
 
 
Os listados acima por ganância de ser “rei”, “ter a primazia”, 

mataram, perseguiram e, por fim, também morreram, JUNTO COM SUA FAMÍLIA, 
como ocorreu no caso do rei Saul.  

 
Fazer estes tipos de “PROMOÇÕES”, OU “LEVANTAMENTOS” humanos, é 

fazer festa, sem “o saber do Senhor”, sem a sabedoria do rei, e onde o 
Espírito Santo não é convidado.52 O resultado de levantar, ou deixar 

                                                           
52 I REIS 1:18,19 E agora eis que Adonias reina; e tu, ó rei meu senhor, não o sabes. E matou vacas, e animais cevados, e 

ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei, e a Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, capitão do exército, mas a teu 

servo Salomão não convidou. 
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que seja levantado, homem segundo os seus corações, e não segundo o 
coração de Deus, é propiciar o surgimento de guerras dentro do corpo, 
com muito choro, amargura, e morte na família real.53  

 

12. SE OMITIR DE TRABALHA PARA O CORPO DE CRISTO É A SOLUÇÃO?  

RESPOSTA: NÃO. Muito embora as boas-obras não salvam a ninguém, elas 
precisam ser realizadas por motivo diferente de salvação.54 Os servos 
não podem enterra a salvação/talento na terra. Precisamos desenvolver 
nossa salvação com temor e tremor – como disse o apóstolo.55  

 
A OMISSÃO em trabalhar para o Senhor É OUTRO TIPO DE QUEDA 

ESPIRITUAL. A BENÇÃO E A MALDIÇÃO ESTÃO BEM PERTO, diante de nós.  Se 
trabalharmos somos abençoados, se não trabalharmos poderemos ser 
cobrados por isso. 

 
O Senhor nos chamou para sermos trabalhadores VOLUNTÁRIOS. 

Entretanto, deixar de trabalhar na casa do Senhor, não é uma opção boa 
para os servos, pois, tem consequências maléficas.  

 
ESTE É UM DOS MOTIVOS DE CRENTES VIVEREM choramingando e trabalhando 

muito sem nada ter. Eles erroneamente dão preferência a suas próprias 
necessidades matérias em detrimento da casa do Senhor. Veja o caso 
descrito pelo profeta Ageu: 
 

 AGEU 1:4-11 Porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, 

enquanto esta casa fica deserta? 5 Ora, pois, assim diz o SENHOR dos Exércitos: 

Considerai os vossos caminhos. 6 Semeais muito, e recolheis pouco; comeis, porém não vos 

fartais; bebeis, porém não vos saciais; vesti-vos, porém ninguém se aquece; e o que recebe 

salário, recebe-o num saco furado. 7 Assim diz o SENHOR dos Exércitos: Considerai os 

vossos caminhos. 8 Subi ao monte, e trazei madeira, e edificai a casa; e dela me agradarei, e 

serei glorificado, diz o SENHOR. 9 Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco; e esse 

pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa?  Disse o 

SENHOR dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de 

vós corre à sua própria casa. 10 Por isso retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém 

os seus frutos. 11 E mandei vir à seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e 

                                                           

 
53  II SAMUEL 13:36 E aconteceu que, como acabou de falar, os filhos do rei vieram, e levantaram a sua voz, e 

choraram; e também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. 
 
54 PARA MAIS DETALHES LEIAM NOSSOS TRABALHOS: ”SALVO POR BOAS OBRAS OU SALVO PELA FE EM JESUS” E “PARA 
QUE SERVEM AS BOAS OBRAS”. 
55 FILIPENSES 2:12 De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na 

minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. 
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sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz; como também sobre os homens, 

e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. 
 

Muitos precisam conhecer o toque da trombeta chamado: “serviços 
humildes”. O nosso povo precisa saber fazer uso da palavra de Deus em 
seu benefício.   

 
O profeta Davi fez um chamamento para que o povo fosse ensinado e 

aprendesse a usar o “arco”.  Muitos em nosso meio até conhecem a palavra 
na teoria, mas na hora de usar a palavra não sabem como coloca-la para 
funcionar a seu favor. Acabam por se ferir com a própria espada que era 
para seu bem na arte da guerra e da vitória. 

 
Existe um sério problema gerado por aqueles que não querem nada e, 

por isso, abandonam o exercito do Senhor.  
 

Os servos vivem “amando o Senhor” e sendo “amados pelo Senhor”. 

Isso é o reflexo da palavra que diz: “Eu sou do meu amado e o meu amado é 

meu”. No entanto, alguns querem viver apenas do “meu amado é meu”. 
Fazem do Senhor sua propriedade particular. Com isso a aliança fica 
partida. Só resta a aliança da parte do Senhor. O lado do servo vira o 
lado do proprietário do “seu amado”. Há uma inversão, ao invés de 
servirem a seu senhor, passa a ser servido do seu Senhor.  

 
Assim, como o proprietário extrai da sua propriedade tudo sem ter 

que lhe dar nada em troca. O servo-proprietário-de-seu-Senhor, não tem 
mais compromisso com seu Senhor e sua obra, só querem os benefícios que 
podem usufruir de seu Senhor, e da sua obra. Como a comunhão de amor 
deixou de existir passam a devorar os bens e as ovelhas que não lhes 
pertence, para poder usufruir ao máximo da sua mordomia. Passam a 
usufruir de uma mordomia no sentindo ruim e humano mesmo.  Esses são 
classificados como desertores da obra. 

 
 
Neste gênero sobressaem três GRUPOS de DESERTORES, O GRUPO DOS: 

 
 Desertores permanentes - abandonam tudo e vão embora, DA IGREJA; 
 

 Pega tudo que acha que é deles e vão embora, quase sempre 
maldizendo o corpo que lhe deu vida, abrigo e alimento: terreno 
e celestial. 

 
 Desertores eventuais – somem e aparece do nada NA IGREJA; 
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 Estes pior do que o filho pródigo, vão e vem, sem parar. 
Implantaram um caminhar vacilante, inconstante.  

 
 Retornar para a comunhão é o desejo do Senhor. Ficar indo 

e vindo NÃO. Deixar o corpo de Cristo sempre é algo muito ruim, 
por que um dia irá e não voltará. Tal qual fez a pomba na arca 
de Noé. Experimentar o mundo é dar chance a ele de nos vencer. 

 
 Desertores do serviço - permanecem na igreja e desertam do servir 

ao corpo, e consequentemente, deixam de servir ao Senhor.  
  

Esse GRUPO tem duas subespécies: 
 
o A subespécie dos que não querem ser “servos”, pois não querem 

trabalhar. 
 

Estes não trabalham para o corpo e nem para o Senhor. 
Eles querem ser servidos pelo “corpo” e pelo Senhor. 
Passam a viver de forma ‘simbiótica’. Deixam de ser corpo 
para ser amigo do corpo. Deixam de amar e viver do amor 
Dele, para viver do amor do Senhor, sem tomar o “cálice” 
da Salvação, sem prestar o “louvor que lhe é devido”. O 
Senhor disse ao apóstolo Pedro que quem amar ao Senhor, 
não só está no meio das ovelhas, mas amá-lo é servir às 
ovelhas, é apascentar as ovelhas. 56   
 

Todos os membros no corpo têm o seu serviço e 
trabalham em prol do bem e da sobrevivência do corpo, não 
só vivem do corpo, mas vivem e contribuem para a vida do 
corpo. O serviço, a função está mais vinculada ao que o 
cabeça mandar fazer do que aquilo que é aparente, 
institucionalmente, visível. Primeiro porque o Senhor é 
soberano e pode usar qualquer um em qualquer coisa 
conforme sua soberania. Segundo porque somos todos, 
espiritualmente, SACERDOTES. Como tal temos acesso ao Pai 
para ministrar em nosso favor e também em favor dos 
demais. 

 

Exemplo bíblico onde Deus usou aquele, aquilo 
para fazer o que lhe apraz: 

                                                           
56 JOÃO 21:15-17 E, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele 

respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apascenta os meus cordeiros. 16 Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho 

de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apascenta as minhas ovelhas. 17 Disse-lhe terceira 

vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo; 

tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apascenta as minhas ovelhas. 
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 Balaão era o profeta 57 – um homem que deveria ouvir a 

palavra de Deus e falar para que os demais fossem 
abençoados e poupados da morte. Todavia, o Senhor 
falou com uma JUMENTA – nem se quer gente era – para 
falar com o profeta e poder poupa-lo da morte.  
 

Isso é um exemplo clássico onde uma JUMENTA ouve 
a voz de Deus, e ver um anjo do Senhor, e o profeta 
que tinha a função, dada por Deus, de ouvir o Senhor 
falar, e ter visões da parte de Deus, não ouviu, nem 
nada viu.  

 
O profeta poderia prosseguir batendo na JUMENTA, 

mas a responsabilidade não era da mula por ser usada 
por Deus.  

 
Balaão deveria era se perguntar: O que ele estava 

fazendo que levasse Deus a usar uma JUMENTA e não ele, 
o profeta, que tinha a função, de ouvir a voz do 
Senhor, e de falar da parte do Senhor?58 

 
 O certo é que se Balaão tivesse continuado 

insistido contra o que A JUMENTA ESTAVA FALANDO o 
profeta teria morrido, naquele momento, PORQUE NÃO ERA 
ELA, MAS DEUS QUEM FALAVA ATRAVÉS DELA. 

 
ISSO COMPROVA QUE O IMPORTANTE NÃO É NEM A POSIÇÃO 

DE JUMENTA, NEM A POSIÇÃO DE PROFETA, MAS A PALAVRA 
DE DEUS e quem é o máximo.  

                                                           
57 NÚMEROS 22:23-34  Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão; pelo 

que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo; então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. 24  Mas o anjo 

do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um e de outro lado. 25 Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, 

encostou-se contra a parede, e apertou contra a parede o pé de Balaão; por isso tornou a espancá-la. 26 Então o anjo do Senhor passou 

mais adiante, e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. 27 E, vendo 

a jumenta o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão; e a ira de Balaão acendeu-se, e espancou a jumenta com o bordão. 28 Então o 

Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste estas três vezes? 29 E Balaão disse à jumenta: 

Por que zombaste de mim; quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. 30 E a jumenta disse a Balaão: Porventura 

não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim 

contigo? E ele respondeu: Não. 31 Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho e a sua 

espada desembainhada na mão; pelo que inclinou a cabeça, e prostrou-se sobre a sua face. 32 Então o anjo do Senhor lhe disse: Por que já 

três vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim; 33 Porém 

a jumenta me viu, e já três vezes se desviou de diante de mim; se ela não se desviasse de diante de mim, na verdade que eu agora te haveria 

matado, e a ela deixaria com vida. 34 Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, porque não sabia que estavas neste caminho para te 

opores a mim; e agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. 

 
58 II Pedro 2:16 Mas teve a repreensão da sua transgressão; o mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do 

profeta. 
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O importante na igreja é Jesus o cabeça, as demais 

posições ainda que nobres sejam, elas são funções de 
CORPO – uma mão, um coração, uma perna,... Tirando o 
cabeça-Jesus os demais são membros do corpo-de-Cristo, 
não existe duas ou mais cabeças no corpo de Senhor.  

 
Qualquer outra função, ou posição, ou serviço, 

não é exclusividade de ninguém. Ela pode ser mudada 
segundo a vontade soberana do Senhor. Jesus é o maior, 
o melhor que qualquer posição. Ele como rei e senhor 
usa quem quer, como quer, e na hora em que quiser. 
Enquanto, servos não devemos ficar preocupados com o 
VASO-JUMENTA usado. Devemos sim é estarmos preocupados 
em saber se isso, ou aquilo vem, ou não vem do Senhor.  

 
Uma jumenta não tem competência para fazer o que 

fez. Todavia, em função da “extraordinária fala e 
visão da jumenta que não tinha função para fazer o que 
fez”, o “profeta-funcional” agora sabiam que ERA DEUS 
QUE ESTAVA FALANDO.  

 
 Moisés foi escolhido para falar ao povo.59 Moisés 

apresenta suas objeções racionais. Ele se achava 
incapacitado para aquela função e aponta seu irmão, 
Arão, como mais adequado para exercer aquele serviço.  
 

Moisés se colocou no lugar de Deus querendo 
estabelecer quem Deus deveria usar, ou não usar, para 
falar ao corpo-povo-do-Senhor.  

 
Deus endurece-se contra Moisés e lhe dar uma aula 

sobre corpo, função, funcionamento, de órgãos do 
corpo, e sobre o Senhor e a soberania de Deus sobre 
todos.   

 

                                                           
59 ÊXODO 4:10-16  Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor! eu não sou homem eloqüente, nem de ontem nem de anteontem, 

nem ainda desde que tens falado ao teu servo; porque sou pesado de boca e pesado de língua. 11 E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do 

homem? ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? 12 Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e 

te ensinarei o que hás de falar. 13 Ele, porém, disse: Ah, meu Senhor! Envia pela mão daquele a quem tu hás de enviar. 14 Então se 

acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem; e eis que ele também sai 

ao teu encontro; e, vendo-te, se alegrará em seu coração. 15 E tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca; e eu serei com a tua boca, e 

com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. 16 E ele falará por ti ao povo; e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por 

Deus. 
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Deus disse a Moisés que conhecia a eloquência de 
Arão. Mesmo assim, Deus falou que era Moisés quem 
seria usado para exercer a função que Deus queria 
mesmo que não tivesse competência para fazê-la.  

 
Como sabemos Moisés foi falar ao povo, e a faraó, 

além da sua “competência funcional” para que todos 
soubessem que não era Moisés quem a fazia, mas DEUS 
FAZIA TUDO ATRAVÉS DE MOISÉS - “Moisés o incompetente 
funcional”.  

 
Quando Deus faz Ele faz, muitas vezes Ele faz, de 

forma fora do comum, além do normal. O Senhor é um 
Deus que faz de forma EXTRAORDINÁRIA.  

 
Deus poderia ter escolhido Arão, o qual já era 

capacitado por Deus, para ser aquele que falaria ao 
povo do Senhor. Todavia, Deus escolheu falar com seu 
povo através de Moisés, o incompetente funcional. 
Moisés não tinha sido capacitado por Deus para falar, 
mas foi escolhido mesmo fora do normal. 

 
HOJE, no corpo de Cristo, TODOS que são do corpo 

de cristo TÊM PERMISSÃO PARA APRESENTAR AQUILO QUE 
DEUS ESTÁ LHE concedendo para a edificação do corpo.  

 
O corpo de Cristo é um corpo de sacerdotes com 

função de edificar uns aos outros na graça e no 
conhecimento de Cristo.  

 
A edificação do corpo de Cristo não é atividade 

exclusiva de algum tipo de membro do corpo do Senhor, 
mas é uma competência “geral” de todos os irmãos.   

 

No versículo abaixo é dito que “doutrina” e 
“revelação” devem ser entregue por aquele que as 
”tem“, que as recebeu do Senhor. Portanto, o ensino da 
doutrina não é uma exclusividade de quem quer que 

seja, mas é para todos os que ”tem doutrina e 

revelação“.  

 

Evidentemente, quem “tem ensinos” para 

apresentar ao corpo-de-Cristo é porque recebeu do 
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Senhor, pois nada temos para apresentar se Deus não 

nos conceder.  
 
Referência: 
 

 I CORÍNTIOS 14:26 Que fareis pois, irmãos? Quando 

vos ajuntais, ”cada um” de vós tem salmo, ”tem 

doutrina”, “tem revelação”, tem língua, tem 

interpretação. Faça-se tudo para edificação. 
 

Esse versículo ensina que entregar doutrina e 
revelação é função de todos os membros do corpo.  

 
Mesmo que a missão de ensinar não se aplicasse a 

todos, mesmo assim, seria possível alguém ser usado 
por Deus de forma fora do comum. Pois para Deus tudo 
é possível.  

 
Como sabemos não podemos olhar para o vaso, mas 

para aquilo que o vaso “tem” recebido de Deus. O 
importante é o conteúdo, é o que Deus está entregando 
através do vaso.  

 
Os vasos, todos eles, são de barro e desse mundo. 

Ao contrário dos vasos, o conteúdo é eterno, vem de 
Deus. A substância contida nos vasos é ouro,  é poder 
de Deus, e é isso que deve ser valorizado. 

 
A seguir veremos exemplos de pessoas as quais 

foram usadas fora do que seria o corriqueiro. 
 

 Para não alongarmos muito citaremos algumas pessoas 
as quais foram usadas por Deus de forma não comum, de 
forma não esperada pelo homem:  
 

 Salomão, Jacó – Não eram os primogênitos, mas 
Deus os amou, os escolheu, e os usou naquilo 
que, inicialmente, não era da competência 
funcional deles. Deus os usou como se 
primogênitos fossem. Aquele foi levantado rei, 
sucessor do rei Davi. E Jacó foi eleito para ser 
o patriarca das tribos do Senhor; 
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 Faraó60 e Nabucodonosor 61 – Não eram se quer do 
povo de Deus. No entanto, Deus falou com eles, 
em sonhos proféticos, para bem do povo do Senhor;  

 
 

 Ciro um rei persa – Não era do povo de Deus. Foi 
chamado de meus servo e usado para providenciar 
recursos materiais para restauração do templo de 
Salomão e dos muros de Jerusalém;  
 

 O copeiro e o padeiro de faraó tiveram sonhos 
vindos do senhor mesmo não sendo crentes, nem do 
povo do Senhor;62 
  

 Um midianitas, (ou amalequita), teve um sonho, 

e o outro a sua interpretação vinda do Senhor.63 

 
Para não erramos é necessário sermos cautelosos, 

com tudo e com todos!  
 
Quando alguém tem a competência funcional, no 

corpo, para fazer determinada coisa, e está fazendo 

                                                           
60 GÊNESIS 41:1,5,7,8,32  E aconteceu que, ao fim de dois anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. 5   Depois 

dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé sete espigas cheias e boas. 7 E as espigas miúdas devoravam as sete 

espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. 8 E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e 

enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios; e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia 

que lhos interpretasse. 32 E que o sonho foi repetido duas vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus 

se apressa em fazê-la. 

 
61 DANIEL 2:1 E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos;...2 Então o rei mandou chamar os 

magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos...19 Então foi revelado o mistério a 

Daniel numa visão de noite; então Daniel louvou o Deus do céu. 28 Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios; ele, pois, 

fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias; o teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na 

tua cama são estes. 
 
62 GÊNESIS 40:5, 8 E ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu 

sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. 8 E eles lhe disseram: Tivemos um sonho, e 

ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: Não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. 

 
63 JUIZES 7:9 E sucedeu que, naquela mesma noite, o SENHOR lhe disse: Levanta-te, e desce ao arraial, porque o tenho dado na tua 

mão. 12 os midianitas, os amalequitas, e todos os filhos do oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão; e eram inumeráveis 

os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. 13 chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu 

companheiro um sonho, e dizia: Eis que tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava 

até à tenda, e a feriu, e caiu, e a transtornou de cima para baixo; e ficou caída. 14 E respondeu o seu companheiro, e disse: Não é isto 

outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas, e todo este 

arraial. 15 E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho, e a sua explicação, adorou; e voltou ao arraial de Israel, e disse: 

Levantai-vos, porque o SENHOR tem dado o arraial dos midianitas em nossas mãos. 
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aquilo para o qual foi preparado, isso é indício que 
Deus está nisso.  

Entretanto, ter função não é garantia absoluta 
que Deus está operado através daquele vaso, naquele 
momento. Pode ser que o vaso esteja fazendo a obra de 
Deus fora do local próprio, ou no momento inadequado.  

 
Exemplo: O apóstolo Paulo foi levantado, 

preparado, para pregar a palavra, especialmente, aos 
gentios. Certa vez Ele queria ir pregar na Ásia e em 
Bitínia 64 e o Espírito Santo não lho permitiu. Se 
Paulo tivesse ido, embora pregar fosse função de 
Paulo, Deus não estaria com Paulo na Ásia e em Bitínia 

naquele momento. 
 
Não é da competência dos servos julgar pessoas, 

no entanto, não podemos ser ignorantes, quanto às 
possibilidades bíblicas, para nossa própria 
segurança... Como diz a bíblia: “Tudo que foi escrito 
foi escrito para nosso ensino...” 

 
Deus usa aquele que é “funcionalmente” prepara, 

levantado, para uma função no corpo, mas NÃO PODEMOS 
IGNORAR QUE DEUS É DEUS. COMO TAL PODE USAR QUEM ELE 
QUISER, E COMO ELE QUISER, mesmo não tendo função 
específica no corpo, e às vezes nem do corpo seja. Ele 
tem poder absoluto sobre todos os vasos.  

 
o A subespécie dos que trabalham, mas trabalham de forma 

mercenária.   
 

O servir destes está deturpado pelo interesse de 
retribuição.  O pagamento pode vir de retorno financeiro, 
ou de pagamentos diversos tais como: gloria terrena, 
posição e status religioso, etc.  

 
Trabalham buscando receber algo. O mercenário luta 

pelo que pode ganhar, não tem compromisso com a causa. 
Eles são independentes do dono da guerra. Têm comando e 
forma de agir próprios.   
 

O Senhor mostrou que alguns continuam na igreja, 
entretanto, “DESERTARAM” da forma de viver do corpo. 

                                                           
64 ATOS 16:6-7 E, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra 

na Ásia. 7 E, quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lho permitiu. 
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Estes são independentes do “COMANDANTE” da igreja. Agem 
tais quais os mercenários, em busca de ganho pessoal. 
Leiamos um sonho sobre isso, a seguir: 

 
 

UM SERVO CONTA QUE TEVE O SEGUINTE SONHO:  
 
No Sonho, ele viu dentro da igreja havia três tipos de ovelhas.  
 
Os quais eram: 
 
 O primeiro grupo das ovelhas as quais trabalhavam por serem 

ovelhas; 
 
 Segundo grupo das ovelhas as quais trabalhavam por serem FORÇADAS 

a trabalhar; e, 
 
 Terceiro grupo das ovelhas as quais se TRANSFORMAVAM em 

“CANIBAIS” – eram ovelhas às quais passaram a devorar as outras 
ovelhas; 

 
Havia uma imperiosa, e urgente, necessidade de sermos ovelhas do 

primeiro grupo, ou tipo, as OVELHAS QUE TRABALHAVAM POR SEREM OVELHAS. 
 
Pois bem, alguns, não só se escondem atrás da bagagem, ENTERRAM O 

TALENTO NA TERRA ao desertarem da igreja ou do servir ao Senhor e sua 
a igreja. Eles abandonam as fileiras do Senhor, abandonam o rebanho, 
se escusando a lutar pelo bem do corpo do Senhor, ou até lutam contra 
o bem da igreja.   

 
As deserções, sejam do corpo, sejam do servir tem efeitos 

semelhantes. Entretanto em se falando de guerra, os que desertam do 
servir tem um efeito mais danoso. Isso é uma estratégia da guerra 
arquitetada pelo adversário. Vejamos o porquê, a seguir: 

 
 Os mutilados, os que não trabalham, dão trabalho. Eles estão 

sempre reclamando do que os outros não fizeram. Eles têm boas 
desculpas. Não podem fazer, estão mutilados, aposentados, 
sobrecarregados de outras coisas, as quais os impedem de 
trabalhar – para o bem do corpo de Cristo. 

 
 O efeito de um mutilado no meio da tropa e devastador. Ele geme, 

chora, reclama faz todo tipo de Sibolete. Isso faz o coração dos 
demais esmorecer.  
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  Quando alguém cai na batalha, é ruim, mas nos aumenta o ímpeto 
de irmos batalhar. O mutilado, ao contrário, além de ser uma 
baixa no efetivo combatente, se transmuda num oponente, que temos 
que carregar, alimentar, defender, consolar...etc.  

  
Os “SIBOLETES”, NESSE contexto, têm nos feito perder muitos 

membros. Isso acontece por não entenderem, ou não viverem, o 
discernimento do CORPO DE CRISTO.  

 
 Outro problema de discernimento é ACHAR QUE, SOMENTE, TENDO 

MINISTÉRIO, OU FUNÇÕES, É QUE ESTAREMOS EDIFICADOS. CADA UM TEM O SEU 
DEVIDO LUGAR NO CORPO.  Conforme:  

 

 MARCOS 13:34 E como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa, 

e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra...  

 

Cada servo tem a sua obra a fazer na vinha do senhor. OBRA E NÃO 

CARGO OU POSIÇÃO.  

 

 I CORÍNTIOS 12:13-20 Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um 

corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um 

Espírito. 14 Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. 15 Se o pé disser: 

Porque não sou mão, não sou do corpo; não será por isso do corpo? 16 E se a orelha 

disser: Porque não sou olho não sou do corpo; não será por isso do corpo? 17 Se todo o 

corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? 18 

Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. 19 E, se todos 

fossem um só membro, onde estaria o corpo? 20 Assim, pois, há muitos membros, mas 

um corpo. 
 

13. O LEVANTAR PARA AS DIVERSAS FUNÇÕES SEGUNDO A BÍBLIA. 

 
O levantar de homens segundo o coração de Deus. UM HOMEM levantado 

segundo o CORAÇÃO DE DEUS: quer SERVIR, DOAR, GARANTIR BENEFÍCIOS E 
BENS PARA O REBANHO. Busca toda gloria e louvor para DEUS. 

 
ALGUNS DETALHES NOS CHAMAM A ATENÇÃO EM HOMENS ELEITOS SEGUNDO O 
CORAÇÃO DE DEUS. Estão presentes características tais como: 
 

o Homens de dores; (Jesus, José filho de Jacó, Davi, Samuel, 
Daniel, Paulo, Gideão, Moisés).  
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Os sofrimentos: não tinha nem onde reclinar a cabeça. Foram 
traídos. Abandonados pelos seus. Presos até pelo seu povo. 
Foram vasos quebrados... Moídos, desprezados. 
 

o Experimentados nos trabalhos; (Jesus, Moisés, Davi, Benaia, 
Paulo, Neemias, Esdras, Gideão, os apóstolos, Moisés). 
 
Os trabalhos não eram de APARÊNCIA, NEM DE FORMOSURA: 
Carpinteiro, pastor de ovelhas, puxador de mula, pedreiro, 
copeiro, agricultor, pescadores, publicanos. Eram trabalhos 
que ninguém queria, NÃO TINHA POMPA, OSTENTAÇÃO, e muitas 
vezes havia o risco para suas vidas. 
 

o Simples; (Jesus, Benaia, Moisés, Jesus, Samuel, Davi, Daniel, 
Gideão, Amós, Neemias, Pedro, Paulo, Jeremias). 
 
Simplicidade desde o nascimento: nasceu numa manjedoura, 
abandonado ao nascer para ser criado por outros. Viviam 
cuidando do rebanho. Estiveram presos injustamente. Eram 
agricultores, vaqueiros, pedreiros, soldados, pescadores... 
  

o Humildes de coração; (Jesus, Daniel e seus amigos, Samuel, 
Davi, Ester, Gideão, Moisés, Paulo). 
 
Humildade de coração: Não buscava seus próprios interesses, 
mas a gloria de Deus. Consideravam-se pobres, porém sendo 
reis, principes. Expuseram-se à morte para salvar o povo de 
Deus. Eram como vasos de barro quebrados que deixava o FOGO, 
O ESPIRITO SANTO SOBRESSAIR. 
 

o Pescadores; (não são caçadores...) (Jesus, os apóstolos, 
Davi, Neemias, Esdras, Moisés). 
 
Pescadores de homens: Para pescar homens não amaram a própria 
vida. Para garantir o reino, a restauração do reino e da 
adoração ao Pai entregaram suas vidas. 
 

o Adoradores; (Jesus, José filho de Jacó, a mulher samaritana, 
Jeremias, Neemias, Rute a moabita, Davi, Moisés). 
 
Adoradores: A verdadeira adoração é Jesus. Aquele que faz 
tudo para louvor e gloria do Pai. José foi preso por obedecer 
à palavra de Deus. A samaritana foi alcançada por que tinha 
sede de adorar a Deus de forma correta. Jeremias comeu o pão 
de dores, tudo para levar o povo a adorar a Deus. Rute deixou 
o seu povo para ir adora ao Deus dos judeus. Davi adorava a 
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Deus não só com hinos, salmos e cântico de louvor, mas com 
sua forma de viver, mesmo na falha sabia prestar louvor a 
Deus. 
 

o Perseguidos; (Jesus, Daniel, José filho de Jacó, Davi, 
Jeremias, Neemias, Elias, Moisés). 
 
Perseguição: Perseguidos pelos seus, perseguidos pelos 
estrangeiros. Vendidos, invejados, caluniados, desprezados, 
chacoteados, esbofeteados, renegados, criticados... 
 

o Valentes/nobres; (Leão da tribo de Judá, Davi, Daniel e seus 
amigos, Jeremias, Neemias, Gideão, Moisés, Paulo). 
 
Valentes: Jesus não recusou morrer na cruz em obediência e 
adoração ao Pai. Davi lutou muitas guerras: internas, na 
família, pelo reino... Daniel e seus amigos se expuseram ao 
perigo de morte em adoração ao único Deus. Eles se recusaram 
a adorar o deus de prata e ouro da babilônia. Neemias 
enfrentou batalhas para reedificar os muros de Jerusalém. 
Gideão junto com trezentos empreende uma guerra invencível 
segundo o homem. Ali, Deus mostra que é o Senhor da guerra e 
dá uma vitória impossível.  
 

o Enfermos, ferido de Deus: (Jesus, Jeremias, Davi, Moisés). 
 
Jesus se desgastou completamente durante seu ministério. 
Chegou a suar gotas de sangue. Jeremias passou a pão e água 
dentro de um buraco insalubre. Davi de jejuar os seus joelhos 
estava enfraquecidos...Moisés era gago, um gago é uma pessoa, 
normalmente, tímida. 
 

o Perdoador (Jesus, José filho de Jacó, Davi, Moisés). 
 
Perdoou os que os prenderam. Perdoou os que o crucificou. 
Perdoou aqueles que buscaram a sua morte. Perdoou aqueles que 
se levantaram contra eles... 
 

o Conhecedor e realizador do projeto de Deus: (Jesus, Daniel, 
Moisés, Jeremias, Neemias, Davi, Salomão, Elias, Moisés). 
 
ELES NÃO MANDAVAM OS OUTROS PARA A GUERRA. Eles mesmo  
enfrentavam a guerra pelo bem comum do povo.   
 

A LIDERANÇA E A ORDEM DE COMANDO ERAM DADAS PELO EXEMPLO DE 
VIDA.  
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A autoridade destes homens não era natural ou artificial, 

porque podiam mandar os outros para a guerra. 
  
NÃO É POSSÍVEL LEVANTAR HOMENS PELOS DOTES DA ELOQUÊNCIA, 

DA CAPACIDADE HUMANA, DO DESEJO DE PODER, DO DESEJO DE ESTAR 
NO CENTRO DAS ATENÇÕES E ACHAR QUE ISSO VÊM DO SENHOR.  

 
ESSAS COISAS, vista pela percepção humana, SÃO DOTES 

NATURAIS ou SÃO ATÉ ARTIFICIAIS: SÃO AS ARMAS DE SAUL e 
ARMADURA DE SAUL. Coisas geradas ou fabricadas pelos homens 
para enganar outros homens. 
 

Os servos levantados pelo Senhor, ACIMA CITADOS: os 
apóstolos eram tímidos, outros gagos, outros sem parecer nem 
formosura, outros nada que podia chamar a atenção, não tinha 
riqueza, não tinha beleza, não tinha eloquência, outros 
pobres, outros sustentados pelos corvos, outros sustentado 
por viúva, outros analfabetos, lábios impuros, outros 
chorões.  

 
Para a razão podíamos dizer até que eram defeituosos.  

 
A autoridade dos servos de Deus NÃO vinha PORQUE TINHAM O PODER 

NAS MÃOS, e podiam mandar, MAS porque muitas VEZES ENFRENTAVAM A GUERRA 
PARA DESCANSO E LIVRAMENTO DO REBANHO, ÀS VEZES ATÉ SOZINHOS.  

 
As características acima não são dotes humanamente desejáveis – 

NÃO TEM POMPA, NÃO TEM APARÊNCIA, NEM FORMOSURA, ao contrário geram 
dor, sofrimento, morte, prisões... Etc. Não são coisas para serem vistas 
PELOS OLHOS DOS HOMENS. SÃO COISAS INTERNAS, DO CORAÇÃO de Deus operando 
nos servos.  
 

O LEVANTAR DE DEUS traz as marcas de JESUS. Estas marcas são as 
marcas DO EXEMPLO, de lutas em diversas frentes de batalhas, em defesa 
do REBANHO. ISSO SE DÁ MUITAS VEZES: Nos sofrimentos, nas humilhações, 
nas perseguições, na valentia em perdoar, em lutar para salvar o 
rebanho, na simplicidade, na humildade, na busca pelas ovelhas perdidas, 
no cuidado com o rebanho, no prover do pão, no prover para o bom 
andamento da caminhada para a terra da promessa. RESUMIDO SÃO SERVOS 
EXPERIMENTADOS NOS TRABALHOS DO SENHOR. 

 
Os irmãos de Davi, tal qual Saul eram vistosos, acostumados a mandar 

os soldados lutarem suas guerras. Não tinham coragem de COLOCAR O 
PESCOÇO NA GUERRA, NEM PARA DEFENDER A SI PRÓPRIOS. 
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 Davi ao contrário era um homem experimentado em guerras, pelo 
rebanho expunha ao perigo a sua própria vida.  

 

14. TROMBETAS DE SOM INCERTO – A PRÁTICA sem discernir O CORPO. 

 

 I CORÍNTIOS 14:8,9 Porque, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a 

batalha? 9 Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem 

inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. 

 

 II CRÔNICAS 5:13 E aconteceu que, quando eles uniformemente tocavam as trombetas, e 

cantavam, para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao SENHOR; e 

levantando eles a voz com trombetas, címbalos, e outros instrumentos musicais, e louvando 

ao SENHOR, dizendo: Porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, então 

a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do SENHOR; 

 

 II CRÔNICAS 13:14 Então Judá olhou, e eis que tinham que pelejar por diante e por detrás; 

então clamaram ao SENHOR; e os sacerdotes tocaram as trombetas. 

 

 NEEMIAS 4:18 E os edificadores cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e 

edificavam; e o que tocava a trombeta estava junto comigo. 

 

 ISAÍAS 27:13 E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam 

perdidos pela terra da Assíria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a 

vir, e adorarão ao SENHOR no monte santo em Jerusalém. 

 

 ISAÍAS 58:1 Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e 

anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. 

 

 JEREMIAS 4:19 Ah, entranhas minhas, entranhas minhas! Estou com dores no meu 

coração! O meu coração se agita em mim. Não posso me calar; porque tu, ó minha alma, 

ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. 

 

 JEREMIAS 6:17 Também pus atalaias sobre vós, dizendo: Estai atentos ao som da 

trombeta; mas dizem: Não escutaremos 

 

 EZEQUIEL 33:3 E, vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o 

povo; 
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 EZEQUIEL 33:4  Se aquele que ouvir o som da trombeta, não se der por avisado, e vier a 

espada, e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. 

 

 EZEQUIEL 33:5 Ele ouviu o som da trombeta, e não se deu por avisado, o seu sangue será 

sobre ele; mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. 

 

 EZEQUIEL 33:6 Mas, se quando o atalaia vir que vem a espada, e não tocar a trombeta, e 

não for avisado o povo, e a espada vier, e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na 

sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. 

 

 JOEL 2:1 Tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no meu santo monte; tremam 

todos os moradores da terra, porque o dia do SENHOR vem, já está perto; 

 

 APOCALIPSE 1:10 Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim 

uma grande voz, como de trombeta. 

 

 APOCALIPSE 4:1 Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu; e 

a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-

ei as coisas que depois destas devem acontecer. 

15.  EXPURGANDO AS ESTRANGEIRICES... LUGAR DE SIBOLETE NÃO É NO CORPO. 

VERSÍCULOS SOBRE PRÁTICAS ESTRANHAS DENTRO DO POVO DO SENHOR: 
 

 NEEMIAS 13:30 ASSIM OS PURIFIQUEI DE TUDO que ERA 

ESTRANGEIRO, e determinei os cargos para os sacerdotes e para os levitas, cada uma 

a sua função. 

 

 NEEMIAS 9:2 E a descendência de Israel se apartou DE TODOS OS 

ESTRANGEIROS, e puseram-se em pé, e fizeram confissão dos seus pecados e as 

iniquidades de seus pais. 
 

ALGUMAS PRÁTICAS ESTRANGEIRAS SÃO SORRATEIRAMENTE ASSIMILADAS COM CARA 
DE ESPIRITUAL.  
 

Não precisamos está dentro das arenas do mundo e das religiões para 
estar em comunhão com eles. BASTA TRAZER PARA DENTRO DA IGREJA O QUE 
ELES FAZEM PARA SERMOS UM COM ELES. Deus não aceita isso para os servos 
do Senhor. 
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Deus não quer que estejamos participando de outro tipo de “mesa”. 
A mesa do senhor e santa e todos os vasos, e todas as praticas, 
igualmente, SÃO SEPARADAS, DIFERENTES DAS do mundo.  

 
Vejamos um pouco de sagradas escrituras sobre ordem e decência no lugar 
santo: 

 

 I CORÍNTIOS 14:16 De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que 

ocupa o lugar de indouto, o Amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? 

 

 I CORÍNTIOS 14:26 Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem 

salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para 

edificação. 

 

 I CORÍNTIOS 1:9 Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus 

Cristo nosso Senhor. 

 

 FILIPENSES 2:1  Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, 

se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, 2 Completai o 

meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma 
mesma coisa. 3 Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por 
humildade; cada um considere os outros superiores a si mesmo. 4 Não 
atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também 
para o que é dos outros. 
 

16. TENTANDO FINALIZAR...  

 
É ilusório/infantilidade achar que o partidarismo, a acepção de 

pessoa, e a violência deixaram completamente de existir. Até no meio 
dos apóstolos estas coisas estavam presente.65 Todavia, todos precisam 

                                                           
65  POLITICAGEM, PARTIDARISMO, egoísmo, falta de discernimento, ENTRE OS APÓSTOLOS DURANTE O 

MINISTÉRIO DE JESUS. 

 

 LUCAS 22:24-26 E houve também entre eles contenda, sobre qual deles parecia ser o maior. 25  E ele lhes 

disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. 26 Mas 

não sereis vós assim; antes o maior entre vós seja como o menor; e quem governa como quem serve. 

 
 MARCOS 10:37-45 E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita, e outro à 

tua esquerda. 41 E os dez, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. 42 Mas Jesus,  chamando-

os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de 

autoridade sobre elas; 43 Mas entre vós não será assim; antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso 

serviçal; 44 E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. 45 Porque o Filho do homem também não 

veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos 
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saber que as divisões favorecem ao adversário. Ao inimigo interessa a 
falta de comunhão e a separação. O Senhor busca nos dar comunhão, união.  

 
A doutrina, e a vivência da palavra, como som da trombeta, dever 

ser única, e universal, e para todos, tal qual a música.  
 
O som da trombeta é um tipo de música. Uma música tem a mesma 

partitura em todo o planeta. Assim são as coisas do Senhor. Não pode 
ter som, voz, mensagem diferente, em função do lugar, ou das pessoas.  

 
O som é igual para todo o corpo, independente do lugar e da posição 

ocupada pelo membro. A mensagem é a mesma para todos que estão ouvindo. 
A mesma palavra é para todo o corpo: o espírito Santo, as orientações 
dele, os serviços, o louvor, a adoração... Assim são as coisas do 
Senhor. Não pode ter um som ou toque de acordo com a parte do corpo que 
vai ouvir ao bel-prazer de quem vai ouvir.  

 
O cultuar, o viver, o adorar ao Senhor, no corpo é uma música de 

toques e sons certos, iguais para todos que tem ouvido para ouvir.  
 
Acostumar a viver aquém do Jordão e a ouvir sons incertos gerará 

os Siboletes. Sons/mensagens diferentes dará motivo para guerras e 
consequentes mutilações, mortes e derrotas no meio do povo. 

 
A estratégia do adversário é nos levar para a babilônia. Para a 

confusão de vozes e sons. Onde não haverá mais corpo, nem edificação 
para chegar ao céu. Para o mundo estar próximo do corpo é o bastante, 
mesmo que haja o rio Jordão separando-os. 

 
Na confusão estaremos discernindo e praticando como as demais 

nações, todo tipo de som incerto da terra estranha. Na terra de aquém 
Jordão tudo é parecido. O santo e o profano não têm nenhuma diferença, 
e ninguém se importa com isso. Estrangeirice nem falar, pois é terra 
estrangeira mesmo, onde tudo é diferente e da terra. Aqui, a gloria é 
para o homem, não interessa se é um irmão ou outro qualquer, se está 
na frente, vou passar por cima, para satisfazer meu desejo. 

 
Além do Jordão o som e as práticas devem ser de um corpo que 

guerreia, não contra os irmãos, mas pelos irmãos e contra os inimigos 
dos irmãos. Não basta estar usufruído do corpo, temos que ser parte e 
participante deste corpo vivo. 
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Quando estamos em comunhão com Deus, a gloria é para o nosso Senhor, 
e não retribuímos o mal com o mal. Fazemos distinção entre santo e o 
profano, entre corpo e fora do corpo, entre coisas para a vida e coisas 
para a morte. A gloria de tudo isso é para o Senhor. 

 
As ovelhas, o corpo de Cristo, o povo do Senhor, está vivendo além 

do Jordão, na terra prometida. Estamos além do batismo nas águas, além 
do batismo com o Espírito Santo. Não paramos na caminhada antes de 
chegar à terra prometida, por mais perto que estejamos. Na presença do 
Senhor é o lugar para ouvir a voz do bom pastor. Quando entendemos 
perfeitamente a voz do Senhor, não dar mais para ouvir ou falar outras 
vozes.  

 
Os servos sabem que o VIVER emitirá o som espiritual mais alto do 

que a multidão de palavras de pregações teóricas.66  
 
Quem tem a missão de pregar tem maior responsabilidade no viver o 

que prega. Não basta dizer o que tem que ser feito ou não deve ser 
feito. Os servos precisam viver a bíblia, além da letra, agora, hoje.  

 
O pregador tem que viver o que prega, precisa viver a palavra de 

Deus. Somente assim ele estará de fato pregando, pois teorias não têm 
vida, nem autoridade, se não forem vividas, vivenciadas, na prática 
cotidiana... 

 
Desta forma, devemos viver a palavra como forma de pregação e vida. 

Caso nós preguemos em um tom e vivamos em outro, nosso zunido de 
trombetas estará dando sons incertos. Nosso viver estará dando o Som 
dos Siboletes. Serão sons e música da terra estranha.  

 
Os animais limpos não só remoíam,67 eles também tinham as unhas 

fendidas. Isso é os servos não só devem conhecer a palavra e meditar 
na mesma. DEVEMOS ANDAR fazendo as marcas, no nosso caminhar, de servos, 
portanto, marcas de alguém que foi purificado e lavado pelo sangue de 
Jesus. 

 
 

17. OSCULO SANTO DE DESPEDIDA. 

 

                                                           
66 MATEUS 5:14-16 Vós sois a luz do mundo; não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte; 15 Nem se acende a candeia 

e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. 16  Assim resplandeça a vossa luz diante dos 

homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. 

 
67 Para maiores detalhes leia nosso trabalho: “A bíblia além da letra por ela mesma – as muitas maneiras do falar de 

Deus”. 
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Que o Senhor nos dê paz, nos leve a viver em paz uns com os 
outros. Que Deus no conceda comunhão. Que o sangue de Jesus – seu 
Espírito Santo – nos purifique de todos os pecados, para podermos 
viver em paz com Deus e com os irmãos. 

 
Que o Senhor - que é um só com Deus -  nos ensine e nos leve a 

viver uma vida plena no corpo de Cristo. Isso sem divisões as quais 
são fontes de morte e não de vida. 

 
A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. 
 
AMÉM.  
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