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A ANATOMIA DE UM CHAMADO E DE UMA NOVA CRIATURA
INTRODUÇÃO
“Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança;
estamos de todo exterminados.” (v.11)
O povo de Israel estava mergulhado na mais profunda crise nacional. Estava
exilado na Babilônia (605–535 a.C.), pagando, no cativeiro, o preço dos seus
terríveis pecados contra o Senhor Deus. Não por falta de aviso, mas por
rebeldia deliberada e continuada. Este versículo onze sintetiza bem o estado
de espírito deles.
Nesse contexto, o capítulo 37 narra a palavra profética de Ezequiel1,
oferecendo-lhes boas notícias quanto à Revivificação de Israel e Retorno à
sua própria terra (Visão dos ossos secos – Ez 37.1-14), Reunificação de Israel
(Simbolismo dos 2 pedaços de madeira – Ez 37.15-20). A partir do versículo
21, as profecias ganham um tom nitidamente escatológico, com seus
cumprimentos associados à Segunda Vinda de Cristo, quando:
a) Israel será congregado na sua própria terra, vindo de todas as nações
(v.21);
b) Israel e Judá serão uma só nação (v.22);
c) Israel será restaurado espiritualmente (v.23);
d) O Senhor reinará sobre eles (vv.24-25);
e) O Senhor fará uma Aliança de Paz com eles (v.26a);
f) O Senhor estabelecerá o seu santuário no meio deles (v26b-27); e,
g) As nações tomarão conhecimento dos feitos do Senhor para com
Israel (v.28).
Livro de Ezequiel (macro esboço):
Caps. 1–24 (condenação de Jerusalém)
Caps.25–32 (condenação das nações estrangeiras)
Caps.33–48 (reavivamento e restauração de Israel)

1

Um profeta em cada lugar: Jeremias (627–585 a.C.), um profeta de família sacerdotal entre os não
exilados; Ezequiel (592–570 a.C.), um profeta de família sacerdotal entre os exilados (Ez 3.11, 15); Daniel
(605–536 a.C.), um profeta e estadista de linhagem real ou nobre na corte babilônica.
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Certamente que o vale dos ossos secos simboliza um exército de mortos,
neste caso, um Israel política e espiritualmente morto, sem pátria e sem rei.
A revitalização desses ossos aponta para a revivificação de Israel e não para
a ressurreição física de pessoas. Entretanto, o símbolo é muito apropriado
para representar os espiritualmente mortos espalhados pela face da terra e
o que o poder de Deus pode fazer por esses “ossos secos”. Nem tudo está
perdido, há esperança de vida, e, vida com abundância, através da obra
redentora de Cristo, na cruz do Calvário!
Assim, pedimos licença teológica para usar a descrição biológica das várias
etapas desse processo que transforma mortos em vivos, tão lindamente
expresso neste texto, para aplicá-las ao processo que transforma mortos
espirituais em novas criaturas, em Cristo, quando se crê e confessa a Jesus
como Senhor e Salvador. Vamos ressaltar o privilégio e a importância do
pastor de almas e do obreiro e seu ministério como agente de Deus atuando
nesse processo.
Esses dez primeiros versículos de Ezequiel 37 podem ser divididos em dois
blocos, a saber:

1. O OBREIRO e o mover de Deus (vv. 1-3)
Veio sobre mim a mão do SENHOR...
Nessa primeira divisão vamos tratar da ANATOMIA2 DE UM CHAMADO.
a) O mover de Deus – A Unção Espiritual do obreiro:
1 Veio sobre mim a mão do SENHOR; ....
O que temos aqui? Um homem e a mão do Senhor sobre ele.
O homem é Ezequiel, chamado para ser profeta do Senhor, cujo nome
significa “Deus fortalece” (nascimento 622 a.C. / chamado 592 a.C. com 30
2

Anatomia, do Lat. anatomia, Gr. Anatomé; (incisão, dissecação)
s. f., ciência que trata da descrição e estrutura dos organismos animais ou vegetais; arte de
dissecar; fig., exame meticuloso.
Página 4 de 18

A ANATOMIA DE UM CHAMADO E DE UMA NOVA CRIATURA
anos / em 587 a.C., 5 anos depois, sua esposa morreu, “a delícia dos seus
olhos” e ele não teve o direito de pranteá-la – Ez 24.16-18). É nessa
confiança que todo obreiro se manterá de pé – Deus fortalece! O seu
chamado traz as marcas da autenticidade de um obreiro (Ez 1.1-3; Ez 2.1-10;
3.1-27): a)no meio dos exilados, após 5 anos do seu exílio (597 a.C.) e 13
anos do primeiro exílio (605 a.C.); b)se abriram os céus, e eu tive visões de
Deus – autênticas (não visões inventadas ou falsificadas para ostentar uma
imagem de homem ou mulher de Deus); c)veio expressamente a palavra do
Senhor a Ezequiel; d)ali esteve sobre ele a mão do Senhor.
E, o que é essa mão do Senhor? Mãos simbolizam trabalho; significam o agir
de Deus sobre o indivíduo ou povo ou circunstâncias para o bem ou para a
destruição. No sentido do bem, a mão do Senhor sobre pode significar
proteção (Ex 9.3 / sobre os rebanhos, na 5ª praga), fortalecimento (1Reis
18.46 – de Elias), favorecimento (Esdras 7.6 / perante o rei persa); mas,
neste caso, presença divina, unção espiritual, o que ocorre pelo menos sete
vezes neste livro (Ez 1.3; 3.14; 3.22; 8.1; 33.22; 37.1; 40.1). O mesmo se diz
de Jesus (Lc 1.66) e dos apóstolos: “A mão do Senhor estava com eles, e
muitos, crendo, se converteram ao Senhor.” (At 11.21)
b) O mover de Deus – A Conscientização (e Capacitação) do obreiro:
1 Veio sobre mim a mão do SENHOR; ele me levou pelo Espírito do SENHOR
e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos,
2 e me fez andar ao redor deles; eram mui numerosos na superfície do vale
e estavam sequíssimos.
O que fez a mão do Senhor? Percebam os verbos:
Me levou... (encaminhamento, condução)
Me deixou.... (proximidade, participação)
Me fez andar... (reconhecimento, percepção, sentimento)
Por que? Para que houvesse entendimento claro da situação:
Eram mui numerosos..
Estavam sequíssimos....
O mover de Deus para a conscientização e capacitação do obreiro é maravilhoso e completo: me levou, me deixou e me fez andar. Muitos políticos
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têm a fama de somente andar no meio do povo antes das eleições. Andam
a pé, de trem ou de metrô; apertam a mão das pessoas; pegam crianças no
colo. Depois de eleitos se escondem em seus gabinetes confortáveis, nos
carros oficiais, nas comemorações e festas da “corte”. Isso também
acontece com alguns obreiros. No início dos seus ministérios cantam a
plenos pulmões o hino 284 (HNC3) “Nem sempre será para onde eu quiser
Que o Mestre me quer enviar!”. Depois de algum tempo e agora vivendo na
zona de conforto preferem o hino 289 (HNC) “Eis os milhões que, em trevas
tão medonhas, Jazem perdidos, sem o Salvador! Oh! Quem irá...?”. O
obreiro aprovado jamais se esquecerá do lugar para onde o mover de Deus
o levou, o deixou e o fez andar quando o chamou para a obra.
Prioritariamente é o lugar onde estão os perdidos, os “mortos espirituais” a
caminho do inferno. Em segundo lugar é onde estão as ovelhas do Senhor,
que precisam do alimento espiritual e dos cuidados materiais. Não são estas
as prioridades estabelecidas por Jesus em Mateus 28.19-20? (Ide – fazei
discípulos – batizando-os – ensinando-os). Tem muito crente que, ao
caminhar neste vale de ossos secos, não consegue reconhecer o que está
diante de si e entender o que Deus quer ele faça.
c) O mover de Deus – A Avaliação do obreiro:
3 Então, me perguntou: Filho do homem, acaso, poderão reviver estes
ossos? Respondi: SENHOR Deus, tu o sabes.
Não sei se o mesmo se passa com você, mas quando estou diante de um
corpo morto me bate um sentimento de total impotência (1Co 15.55-57);
diante de ossos secos, então... Antes de receber a missão Ezequiel é testado
e avaliado. Uma avaliação com questão única!! Ou tudo ou nada!! Quantas
respostas poderiam ser dadas a essa pergunta? “– Senhor, não tenhas o teu
servo por atrevido, poderia ter dito Ezequiel, poderia ser uma avaliação do
tipo múltipla escolha?” “– Se é assim que você quer, então, anota aí as
opções, responde o Senhor: [1]Sim; [2]Não; [3]Talvez; [4]SDTOS4 ; [5]NRA5.”
“– Senhor, não tenhas o teu servo por irreverente, mas gostaria de saber se
posso desconsiderar a quinta opção, NRA.” “– Ok, mas agora chega de
3

HNC: Hinário Novo Cântico
SDTOS: Senhor Deus Tu O Sabes
5
NRA: Nenhuma das Respostas Anteriores
4
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enrolação!”. Como responderiam os obreiros do século 21? [1]Sim, diriam
os autoconfiantes, sonhadores e aventureiros. [2]Não, diriam os
pessimistas, racionais e incrédulos. [3]Talvez, diriam os indecisos, medrosos
e inseguros. [4]SDTOS, respondeu Ezequiel e, assim, foi aprovado no seu
“exame”. O obreiro só será aprovado (2Tm 2.15 – “Procura apresentar-te a
Deus aprovado...”) se compreender que sua missão é humanamente
impossível; que não há capacidade ou sabedoria humanas capazes de operar
o milagre da revivificação, do novo nascimento dos que estão mortos em
seus delitos e pecados. Ele precisa estar convencido de que isso se dá
através da água (Palavra de Deus) e do Espírito (Jo 3.5). Ele precisa ter a
mesma atitude de humildade e temor que o profeta demonstrou na sua
resposta, diante da soberania de Deus: “SENHOR Deus, tu o sabes.”.
O processo de revivificação desses ossos lembra o da criação inicial. Deus
dizia: “– Haja....” e as coisas iam surgindo do nada. Agora, Deus nos chama
para participar de um trabalho precioso e sobrenatural, de transformar
“ossos secos” em “novas criaturas”. Entretanto, é necessário manter
constante vigilância para não achar que o mérito é do obreiro.
Resumindo, o mover de Deus sobre o obreiro é para UNÇÃO (revestimento
de poder), CONSCIENTIZAÇÃO (da gravidade da situação) e AVALIAÇÃO (do
nível de dependência de Deus).
A profª. Hélida Cunha, digníssima esposa e auxiliadora idônea e virtuosa do
pastor Guilhermino Cunha, disse em uma palestra ao ECCC que, na
qualidade de esposa de pastor, ora por seu marido principalmente por 3
aspectos: UNÇÃO, HUMILDADE e DEDICAÇÃO. Sem dúvida, uma atitude
sábia, própria de uma mulher de Deus. Os dois primeiros aspectos não
sintetizam o que acabamos de expressar? Quanto ao terceiro, dedicação,
tem tudo a ver com a missão, com o nível de comprometimento com a
missão recebida de Deus. É o que veremos a seguir.
Essa é a ANATOMIA DE UM CHAMADO. Como será a ANATOMIA DE UMA
NOVA CRIATURA?
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2. A MISSÃO ordenada e realizada (vv. 4-10)
“Profetiza a estes ossos”
4 Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a
palavra do SENHOR.
5 Assim diz o SENHOR Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o espírito em
vós, e vivereis.
6 Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós
estenderei pele e porei em vós o espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o
SENHOR.
No Gênesis, a Bíblia revela que a palavra proferida pela boca de Deus trazia
à existência as coisas que não existiam. Agora, a palavra de Deus proferida
pela boca do seu obreiro, também é capaz de trazer vida onde só existia a
morte espiritual. “E, assim, a fé vem pela pregação, e a pregação, pela
palavra de Cristo.” (Rm 10.17). Que santa e extraordinária delegação
recebemos do Pai Celestial!
A Palavra de Deus profetizada aos mortos espirituais (ossos secos
espalhados sobre esse vale de lágrimas chamado planeta terra) produz vida
espiritual que é moldada ou formada em algumas camadas ou etapas ou
níveis. Nessa segunda divisão vamos tratar da ANATOMIA DE UMA NOVA
CRIATURA EM CRISTO. Usando aquela licença teológica, já mencionada no
início, e nos deixando levar por aquele espírito alegórico e ilustrativo que
permeia os livros dos profetas, no AT e os
Evangelhos, no NT, vejamos como é
interessante e edificante essa anatomia
comparada: Corpo Humano x Nova Vida em
Cristo.
Vamos
nos
transportar,
temporariamente, para um laboratório de
anatomia humana / espiritual! O profeta
Ezequiel, sintetiza a revivificação dos ossos em cinco etapas, sequenciadas
e essenciais. Fique ligado porque em cada uma dessas etapas, destacaremos
duas coisas:
1ª) O SIGNIFICADO da etapa;
2ª) O(s) ELEMENTO(S) REVITALIZADOR(ES) que faz(em) a etapa
acontecer.
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a) Nível Estrutural ou Conjuntural
(Ossos Articulações Esqueleto

Estrutura física) (adultos = 206 ossos)

7 Então, profetizei segundo me fora ordenado; enquanto eu profetizava,
houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se
ajuntavam, cada osso ao seu osso.
Dos 13 sistemas do corpo humano, neste nível estão presentes:
01)Sistema ósseo: suporte estrutural e proteção dos órgãos vitais através
dos ossos.
02)Sistema articular: conexões habituais existentes entre dois ou mais ossos
+ cartilagens.
Significado: Identidade Existencial
Elemento Revitalizador: A Palavra de Deus
Algumas definições:
Estrutura: a composição, construção, organização e disposição
arquitetônica de um edifício; disposição especial das partes de um todo (ser
vivo, obra literária etc) consideradas nas suas relações recíprocas;
composição.
Conjuntura: união dos ossos, ou dos membros do corpo.
Capacidade de ser humano (Intelectual/Mental = Valores / Conhecimentos
/ Crenças)
Assim que a palavra começou a ser proferida, não qualquer palavra, mas a
palavra ordenada por Deus, iniciou-se a revitalização estrutural ou
conjuntural. Cada osso daquele enorme quebra-cabeça ósseo foi se unindo
ao seu osso adjacente, com grande precisão e velocidade, denunciada pelo
ruído ouvido pelo profeta. E as figuras esqueléticas começaram a aparecer.
Ainda que apenas esqueletos, via-se claramente que se tratava de
esqueletos de seres humanos. Portanto, o primeiro momento daquele
processo de revitalização já estava restaurando a possibilidade de surgir
seres humanos. Se, antes, era um amontoado de ossos, agora, apenas pelos
esqueletos já se podia assegurar tratar-se de seres humanos. Os ossos não
erraram o caminho e não deram origem a outros tipos de seres.
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Esse esqueleto humano que é inconfundível, faz lembrar algo que também
é próprio e exclusivo do ser humano: sua identidade existencial humana
que se caracteriza pela sua intelectualidade e religiosidade, isto é, seus
valores, conhecimentos e crenças. O homem sem Deus é um ser sem
identidade existencial: não sabe de onde vem, nem para onde vai e muito
menos o que está fazendo aqui no planeta terra. Esse quebra-cabeça ósseo
nos remete a outro. Alguns vivem tentando, sem sucesso, montar o quebracabeça existencial formado por inúmeras peças. Na melhor das hipóteses,
conseguem apenas montar quadros parciais, que não se ajustam ao quadro
completo da existência humana, que são os sistemas filosóficos ou religiosos
engenhosamente elaborados por homens, verdadeiros monstrengos, que,
por um pouco se levantam e logo voltam ao chão, aos quais estes se agarram
como se verdadeiros fossem, porque não querem se dobrar à verdade
eterna da Palavra de Deus e levam outros tantos consigo. Há outros que não
se dão a todo esse trabalho de tentar juntar as peças desse quebra-cabeça
existencial. Simplesmente se entregam aos prazeres efêmeros da vida
porque o que lhes interessa é o aqui e agora, o “prazer nosso de cada dia
nos dá hoje”. “Deixa a vida me levar....”
É por aí que a Palavra de Deus começa a agir, organizando nossa estrutura
mental humana. Pois, é a nossa estrutura mental que comanda a nossa
estrutura física. A Palavra de Deus é diferente, ela é viva e eficaz. Ela dá início
ao verdadeiro processo de revitalização espiritual.
O trabalho do pastor e de todo obreiro de Deus é pregar a Palavra de
Deus que desvenda essa verdadeira identidade existencial humana, porque
acima de tudo, ela revela o Pai e restaura os laços perdidos no jardim do
Éden, por causa do pecado. É como aquela criança que se perde do pai,
ainda muito pequena. Passa muitos anos à procura dele e de sua própria
identidade. Um dia descobre quem é seu pai, vai até ele, o abraça e lhe diz:
“PORQUE SEI QUEM TU ÉS, AGORA SEI QUEM EU SOU”. “Mas, a todos
quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,...” (Jo
1.12). O ruído, o barulho dos ossos se juntando, cada osso ao seu osso
adjacente, bem poderia representar, figuradamente, o som de choro ou riso
de alegria daqueles que finalmente têm sua identidade existencial
restaurada pelo encontro com o Pai Celestial e com seu Filho Jesus!
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b) Nível Motriz
(Tendões
Músculos)
8a Olhei, e eis que havia tendões sobre eles,....
Dos 13 sistemas do corpo humano, neste nível está presente:
03)Sistema muscular: auxilia na sustentação e proporciona o movimento ao
corpo.
Significado: Sustentação e Mobilidade
Elemento Revitalizador: A Oração
Tendões: feixe mais ou menos longo de fibras, em que terminam os
músculos e que os liga aos ossos ou às cartilagens.
Os ossos se juntaram, os esqueletos se formaram. O processo avança agora
para a segunda etapa. Esta segunda etapa ou camada consiste no
revestimento de tendões e músculos. E, para que servem? Para auxiliar na
sustentação do esqueleto e dar mobilidade a esse corpo que está sendo
moldado, formado. É o que podemos chamar de nível motriz.
Se o nosso corpo físico foi planejado por Deus para se movimentar e se
deslocar, com toda a segurança e firmeza, do passo descontraído e vagaroso
de quem passeia, ao passo acelerado de quem corre para se livrar do perigo
ou para buscar ajuda urgente; da mesma forma a nova criatura em Cristo foi
planejada por Deus para ter sustentação e mobilidade. Qual o elemento na
vida espiritual que mais tem a ver com esse nível ou camada? Não tenho
dúvida de que é a ORAÇÃO. Você já deve ter ouvido que a oração é, segundo
as Escrituras, uma via de mão dupla através da qual o crente, com seu
clamor, chega à presença de Deus, e Deus vai ao seu encontro, com as
respostas ("Invoca-me, e te responderei; anunciar-te-ei coisas grandes e
ocultas, que não sabes." Jr 33.3). Através da oração o crente se move para
perto de Deus, não apenas para clamar ou para agradecer as bênçãos
recebidas, mas também para cultuá-lo, adorá-lo em espírito e em verdade,
desfrutar do privilégio da intimidade com o Senhor. É isso que dá verdadeira
sustentação à sua vida espiritual. Mas a oração também faz mover o braço
de Deus na direção das nossas necessidades (Exemplo: Maria, Jesus e a
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ressurreição de Lázaro – Jo 11.32-44). As páginas da Bíblia estão repletas de
exemplos desses dois movimentos desencadeados pela oração. Crente que
não ora é crente sem sustentação para se manter de pé, sem mobilidade. É
vida vegetativa.
Mobilidade é uma palavra que está em alta na sociedade moderna. No
Brasil, no início de 1990 tínhamos: Telefone Fixo (40 milhões) e Telefone
Móvel (135 milhões). Por analogia, há “Oração fixa” (em casa, no templo) e
“Oração móvel” (em qualquer lugar). É importante ter um lugar de oração;
mas é igualmente valioso estar em contato com o Senhor em todo o tempo:
“Andou Enoque com Deus...” (Gn 5.24)
Outro dever e privilégio do pastor e de todo obreiro de Deus é trabalhar
incansavelmente para estimular os remidos do Senhor para a prática da
oração. Para que tenham sustentação própria, vinda do Pai Celeste, e não
dependam tanto dos gabinetes pastorais. Para que os cristãos
experimentem no seu cotidiano o mover e o agir de Deus em todas as
circunstâncias. E isso começa pelo exemplo pessoal dos líderes do povo de
Deus que devem confiar mais no poder de Deus e menos no conhecimento
teológico. “A minha palavra e a minha pregação não consistiram em
linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de
poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no
poder de Deus.” (1Co 2.4-5). Assim teremos líderes orando pelos seus
liderados e liderados orando pelos seus líderes; e Deus movendo todas as
coisas para a edificação do seu Reino aqui na terra. “fazendo sempre, com
alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações,” (Fp 1.4) “Rogovos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do
Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor,” (Rm
15.30).
c) Nível Orgânico
(Carnes
Órgãos
complexos)

Sistemas do Corpo Humano) (9 sistemas bem

8b ..., e cresceram as carnes, ....

(santa síntese)
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Dos 13 sistemas do corpo humano, neste nível estão presentes:
04)Sistema nervoso: coleta, transfere e processa informação com o cérebro
e nervos.
05)Sistema respiratório: os órgãos usados para inspiração e o pulmão.
06)Sistema cardiovascular: circulação do sangue como coração e vasos
sanguíneos.
07)Sistema digestório: processamento do alimento com a boca, estômago
e intestinos.
08)Sistema reprodutor: os órgãos sexuais.
09)Sistema excretor: os rins e estruturas envolvidas na produção e excreção
da urina.
10)Sistema endócrino: comunicação interna do corpo através de
hormônios.
11)Sistema imunológico: defesa do corpo contra os agentes patogênicos.
12)Sistema linfático: estruturas envolvidas na transferência de linfa entre
tecidos e o fluxo sanguíneo.
Significado: Energia Vital
Elemento Revitalizador: A Comunhão e o Serviço
O que o profeta descreve simplificadamente como carne, a anatomia
moderna trata como, pelo menos, 9 sistemas do corpo humano. É esse
complexo sistema que faz de um esqueleto coberto de tendões e músculos
um organismo vivo. Esses sistemas, quando em operação, se comportam
como uma verdadeira fábrica de energia vital. Eles captam do ambiente
externo os insumos necessários ao corpo (ar, água, alimentos – 3a´s),
processam esses insumos, distribuem o produto processado por todas as
células do corpo, devolvem ao ambiente externo os resíduos gerados, numa
voluntária e importante participação de cada parte. Além de provisionarem
a energia vital, há sistemas que cuidam da defesa e proteção do corpo
contra os invasores indesejáveis, da regulação da temperatura, da
reprodução. Que coisa espetacular é o corpo humano criado por Deus! E
ainda há quem defenda que tudo isso é obra do acaso, da evolução!
E, o que é que supre essa energia vital em uma nova criatura em Cristo? Sem
hesitação podemos afirmar que é a COMUNHÃO e o SERVIÇO. Percebam
como o funcionamento do corpo humano, gerando energia vital, é um belo
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exemplo aplicável ao suprimento de energia vital do crente e da igreja. As
partes precisam estar juntas e afinadas com o todo. Cada um
desempenhando o seu papel específico, seu dom, servindo ao todo, para
também receber do todo. A parte que não funciona bem compromete o
desempenho do corpo, do crente e da igreja.
Outro dever e privilégio do pastor e de todo obreiro de Deus é trabalhar
incansavelmente para estimular os remidos do Senhor para a prática da
Comunhão e do Serviço. Para que cada crente se fortaleça e cresça na fé
através do exercício da comunhão com os santos; se sinta feliz por estar
integrado ao corpo; se sinta útil e realizado servindo ao corpo e sendo
utilizado por Deus na reprodução de novos crentes. O pastor ou o obreiro
de Deus jamais fará toda a obra de Deus sozinho. Ele faz fazer. As coisas
devem acontecer como diz o apóstolo Paulo: “Mas, seguindo a verdade em
amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o
corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a
justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a
edificação de si mesmo em amor.” (Ef 4.15-16)

d) Nível Visual
(Pele Pelos Unhas

Revestimento externo)

8c .... e se estendeu a pele sobre eles;.....
Dos 13 sistemas do corpo humano, neste nível está presente:
13)Sistema tegumentar: pele, pelos e unhas.
Significado: Proteção, Imagem e Marcas
Elemento Revitalizador: O Testemunho do Cristão
Pele: tegumento externo que reveste o corpo humano e o de muitos
animais, constituída, no homem, por duas camadas distintas, a
derme (embaixo) e a epiderme (acima).
Na anatomia humana, o sistema tegumentar constitui uma barreira de
proteção do corpo contra a entrada de micro-organismos. Mas, sem dúvida,
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também tem uma relevante função estética. É a parte de nós que é visível
a todos.
O elemento revitalizador desta etapa é o TESTEMUNHO. O testemunho
projeta exteriormente o que existe no homem interior: nosso caráter, nossa
forma de pensar e de agir, enfim, nosso jeito de ser. A pele e os pelos dão o
toque final da beleza exterior, mas não ajudarão muito se o corpo que
revestem não tiver as formas e as medidas que atendem ao conceito
normalmente aceito para o belo, do homem e da mulher. Assim, o que
falamos e pregamos; ou o que fazemos, premeditada e intencionalmente,
apenas para vender uma boa imagem, não ajudará muito e não resistirá por
muito tempo, se o nosso homem interior não tiver as formas e as medidas
do belo, estabelecido por Deus e não pelos homens. Esse belo interior só se
dará pela moldagem de nossas vidas pelo Espírito Santo e resulta no fruto
do Espírito descrito pelo apóstolo em Gálatas 5.22-23. Esse fruto do Espírito,
ou a ausência dele, fala tão alto que os outros não conseguirão ouvir o que
dizemos de nós mesmos ou que fazemos para impressioná-los.
O significado desta etapa é PROTEÇÃO, IMAGEM e MARCAS.
a) Proteção: O que o testemunho tem a ver com proteção? A melhor defesa
é o ataque. Quem testemunha ganha resistência espiritual porque se
desenvolve no conhecimento da Palavra e na busca das respostas aos
questionamentos recebidos. Além disso, não se torna campo missionário
das crenças e filosofias falsas.
b) Imagem: é o resultado da ação da nova criatura sobre a sociedade. O
grande projeto de Deus é reproduzir em cada nova criatura a imagem de
Cristo – Revelar o Pai; Ensinar; Curar; Assistir o próximo (“Porquanto aos que
de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à
imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos
irmãos.” Rm 8.29).
c) Marcas: é o resultado da reação do mundo sobre a nova criatura quando
esta vive a verdadeira vida cristã. “Quanto ao mais, ninguém me moleste;
porque eu trago no corpo as marcas de Jesus.” (Gl 6.17). Queimadura –
cuidado com essa marca! Há pecados cometidos por crentes que marcam
tanto a vida que é como queimadura no rosto. Por mais que os irmãos
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perdoem, aquele que caiu vai levar aquela cicatriz pelo resto da vida.
Quando se trata de líderes, o estrago é ainda maior.
Outro dever e privilégio do pastor e de todo obreiro de Deus é trabalhar
incansavelmente para o aperfeiçoamento do caráter e testemunho dos
remidos do Senhor. Para que esse caráter e testemunho façam a diferença
numa sociedade corrupta, pervertida e decadente. Para que os cristãos
entendam e exercitem no seu cotidiano o significado de ser sal da terra e luz
do mundo (Mt 5.13-14). Somos cerca de 30 milhões de evangélicos no Brasil
(186 milhões em 2007) e, ao que parece, isso não está afetando a sociedade
brasileira. Por que? A mudança precisa começar pelo exemplo pessoal dos
líderes do povo de Deus (Rm 12.1-2). Líderes tão comprometidos com Deus
que não negociam os princípios do Evangelho, nem por um repasto
(cozinhado de lentilhas – Gn 25.33 - Esaú) oferecido pelos poderosos ou
endinheirados deste século. Líderes que liderem uma revolução espiritual e
ética.

e) Nível Espiritual
“Profetiza ao espírito”
(sopro do espírito

Espírito Santo

Revestimento Espiritual)

Significado: Vida Espiritual
Elemento Revitalizador: O Espírito Santo no Cristão
8d ...mas não havia neles o espírito.
9 Então, ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem,
e dize-lhe: Assim diz o SENHOR Deus: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e
assopra sobre estes mortos, para que vivam.
10 Profetizei como ele me ordenara, e o espírito entrou neles, e viveram e
se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso.
A partir do versículo 7 o profeta faz questão de dizer que cumpriu a sua
parte, fazendo segundo lhe fora ordenado. Como resultado, o cenário
mudou, os ossos passaram por transformações até se tornarem em corpos
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humanos completos ou quase completos. Então, ele faz uma triste
constatação: “mas não havia neles o espírito.” Faltava o sopro de Deus.
Assim como no início de tudo, na criação do homem, Deus soprou em Adão
o fôlego de vida e esse passou a ser alma vivente (Gn 2.7); na recriação do
homem, feito nova criatura em Cristo, é o Espírito Santo de Deus quem
provê esse fôlego de vida espiritual. Disse Jesus a Nicodemos: “O que é
nascido da carne é carne; e o que é nascido do Espírito é espírito.” (Jo 3.6)
Num passado recente (década de 70), muitas igrejas se dividiram devido a
um entendimento equivocado da pessoa e da obra do Espírito Santo.
Principalmente no que concerne ao Batismo com o Espírito Santo como uma
Segunda Bênção (pós-salvação e dissociada desta) e aos Dons Espirituais. O
Espírito Santo não pode ser supervalorizado ou desprezado. Ele é o alter ego
(do latim alter = outro / ego = eu), o outro igual a Jesus. Sem o Espírito Santo
não há vida, não há igreja:
ELEMENTO(S)
REVITALIZADOR(ES)

SIGNIFICADO
Com o Espírito Santo

SIGNIFICADO
Sem o Espírito Santo

1. A Palavra de Deus

Identidade Existencial

Soa como um discurso vazio

2. A Oração

Sustentação e Mobilidade

Reza que não passa do teto

3. A Comunhão e o Serviço

Energia Vital

Relacionamento social

4. O Testemunho

Proteção, Imagem e Marcas

Militância religiosa

5. O Espírito Santo

Vida Espiritual

Morte Espiritual

Resultado

Igreja

Clube religioso

Precisamos de pastores e de obreiros de Deus que exerçam seus
ministérios com a unção e poder do Espírito de Deus. É privilégio e dever
destes trabalhar incansavelmente para que os remidos do Senhor
desenvolvam seus dons espirituais dando vida à igreja.
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CONCLUSÃO
Você se identificou com essa nova criatura gerada pelo Espírito de Deus?
Como está a sua vida espiritual? Um verdadeiro modelo desfilando nas
passarelas da vida cristã? Ou, você está sofrendo de:
- raquitismo espiritual: muito tempo pra tudo, menos para a Palavra de
Deus;
- atrofia espiritual: muito ativismo religioso, mas pouca ou nenhuma
oração;
- tetraplegia espiritual: muita teoria, mas ausência de obras da fé;
- obesidade espiritual mórbida: muita comunhão e serviço, mas pouco
ou nenhum testemunho;

Curiosidade:
A propósito: nessa mesma linha, qual seria o significado da roupa
que veste o corpo? Essa fica pra você refletir.... (camada humana / produto
da sociedade // cultura / educação / boas maneiras / denominação
evangélica).
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“Então, ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do
homem, e dize-lhe: Assim diz o SENHOR Deus: Vem dos quatro
ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam.”
(Ez 37.9)
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