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REVELANDO O FILHO ‘EM MIM’
esmo entre os apóstolos, Paulo foi especial. Não 
andou com Jesus durante o ministério do Mes-

tre na terra, não foi por ele chamado, como os outros. 
Quase em tom de brincadeira, Paulo diz que ele era 
apóstolo nascido fora do tempo, isto é, um abortivo (1 
Coríntios 15.8). Como tal, ele recebeu revelações espe-
ciais, para colocá-lo a par dos outros apóstolos.

M

Na carta que  ele  escreve aos  cristãos gálatas,  ele 
tem  de  insistir  na  autenticidade  do  evangelho  que 
prega. “Mas Deus me separou desde o ventre materno 
e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou re-
velar o seu Filho em mim para que eu o anunciasse 
entre os gentios, não consultei pessoa alguma” (Gála-
tas 1.15-16 NVI).

Foi  em sentido especial,  então,  que Deus  revelou 
em Paulo o seu Filho. Mas o que ele quis dizer com a 
frase: “em mim”? Queremos explorar seu significado e 
depois ver como aplicá-la hoje.

O significado da frase: “em mim”

Algumas versões traduzem a frase assim: “revelar 
para mim o seu Filho” (NTLH; ver também CNBB). A 
ideia neste caso seria que Deus mostrou para Paulo a 
verdade sobre Jesus. Isso ele fez, sem dúvida, e de ma-
neira especial. Jesus lhe apareceu no caminho a Da-
masco. Paulo teve visões e revelações, para que, como 
apóstolo, pudesse falar como testemunho ocular.

Semelhante a este sentido é o de Deus revelar Jesus 
“no meu caso”. Paulo estaria fazendo, então, uma dis-
tinção entre a revelação que ele recebeu e a experiên-
cia normal dos outros apóstolos. Embora uma experi-
ência diferente, ele se coloca como um apóstolo igual 
aos outros, e não superior. Porque insiste em que sua 
pregação seja tão confiável quanto a dos outros.

Se Paulo não tivesse as infor-
mações  básicas  sobre  Jesus  e, 
mais,  se  ele  não  conhecesse 
pessoalmente a Jesus, não teria 
condições  de  anunciar  a  Boa 
Nova aos pagãos. (Veja o verso 
16  novamente.)  Ele  não  podia 
passar para os outros o que ele 
mesmo não possuísse.

Um outro sentido possível da 
frase difere um pouco dos dois 
acima. Pode ser que Paulo este-
ja falando que Deus estava re-

velando o Filho “por meio de mim”. Neste caso, Paulo 
seria então o instrumento pelo qual Deus anuncia o 
evangelho aos pagãos. Afinal, ele era escolhido como 
o apóstolo aos gentios.  (O termo “gentios” significa 

“não judeus, pagãos, nações”.)
Obviamente,  como dissemos  acima,  para  que  ele 

pudesse  pregar,  teria,  antes,  que  conhecer.  Então, 
uma depende da outra. Mas como aplicar o sentido da 
frase para nossa vida em Cristo?

Como aplicar a frase para nós

Paulo recebeu uma revelação diferente dos outros 
apóstolos. Não diferente em conteúdo, mas no modo 
de o evangelho chegar a ele. O argumento em Gálatas 
é que seu evangelho é verdadeiro. Ele recebeu direta-
mente de Cristo.

Devemos entender, porém, que Deus continua reve-
lando o Filho a todos nós. Como Jesus não está mais 
no nosso meio, não podemos observá-lo com nossos 
olhos e tirar a conclusão, como fizeram Pedro e os de-
mais apóstolos: “Tu és o Cristo!” Ele não revela mais 
de forma miraculosa, com visões e revelações, como 
fez para Paulo. Mas sua revelação continua sendo ver-
dadeira.  Quando Deus nos  revela hoje  o  Filho,  esta 
verdade é tão segura quanto ver Jesus com os própri-
os olhos ou ter uma visão do Jesus ressurreto.

Hoje, não existe nenhuma informação, nenhum co-
nhecimento do Filho, além do que podemos ler nas Es-
crituras. Na Bíblia. Deus nos revela Jesus pela Bíblia.

Hoje,  também,  não  temos  outros  apóstolos  além 
dos originais, escolhidos por Jesus no primeiro século. 
Quem se chama Apóstolo hoje (note a letra maiúscula) 
é falso profeta. Não temos os milagres, as revelações 
especiais, o conhecimento vindo diretamente da boca 
de Deus. Mas somos, todos nós, enviados de Cristo (o 
sentido da palavra “apóstolo”), pois recebemos dele a 
Grande Comissão. Ele nos envia ao mundo.

Como  Paulo,  somos  enviados  às  nações  (Mateus 
28.18-20).  Precisamos conhecer Cristo  para levá-lo a 
todos. Agradou a Deus revelar o seu Filho por meio de  
nós. Esta tarefa não é de alguns, mas a missão perten-
ce  a  toda  a  igreja.  Nós  todos  somos  “vasos  de 
bênção”, como diz o antigo cântico, a bênção sendo a 
Boa  Nova  de  Cristo:  “Para  as  novas  levar  aos 
perdidos, / Boas-novas que vêm lá dos céus”.

E daí? Ler e falar

O que isso significa para mim, então? Preciso ler e 
estudar  a  Bíblia.  Preciso  conhecer  a  Cristo  e  andar 
com Deus na minha caminhada diária. E preciso falar 
às pessoas sobre a salvação verdadeira. Preciso sentar 
com elas para mostrar a verdade. Preciso abrir a Bíblia 
no meu quarto e preciso abri-la na casa dos outros.

Fazendo assim, Deus revelará para mim e por meio 
de mim o seu Filho.  — Randal Matheny  VDF 



Oração de fevereiro
Convidamos os irmãos a se dedicarem em fevereiro 

ao seguinte pedido: que tenhamos maior consciência 
de  Deus  como  soberano  e  todo-poderoso  que  tem 
controle sobre o mundo e a vida.

Que  nossa  petição  missionária  seja  para  que 
aprendamos a apresentar o evangelho da salvação e 
o que se deve fazer para ser salvo.

 —alcanceweb.com

Leitura bíblica diária
Até sexta-feira, dia 10 de fevereiro, devemos ler 1 

Pedro 1-5. Apenas um capítulo por dia! O plano de 
leitura do Novo Testamento para  2012 pode ser en-
contrado  no  website  do  Projeto  Alcance:  alcan-
ceweb.com

Notas e notícias
• Conosco no sábado e domingo está o casal Rolfe 

e Valéria Salomão, de Artur Nogueira SP. Eles têm pla-
nos  de  mudar-se  para  São  Luiz  do  Maranhão  para 
pregar o evangelho onde ainda não foi pregado. Pro-
curam cooperadores nesta missão.

• O Lar Cristão em Cabreúva SP tem um novo site 
para divulgação em inglês, fora do Brasil. O lar rece-
be um pouco de ajuda de congregações americanas. 
Ver BrazilKids.net.

• As reuniões feminina e masculina em SJC foram 
adiadas para o último sábado deste mês, dia 25, em 
função do feriado.

• Saiu na última semana a edição de fevereiro da 
revista  Edificação, com artigo da nossa irmã Valéria. 
Agradecemos a ela o bom trabalho. Não deixe de pe-
gar o seu exemplar.

• Veja as opções (na segunda coluna) para estudos 
de evangelismo. Recomende-as aos seus amigos. Ofe-
reça a estudar a Bíblia com as pessoas. Deixe cursos 
por correspondência se não conseguir marcar horário 
com os mais ocupados.

Opções para estudo de conversão
• Online: is.gd/evangelho
• Curso “Jesus Cristo, o caminho simples”
• Estudo pessoal: “Conheça a Deus”
• O que fazer? deusconosco.com/oquefazer/
• Princípios básicos da fé cristã

Aconteceu
Um irmão conta que, anos atrás, as congregações 

usavam um rio para fazer batismos. Uma vez, o pre-
gador  batizou  um  homem  no  inverno,  com muito 
frio.  Quando  ele  subiu  da  água,  estava  batendo  o 
queixo de frio. “Sentindo muito frio?”, perguntou o 
pregador. “N-n-não”, respondeu o batizado. Do meio 
do grupo na beira do rio veio uma voz: “Irmão, me-
lhor enterrá-lo de novo—ele já começou a mentir!”

Orações pelos irmãos
• Por coragem de ensinar a Palavra de Deus e procla-

mar Cristo aos de fora.
• Para que façamos planos para a obra de Deus e te-

nhamos, pelo seu poder, força para cumpri-los.
• Pelos fracos na fé, para que entendam o Caminho 

de Cristo e busquem força no Senhor.
• Pela saúde da Paula, Daniel, Élida, Sr. Odílio, Sr. Be-

nedito, D. Carmita, D. Ritinha e Vicki.
• Pela mudança de Ocimar e família para o Vale.
• Para que Valéria encontre trabalho.
• Pela procura de local para a igreja joseense.
• Pela tia e os familiares de Haroldo neste momento 

difícil.
• Pelo retorno da revista Edificação.

Durante a semana
• Terças, 20h, estudo na casa da D. Carmita, Eugênio 

de Melo.
• Quartas, 20h, estudo na casa de Ricardo, Taubaté.
• Quintas, 20h, leitura na casa de Randal, Urbanova. 

3949-1246.
• Sábados, 19h, estudo na casa do Sr. Odílio, Taubaté. 

Com Humberto 12-3674-3282.

Os caminhos de Deus
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Dia do Senhor e os cristãos

Os cristãos se reúnem no primeiro dia da semana, 
dia em que Jesus ressuscitou dos mortos. Eles can-
tam para adorar a Deus e incentivar uns aos outros. 
Leituras da Bíblia são feitas. Alguém traz uma men-
sagem  baseada  na  Bíblia.  Os  discípulos  comem  a 
ceia  do Senhor.  Ofertam voluntariamente  dos  seus 
bens. Fazem orações e súplicas a Deus. Tudo se faz 
para agradar ao Senhor, pois ele é a nossa platéia.

Dependendo da congregação, a ordem pode variar 
um pouco, mas todas as igrejas do Senhor praticam 
os mesmos atos de adoração.

Como visitante, você é nosso convidado de honra, 
para conhecer mais por que fazemos tudo isso. Estão 
à sua disposição cursos e estudos oferecidos gratui-
tamente, sem compromisso.
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