
VIDA E OBRAS DE MATTHEW HENRY

Matt hew Henry foi o se gun do fi lho de Phi lip Henry, nas ci do pre ma tu ra men te em 18 de ou tu bro de 1662, em
Bro ad Oak, na re gião da ca pe la de Iscoyd, Flint shi re, no País de Ga les, Re i no Uni do. Qu an do cri an ça, Henry era mu -
i to do en te, po rém um tan to pre co ce na apren di za gem. Seu pri me i ro tu tor foi Wil li am Tur ner, mas mu i to de sua edu -
ca ção na in fân cia ele re ce beu de seu pai Phi lip. Este ha via sido ba ni do pela Lei Bri tâ ni ca da Igual da de, em 1662.
Como a ma i o ria de seus co le gas de so fri men to, Phi lip pos su ía pou cos re cur sos, mas o su fi ci en te para dar ao seu fi lho
Henry uma boa edu ca ção. Em 21 de ju lho de 1680, o jo vem Henry in gres sou na aca de mia de Tho mas Do o lit tle, na
épo ca em Isling ton, e per ma ne ceu ali até 1682. Em 30 de ou tu bro de 1683, logo após atin gir a ma i o ri da de, Henry se
mu dou para a pro pri e da de ru ral em Bro ning ton, Flint shi re, her da da de Da ni el Matt hews, seu avô ma ter no. Acon se -
lha do por Row land Hunt, de Bo re at ton, Shrops hi re, co me çou a es tu dar Di re i to e foi apro va do na Gray’s Inn, em 6 de 
maio de 1685. Logo de sis tiu dos es tu dos das leis, para se de di car à Te o lo gia, como in te gran te dos não-con for mis tas*.

Em ju nho de 1686, co me çou a pre gar para os mo ra do res da re gião em que seu pai vi via. Por ca u sa de al gu mas
ques tões de ne gó ci os, Henry foi para Ches ter, em ja ne i ro de 1687. Enquan to per ma ne ceu ali, pre gou em ca sas par ti -
cu la res e so li ci ta ram que ele se tor nas se o pas tor dos fiéis da que la re gião. Henry con cor dou por al gum tem po e de -
po is vol tou para Gray’s Inn.

Em 9 de maio de 1687, Henry foi re ser va da men te or de na do mi nis tro pres bi te ri a no em Lon dres por seis pas to -
res, na casa de Ri chard Ste el. Co me çou seu mi nis té rio em Ches ter, no dia 2 de ju nho de 1687. Em pou cos anos, a
quan ti da de de seus ou vin tes che gou a 250. Em se tem bro de 1687, o rei Ti a go II vi si tou Ches ter, quan do os não-con -
for mis tas fi ze ram um dis cur so de agra de ci men to “pela tran qüi li da de e li ber da de que eles go za vam sob sua pro te -
ção”. Uma nova cons ti tu i ção foi ga ran ti da à ci da de (a an ti ga ha via sido anu la da em 1684), dan do po der à co roa para
subs ti tu ir e no me ar ma gis tra dos. Por vol ta de agos to de 1688, emis sá ri os do rei so li ci ta ram-no que no me as se ma gis -
tra dos. Ele não con cor dou com isso. A nova cons ti tu i ção foi subs ti tu í da por ou tra, na qual os no mes de to dos os
não-con for mis tas de re no me fo ram im pos tos à ad mi nis tra ção da ci da de. Estes, no en tan to, se re cu sa ram a tra ba lhar 
e exi gi ram o re tor no da cons ti tu i ção an te ri or, cujo res ta be le ci men to de mo rou bas tan te.

Um tem plo foi er gui do por Henry em Cro ok Lane (atu al Cro ok Stre et). A cons tru ção foi ini ci a da em se tem bro
de 1699, e a ina u gu ra ção acon te ceu em 8 de agos to de 1700. Em 1706, foi cons tru í da uma ga le ria para aco mo dar uma
ou tra con gre ga ção que se ha via uni do a Henry. Sua au diên cia ago ra au men ta ra para 350 pes so as. Além das ati vi da -
des con gre ga ci o na is (in clu in do uma pa les tra se ma nal), ele re a li za va cul tos men sa is em cin co vi las nas re don de zas da 
ci da de, e re gu lar men te pre ga va aos pri si o ne i ros num cas te lo. Henry foi um mem bro ati vo da união de mi nis tros de
Ches hi re, fun da da em Mac cles feld, em mar ço de 1691, sob as ba ses da “happy uni on” de Lon dres. Achou tem po tam -
bém para la bu tar como co men ta ris ta da Bí blia, o que deu ori gem ao seu sis te ma de pre ga ção ex po si ti va. Estu da va
num qui os que de dois an da res nos fun dos de sua re si dên cia em Bol land Court, Whi te Fri ars, Ches ter. 

Henry re cu sou as pro pos tas para pas to re ar igre jas em Hack ney e Sal ters’ Hall, em 1699 e 1702 res pec ti va men -
te; tam bém, não ace i tou as de Man ches ter (1705) e Sil ver Stre et e Old Jewry, Lon dres (1708). Em 1710, foi no va men -
te con vi da do pela igre ja de Hack ney, e con cor dou em se mu dar, em bo ra não ime di a ta men te. Em 3 de ju nho de 1711,
es ta va ele em Lon dres e era a pri me i ra ceia em que fi ca ra au sen te de Ches ter em 24 anos. Da ni el Wil li ams, D.D.,
cuja es co lha é da ta da de 26 de ju nho de 1711, no me ou-o como um dos pri me i ros ad mi nis tra do res de suas ins ti tu i ções
edu ca ci o na is, mas Henry mor reu an tes de as su mir o car go. 

O úl ti mo ser mão de Henry foi pre ga do em Ches ter, no dia 11 de maio de 1712. Seu mi nis té rio em Mare Stre et,
Hack ney, co me çou em 18 de maio de 1712. Em maio de 1714, ele vi si tou no va men te Ches hi re. 

Henry se ca sou pri me i ro, em 19 de ju lho de 1687, com Kat he ri ne, fi lha úni ca de Sa mu el Hard wa re, de Brom bo -
rough, Ches hi re; ela mor reu em 14 de fe ve re i ro de 1689, aos 25 anos, du ran te o par to de sua fi lha Kat he ri ne. De po is,
Henry con tra iu se gun do ca sa men to, em 8 de ju lho de 1690, com Mary, fi lha de Ro bert War bur ton, de Hef fers to ne
Gran ge. Com Mary, ele teve um fi lho, Phi lip (nas ci do em 1700, que to mou o so bre no me War bur ton, foi mem bro do Par -
la men to re pre sen tan do Ches ter, a par tir de 1742, e mor reu sol te i ro, em 16 de agos to de 1760). Nas ce ram-lhe ain da oito 
fi lhas, três das qua is mor re ram na in fân cia. Sua fi lha, Esther (nas ci da em 1694), foi a mãe de Char les Bulk ley.

Em  no vem bro de 1704, Henry co me çou a es cre ver a Expo si ção do Anti go e Novo Tes ta men tos, que cor res pon -
de a este fa mo so co men tá rio em seis vo lu mes, o qual não tem sido su pe ra do até hoje. O pri me i ro vo lu me foi pu bli ca -
do em 1708; este e qua tro ou tros vo lu mes trou xe ram o seu co men tá rio até o fim dos Evan ge lhos, pu bli ca dos numa
edi ção uni for me em 1710. Antes de sua mor te, ele con clu iu o co men tá rio de Atos para o sex to vo lu me, não pu bli ca do.
Após sua mor te, trin ta pas to res não-con for mis tas pre pa ra ram os co men tá ri os das Epís to las e de Apo ca lip se. Os no -
mes des ses não-con for mis tas fo ram ci ta dos por John Evans (1767-1827) na Pro tes tant Dis sen ters’ Ma ga zi ne, em
1797, p. 472, ex tra í dos de um me mo ran do de Isa ac Watts. A edi ção com ple ta de 1811, com qua tro to mos, seis vo lu -
mes, edi ta dos por Ge or ge Bur der e John Hug hes, tem as sun tos adi ci o na is ex tra í dos de ma nus cri tos de Henry.

O co men tá rio de Henry é prá ti co e de vo ci o nal, mais que uma obra de crí ti ca tex tu al, man ten do um cor re to bom
sen so, apre sen tan do um pen sa men to in co mum, alto tom mo ral, sim pli ci da de e apli ca ção prá ti ca, com bi na dos com



uma só li da fluên cia do es ti lo in glês. Seus co men tá ri os são fun da men tal men te exe gé ti cos, tra tan do o tex to bí bli co
como ele está apre sen ta do. O pri me i ro ob je ti vo de Henry era a ex pli ca ção, e não a tra du ção ou a pes qui sa tex tu al.
Tudo isto fez de seu co men tá rio uma obra mo nu men tal. Até hoje, é con sul ta do por es tu dan tes e pre ga do res, e é ci ta -
do em cen te nas de ou tros co men tá ri os bí bli cos. 

Suas ou tras obras, ex clu in do ser mões, são:
1. A Bri ef Inquiry into... Schism (1689);
2. Me mo irs of… Phi lip Henry (1696);
3. A Scrip tu re Ca te chism (1702);
4. Fa mily Hymns (1702);
5. A Pla in Ca te chism (1702);
6. The Com mu ni cant’s Com pa ni on (1704);
7. Four Dis cour ses (1705);
8. A Met hod for Pra yer (1710);
9. Di rec ti ons for Da ily Com mu ni on (1712);
10. A Short Account of the Life… of Li e u te nant Illid ge (1714).
Em 1726, foi pu bli ca da uma co le tâ nea sob o tí tu lo Works, e, em 1809, sur giu a Mis cel la ne ous Wri tings, edi ta da

por Sa mu el Pal mer, e re e di ta da em 1830 por Sir J. B. Wil li ams, con ten do ser mões adi ci o na is ex tra í dos dos ma nus -
cri tos de Henry.

Henry mor reu de apo ple xia, em Nant wich, na casa do pas tor não-con for mis ta Jo seph Mot ters he ad, em 22 de ju -
nho de 1714, du ran te uma vi a gem de Ches ter para Lon dres. Foi se pul ta do na ca pe la da Tri nity Church, em Ches ter.
Seu fu ne ral teve a as sis tên cia de oito pas to res da ci da de. Os ser mões da ce ri mô nia fú ne bre fo ram pre ga dos, em
Ches ter, por Pe ter Wit hing ton e John Gard ner; em Lon dres, por Da ni el Wil li ams, Wil li am Tong, Isa ac Ba tes e John
Rey nolds; os úl ti mos qua tro fo ram pu bli ca dos. Após a sua mor te, a igre ja em Hack ney se di vi diu em duas.

Seu re tra to está na bi bli o te ca do Dr. Wil li am, em Gor don Squa re, Lon dres, e foi pin ta do por J. Jen kins (1828); a es -
tam pa de Ver tue é de um cro qui de se nha do a bico de pena e fe i to numa épo ca em que Henry es ta va mu i to cor pu len to.
Aci ma de tudo, Matt hew Henry é lem bra do como um pas tor afe tu o so, aman te apa i xo na do da Pa la vra de Deus e ho -
mem de gran de in te gri da de pes so al que tem de i xa do a sua mar ca nos co ra ções de inú me ros cris tãos que ane lam
com pre en der mais pro fun da men te as ri que zas das Escri tu ras.
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PREFÁCIO

Com o au xí lio da gra ça de Deus, con clu í mos me ta de do nos so em pre en di men to so bre o Novo Tes ta men to* e
apre sen ta mos o re sul ta do ao le i tor. Espe ro, ope ran do o Se nhor atra vés des se tra ba lho, que o es tu dan te das Escri tu -
ras pos sa ser de al gum modo aju da do a en ten der e apro ve i tar a his tó ria sa gra da de Cris to e seus após to los, e a tor -
ná-la, como cer ta men te é, a me lhor ex po si ção do nos so cre do, na qual es ses es cri to res ins pi ra dos são re ca pi tu la dos e 
in ti ma dos pelo evan ge lis ta que cha ma o seu evan ge lho de “a nar ra ção dos fa tos que en tre nós se cum pri ram” (Lc
1.1). E, em bo ra não haja uma par te das Escri tu ras cuja cren ça su pe re as que são tra zi das pe las de ma is pas sa gens,
há pas sa gens que são mais co men ta das que ou tras. Nos so de ver é, por tan to, por meio de es for ços cons tan tes em me -
di ta ção e ora ção, che gar a um co nhe ci men to pro fun do do in ten to e sig ni fi ca do ver da de i ros des sas nar ra ti vas, de
qual é o nos so in te res se por elas, e o que de ve mos de sen vol ver so bre elas e de las ex tra ir; que pos sa mos não des can -
sar em tal co nhe ci men to as sim como não de i xa mos de es tu dar após a nos sa in fân cia, quan do fo mos en si na dos a ler o
nos so idi o ma a par tir da tra du ção, e o gre go a par tir dos ori gi na is des ses li vros. De ve mos co nhe cê-las como o mé di co
co nhe ce os seus re mé di os, o ad vo ga do os seus li vros de leis, e o ma ri nhe i ro a sua car ta e a sua bús so la; isto é, sa ber
como fa zer uso de las no que apli ca mos a nós mes mos como à nos sa ta re fa nes te mun do, que é ser vir a Deus aqui e
des fru tar a pre sen ça dele do ra van te, e tam bém de Cris to, o Me di a dor.

Os ma i o res pro pó si tos das ins ti tu i ções cris tãs (das qua is es ses li vros são as fon tes e fun da men tos) sem pre fo ram 
le var os fi lhos dos ho mens ao te mor e ao amor a Deus, como o prin cí pio do mi nan te de sua ob ser vân cia dele, e obe -
diên cia a Ele, para lhes mos trar o ca mi nho de sua re con ci li a ção e ace i ta ção di an te dele, e tra zê-los sob obri ga ções a
Je sus Cris to como Me di a dor, e des se modo en vol vê-los em to das as ins tân ci as de de vo ção a Deus, e jus ti ça, e ca ri da -
de a to dos os ho mens, em con for mi da de com o exem plo de Cris to, em obe diên cia à sua lei, de acor do com os seus
gran des pro pó si tos. O que, por tan to, ten tei aqui com esta vi são foi tor nar es ses es cri tos apro ve i tá ve is para a fé, a
san ti da de e o con so lo dos bons cris tãos.

Ago ra que es ses es cri tos – as sim uti li za dos para ser vir aos gran des e no bres pro pó si tos – po dem ter a sua de -
vi da in fluên cia so bre nós, é im por tan te que es te ja mos bem es ta be le ci dos em nos sa cren ça da sua ori gem di vi na. E
aqui pre ci sa mos en fo car dois ti pos de pes so as. Alguns abra çam o Anti go Tes ta men to, mas o co lo cam em opo si ção
ao Novo, ale gan do que, se um está cer to, o ou tro está er ra do; e es tes são os ju de us. Ou tros, em bo ra vi vam em uma
na ção cris tã (e pelo ba tis mo usem o nome de cris tãos), sob o pre tex to de li ber da de de pen sa men to, des pre zam o
cris ti a nis mo, e con se qüen te men te re je i tam o Novo Tes ta men to, e por tan to, o Anti go, na tu ral men te. Con fes so que 
é es tra nho que qual quer que ago ra re ce ba o Anti go Tes ta men to deva re je i tar o Novo, uma vez que, além de to das
as pro vas es pe cí fi cas da au to ri da de di vi na do Novo Tes ta men to, haja uma ad mi rá vel har mo nia en tre am bos. O
Novo Tes ta men to con cor da com o Anti go em to das as prin ci pa is in ten ções, re fe re-se a ele, se de sen vol ve so bre
ele, mos tra a re a li za ção de seus ti pos e pro fe ci as, e des se modo é a sua per fe i ção e co roa. E ain da, se ele não for
ver da de i ro, o Anti go Tes ta men to deve ser fal so, como tam bém to das as pro mes sas glo ri o sas que bri lham tão in -
ten sa men te nele, e a per for man ce da qual es te ve li mi ta do den tro de cer tos pe río dos de tem po, de vem ser uma
gran de de si lu são – da qual es ta mos cer tos de que não são. Por isso, de ve mos abra çar o Novo Tes ta men to para apo -
i ar a re pu ta ção do Anti go.

Os fa tos no Anti go Tes ta men to que o Novo Tes ta men to de i xa de lado são as pe cu li a ri da des da na ção ju da i ca e as
ob ser vân ci as da lei ce ri mo ni al, am bas cer ta men te uma in di ca ção di vi na; e mes mo as sim o Novo Tes ta men to não en -
tra em con fli to com o Anti go por quê:

1. Elas sem pre fo ram de sig na das para se rem co lo ca das de lado na ple ni tu de dos tem pos. Nada mais deve ser es -
pe ra do além do de sa pa re ci men to da es tre la da ma nhã após o nas ci men to do sol; e as par tes fi na is do Anti go Tes ta -
men to fre qüen te men te fa lam de co lo car de lado aque las co i sas, e da cha ma da dos gen ti os.

2. Elas eram mu i to dig nas, po rém de ve ri am ser co lo ca das de lado, e tro ca das pelo que era mais no bre e ex ce len -
te, mais di vi no e ce les ti al. A igre ja ju da i ca foi ab sor vi da pela cris tã, e o ri tu al mo sa i co pe las ins ti tu i ções evan gé li cas.
O Novo Tes ta men to não é a anu la ção do Anti go, da mes ma for ma que o en vio de um jo vem para a uni ver si da de não é
a anu la ção de sua edu ca ção no en si no fun da men tal. 

3. A Pro vi dên cia logo de ter mi nou esta con tro vér sia (que é a úni ca co i sa que pa re cia uma con tro vér sia en tre o
Anti go e o Novo Tes ta men to) pela des tru i ção de Je ru sa lém, pe las pro fa na ções do Tem plo, pela dis so lu ção do ser vi ço 
do Tem plo, e pela com ple ta dis per são de todo o re ma nes cen te da na ção ju da i ca, com uma der ro ta ju di ci al de to das as 
ten ta ti vas de in cor po rá-lo no va men te, ago ra por mais de 1.600 anos; e isto de acor do com as ex pres sas pre di ções de
Cris to, um pou co an tes de sua mor te. Tam bém é im por tan te des ta car que a dou tri na de que Cris to é o Mes si as não
foi ex ces si va men te en fa ti za da até que a gran de pro va con clu si va dela fos se ex pres sa pela sua res sur re i ção den tre os 
mor tos; as sim, a re vo ga ção da lei ce ri mo ni al, como para os ju de us, não foi mu i to en fa ti za da, mas a ma nu ten ção da

*  Nota do edi tor em lín gua in gle sa: Pode ser ade qua do in for mar ao le i tor que o vo lu me para o qual este pre fá cio foi ori gi nal men te pre pa ra -
do in clu ía os Atos dos Após to los, que na edi ção atu al ini ci a rá o se gun do vo lu me, a fim de as se gu rar uma di vi são mais igual do Novo Tes ta -
men to, sen do o co men tá rio so bre os li vros res tan tes me nos ex ten sos do que o au tor pre ten dia.



ob ser va ção dela foi con ve ni en te, até que a gran de pro va con clu si va de sua re vo ga ção foi dada pela des tru i ção de Je -
ru sa lém, que tor nou a sua ob ser va ção im pra ti cá vel para sem pre. E os si na is ma ni fes tos da ira di vi na a que os ju de us
– con si de ra dos como um povo, mes mo ape sar da pros pe ri da de de cer tas pes so as em par ti cu lar en tre eles – con ti nu -
am sub me ti dos até este dia, são uma pro va, não só da ver da de das pre di ções de Cris to a res pe i to de les, mas de que
eles ja zem sob uma cul pa ma i or que a da ido la tria (pela qual eles ja ze ram sob uma de so la ção de 70 anos), e isto não
pode ser ou tra co i sa se não a cru ci fi ca ção de Cris to, e a re je i ção do seu Evan ge lho. 

Assim, fica evi den te que, em nos sa ex po si ção do Novo Tes ta men to, não es ta mos anu lan do o que fi ze mos ao ex -
por o Anti go; tão lon ge dis so que po de mos ape lar para a lei e os pro fe tas para a con fir ma ção da gran de ver da de
que os evan ge lhos es cri tos ser vem para pro var: que o nos so Se nhor Je sus é o Mes si as pro me ti do aos pais, que de -
ve ria vir, e que não de ve mos pro cu rar ne nhum ou tro. Por que em bo ra o seu apa re ci men to não te nha cor res pon di do 
à ex pec ta ti va dos ju de us car na is, que pro cu ra vam um Mes si as em pom pa e po der ex te ri o res, ele cor res pon dia
exa ta men te a to dos os ti pos, pro fe ci as e pro mes sas do Anti go Tes ta men to, e to dos ti ve ram o seu cum pri men to
nele. E até mes mo os seus so fri men tos de gra dan tes, que são a ma i or pe dra de tro pe ço para os ju de us, fo ram pre -
di tos a res pe i to do Mes si as; de for ma que, se Ele não ti ves se se su je i ta do a eles, te ría mos fa lha do em nos sa pro va,
e se ría mos en fra que ci dos por eles. A De mons tra ção do Mes si as dos Cris tãos, do bis po Kid der, tem ex pos to esta
ver da de de for ma am pla, e res pon di do aos so fis mas dos ju de us (pois é o que eles são, em vez de ar gu men tos) mais
que tudo em nos so pró prio idi o ma. 

Vi ve mos uma era em que o cris ti a nis mo e o Novo Tes ta men to são mais vi o len ta e au da ci o sa men te ata ca dos por
al guns de den tro de suas pró pri as en tra nhas do que por aque les que es tão às suas mar gens. Nun ca Mo i sés e seus es -
cri tos fo ram tão cen su ra dos e ri di cu la ri za dos por qual quer ju deu, ou Ma o mé e seu Alco rão por qual quer mul çu ma -
no, como Cris to e seu Evan ge lho têm sido por ho mens que são ba ti za dos e cha ma dos de cris tãos; e isto, não sob o as -
pec to de qual quer ou tra re ve la ção di vi na, mas em des pre zo e pro vo ca ção a toda re ve la ção di vi na; e não por meio de
al gum em ba te que eles tra vem com algo que cho que a sua fé, e que, atra vés de sua pró pria fra que za, não con si gam
su pe rar. Eles não de se jam ser ins tru í dos e aju da dos no en ten di men to e na sua re con ci li a ção com a ver da de que re ce -
be ram, mas fa zem uma opo si ção re so lu ta, como se olhas sem para a re ve la ção di vi na como seu ini mi go, ten do re sol vi -
do por to dos os me i os pos sí ve is ser a ru í na dele, em bo ra não pos sam di zer que mal ela te nha fe i to ao mun do ou a eles. 
Se os pre tex tos ou as fal sas ale ga ções trans por ta ram a mu i tos da igre ja de Roma para tais cor rup ções de ado ra ção e 
cru el da des de go ver no – que cer ta men te são o es cân da lo da na tu re za hu ma na – em vez de se rem tão pre con ce i tu o -
sos con tra o cris ti a nis mo puro, de ve ri am, an tes, se de di car mais vi go ro sa men te à de fe sa dele, ao ve rem uma ins ti tu i -
ção tão ex ce len te como esta abu sa da e mal re pre sen ta da. Eles fin gem ter uma li ber da de de pen sa men to em sua opo -
si ção ao cris ti a nis mo, e gos ta ri am de ser dis tin gui dos pelo nome de li vres-pen sa do res. Não irei aqui me ocu par na
pro du ção de ar gu men tos que, para to dos aque les que não são in ten ci o nal men te ig no ran tes e pre con ce i tu o sos con tra 
a ver da de, de vem su fi ci en te men te pro var a ori gem e a au to ri da de di vi na da dou tri na de Cris to. O ho mem cul to en -
con tra mu i ta sa tis fa ção ao ler as apo lo gi as dos an ti gos à re li gião cris tã na luta con tra o po li te ís mo e a ido la tria dos
gen ti os. Jus ti no Már tir e Ter tu li a no, Lac tân cio e Mi nú cio Fé lix, es cre ve ram co i sas ad mi rá ve is em de fe sa do cris ti a -
nis mo, que foi pos te ri or men te se la do pelo san gue dos már ti res. Mas os seus pa tro nos e ad vo ga dos nos dias atu a is
pos su em ou tros ti pos de ini mi gos com os qua is têm de li dar. A an ti gui da de da te o lo gia pagã, a sua pre va lên cia uni -
ver sal, os de cre tos dos prín ci pes, e as tra di ções e usos da na ção, não se opõem ago ra ao cris ti a nis mo; mas eu não sei
que li ber da de ima gi ná ria de pen sa men to e que pri vi lé gio des co nhe ci do da na tu re za hu ma na são pre su mi dos, para
não es ta rem li ga dos por ne nhu ma re ve la ção di vi na. Ago ra é fá cil com pre en der:

1. Que aque les que pen sam que as sim man te ri am a li ber da de de pen sa men to como um dos pri vi lé gi os da na tu re za
hu ma na, e na de fe sa da que les que es ta vam dis pos tos a pe gar em ar mas con tra o pró prio Deus, não pen sam li vre men -
te, nem dão aos ou tros li cen ça para fazê-lo. Em al guns de les, uma in dul gên cia re so lu ta vol ta da a si mes mos na que les
cír cu los vi ci o sos, em que eles co nhe cem o Evan ge lho – se o ad mi ti rem – os per tur ba rá mu i to; e uma hos ti li da de se cre ta
a uma men te e a uma vida ce les ti a is san tas os pro í bem de todo pen sa men to li vre; por que um pre con ce i to mu i to for te lan -
çou as suas lu xú ri as e pa i xões con tra as leis de Cris to, e eles se sen tem for te men te com pe li dos a lu tar con tra elas. Pe rit
ju di ci um, quan do res tran sit in af fec tu mae – O jul ga men to es ta rá su pe ra do, quan do a de ci são es ti ver vol ta da às emo -
ções. Cer to ou er ra do, as li ga du ras de Cris to de vem ser que bra das, e as suas cor das ti ra das de les; por mais evi den tes
que se jam as pre mis sas, a con clu são deve ser ne ga da, se ela ten der a aper tar es ses la ços e cor das so bre eles; e en tão
onde está a li ber da de de pen sa men to? Em bo ra pro me tam a li ber da de a si mes mos, eles são os ser vos da cor rup ção;
por que o ho mem se tor na ser vo da que le que o ven ce. Em ou tros de les, um or gu lho re i nan te e uma afe ta ção de sin gu la -
ri da de, e um es pí ri to de con tra di ção – aque las lu xú ri as da men te que são tão im pe tu o sas e im pe ri o sas quan to qual quer
das pa i xões da car ne e do mun do – pro í bem a li ber da de de pen sa men to, e es cra vi zam a alma em to das as suas in da ga -
ções so bre a re li gião. Assim como nin guém pode pen sar por seus vi zi nhos, es tes não po dem mais pen sar li vre men te
que são ca pa zes de de ci dir em que irão pen sar. Eles tam bém não têm a ca pa ci da de de dar aos ou tros a li ber da de de
pen sar li vre men te; por que não é pela ra zão e pelo ar gu men to que eles se ocu pa rão de ten tar nos con ven cer, mas por
zom ba ri as e brin ca de i ras, ten tan do ex por o cris ti a nis mo e os seus sé ri os en si na do res ao des pre zo. Ago ra, con si de ran -
do quão na tu ral é para a ma i o ria dos ho mens ter ci ú mes de sua re pu ta ção, esta é uma im po si ção mu i to gran de. A ir ra -
ci o na li da de é im pos ta pre ju di can do o li vre pen sa men to, pelo medo que os ho mens sen tem de se rem ri di cu la ri za dos no
clu be da que les que fa zem os seus pró pri os orá cu los e ar gu men tos. Eles sen tem o medo de se rem amal di ço a dos, ex co -
mun ga dos, e ana te mi za dos, pelo con se lho da que les que pre ten dem ser os lí de res da re li gião. E en tão, onde está a li -
ber da de de pen sa men to?
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2. Que aque les que se per mi ti rem uma ver da de i ra li ber da de de pen sa men to, e que pen sa rem se ri a men te, só po -
de rão abra çar to das as pa la vras de Cris to como fiéis e dig nas de toda ace i ta ção. De i xe que os pre con ce i tos cor rup tos 
do co ra ção car nal em re la ção ao mun do, à car ne, e ao ego (o ído lo mais ar ro gan te dos três) se jam re mo vi dos, e que a
dou tri na de Cris to seja pro pos ta pri me i ro em suas co res ver da de i ras, como Cris to e seus após to los nos de ram, e em
sua luz ver da de i ra, com toda a sua evi dên cia pró pria, in trín se ca e ex trín se ca. E en tão, que a alma ca paz use li vre -
men te os seus po de res e fa cul da des ra ci o na is, e pela ope ra ção do Espí ri to da gra ça – que é o úni co que ope ra a fé e o
pen sa men to ele va do em to dos os que crê em – quan do se tor nar um pen sa men to li vre, li ber to da ser vi dão do pe ca do
e da cor rup ção, se tor ne, por um po der agra dá vel e fe liz, ca ti vo, e le va do à obe diên cia a Cris to. E quan do o Espí ri to,
des se modo, o li ber tar, ele será re al men te li ber to. Qu al quer um que dê a si mes mo a li cen ça para pen sar im par ci al -
men te, e se es for ce para pen sar in ti ma men te, deve ler o li vro do Sr. Ri chard Bax ter, Ra zões para a Re li gião Cris tã,
e as sim des co bri rá a pro fun di da de des te as sun to, e que o Espí ri to é quem co lo ca o ali cer ce de for ma pro fun da e fir -
me. É Ele quem tam bém es ta be le ce a pe dra fun da men tal no re la ci o na men to de um cren te com Deus em Cris to,
para a sa tis fa ção de qual quer pes soa que es te ja ver da de i ra men te pre o cu pa da com a sua alma e com o mun do por vir.
As pro vas das ver da des do Evan ge lho têm sido – de ma ne i ra ex ce len te – co lo ca das em for ma de mé to dos, e re for ça -
das da mes ma for ma pelo bis po Stil ling fle et, em seu li vro Ori gi nes Sa crae; por Gro ti us, em seu li vro A Ve ra ci da de
da Re li gião Cris tã; pelo Dr. Whitby, no Pre fá cio Ge ral do seu Co men tá rio so bre o Novo Tes ta men to; e, por fim, pelo
Sr. Dit ton, de for ma mu i to ar gu men ta ti va, em seu dis cur so a res pe i to da Res sur re i ção de Je sus Cris to; e mu i tos ou -
tros tam bém o fi ze ram dig na men te. E eu não acre di to que ne nhum ho mem que re je i te o Novo Tes ta men to e a re li -
gião cris tã te nha pen sa do li vre men te so bre o as sun to, e que tam bém te nha, com hu mil da de, se ri e da de, e ora ção a
Deus por di re ção, lido de modo de li be ra do es tes ou ou tros li vros si mi la res, que, cer ta men te, fo ram es cri tos tan to
com li ber da de como com cla re za de pen sa men to.

Da mi nha pró pria par te, se os meus pen sa men tos fo rem dig nos de que al guém os note, eu de cla ro que te nho pen -
sa do nes ta gran de pre o cu pa ção com toda a li ber da de que uma alma ra zoá vel pode de se jar; e o re sul ta do é que quan -
to mais pen so, e quan to mais li vre men te pen so, mais ple na men te me sin to sa tis fe i to pelo fato de a re li gião cris tã ser
a ver da de i ra re li gião, e que, se eu sub me ter a mi nha alma sin ce ra men te a ela, pos so fazê-lo con fi an te men te. Por que
quan do eu pen so li vre men te:

1. Só pos so pen sar que o Deus que fez o ho mem como uma cri a tu ra ra zoá vel por seu po der, tem o di re i to de
guiá-lo por sua lei, e obri gá-lo a man ter as suas fa cul da des in fe ri o res de ape ti tes e pa i xões jun ta men te com as ca pa -
ci da des de pen sa men to e fala, em de vi da su je i ção aos po de res su pe ri o res da ra zão e da cons ciên cia. E, quan do olho
para o meu pró prio co ra ção, só pos so pen sar que foi isto o que o meu Cri a dor pla ne jou na or dem e na es tru tu ra da
mi nha alma, e que aqui ele pre ten dia apo i ar o seu pró prio do mí nio em re la ção a mim.

2. Só pos so pen sar que a mi nha fe li ci da de está in se pa ra vel men te li ga da ao fa vor de Deus, e que o seu fa vor será
ou não di re ci o na do a mim, de acor do com a mi nha dis po si ção de cum prir ou não as leis e as fi na li da des da mi nha cri a -
ção, da qual sou res pon sá vel para com este Deus tão pre ci o so; e que dele pro ce de o meu jul ga men to, não só no que se
re fe re a este mun do, mas tam bém ao meu es ta do eter no.

3. Só pos so pen sar que a mi nha na tu re za é mu i to di fe ren te do que era a na tu re za do ho mem quan do saiu das
mãos do Cri a dor; ela foi de ge ne ra da em ter mos de sua pu re za e re ti dão. Encon tro em mim mes mo uma aver são na -
tu ral à mi nha obri ga ção, e aos exer cí ci os es pi ri tu a is e di vi nos, e uma pro pen são ao que é ma lig no, tal como uma in cli -
na ção ao mun do e à car ne, o que equi va le a uma pro pen são a me apos ta tar do Deus vivo. 

4. Só pos so pen sar que es tou, por tan to, por na tu re za, afas ta do do fa vor de Deus; por que em bo ra eu en ten da que
Ele é um Deus bon do so e mi se ri cor di o so, tam bém sei que Ele é um Deus jus to e san to, e que me tor no, pelo pe ca do,
tan to odi o so à sua san ti da de como ofen si vo à sua jus ti ça. Se eu pen sas se de ou tra for ma, não es ta ria pen san do li vre -
men te, po rém mu i to par ci al men te. Acho que sou cul pa do di an te de Deus, te nho pe ca do, e sido de fi ci en te em glo ri fi -
cá-lo, e as sim não sou dig no de ser glo ri fi ca do com Ele.

5. Só pos so pen sar que, sem al gu ma des co ber ta es pe ci al da von ta de de Deus em re la ção a mim, e da sua boa
von ta de para co mi go, não pos so re cu pe rar o seu fa vor, ser re con ci li a do com Ele, e ser res ta u ra do à mi nha jus ti ça
ini ci al em ter mos de ser ca paz de ser vir ao meu Cri a dor, e cor res pon der à fi na li da de da mi nha cri a ção, tor nan -
do-me ade qua do para um ou tro mun do; por que a ge ne ro si da de da Pro vi dên cia para co mi go, como tam bém para
com as cri a tu ras in fe ri o res, não pode ser vir como uma ga ran tia de que Deus está re con ci li a do co mi go ou que pre -
ten de me re con ci li ar con si go. 

6. Só pos so pen sar que o ca mi nho da sal va ção, tan to da cul pa como do po der do pe ca do, atra vés de Je sus Cris to 
e de sua me di a ção en tre Deus e o ho mem – como é re ve la do pelo Novo Tes ta men to – é uma von ta de ad mi ra vel men -
te ade qua da para to das as exi gên ci as do meu caso, para me res ta u rar tan to ao fa vor de Deus como ao meu pró prio
go ver no e sa tis fa ção. Aqui vejo o mé to do cor re to para a re mo ção da cul pa do pe ca do (para que eu não mor ra pela
sen ten ça da lei) pelo mé ri to auto-su fi ci en te e pela jus ti ça do Fi lho de Deus em nos sa na tu re za, e pela que bra do
po der do pe ca do (para que eu não ve nha a  mor rer pela mi nha pró pria en fer mi da de), pela in fluên cia com ple ta e su -
fi ci en te, e pela ope ra ção do Espí ri to de Deus so bre a nos sa na tu re za. Toda en fer mi da de tem aqui o seu re mé dio,
toda tris te za ter mi na aqui, de um modo que exal ta a hon ra de to dos os atri bu tos di vi nos, e é per fe i ta men te ade -
qua do à na tu re za hu ma na.

7. Só pos so pen sar que aqui lo que en con tro em mim mes mo, e que faz par te da re li gi o si da de na tu ral, evi den te -
men te dá tes te mu nho da re li gião cris tã; por que toda esta ver da de que me é re ve la da pela luz da na tu re za é con fir -
ma da e mais cla ra men te re ve la da pelo Evan ge lho; na qui lo em que a luz da na tu re za me dá uma vi são con fu sa
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(como a vi são dos ho mens como ár vo res que an dam), o Novo Tes ta men to me dá uma vi são cla ra e dis tin ta. Todo
este bem que vem so bre mim pela lei da na tu re za me é mais ple na men te re ve la do, e eu me en con tro mu i to mais
for te men te li ga do a ele pelo Evan ge lho de Cris to. Tam bém re ce bo to das as exi gên ci as bem como as pa la vras de
âni mo e au xí lio que ele co lo ca em re la ção ao meu de ver. E tudo isto ser ve para con fir mar para mim que ali, e so -
men te ali, é que esta luz na tu ral me de i xa per ple xo. A in sa tis fa ção me diz que até ago ra ela pôde me car re gar, mas
não po de rá mais fazê-lo; logo o Evan ge lho me toma, me aju da, e me dá toda a sa tis fa ção que eu pos so de se jar, e
que está es pe ci al men te re la ci o na da à gran de ques tão de sa tis fa zer a jus ti ça de Deus pelo pe ca do do ho mem. A mi -
nha pró pria cons ciên cia per gun ta: Por meio de que ou de quem eu ve nho até à pre sen ça do Se nhor, e me in cli no di -
an te do Altís si mo? “Agra dar-se-á o Se nhor de mi lha res de car ne i ros?” Mas ain da es tou per ple xo; não pos so for -
mu lar uma jus ti ça a par tir de qual quer co i sa que eu mes mo seja, ou te nha, ou de qual quer co i sa que eu pos sa fa zer
para Deus ou apre sen tar a Deus, atra vés da qual eu ouse com pa re cer di an te dele; mas o Evan ge lho se apre sen ta,
e me diz que Je sus Cris to fez de sua alma uma ofer ta pelo pe ca do, e Deus se de cla rou sa tis fe i to com to dos os cren -
tes que es tão nele; e isto me de i xa tran qüi lo. 

8. Só pos so pen sar que as pro vas pe las qua is Deus ates tou a ver da de do Evan ge lho são as mais ade qua das que
po de ri am ser da das em um caso des sa na tu re za; que o po der e a au to ri da de do Re den tor no re i no da gra ça de vem
ser exem pli fi ca dos ao mun do, não pelo grau mais ele va do da pom pa e da au to ri da de dos reis da ter ra, como os ju de us 
es pe ra vam, mas pe las evi dên ci as de seu do mí nio no re i no da na tu re za, que é uma dig ni da de e uma au to ri da de mu i to
ma i or do que qual quer dos reis da ter ra ja ma is si mu lou, e é nada me nos que di vi no. E seus mi la gres sen do ge ral -
men te ope ra dos so bre os ho mens, não só so bre os seus cor pos, como fo ram em sua ma i o ria quan do Cris to es te ve
aqui na ter ra, mas, algo ain da su pe ri or – so bre as suas men tes, como fo ram em sua ma i o ria após o der ra ma men to do
Espí ri to com o dom de lín guas e ou tros dons so bre na tu ra is, que eram as con fir ma ções mais ade qua das pos sí ve is da
ver da de do Evan ge lho, que foi cri a do por Deus para tor nar os ho mens san tos e fe li zes.

9. Só pos so pen sar que os mé to dos usa dos para a pro pa ga ção des se Evan ge lho, e o ma ra vi lho so su ces so des tes mé -
to dos, que são pu ra men te es pi ri tu a is e ce les ti a is e des ti tu í dos de to das as van ta gens e apo i os se cu la res, mos tram cla -
ra men te que o Evan ge lho era de Deus, por que Deus es ta va com ele; e ele ja ma is po de ria ter sido anun ci a do como o foi,
di an te de tan ta opo si ção, se não ti ves se es ta do acom pa nha do pelo po der do alto. E a pre ser va ção do cris ti a nis mo no
mun do até este dia, ape sar das di fi cul da des que ele en fren ta, é para mim um mi la gre per ma nen te que ser ve como pro -
va da sua ve ra ci da de.

10. Só pos so pen sar que o Evan ge lho de Cris to teve al gu ma in fluên cia so bre a mi nha alma, teve do mí nio so bre
mim, e foi um con for to para mim, como uma de mons tra ção a mim mes mo – em bo ra não pos sa ser as sim com ou tra
pes soa – de que ele é de Deus. Te nho pro va do que o Se nhor é mi se ri cor di o so; e o po le mis ta mais su til não pode con -
ven cer a nin guém que te nha pro va do mel que ele não é doce.

E ago ra eu re cor ro àque le que co nhe ce os pen sa men tos e in ten tos do co ra ção, para que em tudo isso eu pos sa pen -
sar li vre men te (se for pos sí vel para um ho mem sa ber que pen sa as sim), e não sob o po der de qual quer pre con ce i to. Se
ti ver mos ra zão de pen sar que aque les que, sem qual quer ra zão apa ren te, não só usur pam, mas mo no po li zam o ca rá ter
de li vres-pen sa do res, fa zem as sim, de i xe mos que aque les que jul gam ob ser vem fa cil men te que eles não fa lam sin ce ra -
men te, mas en ge nho sa men te es con dem as suas no ções. E um exem plo que não pos so de i xar de no tar é o seu pro ce di -
men to in jus to para com os seus le i to res – que, pro cu ran do di mi nu ir a au to ri da de do Novo Tes ta men to, em bo ra eles
exor tem os vá ri os le i to res do ori gi nal, e ci tem um re co nhe ci men to pelo Sr. Gre gory, da Igre ja de Cris to, em seu pre fá -
cio às suas obras: “Que ne nhum au tor pro fa no, qual quer que seja...” etc., con tu do su pri mem o tex to que vem ime di a ta -
men te a se guir, al te ran do o sen ti do pre ten di do por aque le ho mem eru di to so bre este as sun to: “Que este é um ar gu -
men to in ven cí vel pela par te das Escri tu ras...” etc. (pa la vras que afir mam a fi de dig ni da de das Escri tu ras).

Nós, en tão, re ce be mos os li vros do Novo Tes ta men to como nos sos orá cu los; por que é evi den te que aque la no ção
ex ce len te do Dr. Henry Mo re’s é ver da de i ra, de que “eles têm uma ten dên cia ime di a ta para to mar-nos da vida ani -
mal e tra zer-nos para a vida di vi na. 

Mas en quan to es ta mos, as sim, man ten do a ori gem e au to ri da de di vi nas do Novo Tes ta men to, como fo ram re ce bi -
das ao lon go de to das as eras da igre ja, acha mos a nos sa ca u sa não só ata ca da pe los ini mi gos de que fa la mos, mas com
efe i to tra í da por aque le que tor na o nos so Novo Tes ta men to qua se o do bro da qui lo que re al men te é*, acres cen tan do a
ele as Cons ti tu i ções dos Após to los, co le ta das por Cle men te, jun ta men te com os Câ no nes Apos tó li cos, e tor nan do es -
tes de igual au to ri da de com os es cri tos dos evan ge lis tas, e pre fe rí ve is às Epís to las. Au men tan do as li nhas de de fe sa,
por tan to, sem ca u sa ou pre ce den te, ele dá gran de van ta gem aos in va so res. Aque las Cons ti tu i ções dos Após to los têm
mu i tas co i sas boas, e po dem ser úte is, como ou tras com po si ções hu ma nas; mas pre ten der que elas te nham sido com -
pos tas, como pro fes sam, pe los doze após to los re u ni dos em Je ru sa lém, “Eu, Pe dro, di zen do isso; Eu, André, di zen do
aqui lo” etc., é a ma i or im po si ção que pode ser pra ti ca da so bre a cre du li da de dos sím pli ces.

1. É cer to que ha via mu i tos es cri tos es pú ri os que, nos dias da igre ja pri mi ti va, se fi ze ram pas sar sob os no mes dos
após to los e ho mens apos tó li cos; des ta for ma, sem pre fi cou cla ro que era im pos sí vel des co brir qua is quer es cri tos de les
além do câ non das Escri tu ras. So men te este câ non po de ria com se gu ran ça ser atri bu í do a eles. O pró prio Ba ro ni us re -
co nhe ce isso: Cum apos to lo rum no mi ne tam fac ta quam dic ta re pe ri an tur esse sup po si ti tia; nec sic quid de il lis à ve -
ris sin ce ris que sprip to ri bus nar ra tum sit in te grum et in cor rup tum re man se rit, in des pe ra ti o nem planè quan dam
ani mum de ji cunt pos se un quam as se qui quod ve rum cer tum que sub sis tat – Uma vez que mu i tos dos atos e pa la vras
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atri bu í dos aos após to los são es pú ri os, e até mes mo as nar ra ti vas de es cri to res fiéis com re la ção a eles não es tão li -
vres de cor rup ção, de ve mos per der a es pe ran ça de al gu ma vez ser mos ca pa zes de che gar a qual quer cer te za ab so lu ta
so bre eles. Ad An. Christ. 44, seç. 42 etc. Hou ve Atos sob os no mes de André, o após to lo, Fe li pe, Pe dro, e Tomé; evan ge -
lhos sob os no mes de Ta deu, um ou tro Bar na bé, e um ou tro Bar to lo meu; um li vro so bre a in fân cia do nos so Sal va dor,
um ou tro so bre a sua na ti vi da de, e mu i tos se me lhan tes, os qua is to dos nós re je i ta mos como fal si fi ca ções.

2. Essas Cons ti tu i ções e Câ no nes, en tre os de ma is, fo ram con de na dos na igre ja pri mi ti va como apó cri fos, e, por -
tan to, jus ta men te re je i ta dos. Por que, mes mo que fos sem bons, eles fin gi am ser o que re al men te não eram: di ta dos
pe los pró pri os doze após to los, como se ti ves sem sido re ce bi dos de Cris to. Se Je sus Cris to lhes deu tais ins tru ções, e
eles as de ram de uma ma ne i ra so le ne para a igre ja, como foi si mu la do, é inex pli cá vel que não haja o me nor avi so so -
bre qual quer co i sa des se tipo nos Evan ge lhos, nos Atos, ou em qual quer uma das Epís to las.

Aque les que jul ga ram os mais aus pi ci o sos des ses Câ no nes e Cons ti tu i ções con clu í ram que eles fo ram com pi la dos
por al gu mas pes so as não ofi ci a is sob o nome de Cle men te, no fi nal do se gun do sé cu lo, mais de 150 anos de po is da as -
cen são de Cris to, fora da prá ti ca co mum das igre jas; isto é, aqui lo com que os com pi la do res es ta vam mais fa mi li a ri za -
dos, ou pelo que ti nham res pe i to. Ao mes mo tem po, te mos ra zões para pen sar que o gran de nú me ro de igre jas cris tãs
que na épo ca fo ram im plan ta das ti nha as suas pró pri as Cons ti tu i ções, que, se ti ves sem tido a fe li ci da de de ser trans mi -
ti das à pos te ri da de, te ri am se re co men da do a si mes mas como es tas, ou ain da de uma for ma mu i to me lhor. Mas, à me -
di da que os le gis la do res an ti gos atri bu í ram uma re pu ta ção às suas leis, fin gin do tê-las re ce bi do de uma ou ou tra di vin -
da de, os lí de res da igre ja es tu da ram a si tu a ção e con clu í ram que po de ri am tra zer uma boa re pu ta ção aos seus pen sa -
men tos co lo can do al gum ho mem apos tó li co ou ou tro no alto de sua lis ta de bis pos (veja o Ire ni cum, do bis po Stil ling -
fle et, p. 302). Eles en ten de ram que po de ri am tra zer uma im por tan te re pu ta ção aos seus Câ no nes e Cons ti tu i ções atri -
bu in do a sua au to ria aos após to los. Mas, como al guém pode ima gi nar que os após to los de ve ri am es tar to dos jun tos em
Je ru sa lém, para com por este li vro de Câ no nes com tan ta so le ni da de, quan do sa be mos que eles re ce be ram a in cum -
bên cia de di vul gar a men sa gem do Evan ge lho a todo o mun do, pre gan do-o a toda cri a tu ra? Con se qüen te men te, Eu sé -
bio nos diz que Tomé foi para Pár tia, André para Cí tia, João para a Ásia Me nor; e te mos mo ti vo para pen sar que após a
sua dis per são eles nun ca mais se re u ni ram, as sim como acon te ceu com aque les que im plan ta ram as na ções de po is que
o Altís si mo se pa rou os fi lhos de Adão.

Pen so que qual quer pes soa que com pa rar es sas Cons ti tu i ções com os es cri tos de que te mos a cer te za que fo ram da -
dos pela ins pi ra ção de Deus, dis cer ni rá fa cil men te uma vas ta di fe ren ça de es ti lo e es pí ri to. O que é a pa lha para o tri go?
“Onde es tão os mi nis tros, no es ti lo dos ver da de i ros após to los, cha ma dos de sa cer do tes, e su mos sa cer do tes? Onde en con -
tra mos na era a pos tó li ca – aque la era de so fri men to – o es ta be le ci men to de bis pos em seus tro nos? Ou de le i to res, can to -
res, e por te i ros na igre ja?”*

Re ce io que o co le tor e com pi la dor des sas Cons ti tu i ções, sob o nome de Cle men te, es ti ves se ci en te de sua ho nes ti -
da de, e que ele não as te ria pu bli ca do, an tes de tudo, por ca u sa dos mis té ri os con ti dos ne las; elas não eram co nhe ci das e 
nem fo ram pu bli ca das até a me ta de do quar to sé cu lo, quan do a fal si fi ca ção não po de ria ser tão bem re fu ta da. Não con -
si go ver ne las qua is quer mis té ri os que de ves sem ser ocul ta dos, se ti ves sem sido ge nu í nos; mas te nho a cer te za de que
Cris to or de na que os seus após to los pu bli quem os mis té ri os do Re i no de Deus so bre os te lha dos. E o após to lo Pa u lo,
que re ve la em suas epís to las mis té ri os mu i to mais su bli mes do que qual quer des sas Cons ti tu i ções, afir ma que eles
deve ri am ser li dos para to dos os san tos ir mãos. E não é so men te isto: es sas Cons ti tu i ções são tão com ple tas em ter mos
de pre ce i tos mo ra is, ou re gras de prá ti cas para a igre ja, que se ti ves sem sido o que fin gem ser ser vi ri am em mu i to para
ser pu bli ca das an tes de mais nada. E em bo ra o Apo ca lip se seja tão re ple to de mis té ri os, uma bên ção é pro nun ci a da so -
bre os le i to res e ou vin tes da pro fe cia. De ve mos, por tan to, con clu ir que a des pe i to de quan do quer que te nham sido es -
cri tos, en fra que ce ram a luz que eles mes mos gos ta ri am de ter, e re co nhe ce ram que eram apó cri fos; isto é, eram es cri -
tos que es ta vam es con di dos ou ocul tos. Eles não ou sa ram se mis tu rar com o que foi dado pela ins pi ra ção di vi na; mas
po de ri am até fazer al gu ma alu são ao que foi dito pe los mi nis tros (At 5.13). No de ma is, ne nhum ho mem ouse jun tar-se
aos após to los, pois o povo os exal tou. E as sim, a pró pria con fis são de les mos tra que os seus es cri tos não fo ram en tre -
gues às igre jas com os ou tros es cri tos, quan do o câ non do Novo Tes ta men to foi so le ne men te se la do com aque la ter rí vel 
sen ten ça que so bre vi rá àque les que lhe acres cen ta rem algo. 

E quan do fo ram fe i tas ten ta ti vas pos te ri o res para pro var a pu re za e a su fi ciên cia do nos so Novo Tes ta men to,
por acrés ci mos a ele, ti ve mos da mes ma for ma – de um ou tro lu gar – um gran de des pre zo co lo ca do so bre ele, pelo
po der pa pal. A oca sião era essa: Um pa dre Qu es nel, um pa pis ta fran cês, mas um jan se nis ta, al guns anos a trás, pu -
bli cou o Novo Tes ta men to em fran cês, em vá ri os vo lu mes pe que nos, com Re fle xões Mo ra is so bre cada ver sí cu lo,
para tra du zir a le i tu ra dele de ma ne i ra mais pro ve i to sa, fa ci li tan do a sua me di ta ção. Esta tra du ção foi mu i to es ti ma -
da na Fran ça, por ca u sa da pi e da de e de vo ção que se via nele. E as sim, mu i tos exem pla res fo ram im pres sos. Os je su -
í tas fi ca ram mu i to in sa tis fe i tos, e so li ci ta ram ao papa a con de na ção dele, em bo ra o seu au tor fos se um pa pis ta, e mu i -
tas co i sas nele des sem apo io a su pers ti ções pa pa is. De po is de mu i ta luta com re la ção a isso na cor te de Roma, uma
bula pa pal foi fi nal men te ob ti da, a pe di do do rei fran cês, do papa da épo ca, Cle men te XI, da ta da de 8 de se tem bro de
1713, na qual o li vro ci ta do, com qual quer que fos se o tí tu lo ou o idi o ma im pres so, foi pro i bi do e con de na do. O pró prio 
Novo Tes ta men to de ve ria ser evi ta do por ca u sa de mu i tas co i sas pro ve ni en tes do la tim vul gar, como as Ano ta ções,
que con ti nham di ver sas pro po si ções (mais de uma cen te na está enu me ra da) que fo ram con si de ra das es can da lo sas e
per ni ci o sas, in ju ri o sas para a igre ja e seus cos tu mes, ím pi as, blas fe mas, com pa la dar de he re sia. Algu mas pro po si -
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ções são as se guin tes: “Que a gra ça do nos so Se nhor Je sus Cris to é o prin cí pio efi caz de toda a for ma de bem, e é ne -
ces sá ria para cada boa ação; por que sem isso nada é fe i to, e sem isso nada pode ser fe i to. Esta é uma gra ça so be ra na, 
e é uma ope ra ção da mão po de ro sa de Deus. Que quan do Deus acom pa nha a sua Pa la vra com o po der in te ri or de sua
gra ça, esta ope ra na alma a obe diên cia que é exi gi da. Esta fé é a pri me i ra gra ça, e a fon te de to das as ou tras. Que é
em vão para nós cha mar mos a Deus de nos so Pai, se não cla mar mos a Ele com um es pí ri to de amor. Que não há Deus, 
e nem re li gião, onde não há ca ri da de. Que a igre ja ca tó li ca com pre en de os an jos e to dos os ho mens ele i tos e jus tos da
ter ra de to das as épo cas. Que ela ti nha a Pa la vra en car na da por sua ca be ça, e to dos os san tos como seus mem bros.
Que é pro ve i to so e ne ces sá rio em to das as épo cas, em to dos os lu ga res, e para to dos os ti pos de pes so as, co nhe cer as
sa gra das Escri tu ras. Que a san ta obs cu ri da de da pa la vra de Deus não é mo ti vo para que os le i gos não a le i am. Que o
dia do Se nhor deve ser san ti fi ca do len do-se li vros pi e do sos, es pe ci al men te as sa gra das Escri tu ras”. E “que pro i bir
os cris tãos de ler as Escri tu ras é pro i bir o uso da luz aos fi lhos da luz”. Mu i tas po si ções como es tas, em que o es pí ri to
de cada bom cris tão só pode sen tir pra zer como em algo ver da de i ro e bom, são con de na das pela bula do papa como
ím pi as e blas fe mas. E esta bula pa pal, em bo ra so fren do uma se ve ra opo si ção por par te de um gran de nú me ro de bis -
pos na Fran ça, que fo ram bem in flu en ci a dos pe las no ções do pa dre Qu es nel, foi re ce bi da e con fir ma da pe las car tas
pa ten tes do rei fran cês, da tan do de 14 de fe ve re i ro de 1714, em Ver sa lhes, que pro í be to dos os ti pos de pes so as, sob
pena de pu ni ção exem plar, de guar dar qual quer des ses li vros em suas ca sas. A par tir da que le mo men to, qual quer
que es cre ves se em de fe sa das pro po si ções con de na das pelo pa pa como per tur ba do ras da paz, se ria con de na do. Isto
foi re gis tra do no dia se guin te, 15 de fe ve re i ro, pelo Par la men to de Pa ris, mas com di ver sas con di ções e li mi ta ções.

Por meio dis so, pa re ce que o pa pa do ain da é a mes ma co i sa que sem pre foi – um ini mi go do co nhe ci men to das 
Escri tu ras, e da hon ra da gra ça di vi na. Te mos mo ti vo para ben di zer a Deus por ter mos a li ber da de de ler as
Escri tu ras, e de ter mos ma te ri a is au xi li a res que nos aju dam a en ten dê-las e a apli cá-las, e de ve mos ter a pre o cu -
pa ção de fa zer um uso di li gen te e bom de tudo, para que não pro vo que mos a Deus de for ma a nos en tre gar nas
mãos dos po de res que usa ri am to das as co i sas de um modo in dig no.

Espe ro que aque les para quem a le i tu ra da Expo si ção do Anti go Tes ta men to foi agra dá vel acha rão es te
novo tra ba lho ain da mais agra dá vel; pois esta é a par te da Escri tu ra que tes ti fi ca mais cla ra men te de Cris to, e
na qual esta gra ça do Evan ge lho que apa re ce em to dos os ho mens, tra zen do sal va ção, bri lha mais cla ra men te.
Este é o le i te do Novo Tes ta men to para be bês – o res tan te é car ne for te para ho mens for tes. Por es tes, por tan to, 
se ja mos ali men ta dos e for ta le ci dos para que pos sa mos pros se guir vi go ro sa men te em di re ção à per fe i ção; e que, 
ten do co lo ca do o ali cer ce na his tó ria da vida, mor te e res sur re i ção do nos so ben di to Sal va dor, e a pri me i ra pre -
ga ção de seu Evan ge lho, pos sa mos edi fi car so bre ele pelo co nhe ci men to dos mis té ri os da pi e da de, à  qual se re -
mos apre sen ta dos pos te ri or men te nas Epís to las.

De se jo que os meus es cri tos se jam li dos com um olhar sin ce ro, e não crí ti co. Eu pro cu ro não gra ti fi car os cu ri o -
sos. O alvo da mi nha am bi ção é au xi li ar aque les que ver da de i ra e se ri a men te bus cam as Escri tu ras di a ri a men te. Te -
nho cer te za de que esta obra foi cri a da – e es pe ro que tam bém seja cal cu la da – para pro mo ver a pi e da de em re la ção a 
Deus e a ca ri da de em re la ção aos nos sos ir mãos; e que não haja nela ape nas algo que pos sa edi fi car, mas que não haja 
nada que pos sa ofen der, com jus ti ça, a qual quer bom cris tão.

Se qual quer pes soa re ce ber um be ne fí cio es pi ri tu al atra vés dos meus fra cos es for ços, isto será um con for to
para mim; mas dê a Deus toda a gló ria, e o lou ve pela sua gra ça, por ter usa do al guém to tal men te in dig no de tal
hon ra, e ca pa ci ta do até aqui al guém to tal men te in su fi ci en te para tal ser vi ço. 

Ten do ob ti do a aju da de Deus, e con ti nu an do as sim até ago ra, hu mil de men te de pen do da mes ma boa mão do
meu Deus para me con du zir na qui lo que per ma ne ce, para cin gir os meus lom bos com a for ça ne ces sá ria e para aper -
fe i ço ar o meu ca mi nho; e para isso eu de se jo hu mil de men te as ora ções dos meus ami gos. Mais um vo lu me, eu es pe ro, 
in clu i rá o que ain da está por ser fe i to; e eu tan to irei em pre en dê-lo, como pros se guir com ele, en quan to Deus me ca -
pa ci tar, com toda a ve lo ci da de con ve ni en te; mas este vo lu me con te rá  aque la par te das Escri tu ras que, de to das as
ou tras, re quer o ma i or cu i da do e so fri men tos ao ex por. Mas eu con fio que as sim como o dia, virá tam bém a for ça.

M. H.   
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MATEUS
UMA EXPOSIÇÃO COM OBSERVAÇÕES PRÁTICAS

emos ago ra di an te de nós:

I O Novo Tes ta men to de nos so Se nhor e Sal va dor Je sus Cris to. Esta se gun da par te da Bí blia
Sa gra da é as sim in ti tu la da: A Nova Ali an ça; as sim deve ser tra du zi do; a pa la vra sig ni fi ca

am bos. Mas, quan do ela é (como aqui) men ci o na da como ato e ação de Cris to, ela é tra du zi da
mais cor re ta men te como Tes ta men to, por que Ele é o tes ta dor, e este Tes ta men to ga nha for ça
pela sua mor te (Hb 9.16,17); aqui não há, como em ali an ças, um tra ta do an te ri or en tre as par tes, 

mas o que é con ce di do, em bo ra como uma pro pri e da de con di ci o na da, se deve ao tes ta men to, ao li vre-ar bí trio, à boa
von ta de, do Tes ta dor. Toda a gra ça con ti da nes te li vro é de vi da a Je sus Cris to como o nos so Se nhor e Sal va dor; e, a
me nos que con sin ta mos que Ele seja o nos so Se nhor, não po de mos ace i tar qual quer be ne fí cio dele como o nos so Sal -
va dor. Isto é cha ma do de um novo tes ta men to, para dis tin gui-lo da que le que foi dado a Mo i sés, mos tran do que ele
não é an ti qua do; e para sig ni fi car que ele de ve ria ser sem pre novo, e nun ca de ve ria en ve lhe cer e fi car ul tra pas sa do.
Estes li vros con têm não só uma des co ber ta com ple ta des sa gra ça que apa re ceu a to dos os ho mens, tra zen do sal va -
ção, mas um ins tru men to le gal pelo qual ela é trans mi ti da, e es ta be le ci da, a to dos os cren tes. Com que cu i da do pre -
ser va mos, e com que aten ção e pra zer le mos a úl ti ma von ta de e o tes ta men to de um ami go, que a esse res pe i to nos
de i xou uma boa pro pri e da de, e, com ela, al tas ex pres sões de seu amor por nós! Quão pre ci o so, en tão, deve ser este
tes ta men to do nos so ben di to Sal va dor a nós, que nos as se gu ra to das as suas ri que zas in son dá ve is! É o seu tes ta men -
to; em bo ra, como é usu al, te nha sido es cri to por ou tros (não te mos nada re gis tra do que te nha sido es cri to pelo pró -
prio Cris to). Con tu do, Ele o di tou. E na no i te an te ri or à sua mor te, na ins ti tu i ção de sua ceia, Ele o as si nou, se lou e
pu bli cou na pre sen ça das doze tes te mu nhas. E em bo ra es tes li vros só te nham sido es cri tos al guns anos de po is, para
be ne fí cio da pos te ri da de, in per pe tu am rei me mo ri am – como um me mo ri al per pé tuo, o Novo Tes ta men to de nos so
Se nhor Je sus foi es ta be le ci do, con fir ma do e de cla ra do, des de a hora de sua mor te, como um tes ta men to nun cu pa ti -
vo, com o qual es tes re gis tros con cor dam exa ta men te. Os fa tos que Lu cas es cre veu eram fa tos em que to dos cri am,
sen do, por tan to, bem co nhe ci dos, an tes que ele os re gis tras se; mas, quan do eles fo ram es cri tos, a tra di ção oral foi
subs ti tu í da e de i xa da de lado, e es tes es cri tos fo ram o re po si tó rio da que le Novo Tes ta men to. Isso está su ge ri do pelo
tí tu lo que é pre fi xa do em mu i tas có pi as gre gas: Tes ka i nes Di at he kes Ha pan tae – A to ta li da de do Novo Tes ta men -
to, ou to das as co i sas dele. Nele está de cla ra do todo o con se lho de Deus a res pe i to da nos sa sal va ção (At 20.27). Como 
a lei do Se nhor é per fe i ta, o Evan ge lho de Cris to tam bém o é, e nada deve ser acres cen ta do a ele. Nós te mos tudo, e
não de ve mos pro cu rar mais nada.

II Te mos di an te de nós os Qu a tro Evan ge lhos. Evan ge lho sig ni fi ca boas no vas, ou no tí ci as fe li zes; e esta his tó ria da
vin da de Cris to ao mun do para sal var os pe ca do res é, sem dú vi da al gu ma, a me lhor no tí cia que já veio do céu à ter -

ra; o anjo lhe deu este tí tu lo (Lc 2.10), eu an ge li zo mai hymin – tra go-vos boas no vas; tra go-vos o Evan ge lho. E o pro fe ta
pre dis se isso (Is 52.7; 61.1). Foi pre di to que nos dias do Mes si as, boas no vas de ve ri am ser pre ga das. Evan ge lho é uma an -
ti ga pa la vra gre ga; ela está re la ci o na da a Deus; e Deus é as sim cha ma do por que Ele é mu i to bom, Deus op ti mus – o
Deus mais ex ce len te; por tan to, esta é, sem dú vi da, uma boa pa la vra. Se con si de rar mos que este ter mo tam bém sig ni fi ca
en can to, ou fas ci na ção (car men), e o to mar mos em um bom sen ti do, para o que está se mo ven do e afe tan do, que é ade -
qua do le ni re do lo re mae – para acal mar os es pí ri tos, ou exal tá-los em ad mi ra ção e amor. Qu an do algo é mu i to amá vel,
nós o cha ma mos de en can ta dor; e isto é ab so lu ta men te apli cá vel ao Evan ge lho, por que nele o en can ta dor é pe ri to em en -
can tar, em bo ra os seus ou vin tes ge ral men te se com por tem como ví bo ras sur das (Sl 58.4,5). E nem (al guém po de ria pen -
sar) po dem qua is quer en can tos ser tão po de ro sos quan to aque les da be le za e do amor do nos so Re den tor. Todo o Novo
Tes ta men to é o Evan ge lho. O após to lo Pa u lo o cha ma de seu evan ge lho, por que ele era um dos seus pre ga do res. Que
cada um de nós pos sa cha má-lo de seu, pela nos sa cor di al ace i ta ção e su je i ção a ele! Mas co mu men te cha ma mos os qua tro 
li vros que con têm a his tó ria do Re den tor de os Qu a tro Evan ge lhos, e cha ma mos os seus es cri to res ins pi ra dos de evan ge -
lis tas ou es cri to res dos Evan ge lhos. Po rém, isto não é to tal men te cor re to, por que este tí tu lo per ten ce a uma or dem es pe -
cí fi ca de mi nis tros, que eram au xi li a res dos após to los (Ef 4.11): “E ele mes mo deu uns para após to los... ou tros para evan -
ge lis tas”. Era ne ces sá rio que a dou tri na de Cris to fos se en tre la ça da e fun da da so bre a nar ra ti va de seu nas ci men to, vida, 
mi la gres, mor te e res sur re i ção; pois en tão ela apa re ce em sua luz mais cla ra e mais in ten sa. Como em na tu re za, as sim em 
gra ça, as des co ber tas mais fe li zes são aque las que sur gem de cer tas re pre sen ta ções de fa tos. A his tó ria na tu ral é a me -
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lhor fi lo so fia; como tam bém a his tó ria sa gra da, tan to do Anti go como do Novo Tes ta men to, o ve í cu lo mais ade qua do e
gra to da ver da de sa gra da. Esses qua tro Evan ge lhos fo ram re ce bi dos ini ci al e cons tan te men te pela igre ja pri mi ti va, e li -
dos em as sem bléi as cris tãs, como cons ta nos es cri tos de Jus ti no Már tir e Iri neu, que vi ve ram pou co mais de cem anos de -
po is da as cen são de Cris to; eles de cla ra ram que nem mais nem me nos de qua tro Evan ge lhos fo ram re ce bi dos pela igre ja. 
Uma Har mo nia des ses qua tro evan ge lis tas foi com pos ta por Ta ci a no so bre aque la épo ca, que ele cha mou: To dia tes sa -
ron – O Evan ge lho de qua tro. Nos sé cu los III e IV, hou ve evan ge lhos fal si fi ca dos por di ver sas se i tas, e pu bli ca dos, um
sob o nome de Pe dro, ou tro de Tomé, ou tro de Fe li pe etc. Mas es tes nun ca fo ram re co nhe ci dos pela igre ja, nem ja ma is re -
ce be ram qual quer cré di to, como mos tra o eru di to Dr. Whitby. E ele dá uma boa ra zão do por que de ve mos ade rir a es tes
re gis tros es cri tos; por que, qual quer que pos sa ser o pre tex to da tra di ção, não é su fi ci en te pre ser var algo de que não se
te nha com ple ta cer te za, como al guns cos tu mam fa zer. Pois, em bo ra Cris to te nha dito e fe i to mu i tas co i sas me mo rá ve is
que não fo ram es cri tas (Jo 20.30; 21.25), a tra di ção não pre ser vou ne nhu ma de las para nós, mas tudo se per deu, ex ce to o
que foi es cri to. É, por tan to, a isso que de ve mos nos ater; e, aben ço a dos por Deus, nos ater à pa la vra se gu ra da his tó ria.

III Te mos di an te de nós o Evan ge lho Se gun do Ma te us. O es cri tor era ju deu de nas ci men to, pu bli ca no por vo ca -
ção, até que Cris to so li ci tou a sua pre sen ça, e en tão ele de i xou a co le to ria de im pos tos para se gui-lo, e fez par -

te da que les que acom pa nha ram o Se nhor em todo o tem po que Ele en trou e saiu, co me çan do des de o ba tis mo de João
até o dia em que o Se nhor foi “re ce bi do em cima” (At 1.21,22). Ma te us foi, por tan to, uma tes te mu nha com pe ten te da -
qui lo que ele re gis trou aqui. So mos in for ma dos de que ele es cre veu esta his tó ria cer ca de oito anos após a as cen são de
Cris to. Mu i tos dos an ti gos di zem que ele es cre veu no idi o ma he bra i co ou si ría co; mas a tra di ção é su fi ci en te men te re -
fu ta da pelo Dr. Whitby. Sem dú vi da al gu ma, seu Evan ge lho foi es cri to em gre go, como fo ram as ou tras par tes do Novo
Tes ta men to; não na que le idi o ma que era pe cu li ar aos ju de us, cuja igre ja e es ta do es ti ve ram fa mi li a ri za dos por um pe -
río do, mas no que era co mum ao mun do, no qual o co nhe ci men to de Cris to se ria trans mi ti do com mais efi ciên cia às na -
ções da ter ra. Con tu do, é pro vá vel que hou ves se uma edi ção dele em he bra i co, pu bli ca da pelo pró prio Ma te us, ao mes -
mo tem po em que es cre veu em gre go – um para os ju de us, e o ou tro para os gen ti os – quan do ele de i xou a Ju déia, para
pre gar en tre os gen ti os. Ben di ga mos a Deus pelo Evan ge lho de Ma te us, e por tê-lo em um idi o ma que en ten de mos. 

CAPÍTULO 1

Este evan ge lis ta co me ça com a des cri ção do nas -
ci men to e as cen dên cia de Cris to, os an ces tra is de
quem Ele des cen dia, e a for ma de sua en tra da no
mun do, in di can do que Ele era re al men te o Mes si -
as pro me ti do, pois fora pro fe ti za do que Ele de ve -
ria ser o fi lho de Davi, e de ve ria nas cer de uma
vir gem; e aqui está cla ra men te de mons tra do que
Ele cum priu tudo isso. Pois o tex to diz: I. Sua li -
nha gem de Abraão em qua ren ta e duas ge ra ções,
três pe río dos de qua tor ze (vv. 1-17). II. Um re la to
das cir cuns tân ci as de seu nas ci men to, pois era um 
re qui si to mos trar que Ele nas ceu de uma vir gem
(vv. 18-25). Des sa for ma, a vida de nos so ben di to
Sal va dor é me to di ca men te es cri ta, como to das as
vi das de ve ri am ser es cri tas, para que o pro pó si to
do exem plo de las seja o mais cla ro pos sí vel. 

A Ge ne a lo gia de Cris to
vv. 1-17

Com res pe i to a essa ge ne a lo gia de nos so Sal va dor,
ob ser ve:

I Seu tí tu lo. É o li vro (ou o re la to, de acor do com o
sig ni fi ca do dado, às ve zes, à pa la vra he bra i ca sep -

her, um li vro) da ge ne a lo gia de Je sus Cris to, de seus
an ces tra is con for me a car ne; ou a nar ra ti va de seu nas -
ci men to. É o Bi blos Ge ne se os – um li vro do Gê ne sis. O
Anti go Tes ta men to co me ça com o li vro da cri a ção do
mun do, e é a sua gló ria que seja as sim; mas a gló ria do

Novo Tes ta men to, exal ta da nes te do cu men to, é co me -
çar com a ge ne a lo gia da que le que cri ou o mun do. Como
Deus, suas ori gens são des de os tem pos an ti gos, des de
os dias da eter ni da de (Mq 5.2), e nin guém pode ex pli -
car aque la cri a ção; mas, como ho mem, Ele foi en vi a do
na ple ni tu de dos tem pos, nas ceu de uma mu lher, e é
esta cri a ção que é pro cla ma da aqui.

II A prin ci pal in ten ção dela. Não é uma ge ne a lo gia
sem fim ou des ne ces sá ria; não é pre sun ço sa como

são ge ral men te as dos gran des ho mens. Stem ma ta, quid
fa ci unt? – Qual a uti li da de das an ti gas ge ne a lo gi as? De -
vi am ser usa das como evi dên cia, para com pro var um tí tu lo 
e apo i ar uma ale ga ção; o ob je ti vo aqui é pro var que o nos -
so Se nhor Je sus Cris to é o fi lho de Davi e o fi lho de
Abraão, e, por tan to, da que la na ção e da que la fa mí lia
atra vés da qual o Mes si as es ta va para sur gir. Abraão e
Davi eram, em seus dias, os gran des de po si tá ri os da pro -
mes sa re la ti va ao Mes si as. A pro mes sa da bên ção foi fe i ta 
a Abraão e à sua se men te, e a do po der, a Davi e à sua se -
men te; e aque les que te ri am um en vol vi men to com Cris -
to, como o fi lho de Abraão, em quem se rão aben ço a das to -
das as fa mí li as da ter ra, de ve ri am ser fiéis e le a is sú di tos
dele como o fi lho de Davi, por quem se rão go ver na das to -
das as fa mí li as da ter ra. Foi pro me ti do a Abraão e a Davi
que Cris to des cen de ria de les (Gn 12.3; 22.18; 2 Sm 7.12;
Sl 89.3ss.; 132.11); con se qüen te men te, a me nos que pos sa 
ser pro va do que Je sus é um fi lho de Davi, e um fi lho de
Abraão, não po de mos ace i tar que Ele seja o Mes si as.
Ago ra isso está pro va do aqui atra vés dos re gis tros au tên -
ti cos do ofí cio da aris to cra cia. Os ju de us eram mu i to pre -
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ci sos em man ter a sua ge ne a lo gia, e ha via pru dên cia nis -
so, pois as sim po di am es cla re cer a li nha gem do Mes si as a
par tir dos pa tri ar cas; e des de a sua vin da essa na ção está
tão dis per sa e con fu sa que exis te uma ques tão so bre se
qual quer pes soa no mun do pode le gal men te pro var que é
um fi lho de Abraão. De qual quer ma ne i ra, é cer to que
nin guém pode pro var que é um fi lho de Abraão ou de
Davi; des se modo, o ofí cio de sa cer do te e de rei deve ser
aban do na do, como per di do para sem pre, ou ser co lo ca do
nas mãos de nos so Se nhor Je sus. Cris to é aqui, pela pri -
me i ra vez, cha ma do de fi lho de Davi, por que sob esse tí tu -
lo, ele era fre qüen te men te co men ta do e es pe ra do en tre
os ju de us. Aque les que re co nhe ci am ser ele o Cris to, cha -
ma vam-no de fi lho de Davi (cap. 15.22; 20.31; 21.15). Des -
se modo, por tan to, o evan ge lis ta tem a ta re fa de com pro -
var que Ele não é ape nas um fi lho de Davi, mas aque le fi -
lho de Davi so bre cu jos om bros de ve ria es tar o go ver no;
não ape nas um fi lho de Abraão, mas aque le fi lho de
Abraão que se ria o pai de mu i tas na ções.

Ao cha mar Cris to de fi lho de Davi, e fi lho de Abraão,
ele mos tra que Deus é fiel à sua pro mes sa, e cum pri rá tudo 
o que dis se: 1. Embo ra o cum pri men to fos se adi a do por um 
lon go pe río do. Qu an do Deus pro me teu a Abraão um fi lho,
que de ve ria ser a gran de bên ção do mun do, tal vez ele es -
pe ras se que este fos se seu fi lho ime di a to; mas fi cou com -
pro va do que se tra ta va de um des cen den te que es ta va a
qua ren ta e duas ge ra ções de dis tân cia, cer ca de 2.000
anos. Deus pode pro fe ti zar com mu i ta an te ce dên cia aqui lo
que deve ser fe i to e, às ve zes, mu i to tem po de po is cum prir
o que foi pro me ti do. Obser ve que em bo ra a de mo ra em
con ce der as mi se ri cór di as pro me ti das exer ci te a nos sa pa -
ciên cia, ela não en fra que ce a pro mes sa de Deus. 2. Embo -
ra al guém co me ce a per der a es pe ran ça. Esse fi lho de Davi 
e de Abraão, que de ve ria ser a gló ria da casa de seu Pai,
nas ceu quan do a se men te de Abraão era um povo me nos -
pre za do, que re cen te men te se tor na ra tri bu tá rio do jugo
ro ma no, e quan do a casa de Davi ha via mer gu lha do na
obs cu ri da de. Pois Cris to se ria uma raiz ar ran ca da de solo 
seco. Note que o tem po de Deus para o cum pri men to de
suas pro mes sas ge ral men te é aque le em que as con di ções 
se mos tram mais des fa vo rá ve is.

III Uma se qüên cia par ti cu lar, des cri ta em li nha
reta di re ta men te a par tir de Abraão, de acor -

do com as ge ne a lo gi as re gis tra das no iní cio dos li vros de
Crô ni cas (até onde elas vão), e cuja uti li da de ve mos aqui.

Algu mas pe cu li a ri da des que po de mos ob ser var na
ge ne a lo gia:

1. Entre os an ces tra is de Cris to que eram ir mãos,
ge ral men te Ele des cen dia do ir mão mais novo; as sim foi
com o pró prio Abraão, Jacó, Judá, Davi, Natã e Resa;
para mos trar que a su pe ri o ri da de de Cris to vi nha, não
como no caso dos prín ci pes ter re nos, da pri mo ge ni tu ra
de seus an ces tra is, mas da von ta de de Deus, que, con -
for me o mé to do de sua pro vi dên cia, exal ta os me no res
de po si tan do uma hon ra mais abun dan te so bre a par te
que me nos ti nha.

2. Entre os fi lhos de Jacó, além de Judá, de quem
veio Siló, a aten ção é dada aqui a seus ir mãos: Judá e
seus ir mãos. Não é fe i ta men ção a Isma el, fi lho de A -
braão, ou a Esaú, o fi lho de Isa que, por que eles fo ram
im pe di dos de en trar na con gre ga ção. To dos os fi lhos de

Jacó fo ram re ce bi dos, em bo ra não fos sem os pais de
Cris to; mas mes mo as sim fo ram pa tri ar cas da igre ja (At 
7.8), e por isso são men ci o na dos na ge ne a lo gia, para o
en co ra ja men to das doze tri bos que fo ram es pa lha das
pelo mun do, in si nu an do a es tas que elas têm um en vol vi -
men to com Cris to, e que per ma ne cem re la ci o na das tan -
to a Ele como a Judá.

3. Pe rez e Zerá, fi lhos gê me os de Judá, são igual -
men te men ci o na dos, em bo ra so men te Pe rez fos se an -
ces tral de Cris to, pela mes ma ra zão que os ir mãos de
Judá são men ci o na dos; e al guns pen sam que seja por -
que o nas ci men to de Pe rez e Zerá con te nha uma es pé cie
de ale go ria. Zerá co lo cou sua mão para fora pri me i ro,
como se fos se o pri mo gê ni to, mas quan do a re co lheu, Pe -
rez fi cou com o di re i to da pri mo ge ni tu ra. A igre ja ju da i -
ca, como Zerá, al can çou an tes o di re i to de pri mo ge ni tu -
ra, mas pela sua des cren ça, ao re tra ir a mão, a igre ja
gen tí li ca, como Pe rez, adi an tou-se e con quis tou o di re i to
de pri mo ge ni tu ra; e as sim em par te a ce gue i ra atin ge a
Isra el, até que os gen ti os atin jam a ple ni tu de e, en tão,
Zerá nas ce rá e todo Isra el será sal vo (Rm 11.25,26).

4. Há qua tro mu lhe res, e so men te qua tro, lis ta das
nes ta ge ne a lo gia; duas de las ori gi na ri a men te não per -
ten cen tes à co mu ni da de de Isra el. Ra a be, uma ca na néia
e, além dis so, pros ti tu ta, e Rute, a mo a bi ta; pois em Je -
sus Cris to não há nem gre go nem ju deu; os fo ras te i ros e
os es tran ge i ros são, em Cris to, bem-vin dos como con ci -
da dãos dos san tos. As duas ou tras eram adúl te ras, Ta -
mar e Bate-Seba; o que foi uma mar ca a mais de hu mi -
lha ção co lo ca da so bre nos so Se nhor Je sus. É par ti cu lar -
men te ob ser va do em sua ge ne a lo gia que Ele era um
des cen den te de las, e ne nhum véu é pos to so bre este
fato. Ele to mou so bre si a se me lhan ça da car ne pe ca mi -
no sa (Rm 8.3), e ace i ta até mes mo os ma i o res pe ca do res
– após eles se ar re pen de rem – em seu cír cu lo de re la -
ções mais pró xi mas. Note que não de ve mos cri ti car as
pes so as pe los es cân da los de seus an ces tra is; é algo que
elas não po dem con tro lar, e isto ocor re até mes mo com
as me lho res pes so as; ocor reu até mes mo com o nos so
pró prio Mes tre. O fato de Davi ter ge ra do Sa lo mão atra -
vés da que la que ha via sido a es po sa de Uri as é men ci o -
na do (diz o Dr. Whitby) para mos trar que o cri me de
Davi, de vi do ao ar re pen di men to, es ta va mu i to lon ge de
im pe dir o cum pri men to da pro mes sa que lhe fora fe i ta.
O cum pri men to da pro mes sa agra da va tan to a Deus, que
Ele to le rou que fos se cum pri da atra vés da que la mu lher.

5. Embo ra di ver sos reis se jam aqui ci ta dos, ne nhum 
é cha ma do de rei, ex ce to Davi (v. 6). Davi, o rei; por que
com ele foi fe i to o pac to da re a le za, e a ele foi fe i ta a pro -
mes sa do re i no do Mes si as, so bre quem é dito que her -
da rá o tro no de seu pai Davi (Lc 1.32).

6. Na li nha gem dos reis de Judá, en tre Jo rão e Uzi -
as (v. 8), exis tem três que não são ci ta dos, es pe ci fi ca -
men te Aca zi as, Joás e Ama zi as; e con se qüen te men te
quan do é dito que Jo rão ge rou a Uzi as, isto sig ni fi ca, de 
acor do com o uso da lín gua he bra i ca, que Uzi as era um
des cen den te dele em li nha reta, as sim como é dito a
Eze qui as que os fi lhos que ha ve ria de ge rar se ri am le -
va dos para a Ba bi lô nia, le van do em con ta que vá ri as
ge ra ções se pas sa ram até que ocor res se a re fe ri da re -
mo ção. Pro va vel men te não foi por en ga no ou es que ci -
men to que es tes três fo ram omi ti dos nas ta be las ge ne -
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a ló gi cas que o evan ge lis ta con sul tou. Mes mo as sim,
elas são con si de ra das como au tên ti cas. Alguns dão a
se guin te ra zão para isso: sen do de se jo de Ma te us, para
fa ci li tar a me mo ri za ção, re du zir o nú me ro de an ces tra -
is de Cris to a três pe río dos de qua tor ze ge ra ções, foi
pre ci so que, nes se pe río do, três fos sem ex clu í dos, e
nin guém era mais ade qua do do que aque les que eram
des cen den tes di re tos da amal di ço a da Ata lia, que in tro -
du ziu a ido la tria de Aca be na casa de Davi, mo ti vo pelo
qual este es tig ma foi co lo ca do so bre a fa mí lia, e a ini -
qüi da de atin giu até a ter ce i ra e a quar ta ge ra ção. Dois
des ses três eram após ta tas; e des sa ma ne i ra Deus ge -
ral men te co lo ca uma mar ca de de sa gra do so bre este
mun do: os três fo ram le va dos ao tú mu lo com san gue. 

7. Alguns ob ser vam que ha via uma mis tu ra de bons
e maus na su ces são des ses reis; como, por exem plo (vv.
7, 8), o mau Ro boão ge rou ao mau Abi as; o mau Abi as ge -
rou ao bom Asa; o bom Asa ge rou ao bom Jo sa fá; o bom
Jo sa fá ge rou ao mau Jo rão. Nem a gra ça nem o pe ca do
cor rem no san gue. A gra ça de Deus per ten ce a Ele, e
Ele a dá ou re ti ra con for me lhe agra da.

8. O ca ti ve i ro da Ba bi lô nia é men ci o na do como um
pe río do sin gu lar nes sa lis ta (vv. 11,12). Le van do tudo
em con ta, foi um mi la gre que os ju de us não te nham se
per di do nes se ca ti ve i ro, como acon te ceu com ou tras
na ções. Mas isso su ge re a ra zão pela qual as mul ti dões
des se povo se man ti ve ram pu ras ao atra ves sar aque le
mar mor to: pois de les, se gun do a car ne, sur gi ria o Cris -
to. “Não o des trua, pois há bên ção nele”, até mes mo a
bên ção das bên çãos, o pró prio Cris to (Is 65.8,9). Foi
com vis tas a Ele que eles fo ram re to ma dos, e so bre o
san tuá rio as so la do o Se nhor fez res plan de cer o seu
san to ros to (Dn 9.17).

9. É dito que Jo si as ge rou a Je co ni as e a seus ir mãos
(v. 11); Je co ni as quer di zer, aqui, Jo a quim, que foi o pri -
mo gê ni to de Jo si as; mas, quan do se diz (v. 12) que Je co -
ni as ge rou a Sa la ti el, esse Je co ni as era o fi lho da que le
Jo a quim que foi le va do para a Ba bi lô nia e lá ge rou a Sa -
la ti el (como mos tra o Dr. Whitby), e, quan do Je co ni as é
des cri to como não ten do fi lhos (Jr 22.30), isso é ex pli ca -
do da se guin te for ma: ne nhum dos ho mens de sua se -
men te pros pe ra ria. Aqui é dito que Sa la ti el ge rou a Zo -
ro ba bel, en quan to que Sa la ti el ge rou a Pe da ías, e este
ge rou a Zo ro ba bel (1 Cr 3.19); mas, como an te ri or men -
te, o neto é ge ral men te cha ma do de fi lho. É pro vá vel que 
Pe da ías te nha mor ri do en quan to seu pai era vivo, e as -
sim seu fi lho Zo ro ba bel era cha ma do de fi lho de Sa la ti el.

10. A li nha gem não vai até Ma ria, a mãe de nos so Se -
nhor, mas até José, o ma ri do de Ma ria (v. 16); pois os ju -
de us sem pre con si de ra vam as suas ge ne a lo gi as pelo
lado dos ho mens. Além dis so, Ma ria era da mes ma tri bo
e da mes ma fa mí lia de José, de modo que, tan to por sua
mãe como por seu su pos to pai, Ele era da casa de Davi;
to da via a sua re la ção com essa no bre za de ri va de José,
com quem, se gun do a car ne, ele não ti nha ne nhu ma re la -
ção, para mos trar que o re i na do do Mes si as não é ba se a -
do em uma li nha gem na tu ral de Davi.

11. O cen tro em quem to das es sas li nha gens se en -
con tram é Je sus, que é cha ma do de Cris to (v. 16). Este é
aque le que era tão an si o sa men te de se ja do, tão im pa ci en -
te men te aguar da do, e a quem os pa tri ar cas ti nham em
vis ta quan do de se ja vam tan to ter fi lhos para que pu des -

sem ter a hon ra de fa zer par te da li nha gem sa gra da. Ben -
di to seja Deus, por não es tar mos ago ra em uma con di ção
tão som bria e tur va de ex pec ta ti va como eles en tão es ta -
vam, mas po der mos ver cla ra men te aqui lo que es ses pro -
fe tas e reis vi ram atra vés de um vi dro es cu ro. E nós po de -
mos ter, a não ser por nos sa pró pria cul pa, uma hon ra ma -
i or do que aque la que eles tan to am bi ci o na vam, pois
aque les que fa zem a von ta de de Deus es tão em uma po si -
ção mais hon ra da em re la ção a Cris to do que aque les que
eram seus pa ren tes se gun do a car ne (cap. 12.50). Je sus é
cha ma do de o Cris to, ou seja, o Ungi do, o mes mo que a
pa la vra he bra i ca Mes si as. Ele é cha ma do de Mes si as, o
Prín ci pe (Dn 9.25), e fre qüen te men te de o Ungi do de
Deus (Sl 2.2). Nes sa con di ção, Ele era es pe ra do: “És tu o 
Cris to, o un gi do?” O rei Davi foi un gi do (1 Sm 16.13);
Arão, o sa cer do te, tam bém o foi (Lv 8.12); e tam bém Eli -
seu, o pro fe ta (1 Rs 19.16), e Isa ías, o pro fe ta (Is 61.1).
Cris to, sen do de sig na do e qua li fi ca do para to das es sas
po si ções, é por essa ra zão cha ma do de o Ungi do, un gi do
com óleo de ale gria, mais do que a seus com pa nhe i ros; e
por ca u sa do seu nome, que é como uma un ção que flui
com abun dân cia, to dos os seus se gui do res são cha ma dos 
de cris tãos, pois eles tam bém re ce bem a sua un ção.

Por úl ti mo te mos o re su mo ge ral de toda essa ge ne a -
lo gia (v. 17), onde ela é to ta li za da em três pe río dos de
qua tor ze ge ra ções, iden ti fi ca dos por pe río dos ex tra or -
di ná ri os. No pri me i ro pe río do de qua tor ze anos, te mos a 
fa mí lia de Davi em as cen são pro mis so ra como uma ma -
nhã. No se gun do, nós a ve mos pros pe ran do até atin gir o
seu bri lho má xi mo. No ter ce i ro, ela en tra em de clí nio,
cres cen do cada vez me nos, di mi nu in do até che gar à fa -
mí lia de um po bre car pin te i ro, e en tão Cris to sur ge dela, 
res plan de cen do; Ele é a gló ria de seu povo, Isra el.

O Nas ci men to de Cris to
vv. 18-25

O mis té rio da en car na ção de Cris to deve ser ve ne -
ra do, e não vis to com cu ri o si da de. Se não co nhe ce mos o
ca mi nho do Espí ri to na for ma ção das pes so as co muns,
nem como os os sos são for ma dos no úte ro da que la que
está grá vi da (Ec 11.5), mu i to me nos sa be mos como o
ben di to Je sus foi for ma do no ven tre da vir gem ben di ta. 
Qu an do Davi se ad mi ra de como ele pró prio foi fe i to em
se gre do e cu ri o sa men te for ma do (Sl 139.13-16), pa re ce 
que ele está fa lan do no es pí ri to da en car na ção de Cris -
to. Algu mas cir cuns tân ci as pre sen tes no nas ci men to
de Cris to, que en con tra mos aqui, não cons tam na ver -
são de Lu cas, em bo ra o even to seja mais am pla men te
des cri to por este evan ge lis ta. Aqui te mos:

I O ca sa men to de Ma ria com José. Ma ria, a mãe de
nos so Se nhor, des po sou José. Ela não es ta va com -

ple ta men te ca sa da, mas já ha via ce le bra do um con tra to
de ca sa men to. Este con tra to era uma pro pos ta de ca sa -
men to so le ne men te ma ni fes ta da com as pa la vras no fu -
tu ro, e a pro mes sa de re a li zá-lo se Deus o per mi tis se.
Le mos so bre um ho mem que des po sou uma mu lher e
não a re ce beu (Dt 20.7). Cris to nas ceu de uma vir gem,
mas uma vir gem com pro mis sa da: 1. Para dar res pe i to
ao ca sa men to e para de fen dê-lo como algo hon ra do para
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to dos, con tra aque la dou tri na do di a bo que pro í be o ca -
sa men to e iden ti fi ca a per fe i ção na con di ção de sol te i ro.
Quem foi mais fa vo re ci do do que Ma ria o foi em seu ma -
tri mô nio? 2. Para sal var a re pu ta ção da ben di ta vir gem,
que de ou tra for ma te ria sido ex pos ta. Era ade qua do
que a sua con cep ção fos se pro te gi da por um ca sa men to,
e as sim jus ti fi ca da aos olhos do mun do. Um dos an ti gos
diz: Se ria me lhor que per gun tas sem se este não era ”o
fi lho do car pin te i ro”, do que: Não é este o fi lho da me re -
triz? 3. Para que a ben di ta vir gem pu des se ter al guém
para ser o guia da sua ju ven tu de, o com pa nhe i ro em sua
so li dão e vi a gens, um par ce i ro em suas pre o cu pa ções e
uma aju da ade qua da em to dos os mo men tos. Alguns
pen sam que José era en tão vi ú vo, e aque les que são cha -
ma dos de ir mãos de Cris to (cap. 13.55), eram fi lhos de
José com uma es po sa an te ri or. Esta é uma con jec tu ra de 
mu i tos dos an ti gos. José era um ho mem jus to, ela, uma
mu lher vir tu o sa. Aque les que são cren tes não de vem se
jun tar de for ma de si gual com os não-cren tes. Mas que
se per mi ta aos que são re li gi o sos es co lhe rem se ca sar
com aque les que tam bém o são, já que eles es pe ram o
con for to de tal re la ci o na men to e, nes te, a bên ção de
Deus so bre eles. Nós tam bém po de mos apren der, com
este exem plo, que é bom pas sar à con di ção de ca sa do
com pon de ra ção, e não an te ci par as núp ci as com pre ci pi -
ta ção, atra vés de um con tra to. É me lhor de di car tem po
para pen sar an tes, do que se ar re pen der de po is.

II Sua ges ta ção da se men te pro me ti da; an tes de se
jun ta rem como um ca sal, Ma ria fi cou grá vi da, e

esta gra vi dez foi ge ra da pelo Espí ri to San to. O ca sa -
men to foi pos ter ga do para tan to tem po de po is do con -
tra to, que ela fi cou grá vi da an tes de che gar o mo men to
da ce le bra ção do ca sa men to, em bo ra o con tra to já ti ves -
se sido ce le bra do an tes de ela con ce ber. Pro va vel men te,
foi de po is do re tor no de Ma ria da casa de sua pri ma Isa -
bel, com quem per ma ne ceu três me ses (Lc 1.56), que
José per ce beu que ela es ta va grá vi da, e ela não ne gou
isso. Obser ve que as ou tras pes so as no tam aque les em
quem Cris to é for ma do: a obra de Deus na vida de cada
pes soa se tor na pa ten te. Assim sen do, nós bem po de mos 
ima gi nar que per ple xi da de isto po dia le gi ti ma men te ca -
u sar à ben di ta vir gem. Ela mes ma co nhe cia o di vi no pro -
ge ni tor des sa con cep ção; mas como ela po dia pro var
isso? Ela se ria tra ta da como uma pros ti tu ta. Note que
de po is de gran des avan ços, a fim de não fi car mos or gu -
lho sos, po de mos es pe rar que al gu ma si tu a ção ou pes soa
nos hu mi lhe, ou que so fra mos al gu ma re pre en são, como
um es pi nho na car ne. E não ape nas isto, mas às ve zes es -
sas si tu a ções são como uma es pa da nos os sos. Ja ma is al -
gu ma fi lha de Eva foi tão dig ni fi ca da quan to a vir gem
Ma ria, e mes mo as sim ain da cor reu o ris co de cair sob a
im pu ta ção de um dos pi o res cri mes. Po rém, ob ser ve que
nós não a ve mos se ator men tan do por ca u sa dis so; mas,
cons ci en te de sua pró pria ino cên cia, ela se man te ve cal -
ma e tran qüi la, e com pro me ti da com a ca u sa da que le
que jul ga com jus ti ça. Note que aque les que se pre o cu -
pam em man ter a cons ciên cia lim pa po dem ale gre men te 
con fi ar que Deus man te rá os seus bons no mes, e têm
mo ti vos para es pe rar que Ele lim pe não ape nas a sua in -
te gri da de, mas tam bém a sua hon ra, de uma for ma tão
cla ra como o sol ao meio-dia.

III A per ple xi da de de José, e sua pre o cu pa ção so -
bre o que fa zer nes se caso. Nós po de mos ima -

gi nar que gran de pro ble ma e de sa pon ta men to foi para
José des co brir que al guém so bre quem ele ti nha tal opi -
nião e con si de ra ção, fi cas se sob a sus pe i ta de um cri me
tão odi o so. Essa é Ma ria? Ele co me çou a pen sar: “Como
po de mos ser lu di bri a dos por aque les so bre quem pen sa -
mos o me lhor! Como po de mos nos de sa pon tar com aque -
les de quem mais es pe ra mos!” Ele re lu ta em acre di tar
em algo tão ruim vin do de uma mu lher que ele acre di ta -
va ser tão boa; e o caso em si, sen do ruim de ma is para
ser per do a do, é tam bém cla ro de ma is para ser ne ga do.
Que luta pro vo cou este acon te ci men to em seu pe i to, en -
tre aque le ci ú me que é a ira do ho mem, cru el como uma
se pul tu ra, por um lado, e a afe i ção que ele sen tia por
Ma ria, por ou tro!

Con si de re: 1. “O ex tre mis mo que ele pen sou evi tar”.
Ele não es ta va dis pos to a tor ná-la um exem plo pú bli co.
Ele po dia ter fe i to isso; pois, pela lei, uma vir gem com -
pro me ti da, se pro ce des se como pros ti tu ta, se ria ape dre -
ja da até a mor te (Dt 22.23,24). Mas ele não de se ja va usar
a lei con tra ela; se ela fos se cul pa da, o que até ago ra não
se sa bia, não se ria co nhe ci do atra vés dele. Quão di fe ren te 
era o âni mo mos tra do por José em re la ção ao de Judá,
que em um caso se me lhan te, apres sa da men te pro fe riu
aque la sen ten ça se ve ra: “Ti rai-a fora para que seja que i -
ma da!” (Gn 38.24). Que bom é pen sar so bre as co i sas
como José fez aqui! Ha ve ria mais pon de ra ção em nos sas
crí ti cas e jul ga men tos, ha ve ria mais mi se ri cór dia e mo de -
ra ção ne les. Cas ti gá-la é aqui o cha ma do a fa zer dela um
exem plo; o que mos tra que a fi na li da de a ser al can ça da
com a pu ni ção é pas sar um avi so para os ou tros: é atra vés
do ter ror que, em todo lu gar, se ouve e se teme. “Fira o
es car ne ce dor”, e os sím pli ces se aca u te la rão.

Algu mas pes so as de tem pe ra men to se ve ro cul pa ri -
am José por sua cle mên cia, mas aqui este fato é men ci o -
na do como um elo gio; pois ele era um ho mem jus to, por -
tan to não que ria expô-la. Ele era um ho mem re li gi o so e
bom; e, por tan to, in cli na do a ser mi se ri cor di o so como
Deus é, e per do ar como al guém que foi per do a do. No
caso da don ze la pro me ti da, se ela fos se de son ra da no
cam po, a lei ca ri do sa men te su po ria que ela ha via gri ta do 
(Dt 22.26), e ela não de ve ria ser pu ni da. Tal vez José te -
nha dado esta ou al gu ma ou tra in ter pre ta ção ca ri do sa a
esse as sun to; nes te con tex to, ele é um ho mem jus to, cu i -
dan do do nome da que la que nun ca an tes ha via fe i to
qual quer co i sa para man chá-lo. Note que cabe a nós, em
mu i tos ca sos, ser mos gen tis com aque les que es tão sob
sus pe i ta de ha ver trans gre di do a lei, es pe rar o me lhor
no to can te a eles, e ex tra ir o me lhor da qui lo que, a prin -
cí pio, pa re ce ruim, na es pe ran ça de que o me lhor acon -
te ça. Sum mum just, sum ma in ju ri ae – O ri gor da lei é
(às ve zes) a me di da da in jus ti ça. O tri bu nal da cons -
ciên cia res trin ge o ri gor da lei ao que nós cha ma mos de
um tri bu nal jus to. Aque les que são con si de ra dos de li tu -
o sos fo ram tal vez sur pre en di dos no erro, e de vem ser
re a bi li ta dos com o es pí ri to de bran du ra; e a in ti mi da ção, 
mes mo quan do jus ta, deve ser mo de ra da. 

2. “A opor tu ni da de que ele en con trou para evi tar
este ex tre mo”. Ele ti nha em men te aban do ná-la em se -
gre do, ou seja, dar-lhe em mãos uma car ta de di vór cio
di an te de duas tes te mu nhas, e as sim man ter o as sun to
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so men te en tre eles. Sen do um ho mem jus to, ou seja,
um es tri to ob ser va dor da lei, ele não da ria an da men to
ao seu ca sa men to com Ma ria, mas re sol veu afas tar-se
dela; mes mo as sim, em um ges to de ca ri nho para com
ela, de ci diu fa zer isso tão se cre ta men te quan to pos sí -
vel. Note que as crí ti cas àque les que trans gre di ram a
lei de vem ser con du zi das sem es tar da lha ço. As pa la -
vras dos sá bi os são ou vi das com dis cri ção. O pró prio
Cris to não dis cu ti ria nem gri ta ria. O amor cris tão e a
pru dên cia cris tã en co bri rão uma gran de quan ti da de de 
pe ca dos, al guns de les gra ves, até o pon to em que isso
não sig ni fi que so li da ri zar-se com eles.

IV A li ber ta ção de José des sa per ple xi da de por um
men sa ge i ro en vi a do do céu (vv. 20,21). Enquan -

to ele pen sa va nes sas co i sas e não sa bia o que de ci dir,
Deus gra ci o sa men te in di cou-lhe o que fa zer, fa ci li tan -
do-lhe as co i sas. Note que aque les que cos tu mam re ce -
ber a ori en ta ção de Deus de vem pen sar a res pe i to dela e
con sul tar a si mes mos a este res pe i to. Deus gui a rá aque -
le que re fle te, e não o ir ra ci o nal. Qu an do José es ta va
con fu so, e ha via pen sa do so bre o as sun to tan to quan to
con se guia, en tão Deus se ma ni fes tou com uma re co men -
da ção. Note que a hora de Deus em que Ele se ma ni fes ta 
com uma ori en ta ção para o seu povo, é aque la em que eles 
es tão con fu sos e in de ci sos. O con for to de Deus de le i ta a
alma em meio à pro fu são de seus pen sa men tos e de sua
per ple xi da de. A men sa gem foi en vi a da a José atra vés de
um anjo do Se nhor, pro va vel men te, o mes mo anjo que le -
vou à Ma ria a no tí cia da con cep ção, o anjo Ga bri el. Ago ra
a co mu ni ca ção com o céu, atra vés de an jos, com a qual os 
pa tri ar cas ha vi am sido dig ni fi ca dos, mas que há mu i to
ti nha sido in ter rom pi da, co me ça a ser re a ti va da; pois,
quan do o Pri mo gê ni to fos se tra zi do a este mun do, os an -
jos se ri am ins tru í dos a acom pa nhar os seus mo vi men -
tos. Qu an to pode Deus ago ra, de um modo in vi sí vel, fa -
zer uso do au xí lio dos an jos para li vrar o seu povo das
suas di fi cul da des, não po de mos di zer; mas dis to nós te -
mos cer te za: to dos eles são es pí ri tos que atu am para o
bem dele. Este anjo apa re ceu a José em um so nho quan -
do ele es ta va dor min do, da ma ne i ra como Deus al gu mas
ve zes fa lou aos pa tri ar cas. Qu an do es ta mos qui e tos e
tran qüi los, es ta mos no me lhor es ta do de es pí ri to para
re ce ber as no tí ci as da von ta de di vi na. O Espí ri to se
move em águas cal mas. Este so nho, sem dú vi da, car re -
ga va em si a evi dên cia de que se ori gi na va de Deus, e não 
de uma pre sun ço sa ima gi na ção. Ago ra:

1. José é ori en ta do aqui a pros se guir com o seu ca sa -
men to. O anjo o cha ma: “José, fi lho de Davi”; ele o lem -
bra de sua re la ção com Davi, para que pos sa es tar pre -
pa ra do para re ce ber esta sur pre en den te ca pa ci da de de
en ten di men to de sua re la ção com o Mes si as, que, to dos
sa bi am, se ria um des cen den te de Davi. Às ve zes, quan -
do gran des hon ras re ca em so bre aque les que têm pou -
cas pos ses, eles não se pre o cu pam em ace i tá-las, que -
ren do de sis tir de las; era, por tan to, ne ces sá rio co lo car
na men te des se po bre car pin te i ro o va lor des se nas ci -
men to: “Va lo ri za a ti mes mo, José, tu és aque le fi lho de
Davi atra vés de quem a li nha gem do Mes si as está para
ser tra ça da”. Po de mos en tão di zer a cada ver da de i ro
cren te: “Não te mas, tu, fi lho de Abraão, tu, fi lho de
Deus; não es que ças a dig ni da de do teu nas ci men to, do

teu novo nas ci men to”. “Não te mas re ce ber a Ma ria, tua
mu lher”; as sim isso pode ser en ten di do. José, sus pe i -
tan do que ela es ta va grá vi da de vi do à pros ti tu i ção, te -
mia ace i tá-la, com re ce io de que co lo cas se so bre si mes -
mo a cul pa ou a acu sa ção. Não, diz Deus, não te mas; a
ques tão não é essa. Tal vez Ma ria ti ves se lhe dito que ha -
via en gra vi da do pelo Espí ri to San to, e tal vez ele te nha
ou vi do o que Isa bel dis se a ela (Lc 1.43), quan do a cha -
mou de a mãe do seu Se nhor; e, se este foi o caso, tal vez
ele te mes se ser pre sun ço so ao se ca sar com al guém tão
su pe ri or a ele. Mas, qual quer que fos se a ca u sa do apa -
re ci men to de seus me dos, es tes fo ram to dos si len ci a dos
com es tas pa la vras: “Não te mas re ce ber a Ma ria, tua
mu lher”. Note que é uma gran de bên ção ser mos li ber ta -
dos de nos sos me dos, e ter mos as nos sas dú vi das so lu ci -
o na das, para que as sim pos sa mos pros se guir em nos sos
afa ze res com sa tis fa ção.

2. Aqui ele é in for ma do so bre aque le ser sa gra do,
que a sua es po sa ti nha em seu ven tre. Aque le que foi
con ce bi do nela tem ori gem di vi na. Ele está tão lon ge do 
ris co de com par ti lhar a im pu re za ao ca sar-se com ela,
que com isso com par ti lha rá a ma i or hon ra pos sí vel.
Duas co i sas lhe são di tas:

(1) Que ela ti nha con ce bi do ”pelo po der do Espí ri to
San to”; e não pela for ça da na tu re za. O Espí ri to San to,
que cri ou o mun do, ge rou nela ago ra o Sal va dor do mun -
do, e pre pa rou para Ele um cor po como lhe fora pro me -
ti do, quan do Ele dis se: “Cor po me pre pa ras te” (Hb
10.5). Des se modo, é dito que Ele nas ceu de uma mu lher
(Gl 4.4), e, além dis so, que Ele é o se gun do Adão, que é o
Se nhor do céu (1 Co 15.47). Ele é o Fi lho de Deus, e mes -
mo as sim com par ti lha a es sên cia de sua mãe ao ser cha -
ma do de fru to do ven tre (Lc 1.42). Era ne ces sá rio que a
sua con cep ção fos se di fe ren te da nor mal, para que as -
sim Ele com par ti lhas se da na tu re za hu ma na, e mes mo
as sim pu des se es ca par da cor rup ção, e da con ta mi na ção
des ta, e não ser con ce bi do e for ma do na ini qüi da de. His -
tó ri as nos con tam so bre al gu mas mu lhe res que em vão
fin gi ram ter con ce bi do por um po der di vi no, como a mãe
de Ale xan dre; mas ne nhu ma re al men te o fez, ex ce to a
mãe de nos so Se nhor. Seu nome, por isso, como em ou -
tras si tu a ções, é Ma ra vi lho so. Nós não le mos que a pró -
pria vir gem Ma ria te nha pro cla ma do a hon ra que re ce -
beu; mas ela ocul tou isso em seu co ra ção, e por isso Deus 
en vi ou um anjo para tes ti fi car. Aque les que não pro cu -
ram a sua pró pria gló ria te rão a hon ra que vem de Deus;
ela é re ser va da para os hu mil des.

(2) Que ela da ria à luz ao Sal va dor do mun do (v. 21).
Ela da ria à luz um fi lho; e que ele se ria foi de cla ra do:

[1] Pelo nome que de ve ria ser dado ao seu Fi lho: “lhe 
po rás o nome de Je sus”, o Sal va dor. O nome é o mes mo
que Jo sué, ape nas com a ter mi na ção sen do mu da da para 
ade quar-se ao gre go. Na Sep tu a gin ta, Jo sué é cha ma do
de Je sus (At 7.45; Hb 4.8). Ha via dois ho mens com esse
nome no Anti go Tes ta men to, e eram am bos re co nhe ci -
dos ti pos de Cris to. Jo sué, o co man dan te de Isra el em
seu pri me i ro as sen ta men to em Ca naã, e Jo sué, o sumo
sa cer do te em seu se gun do as sen ta men to após o ca ti ve i -
ro (Zc 6.11,12). Cris to é o nos so Jo sué; tan to o Co man -
dan te da nos sa sal va ção, como o Sumo Sa cer do te da nos -
sa pro fis são de fé. E, em am bos os ca sos, Ele é o nos so
Sal va dor, um Jo sué que vem no lu gar de Mo i sés, e faz
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por nós aqui lo que a lei não pode fa zer, na qui lo em que
ela era fra ca. Jo sué ha via sido cha ma do de Oséi as, mas
Mo i sés pre fi xou a pri me i ra sí la ba do nome Je o vá, e as -
sim tor nou-o Jo sué (Nm 13.16), para in di car que o Mes -
si as, que te ria esse nome, de ve ria ser Je o vá; Ele é, por -
tan to, o ma i or sal va dor, e em ne nhum ou tro há sal va ção.

[2] Na ra zão des se nome: “Por que ele sal va rá o seu
povo dos seus pe ca dos”; não ape nas a na ção dos ju de us
(Ele veio para eles e eles não o re ce be ram), mas to dos
que fo ram da dos a Ele pela es co lha do Pai, e to dos que se 
de ram a Ele por si mes mos. Ele é um rei que pro te ge
seus sú di tos, e, como os an ti gos ju í zes de Isra el, lhes
traz a sal va ção. Note que aque les que Cris to sal va, Ele
os sal va dos pe ca dos que pra ti ca ram; da cul pa do pe ca -
do, em vir tu de da sua mor te, e do do mí nio do pe ca do,
pelo Espí ri to da sua gra ça. Ao sal vá-los do pe ca do, Ele
os sal va da ira e da mal di ção, e de todo so fri men to aqui e
na vida fu tu ra. Cris to veio para sal var o seu povo, não
em seus pe ca dos, mas dos seus pe ca dos; para com prar
para ele não a li ber da de para pe car, mas a li ber ta ção do
pe ca do, para re di mi-lo de toda ini qüi da de (Tt 2.14); e as -
sim re di mi-lo de en tre os ho mens (Ap 14.4) para si mes -
mo, pois está se pa ra do dos pe ca do res. Para que aque les
que de i xa rem os seus pe ca dos, e se en tre ga rem a Cris to
como seu povo, es te jam en vol vi dos com o Sal va dor, e na
gran de sal va ção que Ele pla ne jou (Rm 11.26).

V O cum pri men to das Escri tu ras em tudo isso. Este
evan ge lis ta, es cre ven do en tre os ju de us, ob ser va

mais fre qüen te men te isto do que qual quer ou tro evan -
ge lis ta. Aqui as pro fe ci as do Anti go Tes ta men to ti ve ram 
a sua con su ma ção em nos so Se nhor Je sus, atra vés do
qual fica cla ro que este era aque le que de ve ria vir, e que
nós não de ve mos pro cu rar por ne nhum ou tro; por que
este é aque le so bre o qual to dos os pro fe tas de ram tes te -
mu nho. Ago ra a Escri tu ra que foi cum pri da no nas ci -
men to de Cris to foi a da pro mes sa de um si nal que Deus
fez para o rei Acaz (Is 7.14): “Eis que uma vir gem con ce -
be rá”. Aqui o pro fe ta, en co ra jan do o povo de Deus a es -
pe rar pela pro me ti da li ber ta ção da in va são de Se na que -
ri be, o ins trui a aguar dar an si o sa men te pelo Mes si as,
que vi ria do povo dos ju de us e da casa de Davi. Daí era
fá cil in fe rir que – em bo ra aque le povo e aque la casa es ti -
ves sem an gus ti a dos – nem um nem o ou tro po de ri am ser 
aban do na dos à ru í na, en quan to Deus ti ves se tal hon ra e
tal bên ção re ser va das para eles. Os li vra men tos que
Deus con ce deu à igre ja do Anti go Tes ta men to eram sím -
bo los e fi gu ras da gran de sal va ção atra vés de Cris to; e,
se Deus con se gue fa zer aqui lo que é ma i or, Ele não fa -
lha rá em fa zer aqui lo que é me nor.

A pro fe cia aqui ci ta da é de vi da men te in tro du zi da
com as pa la vras: “em so nho, lhe apa re ceu”, que in di cam
tan to aten ção como ad mi ra ção; pois aqui te mos o mis té -
rio da gra ça, que é, sem con tro vér sia, no tá vel, de que
Deus se ma ni fes tou em car ne.

1. O si nal dado era que o Mes si as de ve ria nas cer de
uma vir gem. “Uma vir gem con ce be rá”, e, por ela, Ele
será ma ni fes ta do na car ne. A pa la vra Almah sig ni fi ca
uma vir gem no sen ti do mais exa to, tal como Ma ria de cla -
ra ser (Lc 1.34): “Não co nhe ço va rão”. Este não se ria um
si nal tão ma ra vi lho so como se pre ten dia que fos se, se ti -
ves se sido de ou tra for ma. Foi anun ci a do des de o prin cí -

pio que o Mes si as de ve ria nas cer de uma vir gem, quan do
foi dito que Ele de ve ria vir da se men te da mu lher. Po de -
mos en ten der que a ex pres são “se men te da mu lher” não 
po de ria ser o mes mo que “a se men te de qual quer ho -
mem”. Cris to nas ceu de uma vir gem não ape nas por que
seu nas ci men to ti nha que ser so bre na tu ral e com ple ta -
men te ex tra or di ná rio, mas por que de ve ria ser ima cu la -
do, e puro, e sem qual quer man cha de pe ca do. Cris to
nas ce ria, não de uma im pe ra triz ou ra i nha, por que Ele
não veio em pom pa ou es plen dor ex ter nos, mas de uma
vir gem, para nos en si nar a pu re za es pi ri tu al, a mor te
para to dos os de le i tes dos sen ti dos, e as sim nos man ter -
mos sem a má cu la do mun do e da car ne, para que pos sa -
mos ser apre sen ta dos a Cris to como vir gens cas tas. 

2. A ver da de de mons tra da por es ses si na is é que Ele 
é o Fi lho de Deus, e o Me di a dor en tre Deus e os ho mens:
por que eles o cha ma rão ”pelo nome de Ema nu el”; isto é,
Ele será o Ema nu el; e a ex pres são “Ele será cha ma do”
sig ni fi ca que Ele será o Se nhor, Jus ti ça Nos sa. Ema nu el 
sig ni fi ca Deus co nos co; um nome mis te ri o so, mas mu i to
pre ci o so; Deus en car na do en tre nós, e as sim Deus re -
con ci li a do co nos co, em paz co nos co, nos con du zin do ao
pac to e à co mu nhão con si go. Os ju de us ti ve ram Deus
con si go, em sím bo los e som bras, mo ran do en tre os que -
ru bins; mas nun ca do modo como quan do a Pa la vra se
tor nou car ne – que era o ben di to She ki nah. Que pas so
fe liz é dado no sen ti do de es ta be le cer a paz e a har mo nia
en tre Deus e o ho mem, re u nin do as duas na tu re zas na
pes soa do Me di a dor! Por isso Ele se tor nou um ár bi tro
ir re pre en sí vel, com ple nas con di ções de co lo car as suas
mãos so bre am bos, uma vez que ele com par ti lha a na tu -
re za de am bos. Veja, nis to, o mis té rio mais pro fun do, e a
mi se ri cór dia mais rica que ja ma is exis tiu. Pela luz da na -
tu re za, ve mos Deus como um Deus aci ma de nós; pela
luz da lei, o ve mos como um Deus con tra nós; mas pela
luz do Evan ge lho, nós o ve mos como Ema nu el, Deus co -
nos co, em nos sa pró pria na tu re za – e (o que é ain da me -
lhor) a nos so fa vor. Aqui o Re den tor glo ri fi cou o seu
amor. Com o nome de Cris to, Ema nu el, nós po de mos
com pa rar o nome dado à igre ja do Novo Tes ta men to (Ez 
48.35). Je o vá-Samá – O Se nhor está ali; o Se nhor dos
exér ci tos está co nos co.

Nem é im pró prio di zer que a pro fe cia que ex pres sou 
que Ele de ve ria ser cha ma do Ema nu el foi cum pri da,
com o de síg nio e a in ten ção que pos su ía, quan do Ele foi
cha ma do de Je sus; pois se Ele não ti ves se sido Ema nu el, 
Deus co nos co, Ele não po de ria ter sido Je sus, o Sal va -
dor. E nis so con sis te a sal va ção que Ele pre pa rou, ao re -
u nir Deus e o ho mem em um só cor po; isso foi o que Ele
pla ne jou, tra zer Deus para es tar co nos co, que é a nos sa
gran de fe li ci da de, e tra zer-nos para es tar com Deus,
que é o nos so gran de de ver.

VI A obe diên cia de José ao di vi no pre ce i to (v. 24).
Ten do des per ta do pela im pres são que o sono

de i xou em si, José fez como o anjo do Se nhor or de nou,
mu i to em bo ra isso fos se con trá rio aos seus sen ti men tos
e in ten ções an te ri o res; ele to mou para si a sua es po sa;
ele fez isso ra pi da men te, sem de mo ra, e ale gre men te,
sem dis cu tir; ele não foi de so be di en te à vi são di vi na. No
pre sen te, não es pe ra mos por uma ori en ta ção ex tra or di -
ná ria como essa; mas Deus ain da tem me i os de tor nar a
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sua von ta de co nhe ci da em ca sos am bí guos atra vés de
indí ci os da pro vi dên cia, de de ba tes de cons ciên cia, e de
con se lhos de ami gos con fiá ve is. Em cada um des ses me i -
os, apli can do as re gras ge ra is da Pa la vra es cri ta, nós de -
ve mos, por tan to, em to dos os pas sos de nos sa vida, par ti -
cu lar men te nas gran des mu dan ças, como esta de José,
re ce ber a ori en ta ção de Deus, e per ce ber quão se gu ro e
con for tá vel é agir como Ele nos or de na.

VII A con su ma ção da pro mes sa di vi na (v. 25).
Ela deu à luz a seu pri mo gê ni to. As cir cuns -

tân ci as dis so são mais am pla men te re la ta das em Lu cas 
2.1ss. Note que aqui lo que é con ce bi do pelo Espí ri to
San to nun ca fra cas sa, mas cer ta men te será tra zi do à
luz em seu de vi do tem po. O que é da von ta de da car ne e
da von ta de do ho mem, fre qüen te men te fra cas sa; mas,
se Cris to es ti ver con so li da do na alma, o pró prio Deus
ini cia a boa obra que Ele re a li za rá; o que é con ce bi do na 
gra ça, sem dú vi da nas ce rá em gló ria.

Obser va-se aqui, além dis so: 1. Que José, em bo ra
ti ves se ce le bra do o con tra to de ca sa men to com Ma ria, 
a quem des po sa ra, man te ve-se afas ta do dela en quan -
to ela es ta va grá vi da, ten do em seu ven tre o ser sa gra -

do; ele não a co nhe ceu até que ela ti ves se dado à luz.
Mu i to tem sido dito no to can te à vir gin da de per pé tua
da mãe de nos so Se nhor; Je rô ni mo fi cou mu i to ir ri ta -
do com Hel ví dio por negá-la. É cer to que isso não pode 
ser pro va do a par tir das Escri tu ras. O Dr. Whitby in -
cli na-se a pen sar que quan do se diz que José não a co -
nhe ceu até que ela deu à luz seu pri mo gê ni to está im -
plí ci to que, de po is dis so, ces sa do o mo ti vo, ele vi veu
com ela de acor do com a lei (Êx 21.10). 2. Que Cris to
era o pri mo gê ni to; e as sim Ele de ve ria ser cha ma do –
mes mo que a sua mãe nun ca mais ti ves se ou tro fi lho
de po is dele – de acor do com a lin gua gem das Escri tu -
ras. Tam bém não é sem mis té rio que Cris to é cha ma do 
de seu pri mo gê ni to, pois Ele é o pri mo gê ni to de toda
cri a tu ra, ou seja, o Her de i ro de to das as co i sas; e Ele é 
o pri mo gê ni to en tre mu i tos ir mãos, para que em to das 
as co i sas pos sa ter a pre e mi nên cia. 3. Que José
deu-lhe o nome de Je sus, con for me a ori en ta ção que
lhe foi dada. Ten do-o Deus de sig na do para ser o Sal va -
dor – o que está im plí ci to ao lhe dar o nome de Je sus –
de ve mos ace i tar que Ele seja o nos so Sal va dor, e, em
con cor dân cia com essa de sig na ção, de ve mos cha má-lo 
de Je sus, nos so Sal va dor. 
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