MILT RODRIGUEZ

Editora

Atos 3:21

"O qual (Jesus Cristo) convém que o céu contenha até aos tempos
da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os
seus santos profetas, desde o princípio." (Atos 3:21).

O CHAMAMENTO
PARA EDIFICAR
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• A Vida Comunitária de Deus

O CHAMAMENTO
PARA EDIFICAR
Uma explicação bíblica do que cremos ser o que Deus está fazendo na terra hoje.
Este é um grande desafio para todos nós!

“E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros, que apascentarão os vossos rebanhos; e estranhos serão
os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Porém vós sereis
chamados sacerdotes do SENHOR, e vos chamarão ministros
de nosso Deus; comereis a riqueza dos gentios, e na sua glória
vos gloriareis” (Is 61:4-6).

O FATO
Como servos do Senhor, é extremamente importante que entendamos por que Deus nos colocou nesta terra. O
que Deus está fazendo hoje e como nos envolvemos nisso?
Esperamos responder a algumas dessas perguntas neste
artigo. Que possamos ter ouvidos para ouvir o que o Espírito está dizendo à Igreja.
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O Velho Testamento usa sombras e tipos para explicar a verdade que normalmente é claramente dita no Novo Testamento. Esta linguagem simbólica é profética de coisas que se realizarão no futuro. Muitos desses eventos já se
realizaram e estão registrados para nós no Novo Testamento. Outros, contudo, ainda não se realizaram ou possivelmente estão se realizando agora mesmo. Naturalmente, devemos nos lembrar de que Deus vê o passado, o presente e
o futuro de uma vez e que sabe o que acontecerá antes que
de fato aconteça.
Em Isaías capítulo 61 temos um exemplo de ambos
os tipos de profecias. Nos versos 1-3 temos uma palavra
profética acerca da vida de Cristo e da Igreja primitiva. Jesus citou esta passagem e anunciou seu cumprimento
quando começou o Seu ministério público (Lc 4:17). Esta
passagem simplesmente descreve o ministério de Cristo
enquanto esteve nesta terra. Este mesmo ministério continuou depois que Cristo deixou a terra, através da Igreja.
Quando lemos a história da Igreja primitiva no livro de Atos
podemos ver claramente o mesmo ministério e unção de
Jesus sendo realizado através dos Seus discípulos. Tudo do
mesmo ministério, poder, glória, e forma de vida que Jesus
viveu também foi vivido pela Sua Igreja através do poder do
Espírito Santo! A vida de Jesus foi agora reunida em um
corpo de pessoas que pode continuar a obra do Senhor na
terra. O livro de Atos registra os 60 primeiros anos da Igreja
primitiva e podemos ver claramente a vida de Jesus Cristo
sendo vivida pela assembléia dos Seus chamados para fora
(a Igreja). Esta, certamente, é a forma que Deus pretendeu
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am. Foram os “líderes religiosos” que vieram contra Jesus e
a igreja primitiva mais do que ninguém! CONSIDERE O
PREÇO! Não será fácil falar contra a hipocrisia e a carnalidade na igreja organizada de hoje.
A melhor forma de começar é a mesma de Neemias.
CAIA SOBRE OS SEUS JOELHOS E PEÇA A DEUS PARA PERDOÁ-LO PELA SUA PRÓPRIA ATITUDE DE INDIFERENÇA!
Chore pelos pecados das pessoas. Peça a Deus para dar a
você um encargo, que não o deixará, pelo Seu verdadeiro
Templo! Peça a Ele para perdoá-lo por não se preocupar o
suficiente com a Sua Noiva. O primeiro passo é vir a conhecer Aquele que vive dentro de você. Ele tem algumas coisas
para dizer sobre aquilo que você não esteve ouvindo. Aprenda a viver pela Sua vida e não pela sua própria vida. A
Casa começa a ser reedificada dentro do seu próprio espírito primeiro! O TEMPO ESTÁ PASSANDO. VAMOS PEGAR AS
NOSSAS FERRAMENTAS E AS NOSSAS ARMAS E PARTIR
PARA TRABALHAR REEDIFICANDO A SUA CASA!!!
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causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de
vós corre à sua própria casa” (Ag 1:4-9).

que fosse. Isto é o que é descrito para nós em Isaías 61 versos 1-3.

Deus precisa de pessoas que não temam trabalhar e
lutar! Isso não é um jogo! É o trabalho mais importante na
face da terra! VOCÊ TERÁ PEITO!!! Os cristãos “torrões”
nunca o farão. Deus precisa de crentes que sejam sólidos
como a rocha para que Ele possa edificar sobre eles. Você é
uma pedra viva ou um torrão morto? Somente os santos
fiéis e dependentes precisam de emprego nesta obra!

Agora algo muito estranho acontece em Isaías capítulo 61. Muito abruptamente, os temas mudam e Isaías nos
leva para outro lugar e outro tempo. Agora nos encontramos no meio de um projeto de reconstrução! Ele agora profetiza de pessoas que reedificam as velhas ruínas, levantando a antiga desolação, e consertando as cidades arruinadas.
Sobre o que no mundo ele está falando? O que isso tem a
ver com a vida de Cristo e a Sua Igreja? O que são essas ruínas e de onde vieram? Para responder a essas perguntas,
temos que voltar e ver o que estava no próprio coração de
Deus desde antes da eternidade.

Quantos de vocês estão dispostos a pagar pelo Reino de Deus na terra? Quanto ele custa para você? Quanto
custa aquela pérola de alto preço? Quanto custa aquele tesouro que está escondido no campo? A resposta óbvia é que
lhe custará tudo o que você tem! Mas tenha bom ânimo!
Jesus disse que tudo o que deixarmos por causa Dele será
multiplicado cem vezes nesta vida e na vida por vir! ISSO
SERÁ BEM VALORIZADO!!!
Se você decidir se tornar parte da turma de trabalhadores da reedificação de Deus, terá de entender que definitivamente ficará face a face com a oposição. Haverá alguma oposição do mundo, mas haverá muita oposição do
sistema religioso! Lembre-se, não lutamos contra carne e
sangue, mas contra os principados, as potestades e hostes
espirituais da maldade, nos lugares celestiais (Ef 6:12). Poderiam algumas destas hostes espirituais da maldade nos
lugares celestiais virem em forma daqueles que estão em
“altas” posições na igreja organizada? Acredito que poderi14

Deus sempre esteve ocupado com a edificação. Ele
sempre queria construir algo que pudesse conter a Sua Vida
e exprimi-la de uma forma muito visível. Depois que Deus
criou Adão, cessou a Sua obra e descansou no sétimo dia. O
Seu processo de criação tinha terminado, mas Adão precisava de uma companhia. Deus satisfez esta necessidade de
Adão não criando, mas edificando uma contraparte adequada para ele. Ele tomou uma costela do lado de Adão e edificou a mulher (Eva) da costela de Adão. O desejo do coração
de Deus era edificar um recipiente da Sua própria Vida! Adão e Eva nunca compartilharam da Árvore da Vida e por
causa do pecado, foram então separados daquela Árvore. O
desejo do coração de Deus, contudo, permaneceu o mesmo.
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O projeto de edificação que encontramos a seguir
na Bíblia é com Noé e a Arca. A arca foi símbolo daquilo que
Deus ainda queria, o qual era um recipiente ou um lugar de
habitação para a Sua Vida. Noé foi fiel para construir este
vaso exatamente como Deus tinha especificado muito embora fosse ridicularizado e zombado por todo mundo à sua
volta. Ninguém tinha jamais visto uma arca antes e todos
eles pensaram que velho Noé estava completamente maluco! Noé levou 120 anos para construir a arca, mas trabalhou
pacientemente até que fosse concluída. A arca então foi usada para conter e proteger a vida das únicas oito pessoas
justas sobre a face da terra! Toda a paciência e o trabalho
duro de Noé finalmente tiveram sucesso.
Os dois seguintes projetos de Deus para edificação
foram sem nenhuma dúvida os maiores símbolos ou sombras do coração de Deus; o Tabernáculo de Moisés e o Templo de Salomão. O Templo era a seqüência do Tabernáculo.
O Tabernáculo (Tenda) era o lugar de habitação portátil e
temporário da presença de Deus. O Templo era símbolo do
lugar de habitação definitiva e permanente de Deus em Seu
povo.
O Tabernáculo de Moisés era uma enorme tenda
que continha a Arca do Concerto, a qual continha as tábuas
de pedra nas quais foram escritos os 10 mandamentos.
Deus manifestava a Sua presença na parte mais interior da
tenda que era chamada de Santo dos Santos. O Tabernáculo
era desmontado e montado novamente toda vez que os filhos de Israel iam se mover para uma nova localização du4

O DESAFIO
Hoje, agora mesmo, Deus está chamando os Seus
Zorobabels, Esdras, e Neemias, para reedificarem o Seu
Templo. A minha pergunta para você é:
VOCÊ RESPONDERÁ AO CHAMAMENTO?
Este projeto necessita de muitos, muitos que sejam
edificadores de muros. Isso irá demandar pessoas realmente comprometidas que estão dispostas a pagar o preço do
auto-sacrifício para ver o programa de Deus realizar-se.
Devemos acordar e prestar atenção no que está acontecendo! Devemos olhar em torno nós e começar a chorar pelo
Templo de Deus que está em ruínas. Devemos colocar a Casa de Deus adiante das nossas próprias casas!
“Porventura é para vós tempo de habitardes nas
vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora,
pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai os vossos
caminhos. Semeais muito, e recolheis pouco; comeis, porém
não vos fartais; bebeis, porém não vos saciais; vesti-vos,
porém ninguém se aquece; e o que recebe salário, recebe-o
num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai os vossos caminhos. Subi ao monte, e trazei madeira, e
edificai a casa; e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o
Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco; e
esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei com
um sopro. Por que causa? disse o Senhor dos Exércitos. Por
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Também: campanários, sinos, altares, conselhos de
missão, comitês, colarinhos clericais, títulos e indicações.
Você alguma vez ouviu falar sobre a Associação Paulo de
Tarso e Ministros? É claro que não, pois nunca existiu tal
coisa!
Todas essas coisas e muitas outras mais, não são
apenas tradições inofensivas! Essas tradições sufocaram e
anularam a Palavra viva e ativa de Deus em nosso meio.
Deixaram-nos com o templo de Herodes (o mundo) ao em
vez do Templo de Salomão.
“... invalidando assim a palavra de Deus pela vossa
tradição, que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas” (Mc 7:13).
VERDADEIRAMENTE,
O TEMPLO DE DEUS ESTÁ EM RUÍNAS!!!

rante os quarenta anos de perambulação pelo deserto. Depois que os filhos de Israel entraram em sua própria terra,
tornou-se evidente que uma estrutura mais permanente
tinha que ser erguida.
Davi, o Rei de Israel se sentiu mal porque vivia em
um belo palácio enquanto Deus tinha apenas uma franzina
tenda. Ele quis edificar uma estrutura permanente para o
Senhor. Deus disse que ele realmente não podia edificar o
Templo porque era um homem que tinha derramado sangue, mas que seu filho (Salomão) o edificaria. Embora Deus
tenha dado todos os projetos a Davi, foi Salomão que de fato
mandou edificar o Templo. Ele o edificou exatamente conforme a especificação que Deus tinha dado a Davi, assim
como Moisés tinha edificado o Tabernáculo segundo as instruções exatas que Deus tinha dado a ele no monte. Deus é
sempre muito específico em como quer que as coisas sejam
edificadas. Depois que o Templo foi concluído, a Glória do
Senhor encheu aquele lugar. O reino de Salomão foi abençoado e os Judeus continuaram a adorar no Templo por muitas gerações.
Depois de um tempo, a nação de Israel começou a
se afastar do Senhor. Eles começaram a adorar ídolos e se
voltar aos deuses falsos das nações bárbaras em torno deles. Eles começaram a se casar com pessoas de nações pagãs
e se tornaram cada vez mais rebeldes e pecaminosos. Eles
tinham cometido adultério espiritual contra o Deus deles!
Por isso, Deus teve que julgar o Seu povo.
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Em 586 A.C., os exércitos de Babilônia (sob o Rei
Nabucodonosor) invadiram e destruíram a cidade de Jerusalém. O Templo foi destruído e o povo de Israel foi levado
cativo pelos babilônicos durante setenta anos. Deus tinha
julgado o Seu povo por causa da sua rebelião e idolatria.
Houve alguns que não foram levados cativos pelos babilônicos e ficaram vivendo em meio as ruínas em Jerusalém. O
Templo de Deus estava em ruínas.

sição oficial. Jesus era o verdadeiro cabeça da Sua Igreja em
realidade viva. Os pastores (como eles funcionam hoje) são
uma transferência de Martinho Lutero dos sacerdotes Católicos romanos. Os sacerdotes Católicos romanos são uma
transferência de Constantino dos sacerdotes pagãos!

Depois de muitos anos, Deus colocou no coração de
três homens para se levantarem da sua derrota e voltarem a
Jerusalém para reedificar o Templo. Zorobabel, Esdra, e Neemias foram estes três homens. Eles choraram quando viram que o Templo do Senhor estava em ruínas e saíram da
sua derrota e desespero para se interessarem pelo desejo
do coração de Deus; a reedificação do Seu Templo. Eles obtiveram permissão das autoridades e juntaram trabalhadores da construção para voltar a Jerusalém e começarem a
reedificar. Deus estava agora ocupado com a reedificação!

Na Igreja primitiva, os homens eram treinados no
meio da vida da igreja, não eram enviados para se tornarem
líderes de tubo de ensaio em salas de aula!

Durante este projeto de reedificação, houve muita
oposição das nações vizinhas. Elas fizeram tudo que podiam
para tentar parar a edificação. Os construtores de fato tiveram que ter uma ferramenta em uma mão (para edificar), e
uma arma na outro (para guerrear). A certa altura, toda a
edificação cessou por causa do desânimo e complacência
dos construtores. Deus enviou dois profetas, Hageu e Zacarias, com o propósito de encorajar o povo a retomar o projeto. A edificação começou mais uma vez. Mais tarde, o coração do povo se tornou frio novamente e Deus enviou a
6

Seminários e Cursos

Sermões
Diga olá a Aristóteles, Sócrates, e Platão! Os conceitos de sermões e de teologia nasceram da influência da filosofia grega! Paulo pregou a Cristo e este crucificado!

Prédios de Igreja
É um fato histórico que nem mesmo um prédio levantado para reuniões da igreja foi descoberto ter existido
antes de 320 D.C.! Isto significa que a Igreja não teve nenhum prédio especial durante os primeiros duzentos anos!
Pode ser somente uma coincidência que durante este período a Igreja tenha tido o mais verdadeiro fruto?
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Escola Dominical
Isso foi inventado em 1840 nos Estados Unidos. Isso trouxe os conceitos do mundo e os sistemas de educação
para dentro da Igreja.

Esdra para trazer reavivamento, um retorno do povo de
volta para Deus e para o Seu projeto de reedificação. Finalmente, Deus enviou a Neemias para reedificar os muros em
torno de Jerusalém. Neemias e Malaquias (o profeta) trouxeram o povo de volta para Deus mais uma vez e a nação de
Israel nunca mais retornou novamente à idolatria até o
tempo de Cristo.

Púlpitos e Bancos
Aqui novamente, o sistema mundano de educação
foi trazido para dentro da Igreja. A Igreja não é uma sala de
aula ou uma universidade! Ela é um corpo com todos os
membros funcionando!

Bem, neste ponto você pode estar perguntando: “O
que tudo isso tem a ver conosco hoje?” Numa palavra: TUDO! Primeiro, vamos dar uma olhada em algumas Escrituras
do Novo Testamento.
“E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus
disse: Neles habitarei, e entre eles andarei; e eu serei o seu
Deus e eles serão o meu povo.” (2 Co 6:16).

Sistema Clero/Leigo
Este é o pecado dos Nicolaítas; um grupo de pessoas dentro da Igreja que reivindica serem “ministros profissionais ou sacerdotes” enquanto o resto de nós somos “leigos”! Você é um cristão profissional ou um cristão amador?
A Igreja primitiva conhecia apenas um sacerdócio o de todos os crentes!

O Sistema Pastoral
A Igreja primitiva não tinha tal posição nas assembléias locais. Aquelas que realmente tinham líderes eles
eram sempre no plural e não em alguma capacidade ou po10

“Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o
Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá; porque o templo de Deus,
que sois vós, é santo” (1 Co 3:16, 17).
“Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, e da família de Deus; edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de
que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina; no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no
Senhor. No qual também vós juntamente sois edificados
para morada de Deus em Espírito” (Ef 2:19-22).
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“Por isso também na Escritura se contém: Eis que
ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa; E quem nela crer não será confundido” (1 Pe 2:5).
As Escrituras acima mencionadas tornam muito
claro que nós, a Igreja, somos o Templo do Senhor! Há apenas um problema:
O TEMPLO ESTÁ EM RUÍNAS!
Isso é certo! Por causa do egocentrismo, do individualismo, e do mundanismo, o templo de Deus, a Igreja de
Jesus Cristo está em ruínas!
ELA PERDEU SEU ANTIGO PODER E GLÓRIA!
ELA PERDEU A VIDA DE DEUS!
ELA DEIXOU CRISTO DO LADO DE FORA BATENDO
À PORTA! (ver Ap 3:20)
A Igreja permitiu que o sistema do mundo entrasse
como uma inundação por volta do terceiro século. Por 1.700
anos a Igreja esteve em ruínas! Isso é o que Isaías chamou
de destruição de geração em geração. Os filhos de Deus foram atrás do mundo com suas paixões! A Igreja cometeu
adultério espiritual e foi uma prostituta atrás das riquezas
do mundo, das filosofias, da organização, do governo, dos
programas, e dos rituais pagãos. O padrão e as instruções de
como o templo espiritual de Deus devia ser edificado foram
ignorados e substituídos por sistemas egocêntricos de homem. Deus permitiu a conquista da Igreja pelo sistema do
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mundo assim como permitiu aos babilônicos conquistarem
Israel. Embora houvesse sempre um remanescente, basicamente estivemos no cativeiro pelos últimos 1.700 anos!
Deus tenha misericórdia de todos nós!!!
A lista a seguir é apenas alguns conceitos, idéias,
programas, e sistemas religiosos que foram trazidos para a
Igreja em conseqüência da sua prostituição com o mundo.
Nenhuma dessas coisas tem algo a ver com a Igreja que Jesus edificou.

Cultos de Adoração
Não há nenhuma evidência em nenhum lugar na
Escritura que mostre a existência dos assim chamados cultos de adoração na igreja primitiva. Eles não tinham nenhuma ordem pré-programada de adoração, mas antes se
reuniam diariamente sob a liderança direta de um Senhor
vivo e presente.

Salário e Emprego de Pregadores
Esta prática é desconhecida na Bíblia! Hoje as igrejas são dirigidas como corporações ao em vez de um organismos que vive e respira.
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