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Prefácio 

 

"Qual é o propósito da minha vida?" Deus concebeu-te, como tal conhece-te melhor do que tu 

mesmo. Na Bíblia Ele explica-se a Si mesmo sobre Ele próprio, sobre a vida, sobre ti e sobre 

o teu propósito.  

Adão cometeu um erro terrível, causando com que o ser humano se tornasse um ser egoista, 

orgulhoso e medroso, dando origem a todos os teus problemas e insatisfações. 

Mas Jesus Cristo livrou-te daquilo que Adão te impôs, permitindo-te realizar o teu propósito: 

Amar. 

Esta publicação é um breve resumo, e uma proclamação, do propósito da tua vida.  

Estas mesmas verdades são ensinadas de forma mais completa e com fundamentação Bíblica 

aprofundada no Livro O Princípio do Conhecimento (pode ser encomendado através do email 

abaixo)   
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1.  O Propósito dos Tempos 

Deus criou tudo. Considera as Estrelas, a Terra, o Corpo Humano, as flores e o sonido dos 

riachos. A perfeição no mundo demonstra: que é de proveniência intelegente; Deus é; A Sua 

magnificiência e amor. Reverenciar Deus é o princípio do conhecimento. Considerar o Seu 

trabalho perfeito neste mundo e reconhecer o que vem Dele, é o começo para O reverenciar. 

“Deus” é a primeira palavra da Bíblia e não “homem”. Deus está em primeiro. 

Efésios 3:11 (Bíblia de Darby) 

de acordo com o propósito dos tempos… 

Deus criou tudo com um propósito: amor; amá-Lo primeiro a Ele, em segundo amar outros. 

A criação de Deus em Gênesis 1:1 foi tão magnifica que Lucifer e os outros anjos cantaram-

Lhe cânticos de louvores. Isto foi a primeira ação destes seres da Sua criação e revela a razão 

para Deus ter criado anjos e seres humanos: louvor, o qual é amor para Ele. O Pai reproduziu-

se a Ele próprio em crianças que amaram. Jesus Cristo chamou a isto o primeiro e grande 

mandamento; Salomão chamou-lhe a conclusão de todas as coisas. Louvor e amor por Deus é 

O Propósito dos Tempos, e da tua vida. 
 

2.  As Quedas 

Ao chegarmos a Génesis 1:2, temos Lucifer egoisticamente a tentar roubar o trono a Deus. 

Lucifer caiu do seu propósito mais básico de adoração a Deus. E isto iniciou uma guerra, a 

qual fez com que os primeiros céus e terra fossem arruinados.    

Em Gênesis 1:3, Deus começa a formação dos segundos céus e terra. Do dia um ao dia cinco 

Ele fala em concreto para que existam coisas magníficas (estrelas, plantas, animais, etc.). 

Finalmente no dia seis Ele chega ao Seu propósito de restaurar os céus e a terra – o homem, o 

qual amaria. 

Deus primeiro formou o corpo de Adão; em segundo Ele colocou vida no corpo de Adão 

(chamando à vida “alma”). Em terceiro Deus deu espírito, o qual era a natureza de Deus no 

homem. Embora Deus tenha dado corpo e alma antes de espírito , Ele relatou sobre espírito  

primeiramente.O espírito era a parte mais importante do homem. Em Genesis 2, Adão e Eva 

amavam-se e serviam-se um ao outro, e cuidavam do jardim. Contudo em Genesis 1, eles 

amavam e serviam Deus. Deus estava em primeiro. Utilizando espírito , o homem louvava e 

conversava com Deus, fazendo aquilo que Deus é: amor. O Homem tinha gozo total e estava 

satisfeito, porque o homem estava a levar a cabo o seu propósito mais básico – comunhão 

com Deus. Adão e Eva tinham cinco sentidos, mas eles não dependiam nem se apoiavam 

neles. Pelo o espírito Deus aconselhava e ensinava o homem. O espírito era o maior recurso 

do homem. Deus supria-lhe as suas necessidades e o homem respondia com Amor para com 

Deus.  

Amar e viver pelo espírito poderia ter sido o doce relato da história, mas uma coisa terrível 

aconteceu. Adão e Eva seguiram a rebeldia liderada por Lucifer e deixaram de glorificar e 

obedecer a Deus. 

Eles devolveram o espírito e viveram pelos seus limitados, terriveis cinco sentidos. 

Em Genesis 2, eles tinham gozo, paz e amor. Em contraste, em Genesis 3, Adão tornou-se 

orgulhoso, egoista e insatisfeito. “Eu..., Eu..., Eu..., Eu...” foram as primeiras palavras 

declaradas por Adão. A rebelião de Adão e a sua perda egoísta de espírito fez desencadear 



ondas de choque destrutivas, as quais ainda se sentem hoje em dia. A sua decisão causou 

todos os problemas da tua vida, na sociedade e na história, incluindo: medo, carências, 

miséria, conflito, insatisfação, tristeza, doênça, morte, guerra, etc. 

3. A Imagem de Adão 

Descendentes tem características dos seus pais (sementes de tomate produzem tomates, cães 

produzem cachorros). Os descendentes de Adão têm as caracteresticas de Adão. Tal como 

ele, nós temos dez dedos nas mãos, dois olhos, etc. Com maior significado e tristemente, 

desde Adão ter ficado sem espírito, nós também nascemos sem espírito. Tu seres somente 

corpo e alma nunca foi o plano de Deus. Ser cego ou surdo é limitador, não viver pelo 

espírito, faz-te muito mais deficiente. Genesis 3, revela aquilo que Adão fez e revela aquilo 

que somos. Adão causou com que nós fossemos nascido apenas com corpo e alma, que é a 

razão porque todos nós produzirmos as “obras da carne” listadas em Gálatas 5, (uma lista 

espandida e interminável com “tais coisas”). Nós somos devotos a nós próprios (às nossas 

necessidades, confortos, prazeres, problemas, experiências, etc.); erradamente o nosso foco é 

“Eu..., Eu..., Eu..., Eu...” “Todos buscam o que é seu,” Paulo disse-o corretamente. Todavia, 

Deus tencionava que o homem fosse devoto a abenço-á-Lo a Ele e aos outros, não a si 

mesmo. 

Deus diz que nós temos “a semelhança e a imagem de Adão,” avisando-nos da nossa terrivel 

condição. O nosso maior problema não é os pecados que cometemos, mas a natureza de 

pecado que temos e sermos apenas corpo e alma, a qual produz os nossos pecados. Nascer 

sem espírito, faz com que o pecado esteja escrito com caneta de ferro e ponta de diamante na 

nossa própria natureza. Era do conhecimento de Jesus Cristo e dos profetas a natureza 

pecadora que o homem tem. Eles alertaram para o comportamento pecador para revelar a 

condição terrível do homem e de maneira a que o homem olhasse para a solução de Deus, o 

salvador. A desobediência de Israel à Lei Mosaica ainda expôs mais a incapacidade do 

homem de viver o amor, porque eles não tinham espírito. 

Deveriamos clamar como Paulo, “Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não 

quero esse faço. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará...?” Nós somos miseráveis 

porque somos nascidos com a imagem de Adão. A nossa natureza sem espírito e egoísta 

compele-nos à devoção egocêntrica e insatisfação, causando conflitos e miséria. Poucos se 

dão conta do que Adão os fez ser, contudo estão famintos pela libertação da destruição que 

foi imposta por Adão. Causas sociais e religiosas bem intencionadas (comida, roupa e abrigo 

para os necessitados; grupos de suporte e apoio; etc.) tentam libertar-nos dos sintomas do erro 

de Adão, mas estas não tratam da causa raiz. 

Desde Adão até Pentecostes, Deus só podia pôr espírito em poucas pessoas, numa porção 

removivél e limitada. Mas Ele planeou um remédio de maneira que qualquer pessoa pudesse 

ter a medida completa e permanente de espírito. Deus, profetas reis e crentes aguardavam 

com entusiasmo pela Sua solução. Todavia, como Deus honra a liberdade de escolha, Ele 

teve que esperar que uma mulher aceitasse a conceção divina. Finalmente o salvador, Jesus 

Cristo, nasceu. Quando os anjos e outros viram o salvador, eles glorificaram Deus, porque a 

Sua Cura tinha chegado. Em breve qualquer um poderia novamente ter espírito e o seu fruto, 

para Glória de Deus. De seguida, vamos ler sobre este remédio de Deus e o seu efeito. 

 



 

4. Jesus Cristo e Espírito 

Pouco é relatado sobre os primeiros 30 anos de Jesus. Depois, no início do seu ministério 

público, Deus começa a dar mais registos, com muitas referências sobre espírito. Jesus iria 

baptizar com espírito santo, purificador; uma medida imensurável de espírito desceu sobre 

Jesus, permitindo-lhe resistir quarenta dias de tentações; Jesus operou espírito ao escolher 

discipulos; pelo espírito transformou água em vinho, depois realizou milagres em Jerusalem. 

Logo depois: ele ensinou Nicodemos sobre ser nascido de espírito, depois ensinou uma 

mulher numa fonte em como importa que Deus seja adorado por via do espírito; ele curou um 

menino que estava próximo de morrer, entretanto voltou pelo poder do espírito para a 

Galileia. Isaias tinha dito sobre estes eventos, “O povo que andava em trevas viu uma grande 

luz; e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz.” Em 

Jerusalem ele curou um homem que esteve enfermo 38 anos. Em Nazaré Jesus citou Isaias, 

“O espírito do Senhor Jeová está sobre mim.” Todos estes eventos no inicio do ministério de 

Jesus Cristo mostram que espírito era muito significativo na sua vida e no seu ministério. 

Nos meses seguintes Jesus fez muitas curas sobrenaturais, mostrando o que os Cristãos iriam 

fazer quando obtivessem espírito. Ele teve compaixão pelas multidões perturbadas e como 

resposta envia doze dos seus seguidores, depois setenta, com espírito para curar. Em 

Jerusalem, clamou: “Rios de água viva correrão do vosso ventre”  um clamar ao falar em 

línguas.

  Mais tarde ele disse: “O vosso Pai Celestial vos dará espírito santo” e “Eu vim para 

que tenham vida,” a vida de espírito que Adão perdeu. Espírito era essencial no ministério de 

Jesus. 

Finalmente ele vai para Jerusalém para ser crucificado como substituto do pecado humano. 

Depois de lavar os pés e honrar o seu traidor, ele disse: “Amai como eu tenho amado.” Os 

seus seguidores iriam operar espírito e produzir o fruto do espírito de amor. Tendo o espírito 

de Cristo, eles fariam as obras que ele fez e maiores. (Depois de Pentecostes, através de 

espírito, eles iriam fazer algo ainda maior do que levantar Lázaro dos mortos!) “Dou-vos 

outro Consolador, o espírito de verdade.” “Eu estarei em vós.” “O meu Pai e eu faremos a 

nossa morada em vós.” “O Consolador, o qual é o espírito santo, vos ensinará e vos fará 

lembrar de todas as coisas.” “Sem mim nada podeis fazer. Estai em mim e vós produzireis 

muito fruto,” fruto do espírito. O espírito santo iria limpar as pessoas. Elas iriam glorificar 

Deus, produzindo amor, gozo e paz, todo o fruto do espírito. Jesus ter deixado a Terra foi 

benéfico, porque assim ele poderia enviar o espírito, o qual os iria guiar em toda a verdade. 

Mais tarde, nesse serão Jesus deixou-se a si próprio prender, o pináculo do amor; sem 

egoismo. Em contraste, os seus discipulos com comportamento centratos neles próprios, 

revelavam neles a natureza de Adão. Pouco antes de morrer Jesus clamou triunfantemente 

“Está consumado.” Estavam cumpridos os requisitos de forma a que Deus pudesse oferecer 

espírito ao homem. 

Das muitas palavras de Jesus pós ressureição, somente algumas estão registadas. Nessas 

poucas ele disse frequentemente, “Operai espírito.” O seu extenso ensinamento acerca das 

profecias do Antigo Testamento, não foi relatado; mas Deus decidiu registar algumas 

                                                           
 Falar em línguas é falar numa linguagem desconhecida para quem fala, dando-lhe Deus as palavras. Quando é feito como 
Deus instrui, é um bem maravilhoso e essencial, o qual deveria ser desejado e não temido. Mais sobre este assunto em  
Appendix e em  O Princípio do Conhecimento (ver Prefácio). 



palavras que Jesus falou mais tarde nesse dia: “Assoprando disse: recebei e operai espírito 

santo” o qual era o falar em línguas de Pentecostes. Ele disse a Pedro para amar os outros 

pelo andar em espírito, o qual glorificaria a Deus. Mesmo antes de ascender ele disse: 

“expulsarão demónios, falarão em línguas, curarão os enfermos.” Foram as suas palavras de 

despedida ao deixar a terra? “Recebam espírito e estejam ligados nele” As suas palavras de 

despedida! Dez dias depois, em Pentecostes, eles obedeceram e falaram em línguas. 

Deus relatou um pouco de todas as coisas inumeráveis que Jesus fez e disse, coisas que nem 

se conseguem contar. Vejam quão frequentemente Deus relatou as referências de Jesus a 

espírito. 

 
 

5. Espírito Restaurado 

Cinqüenta dias depois da ressureição de Jesus Cristo veio Pentecostes, o momento da 

abertura do Cristianismo. O que aconteceu? “E todos foram cheios de espírito santo e 

começaram a falar noutras línguas.” Eles recebem espírito, entretanto falam em línguas. Isto 

foi o primeiro acto do Cristianismo! O falar em línguas era a prova que eles tinham recebido 

espírito. 

Adão tinha desperdiçado espírito e a sua descendência passou a não ter espírito. 

Contudo, o trabalho de Jesus Cristo permitiu a Deus dar espírito novamente. Falar em 

línguas, era falar das grandiosas obras de Deus. O Homem estava novamente a cantar a Deus 

num coro de louvores, como no 1º ato de Genesis 1:1.. O Homem estava novamente a amar e 

a abençoar Deus pelo espírito, como em Genesis 1:27.   

Antes de Pentecostes o homem podia amar Deus com o seu coração, alma, mente e forças; o 

homem podia, “Bendize, ó minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim,” somente corpo e 

alma. Todavia desde Pentecostes as pessoas podem amar e abençoar Deus com algo mais: 

espírito. Deus criou tudo para Seu agrado, incluindo o espírito do novo nascimento. Falar em 

línguas é primeiramente para o benefício de Deus, agradar-lhe a Ele; em segundo lugar para o 

benefício do homem. Deus diz que fica abençoado quando vocês falam em línguas. Ele sabe 

do que é que gosta. Resumo histórico: espírito, sem espírito, restauração de espírito para 

agrado de Deus. 

Depois de falar em línguas pela primeira vez, Pedro disse imediatamente, “Joel profetizou 

sobre isto quando disse, “Eu derramarei do meu espírito. Os vossos velhos, novos, homens e 

mulheres, todos eles vão operar espírito. Em todos eles Eu derramarei do meu espírito.’” A 

multidão perguntou, “Que faremos varões irmãos?” Pedro respondeu, “Recebam espírito e 

manifestem-no pelo falar em línguas,” porque isto abencoará Deus. (Espírito é recebido 

apenas por confessar Jesus como Senhor e, acreditar que Deus o ressuscitou dos mortos.) 

Os Cristãos dos primeiros tempos operavam espírito constantemente. Os milagres de Filipe 

prenderam a atenção das pessoas e eles falavam em línguas. Simão quiz dar apoio para que as 

pessoas falassem em línguas. Jesus Cristo enviou Ananias para ajudar Paulo a falar em 

línguas. (Mesmo depois de ascender, Jesus continuava a encorajar que se falasse em línguas!) 

Pedro ensinou gentios sobre Cristo e eles falaram em línguas de imediato. Alguns ficaram 

muito zangados com Pedro por ele ter entrado em casa de gentios, até que ele lhes disse: 

“Eles falaram em linguas como nós também o fizemos em Pentecostes.” Paulo visitou alguns 

Cristãos e perguntou-lhes logo: “Vocês falam em línguas?” Quando eles disseram:”Nós 

nunca ouvimos sobre o falar em línguas,” Paulo ajudou-os a falarem em línguas. 

Paulo escreveu: “Quero que todos vós faleis línguas,” “Falar em línguas é falar para Deus e é 

uma benção para Ele,” “É dar graças bem a Deus e, é louvor para Deus,”Edifica o teu 

espírito,” “Fortalece o teu espírito” “Falo mais línguas do que vós todos.” Existem nove 

evidências exteriores do espírito, todavia o falar em línguas foi a primeira maneira dos 



Cristãos operarem espírito. Deus, Jesus Cristo, Paulo e Pedro encorajaram-no altamente. 

Falar em línguas é uma das “maiores obras” de João 14:12. 

Quando Deus criou os céus e a terra, o primeiro ato dos Seus seres angelicais foi cantar-Lhe 

um coro de louvores. A primeira coisa registada sobre Adão e Eva é que eles amavam Deus 

por via do espírito. Jesus Cristo disse, “Deus procura pessoas que O adorem a Ele pelo 

espírito. Deus é espírito e importa que seja adorado por via do espírito,” o qual é falar em 

línguas. 

O primeiro ato do Cristianismo foi louvar a Deus pelo falar em línguas. “Amar os outros” 

(ajudar doentes e necessitados; ministrar, etc.), o Segundo Grande Mandamento, é 

maravilhoso; contudo “Amar Deus,” o Primeiro Grande Mandamento, é o vosso maior gozo e 

responsabilidade. Falar em línguas é o mais básico previlégio e a responsabilidade mais 

basica do homem, porque isso abençoa Deus. Leva a cabo O Propósito dos Tempos de Deus, 

e é o propósito da tua vida; amar, louvar e ter comunhão com Ele. 

   

6. Natureza velha - Natureza Nova 

Em Genesis 1 e 2, pelo espírito, Adão e Eva reverenciavam Deus e amavam-se um ao outro. 

Tudo estava bem. Mas isso não permaneceu assim. Eles deram de volta o espírito por orgulho 

e egoísmo. Genesis 3 contrasta fortemente Genesis 1 e 2. Sem espírito eles ficaram em 

lúxuria, criticismo, desagradecimento: eles tinham insatisfação, miserabilismo, culpa, medo, 

doença e morte. Como as descendências têm as características recebidas dos pais, os 

descendentes de Adão nasceram na condição deplorável de não ter espírito. Poucos se 

apercebem de quão deficiente e incapacitante, é a forma como todas as pessoas nascem. 

Vocês menosprezam o cego por tropeçar ou o surdo por não ouvir? Deveria haver compaixão 

pelas pessoas que não vivem pelo espírito porque elas estão terrivelmente limitadas, vivendo 

de uma forma egoísta e apenas pela habilidade carnal. Em ti mesmo e nos outros, vês 

orgulho, egoísmo, medo, ira, criticismo, queixume, culpa, depressão, ingratidão, luxúria, 

incapacidade, etc.? Estas são por causa da natureza de Adão, e são tão naturais como o 

respirar quando as pessoas não vivem pelo espírito.  Não admira que o homem e o mundo 

estejam numa tamanha trapalhada. Que as pessoas tenham a natureza de Adão, explica o mau 

comportamento, mas não lhes dá como que uma permissão, porque a libertação está 

disponível, como irá ser explicado nas próximas páginas. 

Jesus Cristo disse, “O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é 

espírito.” Moisés disse, “...quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o 

Senhor pusesse o seu espírito sobre ele.” David clamou, “renova em mim um espírito reto.” 

“... não retires de mim o teu espírito santo,” Jesus e os profetas conheciam que a nossa 

natureza proveniente de Adão produzia o comportamento pecador do homem. Como tal, eles 

direcionaram o homem a olhar para o salvador, pela solução, em vez de condenarem o 

homem por aquilo que a sua natureza desprovida de espírito produz. 

Cristo e os profetas sabiam o que é que o salvador haveria de cumprir, e desejavam 

ardentemente por esse dia. Uma nova natureza iria nascer no interior – precisamente a própria 

natureza de Cristo! Eles poderiam ter: o amor que Jesus teve na última ceia e na cruz; a paz 

que ele tinha quando dormia durante a tempestade; o gozo que ele teve no Calvário; a 

paciência que ele teve com os doze; a gentileza e o perdão que ele mostrou a pecadores. A 

temperança iria ser deles, em vez de lúxuria; a compaixão em vez de insensibilidade: o 

agradecimento em vez de ingratidão. Quão grandioso potencial para a humanidade. 

Porquê? Porque uma nova natureza, espírito, iria nascer no interior. 

Uma árvore de maçã-caranguejo só produz maçã-caranguejo. Por mais que se implore, 

encoraje, censure e persuada a produzir maçãs reineta, apenas poderá produzir maçãs-

caranguejo. 

Mas ao enxertares um ramo de macieira, tens nesse momento o potencial para a obtenção do 



bom fruto das maçãs. O ramo mais alimentado, domina. 

O que é nascido da carne é carne, e só pode produzir as obras da carne. A vossa natureza de 

Adão só pode produzir as obras da carne, por mais que lhe implores, encorajes, censures e a 

persuadas. Todavia pela graça de Deus as pessoas podem ter outra natureza, uma nova 

natureza, a natureza de Cristo, espírito. O que é nascido do espírito é espírito, e por sí só 

produz o fruto do espírito de amor, gozo, paz, longaminidade e paciência, benignidade, 

bondade, fé, mansidão e temperança (auto-controlo). Estes não poderão ser arrancados ou 

reclamados pela nossa carne, assim como também não aparecem boas maçãs numa árvore de 

maçã-caranguejo. Não admira que Moisés tenha dito: “...quem dera que todo o povo do 

Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele,” porque assim eles já 

poderiam produzir fruto do espírito para glória de Deus.  

O nascimento de Jesus Cristo, a morte, a ressurreição e a ascensão foram grandiosos 

momentos porque abriram o caminho para Pentecostes, o maior dia na história. 

Anteriormente só Cristo tinha espírito sem limite para viver o amor e o poder para glória de 

Deus. Contudo em Pentecostes, a natureza do espírito de Cristo podia nascer em qualquer 

pessoa. O homem falou em línguas (falaram linguagens que não conheciam). Eles estavam a 

falar das maravilhosas obras de Deus, magnificando, louvando e adorando Deus. Que 

momento este! O homem tinha uma nova natureza. Falar em línguas era o método de Deus 

para alimentar, edificar e fortalecer a nova natureza que eles tinham. Quanto mais eles 

falavam em línguas, mais a sua nova natureza, de espírito dominava, em vez da velha 

natureza proveniente de Adão. O fruto do espírito acontecia abundantemente. A Igreja vivia 

em amor e poder . O objetivo do Cristianismo não é disciplinar a carne de maneira a sermos 

beneficiados; o objetivo do Cristianismo é a operação de espírito para se produzir fruto do 

espírito para glória de Deus. O vosso maior ativo é o vosso espírito, não é a vossa carne.  

Uma laterna não dá luz, até que seja ligada. Porque Deus honra a liberdade de escolha, Ele 

não vai acionar a vossa natureza; espírito, terão que ser vocês a fazê-lo. Em Pentecostes “Eles 

começaram” a falar em línguas, eles fizeram-no; Paulo disse: “os espíritos dos profetas estão 

sujeitos aos profetas.” Os Samaritanos e os Efésios inicialmente não operaram o espírito 

(porque ninguém lhes ensinou como). Vocês têm de tomar a decisão de operar espírito e isso 

pode ser feito por todos os Cristãos. Vocês podem ser ensinados sobre o como falar em 

línguas, assim como, Cristo ensinou os seus discípulos (ver endereços de email na página de 

Prefácio). Vocês querem que a vossa natureza de Adão domine e dirija com o seu orgulho 

destrutivo, egoismo e medo? Ou querem que a vossa natureza de Cristo domine e dirija com 

o seu amor, gozo e paz?  Liguem o espírito; o vosso espírito dominará, e a vossa natureza de 

pecado será destronada. Andar no espírito inclui muitas coisas, mas inicialmente e mais 

importante, é o falar em línguas, que é adorar a Deus. Andai em espírito e não cumprireis as 

concupiscências da carne. Não nos cansemos de fazer bem em ligar e operar o espírito, 

porque a seu tempo ceifaremos o fruto do espírito. A natureza de Adão, em vós e noutros, 

causa miséria e desapontamento, gemido e trabalho árduo até ao retorno de Jesus Cristo. 

Todavia no meio destas tribulações, nós ainda assim podemos ter fruto do espírito (amor, 

gozo, paz, paciência, etc.). 

Quão importante é o falar em línguas?  “Falarão em línguas”; foi o mandamento de Jesus na 

sua despedida; O primeiro mandamento de Pedro à Igreja foi “recebei espírito e falem em 

línguas”; Pedro e João foram para Samaria para ajudar pessoas a falarem em línguas; Jesus 

enviou Ananias de maneira que Paulo falasse em línguas; os Gentios renasciam e 

imediatamente falavam em línguas; Paulo disse com prontidão em Éfeso: “vocês já falam em 

línguas”; Paulo também disse, “falo mais línguas do que vós todos.” Falar em línguas era 

muito importante para Jesus, Pedro, João e Paulo, e deveria ser para nós. Alguns poderão 

dizer que vocês não podem falar em línguas, mas Paulo disse: “quero que todos vós faleis 

línguas; isto é um mandamento do Senhor.” Todo o Cristão pode e deve fazê-lo. 



O acto subversivo de Lucifer para com Deus em Genesis 1 fracassou, todavia ele continua na 

prossecusão do seu segundo objectivo: roubar Deus de ser amado e louvado. Não admira que 

ele tenha escondido o significado do falar em línguas. Falar em línguas tem sido 

terrivelmente subvalorado, até mesmo por aqueles que o fazem. 

 

7. Resumo 

Abençoar Deus com o espírito era o maior gozo e responsabilidade de Adão e Eva. Eles 

perderam espírito e desde então o homem tem estado em apuros. Contudo, por Jesus Cristo 

ter levado a cabo a sua missão, no dia de Pentecostes houve a restauração de espírito. A 

primeira coisa que os Cristãos fizeram foi falar em linguas, a qual abençoa Deus. O propósito 

dos tempos, e da tua vida, é: amor, louvor e comunhão com Deus pelo espírito, pelo falar em 

línguas (seguido com o ser-se amoroso com os outros).      

  

8. Conclusão   
Eclesiastes 12:13 (Bíblia Ampliada) 

De tudo o que se tem ouvido, a suma é: Teme a Deus [reverencia-O e adora-O (pelo falar em 

linguas),conhecendo que Ele é] e guarda os Seus mandamentos (resumido pelo amar a Deus 

e aos outros); porque isto [o completo propósito da Sua criação, o objecto da providência de 

Deus, a raiz do caracter, a fundação de toda a felicidade, o ajustamento de toda a harmonia 

interior, circunstâncias e condições debaixo do sol] (e de todo o serviço, o qual) é o dever de 

todo homem.  

 

Á medida que falas muito em linguas (falando com Ele com amor e agradecimento), Deus 

fica abençoado. Sede fazedores desta verdade, não somente ouvintes. Nós vamos ensinar-vos 

como apreciar mais e mais, o passar tempo com Ele, assim como vocês apreciam o tempo 

com outros entes que vos são queridos. Falar em linguas vai agradar-lhe, alimentará o vosso 

espírito, e produzirá fruto do espírito. Na Sua presença vocês terão gozo completo. Abençoar 

Deus pelo falar em línguas é O Propósito dos tempos, e da vossa vida. 
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