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ENRAIZADOS
E EDIFICADOS

EM CRISTO
Vivendo em Cristo

"Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus,
o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados

e edi�cados nele, e con�rmados na fé, como foi
ensinado a vocês, crescendo em ação de graças."

Colossenses 2.6-7 NAA

Com a graça de Deus, atuo há cerca 
de 30 anos numa organização cristã 

que lida diretamente com a Bí-
blia, fonte de inspiração e 

alimento para todos os 
cristãos. Na Socieda-

de Bíblica do Brasil (SBB), 
tenho a oportunidade de in-

teragir com as mais variadas de-
nominações, missões e organizações 
cristãs. Em tempos recentes, tenho 
notado um interesse crescente pelo 
estudo da santa Palavra de Deus. Tal 
percepção é corroborada por um nú-
mero cada vez maior de convites 
para que outros colaboradores da 

SBB e eu ministremos conferên-
cias e cursos sobre a Bíblia. 

TEMÁTICA IELB 2023

PAULO ROBERTO TEIXEIRA*

Pastor em São Paulo, SP

“SEM RAÍZES PROFUNDAS, QUALQUER 
TEMPESTADE NOS LEVA AO CHÃO”

Durante a pandemia, foram centenas de 
encontros virtuais; agora, superados os 
efeitos mais devastadores da peste, pas-
samos a atuar presencialmente. Tal mo-
vimento me alegra muito, pois o Deus 
da Palavra certamente nos deixou sua 
Palavra para que ela seja proclamada 
e transforme vidas. Sem a Palavra, ou 
não conectados quantitativa e qualita-
tivamente a ela, a fé permanece débil, 
e a vida cristã não se desenvolve nem 
cresce. E é justamente para prevenir 
ou combater os efeitos de um indese-
jável raquitismo espiritual que deno-
minações e movimentos cristãos têm 
tomado com mais seriedade e afinco o 
estudo da Bíblia.

Já em 2009, no seio da própria Igre-
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ja Católica Romana, passados cinco sé-
culos da Reforma Luterana, cujos 505 
anos celebramos hoje, o cardeal arce-
bispo de São Paulo, Monsenhor Odilo 
Pedro Scherer, declarou: “Necessitamos 
começar a evangelizar a maioria dos já 

batizados. Infelizmente, a maioria 
dos católicos foi apenas batizada, 

não evangelizada, e deixar o cris-
tão por conta de uma evange-

lização genérica é insuficien-
te” (publicado em Gaudium 
Press, em 27 de outubro de 
2009).

Ao mesmo tempo em que precisa-
mos nos alegrar com a redescoberta da 
Bíblia pela Igreja Católica e seu incen-
tivo ao ensino e propagação da Palavra 
de Deus entre seus membros, registro 
as palavras de D. Odilo Scherer tam-
bém como um ponto de reflexão para 
nós, líderes e membros da IELB. Como 
herdeiros da Reforma, desde a infância 
aprendemos com Lutero, na explicação 
ao terceiro Mandamento, no Catecismo 
Menor, que “devemos temer e amar a 
Deus e, portanto, não desprezar a pre-
gação e a sua Palavra, mas devemos 
considerá-la santa, gostar de a ouvir e 
estudar”. Temos feito o suficiente em 
termos de ensino e pregação da Pala-
vra? Nossas crianças, nossos adoles-
centes, nossos jovens, nossas famílias, 
nossos idosos – nossos batizados, en-
fim – conhecem a Palavra de Deus com 
fluência e a vivem e a aplicam às mais 
diversas situações de suas vidas? Em 
que podemos melhorar como líderes, 
congregações e igreja para que nossos 
jovens, por exemplo, permaneçam na 
igreja após a confirmação e continuem 
tendo na igreja um espaço relevante 
para sua vida quando ingressam no en-
sino universitário?

Há poucos meses, o jovem líder de 
uma igreja evangélica cuja quase tota-
lidade da membresia é composta por jo-
vens entre 15 e 30 anos veio nos procu-
rar na SBB com uma preocupação e um 
anseio. Apesar de a igreja estar sempre 
cheia e crescendo e de conseguir pro-
mover eventos gigantes, com milhares 

e milhares de pessoas, um velho líder 
em outro país o lembrou de que, sem a 
Palavra, o crescimento não se sustenta, 
correndo o perigo de ser apenas “fogo 
de palha”. O jovem líder tomou isso tão 
a sério que veio buscar ajuda para que 
sua liderança conhecesse mais a Bíblia, 
a amasse mais e aprendesse a lê-la, vi-
vê-la e testemunhá-la. E aí começamos 
uma jornada de conferências com a de-
nominação, voltando aos fundamentos 
da fé cristã, explorando temas como a 
história, a tradução, a interpretação, a 
centralidade de Cristo e a relevância da 
Palavra de Deus. A experiência tem sido 
extremamente edificante, tanto para a 
igreja quanto para nós, da SBB – é boni-
to ver tantos jovens aprofundando sua 
fé e enxergando a vida na perspectiva 
do evangelho de Cristo.

Há cerca de um mês, num curso a 
pastores da IELB na cidade de Guara-
puava, PR, tive a oportunidade de con-
duzir alguns diálogos e oficinas tendo 
como foco “Pregação contextualizada 
do evangelho para novas gerações”. Fo-
ram dias intensos de interação e par-
tilha. Já quase ao final do evento, um 
dos participantes pontuou comigo uma 
perspectiva que lhe ocorreu durante o 
curso. “Precisamos investir mais tempo 
no ensino da Palavra de Deus, pois sem 
raízes profundas, qualquer tempestade 
nos leva ao chão.” Guardei a frase comi-
go e, sinceramente, não me pareceu em 
nada óbvia nem impertinente. Recebido 
o honroso convite da IELB para escre-
ver este breve estudo sobre a temática
da igreja para 2023, resenho a seguir o
texto de Colossenses 2; embora o tema
se concentre nos versículos 6 e 7 – que
falam do viver enraizado e edificado na
Palavra, permito-me abordar Colossen-
ses 2.1-7, a fim de termos uma visão um
pouco mais abrangente do que Deus nos 
legou pela pena de Paulo e Timóteo. Ao 
final deste estudo, como servos do Deus 
da Palavra e proclamadores da Palavra 
de Deus, espero que todos saiamos ain-
da mais apaixonados pela Bíblia e com
um desejo profundo de conhecê-la, vivê-
-la e compartilhá-la mais e mais.

“Precisamos investir 
mais tempo no 
ensino da Palavra de 
Deus, pois sem raízes 
profundas, qualquer 
tempestade nos leva 
ao chão”
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1. A EPÍSTOLA AOS COLOSSENSES
A Epístola aos Colossenses foi escrita

quando Paulo estava preso por anunciar 
Jesus Cristo (Cl 4.3,18). O apóstolo Pau-
lo escreve esta carta junto com Timóteo, 
seu filho espiritual (Cl 1.1-2). Eles abrem 
a carta louvando a Deus pela fé que os co-
lossenses têm e pelo amor deles por todo 
o povo de Deus. Naquela comunidade de
Colossos, a fé e o amor caminhavam de
mãos dadas. Quem levou a boa notícia da
salvação a Colossos foi Epafras, o mesmo
que, depois, compartilhou com Paulo a
respeito da fé e do amor dos colossenses.
No capítulo 2, Paulo fala de seu esforço
para que mais pessoas conheçam a Cristo 
e exorta os cristãos de Colossos a que per-
maneçam firmes e cresçam em Cristo, sem
se deixarem enganar por falsos ensinos.

2. COLOSSENSES 2.1-7
EM DUAS VERSÕES

a) Nova Almeida Atualizada,
NAA, SBB
O interesse de Paulo pelos colossenses
Quero que saibam quão grande tem

sido a nossa luta por vocês, pelos que mo-
ram em Laodiceia e por muitos outros que 
não me viram face a face. Faço isto para que 
o coração deles seja consolado e para que 
eles, vinculados em amor, tenham toda a
riqueza da plena convicção do entendi-
mento, para conhecimento do mistério de 
Deus, que é Cristo, em quem estão ocul-
tos todos os tesouros da sabedoria e do
conhecimento. Digo isso a vocês para que 
ninguém os engane com argumentos fala-
ciosos. Porque, embora ausente em pessoa,
em espírito estou com vocês, alegrando-me 
e verificando a boa ordem de vocês e a fir-
meza da fé que têm em Cristo.

A plenitude da vida em Cristo
Portanto, assim como vocês receberam 

Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver 
nele, estando enraizados e edificados nele, 
e confirmados na fé, como foi ensinado a 
vocês, crescendo em ação de graças.

b) Nova Tradução na Linguagem
de Hoje, NTLH, SBB
Pois quero que saibam o quanto eu te-

nho trabalhado por vocês, e pelos que mo-
ram em Laodiceia, e por muitos outros que 
não me conhecem pessoalmente. Eu traba-
lho para que o coração deles se encha de co-
ragem e eles sejam unidos em amor e assim 
fiquem completamente enriquecidos com a 
segurança que é dada pela verdadeira com-
preensão do segredo de Deus. Esse segredo 
é Cristo, o qual é a chave que abre todos os 
tesouros escondidos do conhecimento e da 
sabedoria que vêm de Deus. Eu digo isso a 
vocês para que não deixem que ninguém 
os engane com explicações falsas, mesmo 
que pareçam muito boas. Porque, embora 
no corpo eu esteja longe, em espírito eu es-
tou com vocês. E fico alegre em saber que 
vocês estão unidos e firmes na fé em Cristo.

A vida em união com Cristo
Portanto, já que vocês aceitaram 

Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos 
com ele. Estejam enraizados nele, cons-
truam a sua vida sobre ele e se tornem 
mais fortes na fé, como foi ensinado a 
vocês. E deem sempre graças a Deus.

3. COLOSSENSES 2.1-7 E CRISTO
COMO O ANTÍDOTO PARA UM
CRISTIANISMO SUPERFICIAL

Um cristianismo superficial, com raí-
zes pouco profundas, está disseminado 
em nossos dias. Sem conhecer a Palavra ou 
com pouca destreza para compreendê-la 
e aplicá-la, muitos se deixam levar por en-
sinamentos falsos, por filosofias e crenças 
que colidem com o evangelho, pelo desejo 
de passar por alguma experiência mística 
ou extraordinária e por apelos emocionais. 
Contra a superficialidade e a instabilidade 
espirituais, o único antídoto é Cristo Je-
sus – Caminho, Verdade e Vida (Jo 14.6), 
o Bom Pastor cuja voz ouvimos na Palavra
(Jo 10.1-15) e a quem, como servos e minis-
tros, anunciamos para a salvação das almas.

Paulo ocupa-se com este tema em Co-

lossenses 2 e em outros de seus escritos, 
como, por exemplo, Efésios 4.11-14, NAA, 
trecho em que tece uma relação estreita 
entre o ministério da Palavra e a edifica-
ção do corpo de Cristo, a igreja:

“E ele mesmo concedeu uns para 
apóstolos, outros para profetas, outros 
para evangelistas e outros para pastores 
e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento 
dos santos para o desempenho do seu ser-
viço, para a edificação do corpo de Cristo, 
até que todos cheguemos à unidade da fé e 
do pleno conhecimento do Filho de Deus, 
ao estado de pessoa madura, à medida da 
estatura da plenitude de Cristo, para que 
não mais sejamos como crianças, arras-
tados pelas ondas e levados de um lado 
para outro por qualquer vento de doutri-
na, pela artimanha das pessoas, pela as-
túcia com que induzem ao erro.”

Conscientes desse privilégio e dessa 
responsabilidade de servir a Deus para a 
edificação da igreja, recordemos que a pro-
fundidade e a estabilidade espirituais pro-
postas em Colossenses 2.1-7, a. provêm do 
conhecimento de Cristo; b. protegem con-
tra o engano; c. vêm de um caminhar diário 
com Cristo Jesus. Cada um desses pontos 
será um pouco mais esmiuçado a seguir.

a) Profundidade e estabilidade
espirituais provêm do
conhecimento de Cristo –
Colossenses 2.1-3
Em Colossenses 2.1, Paulo fala clara-

mente de seus esforços em prol das pes-
soas que Deus congregou em Colossos, em 
Laodiceia e mesmo por “outros que não o 
viram face a face”. Assim como não se en-
vergonha do evangelho (Rm 1.16), Paulo 
tampouco se envergonha de afirmar seu 
trabalho. Ele não está se valorizando nem 
advogando em causa própria, mas reafir-
mando a missão para a qual foi chama-
do como apóstolos entre os gentios (Rm 
11.13). Esta “luta” se traduz no fato de o 
apóstolo estar preso e, mesmo assim, a 
partir da prisão, escrever uma carta tão 

VIVER ENRAIZADOS E EDIFICADOS EM CRISTO (COLOSSENSES 2.1-7)



Viver enraizado e 
edificado em Cristo 
nos enriquece com 
bens espirituais que 
nos fortalecem para 
enfrentar quaisquer 
dificuldades que nos 
sobrevenham
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amorosa e pastoral aos colossenses, a 
quem ensina e por quem ora. Paulo dedi-
ca-se ao cumprimento da missão recebi-
da de Cristo e nisso se esmera, buscando 
a salvação e o crescimento dos destinatá-
rios de sua carta e de outros, pessoas que 
ele nem mesmo conhece pessoalmente.

Nos versículos 2 e 3, de maneira bas-
tante condensada, Paulo exprime a razão 
de sua grande labuta. Por meio de sua 
luta apostólica, Paulo deseja que o cora-
ção de seus destinatários seja “consolado” 
ou “encorajado” (do gr. parakaléo, ambas 

as traduções são possíveis) e que eles, 
unidos em amor (numa ante-
cipação do teor de Colossen-

ses 3.14), se enriqueçam com 
o conhecimento de Cristo, cujo

mistério ou segredo já foi revelado e 
manifesto no evangelho. E lembrando 

Philip Melanchthon, “conhecer a Cristo é 
conhecer os seus benefícios”, obtendo dele 
perdão, paz de consciência, salvação e vida 
eterna. Quem tem a Cristo, não tem tudo 
(Rm 8.32)? E se Cristo se deu e se revelou 
a nós, somos ricos e sábios segundo Deus 
(Rm 11.33; Fp 3.7-8).

Conhecer a Cristo traz profundidade 
e estabilidade espirituais. Viver enrai-

zado e edificado em Cristo nos enri-
quece com bens espirituais que 

nos fortalecem para enfrentar 
quaisquer dificuldades que 
nos sobrevenham (Fp 4.13). 

E Cristo quer que o conheçamos 
mais, a ele e seus benefícios, quando diz 
em Mateus 11.28-30, NAA:

“– Venham a mim todos vocês que es-
tão cansados e sobrecarregados, e eu os 
aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo 
e aprendam de mim, porque sou manso e 
humilde de coração; e vocês acharão des-
canso para a sua alma. Porque o meu jugo 
é suave, e o meu fardo é leve”.

b) Profundidade e estabilidade
espirituais protegem contra o
engano – Colossenses 2.4-5
No versículo 4, uma vez mais o apóstolo 

Paulo se coloca claramente e agrega senti-
do ao que expôs anteriormente. Tudo o que 
Paulo escreveu foi dito “para que ninguém 

os engane com argumentos falaciosos” ou 
“explicações que soam verdadeiras, mas 
não são”. Para os destinatários de Paulo, as-
sim como em todo o mundo greco-romano, 
a retórica era valorizada e amplamente uti-
lizada. Não há problema em usar palavras 
bonitas, desde que sejam verdadeiras. Mas 
naquele contexto, em meio a oradores ín-
tegros e bem-intencionados, também havia 
os sofistas – pessoas eloquentes cuja lógica 
alquebrada era encoberta por expressões 
de efeito e argumentos falhos. Buscando o 
melhor para os colossenses, Paulo os ad-
verte quanto à verdadeira sabedoria, que 
é Cristo. Os colossenses, e todos nós, pre-
cisamos ser humildes e submeter quais-
quer ensinos e ideias ao crivo da Palavra 
de Cristo, desconfiando de nossa própria 
inteligência (Pv 3.5-7) e levando cativo todo 
pensamento a Cristo (2Co 10.5), que é a sa-
bedoria de Deus (1Co 1,18-25).

Mesmo distante, Paulo manifesta, uma 
vez mais, seu cuidado pastoral para com 
os seus destinatários. A expressão, “em es-
pírito estou com vocês”, indica que Paulo 
pensava nos colossenses e, como pastor 
que zelava pela salvação deles, por eles 
orava e intercedia. As boas notícias sobre a 
fé dos colossenses lhe chegavam por meio 
de Epafras (Cl 1.7-8) e renderam um ras-
gado elogio do apóstolo àqueles cristãos. 
Paulo manifesta, então, que aquelas notí-
cias lhe trouxeram alegria, um sentimento 
de satisfação, mesmo estando numa pri-
são. Saber que os colossenses tinham uma 
fé firme em Cristo fez Paulo exultar, como 
alguém que vê sua missão sendo cumpri-
da apesar de suas limitações (Fp 2.17-18), 
com um pai que se alegra ao ver seus filhos 
bem encaminhados na vida.

Conhecer a Cristo traz profundidade e 
estabilidade espirituais para os momentos 
em que a firmeza de nossa fé é testada. 
Viver enraizado e edificado em Cristo, co-
nhecendo bem a sua Palavra e nela cren-
do, nos protege de cair em armadilhas e 
abandonar a fé. A Palavra de Cristo ajuda 
a identificar o engano e a permanecer na 
fé, como está escrito em 2Timóteo 3.16: 
“Toda a Escritura é inspirada por Deus e 
útil para o ensino, para a repreensão, para 
a correção, para a educação na justiça”.
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c) Profundidade e estabilidade
espirituais vêm de um caminhar
diário com Cristo Jesus –
Colossenses 2.6-7
Esses dois versículos são a base para a

temática da IELB em 2023. A caminhada 
com Cristo, para muitos, iniciou-se já na 
tenra infância, no santo batismo. Para ou-
tros, já jovens ou adultos, quando a Pala-
vra ouvida fruti�icou em arrependimento 
e fé em Cristo. Entre os destinatários da 
Carta aos Colossenses, muitos possivel-
mente chegaram à fé já adultos, outros, 
talvez, ainda pequeninos, por meio do 
batismo. A Escritura não traz esses deta-
lhes. Seja como for que “vocês receberam 
Cristo Jesus, o Senhor”, é inequívoca e cla-
ríssima a exortação de Paulo: “continuem 
a viver em Cristo”. Uma vez que morre-
mos e ressuscitamos com Cristo pela fé, 
no batismo ou na conversão, precisamos 
continuar vivendo nele. Fora de Cristo e 
à parte dele, não há vida, pois “sem ele, 
nada podemos fazer” (Jo 15.5).

E Paulo não se contenta com um vi-
ver super�icial ou instável; por isso, ele 
quali�ica esse viver e anima os seus des-
tinatários a “aprofundarem suas raízes 
em Cristo” e a “estarem alicerçados em 
Cristo”. Trata-se de um viver diário. Sim, 
os “batizados” e os “novos convertidos”, 
todos, precisam continuar plantados e 
�irmados na Palavra de Cristo e, por con-
sequência, também na santa ceia, que é 
outro meio pelo qual Deus concede sua 
graça e estende o seu Reino entre nós.

“Enraizados” e “edi�icados” remetem 
a dois textos emblemáticos das Escritu-
ras no tocante a permanecer e crescer na 
fé. O primeiro deles é o Salmo 1, que ecoa 
lindamente em Colossenses 2.6-7, e que 
na NAA recebe o sugestivo título “Os jus-
tos e os ímpios”:

“Bem-aventurado é aquele que não 
anda no conselho dos ímpios, não se de-
tém no caminho dos pecadores, nem se 
assenta na roda dos escarnecedores.

Pelo contrário, o seu prazer está na 
lei do SENHOR, e na sua lei medita de 
dia e de noite.

Ele é como árvore plantada junto a uma 
corrente de águas, que, no devido tempo, dá 

o seu fruto, e cuja folhagem não murcha; e 
tudo o que ele faz será bem-sucedido.

Os ímpios não são assim; são, porém, 
como a palha que o vento dispersa.

Por isso, os ímpios não prevalecerão 
no juízo, nem os pecadores, na congrega-
ção dos justos.

Pois o SENHOR conhece o caminho 
dos justos, mas o caminho dos ímpios 
perecerá.”

Colossenses 2.7 e o �inal do Sermão 
do Monte, Mateus 7.24-27:

“– Todo aquele, pois, que ouve estas mi-
nhas palavras e as pratica será comparado 
a um homem prudente que construiu a sua 
casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbor-
daram os rios, sopraram os ventos e bate-
ram com força contra aquela casa, e ela não 
desabou, porque tinha sido construída so-
bre a rocha. E todo aquele que ouve estas 
minhas palavras e não as pratica será com-
parado a um homem insensato que cons-
truiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, 
transbordaram os rios, sopraram os ventos 
e bateram com força contra aquela casa, 
e ela desabou, sendo grande a sua ruína.”

Em Colossenses 2.7, Paulo fala ainda 
de “con�irmados na fé, como foi ensinado 
a vocês, crescendo em ações de graças”. 
Uma vez que a fé nasceu e vem sendo nu-
trida com o alimento saudável e eterno 
dos meios da graça, em especial a Palavra 
e a ceia do Senhor, essa mesma fé começa 
a dar frutos, pois é “árvore plantada junto 
a uma corrente de águas”. Tais frutos não 
levam à salvação, mas são expressão de 
uma vida já redimida e salva por Cristo 
Jesus. E a vida toda do cristão passa a ser 
um cântico de louvor a Deus, um hino de 
ações de graças, para que o Pai seja glori-
�icado (Mt 5.16). 

Conhecer a Cristo traz profundidade e 
estabilidade espirituais e vem de um cami-
nhar diário com Cristo Jesus. Enraizado na 
Palavra, lembrando do batismo e partici-
pando da santa ceia, cada cristão transbor-
da em gratidão e cresce em ações de amor 
para com Deus e para com o semelhante.

Temas da IELB para o 
período 2023-2026



UMA LIÇÃO DO REFORMADOR PARA 
OS REFORMADORES DE HOJE
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O amor pela Palavra de Deus e a vida 
cristã começam em casa. Os pais e avós 
podem ajudar seus filhos a criarem raízes 
profundas na Palavra de Deus e a viverem 
suas vidas sobre a rocha, que é Cristo. Em 
meio às suas muitas tarefas e viagens, Lu-
tero sempre buscou maneiras de se man-
ter conectado com sua família, em espe-
cial, com seus filhos. Sem telefone nem 
WhatsApp, Lutero recorria aos meios de 
que dispunha no século 16 para “educar 
seus filhos no caminho em que deviam 
andar” (Pv 22.6). Em 1530, em atitude si-
milar à de Paulo e Timóteo na Epístola aos 
Colossenses, escreveu uma carta paterno-
-pastoral e amorosa ao seu filho Hans ou
“Joãozinho”. Deixo-a registrada a seguir, em
tradução própria, como testemunho e ins-
piração para que todos nós, reformadores 
de hoje, busquemos semear ainda mais e
das maneiras mais criativas e relevantes a
santa Palavra de Deus às pessoas de todas 
as idades, começando pelos pequeninos, a
fim de que, “ainda quando forem velhos,
não se desviem do Caminho”, que é Cristo
Jesus. Eis a Carta de Lutero ao filho Hans:

“Graça e paz em Cristo, meu filho.
Estou feliz em saber que você está 

estudando direitinho e fazendo suas 
orações fielmente. Continue assim, filho 
querido. Quando eu voltar para casa, le-
varei para você um presente bem bonito.

Conheço um jardim, agra-
dável e atraente, cheio de 

criancinhas que se vestem com 
jaquetas douradas e colhem be-

las maçãs debaixo das árvores, e 
peras, e cerejas, e ameixas vermelhas 

e amarelas. Elas brincam e pulam, estão 
sempre felizes e têm lindos cavalinhos 
com arreios de ouro e selas de prata.

Então perguntei ao dono do jardim 
quem eram aquelas crianças, e ele me res-
pondeu: ‘Estas são crianças que gostam 
de orar, adoram estudar e são boazinhas’. 

Aí eu disse ao homem: ‘Prezado se-
nhor, tenho um filho cujo nome é Joãozi-

nho Lutero. Será que ele não podia vir tam-
bém a este jardim para comer estas apeti-
tosas peras e maçãs, cavalgar estes lindos 
cavalinhos e brincar com as crianças?’

E o homem me respondeu: ‘Ele pode, 
desde que ele goste de orar, de estudar 
muito e seja um bom menino. O Lipe e o 
Justo também podem vir com ele e eles 
ganharão apitos, tambores e pífaros, e 
também poderão dançar e se divertir 
com arcos e flechas de brinquedo’.

Depois o homem me mostrou um bo-
nito gramado no jardim, todo preparado 
para nele se dançar e onde havia apitos, 
pífaros e tambores e arcos de prata pen-
durados nas árvores em redor.

Mas ainda era bem cedo; as crianças 
não tinham terminado de comer e eu não 
podia esperar mais para vê-las dançar. En-
tão eu disse ao homem: ‘Meu caro senhor, 
preciso ir neste instante. Vou escrever ao 
meu querido Joãozinho sobre todas es-
tas coisas para que ele ore todos os dias, 
aprenda bem suas lições e seja bonzinho, 
assim ele também poderá vir para este 
jardim. E ele tem também uma tia, Lena, 
que com certeza vai trazer com ele’.

E o homem respondeu: ‘Muito bem, 
vá e conte a seu filho sobre estas coisas’. 
Portanto, meu querido Joãozinho, estu-
de e ore direitinho e diga ao Lipe e ao 
Justo que façam suas orações e também 
estudem, pois assim vocês entrarão jun-
tos no jardim.

Deus abençoe vocês. Dê à tia Lena um 
beijo por mim e diga-lhe que eu a amo.

Seu querido pai, Martinho Lutero”
Que o Senhor abençoe nossa querida 

IELB, sua Diretoria Nacional, seus pasto-
res, lideranças, famílias e indivíduos nes-
te próximo ano. Que a Palavra de Cristo 
habite ricamente em nós (Cl 3.16-17) 
e nos transforme e nos (re)ative para a 
missão a que Cristo nos chamou.

*Paulo R. Teixeira
CEL Redentor, São Paulo, SP, pastor cedido à SBB




