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Tendes Advogado junto ao Pai! 

 

O título deste artigo é, na verdade, uma afirmação feita pelo Apóstolo João (1ª João 2.1) após dizer 

para os seus leitores que a confissão de pecados atrai o perdão do Senhor e que não se pode negar a 

condição pecaminosa humana sob pena de fazermos Dele – o Senhor – um mentiroso, o que revela que a 

Sua Palavra não está em nós (1ª João 1.9-10). Assim, após a referida exortação, ele – João – afirma no já 

citado capítulo 2º, versículo 1º: “Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. 

Mas, se alguém pecar, temos Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo.”. 

Tais palavras nos trazem quatro lições importantes: a) todos somos pecadores e estamos sujeitos à 

prática de atitudes pecaminosas constantemente; b) apesar de sermos detentores de uma natureza que 

nos leva ao pecado, devemos nos esforçar para não incorrer nas ditas atitudes pecaminosas; c) ainda que 

pecadores, quando nos submetemos ao Senhorio do Senhor Jesus podemos descansar em relação às 

acusações lançadas sobre nós – que são procedentes –, pois Ele advoga junto ao Pai em nosso favor; e d) 

não há intermediários, além de Jesus, na nossa relação com o Pai. 

Ou seja, a intervenção de Cristo, junto ao Pai, nos leva à comunhão com Este. Tanto é assim que o 

Apóstolo ensina que anunciou a vida eterna que estava com o Pai e nos foi revelada, para que a nossa 

alegria seja completa (1ª João 1.2 e 4).  

O pecado é algo que nos entristece, pois, sendo discípulos do Senhor, sabemos que ferimos a Sua 

Santidade quando caminhamos na direção contrária dos Seus ensinamentos. No entanto, não podemos 

esquecer que o mesmo Jesus que pagou, na cruz, a pena que estava destinada a nós, usa o Seu sacrifício 

em nosso favor, como argumento irrefutável, para que nossas falhas sejam perdoadas.  

Não há intermediários, além de Cristo, nessa relação entre nós e Deus. O único que foi capaz de 

suportar a pena que deveríamos pagar foi o próprio Jesus. Ele, imaculado, “sendo rico, se fez pobre” por 

amor de nós, para que, por meio da pobreza dele, nós nos tornássemos ricos” (2ª Coríntios 8.9—com 

modificações). Ressalte-se que o texto citado, ao se referir à riqueza, não está falando de coisas materiais, 

mas, de glória Eterna. É dizer: Jesus, sendo puro, deixou a Sua glória Divina e se fez humano para que os 

humanos, pecadores, pudessem ser glorificados.  

Ora! Se Ele foi capaz de abrir mão da glória que tinha para que pudéssemos ter garantida essa glória 

para nós, não intercederia Ele, por nós, por causa das nossas falhas? Foi exatamente isto que o Apóstolo 

João ensinou quando escreveu que, se pecarmos, temos Advogado junto ao Pai: Jesus Cristo — o Justo; isto 

é, aquele sobre o qual não pesava nenhuma condenação. 

O autor da Carta aos Hebreus preconiza que “ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo, 

depois disto, o juízo” (Hebreus 9.27). Ocorre que quando houver esse julgamento, ainda que se apresente 

libelo contra nós — os cristãos — teremos Jesus Cristo intercedendo por cada um de nós, provando que Ele 

pagou o preço na cruz para que fossemos absolvidos. Ele — o justo — nos justificou e, portanto, não pode 

pesar condenação eterna sobre nós. 

Destarte, devemos envidar todos os esforços para não contrariar os preceitos divinos. No entanto, se 

infringirmos tais preceitos, devemos confessar nossas falhas com a certeza de que o nosso Advogado 

intercederá por nós com o argumento que não falha: o castigo que nos traz a paz foi lançado sobre Ele 

(Isaías 53.5—com modificações).   

Seja abençoado. 

Valter Vandilson Custódio de Brito — seu pastor. 

 PALAVRA PASTORAL 
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Arábia Saudita 

 

A maioria dos cristãos na Arábia Saudita 

são expatriados, ou seja, são estrangeiros 

residentes no país. A maioria vem de países de 

renda baixa e média da Ásia e da África, mas 

também existem alguns do Ocidente.  

Além de serem explorados e mal pagos, os 

trabalhadores asiáticos e africanos são 

regularmente expostos a abusos verbais e 

físicos por causa da etnia e baixo status, mas a 

fé cristã também pode desempenhar um papel 

nisso. Cristãos expatriados são severamente 

restringidos em compartilhar a fé cristã com muçulmanos e em se reunir para adoração, o que acarreta o 

risco de detenção e deportação. Consequentemente, os expatriados tendem a manter silêncio sobre a fé.  

Os poucos cristãos sauditas de origem muçulmana enfrentam ainda mais pressão, especialmente 

da família. Os muçulmanos expatriados que se convertem à fé cristã também enfrentam forte perseguição, 

provavelmente semelhante aos níveis que teriam experimentado no país de origem. Seja saudita ou não, a 

maioria dos cristãos ex-muçulmanos é forçada a praticar a fé em segredo.  

No entanto, o pequeno número de cristãos sauditas tem aumentado lentamente e eles estão se tornando 

mais ousados, compartilhando a fé com outras pessoas na internet e em canais de TV cristãos por satélite. 

Tal ação pública gerou sérias repercussões por parte de famílias e autoridades sauditas.  

O nível de perseguição na Arábia Saudita é o mesmo em todo o país no geral, embora o controle social 

provavelmente seja maior nas áreas rurais. Uma possível exceção são as áreas de expatriados ocidentais, 

onde há menos controle e pressão para aderir às rígidas normas islâmicas.  

As consequências da conversão do islamismo ao cristianismo são sentidas de forma mais aguda por 

mulheres e meninas, refletindo seu status na sociedade saudita.  

Na Arábia Saudita, a religião oficial e a lei são islâmicas, e espera-se que todos os cidadãos sejam 

muçulmanos. Devido à natureza estrita da sociedade islâmica saudita, na qual as mulheres são subordinadas 

aos homens, elas estão sob constante e rigorosa vigilância. Manter a reputação da família é considerado de 

extrema importância.  

Abandonar o islã é um dos maiores pecados que um muçulmano pode cometer. As mulheres cristãs de 

ascendência muçulmana estão expostas a uma pressão considerável provocada pela nova fé, mas agravada 

por seu gênero. Se a nova fé for descoberta, elas correm o risco de violência física, assédio verbal, prisão 

domiciliar e casamento forçado com um muçulmano conservador como uma medida “corretiva” (às vezes 

como segunda esposa). Em tais casamentos, as mulheres tendem a sofrer abusos sexuais e psicológicos.  

Os homens cristãos sauditas pagam um preço considerável se a fé for descoberta.  Se os cristãos ex-

muçulmanos forem detidos ou presos, as famílias serão afetadas financeiramente, uma vez que os homens 

são, em geral, os provedores nas famílias sauditas. Dadas essas pressões, e o impacto que 

causariam na família, a maioria dos ex-muçulmanos escolhe viver como cristãos secretos. Isso se estende a 

nem mesmo contar aos próprios filhos sobre a fé, por medo de que parentes ou funcionários da escola 

descubram que eles deixaram o islã.  

                                                                                              MISSÕES EM FOCO  

  Fonte: portasabertas.org.br 
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Dia 19 
 

2º Reis 17-19 

 

Dia 20 
 

2º Reis 20-22 

 

Dia 21 
 

2º Reis 23-25 

 

Dia 22 
 

1º Crônicas 1-4 

 

Dia 23 
 

1º Crônicas 5-7 

 

Dia 24 
 

1º Crônicas 8-10 

 

Dia 25 
 

1º Crônicas 11-13 

Liderança Corajosa (Bill Hybels, Vida, 250 páginas)  
 

Os líderes das igrejas locais têm o potencial de ser a mais influente força do planeta! Pela 

graça e capacitação de Deus, eles devem saber doas ousadia, determinação e 

sensibilidade no exercício do ministério. 
 

Liderança corajosa é o livro mais importante que Bill Hybels já escreveu. Ele compartilha 

suas experiências e o que aprendeu sobre liderança cristã nos trinta anos à frente da 

Willow Creek Community Church. 
 

Os leitores conhecerão ideias pioneiras para desenvolver uma equipe forte e inspirar outros 

líderes. Aprenderão a identificar seu estilo de liderança, descobrindo ainda o poder da 

visão e de que forma podem transformá-la em ação eficaz. Torne-se um líder corajoso... Segundo o coração de 

Deus. 
Resenha extraída da contracapa do livro  

 
 

Domingo - 10h e 18h 

Celebrações 

 

Quarta - 19h30min 

Oração e Estudo Bíblico 

 

Sábado - 17h 

Reunião do Somente elas 

 

Sábado - 19h 

Jovens e adolescentes 
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