
	 Estamos vivendo na época que Paulo escreveu 
em II Timóteo 2 e 3. Paulo previu um tempo de grande 
perigo, tolerância, e uma queda catastrófica do caráter 
moral. Hoje em dia no mundo vemos tudo isso ao nosso 
redor. Isso é a evidência de que os inimigos de Deus 
estão tomando o mundo de uma maneira totalmente 
inédita. O povo de Deus tem uma parte muito importante 
no que deveria acontecer nessa época da história, “o fim 
dos tempos”. Existe apenas um lugar onde os inimigos de 
Deus são expulsos, este lugar é a igreja. À medida que os 
inimigos estão sendo expulsos, Seu povo se tornará uma 
verdadeira luz para as nações e uma testemunha do reino 
que virá quando Cristo voltar.
	 Paulo	disse	a	Timóteo,	“Considere o que digo, 
porque o Senhor te dará entendimento em tudo	”,	então	
como	um	“bom	soldado”	de	Cristo,	eles	saberiam	
como	derrotar	seus	inimigos.	Você	já	considerou	que	
se	Yahshua	venceu	o	mundo,	a	carne	e	o	maligno,	por	
que	a	Bíblia	diz	que	Ele	está	esperando	até	que	os	seus	
inimigos	sejam	postos	como	estrado	de	seus	pés	?
	 Nós	acreditamos	que	se	você	é	um	cristão	
sincero	e	genuinamente	considera	o	que	Paulo	diz	
nos	versículos	de	2	a	6,	você	começará	a	entender	
esta	aparente	contradição	das	escrituras.	Em	outras	
palavras	se	ele	derrotou	o	maligno,	por	que	ele	tem	que	
permanecer	nos	céus	até	que	todos	seus	inimigos	sejam	
colocados	como	estrado	de	seus	pés?	E	quem	colocará	
estes	inimigos	debaixo	de	seus	pés,	já	que	Ele	está	
nos	céus?	Isso	parece	que	tem	que	ser	feito	pelos	seus	
seguidores,	não	é?	
	 Então,	se	temos	que	colocar	todos	os	seus	
inimigos	debaixo	de	Seus	pés	antes	que	Ele	possa	
retornar,	então	precisamos	descobrir	como	ser	bons	
soldados	para	podermos	vencer.	Na	verdade,	o	que	
poderia	agradá-lo	mais	do	que	isso?	Vamos	considerar	o	
que	Paulo	está	dizendo	e	talvez	conseguiremos	entender	
uma	coisa	muito	essencial:	a	diferença	entre	a	vida	de	
um	bom	soldado	e	a	vida	de	um	civil.	Devemos	aplicar	o	
teste	de	pH			dos	versículos	2-6	em	nossas	vidas	para	ver	
onde	estamos.	
	 O	teste	do	pH	de	II	Timóteo2:2-7	deixa	claro	se	
aquele	que	crê	é	ou	não	um	verdadeiro	soldado	de	Cristo.	
O	critério	de	julgamento	é	se	“um	envolvido	em	guerra	
se	envolve	com	os	afazeres	desta	vida,”	ou	não.	Paulo	
diz	no	versículo	quatro	que	nenhum	que	foi	alistado	para	
guerra	por	seu	Supremo	Comandante	se	envolverá	em	

afazeres	de	uma	vida	civil,	isso	se	ele	realmente	quiser	
agradar	aquele	que	o	alistou.	Vida	civil	é	o	que	uma	
pessoa	faz	cada	dia	se	ela	não	está	alistada	no	exército.	
A	vida	de	um	soldado	é	o	que	ele	faz	todos	os	dias	em	
preparação	para	derrotar	um	inimigo	mortal.	O	sinal	
de	que	um	inimigo	foi	derrotado	é	quando	o	vencedor	
põe	a	cabeça	do	inimigo	sob	seus	pés.	Este	é	o	alvo	de	
um	bom	soldado	do	exército	de	Deus.	Você	consegue	
imaginar	um	soldado	tentando	travar	uma	guerra,	e	
viver	no	mundo	civil	tentando	se	sustentar	ao	mesmo	
tempo?	

	 Podemos	ver	o	que	constitui	a	“vida	civil”	
lendo	Mateus	6:31-32:	“Não andeis, pois, inquietos, 
dizendo: Que comeremos, ou que beberemos, ou com 
que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os 
gentios (civis) procuram. De certo, vosso Pai celestial 
bem sabe que necessitais de todas estas coisas.”	Um	
civil	é	quem	providencia	sua	própria	comida,	roupa	
e	abrigo.	Esta	é	a	vida	civil	das	nações	do	mundo.	É	

assim	que	o	mundo	vive.	
	 Um	bom	soldado	tem	um	propósito	–	agradar	
aquele	que	o	alistou.	Uma	pessoa	é	alistada	no	exército	
de	Deus	porque	quer	servi-lo	e	levar	para	frente	a	Sua	
vontade.	Para	estar	no	exército	de	Deus,	a	pessoa	deve	
obedecer	ao	Evangelho	–	os	termos	de	alistamento.	
Ele	odeia	sua	vida	neste	mundo	que	ainda	é	regido	por	
Satanás.	Cada	soldado	no	campo	de	batalha	aprende	a	
conhecer	seu	líder	através	de	obedecer	cada	comando	
que	ele	dá.	Você	traz	para	o	campo	de	batalha	só	o	que	
servirá	para	cumprir	a	causa	pela	qual	você	foi	alistado,	
como	em	Lucas	14:26-33	deixa	claro.	Soldados	de	
Cristo	não	se	envolvem	em	nada	do	mundo,	porque	isso	
poderia	distraí-los	e	minar	sua	força	de	lutar	contra	os	
inimigos	de	Deus,	os	quais	eles	foram	alistados	para	
colocar	debaixo	dos	pés	do	seu	comandante.	
	 	Todos	os	que	crêem	são	comandados	a	não	
amar	o	mundo	nem	as	coisas	do	mundo,	porque	se	
alguém	ama	o	mundo,	o	amor	do	Pai	não	está	nele	.	
Você	vê	que	se	uma	pessoa	ama	o	mundo	ou	as	coisas	
do	mundo	(que	seria	evidente	por	se	envolver	com	
os	afazeres	do	mundo),	ela	não	está	obedecendo	aos	
comandos	de	seu	Supremo	Comandante.	Se	ele	não	
obedece	a	seus	comandos,	ele	não	o	ama,	e	assim	o	
Comandante	não	pode	se	revelar	a	ele	para	lhe	dar	
entendimento	em	todas	as	coisas	.	Ele	não	pode	ensiná-
lo	a	usar	suas	armas	de	guerra	(Efésios	6).
	 O	evangelho	só	pode	ser	entendido	no	contexto	
de	um	soldado	totalmente	engajado	em	lutar	contra	
os	inimigos	de	seu	Mestre	e	Salvador.	Isso	exige	um	
esforço	total	–	uma	participação	total	com	tudo	que	nós	
temos,	todo	nosso	tempo	e	energia,	como	também	todas	
nossas	possessões.	Os	inimigos	de	Deus	são	aqueles	
espíritos	que	atacam	nossos	desejos,	os	desejos	de	
nossa	carne.	O	“fruto”	disso	se	torna	óbvio.	Isso	está	
registrado	em	Gálatas	5:19-21.	Este	fruto	é	chamado	
“os	frutos	da	carne”.	Fomos	salvos	para	as	“boas	obras”	
faladas	em	Efésios	2:10	que	só	podemos	fazer	se	somos	
obedientes	ao	Espírito	d’Aquele	que	nos	alistou.	Ele	
tem	um	plano	de	guerra	que	nos	assegura	a	vitória	
sobre	o	inimigo.	Sua	bandeira	é	o	amor		e	veio	antes	
de	nós	como	nosso	exemplo.	Ele	venceu	todos	os	seus	
inimigos	e	sentou	no	trono	de	seu	Pai.	Devemos	fazer	o	
mesmo		agora,	como	bons	soldados	para	trazer	esta	era	
perversa ao fim. 
	 Se	realmente	foi	ele	quem	nos	alistou,	então	
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queremos	andar	como	ele	andou	e	seguir	seu	exemplo,	
amando	uns	aos	outros	como	ele	nos	amou.	Este	é	
o	caminho	para	vitória	sobre	a	bandeira	do	amor	no	
exército	de	Deus.	Se	amamos	algo	mais	do	que	isso,	
devemos	ir	e	fazer	como	diz	em	Deuteronômio	20,	
mas	aí	não	podemos	dizer	que	o	conhecemos	ou	que	
somos	seus	seguidores.	Porque	Ele	está	interessado	em	
ganhar	a	guerra	e	Ele	é	o	comandante	supremo	e	não	
está	interessado	em	afazeres	civis.	Ele	deixou	claro	que	
o	mundo	está	passando	e	todos	seus	desejos	carnais,	
mas	aquele	que	faz	Sua	vontade	viverá	para	sempre	.	Se	
dizemos	que	somos	Seus	soldados	e	que	foi	Ele	que	nos	
alistou,	então	devemos	seguir	Seus	comandos,	aprender	
seu	plano	de	batalha	e	executá-lo	com	toda	diligência	.
	 Se	você	der	uma	olhada	no	que	está	sendo	
pregado	todos	os	domingos	na	sua	igreja,	você	
provavelmente	perceberá	que	a	Bíblia	está	sendo	
ensinada	num	contexto	de	uma	vida	civil	no	mundo,	
aplicando	as	palavras	da	Bíblia	para	viver	como	os	
gentios.	Lembre-se	que	de	acordo	com	o	que	Paulo	
disse	em	II	Timóteo	2:2-7	entre	muitas	testemunhas	
que	“se	alguém	também	compete,	não	é	coroado	se	não	
competir	segundo	as	regras”	(versículo	5).	Interpretar	
a	Bíblia	em	termos	de	uma	vida	civil	não	é	competir	
segundo	as	regras.	É	como	um	corredor	que	ganha	uma	
corrida, mas é desqualificado por usar drogas ilegais no 
treinamento.	
	 Temos	que	viver	pela	causa	que	Ele	veio,	pela	
causa	que	Ele	viveu	e	morreu.	Ele	disse	em	João	18:37,	
“por	esta	causa	eu	nasci,	e	por	esta	causa	eu	vim	ao	
mundo,	para	testemunhar	a	verdade.	Quem	é	da	verdade	
ouve	minha	voz.”	a	verdade	em	2	Timóteo	2:2-7	revela	
a	natureza	da	vida	dos	seus	verdadeiros	seguidores	
-		absoluta	devoção.	Esta	verdade	causa	um	remorso	
se	falhamos	no	teste	de	pH	da	sua	palavra	e	faltamos	
em	revelação	sobre	seu	reino	que	deveríamos	estar	
construindo	sobre	a	terra.	
	 O	Evangelho	compreensivo	é	um	teste	de	
pH com critérios bem definidos. Se você consegue 
entender	estes	critérios,	você	consegue	ver	porque	nós	
da	comunidade	das	Doze	Tribos	vivemos	dessa	maneira,	
buscando	o	reino	em	primeiro	lugar,	como	Mateus	6:33	
nos comanda a fazer. Isso significa que aplicamos tudo 
que	temos	para	servir	os	outros.	Ninguém	vive	para	si	
mesmo,	construindo	sua	própria	vida,	vivendo	em	sua	
própria	casa	com	seu	próprio	emprego.	Não,	aqueles	

com	entendimento	vivem	totalmente	para	os	outros,	e	
todas	as	suas	necessidades	estão	sendo	supridas	por	seus	
irmãos	e	irmãs.	Vivendo	dessa	maneira,	podemos	servi-
lo	onde	ele	está,	e	assim	ser	honrado	pelo	Seu	Pai	nos	
céus,	como	nosso	Mestre	disse	em	João	12:26.
	 Viver	dessa	maneira,	é	o	que	vai	expulsar	todos	
os	Seus	inimigos	que	tem	escurecido	o	mundo	por	6.000	
anos.	Seguindo	o	padrão	de	amor,	obedecendo	aquele	
que	nos	alistou	é	o	que	expõe	todos	estes	inimigos	
de	Deus	à	luz	da	sua	vida		e	os	fazem	fugir.	Esta	vida	
dá	iluminação	e	esperança	como	um	farol	para	toda	
humanidade e é uma proclamação de que o fim desta 
época	está	perto.		Então	vamos,	todos	nós	que	somos	
sinceros,	unir-nos	debaixo	dessa	bandeira	e	lutar	juntos	
com	toda	nossa	força,	pois	temos	sua	grande	promessa	e	
Sua	grande	vitória	para	nos	encorajar.


