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A IGREJA TEÓRICA 
 

(Lucas 14:1-4) Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais 
dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante 
dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da 
lei, e aos fariseus, dizendo: É lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se. E, 
tomando-o, o curou e despediu. (JFA) 

 
1 O que é hidropisia? 
 
Esta é uma condição caracterizada por um inchaço causado por retenção de líquido (água). 
Também conhecido como edema, Anarsarca. As causas são insuficiência cardíaca, 
insuficiência renal, insuficiência hepática, poucas proteínas no organismo (desnutrição). 
A causa mais comum hoje é a falha cardíaca (Insuficiência Cardíaca). 
 
2 Características dessa doença na figura de uma igreja teórica (a igreja que vive na 
doutrina abstrata, não experiência dinâmica) 
 
2.1 Inchaço 
 
A pessoa com esta doença está inchada por causa da água. Este inchaço pode ser visto na face, 
braços, pernas ou abdôme. Ela parece maior do que o normal. Ela se ensoberbece. 
 
A água é um símbolo da Palavra. Este é um retrato de uma pessoa "sobrecarregada" com o 
conhecimento da Palavra. 
 

(1Corintios 8:1) Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos 
temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. (JFA) 

 
(Isaias 47:10) Você confiou em sua impiedade e disse: ‘Ninguém me vê’. Sua 
sabedoria e conhecimento a enganam quando você diz a si mesma: ‘Somente eu, e 
mais ninguém além de mim’. (NVI) 

 
(1Coríntios 4:18-20) Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter 
convosco. Em breve, porém, irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei, 
não as palavras dos que andam inchados, mas o poder. Porque o reino de Deus não 
consiste em palavras, mas em poder. (JFA) 

 
2.2 Falta de ar 
 
A pessoa com hidropisia sofre com um sintoma incapacitante de falta de ar por causa da água 
que se acumula nos pulmões. Estes pacientes perdem o fôlego. 
A respiração é o símbolo do Espírito Santo. A pessoa com hidropisia é a imagem de um 
crente que é preenchido com um conhecimento teórico da Palavra de Deus, mas desprovido 
do Espírito. Ele conhece a Palavra, mas não pode andar na Palavra por causa de sua 
deficiência no Espírito. 
 

(Gálatas 5:16) Por isso digo: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os 
desejos da carne. (NVI) 
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(Gálatas 5:25) Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. (NVI) 
 
O crente teórico está servindo a velhice da lei. 
 

(Romanos 7:6) Mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo em que 
estávamos retidos, para servirmos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. 
(JFA) 

 
3 Problemas subjacentes na forma comum da hidropisia hoje e como a igreja teórica se 
relaciona 
 
3.1 Incompetência 
 
A pessoa com hidropisia é incapaz de realizar atividades físicas normais por causa de falta de 
ar. Ele é fisicamente incapaz. 
 
O crente teórico sabe o que fazer, mas não pode transformar o conhecimento em prática. 
 

(Mateus 23:1-4) Então, Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: 
"Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e 
façam tudo o que eles lhes dizem. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam 
o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, 
mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. (NVI) 

 
O crente teórico é impotente em seu testemunho por causa de sua deficiência no Espírito. Ele 
não migrou para a segunda fase do crescimento - o batismo no Espírito Santo. 
 

(Atos 1:8) Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão 
minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da 
terra". (NVI) 

 
3.2 Não há força no homem interior 
 

(Efésios 3:16) Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais 
corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior; (NVI) 

 
Pode haver discurso atraente, mas nenhuma demonstração do "Espírito e poder". 
 

(1Coríntios 2:4) E a minha palavra, e a minha pregação, não consistiram em palavras 
persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder; 
(JFA) 

 
(Romanos 15:19) pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito 
de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores, até o Ilírico, proclamei plenamente o 
evangelho de Cristo. (NVI) 

 
3.3 Negligencia assuntos mais importantes 
 

(Mateus 23:23) "Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo 
da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais 
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importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas 
coisas, sem omitir aquelas. (NVI) 

 
3.4 Dependência 
 
Em vista de sua deficiência física, o paciente com hidropisia é dependente dos outros. Ele 
requer cuidados médicos constantes. 
 

(Efésios 6:13) Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no 
dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. (NVI) 

 
A pessoa com hidropisia avançada é incapaz de ficar sozinha. 
Por causa da deficiência no Espírito, ela não pode levar uma vida autônoma. Ela depende de 
recursos alternativos ao invés do Espírito. O recurso alternativo é o braço de carne. 
 

(2Crônicas 32: 8-9) Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso 
Deus, para nos ajudar, e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de 
Ezequias, rei de Judá. Depois disto Senaqueribe, rei da Assíria, enviou os seus servos 
a Jerusalém (ele porém estava diante de Laquis, com todas as suas forças), a 
Ezequias, rei de Judá, e a todo o Judá que estava em Jerusalém, dizendo: (JFA) 

 
(Jeremias 17:5) Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem, e faz da 
carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor!  (JFA). 

 
RECURSOS ALTERNATIVOS: 
 
Vinho para a alegria e oudácia ao invés do Espírito. 
Vantagem numérica em vez do Poder do Espírito. 
Leis religiosas, programas e regulamentos ao invés da direção do Espírito. 
Força denominacional invés da força do Espírito Santo. 
Documentos de validação (graus e diplomas) ao invés de validação pelos Frutos do Espírito. 
Os deveres da letra, em vez da liberdade do Espírito. 
A voz do humanismo (psicologia, filosofia humana, nova era) em vez da voz do Espírito. 
O poder de Mamom ao invés do Poder do Espírito. 
A ostentação da linguagem e do intelecto ao invés do Poder do Espírito. 
O poder humano e político governamental influenciam em vez do poder de Deus. 
 

(Zacarias 4:6) "Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel: ‘Não por força nem por 
violência, mas pelo meu Espírito’, diz o Senhor dos Exércitos. (NVI). 

 
3.5 Alta manutenção 
 
Ele precisa de um fornecimento constante de oxigênio a partir de uma máquina e ser apoiado 
na cama para ajudar com seus problemas respiratórios. Além disso, ele precisa de uma dieta 
especial e medicamentos caros para manter o equilíbrio dos fluidos. 
Crentes teóricos exigem alta manutenção. Eles drenam os recursos e unção do homem 
estabelecido. 
 
Eles exigem explicações constantes porque eles não podem ouvir a voz do Espírito. 
São constantemente envolvidos em contendas porque: 
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(1Coríntios 2:14) Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, 
porque para ele são loucura; e não pode entendê-las, porque elas se discernem 
espiritualmente. (JFA) 

 
(Mateus 23:24) Guias cegos! Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. (NVI) 

 
Eles retardam igreja, porque eles são "pesados" com as revelações teóricas, curiosidades 
bíblicas e conhecimento abstrato. 
Eles exigem constantes consultas porque estão inchados com o conhecimento. 
Eles exigem atenção constante do homem estabelecido porque eles sentem que são referência 
material. 
São ouvintes e alto-falantes, não praticantes. 
 
Esta é uma posição de fariseu (Note que a pessoa com hidropisia estava na casa do fariseu). 
 
3.6 Morte por sobrecarga de água 
 
A água finalmente mata o indivíduo com hidropisia - a morte por afogamento. 
 
(2Coríntios 3:6) Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, 
mas do Espírito; pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. (NVI) 
 
3.7 Problemas cardíacos 
 
O problema subjacente na hidropisia (o tipo mais comum) é o coração do paciente falhar. 
O Crente teórico tem problemas cardíacos. 
 
O coração representa figurativamente uma mente, emoções e vontade do indivíduo, que é a 
parte interior do homem que não pode ser vista. 
O problema com o crente teórico é que o seu coração se tornou endurecido. 
Hebreus fala sobre essa condição. 
 

(Hebreus 3:6-15) mas Cristo é fiel como Filho sobre a casa de Deus; e esta casa 
somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos 
gloriamos. Assim, como diz o Espírito Santo: "Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não 
endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto, 
onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 
quarenta anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e 
disse: Os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus 
caminhos. Assim jurei na minha ira: Jamais entrarão no meu descanso". Cuidado, 
irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste 
do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o 
tempo que se chama "hoje", de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo 
engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, 
nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: 
"Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião". 
(NVI)  

 
O coração endurecido tem os seguintes diagnósticos: 
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3.7.1 Vive no adiamento 
 
Portanto, como diz o Espírito Santo: "Hoje, se ouvirdes a sua voz, 
 
A pessoa com um coração endurecido não pode servir a Deus hoje. Ele vive no reino do 
adiamento. 
 

(Atos 24:25) Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e 
do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: "Basta, por enquanto! Pode sair. Quando 
achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo". (NVI) 

 
3.7.2 Testa/tenta a Deus 
 
“onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante quarenta anos, 
terem visto o que eu fiz.” 
 

(Mateus 4:7) Jesus lhe respondeu: "Também está escrito: ‘Não ponha à prova o 
Senhor, o seu Deus’". (NVI) 

 
(Atos 5:9) Pedro lhe disse: "Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito 
do Senhor? Veja! Estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a 
levarão também". (NVI) 

 
A nação de Israel viu a mão de Deus sobre eles durante as 10 pragas do Egito. Eles 
experimentaram a libertação milagrosa através da divisão do Mar Vermelho, mas eles ainda 
queriam uma prova. Eles continuamente murmuravam e reclamavam. Isso expôs uma atitude 
de desconfiança. 
 
Uma pessoa com um coração endurecido pede prova porque ele não confia em Deus. 
 
3.7.3 Não conhece Seus caminhos 
 
“Portanto, eu estava irritado com aquela geração, e disse: 'Eles sempre erram em seu 
coração, e não chegaram a conhecer os meus caminhos.” 
 
Há um desconhecimento total dos caminhos de Deus. Eles têm que dizer tudo. 
 

(Salmos 18:21) Pois segui os caminhos do Senhor; não agi como ímpio, afastando-me 
do meu Deus. (NVI) 

 
Davi, o homem segundo o coração de Deus, não só conhecia as maneiras, mas se manteve nos 
caminhos de Deus. 
 
(Revisar o mnemônico "RIGHTEOUS" - para maior clareza sobre os caminhos de Deus. 
 
3.7.4 Incredulidade sobre se apartar do Deus Vivo 
 
“Cuidado, porém, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para 
se apartar do Deus vivo;” 
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A pessoa com um coração endurecido não consegue manter um foco centrado em Deus. Ele é 
muitas vezes mais focado nos dons, manifestações e tradições. 
 
3.7.5 Engano do pecado 
 
“Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama 
"hoje", de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado,” 
 
O pecado traz bem estar. É por isso que é enganoso. A pessoa com um coração endurecido 
está sentimentalmente ligada ao seu pecado. Suas ações são validadas por seus sentimentos. 
Seus sentimentos não são regidos pelo Espírito Santo. 
 
3.7.6 Incapacidade de suportar 
 
“pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à 
confiança que tivemos no princípio.” 
 
A pessoa com um coração endurecido não pode suportar dificuldades Espirituais. Ele desiste 
facilmente. 
 

(Hebreus 10:35-37) Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm; ela será 
ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem 
feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu; pois em breve, muito em breve 
"Aquele que vem virá, e não demorará. (NVI) 

 
4 Consequência da escravidão teórica 
 

(Hebreus 3:11) Assim jurei na minha ira: Jamais entrarão no meu descanso". (NVI) 
 
A pessoa com um coração endurecido não vai entrar no descanso do Senhor. Ele irá falhar no 
final. 
 
5 Características do descanso em Deus 
 

(Genesis 2:2-3) No sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse 
dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de 
toda a obra que realizara na criação. (NVI) 

 
O descanso de Deus é uma posição de 7º dia. 
 
MNEMÔNICO REST "descanso" 
 
R - REGRAS DE DEUS 
E - ESTABELECIDO 
S - SEPARADOS 
T - TRIUNFANTE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
AMPLIFICAÇÃO 
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R - REGRAS DE DEUS 
 
Esta é uma vida controlada pelo Espírito. O indivíduo deixa de suas próprias obras, ideias, 
ambições e aspirações e entra na paz de Deus. 
 

(Mateus 11: 28-30) "Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e 
eu vos aliviarei. "Tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, porque sou manso e 
humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. "Porque o meu 
jugo é suave e o meu fardo é leve." (NVI) 

 
(Hebreus 4:9-11) Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus; pois 
todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como 
Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para 
que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. (NVI) 

 
(1Pedro 4:1-4) Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também 
do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, 
para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos 
humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado vocês já gastaram tempo 
suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em 
libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria 
repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma 
torrente de imoralidade, e por isso os insultam. (NVI) 

 
(Gálatas 5:18-26) Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. 
Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem; 
idolatria e feitiçaria; ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e 
inveja; embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os 
adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o Reino de Deus. Mas o fruto 
do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, 
mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a 
Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos 
pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando 
uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. (NVI) 

 
E - ESTABELECIDO 
 
Estabelecida no chamado e no propósito de Deus. 
 

(Hebreus 4:1-6) Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de 
Deus, temamos que algum de vocês pense que tenha falhado. Pois as boas novas 
foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles; mas a mensagem que eles ouviram 
de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois 
nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: "Assim 
jurei na minha ira: Jamais entrarão no meu descanso" — embora as suas obras 
estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre 
o sétimo dia, nestas palavras: "No sétimo dia Deus descansou de toda obra que 
realizara". E de novo, na passagem citada há pouco, diz: "Jamais entrarão no meu 
descanso". Entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem 



 

10 
 

anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram, por causa da 
desobediência. (NVI) 

 
(Hebreus 1:3) O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu 
ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a 
purificação dos pecados, ele se assentou à direita da Majestade nas alturas, (NVI) 

 
(Hebreus 10:12) Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados para 
sempre, sentou-se à direita de Deus, (JFA) 

 
(Efésios 4:14) O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado 
para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e 
pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. (NVI) 

 
Esta é uma posição de firmeza, onde não se é jogado para lá e para cá e nem seduzido pelo 
inimigo. 
 

(Colossenses 2:6-9) Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, 
continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram 
ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os 
escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e 
nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita 
corporalmente toda a plenitude da divindade, (NVI) 

 
S - SEPARADOS 
 
(Hebreus 4:11-12) Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém 
venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e 
eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes; ela penetra ao ponto de dividir 
alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. (NVI) 
 
O indivíduo é entregue a partir da alma, controle emocional. 
 
T - TRIUNFANTE 
 
Monte Sião é o lugar de descanso. 
 

(Salmos 132: 13-14) O Senhor escolheu Sião, com o desejo de fazê-la sua habitação: 
"Este será o meu lugar de descanso para sempre; aqui firmarei o meu trono, pois esse 
é o meu desejo. (NVI) 

 
Davi triunfou sobre todos os seus inimigos a partir de Monte Sião. 
 

(Salmos 110:2) O Senhor estenderá o cetro de teu poder desde Sião, e dominarás 
sobre os teus inimigos! (NVI) 

 
Esta é uma posição de vitória. 


