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C a p í t u l o  1

o criStão acredita 
no inviSível

Ao qual, não o havendo visto, amais; no qual, 

não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais  

com gozo inefável e glorioso.

1 Pedro 1.8

De todos os apóstolos, Simão Pedro, em minha 
opinião, é o que mais se destaca. Sua vida e seu ministério 
constituem um interessante objeto de estudo. Sendo um 
dos discípulos mais fascinantes, ele era declaradamente 
devotado ao Senhor, por quem esteve sempre disposto 
a morrer. Eu poderia questionar algumas de suas 
atitudes reveladas nas Escrituras, mas, no fundo, 
Pedro era radicalmente comprometido com o Senhor 
Jesus Cristo, razão pela qual nutro tamanha admiração 
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por esse homem. De modo geral, ele não sabia como 
demonstrar o seu amor pelo Senhor. Porém, após o Dia 
de Pentecostes (ver Atos 2), esse apóstolo, assim como 
os demais, nunca mais foi o mesmo, tornando-se uma 
força poderosa para Deus. 

Abordando o cristianismo de um modo prático, 
os escritos de Pedro não são tão eloquentes quanto os 
de Paulo. Suas palavras apresentam a verdade de uma 
maneira compreensível ao cristão comum, não se elevando 
em momentos de êxtase e oratória tal qual as de Paulo. 
Ao ler suas epístolas, posso, praticamente, ouvi-lo pregar 
sermões bíblicos simples e funcionais. Na linguagem do 
homem comum, Pedro escrevera em suas cartas a respeito 
dos cristãos extraordinários e indestrutíveis, dos quais ele 
fez parte. Essas pessoas creem mesmo quando não são 
capazes de ver aquilo em que acreditam.

Ao descrever o cristão extraordinário, Pedro utilizou 
duas expressões muito parecidas: Não o havendo visto e 
não o vendo agora (1 Pe 1.8). A primeira expressão se refere 
a qualquer possibilidade de esse servo ter visto Jesus em 
seu passado; a segunda, de vê-Lo no presente.

Os cristãos, uma vez espargidos com o sangue do 
Cordeiro, pertencem a Deus pela santificação do Espírito 
e creem naquilo que não podem ver ou nunca viram. Há  
certo provérbio antigo que diz: “Ver é crer”. Obviamente, 
há crenças que dependem da visão, porém elas são apenas 
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conclusões de testemunho dos sentidos. A fé do Novo 
Testamento, por outro lado, está voltada ao invisível, 
diferindo-a de qualquer outro tipo de crença existente. 

Outra maneira de afirmar isso é que os cristãos criam 
no invisível, conforme dito em Hebreus: Pela fé, [Abraão] 
deixou o Egito, não temendo a ira do rei; porque ficou firme, 
como vendo o invisível (Hb 11.27). Abraão permaneceu 
firme porque podia ver o que as demais pessoas não viam.

Devido à nossa natureza, confiamos no visível, no 
concreto. Se pudéssemos enxergar as maravilhas invisíveis 
da criação ao nosso redor, jamais nos sentiríamos solitários 
nem duvidaríamos da existência daquilo que não somos 
capazes de enxergar. O invisível existe, porém, sem fé, nós 
não podemos vê-lo. Abraão tinha fé e perseverou, pois 
ele era capaz de enxergar o que não podia ser visto. Os 
cristãos mencionados na carta de Pedro agiram como o 
Pai da fé agiu e experimentaram o invisível tão vívida e 
satisfatoriamente que se regozijaram com gozo inefável  
e glorioso. 

As canções atuais são tão inverossímeis que hesito em 
cantá-las algumas vezes. Se o Deus Todo-Poderoso nos 
compelisse a sermos 100% honestos, seriamos incapazes 
de cantar qualquer hino, pois a sua letra não reflete a 
verdade sobre nós. 

Consideremos a letra de um hino muito entoado 
nas igrejas norte-americanas: “Espero em Ti, Senhor. 

O cristãO acredita nO invisível
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Cordeiro, por amor, foste na cruz. Escuta a oração, de 
mim tem compaixão. Eis minha decisão: Seguir Jesus”1. 
Trata-se de uma bela poesia escrita por Ray Palmer2. 
Sobre a última estrofe desse hino – “Chegando a vida 
ao fim, e junto à morte, enfim, eu me sentir, bendito 
Salvador, que eu possa, sem temor, confiante em teu 
amor, ao céu subir. Amém” 3 –, Palmer declarou certa 
vez: “Fiquei tão comovido com o que estava pensando 
e escrevendo que escrevi esse último verso em meio a 
um rio de lágrimas”. Aquele homem estava compondo 
com o coração, mas eu me pergunto: Quantos de nós 
realmente refletimos na mensagem dos hinos que 
cantamos? Somente conseguimos cantar porque os 
consideramos como adaptações criativas da verdade.   

Excelso amor, escrito por Charles Wesley4, é outro 
exemplo de hino que cantamos com pouca sinceridade. 

Ó Amor, que aos mais excedes,5

Luz do céu, divino Amor,
vem e habita em nossas almas,
dá-lhes todo o Teu calor.
Infinito Amor tão cheio 
de celestes compaixões,
Tuas bênçãos suspirando
vês os nossos corações.
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Lembro-me de um cântico popular que costumávamos 
entoar antigamente nos acampamentos, Like a mighty sea 
[Como um poderoso mar], escrito por H. J. Zelley6:

Como um poderoso mar, como um poderoso mar,7

Jesus, o Teu amor sobre mim vem derramar;
as ondas de glória a rolar, meus brados não posso 

controlar;
Jesus, o Teu amor sobre mim vem derramar.

Creio que o autor desse hino estava tão absorto na 
graça de Deus que as palavras “As ondas de glória a rolar, 
meus brados não posso controlar” eram uma verdade 
literal. Contudo, muitas pessoas que cantam esse verso 
têm mais facilidade para controlar seus brados do que a 
sua concupiscência ou seu temperamento. 

Os cristãos estariam dizendo uma verdade se 
cantassem: “As ondas de glória a rolar, minha língua 
não posso controlar”. Dizer que “Meus brados não 
posso controlar” é mentir diante do Deus Todo- 
-Poderoso. Nós mentimos muito quando cantamos, 
por isso sugiro que você não cante o hino caso 
não sinta a sua mensagem. Em vez disso, diga em 
seu coração: “Ó, Deus, isso não é verdade, mas eu 
desejo que seja. Eu não sinto isso, Senhor, mas, por 
favor, faze-me senti-lo”. Acho que o Pai o entenderá 
e honrará o seu desejo.

O cristãO acredita nO invisível
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Se os cristãos comuns fossem honestos, eles cantariam 
“Veja, Deus, como me arrasto aqui embaixo, porque gosto 
tanto das distrações terrenas”, em vez de “As ondas de 
glória a rolar, meus brados não posso controlar”. Como 
esses homens podem, então, tornar-se uma pessoa que, com 
honestidade, canta “meus brados não posso controlar”?

O cristão descrito por Pedro era capaz de enxergar o 
invisível e de crer nele, comprazendo-se com gozo inefável 
e glorioso. Aqueles homens acreditavam naquilo que não 
podiam ver, não conheço uma maneira de ensinar isso. 
Crer no invisível é o único meio de sentirmos essa alegria 
indescritível e darmos um brado incontrolável. 

A crença no que é imperceptível
A característica do cristão estabelecida por Pedro é a 

sua crença no invisível. Ele também acredita que o mundo 
real e o físico coexistem, tocando-se e sendo acessíveis 
um ao outro. Não há contradição entre o espírito e a 
realidade. Existe, sim, uma contradição entre o espírito e 
a matéria, mas nunca entre o espiritual e o real. Por conta 
disso, o cristão acredita em um mundo real do qual Deus 
é o Rei, e esse Reino eterno, espiritual e invisível coexiste 
com este mundo, tocando-o e sendo acessível a ele. O 
Céu não está tão longe a ponto de precisarmos pegar um 
jato e viajar durante alguns anos-luz para chegarmos até 
lá. De modo geral, as pessoas pensam no Céu como um 
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lugar tão distante que somente podemos cantar sobre ele 
de maneira simbólica, como em: “a glória descendo para 
saudar nossas almas”8.

Os espíritos imortais habitam o mundo eterno do 
qual Deus é Rei. Para lá foram, por algum tempo, nossos 
entes queridos cristãos que morreram. Esse mundo é tão 
real quanto o físico, com o qual estamos familiarizados. 
Na verdade, ele é ainda mais real. Existe um sentido 
maravilhoso de coexistência entre os dois mundos. 
Não há entre eles um grande vácuo, diferentemente das 
estrelas que estão separadas uma das outras por alguns 
milhões de anos-luz de espaço. O mundo visível ao nosso 
redor não está separado do invisível. 

Todos sabemos que dois elementos com a mesma 
densidade não podem um único lugar no espaço ocupar 
ao mesmo tempo. Porém, há algo do qual devemos 
nos lembrar: duas matérias de densidades diferentes 
podem coexistir ao mesmo tempo em um mesmo lugar. 
Por exemplo, em uma lareira com o fogo ardendo, 
coexistem dois elementos: a luz e o calor. Eles não têm 
a mesma densidade nem são mutuamente exclusivos. 
Ambos os elementos são compatíveis e se propagam 
naquele local.

Consideremos também o Sol. Nesse astro, há dois 
elementos que coexistem um com o outro: o calor e a luz. 
O sol tanto nos aquece quanto nos ilumina, portanto 

O cristãO acredita nO invisível

VIVENDO COMO UM CRISTÃO - TOZER - KRC.indd   19 08/05/2017   12:10:52



20

ViVendo como um cristão

a luz e o calor não excluem um ao outro. Ambos são 
compatíveis, estão entrelaçados e vivem juntos. O mundo 
criado por Deus aqui embaixo, o qual chamamos de 
natureza, e o que Ele criou no alto, foi por nós denominado 
de céu, coexistem. 

Esses dois mundos não apenas existem simultanea-
mente como também se tocam e são acessíveis um ao 
outro. Por essa razão, o Senhor colocou uma escada 
na Terra, cujo topo alcançava o Céu e pela qual anjos 
subiam e desciam. Um mundo é acessível ao outro em 
qualquer direção, e as “portas” se abrem para ambos os 
lados. Assim Deus enviou Seu Filho unigênito à Terra 
e levou Estêvão às mansões celestiais. Nós podemos ele-
var nossas orações aos Céus e confiar que as respostas 
descerão até nós, pois os dois mundos se tocam, coexis-
tem e são acessíveis um ao outro. 

O cristão sobre quem Pedro escreveu acredita no 
mundo invisível, distinguindo-o dos materialistas. 
Durante as festas de fim de ano, a mídia alardeia a 
respeito das coisas espirituais. Entretanto, após o 
fim dessa temporada, ela volta a destacar os prazeres 
materiais. Até mesmo as celebrações espirituais são 
feitas de um modo material. O cristão, por sua vez, 
distingue-se claramente de todo tipo de materialismo. 
Ele não valoriza em demasia aquilo que vê nem limita 
sua crença a algo que pode tocar com as mãos, em vez 
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disso ele persevera vendo o invisível. O imaterial não 
é algo fantasmagórico, mas, sim, espiritual. As coisas 
espirituais de fato existem, embora sejam feitas de 
espírito, em vez de matéria. O cristão acredita nisso 
e vive à luz dessa verdade, discernindo-o para sempre  
do materialismo. 

De igual modo, o temente a Deus distingue-se de todo 
tipo de superstição e idolatria. Assim como o cristão, o 
idólatra também acredita no que não vê. Contudo, a fé do 
seguidor de Cristo no invisível é corrigida, disciplinada e 
purificada pela revelação divina.

Você pode perguntar a um pagão que se ajoelha diante 
de uma rocha: “Por que você adora uma pedra?”. Se ele 
for esperto, irá lhe responder: “Eu não adoro a pedra, 
mas, sim, a divindade que reside nela”.

Se você perguntasse ao gregos que se ajoelhavam 
em frente ao monte Olimpo: “Por que vocês adoram 
essa montanha?”, eles lhe responderiam: “Nós não 
adoramos o monte Olimpo, e sim os deuses que residem 
nele”. Ainda existem pessoas que se curvam diante de 
estátuas nas igrejas. Caso você lhes pergunte: “Por que 
vocês adoram essa imagem?”, elas lhe responderão: 
“Nós não adoramos a imagem, mas, sim, o deus que 
ela nos faz lembrar”.

O cristãO acredita nO invisível

VIVENDO COMO UM CRISTÃO - TOZER - KRC.indd   21 08/05/2017   12:10:52



22

ViVendo como um cristão

O modo como o cristão vê o invisível
É inteiramente possível acreditar no sobrenatural e 

não ser cristão, aliás muitas pessoas se enquadram nessa 
categoria. Entretanto, é inconcebível que o cristão não 
creia no invisível. Há quem acredite na existência de um 
mundo assustador que precisa ser aplacado por pés de 
coelho, palavras mágicas, medalhões, colares ou coisas 
do tipo. Embora seja uma fé pagã e errônea, essa é uma 
crença no invisível. 

Jesus Cristo veio ao mundo e trouxe à luz a vida e a 
imortalidade por meio do Evangelho. Ele Se dirigiu 
a nós ao descrever o mundo real, corrigindo todas as 
nossas crenças falsas e pecaminosas em superstições. O 
Filho foi o único que esteve na Glória e veio ao mundo 
contar a respeito desse lugar. O espírito de Abraão, o 
“pai da fé”, está com Deus, enquanto o seu corpo morto 
permanece adormecido em uma caverna no campo de 
Macpela. Ele nunca voltou para nos contar a respeito 
do Céu. Jesus, por outro lado, esteve no Paraíso desde 
a eternidade, por isso, quando veio à Terra, Ele nos 
contou sobre as coisas do Céu e repreendeu-nos por não 
aceitarmos as Suas palavras.

O cristão não é um materialista que apenas acredita 
no valor das coisas físicas nem um idólatra que crê, 
vagamente, na existência de outro mundo. A fé cristã 
está fundamentada nos ensinamentos dAquele que esteve 
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no Céu e cruzou a fronteira que O separava do nosso 
mundo, cheirando à mirra, a aloés e à cássia dos palácios 
de marfim (ver Salmo 45.8), os quais são perfumados pela 
presença do Rei eterno.

A confiança do cristão no invisível
Um seguidor de Cristo não apenas acredita no mundo 

sobrenatural, como também conta com ele. Ele age, faz 
planos e considera o invisível. Em contrapartida, um 
pagão ou não acredita em outro mundo ou concorda, 
respeitosamente, com a sua existência, sem permitir que 
isso interfira em seus planos. Ele continua agindo como se 
o mundo invisível não existisse, fazendo planos e vivendo 
como se o Céu fosse um mito.

O cristão, por sua vez, considera o outro mundo de 
tal modo que sua vida é influenciada pela presença invi-
sível de Deus em Seu Reino eterno, pelos espíritos aper-
feiçoados na santa Igreja dos primogênitos, pelo Espírito 
Santo e pelo sobrenatural. O invisível, na verdade, 
molda seus planos, determina seus hábitos, conforta-o, 
consola-o e o fortalece.

Saber que Deus está perto de nós e que existem mundos 
invisíveis ao nosso alcance é reconfortante. Sentimo-nos 
consolados com o fato de que Jesus fora confortado por anjos 
enquanto orava no jardim do Getsêmani, dando a entender 
que Ele poderia ter tido legiões de anjos ao seu lado. Nada 

O cristãO acredita nO invisível
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mudou, assim como proclama o poema The Kingdom of God 
[O Reino de Deus]9, de Francis Thompson10:

Os anjos ainda guardam seu antigo estado –
movem uma pedra e começam a voar!
Mas você, com seu rosto alienado,
não é capaz de tal beleza enxergar.

Nossa incredulidade não pode “tal beleza enxergar”. Os 
anjos ainda estão aqui. Nossos amigos do outro lado da 
fronteira eclesiástica gostam muito desses seres celestiais 
e celebram o exército angelical dia e noite. Suspeito que 
a ideia deles a respeito dos anjos esteja mais próxima 
do conceito pagão do monte Olimpo do que o do Novo 
Testamento. Contudo, não devemos ignorar esses seres 
e negar a sua presença neste mundo somente porque há 
pessoas que nutrem um entusiasmo exagerado por eles. 
Jesus nos afirmou, por exemplo, que os anjos cuidam das 
criancinhas: Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, 
porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a 
face de meu Pai que está nos céus (Mt 18.10).

Embora a religião pagã tenha se misturado ao 
cristianismo e criado uma visão pervertida e falsa do 
ministério angelical, nós não devemos ignorar os anjos. 
O fato de os muçulmanos orarem falsa e obedientemente 
cinco vezes por dia não é motivo para inviabilizar a nossa 
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oração. Não devemos “chutar a Bíblia para escanteio” 
apenas porque os mórmons têm o seu Livro dos mórmons. 
O fato de os cientistas cristãos se reunirem em um 
santuário não justifica uma demolição de igrejas. O falso 
jamais deveria forçar-nos a descartar o verdadeiro.

Tomemos como exemplo uma moeda de 25 centavos 
de dólar. De um lado, você lerá as palavras “Liberdade; 
em Deus confiamos” e, do outro: “Estados Unidos da 
América E Pluribus Unum11, um quarto de dólar”. Jamais 
vi uma moeda desse valor falsa, porém ainda que ela 
exista e que alguém me diga que eu a tenho, eu não 
tirarei as moedas verdadeiras de meu bolso e as jogarei 
fora no quintal. Apesar de existirem coisas falsas no 
mundo, as verdadeiras não devem ser rejeitadas. Mesmo 
que algumas pessoas deem uma importância exagerada 
aos anjos, não tenho o direito de vingar-me do ministério 
angelical menosprezando-o.

O educador Quaker Thomas Kelly12 afirmou que 
vivemos em dois planos: o natural e o espiritual. Por 
essa razão, o cristão é uma criatura tão maravilhosa, 
estranha, enigmática e intrigante. Ele é tanto animal 
quanto espírito. Ele é um sujeito curioso porque insiste 
em viver para o mundo espiritual enquanto está em seu 
corpo mortal na Terra.

Imagine que as casas de número 1.631 e 1.633 são 
ocupadas por dois vizinhos tão diferentes quanto a noite 

O cristãO acredita nO invisível
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é do dia. Um deles é um senhor boa-praça, descontraído, 
relaxado, a caminho do inferno em que não acredita. Ele 
é uma pessoa fácil de se conviver e que não importuna 
ninguém. Esse sujeito é amistoso e nos cumprimenta com 
um aceno quando passamos por ele na rua. No entanto, 
ele é um pecador, um Esaú, um rebelde simpático a 
caminho do inferno. 

Ao seu lado, vive um cristão, alguém que nasceu de 
novo e recebeu o bendito Espírito Santo como aliança  
de casamento. Todavia, ele tem seus problemas: chora 
sem motivos aparentes e, às vezes, fica de mau humor. Ele 
se incomoda ao perceber que alguém está perto demais e 
quer conversar. Quando seu vizinho não desliga o rádio, 
ele se pergunta se houve um bombardeio em algum lugar. 
Para driblar esse incômodo, ele coloca a Bíblia debaixo 
do braço e se dirige a um culto de evangelismo ou a uma 
reunião de oração. O cristão não se sente tão confortável 
quanto o ímpio e, por esse motivo, não age da mesma 
maneira que ele. 

Por que esses dois homens são diferentes? Porque o 
pagão vive apenas em um plano – o físico – enquanto  
o cristão vive em dois – o físico e o espiritual. Na 
carne, o cristão está aqui embaixo; em espírito, 
ele está lá em cima com Deus. O resultado disso é 
uma pessoa pouco sociável. Eu sempre disse que, 
apesar de os profetas nunca serem companhias 
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muito agradáveis, eles são indispensáveis para nos 
anunciar o Juízo. 

A preocupação do cristão com o invisível
Uma das características do cristão é preocupar-se com 

o sobrenatural. Permita-me usar a Ceia do Senhor como 
um exemplo disso. O que é um sacramento? É onde o 
invisível encontra e toca o visível. O momento no qual 
a eternidade entra em contato com a temporalidade. A 
Ceia do Senhor é um sacramento durante o qual o plano 
material é como um fino véu que encobre o espiritual, e 
o temporal é como um prato no qual servimos o que é 
eterno. Assim crê o cristão.

Existem duas escolas de pensamento centradas no 
sacramento da Ceia do Senhor. A primeira entende 
que os elementos, na verdade, tornam-se palpáveis – o 
invisível se torna visível. Segundo essa visão, quando você 
pega o pão na bandeja, está conscientemente tocando e 
levantando o próprio corpo de Jesus nascido de Maria. 
Essa teoria não parece digna de uma resposta séria. 

A segunda escola de pensamento acredita que o invisível 
está presente no visível, sob ele e por trás dele. Eu creio 
nisso. A presença sorridente do Filho de Deus está onde 
há os olhos da fé. É possível descobrir de onde vieram o 
pão e o vinho usados na Ceia do Senhor, afinal somos 
nós quem os compramos. Não existe nada de mágico 

O cristãO acredita nO invisível
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nisso. O pão poderia ter sido usado para alimentar os 
pássaros, assim como qualquer pecador poderia beber de 
uma taça do vinho. Contudo, mesmo não se tratando  
de algo sobrenatural, pode-se tirar uma lição prática disso. 
A Ceia estabelece o espiritual em termos materiais, o eterno 
em termos temporais. Onde quer que a fé esteja presente, 
nós nos tornamos capazes de tocar e manusear o invisível. 

A celebração da Mesa do Senhor ilustra isso muito 
bem. Até mesmo na Igreja primitiva, alguns cristãos 
se deixavam envolver tanto com as coisas materiais a 
ponto de não reconhecerem as espirituais. Eles bebiam 
o vinho e desfrutavam dele; comiam o pão até ficarem 
empanzinados. Nesses momentos, eles não estavam 
colocando sua fé no sobrenatural, pois não discerniam o 
corpo do Senhor (ver 1 Coríntios 11.29,30). 

Note que, ao longo da Palavra, principalmente nos 
escritos do apóstolo Paulo, os cristãos eram admoestados a 
não comerem nem beberem a Ceia do Senhor como algo 
meramente carnal. Esse aviso fora necessário porque, para 
muitos, o sacramento havia se tornado apenas uma refeição 
a ser saboreada. Esse pensamento materialista entristeceu 
o Criador. A Ceia do Senhor tem um significado além de 
elementos materiais. Para um homem ou uma mulher de fé, 
essa é porta material por meio da qual se alcança o espiritual.

A fé reconhece a presença do espiritual, do invisível 
e do eterno. O cristão extraordinário sobre quem Pedro 
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(Nota da editora: Neste livro, foi utilizado como fonte para dados biográficos 
de alguns autores o Hinário para o culto cristão: Notas históricas, Edith Brock 
Mulholland, Rio de Janeiro: JUERP, 2001.)
1 A versão utilizada neste capítulo é a primeira estrofe do hino 360 do Hinário 
para o culto cristão.
2 Ray Palmer (1808-1887) nasceu no pequeno Estado de Rhode Island, EUA. 
Com a perseverante ajuda de amigos, Palmer formou-se na Academia Phillips 
e, depois, na célebre Universidade Yale. Ordenado ao ministério pastoral, 
pastoreou nos estados de Maine (1839-1850) e Nova Iorque (1850-1865). Notável 
pregador e pessoa muito amada, o Dr. Palmer publicou vários volumes de poesia 
religiosa e ensaios devocionais. Sua obra poética foi publicada em 1876. (Fonte: 
MULHOLLAND, 2001, p.281,282.)
3 A versão utilizada neste capítulo é a quarta estrofe do hino 360 do Hinário para 
o culto cristão.
4 Charles Wesley (1707-1788), filho de Samuel Wesley, nasceu em Epworth, 
Inglaterra. Sua proeminência como autor de hinos pode ser atestada pela autoria 
de 623 dos 770 hinos do Wesleyan hymn book [Hinário wesleyano], pela produção 
de 30 obras poéticas e cerca de cinco mil hinos. (Fonte: <http://www.hymnary.
org/person/Wesley_Charles>. Acesso em: 28 set. 2016.) 
5 A versão utilizada neste capítulo é a primeira estrofe do hino 143 do hinário 
Salmos e hinos.
6 Henry Jeffreys Zelley (1859-1942) nasceu em Mt. Holly, Nova Jersey, Estados 
Unidos. Bacharelou-se no Seminário Pennington e, na Universidade Taylor, fez 
o mestrado e doutorado. Tornou-se pastor metodista em 1882, e, como promotor 
do movimento campmeeting, o hino Like a mighty sea [Como um poderoso mar] 
foi difundido. Conhecido por seu fervor evangelístico, Zelley escreveu mais de 
1.500 letras de hinos. Depois de trabalhar com 19 igrejas diferentes, se aposentou 
em 1929 e morreu em Trenton, Nova Jersey. (Fonte: <http://www.hymnary.org/
text/my_soul_today_is_thirsting_for_living_st>. Acesso em: 28 set. 2016.)
7 Tradução livre do estribilho do hino Like a mighty sea [Como um poderoso 
mar], de H. J. Zelley. (Fonte: <http://www.hymnary.org/text/my_soul_today_
is_thirsting_for_living_st>. Acesso em: 28 set. 2016.)

O cristãO acredita nO invisível

escreveu coloca a sua fé naquilo que não pode enxergar, 
de modo a torná-lo visível. 
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ViVendo como um cristão

8 Tradução livre do terceiro verso da quinta estrofe do hino From every stormy 
wind that blows [De cada vento tempestuoso que sopra], de Hugh Stowell (1799-
1822). (Fonte: <http://www.hymnary.org/text/from_every_stormy_wind_that_
blows>. Acesso em: 29 set. 2016.)
9 Tradução livre da poesia The Kingdom of God [O Reino de Deus], de Francis 
Thompson. 
10 Francis Thompson (1859-1907) foi um poeta católico, nascido em Preston, 
EUA. Formou-se em Medicina, mas nunca exerceu a profissão. Viciado em ópio, 
viveu em estado de pobreza extrema, mas encontrou sucesso com suas poesias em 
seus últimos anos. (Fonte: Wikipédia.)
11 E pluribus unum é o lema nacional dos Estados Unidos. Traduzido do latim, 
significa De muitos, um. Refere-se à integração das treze colônias independentes 
em um país unido, e ganhou outro significado, da natureza pluralística da 
sociedade norte-americana devido à imigração. O lema foi escolhido pelo 
primeiro comitê do Grande Selo em 1776, no começo na Revolução americana. 
A sugestão veio de Pierre Eugene DuSimitiere e, em 1956, foi criado o lema In 
God we trust, também um lema nacional. (Fonte: Wikipédia.)
12 Thomas Raymond Kelly (1893-1941) foi um americano educador Quaker que 
se dedicou a estudar e a ensinar sobre o misticismo, sendo sua obra amplamente 
lida. Kelly nasceu em Ohio, em uma família Quaker (membros da Sociedade 
Religiosa dos Amigos). O ramo do quakerismo em que ele foi criado (Wilmington 
Reunião Anual) tinha sido influenciado pelos reavivalistas do século 19 cujos 
cultos eram similares a algumas igrejas protestantes. Ele se formou em física 
na Faculdade de Wilmington e prosseguiu seus estudos na Universidade de 
Haverford, na Pensilvânia, onde teve contato com a mais tradicional veia mística 
da Sociedade Religiosa dos Amigos. (Fonte: <https://en.wikipedia.org/wiki/
Thomas_Raymond_Kelly_(Quaker_mystic)>. Acesso em: 29 set. 2016.)
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