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“Ele, respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado co-
nhecer os mistérios do Reino dos céus, mas a eles não lhes é 
dado”, Mt 13.11.

Hoje, para a Igreja do Senhor, é muito fácil compreender o 

plano de salvação e o rumo que a história da humanidade to-

mou. Há muito conhecimento sobre as escrituras sendo dia a 

dia divulgado e exposto, são exemplos claros disso as prega-

ções, os próprios estudos tidos nas congregações, nos templos 

sede, nas classes de EBD, nos cursos de Teologia e etc. Porém 

nem sempre foi assim! Houve, por muito tempo, um grande 

mistério guardado em Deus, que ninguém sabia ou esperava, 

mas se revelou nos evangelhos, a partir do conhecimento de 

que o Filho de Deus se fez carne nesta terra.

Os Evangelhos são exatamente isto! A revelação da pessoa 

de Jesus Cristo, e é por meio deles que recebemos as principais 

informações sobre o Filho de Deus. O Apóstolo Paulo pontua, 

em Efésios, dentre outras cartas que muita coisa ainda estava 

encoberta para que não houvesse a compreensão da totalida-

de do plano de Deus. A Bíblia diz que nem mesmo as potesta-

des e os seres celestiais sabiam qual era o plano eterno do Pai, 

mas que agora este mesmo plano foi revelado a Igreja, através 

da multiforme graça de Deus (Ef 3.10).

Desde os tempos mais remotos, todos aguardavam o cum-

primento do plano oculto, deste mistério glorioso que ninguém 

sabia como se daria. E hoje temos compreensão de que este 

mistério é o pleno conhecimento de Cristo e de sua multiforme 

graça. A chave de toda a revelação é Cristo, e é através dele que 

o plano de redenção de toda a humanidade (judeus ou gentios) 

se completa e se concretiza. 

É importante ressaltar a grande responsabilidade da igreja, 

neste caso. Isto porque Paulo afirma que é através da igreja 

que se revela a multiforme graça de Deus, e esta, por sua vez, 

revela às potestades e seres celestiais o mistério oculto que é 

Cristo. Veja o que Pedro fala reforçando esta responsabilidade 

eclesiástica: “Cada um administre aos outros o dom como o re-

cebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus”, 

1Pe 4.10. 

Ser um despenseiro, no sentido mais geral, é ser um encarre-

gado da despensa, responsável pelo fornecimento (a terceiros) 

de itens armazenados na despensa, é responsável pelo alimen-

to ou serviços de hotelaria, distribuidor de algo que está sob a 

sua responsabilidade. Ou seja, em outras palavras, através dos 

dons e de todo o poder que nos foi confiado por Jesus Cristo, 

devemos distribuí-los uns aos outros, como despenseiros da 

multiforme graça de Deus, como quem supre a necessidade de 

outras pessoas.

“Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir so-

bre vós; e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como 

em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. E, quando 

dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o 

recebeu, ocultando-o a seus olhos”, At 1.8,9.

Foi isso que nos foi confiado por Jesus Cristo, e é isso que 

devemos distribuir: Poder de Deus! A graça de Deus se manifes-

ta de diversas formas, mas todas elas têm como base e funda-

mento a própria pessoa de Jesus! Para compreender todos os 

mistérios e todos os tesouros ocultos, é necessário mergulhar 

e se aprofundar no conhecimento do Filho de Deus, através de 

toda a Palavra de Deus, pois ele mesmo é a Palavra!

“Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e 

despenseiros dos mistérios de Deus.” 1Co 4.11.
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