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Quando pensamos em selo, é possível que a primeira coisa 

que venha a nossa mente sejam as cartas. Consideradas o meio 

de comunicação mais antigo do mundo, as cartas estiveram 

presentes na história de nosso país. Pero Vaz de Caminha, por 

exemplo, ao chegar ao Brasil, escreveu uma carta para relatar 

ao rei de Portugal, Dom Manuel, o que encontrara nas terras 

brasileiras. Com os avanços tecnológicos e a criação de servi-

ços de mensagens instantâneas via aplicativos tais como What-

sApp e Telegram, é inegável que a comunicação através das 

cartas diminuiu, todavia a sua importância histórica permanece.

No caso das cartas, o selo postal é utilizado para comprovar o 

pagamento do envio, porém a Bíblia relata outro tipo de selo; este 

era utilizado para marcar e dar autenticidade a documentos, obje-

tos, entre outros, como se fosse uma assinatura. Quem detivesse o 

anel do rei onde se encontrava o selo, por exemplo, podia assinar 

pelo rei. As Escrituras Sagradas contam a história de Hamã, oficial 

do Rei Assuero que, tomado pelo ódio a Mardoqueu, convenceu 

o rei a deixá-lo fazer o que bem entendesse com o povo de Deus. 

O rei deu o anel com o selo a Hamã; conferindo-lhe assim poder 

sobre todos os judeus (Et 3.7-15). Posteriormente, o rei deu o mes-

mo anel de selar a Mardoqueu, este foi um instrumento usado por 

Deus para dar livramento ao Seu povo (Et 8).

A IMPORTÂNCIA DE TER O SELO

O selo também aparece em outra história bíblica. Quando 

lançaram Daniel na cova dos leões, esta foi fechada por uma 

pedra. Então o rei Dario selou a cova com seu anel, para que 

a sentença de Daniel não fosse mudada (Dn 6.16-17). Ao selar a 

cova, o rei garantiu que ninguém a abriria, pois homem algum 

se atreveria a desobedecê-lo.

Em 2015, arqueólogos israelenses anunciaram a descoberta 

em Jerusalém do selo do Rei Ezequias. Um importante Rei de 

Judá, que combateu a idolatria do povo e fez o que era reto aos 

olhos do Senhor (2 Cr 29). Esta descoberta é mais uma prova 

do que as Escrituras Sagradas relatam. 

Vemos, portanto, a importância dos selos em diversas ocasi-

ões. Agora, imagine ser selado com o Espírito Santo? Nós filhos 

de Deus, que recebemos e confessamos a Cristo como nosso 

único Salvador, fomos selados pelo Espírito Santo. Este selo de-

monstra que pertencemos ao Eterno. Ele é a garantia de que 

o nosso Mestre irá voltar. Quão maravilhosa é esta graça ime-

recida que nos alcançou. Antes éramos escravos do pecado e 

andávamos em trevas, mas hoje somos geração eleita, remidos 

e lavados no sangue de Cristo, selados pelo Espírito e esperan-

çosos por sua vinda. Que possamos a cada dia dar graças ao 

nosso Deus que nos tem dado a salvação.

#conectou?

3º Trimestre de 2022: Espírito Santo presente em todo o tempo.
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