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“E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma
coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez
de pranto, veste de louvor, em vez de espírito
angustiado; a fim de que se chamem carvalhos
de justiça, plantados pelo SENHOR para a sua
glória.” (Isaías 61: 3)

Quando

os soldados estão em marcha, ou

avançando para a batalha, os militares pensam
que é sensato deixar a trombeta soar, para que
os guerreiros possam ser estimulados pela
música emocionante. Muitos soldados cansados
começaram a andar com um novo vigor quando
a banda iniciou uma marcha animada, ou uma
melodia comovente. Em meio ao nosso atual
serviço cristão, meus irmãos, quando confio em
que todos vocês, decidiram vir em socorro do
Senhor - para ajudar o Senhor contra os
poderosos - nós ofereceríamos as trombetas de
prata da promessa do evangelho em voz alta,
para que as hostes de Deus, ao marcharem em
ordem de batalha, possam sentir seus pulsos
acelerados e suas almas aplaudidas. Os tempos
de reavivamento também podem ser épocas de
renovação. Em tempos de grande esforço e
eminente serviço, muito mais refrigério pode
ser fornecido com sabedoria. Os homens da
colheita necessitam de refeições substanciais
em meio à exaustiva labuta; e, como eu sinto que
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o Senhor da colheita não teria seus
trabalhadores
tratados
mesquinhamente,
tenho de agradar cada um de vocês com uma
porção de pão, um bom pedaço de carne e um
jarro de vinho. Melquisedeque veio a Abraão
com pão e vinho - não em boas férias, quando ele
estivera meditando nas planícies de Manre, mas
quando ele retornou do massacre dos reis.
Depois de duros combates vem o doce
refrigério, e qualquer aqui que tenha se
esforçado diligentemente para servir o Mestre,
e tem seguido seu sagrado chamado até mesmo
para desmaiar, terá o direito de vir e sentar, e
participar do nutritivo pão e vinho, que um texto
como este prepara para todos os filhos do Pai dos
fiéis. Elias comeu pão trazido pelas mãos dos
anjos, pois uma jornada de quarenta dias estava
diante dele; tal provação de força pode ser
ordenada para os irmãos a quem esta palavra
virá. Promessas preciosas são para santos
pobres. A bebida forte da consolação divina é
para os oprimidos de coração, como diz Salomão
- “Bebe e esqueça a sua pobreza, e não mais se
lamente da sua miséria”. Que aquele que
proferiu as palavras que agora estão abertas
diante de nós fale por elas com poder para o
coração de cada um aqui presente. Elas vieram
dos lábios de Jesus; que eles caiam novamente
em nossos corações, frescas de sua boca (que
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bem confortam sem mácula), e caiam com todo
o seu antigo poder vivificante.
Vamos ler nosso texto novamente e depois
meditar sobre ele. “E a pôr sobre os que em Sião
estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo
de alegria, em vez de pranto, veste de louvor, em
vez de espírito angustiado; a fim de que se
chamem carvalhos de justiça, plantados pelo
SENHOR para a sua glória.”
Nossa primeira consideração será quem dará
essa palavra? Em segundo lugar, a quem ele a
dá? Em terceiro lugar, o que ele diz? E, em
quarto lugar, o que virá disso?
I. Primeiro então, quem dá esta palavra? É uma
palavra para os que choram em Sião, destinada
ao seu consolo. Mas quem dá isso? A resposta
não está longe de ser achada. Vem daquele que
disse: “O Espírito do Senhor Deus está sobre
mim”, “ele me enviou para curar os de coração
partido”. Agora, em um sentido muito inferior e
subordinado, os ministros cristãos têm o
Espírito de Deus. repousando sobre eles, e eles
são enviados para amarrar o coração partido;
mas eles só podem fazê-lo em nome de Jesus e
em força dada por ele. Esta palavra não é falada
por eles, nem por profetas ou apóstolos, mas
pelo grande Senhor e Mestre dos apóstolos e
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profetas e ministros, pelo próprio Jesus Cristo.
Se ele declara que nos confortará, então
podemos ter certeza de que seremos
consolados! As estrelas em sua mão direita
podem falhar em penetrar na escuridão, mas a
ascensão do Sol da Justiça efetivamente
dispersa a escuridão. Se o consolo de Israel se
manifestar para a elevação de seu povo abatido,
então suas dúvidas e medos podem muito bem
voar, já que sua presença é luz e paz.
Mas quem é esse ungido que vem consolar os
que choram? Ele é descrito no prefácio do texto
como pregador. “O Espírito do Senhor Deus está
sobre mim; porque o Senhor me designou para
pregar boas novas aos mansos”. Lembre-se de
que tipo de pregador Jesus era. "Nunca nenhum
homem falou como este homem." Ele era um
filho de consolação, de fato. Dizia-se dele: “Não
quebrará um junco machucado e não apagará o
pavio fumegante”. Ele era gentileza: seu
discurso não caiu como uma chuva de granizo,
caiu como a chuva e destilou como o orvalho,
como a pequena chuva sobre a tenra erva. Ele
desceu como a suave chuva sobre a grama
recém-cortada, espalhando revigoramento e
reavivamento onde quer que suas palavras
fossem ouvidas. A viúva nos portões de Naim
secou os olhos quando ele falou, e Jairo não mais
lamentou por sua filha. Madalena se pôs a
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chorar e Tomé deixou de duvidar quando Jesus
se mostrou. Corações pesados saltaram de
alegria, e olhos esbugalhados brilharam de
alegria ao ouvir sua oferta. Agora, se tal é a
pessoa que declara que ele consolará os
corações quebrantados, se ele for tal pregador,
podemos estar certos de que ele realizará seu
trabalho. Além de ser um pregador, ele é
descrito como um médico. "Ele me enviou para
curar os de coração partido." Alguns corações
querem mais do que palavras. As consolações
escolhidas que podem ser transmitidas na fala
humana não chegarão ao seu caso; as feridas de
seus corações são profundas, não são cortes de
carne, mas cortes horríveis que desnudam o
osso e ameaçam matar antes que sejam
habilmente fechados. É, portanto, uma grande
alegria saber que o amigo generoso que, no
texto, promete lidar com os que sofrem, é
plenamente competente para enfrentar os
casos mais terríveis. Jeová Rophi é o nome de
Jesus de Nazaré; ele é em sua própria pessoa o
Senhor que nos cura. Ele é o médico amado das
almas dos homens. "Por suas feridas somos
curados".
Ele
mesmo
tomou
nossas
enfermidades e expôs nossas doenças, e agora
ele é capaz de curar todas as nossas doenças,
quaisquer que sejam. Alegrai-vos filhos do luto;
parabéns a vós, ó filhas do desalento; quem vem
consolá-los, não somente pode pregar com a
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língua, mas pode curar com a mão.“ Ele cura os
quebrantados de coração e fecha suas feridas.
Ele conta o número das estrelas; ele os chama
por seus nomes”. Como se isso não bastasse,
nosso gracioso ajudador é descrito como um
libertador. "Ele me enviou para proclamar
liberdade aos cativos e libertar da prisão os que
estão presos." Havia muitas pessoas abatidas em
Israel nos tempos antigos - pessoas que tinham
falido e, portanto, haviam perdido suas
propriedades, e até afundaram ainda mais em
dívidas, até que eles foram obrigados a vender
seus filhos em escravidão, e se tornarem eles
mesmos fiadores. O jugo deles era muito pesado
e o problema deles era muito doloroso. Mas o
ano quinquagésimo chegou, e nunca se ouviu
música tão doce em toda a terra da Judéia, como
quando a trombeta de prata foi tirada na manhã
do jubileu, e uma forte e estridente explosão
soprou em todas as cidades, vilarejos e aldeias.
em todo o Israel, desde Dan até Berseba. O que
significava aquele som de clarim? Significava
isto: “Israelita, tu és livre. Se te vendeste, sai sem
dinheiro para o ano do jubileu.” Volte, volte,
você que perdeu suas terras; busque a velha
herdade e os acres de onde você foi conduzido:
eles são seus novamente. Volta, e ara, e semeia,
ceifa mais uma vez, e sente cada homem
debaixo de sua videira e sua figueira, pois todas
as suas heranças são restauradas. Isso fez
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grande alegria entre todas as tribos, mas Jesus
veio com uma mensagem semelhante. Ele
também publica um jubileu para pecadores
falidos e escravizados. Ele quebra os grilhões do
pecado e dá aos crentes a liberdade da verdade.
Ninguém pode manter em cativeiro as almas
que Jesus declara serem os homens livres do
Senhor. Certamente, se o Salvador tem poder,
como declara o texto, para proclamar liberdade
ao cativo, e se ele pode abrir as portas da prisão,
e libertar aqueles condenados, ele é apenas
aquele que pode consolar sua alma e a minha,
embora estejamos lamentando em Sião.
Alegremo-nos com a sua vinda e clamemos
Hosana, bendito é aquele que vem em nome do
Senhor. Feliz somos nós que vivemos em uma
época em que Jesus quebra as portas de latão e
corta as barras de ferro em fenda. Como se isso
não fosse tudo e não o suficiente, um outro
assunto é mencionado sobre o nosso Senhor, e
ele é retratado como sendo enviado como o
arauto de boas novas de todos os tipos para nós,
os filhos dos homens.
Leia o segundo verso: “Para proclamar o ano
aceitável do Senhor”. Deus tomou sobre si a
carne humana. O infinito Jeová desceu do céu e
se tornou um bebê, viveu entre nós e morreu
por nós. Contemple na pessoa do Deus
encarnado a certeza da benevolência divina.
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“Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas
o entregou gratuitamente por todos nós, como
não nos dará também com ele todas as coisas?”
Amado, o próprio fato de que um Salvador veio
ao mundo deveria ser uma fonte de esperança
para nós, e quando pensamos que ele era um
Salvador, como ele sofreu, como ele terminou o
trabalho que foi dado a ele, e que salvação ele é
no que ele fez por nós, podemos bem sentir que
o conforto de enlutados é o trabalho para o qual
ele é bem adequado, e que ele o pode executar
mais eficazmente. Quão belo no monte Olival e
no Calvário são os pés daquele que traz em sua
pessoa e em seu mundo “boas novas, que
anuncia a paz, que traz boas novas do bem, que
anuncia a salvação”.
Mas não devo demorar-me. Falei a você o
suficiente para levar seus pensamentos à pessoa
abençoada que aqui declara que ele confortará o
enlutado. Que o Espírito Santo o revele a você
em todo o poder do seu braço, o amor do seu
coração, a virtude de seu sangue, a prevalência
de sua intercessão, a majestade de sua exaltação
e a glória de seu caráter.
II. Em segundo lugar, PARA QUEM É ESTA
PALAVRA FALADA? É falado para aqueles que
choram em Sião. Eles estão em Sião. Eles são o
povo do Senhor, mas eles choram. Lamentar
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nem sempre é uma marca da graça. A natureza
geme. A natureza humana caída terá que chorar
para sempre, exceto que a graça a mude. Mas o
luto aqui significa um luto em Sião - um luto de
almas graciosas. Deixe-me tentar descrever que
tipo de luto é. Assume várias formas. Começa na
maioria dos corações com lamentação sobre o
pecado passado. Eu quebrei os mandamentos
justos de Deus, fiz o mal contra o meu Deus,
destruí a minha alma; meu coração sente isso e
amargamente chora. Uma coisa é dizer
formalmente: "Eu sou um pecador miserável"; é
muito diferente ser um. Dizer que pode ser
hipocrisia grosseira, sentir que é uma marca da
graça. Oh, que cada um de nós, se nunca
sentimos o luto pelo pecado, possa sentir isso a
esta hora. Que lamentemos pensar que
trespassamos o Salvador, que transgredimos
contra um Deus tão bom e um Redentor tão
generoso. Aqueles que choram pela culpa do
pecado passado, em pouco tempo, alcançam um
ponto mais alto. Os lamentadores não sofrem
muito tempo para se atrasar; A graça tira sua
carga de culpa. Suas transgressões são cobertas.
Eles deixam de estar de luto então? Oh, não, eles
choram de outra maneira. Há um doce luto a
respeito do meu pecado passado, que eu nunca
desejaria perder. É perdoado, todo pecado meu
é apagado, e minha alma, portanto, com uma
amargura doce, lamentaria isso mais e mais.

11

"Meus pecados, meus pecados, meu Salvador!
Quão tristemente eles caíram sobre ti
Visto através da tua gentil paciência
Eu dez vezes mais sinto todos eles.
Eu sei que eles estão perdoados;
Mas ainda a dor deles
para mim é toda a aflição e angústia
que eles depositaram em ti meu Senhor”.
Este é um tipo de luto que pode nos acompanhar
até os portões do céu. nós quase podemos nos
arrepender de ter que nos separar de tal amigo
mesmo lá.
"Senhor, deixe-me chorar,
por nada além de pecado,
E depois por ninguém além de ti.
E então eu faria - oh que eu pudesse
Constantemente chorar.”
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Os verdadeiros corações, no entanto, choram
não apenas pelas transgressões passadas, mas
também se entristecem com suas imperfeições
presentes. Se você é o que deveria ser, querido
amigo, tenho certeza de que vê muito em si
mesmo para se lamentar. Você não pode viver
como você viveria. Sempre que me encontro
com uma pessoa que sente que ele é perfeito, eu
entendo imediatamente que ele ainda não
alcançou nem mesmo uma concepção remota
do que a verdadeira perfeição deve ser. O
selvagem da Austrália está satisfeito com suas
armas de guerra, desde que nunca tenha visto
um fuzil ou ouvido falar de um canhão: para ele,
seu casebre é um modelo de arquitetura, pois
ele nunca ouviu falar de uma catedral ou de um
palácio. Não tenho dúvida de que uma ave de
porta do celeiro ficaria bastante surpresa com a
queixa que uma águia poderia fazer sobre sua
incapacidade de subir o quanto desejasse. As
aves são perfeitas - perfeitas até a condição de
sua vida de porta do celeiro, ciscando cevada,
não sabem nada mais alto do que seu local de
descanso, e assim concluem-se absolutamente
perfeitas e adequadas para tudo o que é
desejável em voo. Mas, oh, poderia saber onde
os trovões habitam, e navegar acima das
nuvens, onde os relâmpagos calejados esperam
a ordem do Senhor, então a criatura sentiria
algo das aspirações e das aflições que
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atormentam o coração da ave real. Os homens
não sabem o que Deus é, nem a infinitude de
suas perfeições, nem a majestade de sua pureza,
senão, quando mais alto clamarão: "Mais alto,
mais alto, mais alto", e lamentarão porque ainda
não atingiram, e ainda precisam voar como nas
asas da águia. Irmãos, eu falo por todos vocês
quando digo que não há um dia em que nosso
serviço nos satisfaça, nem um ato que tenhamos
realizado e que nos satisfaça. Vemos nossos
pontos e nos afligiríamos com lágrimas, se
pudéssemos, embora bendigamos a Deus, eles
são removidos pelo precioso sangue de Jesus.
Esses estão entre os abençoados que choram
porque não podem viver uma vida perfeita como
desejam. Chorar por mais santidade é um sinal
de santidade, lamentar-se por uma maior
conformidade com a imagem de Cristo prova
que já estamos em conformidade com essa
medida; suspirar por uma subordinação mais
completa de toda a nossa vida à vontade de Deus
é um luto pelo qual Jesus Cristo trará rico
conforto. O enlutado cristão lamenta, também,
porque não pode estar mais em comunhão com
Deus. Ele conhece a doçura da comunhão com o
Pai e com o Filho. Ele não pode suportar quebrálo. Se apenas a nuvem mais fina passar entre ele
e o sol do amor de Deus, ele está angustiado
diretamente, pois ele é sensível para não perder
as delícias da comunhão. Um nativo da
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ensolarada Itália deplora a ausência do azul
brilhante do céu, quando feito para habitar
nesta terra das nuvens densas; e aquele que
habitou em comunhão sem nuvens com o
Senhor lamentou a sua sorte, ainda que por
algum tempo ele não veja aquele rosto que é
como o sol brilhando em sua força. O amor não
pode suportar ausência, muito menos frieza. A
verdadeira graça encontra sua vida em
comunhão e anseia se for negada.

O verdadeiro cristão lamenta, ainda, porque não
pode ser mais útil. Ele deseja que ele seja como
um pilar de fogo e luz, para que ele possa, de dia
e de noite, iluminar os ignorantes e inspirar os
maçantes e retardatários. Ele não deseja tanto
por mais talento como por mais graça para fazer
uso do talento que possui. Ele gostaria de trazer
uma ótima renda para o dono da vinha que o
colocou como lavrador entre as videiras. Ele
anseia por trazer pérolas inestimáveis dos
profundos mares do pecado, com as quais possa
adornar o diadema de seu Senhor e Rei. Ele
suspira porque espinhos e cardos brotam onde
ele procurou uma colheita de cem por um: isso
o faz gemer: “Quem acreditou em nossa
pregação e a quem o braço do Senhor foi
revelado?”
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Além disso, como seu Senhor, ele chora pelos
outros. Ele chora em Sião por causa da morte da
igreja cristã, suas divisões, seus erros, seu
descuido em relação às almas dos pecadores.
Ele chora com Jeremias: “Como o ouro
escurece! Como é que o ouro muito fino
mudou!”
Mas ele lamenta sobretudo pelos não
convertidos. Ele vê seu estado de alienação de
Deus e, conhecendo o perigo disso, seu coração
se retrai dentro dele, como com um olhar
profético ele vê qual será o seu fim: quando
“haverá choro e ranger de dentes”. Seu coração
é partido pelos pecados e tristezas dos outros e,
como seu Salvador, ele poderia chorar pelas
cidades que rejeitam o amor divino; ele poderia
dizer como Moisés que ele estava quase
disposto a ter seu nome apagado do Livro da
Vida se outros pudessem ser salvos: ele sente tal
tristeza e peso de coração por seus parentes
segundo a carne que são estranhos a Cristo, que
ele não tem descanso em sua morte a respeito
deles. Queridos irmãos, aquele que é vivificado
pela nova vida obtém uma vasta herança de luto;
mas, que não seja esquecido, ele ganha dez vezes
mais alegria também; e, enquanto isso, esse
choro é em si mesmo doce - lágrimas não muito
salgadas e tristezas não muito amargas; tais
dores que gostaríamos de sentir enquanto
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vivermos, especialmente se o Senhor Jesus os
alternar com o cumprimento daquela excelente
promessa, à qual agora o dirijo.
III. O que é isso, então, em terceiro lugar, que
está escrito no texto para aqueles que choram?
Eu chamaria uma atenção especial para as
palavras aqui: “Para por sobre os que estão de
luto em Sião, uma coroa em vez de cinzas.”
Venha, lamentando alma que chora do modo
descrito, acolha isto de bom grado: há conforto
designado para você, e também há conforto
dado a você. É uma prerrogativa do rei Jesus
nomear e doar. Quão animador é o pensamento
de que, assim como nossos pesares são
apontados, também são nossas consolações.
Deus distribuiu uma porção para cada um de
seus seguidores, assim como José distribuiu
uma porção para cada um de seus irmãos na
festa. Você deve ter sua parte na mesa da graça,
e se você for um pouco, e tiver tristeza dupla,
você terá uma porção dupla de conforto. “Para
por sobre eles uma coroa”. Esta é uma palavra
cheia de forte consolo; pois se Deus me designar
uma porção, quem pode me privar dela? Se ele
indica meu conforto, quem se atreve a ficar no
caminho? Se ele indicar, é meu por direito. Mas
então, para tornar a nomeação segura, ele
acrescenta a palavra “dar”. O Santo de Israel no
meio de Sião dá e designa. Os ricos confortos do
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evangelho são conferidos pelo Espírito Santo,
sob o comando de Jesus Cristo, e todo
verdadeiro enlutado no tempo em que ele
precisa deles; eles são dados a cada enlutado
espiritual no tempo em que ele desmaiaria por
falta deles. Ele pode efetivamente dar o conforto
designado para cada caso particular. Tudo o que
posso fazer é falar do conforto para os que
choram. Eu não posso dividi-lo nem distribuí-lo;
mas nosso Senhor pode fazer as duas coisas.
Minha oração é que ele possa fazer isso neste
momento; que todo santo enlutado possa ter um
tempo de regozijo doce enquanto está sentado
aos pés do Mestre em uma postura de espera.
Você nunca sentiu, quando foi derrubado, de
repente, quando alguma preciosa promessa
chegou em casa para sua alma? Esta é a feliz
experiência de todos os santos:
“Às vezes uma luz surpreende
o cristão enquanto canta:
É o Senhor que se levanta
com a cura em suas asas.
Quando o conforto está diminuindo,
Ele o concede a alma novamente,
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Uma ocasião de claridade clara
Para animá-lo, depois da chuva”.
Nosso sempre bondoso e onipotente Deus sabe
consolar seus filhos e ter a certeza de que não os
deixará sem consolo. Aquele que pedir a seus
ministros repetidas vezes atende a esse dever e
diz: “Consolai, consolai o meu povo”, e ele
próprio não deixará de consolá-los. Se você está
sobrecarregado, há mais espaço para a exibição
de sua graça em você, fazendo você muito alegre
em seus caminhos. Não se desespere; não digas:
“Caí demasiado baixo, a minha harpa esteve tão
comprimida nos salgueiros que se esqueceu das
melodias alegres de Sião.” Oh, não diga isso, pois
você colocará seus dedos entre as velhas cordas,
e a arte de fazer melodia voltará para você, e seu
coração mais uma vez se alegrará. Ele nomeia e
dá - as duas palavras juntas nos dão uma dupla
esperança - ele nomeia e consola seus aflitos.
Observando, no texto, a mudança, Cristo
promete trabalhar para seus enlutados.
Primeiro, aqui está a beleza dada para as cinzas.
No hebraico há um sentido nas palavras que não
podem ser transmitidas em outras línguas. As
cinzas que os homens puseram sobre a cabeça
no Oriente, no tempo de tristeza, criaram uma
sombria tiara para a testa do enlutado; o Senhor
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promete remover todas essas cinzas e substituílas por uma gloriosa cobertura para a cabeça um diadema de beleza. Ou, se fugirmos da
palavra, e tomarmos o sentido interior,
podemos olhá-la assim: - o luto torna o rosto
pálido e sombrio, e assim tira a beleza; mas Jesus
promete que ele virá e revelará alegria à alma
aflita, que o rosto se encherá de novo: os olhos
opacos e nublados cintilarão novamente, e o
semblante, sim, e toda a pessoa será uma vez
mais radiante com a beleza que a tristeza havia
arruinado tão gravemente. Agradeço a Deus por
ter visto esta mudança acontecer em santos
preciosos que foram lanceados na alma.
Pareceu haver uma beleza visível sobre eles
quando encontraram a paz em Jesus Cristo, e
essa beleza é muito mais bela e impressionante,
porque é evidentemente uma beleza da mente,
um brilho espiritual, muito superior à
superfície comum da carne. Quando o Senhor
brilha nos rostos de seus servos, ele os faz
brilhar como a lua, quando em sua plenitude ela
reflete a luz do sol. Um Deus gracioso e imutável
derrama sobre o seu povo uma graça graciosa e
inexorável. Ó alma de luto, enfraqueceste os
teus olhos com lágrimas, e tuas faces estão
manchadas de sulcos, pelos quais as lágrimas
escaldantes arderam no seu caminho; mas o
Senhor que te cura, o Senhor Todo-Poderoso
que enxuga todas as lágrimas dos olhos
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humanos, te visitará; e se tu agora creres que
“em Jesus, ele te visitará agora, e afugentará
estas tristezas nebulosas, e tua face será clara e
resplandecente, jovial como a manhã e
cintilante como o orvalho. Regozijar-te-ás no
Deus da tua salvação, no Deus da tua grande
alegria. Não é uma promessa delicada para as
almas de luto? Então, acrescenta-se: “Ele dará o
óleo da alegria pelo luto”. Aqui temos primeiro a
beleza e depois a unção. Os orientais usavam
óleos ricos e perfumados em suas pessoas - os
usavam em grande parte e prodigamente em
tempos de grande alegria. Agora, o Espírito
Santo vem sobre aqueles que creem em Jesus, e
lhes dá uma unção de perfume, mais precioso,
mais doce e mais caro do que a manada de
Araby. Uma unção, tal como a realeza nunca
recebeu, derrama sua umidade cara sobre todos
os redimidos quando o Espírito do Senhor
repousa sobre eles. “Temos uma unção do
Santo”, diz o apóstolo. “Unges a minha cabeça
com óleo, o meu cálice transborda.” Oh, quão
favorecidos são aqueles que têm o Espírito de
Deus sobre eles! Você se lembra de que o óleo
que foi derramado sobre a cabeça de Aarão
desceu para as abas de sua roupa, de modo que
o mesmo óleo que estava em suas vestes, estava
em sua cabeça. É o mesmo Espírito que repousa
sobre o crente como aquele que repousa em
Jesus Cristo, e aquele que está unido a Cristo é
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um só Espírito. Que favor está aqui! em vez de
chorar, o cristão receberá o Espírito Santo, o
Consolador que tomará das coisas de Cristo, e as
revelará a ele, e não o fará meramente contente,
mas honrado e estimado. Então, é acrescentado,
para dar ainda maior plenitude para a promessa
de alegria, que o Senhor dará “a vestimenta de
louvor para o espírito oprimido”.
O homem primeiro é feito belo, depois ele tem a
unção, depois ele é vestido com vestes de
esplendor. Quais vestes são essas! Certamente,
Salomão, em toda a sua glória, não usava tal
vestimenta real. "A vestimenta de louvor." Que
vestimenta é essa! Fala-se de ouro forjado ou
linho fino, ou bordado de diversas cores, ou
tafetá, ou damasco, ou sedas lindas mais ricas e
raras que vêm de terras distantes - onde
qualquer coisa é comparada com “a vestimenta
de louvor?”. O homem se envolve, por assim
dizer, com a salmodia, e vive para sempre um
coro, cantando não com voz igual, mas com o
mesmo coração sincero que eles fazem que dia
e noite mantêm o interminável hino diante do
trono do infinito! Como, que vida é a sua, que
homem é ele! Ó enlutado, esta é a sua porção;
pegue isso agora; Jesus Cristo te cobrirá, mesmo
a esta hora, com a vestimenta de louvor; você
será grato pelos pecados perdoados, pela
fraqueza da enfermidade, pela vigilância
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concedida, pela ressurreição da igreja, pelos
pecadores salvos, pela qual sofrerá a maior
mudança concebível, e as vestes sórdidas de sua
desgraça serão colocadas de lado para a
brilhante disposição. de prazer. Não será o
espírito de louvor pelo espírito de tristeza,
embora fosse uma troca justa, mas como o seu
peso você tentou guardar para si mesmo, assim
o seu louvor você não deve guardar para si
mesmo, deve ser uma roupa para você, externa
e visível, bem como interior e profunda. Onde
quer que você esteja, ela será exibida aos outros,
e eles verão e tomarão conhecimento de você de
que Deus fez grandes coisas para você, e pelo
que você está feliz.
Eu gostaria de ter poder para falar
adequadamente sobre um tema como esse;
mas, certamente, preciso dAquele sobre o qual
o Espírito descansou sem medida para
proclamar essa alegre promessa aos enlutados
em Sião. Precisamos encerrar, notando qual
será o resultado dessa designação, e o texto
conclui, dizendo: “para que eles possam ser
chamados de carvalhos de justiça, plantados
pelo Senhor, para que ele possa ser glorificado”.
Aprendemos, aqui, que aquelas almas de luto
que são derrubadas e colocaram cinzas sobre
suas cabeças, quando Jesus Cristo em infinita
misericórdia vem até eles, são feitos como
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árvores - como “carvalhos”; o original é, como
“carvalhos de justiça”, isto é, eles se tornarão
fortes, firmemente enraizados, cobertos de
verdura; eles serão como uma árvore bem
regada para prazer e alegria. Tu dizes: "Eu sou
uma árvore seca, um ramo seco, eu sou um
rejeitado, ramo infrutífero; oh que eu fosse
visitado por Deus e salvo! Eu lamento porque
não posso ser o que eu faria.” Alma enlutada,
você será tudo o que seria e muito mais se Jesus
a visse. Faça a oração para ele agora; olhe para
ele, confie nele. Ele pode mudá-lo de uma árvore
ressequida que parece duas vezes morta em
uma árvore de pé junto aos rios de água, cuja
folha não murcha e cujos frutos amadurecem
em sua estação. Somente tenha confiança em
um Salvador ungido, confie naquele que não
veio aqui para destruir, mas para abençoar, e
você ainda deve através da fé tornar-se uma
árvore de justiça, a plantação do Senhor, para
que ele seja glorificado.
No texto há uma pequena palavra para a qual
você deve olhar. “Vós sereis chamados árvores
de justiça.” Agora, há muitos santos de luto que
são árvores de justiça, mas ninguém os chama
assim, eles são tão desalentados que dão uma
ideia duvidosa aos outros. Os observadores
perguntam: “Isto é um cristão?” E aqueles que
os observam não são de todo atingidos com seu
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caráter cristão. De fato, eu posso estar falando
para alguns aqui que são verdadeiros crentes
em Jesus, mas eles estão por toda a vida sujeitos
à escravidão; eles dificilmente sabem se são
salvos e, portanto, não podem esperar que os
outros fiquem muito impressionados com seu
caráter piedoso e conversas frutíferas. Mas, ó
enlutados! Se Jesus te visitar e te der o óleo da
alegria, os homens te chamarão “árvores de
justiça”, eles verão a graça em ti, não poderão
ajudar a possuí-la, será tão distinto na felicidade
da tua vida, que eles serão obrigados a vê-lo.
Conheço alguns cristãos que, onde quer que
vão, são anúncios atraentes do evangelho.
Ninguém poderia ficar com eles por meia hora
sem dizer: “De onde eles ganham esta calma,
essa paz, essa tranquilidade, esse santo deleite e
alegria?” Muitos foram atraídos para a cruz de
Cristo pelo santo prazer e alegre conversa.
daqueles a quem Cristo visitou com a
abundância de seu amor. Eu gostaria que
fôssemos todos assim. Eu não desencorajaria
um enlutado; não, mas encoraje-o a buscar as
vestes de louvor; não obstante, devo dizer que é
muito lamentável que tantos professantes
percam o mundo reclamando do que têm e do
que não têm, murmurando nas dispensações da
providência e no trabalho de seus irmãos. Eles
são mais como caranguejos silvestres do que as
árvores frutíferas do Senhor. Bem podem as
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pessoas dizerem: “Se estes são cristãos, Deus
nos salve de tal cristianismo”. Mas, quando um
homem está contente - mais do que isso, quando
ele é feliz sob todas as circunstâncias, quando
“seu espírito se regozija em Deus seu Salvador”
em profunda aflição, quando ele pode cantar no
fogo da aflição, quando ele pode se alegrar no
leito da doença, quando seu grito de triunfo
aumenta à medida que seu conflito se torna
mais e mais severo, e quando ele pode proferir a
mais doce canção de vitória em seus momentos
de partida, então todos que veem tais pessoas os
chamam de árvores de justiça, eles confessam
que eles são o povo de Deus. Note, ainda, o
resultado de tudo isso vai além, “Eles serão
chamados árvores de justiça, a plantação do
Senhor”, isto é, onde há alegria transmitida e
unção dada pelo Espírito Santo, em vez de
desânimo, os homens dirão: “É a obra de Deus, é
uma árvore que Deus plantou, poderia não
crescer assim se alguém mais tivesse plantado;
este homem é um homem da criação de Deus,
sua alegria é uma alegria da doação de Deus.”
Tenho certeza de que, no caso de alguns de nós,
estávamos tão tristes de coração antes da
conversão, através do sentimento de pecado,
que quando encontramos a paz, todo mundo
percebeu a mudança que havia em nós, e eles
disseram um ao outro: "Quem fez este homem
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tão feliz, pois ele estava apenas ainda agora tão
deprimido?" E, quando lhes dissemos onde
perdemos a nossa carga, eles disseram: “Ah, há
algo, na religião depois de tudo.” “Então
disseram que entre os pagãos o Senhor fez
grandes coisas por eles.” Lembre-se do pobre
Cristão no Progresso do Peregrino. Observe que
suspiros pesados ele soltou, que lágrimas
caíram de seus olhos, que homem miserável ele
era quando ele torceu as mãos e disse: “A cidade
onde eu moro deve ser queimada com fogo do
céu, e eu serei consumido. nela e, além disso,
sou eu mesmo arruinado por causa de um fardo
que me pesa. Ah, se eu pudesse me livrar disso!”
Você se lembra da descrição de John Bunyan de
como ele se livrou do fardo? Ele estava ao pé da
cruz, e havia um sepulcro ao lado, e quando ele
parou e olhou, e viu alguém pendurado no
madeiro, de repente as faixas que prendiam seu
fardo se soltaram, e a carga rolou
imediatamente para o sepulcro. e quando ele
procurou, não foi encontrado. E o que ele fez?
Ora, ele deu três grandes saltos de alegria e
cantou: “Abençoada cruz! Abençoado sepulcro!
Abençoado o homem que foi envergonhado por
mim.” Se aqueles que conheciam o peregrino
em sua miséria o tivessem encontrado do outro
lado daquele sepulcro, eles teriam dito: “é você
o mesmo homem?” Se Cristã o tivesse
conhecido naquele dia, ela teria dito: “Meu
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marido, é você mesmo? Que mudança veio
sobre você” e, quando ela e as crianças
observassem a alegre conversa do pai, eles
poderiam ter sido compelidos a dizer: “É obra do
Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos”. Uma
vida feliz que você pode obrigar o homem mais
perverso a perguntar onde você aprendeu a arte
de viver.
Deixe o fluxo da sua vida ser tão claro, tão
límpido, tão brilhante, tão parecido com o rio da
água da vida acima, que os homens possam
dizer: “De onde veio este riacho de cristal?
Vamos rastreá-lo até a sua fonte”, e assim eles
podem ser levados ao pé da querida cruz onde
todas as suas esperanças começaram.
Outra palavra permanece, e quando a
considerarmos, vamos concluir. Essa outra
palavra é esta: “O plantio do Senhor, para que ele
seja glorificado”. Esse é o fim de tudo, esse é o
grande resultado a que somos dirigidos, e esse é
o objetivo do próprio Deus, “que ele possa ser
glorificado”. Pois quando os homens veem o
alegre cristão, e percebem que esta é a obra de
Deus, então eles possuem o poder de Deus; nem
sempre, talvez, com seus corações como
deveriam, mas ainda assim eles são obrigados a
confessar “este é o dedo de Deus”. Enquanto
isso, os santos, consolados pelo seu exemplo,
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louvam e bendizem a Deus, e toda a igreja entoa
uma canção para o Altíssimo.
Venham, irmãos e irmãs, alguns de vocês estão
quase debaixo do pé do inimigo? Eis uma palavra
para você: “Não se regozije em mim, ó meu
inimigo, embora eu caia ainda me levantarei
novamente.” Algum de vocês está em apuros?
Outra palavra então para você; “Quando
passares pelas águas estarei contigo e pelos rios,
elas não te submergirão; quando passares pelo
fogo, não te queimarás; nem a chama acenderá
sobre ti.” Você está sobrecarregado com
trabalhos e aflições? “Como os teus dias, assim
será a tua força”, “Todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu
propósito”. Você é perseguido? Aqui está uma
nota de encorajamento para você: “Bemaventurados sereis quando os homens vos
injuriarem e perseguirem e disserem
falsamente todo o mal contra vós por minha
causa. Regozije-se e seja extremamente feliz;
porque grande é a tua recompensa no céu;
porque assim perseguiram os profetas que
foram antes de ti.” Quaisquer que sejam as
circunstâncias, “Regozijem-se sempre no
Senhor e de novo digo, alegrai-vos.” Pensem no
que Jesus lhes deu, os seus pecados são
perdoados por causa do seu nome, o teu céu está
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seguro para ti, e tudo o que necessitas para
levar-te para lá; você tem graça em seus
corações e a glória espera por você; você já tem
graça dentro de você e maior graça será
concedida a você; você é renovado pelo Espírito
de Cristo em seu homem interior, a boa obra é
iniciada, e Deus nunca a deixará até que a tenha
terminado; seus nomes estão em seu livro, ou
melhor, gravados nas palmas de suas mãos; seu
amor nunca muda, seu poder nunca diminui,
sua graça nunca falha, sua verdade é firme
como as colinas e sua fidelidade é como as
grandes montanhas. Apoie-se no amor do seu
coração, no poder do seu braço, no mérito do
seu sangue, no poder do seu apelo e na
habitação do seu Espírito.
Tome tais promessas como estas para o seu
consolo: “Fortalecei as mãos fracas e confirmai
os joelhos débeis. Dize aos que são trementes de
coração, sê forte, não temas.” “Não temas, ó
vermezinho de Jacó e vós, homens de Israel; eu
te ajudarei, diz o Senhor, e o teu Redentor, o
Santo de Israel.” “Por breve momento te deixei,
mas com grandes misericórdias torno a
acolher-te; num ímpeto de indignação, escondi
de ti a minha face por um momento; mas com
misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o
SENHOR, o teu Redentor. Porque isto é para
mim como as águas de Noé; pois jurei que as
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águas de Noé não mais inundariam a terra, e
assim jurei que não mais me iraria contra ti,
nem te repreenderia. Porque os montes se
retirarão, e os outeiros serão removidos; mas a
minha misericórdia não se apartará de ti, e a
aliança da minha paz não será removida, diz o
SENHOR, que se compadece de ti. Ó tu, aflita,
arrojada com a tormenta e desconsolada! Eis
que eu assentarei as tuas pedras com argamassa
colorida e te fundarei sobre safiras. Farei os teus
baluartes de rubis, as tuas portas, de
carbúnculos e toda a tua muralha, de pedras
preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados
do SENHOR; e será grande a paz de teus filhos.
Serás estabelecida em justiça, longe da
opressão, porque já não temerás, e também do
espanto, porque não chegará a ti. Eis que
poderão suscitar contendas, mas não procederá
de mim; quem conspira contra ti cairá diante de
ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as
brasas no fogo e que produz a arma para o seu
devido fim; também criei o assolador, para
destruir. Toda arma forjada contra ti não
prosperará; toda língua que ousar contra ti em
juízo, tu a condenarás; esta é a herança dos
servos do SENHOR e o seu direito que de mim
procede, diz o SENHOR.” “A minha graça te
basta, porque a minha força se aperfeiçoa na
fraqueza ”. “Dá poder para o fraco; e para os que
não têm força aumenta a força.” “O eterno Deus
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é o teu refúgio, e por baixo estão os braços
eternos; e ele lançará fora o inimigo de diante de
ti”. “Eu sou Deus, não falho, portanto, filhos de
Jacó, não sois consumidos”. Poder-se-ia
continuar citando estas preciosas passagens,
mas o Senhor pode aplicar uma ou outra delas a
todos os que choram. E, especialmente se
houver um pecador de luto aqui, que ele possa
se apossar daquela palavra escolhida: “Aquele
que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei
fora”, ou aquela outra sentença grandiosa:
“Todo tipo de pecado e blasfêmia será perdoado
aos homens”, ou, aquela outra, “o sangue de
Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo
pecado” ou, ainda, aquela palavra encorajadora:
“Vinde agora, e arrazoemos juntos; ainda que os
vossos pecados sejam como o escarlate, eles
serão como a lã, ainda que sejam vermelhos
como o carmesim, serão como a neve.”
O Senhor nos traga a todos em consolo e alegria
pelo caminho da cruz. Porventura, falo a alguns
para quem promessas de Deus não têm encanto;
deixe-me, então, lembrá-los de que suas
ameaças são tão seguras quanto suas
promessas. Ele pode abençoar, mas ele também
pode amaldiçoar. Será um luto para aqueles que
riem agora com alegria pecaminosa; ele dará a
seus inimigos a vingança por todas as suas
rebeliões. Ele mesmo disse: “Será que em lugar
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de perfume haverá podridão, e por cinta, corda;
em lugar de encrespadura de cabelos, calvície; e
em lugar de veste suntuosa, cilício; e marca de
fogo, em lugar de formosura.” Cuidado, pois,
com o esquecimento de Deus, para que ele não
o derrube em seu desagrado. Busque o Salvador
agora, para que o ano aceitável do Senhor não
seja fechado com um longo inverno de total
desespero.
"Você que rejeita seu justo domínio,
Ainda assim, oh, ele ainda poupa o seu fôlego;
Contudo, sua mão, seja avessa a matar,
O raio da morte desce,
Apresse-se antes que seus pés caiam,
Beije o cetro que ele estende,
E adore o Senhor de todos.”

PARTE DAS ESCRITURAS LIDA ANTES DO
SERMÃO - Isaías 61.
“1 O Espírito do SENHOR Deus está sobre mim,
porque o SENHOR me ungiu para pregar boas-
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novas aos quebrantados, enviou-me a curar os
quebrantados de coração, a proclamar
libertação aos cativos e a pôr em liberdade os
algemados;
2 a apregoar o ano aceitável do SENHOR e o dia
da vingança do nosso Deus; a consolar todos os
que choram
3 e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma
coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez
de pranto, veste de louvor, em vez de espírito
angustiado; a fim de que se chamem carvalhos
de justiça, plantados pelo SENHOR para a sua
glória.
4 Edificarão os lugares antigamente assolados,
restaurarão os de antes destruídos e renovarão
as cidades arruinadas, destruídas de geração em
geração.
5 Estranhos se apresentarão e apascentarão os
vossos rebanhos; estrangeiros serão os vossos
lavradores e os vossos vinhateiros.
6 Mas vós sereis chamados sacerdotes do
SENHOR, e vos chamarão ministros de nosso
Deus; comereis as riquezas das nações e na sua
glória vos gloriareis.

34

7 Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla
honra; em lugar da afronta, exultareis na vossa
herança; por isso, na vossa terra possuireis o
dobro e tereis perpétua alegria.
8 Porque eu, o SENHOR, amo o juízo e odeio a
iniquidade do roubo; dar-lhes-ei fielmente a sua
recompensa e com eles farei aliança eterna.
9 A sua posteridade será conhecida entre as
nações, os seus descendentes, no meio dos
povos; todos quantos os virem os reconhecerão
como família bendita do SENHOR.
10 Regozijar-me-ei muito no SENHOR, a minha
alma se alegra no meu Deus; porque me cobriu
de vestes de salvação e me envolveu com o
manto de justiça, como noivo que se adorna de
turbante, como noiva que se enfeita com as suas
joias.
11 Porque, como a terra produz os seus renovos,
e como o jardim faz brotar o que nele se semeia,
assim o SENHOR Deus fará brotar a justiça e o
louvor perante todas as nações.” (Isaías 61).
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