
 

 

 
O que faço não é o bem que desejo... 

Parte da série “ULTIMATO 50 ANOS”, Por Que (Sempre) Faço o Que Não Quero? é uma reedição da obra 
original, celebrando o meio século da revista Ultimato, e o legado do seu fundador, o pastor Elben César 

 

 
A pergunta “por que faço o que não quero?” é quase uma confissão. Incomoda e também acusa.  
 
E não é coisa de religiosos ou conversa de confessionário. Todos carregam dentro de si duas 
tendências opostas. Uma delas é para o bem, a outra é para o mal. E todo mundo sabe desse 
conflito. Está na boca dos intelectuais, dos psicopatas, no meio do povo e na igreja. 
 
A Bíblia responde e aponta caminhos para essa evidente contradição que enfrentamos todos os 
dias. Por que sou eu um, hoje, e outro, amanhã? Como lidar com a repetição do erro? Por Que 
(Sempre) Faço o Que Não Quero? ajuda o leitor a responder a essa angustiante pergunta. 

 

Série Ultimato 50 Anos 

A série “ULTIMATO 50 ANOS” celebra meio século de publicação ininterrupta da revista Ultimato, 
bem como a vida e o legado do seu fundador, o pastor Elben César, autor dos volumes da série. 

O primeiros 4 volumes –  Deixem Que Elas Mesmas Falem, Por Que (Sempre) Faço o Que Não 
Quero?, Súplicas de Um Necessitado e A História da Evangelização do Brasil, apresentam a 
reedição das obras originais – com nova identidade visual –, e misturam sabedoria bíblica e 
orientação prática para a vida cristã. 

 

*** 
 
Ficha técnica 
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Sobre o autor  

Elben César foi o fundador da Editora Ultimato e redator da revista Ultimato até a sua morte, em outubro 

de 2016. É autor de, entre outros, Por Que (Sempre) Faço o Que Não Quero?, Súplicas de Um 

Necessitado, Refeições Diárias com Jesus, Sou Eu, Calvino, Para Melhor Enfrentar o Sofrimento, Conversas 

com Lutero, De Hoje em Diante, História da Evangelização do Brasil, e Práticas Devocionais. Ex-presidente 

da Associação de Missões do Terceiro Mundo e fundador do Centro Evangélico de Missões, do qual era 

presidente de honra, era também jornalista e pastor emérito da Igreja Presbiteriana de Viçosa. 
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O livro em frases 
 
Na alma há sempre dois inquilinos: o homem bom e o homem mau. O primeiro revela os vestígios da 
criação; o segundo, os vestígios da Queda. 
*** 

A santidade absoluta não é para este mundo nem para este tempo. E é sempre possível achar algum indício 
de virtude no mais corrupto dos homens. Basta ter um pouco de boa vontade e sufocar o preconceito. 
*** 

 “Uma das formas mais pecaminosas de enfrentar o pecado é negar a condição pecadora” - Dostoievski 
*** 

Todos nascem mortos espiritualmente e precisam ser ressuscitados tanto espiritual como fisicamente. 
*** 

Todos somos gerados e nascidos em pecado. Todos nascemos destituídos da justiça original. Jesus é a única 
pessoa que nasceu fora desse estado, livre desse princípio fundamental. 
*** 

Por essa tentativa de se emancipar da dependência divina, o homem confunde-se em uma contradição 
incurável, desesperada de seu ser. Ele não é Deus, mas quer ser Deus. 
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