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1 - Ver como Deus vê 

07-11-2018, QUARTA-FEIRA 

  

Deus abençoe, tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Vamos 

abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 13.   

É um assunto que, nesses dias, Deus tem chamado a nossa atenção, Inclusive ontem, em 

Brasília, nós falamos alguma coisa a respeito, mais especificamente sobre a questão de ver, 

enxergar as coisas como Deus enxerga, ver como Deus vê.  

Aqui em Mateus, no capítulo 13, versículo 16, Ele fala: “Bem-aventurados os vossos olhos, 

porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem”. A gente percebe que, quando Deus está 

chamando a atenção para uma coisa, é para que a igreja levante os olhos e veja.  

No velório da minha sogra... Esses dias a gente já vinha falando sobre esse assunto, mas 

lá no velório, a neta da Dora, a Isabel, veio me contar uma visão que ela teve. E a visão foi que 

chegava um anjo e distribuía para a igreja que estava lá (porque a igreja esteve, esteve lá dando 

uma força para a família enlutada), óculos e um aparelho auditivo.  

O que Deus quis dizer com isso, Lucilda? Você não recebeu não, o aparelho? Para quê o 

aparelho? Para quê os óculos? A igreja não é proibida de estar em lugar nenhum, muito pelo 

contrário, a igreja deve estar onde ela puder ir, onde ela for chamada.  

Jesus estava em qualquer lugar. Onde você menos o encontrava era na sinagoga. Ele 

estava mais em outros lugares. E o que Ele estava fazendo? Abrindo os olhos das pessoas. Onde 

Ele passava, Ele abria os olhos... O que Deus queria dizer era o seguinte: “Vocês estão aqui, 

vejam como veem, olhem como ouvem; vocês vão ver e vão ouvir e aí vocês analisem, vejam o 

que vocês podem aprender”.  

Eu estive lá, vi com os meus olhos, ouvi com os meus ouvidos, aprendi pra mim. Quem 

esteve lá e não viu é porque era cego e quem esteve lá e não ouviu é porque era surdo. Tinha 

gente surda e cega lá, e tinha gente que estava vendo e ouvindo. O problema agora é seu. Quem 

viu, viu; quem não viu, não viu. Só em outra oportunidade, se tiver. Só em outra ocasião, se tiver. 

Quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, não ouviu. Quem viu, viu, quem não viu, não viu. A igreja 

vive do que ela vê e do que ela ouve.  

Nós estamos o tempo todo na rua. E onde nós vamos, onde nós andamos, nós estamos 

vendo coisas e ouvindo coisas. E o cego que anda pela rua? Se ele for cego e surdo, ele não vai 
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ver e nem ouvir; mas se ele for só cego, ele vai ouvir; e pode ser que ele aproveite alguma coisa 

do que ele ouvir.  

“Pode um cego guiar outro cego?” Não. A igreja é constituída por pessoas que veem, por 

pessoas que tem ouvidos, que estão ouvindo e estão vendo. E é por isso que ela não tropeça. E 

é por isso que ela não cai. E é por isso que ela não se escandaliza. Porque ela está vendo, ela 

está ouvindo, ela está atenta, ela está acordada, não tem nada que a surpreenda. Porque ela 

está vigiando o tempo todo, ela está acordada o tempo todo, ela não é surpreendida.  

Que horas que o ladrão vem? Não é quando a pessoa está descuidada? Não é quando a 

pessoa está dormindo, não está atenta, não está vigiando? Aí o ladrão vem. Deus falou para nós 

que deveríamos estar acordados, atentos, porque o ladrão não avisa a hora, não avisa o dia, o 

momento em que ele vai... E o Diabo anda ao nosso redor, e a igreja que estiver dormindo, a 

igreja que estiver com a trave no olho, ela não vai ver. As coisas estão acontecendo, os dias 

estão passando...  As Escrituras, em algum lugar aqui, censuram o fato de a gente não observar 

o tempo.  

Nós tivemos uma política aí, um movimento grande nas redes sociais, e o que você 

aprendeu? O que você viu? Acrescentou o quê em sua vida? Se você participa, quer dizer, de 

alguma forma nós estamos participando de tudo o que acontece no mundo. Agora, veja como 

age, veja como participa, veja como você fala, veja como você faz. A igreja precisa estar atenta.  

Ele diz assim em Mateus, capítulo 13, versículo 15: “Porque o coração deste povo está 

endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com 

os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure”.  

Nós precisamos ver, ouvir, colocar o coração para funcionar, e tomar a decisão. Eu não 

posso fazer nada por ninguém. Cada um tem os seus olhos. E se a trave estiver no meu ou no 

seu, vai prejudicar a mim ou a você. Quem tem olho, veja; quem tem ouvidos, ouça o que o 

Espírito está falando com a igreja. Tem muita importância! Quando a gente lê essas coisas aqui... 

Se você for ler e não entender, ou, ler e não ver, “eu li e não vi nada” ... Então, por que que você 

não viu? Você está com um problema na vista, porque você leu e não viu nada. Aí você foi no 

velório e não viu nada? Aí você foi no casamento... Eu sempre digo, não tem um casamento que 

a gente não aproveita alguma coisa. Aí você foi no casamento e não viu nada! Jesus foi na festa, 

no casamento, e viu, e ouviu. E ficou lá percebendo o que estava acontecendo, e, quando 

chamado a fazer uma coisa, Ele sabia o que estava fazendo.  

Então, a nossa vida, o nosso dia a dia, desde a hora em que a gente levanta... Nós não 

podemos estar com Deus só em algum momento do dia; nós não podemos estar com Deus só de 

vez em quando. Nós andamos com Deus. Enoque andava com Deus.  
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Engraçado, esses dias aconteceu um fato interessante. Nós fomos em Brasília, fizemos a 

reunião na casa de uma senhora que, segundo a família, o coração dela estava funcionando com 

trinta por cento da sua capacidade. E ela estava ali sendo conduzida por uma filha dela de uns 

quarenta anos mais ou menos, daí para baixo. E essa filha dela é que estava cuidando dela, 

porque o coração dela estava muito fraquinho, então ela não podia fazer nenhum esforço, não 

podia fazer nada. Ela sentou lá, assistiu a reunião, tal, etc.  

Aí, hoje a Suzane me ligou e falou, “pai, aquela senhora...” Porque a Suzane ficou sabendo 

que tinha morrido. “Fulana morreu”. Aí a Suzane: “A mãe ou a filha? Porque a mãe não tem esse 

nome”.  

Quem vocês esperavam que morresse? A que estava com o coração funcionando mal! E 

qual foi então a surpresa!? Quem morreu foi a filha, com trinta e poucos anos ou quarenta anos, 

que estava ali conduzindo a outra que estava morrendo.  

Entendeu? O que eu quero dizer com isso? Enoque andava com Deus. É isso que eu 

queria dizer. Então, a hora que Deus quis levar Enoque, Enoque estava acordado, estava 

esperando, estava pronto. Enoque andava com Deus, não teve problema. Então nós temos que 

andar com Deus, nós temos que tê-lo sempre ao nosso lado.  

“Aqueles que habitam no esconderijo do altíssimo, à sombra do onipotente descansa” 

(Salmo 91). Então é aquela pessoa... À sombra do onipotente... Ele está aqui, e eu, do seu lado. 

A igreja precisa estar vendo tudo o que se passa no mundo, ouvindo tudo o que se passa no 

mundo, tirando as suas conclusões.  

Quando Deus disse: “bem-aventurados os seus olhos porque você vê e os seus ouvidos 

porque você escuta”, Deus quer, com isso, levar a igreja a ver de onde Ele vê. Os nossos olhos, 

os nossos ouvidos são como os dele. É como Ele vê, é como Ele escuta. Você viu, tira a sua 

conclusão, faz o seu julgamento, você julga. Por que a gente tem que julgar? Você não julga a 

pessoa, você julga o fato. Você não está julgando a pessoa, você está julgando o fato. O quê que 

daquilo você não faria, o quê que daquilo você faria, como você procederia se você estivesse no 

lugar do morto... Tem jeito? Como você procederia se você estivesse ali? Porque vai chegar sua 

vez.  

Não é julgar a pessoa, é julgar o fato e tirar um ensinamento. Você vai num casamento, 

está todo mundo no casamento, festejando, bebendo, comendo, casando, dando-se em 

casamento; e você está lá, só que você não está... Se naquele momento você tiver que sair do 

corpo... Pode ser que você saia do corpo naquele momento!  

Resumindo, os santos julgam todas as coisas, os sábios julgam todas as coisas. A igreja 

tem a mente de Cristo. A igreja tem a visão de Deus. Ela tem obrigação de julgar. Eu perguntei 
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por que nós temos que julgar, porque um dia a igreja vai estar assentada no trono, julgando. 

Julga você mesmo, porque, se eu julgo aquele fato, aquele acontecimento, eu também... Eu vejo 

a barba do vizinho arder, eu ponho a minha de molho; eu vejo as coisas erradas, pra quê? Para 

não fazer a mesma coisa.  

Em Lucas, capítulo 6, versículo 39, diz assim: “E disse-lhes uma parábola: Pode, 

porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova?” Gente, isso é uma filosofia 

profunda demais. Se nós não tirarmos proveito disso aqui, nós seremos perfeitos idiotas. Porque 

é uma filosofia extremamente profunda! “Pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na 

cova?” Aí ele passa pra frente dizendo: “O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que 

for perfeito, será como o seu mestre”, ou seja, todo discípulo... Você que ser perfeito? Você quer 

chegar à estatura do varão perfeito? Você quer ser realmente um homem, uma mulher de Deus? 

Você vai ter que ver as coisas de onde Deus vê.   

E Deus fala assim: “vai e abre os olhos” ... Olha para você ver como foi a missão recebida 

pelos discípulos, principalmente, no caso de Paulo ali em Atos 26, quando Deus fala para ele, “vai 

e abre os olhos deste povo”.  

  Abrir os olhos da gente, para quê? Outro dia eu perguntei, não sei para quem: “pra que 

abrir os olhos da gente?” Para você ficar com o olho aberto? Deus abre os nossos olhos não é 

para você ficar com o olho aberto não. Todo mundo já está de olho aberto. Abrir os olhos da 

gente tem uma finalidade.  

Pega um discípulo que ralou para ser discípulo, uma pessoa que deu a sua vida para 

poder ser um discípulo, para pregar o Evangelho, para ser uma pessoa que enxerga, como foi o 

caso dos discípulos de Jesus, para depois simplesmente fazer a pessoa enxergar? Vamos dizer 

então que não teria que fazer nada aqui, porque não tem ninguém cego aqui, não é? Não teria 

que fazer nada aqui. Eu iria ficar de braços cruzados ali no canto. Porque, não tem ninguém cego 

aqui, tem?  

Então: “vai e abre os olhos deste povo”. Ele não falou do cego. Ele falou: “vai e abre os 

olhos deste povo, das trevas...” O que é trevas? Cegueira, falta de visão. Então, o esforço que se 

faz para fazer uma pessoa entender... O João Vitor está com quinze anos já, não é, João? E, com 

quinze anos, será que ele ainda é cego? A Lucilda disse que é. Que dia que você vai abrir os 

olhos dele, Lucilda?  

 

[Lucilda] “Estou pelejando, jogando colírio”. 
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Está pelejando, jogando colírio e tal, está pelejando. Que dia nós vamos ter os nossos 

olhos abertos? Ou, já estão abertos? Pode ser que já estejam. Eu falei o caso do João Vitor 

porque eu o conheço aqui há muito tempo, é um menino humilde, simples, muito humilde, muito 

simples, fácil do Diabo derrubar. Entendeu?  

 

[Lucilda] “Misericórdia”. 

 

Quanto mais simples a pessoa for, quanto mais humilde a pessoa for, mais fácil de levar 

tombo. Deus fala, “seja simples como uma pomba, mas perspicaz como a serpente” (Mateus 

10:16). 

 

[Lucilda] “O João Vitor está perguntando por que é que é mais fácil dele levar um tombo”. 

 

Vamos perguntar para os mais experientes aqui. Quem que vocês acham que é mais fácil 

ser enganados, ser ludibriados, um simples, humilde, ou, um esperto? 

 

Igreja: “Simples”. 

 

A ovelha e o lobo. A ovelha, cabecinha baixa... Você vai pegar um lobo no mato... Vai atrás 

de um lobo, tenta pegar um lobo para você ver. E, tenta pegar uma ovelha. A maioria das ovelhas 

são idiotas. Por quê? Porque ela não levanta a cabeça, ela anda de cabecinha baixa, humilde, 

simples, tal, e etc. A gente tem que ser simples, tem que ser humilde, mas, ao mesmo tempo...  

Jesus Cristo era o cordeiro, humilde, simples em todos os sentidos, e não tinha um sujeito 

mais esperto do que Ele, mais inteligente. Colocaram Ele diante dos sacerdotes, dos reis, de 

Pilatos, e aí? E Ele, João Vitor? Ele soube conversar. “Aponta o meu defeito, vocês estão me 

acusando, o que Eu fiz, qual é o meu defeito, qual foi o meu pecado?” Ele tinha argumento. Ele 

era sábio. E a igreja precisa ser tudo isso.  

Então Deus não mandou abrir os nossos olhos para a gente ficar simplesmente com o olho 

aberto. Tem que ter um objetivo. “Vai e abre os olhos deste povo”. Olha a sequência: “Das trevas 

os converta a luz”. Primeiro, abre os olhos e mostra, “das trevas os converta a luz, do poder de 

Satanás...” Meu filho, se você estiver nessa situação, você está sob o poder de Satanás. “Julga 

você mesmo o que você vai fazer”. Jesus sempre jogava o problema pra cima da gente. “O que 

você quer? Você quer que eu faça o quê por você?” “Eu quero enxergar”. “Então pronto, você 

está enxergando. Daí para frente...” “Julga você mesmo se está certo ou se está errado”.  



  8 

 

A igreja está aprendendo, ela está treinando. Tudo ela sabe, tudo ela entende, tudo ela 

conhece. Ela tem os olhos abertos e os ouvidos aguçados. O Diabo anda ao redor, doido para 

poder..., mas não consegue, ele anda ao redor como um leão buscando encontrar na vida da 

gente uma brecha, procurando encontrar na nossa vida um buraco, mas não encontra. Não 

encontra, por quê? 

 

[Igreja] “Porque estamos com os olhos abertos”. 

 

É isso. Não encontra porque a igreja está muito acima dos problemas que estão... Ela já 

subiu muito, ela já andou demais. As coisas que estão passando aqui embaixo não atingem a 

igreja. E se estiver atingindo, não é porque alguma coisa está te atrapalhando a enxergar? Não é 

porque alguma coisa está atrapalhando você a ouvir? E Ele fala assim:  

 

Lucas 06, 41 – 42: 

41 – “E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está 

no teu próprio olho?” 

42 – “Ou como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não 

atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e, 

então, verás bem para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão”. 

 

O que você está vendo aí? Ele escreveu isso por escrever? Você está lendo aí por ler? 

Não pode! Nós não podemos pegar isso aqui... Eu preciso pegar essa leitura e meditar, pensar 

primeiro, onde é que essas palavras vão me atingir, onde elas me atingem quando ele fala aqui: 

“Tira primeiro o argueiro, tira primeiro a trave, o cisco que está no seu olho”.  

Mas já não era tempo para nós, ‘depois de tanto tempo andando juntos’, já não era tempo para 

nós sermos mestres? Não era tempo para nós estarmos ensinando? “Vai lá, fala para o 

Fabrício...” Na igreja de Atos... “Vai lá, procura o Amauri, porque ele tem palavras da Salvação, 

ele tem palavras de Vida, ele tem as palavras que vão te ensinar”. Fala com o Amauri, fala com o 

fulano, beltrano, sicrano etc.  

Toda a igreja. Era Filipe, era um, era outro, era Timóteo, todos eles. O sal da terra, a luz 

para o mundo, a igreja precisa... As mulheres mais velhas, as mulheres mais novas. As mulheres 

precisam, os homens precisam, e assim por diante. A igreja é um povo...  

  Por isso é que Deus está falando... O anjo foi lá e levou os óculos para dizer: “veja como 

você vê”, o aparelho auditivo é para você ouvir, “ouça como você deve ouvir”, “veja como você 

deve ver, não fica aí de boca aberta não, senão o jacaré te abraça”. 
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Anda na rua, dirige, faz etc., trabalha em uma coisa, trabalha em outra, mas sempre como 

uma ovelha no meio dos lobos, como uma pessoa diferente, sempre como uma pessoa diferente. 

Você vai num cartório, um dia você vai em um hospital, outro dia você vai num dentista, outro dia 

você vai num comércio, é uma coisa, é outra, não interessa onde você passa, aonde você vai. 

Aonde você for, você é diferente. Ali você está vendo o que muitos não estão vendo e você está 

ouvindo o que muitos não estão ouvindo. Às vezes você vai numa academia, se você estiver 

cego, você não vai ver nada, mas se você não estiver, você vai ver ou não vai? Vai. Se você for 

num lugar, noutro lugar etc., ali, você mesmo é que vai decidir de acordo com o que você está 

vendo e com o que você está ouvindo. Você permanece ou você sai, você toma a decisão... Tem 

uma música que fala de tomar decisão? E quando a igreja toma decisão?  

Por exemplo, ela vai num determinado lugar e ali naquele lugar acontece alguma coisa e 

ela vê, e toma a decisão correta, certa. O que vai acontecer com a igreja? Ela vai aproximar da 

estatura do varão perfeito, ela vai mudar a sua natureza, ela vai sair da natureza humana para a 

natureza divina, é um lavar regenerador. Se isso não estiver acontecendo com você, você está 

parado.  

Toninho, você lembra de um livro que você leu e deixou você parado lá no remanso, onde 

você perdeu o sapato? Olha para você ver, eu não esqueço, já deve ter mais ou menos uns dez, 

vinte anos, não é? 

 

[Toninho] “Foi bem no comecinho”. 

 

Aí eu lembro disso até hoje. Ele ficou parado. Sabe por que ele ficou parado? Lá no lugar, 

no remanso do rio, onde o rio faz a curva, muita gente aqui deve estar onde o rio faz a curva, 

então o Toninho estava lá, e ele achou o sapato dele lá. 

 

[Toninho] “Tinha muitos sapatos que o rio já tinha levado”. 

 

E tinha muitos sapatos lá, aí foi uma surpresa enorme. Ele achou um sapato lá, ele achou 

um sapato diferente. De quem era o sapato? 

 

[Toninho] “Eu achei um para mim, o meu, e achei um para a Jackeline também”. 

 

  Então, às vezes a vaca vai e o boi vai atrás, ou então o boi vai e a vaca vai atrás. Ele, na 

época, tinha lido um livro, não lembro que livro era. 
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[Toninho] “O vinho novo é melhor”. 

 

Então, ele tinha lido um livro. Muitas vezes a gente, por falta de entendimento, por não 

conhecer, às vezes, as Escrituras..., nós não temos gente aí, todo mundo com a Bíblia na mão, 

lendo a Bíblia? Mas se você ler com os olhos, você não vai ver o que a igreja está vendo, você 

não vai ver o que eu vejo. O rio vai descendo e ele vai... ♫... deixa teu rio passar ... ♫ o rio vai 

descendo. 

 Lembra de uma visão que tiveram uma vez... O rio começou a descer. Aí o rio passou em 

uma vila e aquela vila jogava todos os detritos ali no rio, e dali para baixo o rio não era a mesma 

coisa. O Chequer está falando aqui que a gente faz questão de colocar nos livrinhos “o que vimos 

e ouvimos, isso escrevemos”, “o que vimos e ouvimos, isto cantamos”.  

Então nós procuramos de todas as formas fazer com que você mesmo tire a coisa do seu 

olho. Não é porque você pegou a Bíblia e leu que você não erra. “Não, eu li na Bíblia, foi na 

Bíblia.” Esses dias aí, quem enxergou isso, viu a Bíblia na mão de muita gente, mas como ela 

sofreu! E na boca de muitos. Aí o pobre coitado, que não enxerga nada, o menos instruído: “é, ela 

estava com a Bíblia, você viu ela falando?” Todo mundo feliz porque o evangelho, porque a 

Bíblia, porque a palavra de Deus, etc... E, no entanto, isso aí, quem viu, viu, quem ouviu, ouviu. 

Veja com que olhos você viu e com que ouvidos você ouviu.  

Os últimos dias seriam dias de muita confusão, dias de trevas, dias de muitos problemas, 

enganos. Daqui uns dias vocês vão ver chover fogo do céu, estátuas falando, mortos 

levantando... Vocês vão ver! E aí? É de Deus? Será que é de Deus ou não é de Deus? Como é 

que vai ficar? Vamos fazer uma coisa agora, qual? Melhorar a nossa visão, subir o mais rápido 

possível. Pra que é que Deus abre os nossos olhos? Para você subir. Ele abre os seus olhos aqui 

embaixo. Como você abriu os olhos e viu que onde você estava não era o ideal, sobe para lá!  

A história do peixe, os olhos do peixe foram abertos numa estrada de chão, numa poça de 

água de chuva e ele viu que ali não era lugar para peixe. O que ele fez? Mais do que depressa... 

Tinha uma poça d'água mais na frente, ele pensou, “se essa está ruim, vamos ver como é que 

está aquela outra”, e foi para a outra. E chegou na outra, estava do mesmo jeito. E aí ele viu..., a 

hora que ele não via nada, ele metia o pé na estrada. Peixe na estrada de chão. Um calor 

danado. Entre morrer aqui, vamos ver se eu morro lá na frente, eu vou tentar. E aí onde ele 

estava não era o ideal.  

Então, meu irmão, onde você está, a vida que você está levando, a maneira como você 

está vivendo, você acha que é o ideal? Então fica. Você acha que é tudo o que você precisa? 
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Então fica. Se não, olha pra cima e vê se tem algum espaço pra você subir, porque às vezes você 

já chegou no céu. Ou vai ficar parado esperando a banda passar? 

O povo religioso está parado. A igreja que não está caminhando, está perdida. Porque a 

carreira que Deus propôs para nós não tem fim. É uma fonte inesgotável. A Isabel teve uma 

visão, das pegadas, olha para você ver como Deus está falando, ilustrando a coisa. A visão da 

pegada, eu já até coloquei aqui esses dias (desenhou no quadro) as pegadas. E as pegadas 

sumiam de vista. Então, nós não chegamos ainda. “Corri a carreira que me foi proposta”. Aí, nós 

temos que romper a fita. Vamos chegar até lá.  

   Deus falou com a gente?   

 

[Ericson]: “Amém. Falou, confirmou muita coisa”. 

 

Confirmou muita coisa. Então Deus está falando conosco. Ontem, lá em Brasília, 

mostramos lá para os irmãos que um dia os nossos olhos foram abertos para ver o mundo 

natural. Agora Deus está abrindo os nossos olhos... Quem abriu os nossos olhos para ver o 

mundo natural foi o Diabo, foi a serpente, e aí nós ficamos encantados com o que nós vimos. 

Ficamos encantados e estamos até hoje. Nós ficamos maravilhados! Agora Deus está abrindo os 

nossos olhos, “vai e abre os olhos...” Agora ele quer mostrar para nós o céu, o mundo espiritual, 

as coisas justas, as coisas certas, as coisas direitas; as coisas pelas quais você vê que realmente 

faz sentindo você lutar, faz sentido você pelejar. Faz sentido você investir naquilo que Deus está 

mostrando, naquilo que Deus quer mostrar para nós.  

Então vamos curvar as nossas cabeças.  

 

ORAÇÃO: “Amém, Jesus! Pai nosso que está nos céus... Amém, Senhor Deus! Um dia o Senhor 

disse: trabalha enquanto é dia, porque vem a noite... Eu creio que nós poderíamos falar agora a 

mesma palavra. Se nós tivermos que fazer a mesma coisa, é preciso fazê-la enquanto é dia, 

enquanto se pode fazer, enquanto é tempo, porque a noite vem chegando, madrugada, o tempo 

em que vai ser mais difícil.  

Cada dia que se aproxima da volta de Cristo, cada dia que aproxima do fim, do raiar do dia, 

cada momento se torna mais difícil. Se torna mais difícil buscar a Deus, se esforçar, meditar, 

pensar, ocupar a nossa mente.  

Ocupa o seu pensamento com Deus, procura realmente não deixar lugar para que o 

inimigo, aproveitando ali, às vezes, possa nos causar problemas, dificuldades. Amém, Jesus, 

graças te damos! Mais uma vez o Senhor nos alerta, mais uma vez o Senhor nos acorda, 
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chamando a nossa atenção, mostrando para nós o lugar para onde o Senhor nos chama. Amém! 

Sê conosco, não retire de nós a tua graça, não retire de nós o teu Espírito. Amém”. 

 

♫ ... Preciso chegar em Sião 

Guarda o meu coração  

Firma em ti minha Fé  

Jesus que eu tenha por perto 

Assim vou estar certo  

Dos passos que eu der 

  

Preciso aprender confiar 

E com calma esperar 

O que tu tens pra mim 

Preciso atrair teu olhar 

Então vou me prostrar  

Sei que cuidas de mim 

  

Derramo o meu coração  

E na minha oração  

Eu molho os teus pés 

Assim descobri os segredos 

Se vão os meus medos 

Quando venho a Ti ... ♫ 

Amém. Que Deus possa confortar os nossos corações! E eu tenho certeza que se Ele nos 

propõe subir mais, é porque Ele confia em nós, Ele sabe que nós ainda podemos subir mais. Nós 

devemos dizer assim: “Senhor, amém! Senhor, o Senhor é a nossa força. Amém, nós cremos que 

nós podemos subir porque o Senhor é a nossa Fé, é a nossa força, o Senhor é a nossa Salvação! 

Não é confiado na nossa própria justiça, mas na sua justiça. Nós vamos subir, nós vamos propor 

um passo acima daquele que nós já estamos”. Em Nome de Jesus! 

 Abraça o seu irmão, incentiva o seu irmão. Abraça-o e diz para ele: “Você é capaz, você vai 

subir, em Nome de Jesus”. Amém? 

Amém!!! 
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2 - Busque a Deus, Ele está em você! 

Dia 11/11/2018 domingo à noite 

 

           Amém, Deus abençoe, tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. 

Amém. 

Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 3.  

Hoje de manhã, não sei se foi hoje de manhã ou ontem à noite, nós falamos que o mundo 

está sob o poder da serpente, o poder do inimigo, o poder do diabo. Às vezes é difícil para nós 

admitirmos, é difícil aceitarmos as coisas como elas na realidade são. Mas você vê que existe 

uma lógica em tudo isso, não é uma coisa que não dá para entender.  

  Deus criou o céu e a terra, criou o homem, e deu ao homem o governo da terra. Na 

verdade, nós fazemos aqui na terra o que bem queremos; tudo o que nós queremos fazer, nós 

fazemos. A terra foi entregue ao homem, só que o homem a perdeu. Ele foi vencido, vamos dizer 

assim, e aquele que é vencido torna-se escravo do vencedor. A história é essa: nós, o homem, a 

natureza humana, o ser humano foi vencido e se tornou escravo do pecado. A gente costuma 

colocar pecado entre parênteses, simbolizando o quê? O pecado entrou no mundo, o que entrou 

no mundo? Foi o espírito da serpente, o espírito maligno. Por um homem entrou o pecado no 

mundo. E o homem (ser humano) se tornou escravo da serpente, escravo do pecado, escravo do 

diabo.  

Quando Jesus Cristo esteve na terra, Ele também era o quê? Ele também era um escravo? 

Já começa a apertar quando nós somos chamados a raciocinar. Porque nós temos que ter 

consciência, a gente tem que ter consciência do que faz, do que pensa, esse que é o grande 

problema. Claro que Jesus entrou no mundo e se tornou também um escravo. Ele habitou o corpo 

do pecado. O mesmo corpo que nós temos, Ele também teve, passível de tudo. Ele habitou o 

corpo do pecado, Ele se fez pecado por nós, Ele se fez homem. O verbo se fez carne, Ele se fez 

homem. Então Ele era igual a nós. Se não, não faria sentido o que Ele fez, Ele fez tudo como 

homem, como pessoa igual a nós. Por isso que é possível nós fazermos. Por quê? Porque um 

homem um dia fez. Então você fala: ‘ah, eu não posso’, pode. ‘Eu não sou capaz’, é. Não é, 

porque você não quer. Ele nos tem dado tudo. Tudo que Ele deu, tudo o que foi dado a Cristo, é 

dado também a nós.  



  14 

 

Então, Ele venceu. Se Ele venceu, o vencido se tornou escravo dele. Ele inverteu a coisa. 

O homem era escravo do pecado, era obrigado a fazer tudo o que a carne queria. Aí veio uma 

pessoa e resistiu o pecado, ‘eu não vou fazer’. E o escravo, quando não quer fazer do jeito que o 

seu Senhor manda, ele apanha. Você lembra de uma pessoa que apanhou nesse mundo pra 

valer? Quem? Jesus. Apanhou! Por que Ele apanhou? Exatamente por isso, porque Ele não 

queria fazer a vontade da carne, Ele não queria fazer a vontade do pecado que está na carne, do 

espírito que está em nós. “Eu não vou fazer.” Então você vai morrer, você vai apanhar. 

Entendeu? Eu vou tirar suas coisas, eu vou cobrar de você, eu vou exigir de você... Ele foi 

odiado, Ele foi crucificado por causa disso. Mas venceu. Se ele venceu, então ele tem o inimigo 

debaixo dos seus pés.  

Só que ele não queria só ele vencer. Porque o problema não é de Deus, o problema é do 

homem. Para recuperarmos o que nós perdemos... Porque a terra estava nas nossas mãos, nós 

perdemos o governo da terra para o inimigo. E o inimigo então nos escravizou, nos domina e faz 

tudo. Jesus veio e recuperou, venceu o inimigo, e foi estabelecido então o Reino de Deus. Deus, 

através do filho, através de Jesus Cristo (tem um mistério aí que você precisa entender) se tornou 

novamente o Senhor.  

Quando o verbo se fez carne, onde é que Deus existia? Quando o verbo se fez carne, 

acabou Deus, não existia mais Deus. Onde é que Deus estava? Estava naquele homem, naquele 

ser. Se Ele tivesse sido vencido, definitivamente o mundo estaria sob o poder do diabo. Mas 

graças a Deus que Jesus conseguiu vencer. A prova de que Ele venceu, foi a ressurreição. Jesus 

ressuscitou. Porque, a força que o diabo tem é a morte. Ele ameaça você de quê? E você faz o 

que ele quer. Ele ameaçou a Jesus, ele tinha o poder da morte, ele tem. Jesus falou: “Não tem 

problema, eu morro, mas eu vou ressuscitar”. Ressuscitou. Pronto. Onde está agora o poder 

dele? Ele ressuscitou, quer dizer, ele venceu a morte.  

Então, por que nós ficamos sob o poder dele? Por que nós ficamos escravos dele? Por que 

a gente ainda fica aqui nesse sofrimento? Por medo da morte. Eu sou obrigado a fazer tudo que 

ele quer porque eu tenho medo de morrer. Medo de morrer, medo de não ser feliz, medo de não 

ter as coisas, medo de ficar doente. Então, onde eu quero chegar? Quem pode nos livrar dessa 

situação? Quem pode nos livrar? Quem livrou Jesus? O que estava dentro dele o livrou. Deus. 

Quem livrou Jesus? Deus. Porque, quando Ele se fez carne, Deus sumiu. Jesus tinha que ter fé, 

Jesus tinha que amar, Jesus tinha que ler as escrituras, Jesus tinha que fazer orações, Jesus 

tinha que buscar a Deus. Por quê? Porque Ele se fez homem. Onde estava Deus? Estava dentro 

dele.  
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Agora, onde está Deus pra você? Do mesmo jeito que estava para Ele, está para nós. 

Onde está Ele? Dentro de você. “Não entristeça o Espírito de Deus que habita em você.” É! Se 

Deus venceu, Ele tirou o valente e entrou. Entrou outro mais valente dentro de você. Quem está 

dentro de você? E por que você não o usa? Por que você não usa o Deus que está dentro de 

você? Por que você não agrada ao Deus que está dentro de você do jeito que Jesus agradou? 

Por que você não ama o Deus que está dentro de você do jeito que Jesus amou? Por que nós 

não fazemos assim? Por quê?  

 

  [Elderson] No meu caso, eu acho que eu tenho dificuldade de acreditar que Ele está em 

mim. 

 

Só isso. E não é só o seu caso não, é de todo mundo. Por isso que a gente prefere ter uma 

imagem na frente, ter uma coisa na frente pra gente ver, segurar. Você não acredita que está em 

você. Jesus teve que acreditar. Se Ele não acreditasse, nós estaríamos perdidos. Jesus teve que 

acreditar em quê? Ele batia no peito e falava: Eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê Deus. Um 

dia Filipe pediu pra ele, “mostra-nos o Pai”, e ele falou, “mas como mostra-nos o Pai? Você não 

está vendo?”  

Você tem coragem de falar para seu filho: “Meu filho, você já conhece Deus?” Aí você vai 

falar igual uma mãe falou pro filho, em um livro de português, faz tempo, tem uma... Pascal 

Cegala, se não me engano: “Um ser que nós não vemos, é maior que o mar que nós tememos, 

mais forte do que o vento, meu filho, é Deus”. O filho perguntou para o pai: “Pai, quem é Deus?” 

Aí ele... Tem mais coisa, mas o que eu me lembro é isso... “Um ser que nós não vemos...” Quer 

dizer, o pai jogou a bola, chutou a bola pra frente, porque o pai não teve coragem de dizer pra ele, 

você vai ver Deus no seu pai. Você quer ver Deus? Você vai ver Deus na sua mãe. Você quer ver 

Deus, meu filho? Siga-me. Você quer conhecer a Deus, meu filho? Siga-me. Não é isso que eu 

falo? Se você me ver, você vai ver Deus. Parece uma loucura, não parece, Felipe? Mas isso é 

verdade, só tem um jeito de Deus se manifestar, é através de nós.  

Onde Jesus colocava a mão, quem é que estava colocando a mão? Mas isso foi a 

salvação do mundo, um homem acreditou em Deus! A razão de toda nossa dificuldade, do nosso 

sofrimento, da nossa ‘bateção de cabeça’, da nossa aflição, da nossa angústia, é a falta de fé. É 

não acreditar que Deus está em você. Você pode estar fazendo a lambança que for, você pode 

estar fazendo o que for, você pode estar entristecendo-o, você pode estar magoando-o, mas Ele 

está em você. Lembra quando Jesus fala... como é que está escrito? “Que casa me edificareis 

vós?”. Construir uma casa pra Deus. Deus não habita em casa construída por mãos de homem. 
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Deus habita onde então? Não fale que é no homem não! A gente fala no homem, jogando lá para 

frente. Até nisso a gente peca, porque a gente fala jogando para frente. Não! Deus habita em 

mim, Deus está em mim! Quando você vai conversar com Ele, você conversa com Ele aqui! 

Senhor... Você conversa com Ele aqui.  

Quando eu falo: Pai que está nos céus, eu estou me referindo a um ser espiritual. Mas Ele, 

o Espírito de Deus está em mim. Eu me refiro a um ser espiritual, eu fecho os meus olhos, Ele 

entra e sai, Ele faz o que Ele quer. Então, por isso que eu mandei vocês abrirem em Romanos 

cap. 3. Aí, a gente entristece a Deus? Entristece. Magoa a Deus? Magoa. Mas não tem hora 

também que a gente alegra o coração de Deus? Não tem momentos em que a gente faz Deus 

ficar feliz com a gente? Tem. Muitas vezes. A hora que você levou o copo de água, a hora que 

você colocou a mão no enfermo, a hora que você fez uma obra dessa natureza. A obra de Deus. 

Tem muitas maneiras de nós agradarmos a Deus. A hora que você sofre uma injustiça e, por 

causa da sua consciência para com Deus, você não reclamou. A hora que você perdeu e, por 

causa da sua consciência para com Deus, você ficou calado, ficou quieto, perdoou, amou o 

inimigo, teve paciência, fez tudo do jeito que Ele fez.  

Por que Ele agradou a Deus? Porque ele agiu dessa forma! O que o diabo faz é provocar a 

carne, ele provoca a carne para que a carne magoe a Deus, para que a carne entristeça a Deus. 

Por isso que tem um versículo que diz assim: “Ainda não resististes até o sangue na luta contra o 

pecado”. Então ele está ali sempre me provocando, fazendo com que eu reaja de uma forma que 

vai desagradar a Deus. Então eu prefiro morrer, eu prefiro sofrer, eu prefiro passar pelas 

dificuldades do que magoar a Deus. Pelo menos essa é a teoria. É assim que a gente luta contra 

o pecado, é não dando lugar... Sofro, perco, sofro a injustiça, sou excluído. Jesus falou que nós 

seríamos odiados pelo mundo inteiro. Eu fico feliz quando eu sou odiado pelo mundo inteiro, 

quando eu penso: “Nossa, o mundo me odeia, que bom, ótimo!”. O mundo me odeia, não é só um 

nem dois não, todo mundo me odeia. Por isso que eu sou feliz.  

Porque, se eu ficasse, por causa de um..., se eu não quisesse ser magoado por um, eu 

seria infeliz. Porque, eu ficaria triste porque a Suzane não gosta de mim, eu ficaria triste porque a 

Amilce não gosta de mim, eu ficaria triste porque meu cunhado, meu genro, alguém não gosta de 

mim. Eu ia ficar triste, magoado. Não, eu quero é que todo mundo me odeie! Não é melhor? Aí eu 

não tenho problema, ninguém gosta de mim mesmo. Por isso que eu sou feliz. Você sofre porque 

você quer que a pessoa te ame. Você sofre porque você quer ser considerado, porque você não 

quer renunciar a si mesmo, porque você não aceita a cruz.  

Gente, nós morremos! O morto não tem direito a nada, o morto não pode reclamar e nós já 

estamos mortos para esse mundo. Daqui alguns dias nós vamos ressuscitar. Aleluia? Daqui uns 
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dias nós vamos ressuscitar e vamos estar definitivamente de posse da herança de Deus que é a 

terra e tudo o que nela existe. Isso é fé, gente. Se vocês não acreditam, não percam tempo não, 

sai daqui, vai para outro lugar (risos). Se você não tem inimigos, você sofre? Eu pergunto, você 

vai sofrer por alguma coisa? Não é não, Geralda? Você sofre, Geralda? Quando se pergunta 

assim: Você sofre? Já pode perguntar: Quem te faz sofrer?  

  Romanos cap. 3, vers. 9, Renata. 

          Pois quê? Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma! Pois já dantes 

demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado... 

  Então, nós não somos melhores do que ninguém e também não somos piores. Na 

verdade, todos somos iguais. Todos nós somos iguais. Todos nós temos ciúmes, todos nós 

temos inveja, todos nós temos angústia, todos nós temos tristeza, todos nós temos alegria... 

Então, não tem ninguém diferente de ninguém, todos somos assim. Então, ‘pau que dá no Chico, 

dá também no Francisco’. Não tem ninguém que fale: ‘eu não faço isso’, ou, ‘eu não sofro com 

isso’, ou, ‘eu não passo por isso’. Todos nós somos iguais. 

Como está escrito: 

 

10 Não há um justo, nem um sequer. 

 

Não tem um justo, não tem um servo, não tem um que não tenha problema. Continua. 

 

11 Não há ninguém que entenda; não há ninguém que busque a Deus. 

 

  Não há ninguém que busque a Deus. Isso era o que a lei estava dizendo. A lei estava 

dizendo isso, não tem, não tem e não tem. Vamos lá, continua. 

 

12 Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. 

Todos. Porque, o diabo venceu um ou venceu todos? Todos. Então todos ficaram na mesma 

situação.  

12 Não há quem faça o bem, não há nem um só.  

13 A sua garganta é um sepulcro aberto, com a sua língua tratam enganosamente; peçonha de 

áspides está debaixo de seus lábios; 

 

Do seu, do meu não? Dos seus lábios, dos meus não? Continua.  

 

14 cuja boca está cheia de maldição e amargura.  

15 Os seus pés são ligeiros para derramar sangue.  

16 Em seus caminhos já destruição e miséria; 
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Então isso é uma descrição do estado em que o homem se encontra, é o nosso estado. 

Continua.  

 

17 e não conheceram o caminho da paz. 18 Não há temor de Deus diante de seus olhos. 19 Ora, nós 

sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja 

fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. 20 Por isso, nenhuma carne será 

justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. 

 

Então essa é a regra, a lei diz que o homem está nessa condição. O que Jesus fez então? 

Está escrito aqui: “Não há nenhum que entenda, não há ninguém que busque a Deus”. O que 

Jesus fez? Buscou a Deus. Lá em Hebreus, cap. 5, fala que Jesus Cristo, nos dias da sua carne, 

fez orações e súplicas. Os discípulos disseram: Senhor, vem lanchar! E Ele: Uma comida eu 

tenho que comer que é fazer a vontade de Deus. Jesus preferiu... Jesus não teve uma namorada, 

Jesus não teve um aniversário, Jesus não tinha nada. O que Ele estava fazendo? Buscando a 

Deus. Jesus buscou a Deus até encontrar Deus.  

Que dia Jesus encontrou Deus? Quando foi que Jesus encontrou realmente Deus?  

Quando Ele falou para o morto: Sai daí. Quando Ele falou para o leproso: Você está limpo. 

Quando Ele falou para o cego: Enxerga. Ele não nasceu com isso não, Ele buscou isso. Quando 

Ele falou para o paralitico: “Levanta.” Ele encontrou Deus. Quando ele pega as tinas de água e 

transforma aquela água em vinho..., quem pode fazer essas coisas, gente? E Ele entendeu isso. 

O Deus que está em mim é que faz isso. Eu não posso de mim mesmo fazer, mas o Pai que está 

em mim, faz isso. Mas Ele não poderia fazer também através de nós? É isso que Deus quer, 

gente.  Ele quer fazer o mesmo que fez com Jesus. Ele quer fazer através de nós. Só falta uma 

coisa, qual? Acreditar mesmo que pode.  

Será que nós vamos chegar lá, você acredita nisso? Ou você acha que isso é utopia?  

É quando você encontrar Deus. Ele não está longe, Ele está perto. “Buscar-me-eis e me 

achareis”. Jesus buscou a Deus, Ele leu as escrituras e viu que alguém tinha que buscar a Deus. 

Ele viu aqui: “Não há ninguém que busque a Deus”. Ele falou, eu vou buscar.  “Não há ninguém 

que ame a Deus”. Eu vou amar a Deus.  

Eu estou nessa loucura, eu estou acreditando. Porque, seria uma hipocrisia da minha parte 

cobrar isso de vocês se eu não fizesse. Eu acredito, eu quero, eu estou também buscando a 

Deus. Então gente, busque a Deus. Vamos abrir nos Salmos 34 vers. 4 

 

4 Busquei ao Senhor, e ele me respondeu; livrou-me de todos os meus temores. 
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Então, que hora que eu comecei a acreditar que buscar a Deus é possível a mim? Que 

hora que eu comecei a crer que buscar a Deus ia resolver o meu problema? Quando, na minha 

aflição, na minha angústia, na minha dificuldade... O que eu fiz? Busquei a Deus e Ele resolveu o 

meu problema. E eu passei a acreditar. E a cada vez que eu busco ao Senhor, que eu busco a 

Deus, e Ele me responde, Ele me ajuda, aumenta o quê? A minha fé. Quanto mais eu busco a 

Deus, mais a minha fé aumenta. Por quê? Porque toda vez que eu busco a Deus, Ele me 

responde. Mas vamos dizer que você buscou a Deus e Ele não respondeu, o que você faz? 

“Batei, batei e abrir-se-vos-á”. Busque, insista, “Senhor, o Senhor vai falar comigo”. “Senhor, o 

Senhor não vai me responder?”. E você vai insistir e Ele vai abrir a porta pra você. Às vezes Ele 

está ali te ouvindo, mas para que a sua fé aumente... Ele está ali, está esperando que você 

busque mais, pro seu próprio bem. “Busquei ao Senhor”. Então, o Espírito Santo, através de Davi, 

falando que ele buscaria a Deus. Salmos 69 vers. 31, 32 e 33. Renata... 

 

31 Isto será mais agradável ao Senhor do que o boi ou bezerro que tem pontas e unhas. 

 

Então, você acha que Deus precisa de boi? Deus precisa de bezerro? Deus precisa de 

carro? Deus precisa de cavalo? Não. O que Deus precisa? De uma pessoa que busque a Deus. 

Deus precisa das pessoas que buscam a Deus. Deus falou, vai e faz discípulos. Eu quero 

pessoas buscando a Deus. Uma pessoa que busca a Deus ajuda a outra a buscar a Deus. Uma 

pessoa que não acredita, vai ser ajudada por aquela que crê. Não é bom a gente levar o 

desânimo, não é bom a gente levar a tristeza, não é bom a gente levar a angústia. É bom a gente 

ir lá e tirar a angústia, tirar a tristeza. Porque, você pode fazer isso. “Tudo posso naquele que me 

fortalece”. Quem está em mim, me dando a força? Há quantas pessoas angustiadas, quantas 

pessoas precisando de Deus neste mundo? O que Deus precisa? De boi? Deus precisa de 

prédios bonitos? Deus precisa dessas coisas? Não. O que Deus está precisando? De quê? De 

pessoas que buscam a Deus como Jesus fez. Ele entendeu. O que adianta isso, isso e isso? 

Deus está precisando é de mim. De uma pessoa que busque a Deus. Isso será mais agradável 

ao Senhor do que boi e bezerro. 

 

32 Os mansos verão isto e se agradarão; 

 

Na medida em que você vai buscando a Deus, você vai se tornando uma pessoa mansa, 

humilde, simples, você vai se tornando uma pessoa boa. Buscar a Deus é a nossa salvação. 

Buscar a Deus nos traz benefícios. Só o fato de você ter buscado, ter botado o joelho no chão ali 
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naquele momento... Buscar a Deus é ir atrás dele, buscar a Deus é procurar por Ele. “Senhor, 

onde é que o Senhor está? Eu estou precisando do Senhor”. “Renova-me, Senhor, ajuda-me, eu 

estou precisando”. É isso que é buscar a Deus.  

Agora, se deu certo para você, você não tem mais confiança para poder ajudar os outros? 

Por que você vai fazer para os outros? Porque você fez e deu certo para você. Você orou e deu 

certo, você buscou a Deus e deu certo, você buscou a Deus e se sentiu bem. Então a ira, a 

angústia, a tristeza vão dar lugar à paz de Deus na sua vida. É isso que Deus quer. Ou é boi? Ou 

é cavalo? Ou é dinheiro? Não, gente, Deus quer pessoas onde Ele possa habitar. Não precisava 

de muita gente. Como Ele e doze apóstolos, doze discípulos revolucionaram o mundo! Na época 

de Cristo, a igreja tinha muito de Deus. Mas foi perdendo Deus. Na medida em que resolvemos 

as coisas pelas nossas próprias forças, na medida em que nós passamos a não depender de 

Deus... Isso não foi bom para a igreja, não foi bom pra nós.  

 

32 Os mansos verão isto e se agradarão; o vosso coração viverá, pois que buscais a Deus. 33 

Porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos. 

 

“O Senhor ouve os necessitados”. Se ninguém está precisando, se ninguém está 

necessitado, ótimo! Mas se alguém aqui estiver necessitado, se alguém aqui tiver necessidade, 

Deus vai te ouvir, eu garanto para você que Deus vai te ouvir. Porque Ele é bom, tem dó de nós, 

tem misericórdia de nós, Ele tem muita pena de nos ver sofrer. Não é para Deus, prazer, nos ver 

sofrer. Vai até Deus, Amém? Onde é que Ele está? Primeiro nós demonstramos aqui que Deus 

não está longe. Você está no carro, andando na rua, viajando... “Ah, eu preciso chegar em casa 

logo para buscar a Deus”. Não, busca ali, meu filho, no carro; busca ali, viajando. Busque a Deus 

onde você estiver. “Senhor, eu estou aqui”. E Ele vai dizer para você: “Eu também estou”.  

Salmos 70, vers. 1 

 

1 Apressa-te, ó Deus, em me livrar; Senhor, apressa-te em ajudar-me. 

 

Quando que a pessoa vai fazer essa oração?  

 

[Elderson] Quando tiver com um problema grande, quando tiver precisando muito. 

Não precisa ser grande não, pode ser pequeno. Qualquer problema. Você não precisa esperar 

ser um problemão! Câncer em estado terminal. Não, não precisa ser. Qualquer coisa. Você vai 

encontrar com uma pessoa, pede ajuda pra Deus. Você vai fazer um negócio, pede Deus para te 

ajudar. Você vai fazer uma viagem, você pede Deus para te ajudar.  
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Eu me lembro que eu pegava os meninos de manhã para levar na escola e tinha uma 

funcionária que trabalhava com a gente, a Tianinha, ela tinha visão, a gente orava e ela tinha 

visão. A gente entrava dentro do carro, mais do que depressa a gente ia orar, pedir a Deus que 

nos levasse onde tínhamos que ir, na escola, levar os meninos, e tudo. E todas as vezes que a 

gente estava ali orando, a Tianinha tinha visões. Os anjos acampam ao redor daqueles que 

temem a Deus. Já mostrei pra vocês aqui outro dia, queria levar o carro na oficina, o que eu fiz? 

Orei. E Deus não me mostrou a oficina? E o carro não foi arrumado lá naquela oficina? Foi.  

Aí, quando você passa a resolver as coisas, você pensa: “Não, isso não vai precisar de 

Deus. Eu não vou importunar Deus para levar um carro na oficina”. Por que não pede pra Deus? 

Por que não fala com Deus? Vai fazer um negócio? “Senhor...” Não precisa esperar o carro 

tombar não, Luismar. Não precisa esperar, porque, depois que o carro tomba, aí o cimento vai 

endurecer lá dentro. Aí, você vai correr atrás de Deus, ‘Senhor, o cimento vai endurecer’. Não, 

antes, já logo de manhã...  Logo de manhã, não é, Wender? Então, logo de manhã, ao sair para 

fazer as coisas... Vamos andar com Deus, meus irmãos, vamos andar com Deus! Enoque foi 

transladado! Você não sabe a hora... Deus pode terminar a obra que Ele está realizando na terra. 

Aí, você vai estar aonde? Às vezes está lá no dentista, você vai largar o dentista e vai sumir.  

Andar com Deus, pedir. Seja um pidão. Pede mesmo, fala com Deus, ‘Senhor...’ Eu quero, 

eu quero mais. Quanto mais, melhor; até o ponto de curar o enfermo, de fazer o que Deus fez, 

crescer na graça, chegar à estatura do varão perfeito, santo, perfeito em todos os sentidos. Nós 

temos muita coisa para fazer. O santo santifique-se mais, o justo justifique-se mais. Pronto. 

Agora, chegou ali, andou dois passos, parou?! Não! Não vamos parar não. O que nós vamos 

fazer? Buscar a Deus. Buscar a Deus para quê? Para muita coisa, para tudo. Principalmente para 

que Ele nos ensine.  

“Busquei a Deus e ele me ouviu, busquei a Deus e Ele me livrou”. 

Miquéias cap. 4 vers. 1 e 2 

 

1 Mas, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos 

montes e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. 2 E irão muitas nações e dirão: 

Vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus 

caminhos, e nós andemos pelas suas veredas; porque de Sião sairá a lei, e a palavra o Senhor, de 

Jerusalém. 

 

Amém. Então, olha o monte da casa de Deus. Tem muitos montes? Tem. Cada monte é 

um povo, tem muitos montes, mas o monte... Muitos povos, mas vai ter um povo especial na 
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terra. Quem? Tem muitos povos, muitas nações, mas tem uma nação, um povo especial na terra. 

Por quê? Foi o povo que buscou a Deus. Você quer fazer parte desse povo?  

O que vai fazer diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus? Malaquias 

fala: “Vai existir diferença entre um e outro”. O que faltou para um? Não buscou a Deus. O que 

deu ao outro essa condição? Ele buscou a Deus. Busquei ao Senhor, eu acreditei, eu invoquei. 

Todo aquele que invocar o Senhor... Senhor, onde é que o Senhor está? Senhor, fala comigo. 

Senhor, tem misericórdia, Senhor... Bate etc., etc. e etc.  

Muitos montes, muitas nações, mas o monte... O povo de Deus será um povo diferenciado. 

Por quê? Porque buscou a Deus e achou. Buscou a Deus, procurou e achou a Deus. E você 

sabe, não precisa ninguém falar, você mesmo sabe que você encontrou. Você mesmo vai saber 

que você encontrou. Quando você disser, ‘Senhor’, e Ele responder: ‘Eis me aqui’. Quando você 

pedir socorro e Ele te socorrer. Quando você pedir auxílio e Ele te auxiliar. Então, você já sabe 

que você achou Deus.  

Amém. Vamos curvar nossas cabeças. 

 

  ORAÇÃO: Amém, Jesus, Pai nosso que está nos céus, Pai nosso que está em nós, que 

ocupa todos os lugares, que preenche todos os lugares. Pai nosso que nos dá força, que nos dá 

inteligência, que nos dá esperança, que nos ensina o caminho que nós devemos andar, que tira 

os nossos pecados.  

Pai nosso, obrigado, Jesus, por me receber como filho. Obrigado, Senhor, por ter dado 

ouvido a minha oração. Obrigado, Senhor, por ter me achado, por ter me convidado, me chamado 

pelo nome, obrigado por estar aqui, Senhor. Eu quero crer, não é por causa dos que estão perto 

de mim, é porque realmente essa fé me leva a crer que é possível eu me aproximar de Deus, é 

possível eu ser amigo de Deus. Já não vos chamo servos e sim amigos. Eu quero ser amigo de 

Deus, eu quero morar ao teu lado. Eu quero andar com o Senhor. Quando o dia amanhecer, eu 

quero ter certeza, Jesus, que os anjos do Senhor não me deixarão só. Eu quero ter certeza que o 

Senhor estará comigo, no meu trabalho, nos meus afazeres...  

Que em tudo eu possa ser bom, ser justo. Que a luz que o Senhor colocou em mim possa 

brilhar, meu Pai, em qualquer lugar desta terra. Obrigado, Jesus, louvado seja o Senhor! Que 

todos possam crer através da sua igreja; que todos possam crer através do seu povo, Pai, um 

povo santo, justo, direito. Amém, Jesus! Amém, Senhor! Amém! Que seja feita a sua vontade. Se 

é essa a sua vontade, se é assim que tu queres, se o Senhor não tem prazer em bois e em 

cavalos, se o Senhor não tem prazer nessas coisas, mas tem prazer naquele que busca a Deus... 
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Que seja feita a tua vontade, Senhor! Que seja feita a tua vontade, Jesus! Oh, amém! Aleluia! 

Amém! Amém, vamos ficar de pé.  

 

 

Em tuas mãos descansarei 

Meu coração te entrego 

Meu mundo está bem seguro em tuas mãos  

E eu sou teu pra sempre 

  

Sim eu creio em ti, Jesus  

Eu pertenço a ti, Jesus  

A razão do meu viver  

A razão do meu louvor  

  

Contigo vou por onde precisar  

E se eu sofrer, confiarei 

Eu viverei conforme o teu querer 

E o teu amor pra sempre 

  

Amém! A razão da nossa existência, amém? Só tem sentido a nossa vida, servindo a 

Deus. Só tem sentido a nossa vida, com Deus! A razão do nosso viver é servir a Deus, é Deus. 

Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. 
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3 - No Egito Deus não pode fazer nada por nós. 

Reunião quarta-feira 14/11/2018 

 

Amém, Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite e que a paz do Senhor seja com 

todos. Amém! Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos 6:  

 

“Que diremos pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós, 

que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? 

Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? 

De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte; para que, como Cristo ressuscitou 

dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida” (Romanos 6:1-4). 

 

O que é o pecado? Permaneceremos no pecado, para que a graça abunde? O quê que é o 

pecado? E o que é a graça? E o que é abunde?  

A gente tem que ler e procurar entender o que está lendo. Porque o que Deus passa para 

nós, o que Ele faz é abrir os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, para fazer você ver 

as coisas como Jesus viu.  

Deus falou: “vai e abre os olhos desse povo”. Nós nos tornamos escravos do pecado. Por 

um homem entrou o pecado no mundo. O que é que entrou no mundo? O espírito do diabo. O 

espírito da serpente entrou no mundo. O que é o mundo? O mundo somos nós. Então, a gente 

tem que ler e procurar entender. Tá bom, mas vamos supor que você não entenda. Aí, Deus 

colocou apóstolos, profetas, mestres, para quê? Para ensinar, para poder abrir os olhos das 

pessoas.  

Então, Jesus fez discípulos, quer dizer, ele ensinou a doutrina, a filosofia, a maneira de 

pensar dele. Ele ensinou aos discípulos e mandou que os discípulos ensinassem para os outros. 

Hoje não é diferente, a salvação do mundo continua sendo a mesma coisa que Jesus ensinou 

para os discípulos, que é o evangelho, a doutrina de Cristo, como ele viu. Como foi que Jesus 

viu? É o jeito que eu preciso ver. 

Eu estava observando, se a gente não souber, Chequer, a oração da gente não sai certa. 

Se nós não soubermos, a oração nossa sai natural, ela sai carnal se nós não soubermos como 

orar. Se nós não entendemos, não tem como, amém? Então, vamos procurar entender, procurar 
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raciocinar, não precisa correr. É preciso, mesmo que seja devagar, mas, se nós comermos um 

pouquinho daquilo que é vida, vai produzir em nós vida. Amém? 

Esses dias nós fizemos aí uma coisa que andou escandalizando. De vez em quando a 

gente solta uma bomba. Solta uma bomba, joga um pouco de gente fora, e, aos poucos, a gente 

vai recuperando de novo. 

Esses dias aí eu falei o seguinte, Deus não pode fazer nada por nós. Não foi? 

Escandalizou? Escandalizou! Muita gente escandalizou! Mas como que Deus não pode fazer 

nada por nós?! É claro que exige uma série de explicações. A gente precisa explicar para você 

por que é que Deus não pode fazer nada por você. 

Eu estava dizendo para eles o seguinte, olhando, vendo naturalmente, a gente observa, 

naturalmente, realmente Deus não pode fazer nada por nós. Naturalmente, não pode. Amém? Ele 

livra a gente, ele nos livra, o que ele pode fazer estando nós ainda no mundo... Ele vai ter que 

esperar a gente sair do mundo para fazer alguma coisa por nós, nos livrar, como Ele faz, ele nos 

livra... “Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal”. Então, Deus vem 

procurando abrir os nossos olhos, porque, depois, aí sim, Deus pode fazer por nós. Mas acontece 

que, naturalmente, nós queremos Deus para quê? para nos ajudar a viver nesse mundo, por isso 

que Deus não pode fazer por você. 

Se seu filho pede uma faca para brincar, você pode dar uma faca para ele? Se seu filho 

quer brincar com vidro que quebra, você pode dar? Seu filho quer brincar com alguma coisa que 

é veneno, você pode dar para ele? Não pode. Naturalmente, o que é que nós queremos de 

Deus? Que Deus nos ajude, nos ensine, nos dê condições de viver, aonde?  

Então, Deus não pode fazer nada por nós. Ele tem que esperar que saiamos do mundo. 

Ele tem que esperar você sair do mundo. No mundo, Deus não pode fazer nada por nós, foi 

assim que eu falei.  No mundo, naturalmente, Deus não pode fazer nada por nós.  

Quem concorda com isso?  

A gente não fica o tempo todo... as nossas orações, o nosso Deus é o Deus do ouro e da 

Prata, o nosso Deus é o Deus maravilhoso, o nosso Deus é um Deus que ‘não sei o quê, não sei 

o quê’, que nos ajuda a viver aqui no mundo. Nós queremos nosso Deus, nós o elogiamos, nós o 

louvamos pelo que Ele faz por nós aqui. Quer dizer então, é certo isso? Não? 

Enquanto nós estivermos no mundo, Deus não pode fazer nada por nós. 

Repara na vida de Jesus aqui na terra. Repara na vida de Jesus! Deus fez o quê para ele? O que 

é que Deus fez para Jesus aqui na terra? Nós não somos seguidores de Cristo? Nós não 

andamos no caminho que Jesus andou? Nós não seguimos os passos de Jesus? Repara na vida 

de Jesus e vê o que foi que Deus fez para Jesus! 
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Agora mesmo eu estava conversando com o Alisson, e ele gosta de relaxar as coisas. Ele 

falou, mas Jesus foi esperto, pai. Ele usou lá umas expressões nas brincadeiras dele, ele falou: 

Ele não tinha nem onde reclinar a cabeça, então, quer dizer, ele não tinha... A máquina dele não 

estragava, ele não tinha máquina. O caminhão dele não estragava, ele não tinha caminhão. A 

mulher dele... ele não precisava ficar olhando menino a noite inteira, tem gente que vai à loucura 

com os filhos, e ele não tinha filho. 

  Ele foi obediente. Ele só quis o que Deus deu para ele. O que é que Deus deu para ele? 

Nada. A felicidade dele foi essa.  

Qual é o motivo do nosso sofrimento, a razão do nosso sofrimento? São as coisas que nós 

temos, gente! A razão do nosso sofrimento são as coisas que nós temos. E nós, constantemente, 

continuamos orando, pedindo a Deus para nos dar. Eu pergunto a você, você acha que Deus vai 

dar? Deus nos daria essas coisas sabendo que aquilo vai nos fazer sofrer, vai nos prejudicar, que 

aquilo é um mal?! 

Ele só vai dizer para nós uma coisa, “faz conforme a sua fé”. “Mas o Senhor me ajuda?” 

“Ajudo.”  Mas ele ajuda o quê? A fazer as coisas do jeito que você quer? Não. Você vai fazer 

conforme a sua fé. Eu não sei se vocês conseguem entender isso.  Mas, daqui a pouquinho, se 

vocês não forem embora antes, vocês vão entender. 

O povo estava lá no Egito. Aí, Moisés saiu de lá (porque, Deus teve que tirar Moisés de lá), 

Deus tirou Moisés de lá para mostrar para Moisés... para ver se Moisés descobria que lá dentro 

do Egito estava o povo de Deus. Aí eu pergunto, Deus podia ajudar o povo ali no Egito? Deus 

podia fazer alguma coisa pelo povo no Egito? Por que não? Se pudesse, não precisaria tirar o 

povo do Egito... Se Deus quisesse ajudar o povo aqui no Egito, não precisaria tirar o povo do 

Egito. Poderia deixar o povo no Egito. Deixa o povo aqui e eu vou arrumar a vida dele aqui.  

Agora, aqui sim, teve a nuvem protegendo, teve uma coluna de fogo para poder esquentar, 

a roupa não envelheceu, o sapato não envelheceu. A gente não vinha para a reunião com sono, 

cansado, abrindo a boca, não é, Luiz? Aqui, precisou de água, furou o poço, deu água. Aí, larga o 

poço e vamos embora. Vamos levar o poço? Não, deixa o poço aí e vamos embora. Chega lá na 

frente, fura outro poço.  

  Então, o que é que simboliza isso? O único jeito, a única maneira de Deus nos ajudar, é 

aqui.  É fora, é entrando nessa situação aqui, ó!  É quando realmente... nós vamos precisar não é 

dez casas não. Se ele disse lá atrás: “ai do homem que ajunta casa a casa”.  Ai do homem, da 

pessoa que acumula casa a casa, que junta duas casas. Aí, a pessoa vai justificar, “mas ele não 

falou apartamento, não falou fazenda, falou casa”. Agora, se ele, lá atrás, disse que aquilo era 
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uma maldição, continua sendo maldição! Tudo que Deus falou na lei, gente, continua sendo 

verdade!  

Então, a nossa luta, o grande desespero nosso é porque a gente não consegue sair do 

mundo (Egito). Nós queremos ser ajudados por Deus... Eu falei agora mesmo, Deus não pode 

nos ajudar nessa situação.  

  Mas, quem quer perguntar agora, a hora é agora! Quem quer fazer a pergunta? Como que 

faz para sair do Egito, quem sabe? O único jeito, realmente, é sair do Egito, você tem que sair. 

Ninguém pode servir a dois senhores. 

Aqui, o povo aqui era obrigado a servir, era obrigado, não era favor não. Aqui eles eram 

escravos. No começo eu falei, escravo do pecado. Por um homem entrou o pecado no mundo. 

Enquanto estivermos no mundo, somos escravos do pecado. Aqui, a situação, a vida desse povo, 

a vida do povo de Deus aqui era uma vida de escravidão, era uma vida terrível. Era obrigado a 

obedecer a faraó. Ninguém pode servir a dois senhores.  

Aqui tem um senhor, lá tem outro Senhor. Aqui tinha um senhor, saiu daqui, Deus assumiu. 

Quando saiu daqui, Deus assumiu o controle do povo. Aí vieram os inimigos. Os inimigos se 

esbarraram ali no mar. A partir dali, Deus assumiu. O povo morreu de fome? Faltou alguma coisa 

para o povo ali? Não.  

Então, vocês concordam que a situação do homem hoje, a nossa situação hoje é a 

mesma, é a mesmíssima?  

A Naty está perguntando, então nós estamos no Egito? Não sei. Quem sou eu para saber 

disso. Mas ela tem razão de perguntar. Mas vocês concordam que eu também tenho razão de 

dizer: “não sei”? Foi até providencial a pergunta dela, porque eu não sei, você é quem vai saber. 

A luta é sua contra o pecado, entendeu? 

A pergunta sua também, como que a gente sai daqui? Eu preciso sair daqui. Eu preciso 

sair daqui, até mesmo porque nem servir a Deus eu posso aqui. Nem para servir a Deus eu 

presto, eu não vou prestar nem para servir a Deus, eu preciso sair daqui.   

Então, antes de mais nada, antes de qualquer coisa é sair do Egito.  

  Pergunta... (Alguém disse que naquele tempo era local e hoje é espiritual).  

  Mas é local também. Uma boate, por exemplo, um puteiro... é local também. Uma mesa 

com bebidas, cerveja, é local. 

Jesus veio ao mundo, ele passou aqui pelo mundo e hora nenhuma ele foi escravo do 

pecado. Então, Jesus, hora nenhuma, se deixou vencer pelo pecado, Ele resistiu o pecado. Foi 

oferecido para ele as coisas que são oferecidas para nós também, mas só que hora nenhuma ele 

aceitou. 
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O povo saiu aqui e, tendo aqui todo apoio de Deus, funcionou?  

  Então, quer dizer que o problema do homem não é ajuda de Deus, porque, aqui, Deus 

ajudou em todos os sentidos. O nosso problema não é ajuda de Deus, nós somos ajudados, 

muito! 

Agora mesmo, numa oração aí, eu ouvi, “tem isso, tem aquilo, tem não sei o quê, tal, etc...” Mas o 

sol nasce para cá e para lá. A chuva cai aqui e ali; as plantas, as coisas.... 

Então, Deus já provou para nós que o problema nosso não é esse. Qual seria, então, 

nosso problema? O nosso problema, gente, é Deus! “Aquele que me ama e aquele que não me 

ama”. Agora é: Ou eu fico com Deus ou eu vou ficar sem Deus. Quem me ama e quem não me 

ama, quem crê em mim e quem não crê em mim. O nosso problema é esse. Não é problema de 

roupa não! Você enche o guarda-roupa, resolve o seu problema? Você enche a sua garagem de 

carro, resolve o seu problema? Você põe funcionário, compra, vende e faz coisas, eu pergunto, 

resolve? Não resolve. Não resolve, gente! Olha, a ciência, a evolução das coisas etc., etc. O 

homem continua infeliz. Por que ele continua infeliz? Pela falta de Deus. 

Então, o problema da humanidade é só isso. É querer viver, querer que Deus ajude a viver 

sem Deus.  

Saia dali e passe para cá! Aí sim, Deus vai te ajudar. Às vezes a pessoa fala: “Não, Deus 

me ajuda demais!” Então, ótimo, graças a Deus, toca para frente.  

O povo gastou 400 anos para descobrir que estava errado. Gastaram 400 anos para 

descobrir que a coisa não era aqui, o ‘negócio’ não era aqui. E o pior é que, quando saiu de lá, 

ainda ficou discutindo, “Ah! eu acho que é lá, eu acho que eu tenho que voltar para lá, eu acho 

que o irmão está exagerando demais”. Ainda fica, às vezes, pensando...  

  Por que é que batizamos? Por que batizamos nas águas? 

 

[Luiz] Porque nós aceitamos sair do Egito. 

 

A figura da água... entre o Egito e o deserto tem o mar. Então, os egípcios que quiseram 

passar pelo mar sem querer Deus, não passaram. Quem quis passar por aqui, sem querer Deus, 

não passou, ficou no mar. Amém? Não tem como você... Por isso Jesus falou: quem não me 

ama, quem não me quer, não vai! Quem quiser vir para cá, precisa primeiro querer Deus, gente.  

Nós precisamos querer Deus primeiro, antes de mais nada, antes de querer arrumar um 

casamento, arrumar não sei o quê. Isso aí, naturalmente, você vai ter ajuda de Deus. Estou 

falando é você, a sua pessoa. Amém? Porque, vocês acham que Deus, sendo uma pessoa 
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misericordiosa, boa, amável, preciosa demais, não ajudaria o inimigo? Ele não mandou que nós 

ajudássemos o inimigo?  

Se o seu inimigo tiver fome, dá para ele o que ele quer comer. Pronto! Diferente, muito 

diferente do que nós estamos falando. Se nós quisermos que Deus faça de nós o povo de Deus, 

os filhos de Deus, nós precisamos querer Deus. Eu preciso querer Deus. 

 

Em Romanos 6:4,5. 

 

De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte; para que, como Cristo ressuscitou 

dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos 

plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua 

ressurreição” (Romanos 6: 4-5). 

 

Nós fomos sepultados. Então, nós não existimos, nós saímos do mundo. Você perguntou: 

como que a gente sai do mundo? Amém? 

Quando você foi batizar, você foi batizar por quê? Todo mundo batiza, né? Aí a gente quer 

batizar também! Foi explicado na época, eu costumo avisar, mostrar, explicar, falar: Gente, olha 

aqui, se você quer realmente ser batizado, acabou a sua vida no mundo. Você vai morrer, vai ser 

sepultado aqui e vai nascer uma nova criatura. Não é mais uma pessoa do Egito, você saiu do 

Egito. Amém? Você está morto? Você se considera morto? Quem se considera morto? 

Ramiro, você se considera morto? Não, né, ainda não. Quem que se considera morto? 

Naianny. Elderson? Vivo e com saúde! Você se considera morto, Sabão? Não? Mas era para se 

considerar, Sabão! A gente tem que se considerar morto? 

A tristeza, a grande tristeza da maioria dos crentes é que eles querem Deus, mas não 

querem sair do Egito. 

 

 Mas em nada tenho a minha vida por preciosa... (Atos 20:24) 

 

A Naty está me ajudando muito hoje aqui. Ela falou uma coisa interessante ali, ela falou: 

Então sou eu. Ela deixou transparecer que a sua vida não está muito preciosa. Não, mas é isso 

mesmo! 

  Em nada tenho a minha vida por preciosa. Qual a diferença da situação de Paulo para a 

situação da Naty? Porque a Naty, ela não está considerando a vida dela preciosa, ela está 

achando difícil a vida dela em uma série de fatores etc. e ela não está considerando a vida dela 

preciosa. Realmente ela está vendo, naturalmente, que a vida dela não é preciosa. 
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Paulo também não considerava a vida dele preciosa, só que Paulo era feliz e a Naty é 

infeliz.  Não acertei? Não falei que você está me ajudando? Paulo era feliz, Jesus era feliz e nós 

somos infelizes. Porque, nós não aceitamos a nossa vida com a cruz, nós não aceitamos a cruz. 

Nós queremos sair do Egito, mas sem a cruz.  

Vocês acham que eu tenho a minha vida por preciosa? Não, não tenho, mas eu sou feliz. 

Você vai dizer: ‘O Senhor está parecendo mulher de soldado’, mas, realmente, eu me considero 

feliz. 

O que é ser feliz? É quando você faz aquilo que você gosta, quando você tem prazer de 

viver. Quando você está ali, tal, aleluia, ‘Ribalaia’! Então, é quando você tem prazer. E a Naty não 

tem. A Naty está desanimada, está triste. Aí, ela tem realmente que ficar brigando com Deus. Ela 

tem que ficar triste, magoada, por quê? Mas, Naty, você vai pegar uma outra magrinha, casada, 

bonita, rica, mas que também não é feliz. Então o problema não é a gordura, nem a falta de 

homem, nem a falta de mulher, o problema é a falta de Deus. Em nada tenho a minha vida por 

preciosa. 

Antes, no vers. 23, ele fala assim: 

Senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e 

tribulações (Atos 20:23). 

 

Como ele podia ser feliz? Prisões e tribulações. Nossa, a gente tem uma dor de dente e 

começa a maldizer. Por que você deu esse dente para mim? Começa a reclamar do dente!  Se 

vem com bunda, reclama da bunda, se vem sem bunda, reclama que não tem bunda. Então o 

povo é infeliz por causa disso. 

A pessoa reclama de tudo. Nós somos infelizes não é por causa das coisas, mas é porque 

nós não estamos conformados com aquilo que a gente tem, com aquilo que nós somos. E as 

escrituras dizem: “Em tudo dai graças a Deus,” (I Tessalonicenses 5:18) seja feliz. 

  Quer dizer, nós não aceitamos as condições que Deus impôs para a gente sair do Egito. 

Saia do Egito para poder viver para Deus, aceite as condições!  

Naty, a hora que você realmente começar dar graças a Deus, ser feliz: “Amém, Jesus, seja 

feita a tua vontade”, eu acho que as coisas podem tomar outro rumo, você pode até achar um 

doido que queira casar. Mas é sério, minha filha! Porque, na pior das hipóteses, que você seja 

feliz. Quantos, como eu falei, tem todas as condições para serem felizes e não são felizes?! O 

que é que falta para eles? Falta Deus, falta o Espírito Santo. 

Paulo, o Espírito Santo revelando, mostrando para ele, “olha, ali naquela cidade vai ser 

assim, naquela outra cidade vai ser assim”. E Paulo murmurava, reclamava, lutava contra Deus? 

Não, ele lutava contra o pecado. Ele queria era... “Senhor, que eu possa representar o Senhor da 
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melhor maneira possível lá naquela cidade”. Amém!? “Que eu possa me humilhar quando eu tiver 

que me humilhar. Que eu possa ser útil ao Senhor quando eu tiver que ser útil, que ninguém ouça 

da minha boca nenhuma palavra que venha magoar o Senhor.”  

Agora vocês estão vendo por que às vezes Deus não pode fazer por nós. Nós não 

estamos aceitando as condições do deserto.  

Deus falou conosco? Como que as pessoas vão querer nos imitar, vão querer nos seguir? 

Qual evangelho nós vamos pregar, Naty? Amém? Amém mesmo, que realmente a gente pense 

direito e fale: “Senhor, o Senhor tem razão, o Senhor tem toda razão!” 

Deus quer, Deus precisa de um povo que realmente entenda o evangelho. Deus precisa de 

um povo que creia no evangelho, que aceite o evangelho. Povo feliz. Quem serve a Deus, quem 

tem Deus, tem que ser feliz!  Não é por força nem por violência que Deus nos quer não! Se Deus 

precisasse disso, ele faria pessoas, tirava de qualquer lugar. Não! Ele quer realmente que você o 

ame, que você creia, independente de qualquer coisa. Jesus Cristo amou a Deus sobre todas as 

coisas e eu tenho certeza disso. E ele não foi infeliz não! Por que ele foi feliz? Ele fez uma coisa 

que era a vontade dele, “a minha vontade é fazer a vontade de Deus”. Então, ele estava fazendo 

uma coisa que ele queria, que ele gostava. 

Então, um povo feliz serve a Deus com alegria, satisfação, prazer. Amém! Considerações. 

Carmem? 

 

  [Carmen] O senhor acabou de falar que Jesus era feliz porque ele fazia o que ele gostava. 

E eu vejo que, parece que a gente vai mais pela força. Tem como mudar esse sentimento em 

mim? 

 

Tem! Por exemplo, quando você busca a Deus e entende que a obra de Deus é perfeita, 

você entende que o propósito de Deus é justo, você entende que ele tem razão, Jesus tem razão! 

Aí, você acaba se sentindo realmente orgulhosa pelo que você faz, porque você entende que 

Jesus tem razão. Quando você olha e vê o mundo de onde ele viu, da maneira como ele viu, você 

passa a entender que realmente ele tem razão, Jesus tem razão. Não tem como nós 

aprendermos a assentar tijolo se a gente não pegar na colher, no barro e no tijolo. Não tem como 

nós aprendermos a costurar se a gente não pegar no pano, na agulha, na tesoura. Você tem que 

partir pra cima da ‘coisa’. Jesus falou, “pega a sua cruz e siga-me”( Mateus 16:24). Parte pra 

cima! Comece a querer realmente ensinar o evangelho, salvar a vida, tirar, como ele tirou o povo 

daqui. Você começa a querer convencer a pessoa de que ela precisa sair, que ela precisa servir a 

Deus. 
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Mas, servir a Deus não em troca de nada, servir a Deus pelo prazer de servir a Deus.  É 

assim que você vai entender. Quando você comer... aquele que beber da água que eu lhe der... 

foi depois que a mulher bebeu da água que ela saiu. Quem beber da água, quem comer do meu 

pão, o pão que desceu do céu... Ele falou: “Quem põe a mão no arado, não olha para trás”. Botou 

a mão no arado por quê? Porque acreditou que tinha que arar o chão, tinha que plantar, tinha que 

semear, tinha que fazer o que ele fez. A hora que você começar a pegar gosto pela coisa, pegar 

gosto por aquilo que você faz... Você pega gosto por aquilo que você faz! 

Quando você começar realmente a fazer isso, eu tenho certeza que você vai se sentir útil e 

feliz. Ele colocava acima da própria comida o fazer a vontade de Deus, “uma comida eu tenho 

que comer”( João 4:22). Vem cá, vamos almoçar! “Espera aí, eu preciso fazer isso aqui primeiro”. 

Amém? 

Amém mesmo! É quando você não tiver tempo nem para comer, a hora que você não tiver 

tempo nem para comer é a hora que começa a ficar bom. Vocês concordam? Marcão está rindo, 

mas é verdade. Você vai sentir, realmente... “Eu sei em quem eu tenho crido, eu entendi o que 

Deus quer”. Paulo era uma pessoa feliz, Pedro, eles foram felizes. Todos eles tiveram o fim da 

vida deles numa alegria, numa satisfação, e a maioria deles não tinha nada, nada, e eram felizes. 

Feliz por quê, Luís? 

Porque eles faziam o que gostavam. Eles eram sofridos, mas, terminaram a vida da 

maneira mais digna possível.  

   Olha, eu sonho, eu tenho muita vontade, eu tenho prazer, eu quero, eu preciso fazer mais 

para eu gostar mais. Eu tenho certeza que Deus quer de nós! Pelo menos eu quero que ele 

queira de mim. E as outras coisas? Duvido que vai faltar para você alguma coisa, duvido que 

você vai se decepcionar com ele, duvido! Amém, Naty? Então, vamos mudar de direção.  

Amanhã tem Oficina do Bazar, às 14 horas. 

Quem quiser estar na oficina, vai estar, quem não quiser, não vai estar e pronto. E graças 

a Deus, mas tem sido muito bom o trabalho das irmãs na oficina do Bazar? Que vai ser agora em 

dezembro, se Deus quiser.  

 

Considerações. 

 

[Luiz] Amém! Eu fiquei feliz pelo que eu ouvi aqui, eu estou disposto a experimentar mais 

da vontade de Deus. Porque as escrituras falam: Provai e vede que o Senhor é bom. Na verdade, 

a gente só troca uma coisa que se torna melhor do que a outra. Então, assim, nós morremos de 

medo de sair do Egito, mas ninguém vive bem no Egito não, é ilusão. Para a maior parte 
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daqueles que saíram do Egito, eles lutaram contra Deus, mas teve uma pequena parcela que 

aproveitou o deserto. Teve alguns, Josué, Calebe, e os que foram com eles, que aproveitaram. 

 

Muitos, Luís, ao longo do caminho, morreram crendo, morreram em Cristo. Eles morreram 

acreditando na terra que Deus havia prometido, apesar de que muitos não entenderam. Mas 

usamos o natural para poder explicar o espiritual. 

 

[Luiz] Eu fico feliz, assim, porque Deus, ele realmente é muito sincero com a gente ao falar 

que ele não vai nos ajudar no mundo. É assim, para nós, por mais que seja difícil ouvir, para nós 

é bom sair dessa prisão. Porque é uma prisão pensar que Deus é obrigado a nos ajudar aqui. 

 

Como que Deus nos ajuda? Assim, a pessoa está lá no Egito e ela quer Deus. Durante 

muito tempo, o povo no Egito queria Deus. Vamos supor que o Luiz queira Deus e ainda esteja no 

Egito. O que é que o povo lá fez? 

 

  [Luiz] Clamou a Deus. 

 

Clamou a Deus! Então, eu admito, reconheço o meu envolvimento com o mundo. “Eu 

preciso sair”. Aí, você vai orar e Deus vai providenciar a sua saída dali, porque não tem ajuda 

melhor do que tirar você dali. 

 Eu volto a explicar, se você perceber o seu envolvimento ainda, dependência, você ainda 

se considera escravo do mundo, ora, pede a Deus: “Senhor, eu quero me livrar disso, solta as 

cadeias que me prendem. Solta, Senhor Deus, os grilhões, me liberta”. Se você ainda se acha 

preso! Porque, muitos podem não ter mais nenhuma ligação. É uma coisa que vai ter que ser 

entre você e Deus. Você vai conversar com Deus. Alguma coisa, você mesmo, conversando com 

Deus, vai... Aí, Deus... Você foi batizado, sepultado, nasceu de novo, é um ressurreto dentre os 

mortos. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Então, é uma novidade de vida, é uma 

vida diferente. É você que vai sentir isso, que é uma vida diferente. Quem vai sentir isso é você. É 

você que vai sentir. 

Então, vai depender da sua conversa com Deus. O povo lá orou a Deus, foi falar com 

Deus. Ore, fale com Deus! “Senhor, ensina o caminho. Senhor, se alguma coisa eu ainda estou... 

ou, se acontece isso ou não, que o Senhor possa me ajudar. Solta as cadeias, abre os meus 

olhos, solta as prisões. E que a vontade do Senhor seja feita em minha vida”. Pronto! 
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Não saia daqui triste não, não saia daqui desanimado. Muito pelo contrário, porque, se 

Deus não estivesse falando isso, certamente não estaria confiando em nós. É porque realmente 

ele está vendo que a maioria ou que todos aqui tem tudo para servir a Deus.  

  Abrace a causa! Seja realmente um cristão, um filho de Deus que está no mundo para 

servir a Deus. O marido que tiver uma mulher nessas condições, vai ser feliz. A mulher que tiver o 

marido nessas condições, vai ser feliz. A mãe que tiver um filho assim, vai ser feliz; o namorado 

que tiver uma namorada, a namorada que tiver um namorado e assim por diante. Eu tenho 

certeza que as coisas podem se transformar.  

Vamos lutar contra o pecado, vamos pelejar! Vamos dizer: “Senhor é nós mesmo, é com a 

gente aqui mesmo. O Senhor não errou ao nos chamar, ao nos convidar, ao nos atrair. O Senhor 

não errou não.”  

Vamos curvar nossas cabeças.  

   

ORAÇÃO: Amém, Jesus! Obrigado, Senhor, porque cada dia o Senhor abre mais os olhos do 

nosso entendimento. Nada pode ser mais importante para o homem do que servir a Deus. Nada 

pode trazer felicidade, trazer realmente alegria a um homem... É feliz o homem que serve a Deus, 

que anda com Deus. Que não se conforma com o mundo, não aceita. Ele entende que o mundo é 

mau, é injusto, e ele não se conforma com o mundo. Ele dá razão ao Senhor. E é dessa forma 

que nós vamos, se Deus quiser, encontrar a verdadeira razão de viver, de servir a Deus. Eu nasci 

para te servir, para ser do Senhor. Amém! 

  E as outras coisas, que seja feito, ó Deus, conforme a tua vontade. Que nada possa, Deus, 

impedir o seu povo de ser feliz. Nada pode impedir o seu povo de fazer com prazer a obra de 

Deus. Aleluia! A obra de Deus nos alegra, nos conforta, Senhor. Amém! Aleluia! 

Pensa, ora, levanta a sua voz na oração e diz: “Senhor é assim mesmo. Enquanto eu viver, eu 

não darei, como o salmista, descanso aos meus olhos. Enquanto o Senhor não puder, Deus, ser 

objeto de louvor. Enquanto o Senhor, Deus, não for objeto de louvor nessa terra.” Aleluia! Amém!  

O Senhor vai nos dar a força. O Senhor Deus vai dar a nós a capacidade, a saúde. O 

nosso sustento não vai faltar, o pão, alimento ao seu povo. Amém! Aleluia! Graças te damos, ó 

Deus. Amém! Obrigado, Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus! Aleluia! Não vai faltar nada ao 

seu povo! Aleluia! 

Graças te damos, Senhor Deus! Amém! 
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4 - A fé que nós precisamos ter. 

07 de julho de 2013, domingo.  

  

  Deus abençoe, tenham todos um bom dia, e que a paz seja com todos. Amém? Todo 

mundo feliz com a carreira, satisfeito, mantendo a fé? O que foi falado ontem, Lúcio? O que mais 

chamou a sua atenção? 

 

[Lúcio] Quem faz as coisas somos nós, depende de nós, não depende de mais ninguém. 

Deus vai nos ajudar, Ele é o nosso ajudador. Mas depende é de nós mesmos. 

 

Nós vimos isso onde? II Tessalonicenses. Nós lemos o capítulo todo. “Mas devemos 

sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o 

princípio para a salvação, em santificação do espírito e fé na verdade” (II Tessalonicenses 2:13). 

Santificação do espírito. Nós perguntamos aqui o que era o espírito, o que significava o 

espírito para nós e como é que santificamos o espírito. Como você santifica o espírito? A 

importância de que nós tenhamos fé... Aqui fala assim: “Fé na verdade”. Acreditar. E hoje, então, 

nós queremos dar ênfase a essa questão da fé, a fé que nós precisamos ter. Porque se você 

perder a fé... Porque, na realidade, o que está sendo salvo não é o nosso corpo, o que está 

sendo salvo é o nosso espírito, a salvação é do espírito. Foi falado também que Deus nos ajuda, 

Ele não vai pegar o seu espírito e fazer para você o que você tem que fazer. Quem tem que fazer 

é você.  

Fizemos uma representação como se fosse o Lúcio, uma vasilha que estava cheia de água 

suja, cheia de sujeira, de maus hábitos, mau comportamento, ira, ódio, moleza, fraqueza; aí 

entrou a água limpa e saiu água suja, a água limpa que entrou foi uma ajuda que Deus deu e aí 

tirou os pecados do Lúcio e o Lúcio então passou a ser uma nova criatura, uma pessoa sem 

pecado; Deus ajudou o Lúcio. Mas o Lúcio teve participação ativa no processo que Deus usou 

para salvar o espírito. O Lúcio teve participação. O Ramiro tem participação na salvação dele, o 

Léo tem participação na salvação dele e assim por diante. Depende de nós, não depende só de 

Deus; depende de Deus quando eu incluo Deus, quando eu disser: “Senhor, acrescenta fé; 

Senhor, me ajude; Senhor, me dê força; Senhor, não retire de mim o teu Espírito”. Porque o 

Espírito de Deus falou assim: “Minhas Palavras são Espírito” (Jo 6:33), então, na medida em que 
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a Palavra de Deus entra em nós, é o Espírito de Deus entrando através da Palavra. O Espírito 

entra e põe para fora o espírito mau.  

Não sabemos exatamente como nós vamos definir ‘espírito’. Tem gente que diz que é 

como se fosse uma esponja, você pega a esponja aqui, você não vê a água, mas quando você 

aperta, sai água. O espírito está dentro de nós e nós não podemos vê-lo. Se você cortar, você 

não vê, se você fizer uma cirurgia lá dentro, mexer nos órgãos, você não verá o espírito, você 

verá só o corpo, mas o espírito está em nós. Ele age na nossa mente, o lugar de atuação do 

espírito é na mente. A influência que ele tem, por exemplo, você não sabe de onde vem a ira, o 

ódio, de onde vem a alegria. Vem de qual órgão? Do fígado, do rim, da bexiga? De onde vem o 

ódio? Nenhuma dessas coisas vem a não ser através do espírito e o espírito age no cérebro, na 

mente.  

Quando a pessoa tem morte cerebral... Morte cerebral é hora que o espírito sai. Às vezes o 

coração está batendo através de aparelho, quer dizer, o coração está morto, é o aparelho que 

está movimentando o sangue, está bombeando o sangue, está fazendo o coração movimentar 

através do aparelho. Mas se a pessoa já teve morte cerebral, às vezes fica ali muito tempo, os 

órgãos estão funcionando, os órgãos ficam funcionando, porque, se os órgãos pararem de 

funcionar, após um tempo não prestam mais. Então mantém os órgãos funcionando, porque se a 

pessoa for fazer doação dos órgãos, os órgãos precisam estar funcionando. Então, vai doar o rim, 

vai doar o fígado, pode doar todos os órgãos que estiverem prestando. Vai fazer a doação dos 

órgãos, mas o cérebro já morreu. Isso significa que o espírito já saiu, o espírito já foi. Então a 

pessoa realmente morre espiritualmente quando o cérebro deixa de funcionar, porque o espírito 

age é no cérebro. A vida espiritual está no cérebro, não está no coração, não está no rim, não 

está no fígado, em nenhum desses lugares; está no cérebro.  

É através do pensamento que nós agimos. Então, quando nós pensamos, seja por 

palavras faladas ou, então, pensadas... Aqui, agora, por exemplo, se eu fechar a boca, vocês não 

sabem o que eu estou falando [no pensamento], mas eu estou falando. Se vocês pudessem 

captar o que eu estou falando; eu continuei falando e vocês não ouviram nada.  Deus diz que nós 

pecamos só de pensar, porque na hora em que você está pensando, o espírito está falando, o 

espírito está agindo. A boca transmite o som; o som do que o espírito fala vem pela boca.  

Nós gostaríamos de ver o Espírito de Deus. O Espírito de Deus fala através de nós. Teve 

uma hora que Pedro falou uma coisa e Jesus falou para ele assim: “Não foi carne e nem sangue 

que falou isso” (Mateus 16:17). Então, naquela hora, aquela voz foi falada através do Espírito de 

Deus. Não sei se vocês estão entendendo. Na hora de falar, o que se fala, isso vem de um 

espírito. Por exemplo: xingar - isso não veio do Espírito de Deus; se você blasfemar - isso não 



  37 

 

veio do Espírito de Deus. Então nós conhecemos a árvore pelo fruto. O fruto é bom? Veio de 

Deus. O fruto não é bom? Não veio de Deus. O fruto é para edificar? Veio de Deus. O fruto é para 

destruir? O fruto é bom? O fruto é mau? Então você conhece a árvore (a pessoa) pelo fruto. Qual 

é o espírito que está, nesse momento, agindo? Qual é o espírito? A pessoa está chorando, triste, 

abalada, você examina o espírito. A Bíblia diz: examina o espírito para ver se o Espírito é de 

Deus.  

Então é o espírito, na verdade, que fica vivo; a carne vai embora. À hora que a carne não 

estiver funcionando mais, o espírito vai usar outra carne, porque essa carne não está mais 

correspondendo, ela não fala, ela não transmite. A pessoa muda, por exemplo, como o espírito 

age através dela? Através do olhar, através do aceno, através do pé; ela tem que transmitir de 

alguma forma. Enquanto a pessoa estiver transmitindo sinais é porque o cérebro está 

funcionando. Se a pessoa estiver transmitindo sinais que permitem você entender alguma coisa, 

aquilo vem do espírito, o espírito ainda está ali. Mas quando isso acaba, a morte cerebral 

aconteceu, o espírito também não está mais naquele corpo.  

Bom, então nós falamos ontem que nós precisamos salvar o nosso espírito. A salvação 

não é do corpo, a salvação é do espírito. Mas na realidade, nos preocupamos mais com o corpo 

do que com o espírito. Então, a nossa carne, o nosso corpo, se cansa, e aí, quer dormir. Estamos 

tendo problema, estamos tomando remédio, estamos querendo passear, e assim por diante. 

Muita coisa é o corpo que quer. Aí o corpo tem a influência do espírito do homem, do espírito da 

carne. Porque ele trabalha em função da carne. O Espírito de Deus trabalha em função do céu, 

do mundo espiritual. Ele já sabe que a carne não representa nada, que a carne não vai a lugar 

algum. Então fica essa luta aí, essa disputa entre o espiritual e o carnal. O espírito do homem 

inclina para a carne, o Espírito de Deus inclina para o Espírito.  

Então a pessoa é composta de corpo (carne) e alma. 

 

 Corpo  Carne - Corpo do homem - Homem 

 Alma  Espírito do homem – Vida 

 

Essa alma, eu já expliquei isso aqui uma vez, essa alma é o espírito do homem. Existe o 

corpo do cavalo, da vaca etc.; e o corpo do homem é o homem. O espírito, também do homem, o 

espírito dele é a alma. Agora, por que Deus acrescentou mais um? Corpo, alma e espírito. Esse 

terceiro espírito aqui, para diferenciar desse aqui, então chamou esse aqui de alma. Corpo, alma 

e espírito. 
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 Corpo 

 Alma 

 Espírito 

 

O que o homem tem? Corpo e alma, só. Deus fez o corpo do barro e soprou nele o 

espírito, a alma. Então ele é constituído de corpo e alma. Mas, lá na frente, surgiu o terceiro: 

corpo, alma e espírito. Esse terceiro aí, por que ele surgiu? A partir do pecado, a partir de quando 

entrou o pecado no mundo, entrou também o espírito. Esse espírito entrou para quê? Você só 

tinha corpo e alma antes do pecado; depois do pecado, entrou o espírito.  

O homem tinha corpo e alma. O cavalo tem o quê? Corpo e alma. A vaca tem o quê? 

Corpo e alma. O espírito do cavalo, o espírito da vaca. Nada existe se não tiver a alma, a vida. A 

vida é a alma. O barro estava lá sem vida, aí, soprou o espírito de vida, soprou a alma ali, aí o 

terceiro entrou. A vaca é constituída de corpo e alma, só; o cavalo, de corpo e alma; o cachorro, 

de corpo e alma; e o homem? Corpo, alma e espírito. Por quê? 

 

[Dora] Entrou o pecado, o espírito do pecado, daquela terceira pessoa ali, entrou no 

homem, dirigia. 

 

Por que que entrou? 

 

[Dora] Para mandar nele, fazer o que ele quisesse. 

 

Isso. O governo, aquele terceiro ali é o governo. Quem governa o cavalo? O homem. O 

homem governa o cavalo; o homem governa o cachorro. Desde quando o cachorro foi feito, a 

vaca foi feita, o passarinho foi feito, quem governava era o homem. O homem governa o cavalo, 

mas quem governa o homem? Se for Deus quem governa o homem, o homem trata bem o 

cavalo; se Deus governar o homem, o homem trata bem o cachorro. Então, dependendo do 

espírito que está governando, a pessoa mata, atropela, rouba, faz coisas absurdas. Qual será o 

espírito que está governando? O Espírito de Deus ou o espírito do Diabo? Entendeu, Luís? 

Explica para nós. 

[Luíz] Eu entendi que o homem era como as outras criaturas. Só tinha corpo e alma, e 

entrou uma terceira pessoa, que é outro espírito para governar o homem e, consequentemente, 

governar todas as outras criaturas. 
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Isso. Por isso o homem é constituído de corpo, alma e espírito. O quê a alma é para o homem? 

[Luís] Alma é o espírito do homem. 

A alma é o espírito do homem. Para diferenciar do espírito de Deus chamou-se alma. 

Você tem um espírito, é o seu espírito. Quem se chama Luís não é o corpo, é o espírito. Se você 

morrer, o Luís continua; se a Dora morrer, a Dora continua. A Dora continua porque o espírito 

continua. Pedro, Tiago, Abraão, Isaque, essas pessoas continuam. Tanto as más quanto as boas 

continuam. O Vitor, esses dias, viu a avó dele amarrada lá na casa dele. O Vitor viu a avó dele, 

não ficou muito satisfeito, mas viu. As pessoas morrem, os espíritos continuam, estão por aí. Nós 

só sabemos que eles saíram do corpo. Eles saíram do corpo, mas estão no meio de nós. Uns 

perturbam, outros não perturbam. Uns causam mal, outros não nos causam mal, mas o espírito 

continua. Quando a pessoa morre, ele fica ali pela casa, demora afastar. Como se ele não tivesse 

saído do corpo, ele continua querendo ficar por ali. Aí, depois de um certo tempo, ele se afasta, 

vai para outro lugar. Ele quer um corpo, ele fica vagando. Por isso se fala: ‘alma penada’, a alma 

fica vagando, fica procurando um lugar para ela ficar. Ela quer uma casa, ela quer um corpo.  

Agora, aqueles espíritos que ficam dormindo, são aqueles que dormiram em Cristo. Estão 

tranquilos, esperando, não ficam vagando, não ficam procurando corpo, eles ficam tranquilos, 

esperando, como se estivessem dormindo. Esse dormir quer dizer tranquilo. Eles ficam ali, eles 

sabem. Tem um lugar separado, o seio de Abraão. Então, toda pessoa que morre em Cristo, que 

morre na esperança da ressurreição, vai para aquele lugar. É um lugar espiritual que não 

sabemos dizer se é aqui, se é na China, onde é. Mas é um lugar, um lugar santo, um lugar onde 

não tem perturbação, não tem nada. Ele está ali descansando, esperando a manifestação dos 

Filhos de Deus, esperando o novo corpo, esperando a Vida Eterna.  

Porque essa vida aqui não é eterna, essa vida aqui é setenta, oitenta anos, no máximo. E 

eles ficam lá esperando o quê? A Vida Eterna que Deus prometeu. Deus prometeu outra vida, 

isso aqui não é vida. Um comprimido aqui, um comprimido ali... não é assim? Opera daqui, opera 

dali, vai empurrando. Então é uma vida que não é eterna. O Lúcio é ou não é uma vida? O Lúcio 

é uma vida, o Luís também é uma vida; é uma vida, mas não é eterna. O Luís não é eterno, o Bibi 

não é eterno. Vamos morrendo, não somos eternos, acabou isso, acabou aquilo e tal; daqui a 

pouquinho não enxerga mais, daqui a pouquinho não escuta mais, vamos morrendo... Tem 

pessoas que morrem antes da hora. Essa vida é a vida que você vive hoje, não é uma Vida 

Eterna.  

Bom, dito tudo isso, de que você precisa? Você precisa de fé. Para que você precisa de 

fé? Você precisa acreditar no que eu estou falando. Você precisa acreditar na Vida Eterna.  
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  Tem gente que não crê mais na Igreja! E é fundamental. Então ele entra, sai, como se 

estivesse entrando em um bar, como se estivesse entrando em um clube. Ele não acredita mais 

na Igreja; que ela é minha irmã, que o outro é meu irmão, que nós vamos para o mesmo lugar, 

que nós temos Vida Eterna, que nós somos irmãos, que nós somos membros uns dos outros, 

fazemos parte do Corpo de Cristo, somos um Povo separado.  

Tem gente que não crê mais na Igreja. Leva uma vida independente como se fosse 

sozinho. Não, ele é membro de um corpo. Aí, ele vive isoladamente como se ele não precisasse 

dos outros. Como que nós fazemos reunião sozinhos? Como que nós louvamos a Deus sozinhos, 

sem ter uma pessoa para tocar? Sem ter uma pessoa para cantar conosco; nós, sozinhos? Aí, 

não tem uma pessoa aqui para colocar a transparência, não tem um para poder ministrar; nós 

não precisamos uns dos outros? Tem gente que não acredita mais na Igreja, não vive mais como 

corpo, não vive mais como Igreja. Então é preciso crer na Igreja. Você acredita que existe a 

Igreja, acredita que existe um povo e esse povo tem que ser um povo santo, tem que ser um povo 

bom, tem que ser um povo justo. Eu preciso acreditar para lutar por esse povo, para trabalhar.  

Jesus creu nesse povo e deu a vida por ele, e ele existe hoje porque um dia alguém deu a 

vida por ele. E foi Jesus! Ele deu a vida por esse povo e esse povo vai existir. Eu não sei quantos 

de nós aqui vamos fazer parte desse povo, mas esse povo existe e eu estou aqui querendo o 

meu espaço, eu estou aqui querendo o meu lugar. Então eu preciso crer na Igreja, eu preciso crer 

na comunhão dos santos. Tem gente que separa, não conversa com os outros, não tem 

comunhão, faz diferença, faz distinção de pessoas. Aquele ali que você acha que não presta, 

ajude ele; aquele ali que você acha que não entende, ensine a ele; aquele ali que você acha que 

tem dificuldade, o outro é carente, se chegue a ele. Eu preciso crer na comunhão dos santos; não 

existe povo de Deus sem essas coisas. Individualmente, sozinho, eu vou o dia que eu quero, eu 

saio o dia que eu quero, não tem problema, eu não preciso dar o meu dízimo para ajudar, porque, 

o meu dízimo está ajudando alguma coisa, está fazendo alguma coisa, está sendo útil à igreja, eu 

estou trabalhando pela igreja, pelo corpo de Cristo.  

Eu não posso fazer parte de uma coisa que eu não acredito. No que mais eu preciso crer? 

Na remissão dos pecados. Eu preciso crer na remissão dos pecados, eu preciso crer que o 

pecado um dia entrou, mas ele irá sair. Eu preciso crer, acreditar que o pecado entrou em mim, 

mas eu preciso também crer que o pecado sairá de mim. Eu preciso crer na remissão dos 

pecados, porque, senão, você ficará com o pecado a vida inteira. Depois dessa vida vai ficar só o 

pecado e o pecado será lançado no inferno. Essa vida, o pecado está aqui, estava, eu não sei se 

ainda está. 
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Então o pecado entrou, mas alguém abriu os seus olhos, alguém mostrou para você que o 

pecado estava aí; e você falou: “não, eu não quero que ele fique aqui”, ele entrou, “por que você 

entrou?”, “Porque a porta estava aberta”, “Por que você saiu?”, “Porque a porta estava aberta”. 

Então ele entrou em você, entrou nessa vida. Quando essa vida acabar, o que vai sobrar? O 

pecado. E o pecado será lançado no inferno. Então acaba. Deus condenou o pecado na carne. O 

pecado só existe porque existe carne. A vida do pecado vai terminar quando? Quando terminar a 

carne. E o fim da carne vem. O fim da carne irá existir. Não é importante entendermos isso? Se 

você não entender, você vive como boi; você vive assim, leva para cá, leva para lá... O diabo faz 

de você o que ele quer. Se você não entender, você não resiste o diabo. Se você não entender, 

não tem como você resistir o diabo.   

Explica... Quem vai explicar isso que eu falei aqui? Explica, Mateus? Você acha que 

precisa entender isso? 

 

[Mateus] Precisa demais, precisa muito, porque, senão, nós seremos completamente 

controlados pelos espíritos maus e nem faremos ideia disso. 

 

Você vê o quanto nós precisamos de Deus. Por quê que nós precisamos de Deus? Para 

tirar o pecado. “Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado”. Por que nós precisamos de Deus? 

Para tirar o nosso pecado. Onde é que está o pecado? Ele entrou em você e não quer sair. Ele 

considera que você é dele. Eu não consigo ver uma pessoa encontrando a salvação se ela não 

entender essas coisas. “O meu povo se perde por falta de entendimento” (Oséias 4:6). E aqui, o 

que nós fazemos é tentar ensinar para você todos os dias. Então por que você precisa de Deus? 

 

[Mateus] Ele é o único que pode tirar os nossos pecados. 

 

Para tirar o pecado, referindo-se ao diabo. “Deus condenou o pecado na carne” (Romanos 

8:3), todo mundo tem diabo, toda pessoa tem demônio. Então, Deus condenou o pecado na 

carne. Se você quiser encontrar um diabo, basta você encontrar uma pessoa. Aí você chega e 

pergunta: “tem demônio?”. Aí a pessoa responde: “Não, não tenho, já saiu”. Tem que apertar 

muito a esponja para ver se sai algum diabinho.  

“O cordeiro de Deus que tira o demônio de nós, o pecado de nós” (João 1:29). Deus 

condenou o pecado nessa vida. Agora, preste atenção, que coisa interessante: Quando essa vida 

terminar, quando ele morrer, o que vai acontecer com o pecado? Ele continua, ou seja, se Deus 

não tirar o pecado de nós enquanto nós estivermos neste corpo... Ele tira o pecado; Ele limpa o 
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nosso espírito de tal maneira que o nosso espírito fica em condição de viver eternamente. O 

nosso espírito não pode viver eternamente porque ele tem pecado, ele está contaminado, ele está 

sujo, ele está estragado.  

Aí o Chequer morre e o pecado continua, por quê? Não foi tirado em vida. Ele precisa ser 

tirado em vida. E aí o que Deus vai fazer com o pecado, com o espírito? Jogar fora, lançar no 

inferno. Deus criou o inferno e o inferno ainda está vazio, esperando o demônio, os anjos e os 

espíritos dos que não foram salvos. Quem quer ir para o inferno? Às vezes, não vai ser assim tão 

ruim. Às vezes, nós falamos mal do inferno e, às vezes, não vai ser tão ruim. Quem quer ir para o 

inferno? E quem quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu. E para ir para o céu precisa 

de quê, Luiz? Deus tem que nos regenerar. Deus tem que me lavar por dentro, Deus tem que tirar 

o meu pecado. Tinha uma pessoa lá nas bodas com a veste diferente e Deus falou: “aqui não é o 

seu lugar, você não conseguiu salvação, saia daqui” (Mateus 22:11). Nas bodas do cordeiro só 

estarão aqueles que estiverem sem pecado, aqueles que estão com as vestes brancas, sem 

pecado. Deus me purificou de todos os pecados, Deus me tirou todos os pecados.  

Então eu tenho corpo, alma (alma pura, alma limpa, alma perfeita), porque aquele que me 

governa, o Espírito que me governa, que me dirige, é o de Deus. E como Ele me governa, eu 

confio nele, eu acredito nele. Ele irá dirigir a minha alma para o céu. Quando a minha alma sair do 

corpo, Ele vai dizer: “venha cá, minha filha, é para cá que você vai.” Ele vai dirigir. Quando a 

minha alma sair do corpo, Ele já dirige; Ele vai continuar dirigindo. “Venha cá, minha filha, fique 

aqui, porque aqui está Abraão, Isaque, Jacó...”. Quando a alma sair do corpo, do outro que não 

creu, não lutou, não teve fé, não importou, não buscou a salvação, ficou lá encostado, Ele vai 

dizer: “Venha cá, o seu lugar é aqui. Continue na vida que você tinha. Você não gostava? Você 

não achava bom? Você queria não era isso? Então continue. Você não achou bom? Você não 

viveu a vida inteira assim? Eu pelejando com você e você... Você não gostava? Então continue! 

Você não gosta?”  

Então nós precisamos de fé, eu preciso acreditar para eu lutar por essas coisas todas, eu 

preciso acreditar. “Para mim, morreu, acabou”, tem pessoas que pensam assim: “para mim, 

morreu, acabou; viver é só essa vida aqui”. Paulo fala assim: “comamos e bebamos” (I Coríntios 

15:32), vamos comer e beber... “Para quê, agora, preocupar com o pecado, tirar pecado, se 

esforçar? Fazer jejum, oração, ficar aí chorando, não chore! Vá viver, a vida é uma beleza!”. 

Realmente é, a vida é uma beleza, mas sem pecado. Eu preciso crer nessas coisas todas que 

nós falamos.  

Tem mais, eu preciso crer na Ressurreição dos Santos, eu preciso crer que o sacrifício que 

eu estou fazendo não é em vão. Eu vou ressuscitar, eu vou voltar para a vida em um outro corpo, 
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eterno. Eu vou voltar! Eu preciso crer que eu voltarei, que compensa o sacrifício que eu estou 

fazendo. Eu vou voltar para a minha Cooperativa, eu vou voltar para ver as coisas que eu fiz; eu 

vou voltar para poder contemplar toda essa beleza, toda essa terra maravilhosa que Deus fez 

para nós e que o homem está destruindo, acabando, estragando. Minha é a Terra, eu sou 

herdeiro de Deus, eu vou voltar. Isso aqui é o Paraíso, isso aqui é a coisa mais bonita do mundo, 

é o Jardim do Éden; isso aqui me pertence, eu não vim aqui para poder passar uma semana, não. 

Amém?  

Eu voltarei. “Minha é a terra e tudo o que ela possui” (Salmo 89:11) Jesus Cristo não vai 

voltar? Já não está tudo prontinho? Ele já está pronto, já está no Novo Corpo, já tem Vida Eterna 

e Ele voltará e reinará. E quem irá reinar com Ele? Eu. Quem mais? Então, compensa o 

sacrifício? “Quem perder a sua vida, ganhá-la-á” (Mateus 16:25). Às vezes você fala: “Estamos 

perdendo tempo aqui”. Não estamos perdendo tempo aqui? Aparentemente, nós estamos 

perdendo tempo aqui. Então nós precisamos crer nisso [que quem perder a sua vida, ganhá-la-á].  

O Filho pródigo que saiu e foi lá, naquele sofrimento danado, naquelas festas malditas, e 

tal... Esses dias, tinha duas mulheres em uma festinha, festa junina, deixaram duas mulheres lá 

perto do barril de chope, eu não sei se elas estavam vigiando, o que elas estavam fazendo, e elas 

‘entraram’ no chope, mas entraram para valer mesmo. Poderiam aproveitar a festa, mas não têm 

domínio, não são dirigidas por Deus, não são guiadas por Deus, não têm o Espírito de Deus. Aí, 

‘entraram’ no chope e depois começaram a brigar e elas estavam de salto alto e o salto não 

segurava. Aí eu falei: “vai que quebra o pé?! Ou quebra o salto ou quebra o pé”. E as duas se 

atracaram uma no cabelo da outra. Você fica olhando assim, você fica pensando: “Não é possível 

que é um ser humano. Que judiação, que dó”. Aquilo vai dormir, vai amanhecer com uma dor de 

cabeça, com vergonha do que fez. Aproveitou? Aproveitou. Mas quem aproveita mais talvez é 

você que está aqui, que vai sair daqui e vai almoçar, que vai se deitar, que vai descansar, está 

pronto para voltar a tarde.  

Assim é o mundo, gente. O santo ficando cada dia mais santo, o justo ficando cada dia 

mais justo, esperando, aguardando tão somente o dia da nossa redenção, esperando só a hora 

de passar da morte para a vida. Porque, nós estamos aqui nesse corpo, sepultados, como se 

estivéssemos mortos, pois, na verdade, a nossa vida, a nossa verdadeira vida, ainda vai ser 

depois; isso aqui não é a nossa vida. Deus disse: “no dia em que você comer, você morrerá” 

(Gênesis 2:17). Na realidade nós estamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. A sua 

verdadeira vida vem depois, não esquenta a cabeça não.  

Eu queria pregar sobre Fé. Não deu, Ramiro. Mas valeu? Deu para entender? Vocês 

concordam que precisamos de Fé? Concordam que precisamos de Fé, Ramiro? Porque se a 
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pessoa não tiver Fé, não faz nada. Se você perder a sua Fé, você não irá fazer nada, irmão. 

Nada! Você não irá se esforçar, não irá fazer nada; você não lutará contra o pecado. Se você não 

tiver Fé, você não vem na reunião; se você não tiver Fé, você não segura a boca na hora de falar, 

você não mede as consequências dos seus atos; se você não tiver Fé, você não enfia a mão no 

bolso.  

[Ramiro] Amém, como o senhor falou, a primeira coisa que eu tenho que ter é Fé, é 

acreditar no que o senhor está falando. Tem um lugar nas Escrituras que diz que: “a eles também 

foram ditas as Palavras, mas de nada aproveitaram porque não foram acompanhadas pela Fé.” 

Se alguém aqui ouvir e não acreditar, não valerá nada. E acreditar que foi desse jeito, está escrito 

desse jeito e é desse jeito.  

 

O que Deus faz é nos ajudar. Se eu falar assim: “eu vou deixar por conta de Deus”, não 

existe isso. “Entregar nas mãos de Deus, deixar por conta de Deus”, não existe isso. Se você tiver 

consciência, você fala: “Senhor, eu entrego ao Senhor os meus caminhos, faz a tua vontade”, 

mas é uma coisa consciente, que partiu do seu espírito, partiu de você. Deus não vai fazer se nós 

não quisermos. Ele disse assim: “eis que estou à porta e bato” (Apocalipse 3:20), quem abrirá a 

porta? 

[Irmão] Sou eu. 

Ele bate, não entra, não força. Ele não irá forçar, senão não precisava bater, só chegava e 

metia o pé na porta. Mas Deus não vai fazer isso. “Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a 

porta, eu entrarei” (Apocalipse 3:20).  E quando Ele entra... A luz vai entrando, as trevas saem; o 

outro teme, o outro é mais fraco, o outro não fica. Quando o que está lá dentro perceber que Ele 

está entrando, sairá lá pela cozinha, pelo fundo, não ficará lá, não. O mais valente chega, entra, e 

tira o que está lá, e a nossa vida muda. Quando Jesus falou: “Hoje veio a salvação a está casa...” 

(Lucas 19:9), onde Ele entrar, chegou a salvação. “Eu cheguei, eu vim para tirar os seus pecados 

porque você abriu a porta, porque você quis que Eu viesse.”  

Interessante, olha, isso precisa estar onde? No seu coração. Quando você abrir a boca, 

você precisa falar tudo isso que eu falei. Você precisa ser capaz de falar tudo o que eu falei e 

muito mais. E como nós aprendemos? Falando. Aprendemos falando. Nós aprendemos tudo 

nesse mundo; tudo nós aprendemos. E se aprende é falando. Fale! Fale e Deus irá acrescentar 

cada vez mais ao que você falou. Deus vai acrescentando mais, mais e você vai aprendendo. 

Toda reunião é isso. Deus congrega a igreja, Ele reúne o povo para que a Palavra de Deus... “De 

Sião sairá a Lei e a Palavra de Deus” (Isaías 2:3). Então Deus reúne a igreja e fala. Ele parte o 
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pão. A mesa foi preparada e nós participamos da comunhão, que é a mesa, a comunhão dos 

santos.  

Por isso você vê a igreja católica distribuindo o pão, distribuindo a comunhão. Isso significa 

que você... Só que lá a pessoa faz sem entender, aqui você participou da comunhão; eu distribuí 

o pão, você comeu o pão. Se alguém te perguntar: “você comungou hoje?” Você fala: 

“Comunguei”. Comeu o pão que foi partido e repartido entre nós aqui. Nós comemos o pão, 

participamos da comunhão, estivemos na mesa da comunhão. A mesa da comunhão, aquela 

santa ceia simboliza a mesa da comunhão. Jesus sentado e nós todos sentados à mesa, 

comendo com ele, alimentando de tudo o que ele falou, “o pão que desceu do céu, o pão da Vida” 

(João 6:58), por isso que você sai daqui agora, tranquilo, vai almoçar tranquilo, vai passar um dia 

tranquilo; a tarde você come novamente, amanhã você come novamente. Então, nós precisamos 

ou não precisamos da comunhão dos santos? Nós precisamos ou não precisamos da igreja?  

Vamos curvar as nossas cabeças, agradecer a Deus. Quem acha que precisa agradecer a 

Deus? Você não é um bem-aventurado estando aqui? Graças a Deus, eu louvo a Deus por estar 

aqui, por participar dessa mesa. Como foi bom para mim comer desse pão, alimentar desse pão, 

o pão que me deu esperança, o pão que me deu vida, o pão que desceu do céu para mim.  

        ORAÇÃO: Senhor, obrigado, Deus! Que nós possamos, cada dia mais, aumentar a nossa 

fé, cada dia mais, o nosso entendimento, a nossa compreensão, entender a importância que tem 

cada uma dessas coisas e não deixar que isso seja sufocado pelos cuidados do mundo, pela 

tribulação que existe hoje. Tribulação que tem dificultado a vida da igreja, tribulação que tem 

tirado de nós, muitas vezes, a nossa Fé, feito com que nós nos esqueçamos de Deus, 

esqueçamos das promessas, esqueçamos das bênçãos, das graças, do tesouro que é esse 

Evangelho, o conhecimento.  

Ajuda-nos, Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós, Pai, nós te 

pedimos em nome de Jesus. Ajuda-nos, ajuda-nos para que não venhamos a ser saqueados 

novamente, para que nós não venhamos, Pai, a ser roubados, enganados da forma como fomos 

ali no Éden. E a oportunidade que o Senhor está dando para nós retornarmos a Deus é agora; é 

agora que nós precisamos da nossa fé, juntarmos aos nossos irmãos, os anjos, santos, tudo 

aquilo que o Senhor tem colocado a nosso favor, tudo aquilo que o Senhor tem dado à igreja para 

que ela encontre força, encontre razão para lutar. Te agradecemos, meu Deus, em nome de 

Jesus. Em nome de Jesus. 

 

“Me falaram de um lugar...” 
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5 -  O Reino de Deus – Parte II 

Dia 23/09/2018 domingo de manhã 

 

Amém, Deus abençoe, tenham todos uma boa manhã, um bom dia, que a paz do Senhor 

seja com todos. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia, continuar, Lucas cap. 12, vers. 22. A partir daí, 

Renata, lê por favor. 

 

22 E disse aos seus discípulos: Portanto, vos digo: não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o 

que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. 23 Mais é a vida do que o sustento, e o corpo, 

mais do que as vestes. 24 Considerai os corvos, que nem semeiam, nem segam, nem têm despensa 

nem celeiro, e Deus os alimenta; quanto mais valeis vós do que as aves? 25 E qual de vós, sendo 

solícito, pode acrescentar um côvado a sua estatura? 26 Pois, se nem ainda podeis as coisas 

mínimas, por que estais ansiosos pelas outras? 27 Considerai os lírios, como eles crescem; não 

trabalham, nem fiam; e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um 

deles. 28 E, se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, 

quanto mais a vós, homens de pequena fé? 29 Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que 

haveis de beber, e não andeis inquietos. 30 Porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas; 

mas vosso Pai sabe que necessitais delas. 31 Buscai, antes, o Reino de Deus, e todas as coisas vos 

serão acrescentadas. 32 Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o 

Reino. 33 Vendei o que tendes, e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, 

tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão, e a traça não rói. 34 Porque onde 

estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração.  

 

Nós estamos falando sobre o Reino de Deus. Ontem, inclusive, o pessoal estava 

perguntando como que a gente sabe quando é que Deus reina... alguém fez essa pergunta? O 

Luismar. Como você sabe que Deus reina? Como você sabe quem está reinando? A diferença do 

Reino de Deus... o contrário do Reino de Deus, o que é? E o reino do diabo, onde é que ele está? 

Como é que você sabe que o reino é do diabo? Quando você faz a sua vontade, a vontade da 

carne e do pensamento é o reino do diabo. 

Nós somos escravos do pecado. E Deus quer nos libertar do poder de Satanás, Ele quer 

nos tirar, nos libertar. Ele falou: “Vai e abre os olhos desse povo, das trevas os converta a luz, do 

poder de Satanás a Deus”. Se não tirar você do poder de Satanás, você vai viver a vida inteira na 

terra sob o poder de Satanás. Esse é o reino do mundo. A nossa salvação se resume nisso: Deus 

nos tirar do poder de Satanás. Então a gente, às vezes, fica envolvido com o reino do mundo e 

passa o tempo todo, a vida inteira na terra, fazendo a vontade do mundo. E será que nós 
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queremos, nós gostaríamos que Deus reinasse? Será que nós realmente gostaríamos? O Reino 

de Deus é muito diferente do reino do mundo.  

Se nós acreditarmos realmente no Reino de Deus, nós vamos buscá-lo. O que seria isso? 

Se esforçar para que a carne não reine, se esforçar para que o Diabo não leve vantagem sobre 

nós. As escrituras dizem assim: que tudo que tem na terra hoje é terreno, animal e diabólico, 

tudo. Então, nós temos a natureza (animais, plantas etc.), e temos o reino do mundo, que é 

constituído, presta atenção para você ver, tem a natureza, que não tem nada a ver com isso, e o 

reino do mundo, que é a carne. Ninguém vê o Reino de Deus, mas o reino do mundo todo mundo 

vê. Ou você vê o Reino de Deus? Então, ele não existe? Existe ou não existe? E o reino do 

mundo? Vamos deixar bem claro isso. E o reino do mundo? Por que é que ele existe, você sabe 

que ele existe? É mais fácil a gente perceber o reino do mundo ou o Reino de Deus? Do mundo. 

Aqui está falando assim: “Não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comer, pelo 

vosso corpo, sobre o que vestir”. Você conhece alguém que não está nessa situação?  

Porque, às vezes, nós chegamos, cantamos, tal, e etc., a gente é iludido, nós somos 

iludidos e achamos bom ser iludidos. É como se a gente tivesse Deus, fica tudo assim, é como se 

nós fôssemos reinados por Deus. Aí, nós ficamos na ilusão. E conformamos. Aí você se conforma 

porque você fica na ilusão de que você é reinado por Deus. Porque se você já é reinado por 

Deus, você vai buscar o Reino de Deus?  

“Reunimo-nos aqui para te adorar”. Dá a impressão que todo mundo é reinado, todo 

mundo é reinado por Deus, todo mundo fazendo a vontade de Deus. É uma ilusão. E se eu já 

acho, penso, imagino que sou reinado por Deus, por que eu iria buscar o Reino de Deus? É tudo 

que o inimigo quer! Porque nós temos o amigo e o inimigo. Tudo que o inimigo quer é que a gente 

seja enganado, que a gente seja iludido, que a gente viva como se estivesse no Reino de Deus. 

Aí eu fiz a pergunta: você conhece alguém que não esteja nessa situação? Apreensivo pela vida? 

Preocupado com o que comer, preocupado com o que vestir? Você conhece alguém? E aí, como 

é que fica então? Como que fica, Carlinhos? Como que fica então? 

Então, nós aqui, qual é a nossa situação? Em qual dos reinos nós nos encontramos? 

Então Deus falou assim: “Vai e abre os olhos desse povo”. Abrir os olhos da gente seria fazer o 

quê? Abrir os olhos da gente seria dizer para você: “Ó, ainda... ainda...” Mas, aí, nós podemos 

falar, não tem problema não, eu estou sabendo disso, mas, vamos levando assim mesmo. Vamos 

de novo. “Vai e abre os olhos desse povo, das trevas os converta a luz, do poder de satanás para 

Deus”. Tirar... vai e abre os olhos. Abrir os nossos olhos seria dizer para nós: “Ó, cuidado, porque 

esse reino onde você se encontra, não é o Reino de Deus”. Amém? 
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Agora pergunta, agora vocês vão perguntar. Lembra que nós falamos que nossas reuniões 

não podem mais ser assim sentadinho, bonitinho, falando, vai embora e continua todo mundo 

sendo reinado por satanás. Mas foi na reunião, cantou, para quê mais? As nossas reuniões, a 

reunião da igreja é para conversar, é para ter comunhão, aqui está colocada a mesa da 

comunhão. Então, nós estamos lançando a ideia, nós estamos lançando o assunto, e aí, a igreja 

vai conversar. Esse negócio de deixar vocês quietinhos e falar, falar, falar, isso é coisa do diabo. 

Pode perguntar pra Deus, se Deus não mostrar que é coisa do diabo... É coisa do diabo, por 

incrível que pareça. Parece que não é, mas é. Então o que nós estamos falando? Em qual reino 

nós ainda nos encontramos? Eu não sei se é todo mundo, é o que eu falei. Pode ser que tenha 

alguém aqui, pode ser... Porque, aparentemente o que a gente vê, o que nós vemos? Nós vemos 

um povo inquieto, ansioso, preocupado com? Preocupado com essas coisas, com o que comer, 

com o que vestir. Abre a porta ali pra você ver, já sai todo mundo... Amém?  

Aí você poderia dizer assim: “Ah, então chuta o balde, então larga de mão disso, e tal, 

sabe, eu não quero saber”. Tem gente que apela! Mais um sinal, como o Luiz está falando aqui, 

que é reinado por Satanás, é que apela, “não, desse jeito eu não dou conta, etc., larga de mão.” 

Fala, Sérgio Henrique, pega o microfone.  

 

[Sérgio Henrique] Amém, eu vejo dessa forma que o senhor está falando, o que é visível é 

isso, como o senhor falou, quando Jesus Cristo apareceu pra Paulo, “vai e abre os olhos”, porque 

eu acho que é dessa forma, não tem outro jeito. Se Deus não fizer isso, que é mostrar nossa 

situação, não iludir... eu, particularmente, Deus mostrar pra mim, me convencer que eu sou 

reinado pelo diabo, que eu estou sob o poder de Satanás, porque, senão, eu nunca vou sair 

dessa situação. Então, assim como veio falando ontem, acho que vai depender de um esforço 

muito grande da gente, e não continuar como o senhor falou, entra aqui, assiste a reunião, vai 

embora e continua da mesma forma. 

 

Amém. Então o que nós estamos falando, pode ser que alguém aqui seja reinado por 

Deus, pode ser que alguém esteja sendo reinado por Deus, mas, a princípio, o que a gente vê? O 

Luiz quer falar. 

 

[Luiz] Como o senhor está falando, pode ser que tenha alguém sendo reinado por Deus, 

mas a princípio, não. Por quê? Todos nós estamos apreensivos. 
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Não é o que a gente vê, né, Luiz? Ninguém está criticando ninguém não. Nós não estamos 

jogando pedra em ninguém não. E também você não precisa cair o semblante, ficar triste. 

Realmente o que a gente precisa aqui é dar a mão à palmatória e dizer: “Senhor, tem misericórdia 

de mim!” Não é isso? 

 

[Luiz] Ou então o pessoal chegar e dizer, “realmente eu não estou preocupado com o que 

comer, com o que vestir, não estou preocupado com as contas.” 

 

Ou então é, você chuta o balde logo. 

 

[Luiz] Eu vejo que, na verdade, todo mundo está desesperado, não é só preocupado não, é 

desesperado.  

 

Com o quê?  

 

[Luiz] Com o dia de amanhã. Não é só preocupado não, eu acho que nós já passamos da 

preocupação para o desespero com o dia de amanhã, com o que comer, com o que vestir, com o 

trabalho, com a saúde, com o futuro. Está todo mundo desesperado! O cenário político, a gente 

passa nos lugares e estão todos falando de Bolsonaro, ou do outro, e isso, e aquilo, e aquela 

coisa. E, realmente, um povo reinado por Deus é um povo que passa sobre as águas, que não é 

influenciado pelo dólar, que não é influenciado pela inflação, que se for Bolsonaro ou se for 

aquele outro é a mesma coisa, é um povo que não quer nem saber desse mundo. E não é a 

nossa situação. O empresário está desesperado, e aqui no nosso meio o que mais tem é 

empresário. Todos arrancando os cabelos da cabeça. E essa é a verdade. 

 

Então, é melhor você ‘rasgar o verbo’, você ‘rasgar a chita’ e dizer: “A nossa situação é 

grave”, porque o que a gente vê não é um povo reinado por Deus não. O que a gente vê, né, Luiz, 

como o Luiz falou, é um povo quase 100 % preocupado com o dia de amanhã, preocupado com a 

política, preocupado com... Todo dia quer saber a posição das coisas, quer saber como é que 

está lá... Eu estava ouvindo um comentário, eu gosto muito do comentário dele, acho muito 

interessante, do Arnaldo Jabor. Então, ele estava falando de uma frase, ele sita uma frase, aí ele 

pega um outro, Mário Henrique Simas, uma frase interessante, aí ele foi citando várias frases 

interessantes. “O Brasil nunca perde a oportunidade...” de uma frase citada por alguém. Achei 

muito interessante, ele disse que “o Brasil nunca perde a oportunidade de perder a oportunidade.” 
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(Risos). Que quando ele tem uma oportunidade ótima de sair da situação dele, diz que ele nunca 

perde a oportunidade de perder a oportunidade. Aí ele foi citando várias frases interessantes, e, 

no fim, ele cita uma frase, ele fala assim: “Que Deus tenha misericórdia de nós!” A última frase 

que ele cita é essa, ele fala: “Então eu vou citar uma frase interessante - que Deus tenha 

misericórdia de nós”, quer dizer, ele não vê saída em lugar nenhum, ele não vê.  

Então, uma pessoa inteligente como é... Eles vão crescendo e vão adquirindo 

conhecimento, cultura. E vai passado 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, 70. Aí, onde que eles vão 

chegar? Eles chegam ali entre 70 e 80, e qual é a conclusão que eles chegam? É essa que o 

Arnaldo Jabor estava falando. Esse Henrique Meireles, inteligente, foi presidente do Banco 

Central, ele tem uma influência no mundo inteiro sobre a economia, muito capacitado. Mas onde 

ele vai chegar? Ele vai chegar aí também, “que Deus tenha misericórdia de nós”. Amém? 

Mas os jovens, nós aqui, nós, que eu digo, vocês, enquanto tem 20, 30, 40 anos, pensa, 

até ele chegar à conclusão, ele gastou a vida dele todinha, ele se arrebentou até chegar à 

conclusão que não adianta. Então, foi isso que Jesus Cristo fez. Ele, novo, morreu com 33 anos, 

foi isso que Jesus veio... Ele entrou no mundo, quando Ele começou a pensar, com 12 anos já 

começou a discutir, falar sobre as coisas de Deus. Por quê que ele fez isso? Porque ele entrou no 

livro, Ele entrou pra valer, Ele entrou pra pensar. Ele entrou pra pensar em Deus, Ele começou 

pensando em Deus. Busca as coisas que são de cima, só tem uma maneira de você alcançar as 

coisas de Deus, só tem uma forma de você ser reinado por Deus, é você olhar pra cima. E buscar 

aquilo que é de cima. Então vamos dar uma ideia de como é que você faz. 

Você levanta cedo, o que você faz cedo? Eu vou perguntar uma pessoa pra ver como é 

que ela faz. Você levanta cedo, Carlinhos? Que horas você levanta? 6 horas da manhã. Aí o que 

você faz? Lava o rosto, aí todo mundo lava. Toma café. Também quase todo mundo toma, né? 

Então, você levanta, lava o rosto, toma café e sai correndo. Pra onde você vai? Pra escola. O que 

ele tem na cabeça? O que ele está pensando? A aula que ele vai dar, a matéria que ele já tinha 

normalmente preparada. E depois da escola? Você sai da escola que horas? Fica o dia inteiro? 

Não almoça não? Então para pra almoçar, uai. Então parou, almoçou. Almoçou meio correndo, 

porque já está pensando, ele não pode vacilar porque senão, se ele vacilar, nem almoçar ele 

consegue. Ele vai almoçar, depois do almoço ele pega o período da tarde, aí 5 horas da tarde o 

que você vai fazer? Sai cansado, ele está cansado fisicamente, ele está cansado, cabeça, tal, e 

etc., já preocupado com as aulas de amanhã, com o que ele vai fazer amanhã, já está 

preocupado, torcendo pra vir um feriado no meio aí. Então, sai 5 horas da tarde e vai pra casa. 

Você caminha? Faz uma caminhada? Tem que ser correndo para poder fazer a caminhada. Você 

tira um pouquinho pra fazer uma caminhada, porque é bom, realmente é bom, ajuda, tira o 
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estresse, é uma série de coisas. Que mais? Às 07 horas está em casa ou 07 horas terminou a 

caminhada? Terminou a caminhada. Você é quem sabe, vai falando pra nós! Depois da 

caminhada? Assiste o jornal. Aí depois do jornal, vem a Deuzira. Como que chama, o que a Bíblia 

fala? Para a pessoa não faltar com a... é. Aí então tem a parte da Deuzira. Que horas que é parte 

da Deuzira? Aí, que horas que ele busca o Reino de Deus, que horas? É como a Lucilda está 

falando aqui, só se for no sonho.  

Hein, Léo, e você, Léo? E você, Suzane? Levanta cedo, cada um... Você vê às seis horas, 

sete horas mais ou menos, dificilmente você consegue andar na cidade, porque o povo está todo 

correndo, cada um pra poder bater o seu ponto e fazer os seus negócios, etc., e etc.  

Então, essa ansiedade é o que a gente vê. Dá tempo para você parar e olhar pra cima? 

Não dá. Então esse é o reino do mundo, a escravidão. Nós somos escravos dessa situação. 

Quem manda aí é o pecado. O pecado, entre aspas “Satanás”. O reino do mundo está no poder 

de Satanás, e ele consegue reinar a gente, ele consegue, exatamente por causa... Ele explora a 

minha fome, a concupiscência dos meus olhos, a ilusão. Ele explora os sentidos, é isso, a 

concupiscência, todo mundo tem a concupiscência, todo mundo tem. E ele, mais do que ninguém, 

sabe que essa concupiscência é a nossa fraqueza. Agora mesmo eu conversava com o Tião. 

Conversa com o Tião pra você ver o que ele fala, do que está cheio dentro dele, ele e a Amanda, 

né, Tião? Você não tira outra coisa de dentro dele não. Você vai tirar coisa lá de cima? Pra onde 

é que ele está olhando? Daqui quantos anos vocês acham que o Tião e a Amanda vão olhar pra 

cima? Quando a filha dele começar a namorar. Aí, meu filho, já foi embora o boi com a corda. A 

hora que você olha pra cima é depois que já arrebentou tudo, já foi embora o boi com a corda.  

Aí você não tem mais saúde, você não tem mais tempo, você já está totalmente 

compromissado, você já está totalmente preso às ‘cadeias que nos prendem’. “Livra-me, oh, 

Deus, das cadeias...” Você já está literalmente de um lado. E agora? Como é que você pega a 

sua empresa e joga fora? Você não pode porque você tem mulher, você tem filho, você tem neto, 

você tem marido. Como você faz? Amém? Nós estamos nessa situação, presos, amarrados. O 

aluguel, quem vai pagar o meu aluguel? Quem vai pagar minha prestação Como é que o 

Carlinhos faz, se ele vive da escola? Por quê que ele não fica só com um período e... deixasse o 

outro período pra buscar a Deus!? Pois é, dava pra ele viver com um período?  Daria, mas ele 

não quer. Aí nós estamos sempre adiando, Celinho, mas quando acontecer isso, aí, eu vou 

buscar a Deus. Aí não tem mais jeito, não tem mais tempo.  

Buscar enquanto se pode achar. Vai chegar um momento que vai ser mais difícil. Então as 

escrituras estão abrindo os nossos olhos. Aí nós vamos sair daqui e vamos buscar o Reino de 

Deus? Vamos! E é isso que nós estamos insistindo, nós estamos insistindo que nós vamos 
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buscar, se Deus quiser, nós vamos buscar. Está tudo contra, tudo é contra, tudo quer atrapalhar, 

mas nós não vamos permitir. Amém, gente? Amém. Nós vamos buscar o Reino de Deus. 

Naturalmente, tudo está contra, viu, Tião? Eu tenho até dó do Tião na situação em que ele está, 

não queria estar na situação que ele está. A Amanda está lá encostada. Como que busca o Reino 

de Deus? A Amanda não deixa, casamento não deixa, as coisas não deixam, e assim vai indo. 

Mas nós vamos fazer isso, nós vamos deixar, nós vamos lutar contra isso, por isso que o Reino 

de Deus é alcançado com muito esforço. No meio de tudo isso! Não tem jeito, todo mundo está 

preso, amarrado e escravo. Aí, no meio de tudo isso, você vai fazer o seu esforço. Põe o relógio 

pra despertar de madrugada... é tirar leite da pedra. Amém?  

Não adianta eu falar, seria uma hipocrisia dizer pra vocês que eu não tenho problema. 

Nem se eu quisesse, eu não podia mais. Mas se nós não esforçarmos, se você não fizer uma 

resistência muito grande, o diabo vence.  “Ainda não resististes até o sangue...” Olha, gente, lutar 

contra essa situação é a luta contra o pecado, isso é o pecado, esse é o pecado. Nós estamos 

nessa situação exatamente por causa do pecado. Meu pai e minha mãe me jogaram nessa 

situação; meu avô e minha avó jogaram meu pai nessa situação, e assim vem vindo. Amém?  

E é o caminho dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, e assim vai indo; 

é o caminho. O reino de Deus tem que ser tirado no meio disso. Muito, muito esforço! Oração e 

súplica, olhar para o céu, de onde vem nosso socorro. É reconhecer que, como Paulo fala: “eu sei 

que em mim, isto é, na minha carne, não...” Se depender da minha carne, eu quero o que o Tião 

quer. É a concupiscência dos olhos, é a concupiscência da carne, é a ansiedade. Se depender da 

minha carne, essa é a nossa situação. Aí eu olho para o lugar de onde vem o meu socorro, para o 

meu Salvador: “Jesus Cristo, tenha misericórdia de mim! Jesus Cristo, salva-me!” O que é salvar? 

“Eu vim buscar o que estava perdido”. Nós estamos perdidos. Então a salvação é segurar na 

corda, porque nós estamos irremediavelmente perdidos.  

Então ele está dizendo aqui, Ele fala assim: “Qual de vós, sendo solícitos, pode 

acrescentar um dia...”, você pode acrescentar? O que atrapalha então a gente a buscar a Deus? 

É eu mesmo, “o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço, maldito 

homem que sou”. O que atrapalha sou eu mesmo. Amém? Aí você fala: Por que que é você 

mesmo? Por que você não larga sua mãe, por que você não larga seu pai, por que você não 

larga seus filhos, seus netos? É fácil falar, mas larga, larga? Como, gente? Como que nós vamos 

deixar?  

Vers. 30. 

Porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas; mas vosso Pai sabe que necessitais delas. 

32 Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o Reino. 
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Deus deu a nós o Reino. O Rei veio, agora é o Reino. Então Deus deu a nós, à igreja, o 

direito de ser filhos de Deus. Deus deu a nós o Reino de Deus, deu a nós, à igreja, o direito de 

ser o Reino de Deus, então não temas. Mas para eu não temer, o que eu preciso? Acreditar, 

confiar, aí que está o problema. “Senhor, não tem jeito da gente fazer parte do Reino de Deus 

sem crer não?” Sem acreditar? Esse é o problema. Deus deu a nós o Reino, o Rei já está pronto, 

só falta o reino. Aí vem o Sérgio Henrique, vem a Virgínia, fazer parte do reino, “espera aí, 

Senhor, eu vou, mas primeiro eu tenho que fazer...” Aí, Deus vem e fala pra você o quê, Luiz? “Eu 

não posso esperar”. “Mas morreu, eu tenho que enterrar”, “deixa que os mortos enterrem os seus 

mortos, larga isso pra lá e vem.”  

Geralda, enquanto a Nicole for viva, você está no ‘pau da goiaba’. Concorda? Só tinha um 

jeito de você ficar livre da Nicole, era o quê? Não ter tido a Vanessa. E pra não ter a Vanessa, 

não deveria ter casado, não deveria ter conhecido o Osni. Imagina se o Fred e a Cássia 

imaginassem, o Gustavo e a pequenininha aqui, Isadora, imaginassem o ‘rabo de foguete’ que 

eles estão arrumando. Mas ninguém vê isso não. Então a Nicole, a neta da Geralda, ela é o 

problema da Geralda, atualmente ela é o problema da Geralda. Então não tem, nós estamos no 

mundo, maldito homem que sou. Por quê que a pessoa, depois, vai desejar a morte? Por quê que 

a pessoa, no fim, vai querer a morte? É que eles não veem, realmente... nossa, você pensa 

assim: “nossa, mas será que a gente veio ao mundo só pra sofrer, será que nós viemos ao 

mundo só pra sofrer?” Então, gente, quem está no mundo, prepare-se para sofrer! “Mas isso é... 

então eu vou pra universal”. Vai! Se você quiser ir pra universal, pode ir. Eu duvido que a 

universal vai evitar, eu duvido que a universal possa evitar o seu sofrimento.  

Então Jesus chegou e disse: o mundo é mau. E ele vai deixar de ser mau um dia? Não. O 

mundo odeia uns aos outros. O mundo somos nós, o mundo é mau, o mundo é egoísta, o mundo 

é vaidoso, o mundo é soberbo, o mundo somos nós. O mundo é mau. Então você pensa: o 

mundo é mau, então aqui, é mau. Nós somos maus. Jesus falou, “vocês que são maus sabem 

dar boas coisas aos seus filhos”. Nós somos maus, a raça, a espécie humana. Então isso aqui é 

uma coisa que não tem conserto. Por isso é que eu preciso, agora, reconhecer essa situação. 

Porque a gente vai naquela ilusão, “eu vou me casar!”   

Lembra da visão da Suzane, que a pessoa entrava na fila, tinha um tabuleiro de xadrez, e 

lá estava o diabo sentado de um lado, e a gente entrava na fila pra jogar xadrez com ele. Era uma 

fila enorme, tinha que passar e jogar xadrez com ele. Aí a pessoa chegava e começava a mexer 

as peças, mexia com o pião, mexia com o cavalo, mexia com a torre e tal, de repente: “Xeque-

mate”. Aí a pessoa levantava. Xeque-mate, uai, não tem jeito mais, tem? Não. Aí a pessoa 

levantava e dava o lugar para outro. Aí a pessoa levantava e em vez de falar: “É, realmente não 
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tem jeito”, sabe o que ela fazia? Ela entrava na fila de novo, Celinho! Aí o que ela estava 

pensando? A Suzane disse que ela ouvia o pensamento, ela pensava assim: “Ah, foi aquela 

jogada, eu devia ter feito assim”. Aí ela entrava na fila de novo e falava: “Não, dessa vez eu vou... 

dessa vez eu não vou perder”. Então, é a pessoa que casa, fica viúvo e entra na fila de novo. Pra 

levar o quê? Pra levar outro xeque-mate. “Mas dessa vez, não! Dessa vez, não! Agora eu vou 

tratar minha esposa desse jeito, eu vou fazer desse jeito, agora eu não vou mais comprar nada a 

prazo, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo”. E vai levar o quê? Xeque-mate.  

Então é isso que nos falta, olhar pra cima, meditar e conversar com Deus, falar: “Senhor, 

realmente é desse jeito, é assim!” Amém? Que dia que a gente vai chegar a essa conclusão? Isso 

é o reino de Deus. Você acha que a gente quer o reino de Deus? Qual o reino que nós 

queremos? Deus me abençoou, eu comprei; Deus me abençoou, eu casei; Deus me abençoou, 

eu fiz um filho, está uma maravilha! Amém? Deus me abençoou e vou fazer outro. E Deus vai 

abençoando e nós vamos ‘enchendo o balaio’ de menino; e Deus vai abençoando e nós vamos 

comprando. Comprei uma fazenda, agora comprei outra, e agora não sei o quê etc. E Deus vai... 

Abençoando.  

 

 [Virgínia] “No início da pregação, o senhor falou que a igreja precisa fazer as perguntas, aí 

eu tive vontade de perguntar para o senhor assim: Como então que a gente vai buscar o reino de 

Deus? Porque era quase impossível! Aí o senhor respondeu tudo. Graças a Deus, o senhor 

respondeu enquanto o senhor foi explicando, porque nós estamos numa situação que não tem 

saída. Agora é buscar a Deus, é fazer um esforço, é tirar o leite da pedra mesmo, como o senhor 

falou, porque o pecado não deixa a gente fazer, não deixa a gente continuar, ter um seguimento 

certo.” 

 

A Bíblia nos fala assim: um alegou que tinha comprado uma junta de boi e foi cuidar da 

junta de boi; o outro não tinha problema com boi, mas tinha problema com outra coisa. Às vezes o 

problema seu... Você fala: “eu, graças a Deus eu não tenho...”, mas se não tem esse, tem outro. 

Um tem a saúde perfeita, o outro não tem. Para um, falta isso e para o outro, falta aquilo. Então, 

não tem ninguém nesse mundo que não está preso, amarrado, que não está debaixo do jugo. 

Não tem ninguém que não esteja debaixo do jugo. Tem gente que fica na ilusão de que é livre, 

fica na ilusão que não tem problema e que é livre. Enquanto neste corpo... Eu vou dar uma 

esperança boa pra vocês. Enquanto você estiver neste corpo, você está no exílio, você está 

longe... É ilusão, é ilusão, só, e mais nada. Mas como a gente gosta de ser iludido, a gente gosta 

sempre de ouvir uma coisa que nos iluda!  
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Aí você tem uma dor de cabeça, ora, e Deus vai curar a sua dor de cabeça. O que ele fez? 

Curou a sua dor de cabeça, você está pronto para ter outra dor de cabeça. Você estava ali com 

um problema para pagar um negócio, orou e Deus te ajudou, tal, e etc., você foi lá e pagou o 

negócio, você está pronto pra fazer a dívida de novo, fazer o negócio de novo. Não é que Deus 

não nos ajuda, não é que Deus não tenha misericórdia, não é que Deus não abençoa. Mas Ele 

falou: “vai e não peques mais”. O leproso foi curado da lepra, mas continuou na escravidão do 

pecado. O leproso foi curado da lepra, isso não quer dizer que ele... Então a gente pensa: “Ah, 

mas porque Deus faz isso, Deus faz aquilo, nossa, Deus foi uma bênção pra mim”. Foi. Mas você 

ainda... Amém? Continua tendo que buscar a Deus, você ainda está no mundo. Jesus fala, em 

João 17: “Não vos peço, Pai, que os tire do mundo...” Porque só tem um jeito de te tirar do 

mundo, é dando uma cacetada em você pra você não levantar nunca mais, é assim.  

Aí, o que acontece? Deus abençoa você, arruma, e você deita? E para? E fica esperando!? 

Aí a Nicole nasce, cresce e pronto. Quando você menos espera, você está totalmente... Amém? 

Deus abençoa? Abençoa. Mas, meu filho, a cruz, você não pode tirar a cruz das costas hora 

nenhuma. Então, Vitor, por isso que tem dia que você está desanimado, por isso que tem dia que 

você fala: “Ah, meu Deus do céu, então não tem jeito, então eu vou jogar a toalha”. Não vai jogar 

a toalha não, pega a cruz e põe nas costas. Essa é a verdade. A verdade vai sempre reinar, não 

é isso?  É a verdade. Contra a verdade não tem nada, pronto.   

Paulo falou: “Eu vou para tal lugar assim e assim, mas eu sei, Deus me revelou que não 

vai ser fácil para mim lá”. Não é o que normalmente a gente pensa, a gente busca Deus é pra 

resolver os nossos problemas. Aí você vai, e tudo bem, você resolve os problemas, Deus ajuda e 

você resolve os problemas. Só que a gente continua tendo que orar e vigiar, nós continuamos 

tendo que lutar contra o pecado. O diabo anda ao nosso redor, ele nunca vai deixar de fazer isso 

não. Não tem nenhuma parte do evangelho que você pode excluir da sua vida não. Qual a parte 

do evangelho que você já pode excluir? “Não, esse aqui eu não tenho mais problema com ele, 

esse aqui eu não tenho”. Não, meu filho, todo jeito que você pinta... Ou vocês querem que eu 

iluda vocês? Ou que diga pra vocês: “Não, oh, vai ajeitar!” Não vai, gente, o mundo vai ficar cada 

vez pior, as coisas vão ficar cada vez piores. Não tem como.  

Então é fazer do jeito que Jesus falou, olha pra cima, busca o Reino de Deus. Não andeis 

ansiosos. Isso está vigorando na minha vida hoje, com 72 anos. Deus está dizendo para mim, 

“não andeis ansiosos por essa vida”. É! Está falando pra mim. Amém, Silvio? Agradou a Deus nos 

dar o Reino, esse é o Reino de Deus, é um povo que luta, um povo que não se deixa levar por 

nada nesse mundo, é um povo realmente pronto, esse é o Reino de Deus. E é por isso que ele 

não é visível, mas ele está no meio de nós aqui. Da lá pra Fernanda.  
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No versículo 34, Fernanda. No versículo 34 fala assim: “34 Porque onde estiver o vosso 

tesouro, ali estará também o vosso coração”. Edifica pra você um tesouro no céu. Versículo 33 

“Vendei o que tendes e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos 

céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão, e a traça não rói”. Amém? São coisas que 

realmente só vão estar no seu pensamento, no seu coração, guardado ali. Essa é a fé, essa coisa 

que para o mundo é loucura. Pensar como Jesus é loucura.  

 

[Fernanda] Amém, é assim, é realmente abrir os olhos, né, porque a gente está preso, está 

no reino do mundo aqui, não tem jeito, tem muita coisa aqui que prende a gente, mas que eu 

tenho que dar um jeito, arrumar uma hora pra buscar a Deus, pra olhar pro céu, pra clamar pra 

Jesus ter misericórdia de mim. Colocar a cruz no ombro mesmo e... 

 

Libertar, né, Fernanda? Soltar... Realmente é muita lágrima, muita coisa pra que você... 

Então dá pro Vitor. 

(Vitor) – Amém. Eu não tenho como não concordar com essa palavra, basta olhar pra 

nossa vida, tudo o que o senhor falou depõe contra nós, contra mim, não é diferente comigo. 

Mas, graças a Deus, igual o senhor falou, tem ainda uma chance, igual o senhor acabou de ler, 

agradou a Deus nos dar o Reino, então já é um privilégio, muito motivo da gente pôr o relógio pra 

despertar, de pelo menos se esforçar pra tirar o leite da pedra. O que é tirar o leite? É buscar 

Deus, é falar com Deus, igual o senhor falou da visão da Suzane, quem aqui não poderia dizer 

que não está ali naquela fila também?! Então, é só pedir, “Senhor, tem misericórdia de mim, me 

ajuda, eu quero ser reinado pelo Senhor”. É isso que eu entendi. 

Amém. Vai lá, fala, Danilo. 

 

[Danilo] – Não, irmão, como o Vitor falou, não tem como falar que não é verdade não, 

porque a nossa vida se resume nisso. A gente acorda, trabalha, paga boleto, dorme, acorda, e 

vai, fica a vida inteira envolvido nisso aí, não sai disso aí. Essa semana eu até falei pra Deus, 

Senhor, queria um dia diferente na minha vida, porque todo dia é igual. Mas o senhor falou uma 

coisa que eu achei interessante, a gente precisa fazer esse esforço a mais, porque vai ser isso 

que vai fazer a gente animar, é o Reino de Deus, e a gente esquece disso. 

 

Quem não quer viver bem? Quem não quer ter paz nesse mundo? Quem não quer ser 

bem-sucedido? Quem não quer? Até eu quero! Claro, uai! Quem que não quer deitar e dormir 
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gostoso?  Plantar e colher. Quem não quer que a chuva venha na hora certa, que o sol venha na 

hora certa, quem por acaso não quer isso? 

 

[Alguém] Todo mundo ansioso, eu estou ansiosa, eu estou contra o que o senhor está 

falando, porque eu estou ansiosa, a vida está contra, a conta está vencida, tudo está contra, aí o 

senhor fala, não esteja ansiosa. Eu estou ansiosa. Eu estou ansiosa porque o mundo de Deus 

não é visto, e as coisas do mundo falam, você está sendo boba, você está acreditando, e a gente 

está vendo a ilusão, é gasolina que não tem, e tudo é ao contrário. E igual o Luiz falou, a gente 

está num grau é de desespero, e vai mentir pra quê? Eu falei, não, Deus é tudo, eu acredito Nele, 

mas o corpo fala que é contra, por quê?  Porque nós estamos ansiosos. Os irmãos estão todos 

bonitinhos, mas chega em casa e todo mundo vê, eu estou um trapo, eu sou um trapo. Aí a gente 

entra no quarto e chora, clama, e cadê Deus na nossa vida? Porque tudo é contra. E eu estou 

contra, nesse sentido, porque eu estou ansiosa, eu estou num grau de desespero, e, ficar quieta, 

não faz nada, fica quieta? A gente fala assim: Eu quero correr, eu quero arrumar, igual o senhor 

falou, quem não quer ficar bem? Eu quero ficar bem em tudo, mas aí tem que ficar quieta, ser 

submissa, tem que ficar em casa, e tem tudo... E a gente quer arrumar algum jeito de suprir 

aquilo, que a carne está gritando, e a gente acaba que não concorda, porque eu falei: não, se eu 

ficar em casa, como é que eu vou conseguir tudo isso? É nesse sentido que eu não concordo, da 

carne não concordar, o espírito quer, mas a carne não, ela quer correr, ela quer resolver, ela quer 

tudo na força, ela quer tudo pra ontem, não é nem pra hoje, é pra ontem. 

 

Se tiver alguma coisa doendo, a gente quer que alivie, se a gente tiver aflição, nós 

queremos que resolva. 

[Alguém] E é que nem o Luiz falou, é pra ontem, no desespero já, a gente quer pra ontem. 

Então é nesse sentido, o não concordar. É isso mesmo, porque eu estou ansiosa, quero que 

resolva, e ter que esperar. É o que mais doe, aumenta a agonia, é esperar. Igual o sonho do 

Luizmar, a gente quer e só anda pra trás, por mais que a gente corra atrás do dinheiro e de 

resolver, a gente anda pra trás, porque Deus não está ali. Mas amém.  

 

O caso dela aqui, por exemplo, então, na frente dela aqui está o Elderson; as contas, o que 

mais está afligindo a sua vida é?  

 

[Alguém] Dinheiro. 
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Da mais ou menos quanto a sua dívida? O que a está afligindo lá, o Elderson poderia 

resolver tranquilamente. Poderia ou não poderia? 

 

[Elderson] Dependendo de quanto. 

 

Dependendo do tanto, o Elderson poderia resolver. O Elderson não poderia resolver o 

problema dela? Resolveria, aliviaria. Alivia e toca pra frente. Esse é o Reino de Deus. O Reino de 

Deus é assim, o Reino de Deus não é outra coisa senão a gente ajudar uns aos outros. A aflição 

das pessoas, o que ela está passando, ajudar, contribuir, orar com aquele que está... chorar com 

aquele que está chorando, e rir, eu não estou podendo rir, mas você tem que ficar feliz com 

aquele está feliz. Aí você vira pra cá e chora com aquele está chorando, entendeu? Com aquele 

que está com fome... Então vocês concordam que a gente fica só aliviando a situação? E, às 

vezes, dizendo, olha, não faz mais isso não, às vezes você está sofrendo porque você fez isso, 

então não faz mais isso. Então, a pessoa torna a fazer, a gente torna a ajudar, e assim nós 

vamos fazendo. Esse é o Reino de Deus. E esperando Jesus voltar.  

Aí você vai daqui e roda o prato, e quando você coloca o prato pra rodar, quando um prato 

está rodando, o outro está caindo lá, e você vai, ajuda um na esperança de que ele ajude também 

os outros. Esse é o Reino de Deus. É socorrer os necessitados, porque todo mundo... Você 

chega num rico, você pensa que o rico não tem problema? O rico tem depressão, o rico tem 

aflição, aí o que nós vamos fazer? Ajudar o rico. Esse é o Reino de Deus. É socorrer o 

necessitado, é ir atrás dos que estão cansados; os que estão oprimidos, mandar embora livre. 

Você liberta ele pra quê? Pra ele fazer mais ‘merda’, mas você alerta. Fala, olha, não faz mais, 

chega, viu, mas se você fizer, tá!? Tem um irmão aqui que você fala pra ele, é a última vez que 

eu vou dar dinheiro pra você beber, mas você não bebe mais não. Então tá. Quer beber, bebe. 

Então tá aqui, mas não bebe mais não. Ele vai, faz a ‘merda’, vem, e o que você faz? Dá de novo.  

Então o que é o Reino de Deus? É isso, é ajudar as pessoas que estão no mundo. Esse é 

o Reino de Deus. Então, minha filha, se você falar, o problema é a conta de luz, manda pra nós, 

porque o Reino de Deus... aqui não vai faltar quem paga a sua conta de luz. Pode ter certeza, 

não vai faltar aqui quem paga a sua conta de luz. Vai ser uma briga, todo mundo vai querer entrar 

na frente. E o seu problema, qual é? Faculdade? Tá tendo algum problema lá? Então continua do 

jeito que tá, não tá tendo problema. Mas quando a faculdade trouxer problema pra você, vem cá, 

porque o Reino de Deus somos nós, nós somos pra te ajudar. Isso é edificar no céu. Eu estou 

edificando no céu, eu estou construindo no céu. Se todo mundo pensar dessa forma, todos vão 

construindo no céu, todos vão edificando no céu. Amém, Geralda? Qualquer coisa, liga pro 
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Ramiro. Qualquer problema, liga pro outro, é isso. O que eu quero pra mim eu faço para os 

outros. Se tiver alguém cansado, fala comigo, se está alguém oprimido, fala comigo. Eu estou 

edificando no céu, eu estou construindo no céu. É isso que me dá força, é isso que me anima, é 

tão bom fazer para os outros, é tão bom servir, é tão bom mandar embora livre o oprimido, o 

cansado, o que está com depressão, vem e eu te aliviarei. Amém?  

Todo mundo estava cabisbaixo, sabe por quê? Estava cada um pensando no seu. Não 

pensa no seu, meu filho, pensa no do outro, alguém vai pensar no seu. Esse é o Reino de Deus. 

Amém? À noite tem mais, sobre? O Reino de Deus. Vocês concordam? Não havia ali, no 

começo, quando Jesus tinha acabado de pregar, quando a igreja estava ali acesa, não havia 

doente, não havia necessitado. Por quê que tem muitos doentes entre nós? Não é falta da igreja? 

Não é falta do Reino de Deus? Por que tem muitos aflitos, angustiados? Não é falta do Reino de 

Deus? Porque cada um pensa só no que é seu, por isso é que caiu o semblante, porque a pessoa 

só preocupou com o dela. Aí, a mulher não tinha nada, ela tinha uma moeda, ela pegou a moeda 

dela e... pronto. 

Deus está vendo isso. Então nós falamos, o Carlinhos levanta cedo e vai pra escola, e não 

sei o quê, corre daqui, corre dali, faz caminhada e tal e etc. Ele está fazendo pra quem? Pra ele, 

somente pra ele, não é assim? E o Toninho? A mesma coisa. E o outro? A mesma coisa. E assim 

vai indo. Esse é o Reino de Deus? Não é, meu filho? Não é? Então, vamos buscar realmente o 

Reino de Deus, vamos colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou, e as outras coisas nos 

serão dadas. Se cada um entendesse dessa forma, aí nós teríamos o Reino de Deus. Amém? 

Amém. Vamos curvar nossas cabeças.  

 

ORAÇÃO: Amém, Jesus, Pai nosso que está nos céus, Senhor, estreito é o caminho, apertado, 

porque realmente é difícil ver como o Senhor viu, é difícil entender como o Senhor entende. Se 

preocupar com o que é seu, se preocupar com os seus problemas é coisa do mundo. Quando o 

Senhor fala, não andeis ansiosos pela vossa vida, procura ser um pouco ansioso pela vida dos 

outros, procura se preocupar mais com os outros do que com a sua própria vida. Enquanto nós 

nos calamos, enquanto nós edificamos pensando somente no que é nosso e não no que era da 

igreja, realmente Deus não pôde reinar, não pôde dirigir. Talvez esteja aí o grande mal, 

continuamos fazendo a vontade da carne e do pensamento, esquecendo que o Reino de Deus 

estava tão próximo, tão perto de nós. Mas eu tenho certeza, Senhor, que um dia nós ainda vamos 

encontrar a verdadeira razão de viver e entender que o repartir, que o dar, o ajudar, o cooperar, 

são coisas que o mundo não sabe fazer. São coisas que só a igreja, só o Reino de Deus é capaz 

de fazer. Certamente o Senhor há de nos ensinar, certamente o Senhor há de nos ajudar. Esse é 



  60 

 

o sal da terra, essa é a luz do mundo. Obrigado, Jesus! Abra bem os nossos olhos, nos faça 

entender os seus mistérios. Louvado, exaltado seja o teu Reino. Deus proverá, Deus proverá! 

Amém! 

 

No amanhecer vou te buscar 

Por todo dia me lembrar 

Que te quero no meu ser 

Pode a vida me custar 

 

Vem junto ao rio me plantar 

Junto a ti é o meu lugar  

Sejas Pai meu meditar 

Meu sentir e o meu falar 

 

Sei que posso em ti confiar 

Abrirás um caminho em meio ao mar 

Fiz em mim a minha alma aquietar 

Contigo até o deserto florescerá  

 

Amém, amém! Nós vamos dar sequência, depois, a esse assunto, porque não esgotou 

ainda não. Quem sabe, no final, a gente entenda o que é fazer parte do Reino de Deus, o que é 

estar no Reino de Deus! Abrace o seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. 
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6 - Ainda não temos consciência de que este não é o Reino de Deus. 

Dia da Reunião 19/12/2018 

 
Amém! Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite e que a paz do Senhor esteja com 

todos. Amém? 

Vamos abrir a nossa Bíblia em João 18: 36.  

 

Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo; se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam 

os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus; mas agora o meu reino não é daqui.  

 

Mas agora o meu reino não é daqui. E agora? Será que nós vivemos conscientes de que o 

reino não é de Deus? E aí, o que você acha, Mateus? Celinho? Para nos ajudar! A pergunta tem 

muita importância para nós. 

Jesus é o nosso salvador, é a nossa salvação. Ele veio ao mundo para nos salvar, salvar 

deste mundo. Por quê? O mundo está condenado, o mundo jaz no maligno. Quem crer será 

salvo, quem não crer já está condenado. Então o mundo está condenado.  

Então eu vou perguntar novamente e você pensa. “O meu reino não é deste mundo; se o 

meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos 

judeus; mas agora o meu reino não é daqui”. Mas aí, nós perguntamos: Será que nós vivemos, 

nós temos na nossa vida, nós temos no nosso dia-a-dia, nós temos consciência de que o reino 

não é de Deus? 

No mundo onde nós vivemos, o reino não é de Deus? Será que nós temos essa 

consciência? Então como é que fica a nossa situação? Como é que fica a sua? Se você 

perguntar a minha, eu respondo depois, mas, por enquanto, eu quero ouvir de vocês. Quero ouvir 

de vocês até mesmo para ver se eu posso ajudar em alguma coisa. Como é que fica isso para 

nós?  

Então, primeiro, o reino não é de Deus. Meu Reino não é deste mundo. Agora, meu reino 

não é deste mundo. Aí eu perguntei, e agora? Todo mundo está concordando também que agora 

o reino não é de Deus. Então, será que nós vivemos no mundo com a consciência de que o reino 

não é de Deus? Nós vivemos que jeito?   

A sua vida, você tem consciência de que o reino no qual você está não é de Deus? Não 

tem consciência. Lá onde você trabalha, quem reina lá? Satanás. E o reino onde nós passamos, 

onde nós almoçamos, jantamos, onde nós vivemos... Será que nós temos consciência de que o 
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reino não é de Deus? Como é que fica a nossa salvação? Como é que fica a nossa vida com 

Deus? Como é que fica a sua vida com Deus? Pronto, está aí a melhor pergunta. Você vive no 

reino que não é de Deus?  

O maior exemplo disso foi o próprio Jesus. Jesus viveu no reino onde não era de Deus. Ele 

não esperava nada de ninguém, sabia que não adiantava ele empreender nada. A César o que é 

de César e a Deus o que é de Deus (Mateus 22:21). O que era da terra, de quem era? A César o 

que é de César, a Deus o que é de Deus. O que era de Deus? Nada, tudo era de César.  

Ele não fez nenhum empreendimento, ele não esperou por ninguém, ele não confiou em 

nada desse mundo. Ele tinha consciência plena de que o reino do mundo estava nas mãos, no 

poder de Satanás. Ele falou ‘agora’, deixando bem claro que um dia o reino estaria com ele. Mas, 

por enquanto, o reino não chegou, o reino de Deus não chegou. Chegou para nós? Nós 

continuamos dizendo: “venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade aqui na terra...” Mas o 

que parece é que nós vamos nos esquecendo, eu falo nós porque eu me incluo. Todas as 

religiões, os evangélicos de um modo geral, começam a levar uma vida como se o reino de Deus 

já tivesse chegado. 

Aí, você não tem consciência, você vive naturalmente, normalmente, como se o reino de 

Deus já tivesse chegado. Amém? E aí, como é que fica?  

 

[Chequer] Eu acho que nós falamos que temos, às vezes, essa consciência, mas, pelo que 

o senhor mostrou aí, pela vida de Jesus, a vida... como ele passou por aqui, mostra que nós não 

temos essa consciência, nós não temos. 

 

Nós não temos essa consciência. Nós vivemos de uma maneira infantil, de peito aberto, 

como se não houvesse inimigo. E aí, nós construímos, edificamos, compramos, vendemos, 

vivemos como se a nossa vida fosse só essa, como se não houvesse Reino de Deus. Eu não 

estou criticando nem apontando defeito em vocês, eu estou falando do meu defeito. É o meu 

defeito! Pode ser até que não seja da igreja, mas é o meu defeito. Quando você menos espera, 

está nessa situação. 

Como nós poderíamos fazer para sermos diferentes? Primeiro eu preciso admitir, 

“realmente eu tenho vivido assim”. Como? Como se o reino de Deus já tivesse chegado para 

mim. Eu estou vivendo naturalmente como se não houvesse inimigo, como se não houvesse uma 

carreira a correr, como se não tivesse um tempo determinado para mim. Eu vivo como se o reino 

de Deus já tivesse chegado, como se já estivesse no reino de Deus. Muito diferente da vida que 
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Jesus viveu. Jesus viveu uma vida muito diferente da nossa. Por que ele viveu uma vida diferente 

da nossa? Porque Ele acreditou! 

A diferença é porque nós temos dificuldade para acreditar. Nós não temos coragem 

suficiente, nós não temos fé suficiente. Ele viveu daquele jeito porque Ele acreditou. As pessoas 

que aproximaram, não viveram como Ele viveu, mas aproximou um pouquinho dele. Também foi 

por causa da Fé. O que ele falou para Pedro? Onde é que ele encontrou Pedro?  

 

[Luiz] Falou para Pedro que o faria um pescador de homens. 

 

O que mais que ele falou para Pedro, Elderson? 

 

[Elderson] Lembro que ele falou que o que você ligar na terra será ligado no céu. 

   

  Outro que lembra o que ele falou.  

 

[Chequer] Larga tudo aí, vem e me segue. 

 

Falou isso? Ele não falou: “vem que eu vou te dar mais um barco”? 

 

[Chequer] Falou não. 

 

Siga-me que daqui a pouco você tem três, quatro barcos. Não é assim?  

 

[Chequer] Não. 

 

Vem, nós vamos bater a meta! Nós vamos pescar tudo que tem direito, vamos montar uma 

peixaria. Foi assim? 

 

  [Chequer] Não senhor. 

 

Aí eu pergunto: Você teria coragem, você teria fé para isso? 

É esse o motivo da nossa grande dificuldade, é esse o grande motivo. Você poderia dizer: 

os tempos mudaram, hoje não é... Tem muita gente aí que fala isso, os “tempos mudaram, hoje é 

diferente”. Será que é diferente? Então, dificilmente nós vamos conseguir. Você concorda? 
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Dificilmente nós vamos conseguir entrar no reino de Deus, porque nos falta fé suficiente, nós não 

temos coragem. E o pior é que não é um ou outro. Nós estamos todos aqui no mesmo barco, com 

a mesma dificuldade.  

Então o problema é esse. Vocês poderiam perguntar: como que nós vamos fazer então? 

Tem saída? Tem que ter, tem que ter uma saída. Tem que existir uma saída. Qual seria? Passar 

a mão não resolve; ignorar não resolve; falar: “Ah! ninguém é capaz mesmo, vamos deixar desse 

jeito”, também não funciona.  

Ele fala assim: “disse-lhe, pois, Pilatos: logo, tu és Rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu 

sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo...” (Jo 18:37)   

Eu vim ao mundo para reinar, mas agora o meu reino não é deste mundo.  

E ele fala: A fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a 

minha voz (Jo. 18:37). 

Então, pelo menos, vamos ficar do lado da Verdade, vamos ouvir o que ele fala. 

Eu acredito que todos nós temos que ter essa consciência de que o mundo continua no 

maligno. O Mundo continua sob o poder de Satanás, continua sendo mau. O mundo é um grande 

obstáculo para nós. É o que nos causa toda ansiedade, é o que nos escraviza; nós somos 

escravos no mundo. Nós somos degredados filhos de Eva. A Salve Rainha tem razão, nós somos 

exilados.  

Temos que ter essa consciência para não nos conformarmos com o mundo. Caso 

contrário, se não tivermos consciência, essa boa consciência, nós acabamos nos conformando, 

aceitando as imposições do mundo. E aí, nós não vamos fazer aquilo que Jesus fez, que foi 

Orações e súplicas. Ele não deixou, hora nenhuma, se levar, se enganar, se iludir.  

Então ele disse: “Ora e vigia” (Mateus 26:41). Preste atenção, cuidado! Porque os laços 

estão armados contra nós, o inimigo anda ao nosso redor, continua andando ao nosso redor. E 

subestimar a força dele é uma ignorância. Achar que você não vai ter problema com ele, com 

satanás?! Não, ele vai arrumar um jeito... 

A nossa salvação está no que Jesus fez. Ele não se deixou enganar, Ele não se deixou 

levar por coisa alguma. Não esteve em nenhum instante ansioso por nada deste mundo. Não é o 

nosso caso. Ele fazia orações e súplicas porque tinha consciência de que a vida dele neste 

mundo estava em perigo. Nós não temos consciência disso.  

Nós não temos consciência, nós estamos bem de saúde, vocês concordam? Agora, se 

tiver alguma coisa ameaçando nossa saúde, aí sim, você vai buscar a Deus, você vai orar, pedir 

Deus para sarar você. Você só quer sarar e voltar novamente à vida secular, à vida mundana, 

continuar com a vida mundana.  
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A igreja não pode se deixar enganar, se deixar levar por essas coisas. Não pode! Pode 

estar dando tudo certinho, as coisas podem estar de polpa ao vento, você não pode se 

conformar! Porque, quando a coisa aperta, quando está difícil, aí, nós corremos atrás de Deus, é 

normal. Mas, arrumou, facilitou, ficou bom, nós tendemos a esquecer, a nos conformar com o 

mundo e achar que Deus mudou de ideia. Que o reino de Deus já chegou, Deus mudou de ideia. 

Não! Deus não mudou de ideia. 

Hoje eu orava aqui e fazia uma oração exatamente nessa direção. Deus me levou a orar 

nessa direção, dessa situação. Não tinha ninguém, apenas eu orando. Terminou a minha oração, 

eu saí, fui embora. Quando eu estava saindo, a Carmem entrou, ela estava entrando para orar. 

Eu fui embora porque tinha que voltar para a reunião. Mais tarde, ela me ligou dizendo que tinha 

tido uma visão de uma...  

 

  [Carmem] “Eu via uma árvore e parecia ser muito bonita a árvore, e eu via que as pessoas 

se aproximavam da árvore, várias pessoas. E as pessoas achavam a árvore muito bonita, só que 

alguém falava para mim assim: observa bem a árvore. Aí eu fui chegando mais perto da árvore e 

das pessoas, e na árvore não tinha fruto, nenhum fruto. E as pessoas queriam acreditar que tinha 

fruto naquela árvore. Então, elas mesmas colocavam o fruto na árvore, cada uma colocava o seu 

fruto. Só que para elas, elas não estavam colocando. Não eram elas que estavam colocando o 

fruto. Eu sabia que elas pensavam assim: Não, tem um fruto, aqui o fruto! Mas não tinha. Quando 

elas soltavam o fruto, o fruto caía, mas elas não viam isso. Eu cheguei mais perto ainda da árvore 

e a árvore era horrível, não tinha nada da beleza que as pessoas falavam que a árvore tinha. Ela 

era Magricela, horrível e não tinha nenhum fruto”. 

 

Ontem também... Lembra daquela visão que a Suzane teve das duas árvores? 

 

[Carmem] Foi segunda. Meio complicado, acho que não consigo contar ela direitinho. 

O Luís sabe. 

 

[Luís] Tinha duas árvores. Era como se fossem duas mangueiras. Em uma delas, o fruto 

era assim: a casca dele era bem rugosa, feia, com uma aparência como se o fruto tivesse bem 

machucado. E as pessoas olhavam essa árvore e não davam nenhuma atenção. E tinha outra 

árvore que tinha um fruto muito bonito, muito grande. Era como se fosse uma manga bem grande. 

E quando a pessoa olhava, ela pegava no fruto, era tão lisa a casca que ela enxergava a sua 

própria face, só que mais bonita do que ela era. 
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  Refletia. O fruto era tão bonito que ele refletia. 

 

[Luís] Refletia a imagem da pessoa, só que a imagem melhorada. A pessoa se via muito 

mais bonita do que ela era na realidade. E as pessoas iam e queriam comer esse fruto, as 

pessoas adultas, e quando abriam o fruto, na verdade não era aquilo que imaginava, era sem 

graça. A Suzane sentia o gosto que as pessoas sentiam comendo, era um fruto bem sem graça, 

e, no caroço desse fruto, tinha bichos, e ela via que as pessoas comiam os bichos que vinham de 

dentro do caroço. Aí, depois, quando ela olhava o outro fruto, só tinha crianças embaixo da outra 

árvore que tinha frutos feios. Elas não tinham nem altura para alcançar, elas esperavam o fruto 

cair. Quando ele caía, elas abriam e o fruto era perfeito, e elas sentiam que o gosto do fruto era 

perfeito. A única coisa de “ruim” naquela árvore, naquele fruto, era a casca. Mas ela sabia que era 

como se fosse para proteger o fruto, aquela casca. Na verdade, era um fruto perfeito, um fruto 

bom. 

 

Aquela casca sem aparência... Então você tem uma árvore e, aí debaixo, essa árvore tem 

um fruto muito bonito. E aqui você tem a outra árvore que o fruto não é um fruto bonito, é um fruto 

esquisito. Debaixo dessa árvore tinha as crianças e dessa outra árvore aqui eram adultos, 

pessoas inteligentes, cultas. Elas viam um fruto bonito. Lembra o que Jesus falou? É que, às 

vezes falta humildade para nós, falta a simplicidade, falta buscar o reino de Deus como ele deve 

ser buscado. 

Na visão dela, quando se chegava perto da árvore, se via que a árvore não era essa coisa 

toda, mas, de longe, você imagina que está bom, está indo bem, que é bonito, que compensa 

você investir, é um fruto aparentemente bonito. 

Então, gente, o mundo engana, ilude. Não sei se vocês vão concordar, mas o mundo está 

impedindo a igreja de chegar até Deus. Só vai realmente comer desse fruto quem se fizer igual a 

uma criança. Os grandes, os que estão envolvidos com tantas coisas, estão correndo, não vão. 

Enquanto isso, tem gente comendo o fruto.  

Bom, resumindo, nos falta fé. Eu não concordo que a igreja pense que está bom, é assim 

mesmo. Está todo mundo direitinho, não tem ninguém roubando, matando, prostituindo. Se tiver, 

está quietinho lá no seu canto, não está atrapalhando ninguém, deixa como está. 

Não! Não é assim. Nós não podemos conformar com o mundo. Está tudo bem, graças à 

Deus, mas, eu preciso ter consciência de que o fruto não é bom, eu preciso ter consciência que 

eu preciso buscar a Deus mais um pouquinho. 
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Jesus fala assim: “pode uma árvore boa dar mau fruto?” (Mateus 7:17). Pode uma árvore 

má dar bom fruto? Não. Enquanto eu estiver produzindo fruto mau... Enquanto o meu fruto não for 

provado, enquanto o meu fruto não for realmente bom, é sinal que a árvore ainda não é boa. À 

hora que a árvore for boa, aí eu paro. Aí eu cheguei à estatura do varão perfeito, eu cheguei à 

natureza divina. Deus não mandou que nós fizéssemos isso? Então, nós temos que chegar à 

natureza divina! Porque somente os justos, os santos, os perfeitos... “Sede perfeito como eu sou 

perfeito”. 

Eu me vejo imperfeito. Não sei se vocês estão vendo assim. Eu acho que eu não tenho 

santidade ainda. Sem a santificação ninguém vai. O reino de Deus é para os justos, santos, 

perfeitos. Não é, Adriano? Você acha que já chegou? Não. E aí? Isso aí tem feito você 

preocupar? Você está trabalhando nesse sentido? Você está investindo nesse sentido ou você 

acha que nós vamos levando? Nós vamos [levando], todo dia tem uma coisa, todo dia tem um 

negócio para nos enrolar, para poder passar para o dia seguinte, mas vocês concordam que sem 

a santificação ninguém vai?  

Os justos, perfeitos, santos... O reino de Deus é para esse povo. Todos os dias tenho 

lutado, pelejado, pensado muito nisso. A palavra de Deus para nós é essa, que realmente 

precisamos ter essa consciência de que nós precisamos estar lá vestidos de branco. Meus atos 

têm que ser impecáveis, eu tenho que ser uma pessoa impecável. E eu não sou impecável. Aí, eu 

não sendo impecável, você não sendo impecável, o que você vai fazer? 

Você chora por você e eu choro por mim. Nós vamos clamar, nós vamos pedir a Deus para 

ter misericórdia de nós. Nós vamos fazer orações e súplicas para Deus fazer por nós o que Ele 

pode fazer. Porque, Ele não é o Salvador? Não é o Senhor que salva? Eu não tenho que invocar 

esse nome? Não é dele que vem a minha salvação? Não é Ele o meu socorro? 

Alguém teve, esses dias, uma visão. Estou falando para vocês que as visões estão 

caminhando, tudo vai para essa direção. Foram duas pessoas. Então foram a Isabel e a Luciene.  

A Luciene viu que tinha um farol no mar e o mar era uma água preta, escura e tinha 

pessoas lá dentro do mar que estavam “assim”, elas se deitavam. Sabe? Quando a pessoa fica 

deitada de costas boiando, quietinho gostoso. E tinha outras pessoas que estavam incomodadas 

ali no mar e estavam pedindo socorro, se debatendo. Lá no Farol, alguém com binóculo, olhando, 

via alguém se debatendo e socorria aquele que estava pedindo socorro. Mas aquele que estava 

ali dando uma de morto... “Eu vou deixar, uma hora a onda me leva para a praia...” 

Se nós ficarmos dando uma de Joãozinho sem braço: “Deus proverá!”. Um ‘negócio’ 

assim... Não, eu acho que temos que ver que a maré não está boa, que a coisa não está 
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acontecendo e aí você tem que fazer alguma coisa. E todo aquele que invocar o Senhor será 

salvo. Eu tenho que fazer alguma coisa. Amém? 

Volto a dizer, está uma bênção, tudo ótimo, graças a Deus, mas, de repente pode mudar. 

Esses dias, o Luismar e a Jéssica... O Joãozinho, brinca e tal, é um menino muito inteligente, ele 

se mete em tudo e tal.  De repente, o Joãozinho teve uma disenteria. Dor de barriga é um negócio 

que... Leva no médico, não sabe, leva no outro médico, não sabe. Tinha uns três médicos 

envolvidos na situação dele para saber o que estava acontecendo com a criança. O Luismar já 

estava desesperado, a Jéssica já deve ter perdido uns oito quilos. A Jéssica estava fininha, 

desesperada. Como é que a mãe não fica desesperada? De uma hora para outra... E leva no 

médico daqui, dali e tal, etc. 

É! De repente uma coisa acontece. Está tudo bem, nós achamos que não precisamos, que 

já chegou o reino de Deus para nós e tudo. Aí a pessoa volta os olhos para Deus para poder 

sarar o quê? O que a pessoa quer que sara? Para poder sarar o Joãozinho, a dor de barriga. 

Sarou, arrumou, sarou? Aí volta à vida normal. Aí voltamos a vida normal. 

Nós não temos consciência que o mundo é mau, é isso que está dizendo. O mundo é mau, o 

mundo jaz no maligno, não tem ninguém do nosso lado. Se o meu reino fosse deste mundo os 

meus súditos pelejariam por mim. 

Se Deus não tiver misericórdia de nós!...  

Vamos fazer orações, entender, não nos deixar levar, não nos enganar pelo fruto que 

estamos vendo, a aparência engana. O mundo é uma árvore má, não pode dar fruto bom.  

 

Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam 

e roubam; mas ajuntai tesouros no céu... (Mt 6:19-20).  

 

Será que a pessoa está faturando altíssimo, batendo a meta, fazendo tudo direitinho, dá 

graças a Deus? E aí, será que ela não entende que esse fruto é perigoso? 

 

Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não 

minam nem roubam. (Mt 6: 20).  

 

Estou dizendo o seguinte: que uma coisa atrapalha a outra. Não tem jeito, não tem como 

você ajuntar tesouro no céu e na terra. Não tem como; uma coisa atrapalha a outra. 

 

Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração... (Mt 6: 21).  

 



  69 

 

Onde está o seu tesouro? Consciência, você tem que ter consciência que o seu tesouro, 

ou ele está no céu, ou está na terra. Onde está o seu tesouro? Não é desesperar, é olhar, 

analisar, pensar e pedir ao Salvador: “Senhor tenha misericórdia, tenha compaixão, Senhor, não 

retire de mim o teu Espírito. Se eu estiver enganado, se eu estiver iludido, se eu estiver errado, o 

Senhor tenha a liberdade para me corrigir. Senhor, tenha liberdade para me salvar, jogue a corda 

que eu preciso segurar”. Amém? 

Eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar levando a vida, mas eu irei fazer orações e 

súplicas, porque o reino de Deus se alcança com esforço. A pessoa deitada lá não foi socorrida 

porque ela não estava precisando de socorro. Precisando de socorro estava aquele que estava 

se debatendo e queria sair daquela situação. Amém? É isso que eu quero dizer, é não se 

conformar com o mundo, com as coisas. É ter como se não tivesse, é ser como se não fosse. 

Precisa buscar a Deus! Ninguém está dizendo aqui para você não fazer nada, ou não trabalhar. 

Eu quero dizer a você que você precisa buscar a Deus. 

 

A candeia do corpo são os olhos; de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá 

luz. 

 

Se você estiver vendo a coisa errada... 

 

Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há 

são trevas, quão grandes serão tais trevas! (Mt 6:23). 

 

Nós temos que ver se a luz que há em nós... Temos que observar isso. Verificar. Será que 

a luz que está em mim não são trevas? Será que eu não estou vendo a coisa errada? Será que 

eu não estou olhando o ‘negócio’ diferente?”  

Será que eu não estou enganado com o fruto? Iludido com o fruto? 

 

Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um 

e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. 

Por isso vos digo: Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo 

que haveis de beber; nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do 

que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? (Mt 6:24-25). 

 

Um problema: não andeis ansiosos, cuidadosos por coisa alguma. É muito difícil hoje 

ficarmos livres disso, mas muito difícil mesmo! O que significa isso? Ansiedade é quando você 

tem que resolver uma coisa. 
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O que é ansiedade, Welmo? Excesso de preocupação. Tenho que fazer isso, resolver isso, 

tenho que fazer aquilo, tenho que resolver, tenho que não sei o quê; corre aqui, corre ali... A 

ansiedade hoje é algo que mata, que está arrebentando com tudo.  

Deus disse para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma (Lucas 12:29), mas é muito 

difícil. Então, nós queremos resolver para não ficarmos ansiosos. Você tem que pagar o ‘negócio’, 

o que você faz? Você paga logo para não ficar ansioso. 

Às vezes a mulher põe você ansioso, você põe a mulher ansiosa e assim por diante. Uma 

coisa fica em cima da outra, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo, tem que fazer um 

negócio, tem que fazer outro. São muitas coisas que nos deixam ansiosos e a ansiedade é coisa 

desse mundo, não é uma coisa do Reino de Deus. Por que ficamos tão ansiosos para resolver as 

coisas?  

  Parece brincadeira, mas são coisas tão pequenininhas, tão simples, e você fica ansioso 

porque enquanto você não resolve aquilo, aquilo vai matando você aos poucos, vai ‘judiando’ com 

você aos poucos! 

Não ter nenhuma ansiedade é muito difícil, porque é tudo na hora, não é, Carlos? “Arrume 

isso aqui para mim até tal hora”. E aí o Carlos tem que correr e arrumar porque não sei o quê; 

tem que acontecer, e tal.  

Todo mundo marca a hora, marca o tempo e corre daqui, corre dali, é uma loucura. E tudo 

isso nos torna escravos dessa situação. E o diabo, que é o rei desse mundo, sabe disso. O diabo, 

seu adversário, anda ao seu redor. Então ele vai botar uma pedra, um laço, uma coisinha. 

Dificilmente você irá encontrar uma pessoa compreensiva nessa história toda.  

Agora mesmo eu liguei para o Alisson, ele estava lá na gráfica ainda, o dia escureceu, era 

20h, ele estava na gráfica. Ele disse: estou deitado aqui no sofá, pai, eu estou morto! O calor que 

fez, eu o dia inteiro na rua... Um pede uma coisa, outro pede outra, e é tudo para ontem e tem 

que resolver. E você tem que resolver, porque você tem que receber, porque você tem que pagar. 

E cada um com a sua..., imagine com é que está esse mundo! 

Nós estamos aqui tranquilos, graças a Deus, mas imagina esse mundo como é que está! A 

China, um bilhão e trezentos milhões de pessoas, um bilhão e duzentos milhões na Índia, e o ‘pau 

caindo a folha’. 

Esse reino não é de Deus, esse mundo, “meu reino não é deste mundo” (João 18:36). O 

nome dos lugares normalmente é bonito, Parque das Emas, Residencial Paraíso, o nome bem 

bonito, você não sabe o inferno que você está.  

Então, a igreja tem que ter consciência para ela se levantar contra isso em benefício dela. 

A igreja que eu falo sou eu. Eu não posso me conformar, eu preciso falar com Deus, eu preciso 
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conversar com Deus. A minha salvação é conversar com Deus. A sua será isso, você vai 

conversar, cada um vai conversar. Vai e conversa com Deus. “Senhor, eu ouvi uma palavra, eu 

ouvi isso e eu acredito que realmente está sendo desse jeito, eu precisava falar com o Senhor. 

Como que eu vou fazer para me salvar disso? Como que eu vou fazer para me livrar disso? Eu 

preciso falar com o Senhor, me ajude! Me socorra!”. 

O resgate da igreja, eu acho que está realmente na hora. Resgatar é tirar de uma situação 

aflitiva e perigosa. Esses dias atrás Deus nos falou sobre isso.  

O Redentor é aquele que irá realmente te ajudar. Mas você precisa dar um sinal que você 

quer ajuda, que você, apesar de tudo, não está conformado.  

Amém! Deus falou conosco mesmo?  

 

[Ericson] Amém. O senhor estava falando aí e eu estava pensando. Para a igreja só resta 

essa consciência, temos que ter essa consciência. Na verdade, isso vai ser a nossa salvação, 

porque igual o senhor falou no começo, Jesus fez orações e súplicas porque Ele sabia, entendia. 

Tanto Ele entendeu que Ele falou: “Não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal”. 

Porque sabia que esse mundo, é reinado pelo inimigo. Nós estamos vivendo contra, no reino que 

não é nosso, a nossa fé é essa, é o que nós pensamos. Vamos vivendo de qualquer jeito, de 

peito aberto? Na verdade, não pode. Então, assim, eu fiquei pensando, realmente o que nos resta 

é ter essa consciência. Por quê? Porque vamos falar com Deus, porque sabemos que somos 

ansiosos, sabemos que ainda fazemos o que o mundo faz, corremos atrás. Estava até 

comentando aqui, eu cumpri todas as minhas metas esse ano, graças a Deus. E eu sei que ano 

que vem vai aumentar muito mais e, isso, se eu não tomar cuidado, vai me envolver. É como o 

senhor falou, não tem como fazer uma coisa e fazer outra. Então, eu tenho que ter essa 

consciência, para quê? Independentemente do que está acontecendo comigo eu vou falar 

com Deus, eu vou a buscar Deus. É igual o senhor comentou do Joãozinho, hoje meus meninos 

estão bem, estão saudáveis, aí eu vou deixar de buscar a Deus, de orar, de pedir para Deus livrar 

do mal, para Deus colocar os anjos dele a volta? Na verdade, se soubéssemos, realmente 

víssemos igual o senhor falou aí..., nós não vemos. Se víssemos o que está à nossa volta, 

espiritualmente, iríamos nos preocupar. Então eu saio daqui com a minha consciência renovada, 

que eu preciso buscar Deus. Mesmo que hoje aparentemente esteja tudo bem, tranquilo, sem 

problema, mas com essa consciência que eu preciso muito buscar a Deus porque qualquer hora 

o inimigo vem e pode derrubar.  
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Amém! A cor da água era escura, preta. A árvore que a Carmem viu, aparentemente era 

bonita, quando a pessoa chegava na árvore via que não tinha essa beleza. Então, aparentemente 

o fruto é bom, aparentemente o mundo não é tão ruim quanto parece. Ruim é o João de Deus, o 

Lula. Ruim é aquele lá do Tribunal Superior, Marco Aurélio. Então, se deixar, você aponta as 

coisas que são ruins, o resto é bom. Ruim é o Palmeiras que bate em todo mundo e não deixa 

ninguém ganhar. 

Vamos localizando as coisas que são ruins, o resto, se tirasse essas coisas do mundo, 

ficaria uma beleza. Jesus não precisava nem voltar porque estaria bom. O fruto é ruim demais, o 

fruto é muito ruim. A árvore não é boa, é um sofrimento muito grande, é uma escravidão muito 

grande. Você pode ter certeza que é. 

Vamos acreditar no reino de Deus! Onde não vai ter lágrimas, onde vai ter Justiça. Vamos 

investir no reino de Deus, vamos realmente ficar no reino de Deus, não vamos deixar enganar, 

ser iludido por esse mundo. 

 

  [Ericsson] É difícil porque, igual o Senhor falou, o mundo dificulta. Essa árvore dificulta à 

pessoa chegar ao reino de Deus, porque aparentemente o reino de Deus é isso. Para o mundo é 

isso. Quanto melhor você tiver a vida, quanto mais ansioso, quanto mais trabalhar, é o que se 

ensina. Não tem como você ter uma consciência diferente. A consciência é essa. 

Tem pessoas que não têm nada, mas também não oram, não buscam a Deus. Então o certo é 

que...  você ficar deitado lá no mar não vai resolver.  

Vamos curvar nossas cabeças agradecer a Deus. Eu creio que você sai daqui pelo menos 

com vontade de fazer uma oração.  

 

  ORAÇÃO: Senhor, abra os meus olhos, me faça entender. Se os meus olhos forem bons, 

todo meu corpo será bom. Abra os meus olhos. Ensina, ó Senhor Deus, o caminho que eu devo 

andar, para que as minhas orações cheguem até o Senhor. Certamente nós estamos vivendo a 

época mais difícil da humanidade. Então, não é hora para descansar, não é tempo para dormir, 

não é tempo para que a igreja durma, para que ela se acomode como se tudo estivesse normal, 

não é hora.  

Nós estamos aproximando cada dia mais do fim, aproximando cada dia mais do momento 

em que a arca será fechada, onde não se pode mais alcançar o reino de Deus. Tenha 

misericórdia de nós, Senhor, para que, apesar de tudo, que nós sejamos capazes de fazer 

orações e súplicas para que a verdade se manifeste, para que o reino de Deus venha até nós. 
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Escute as nossas orações, nosso clamor. Escute, Deus, porque nós precisamos de ti. Nós 

não podemos continuar, Jesus, sem que o Senhor tenha consciência que estamos entendendo e 

que estamos aflitos e que estamos incomodados. 

Nós queremos ajuda. Nós queremos, Pai, orientação, direção. Nós queremos, Deus, 

aproximar-nos de ti. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor tenha misericórdia, livra-nos deste 

mal, deste mundo, deste exílio, deste degredo. Livra-nos. Amém! 
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7 - Será que temos fé para seguir Jesus? 

Dia da reunião 07 de julho de 2013. 

 

Amém, Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor  Deus seja 

com todos. Amém?  

Agora mesmo eu estava aqui pensando... Cantávamos aqui: “Te adoramos, te exaltamos, 

Senhor, a tua igreja que aqui está...”.  Te adoramos, te exaltamos. Será que nós realmente temos 

esse amor todo por Ele? Será que nós o adoramos de verdade? Quando gostamos muito de uma 

coisa, adoramos. Adorar é gostar muito. Será que nós adoramos a Deus?  

Hoje pela manhã, na reunião, nós falamos isso, que nós precisamos acreditar em uma 

série de coisas para que possamos viver melhor, descansar, saber, não ter medo; não ter medo 

de morrer, não ter medo de perder as coisas, não ter medo de ficar pobre.  

Nós vivemos tensos aqui nesse mundo! Nós ficamos aqui no mundo numa tensão enorme, 

cheios de preocupação, cheios de medos; muita tribulação vem em função disso. Não ter casa 

para morar, não ter marido, não ter esposa, não ter o que comer, não ter o que vestir...  

Toda essa tribulação, toda essa tensão, essa ansiedade, é maligna; isso não é bom para 

nós. Nós poderíamos viver melhor se realmente acreditássemos em Deus.  

  Hoje de manhã nós falamos sobre isso. Sobre Fé, sobre acreditar, sobre a necessidade 

que há de crer em coisas importantes. A falta de Fé é que traz todos esses problemas, toda essa 

dificuldade. A falta de Fé é que gera tudo de ruim para nós neste mundo.   

Então  eles chegavam dizendo: “Homem de pouca fé! Pessoas que não creem! Vocês não 

acreditam!”. E é por falta de fé que passamos por todas essas dificuldades. E Ele diz: “Não andeis 

ansiosos pela vida, pelo o que comer, pelo o que vestir. Não andeis ansiosos por nada”.  

A ansiedade traz problemas para nós. Traz doenças, traz preocupações. A ansiedade é 

uma ‘coisa’ muito ruim. Agora mesmo, vindo para cá, a Amilce me perguntou: “Você já decidiu 

isso? Já decidiu aquilo? O que você resolveu?  E isso? Resolveu aquilo?”. 

  A cada dia que passa, eu estou tendo mais preguiça de resolver as coisas. A cada dia que 

passa, eu me sinto menos encorajado em decidir as coisas; estou mais para deixar a coisa 

acontecer do que para ficar tomando decisão. Já estou cheio. As pessoas mais novas demoram a 

encher. 

Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 09, versículo 57. 
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57)“E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que 

fores. 58) E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem 

não tem onde reclinar a cabeça. 59) E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa 

que primeiro eu vá enterrar meu pai. 60) Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os 

seus mortos; porém tu, vai e anuncia o Reino de Deus. 61) Disse também outro: Senhor, eu te 

seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. 62) E Jesus lhe disse: 

Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o Reino de Deus.” (Lucas 09:57 – 62).  

 

Então, nós estamos falando que, às vezes nós falamos: “te adoramos, te exaltamos...”, 

mas, na verdade, deixamos muito a desejar. Nós preterimos muito a Deus em função de qualquer 

coisa. E por causa dessas coisas, às vezes nós deixamos de gozar dos benefícios de Deus, nós 

deixamos de usufruir das bênçãos de Deus, das bênçãos que são tremendas. As bênçãos de 

Deus são tremendas! Mas Ele fala: “esse povo me adora da boca para fora! Esse povo, na 

verdade, não acredita em mim como eles falam, eles falam da boca para fora”. E, na hora, nós 

vamos enterrar o pai; na hora, vamos fazer as coisas; não acreditamos, assim como Ele falou 

aqui: “Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos; porém tu, vai e anuncia o Reino de Deus”. 

Qual de nós, morrendo alguém da nossa família, deixaríamos [de enterrá-lo]? Porque, se você 

deixar ali, alguém vai enterrar, mas nós não deixamos. 

Nós vamos enterrar. Será que Jesus está certo ou Jesus está errado?  

Por exemplo, se o nosso pai... “E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa 

que primeiro eu vá enterrar meu pai”. O certo seria realmente nós deixarmos. É por isso que 

estou perguntando, será que Jesus estava certo ou Jesus estava errado? A Palavra de Deus está 

certa ou a Palavra de Deus está errada? Talvez seja difícil para nós entendermos isso. Mas o que 

você acha? Você adora Deus, você acredita em Deus a ponto de achar que isso aqui está certo? 

Morre o seu pai e você deixa que alguém enterre o seu pai? Você tem coragem de fazer isso? 

 

  Alysson: “A mãe até que vai, mas o pai...” 

 

  (Risos) Mas, interessante que Jesus, quando Ele morreu e desceu da cruz, apareceu ali 

algumas abnegadas pessoas que enterraram Ele. Por exemplo, o túmulo dele foi uma pessoa 

estranha quem deu; o outro veio lá com um lençol. Foram pessoas estranhas que desceram Ele 

da cruz e fizeram aquela obra de caridade ali, enterraram Jesus.  

  O que Ele quer realmente dizer aqui é o seguinte, nós amamos muita coisa na frente dele, 

nós não o adoramos como nós falamos, nós não o queremos como nós falamos. Qualquer coisa, 

não precisa ser um pai que morreu. Está certo que um pai que morreu... Eu acho que pode ser 
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um pecado mais fácil de Deus nos perdoar, “morreu o meu pai, eu vou enterrar o meu pai”; mas 

nós preterimos a Deus por qualquer coisa, por coisas bem fúteis, banais; nós deixamos Deus 

para depois.  

Então nós não adoramos a Deus, não glorificamos a Deus, não acreditamos. Nós 

precisamos acreditar mais em Deus, tentar fazer as coisas, porque foi assim que Ele fez. Ele 

deixou pai, deixou mãe. Ele aqui dentro, o pessoal lá fora. “Ó, o seu pai, a sua mãe, o seu 

pessoal está te chamando lá fora”. Ele respondeu: “minha mãe, meus irmãos, são esses 

aqui”, quer dizer “minha mãe, meus irmãos não são aqueles que estão lá fora, minha mãe, meus 

irmãos são esses que estão aqui” (Mateus 12:48).  

Parecia ser uma pessoa grossa, parecia ser uma pessoa diferente. Na realidade Ele estava 

falando para nós, era a pura verdade. Nosso pai não é esse que está aqui na terra, nosso pai é 

aquele que está no céu. “Pai nosso que está no céu”. Quando alguém disse a Ele: “Pai”, Ele 

[disse]: “Pai só existe um, é o que está no céu”. Na realidade era isso que nós precisávamos. 

Deixar um pouco do lado afetivo, do lado humano; porque tudo o que é humano, nós já sabemos 

que são coisas malignas.  

O mundo verdadeiro é o mundo espiritual, o que realmente irá valer para nós, é o 

espiritual; e esse mundo espiritual é que Jesus quer que nós busquemos. Busque se livrar, 

busque independência do mundo natural e seja mais espiritual, o mais espiritual possível; assim 

você sofrerá menos.  

Se alguém tomar alguma coisa de você, não reclame. Por que você não reclama? Porque 

não tem nada seu aqui na terra; você não é daqui da terra, você é do céu. Então você não 

reclama. Por que você não reclama? Porque, na verdade, você não tem pai, você não tem mãe; 

pelo que está escrito aqui, é assim. “O meu Pai é aquele que está no céu, a minha mãe e meus 

irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus” (Mateus 12:48).  

Eu não tenho mãe aqui. Deus falou daquela forma e falou certo. Nós deixamos de ser 

naturais para sermos espirituais. Enquanto nós formos carnais, aí sim, enquanto nós formos 

carnais, aí nós temos mãe, pai, tio; nós temos pessoas... Aí nós temos que torcer para isso, torcer 

para aquilo, nós temos que estar envolvidos com as coisas, porque nós somos naturais.  

O propósito de Deus é nos tirar dessa vida natural e nos transportar para um reino 

espiritual, para uma vida espiritual. Será que é possível alcançarmos isso? É. Vá pedindo a 

Deus... Peça a Deus para libertar você. Libertar do marido, libertar da mulher, libertar das coisas, 

e nos tirar dessa dependência, dessa ‘coisa’ que é o mundo natural. 
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57) “E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que 

fores. 58) E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem 

não tem onde reclinar a cabeça”. (Lucas 09:57–58).  

 

“Espera aí, você quer me seguir? Você não vai ser capaz de me seguir, então não vem”. É 

isso. Porque, na hora de enterrar o pai, eu vou querer enterrar o pai. “Ó, tem visita lá em casa”. 

Uma visita nos tira da reunião, nos tira de Deus. Às vezes eu estou orando, e chega visita, e a 

pessoa tem coragem de ir lá me interromper: “Ó, você está orando aí, mas chegou uma visita”. 

“Manda a visita esperar!” Quem é mais importante? A visita ou Deus com quem eu estou falando? 

Eu estou falando com Deus! Eu tenho certeza que se a pessoa estiver falando com o governador, 

ninguém vai lá falar: “Ó, o telefone tocou...”, chamando você lá. “Eu estou falando com o 

governador!”. Você entra para falar com o governador, até desliga o telefone. Quem que vai lá 

atrás de você te tirar do governador? A própria família fala: “ele está lá falando com o governador, 

ele está falando com o fulano, está falando com o beltrano, ele está conversando com o papa”.  

Então, nós botamos tudo isso na frente de Deus. Aí, eu estou orando, falando com Deus... 

“Eu estou falando com Deus!”. “É, mas a pessoa está lá te esperando”, “Não, mas é o fulano”. A 

prioridade, de quem é? “Eu estou falando com Deus”. “Ó, o seu pai morreu”. “Morreu? Espere aí, 

eu estou falando com Deus, eu estou conversando com Deus, será que não tem ninguém para 

enterrar o meu pai? Será que não terá ninguém lá para poder enterrar o meu pai? Pode deixar, 

ninguém fica morto no meio da rua sem que uma pessoa enterre não”. Mas nós não temos esse 

Espírito, nós somos carnais, naturais.  

Vocês estão entendendo? Eu estou falando com Deus, aí chega o Josias: “É o Josias!”. 

“Então fala para o Josias que eu estou falando com Deus, eu estou orando”. Se o Josias puder 

esperar lá uma hora, não sei quanto tempo Deus vai me prender ali. Então, é assim que 

Jesus falou: “Você quer me seguir? Mas você não será capaz de me seguir. Por que você não 

fica onde você está? Você não será capaz de me seguir”.  Você acha que nós temos facilidade 

para seguir a Deus? Não temos. Por que nós não temos? Por causa dessas coisas. Lá em 

Fortaleza, nós tivemos que recuar a reunião por causa do jogo de futebol. O jogo de futebol era 

sete horas... 

 

[Alysson] “É, aqui também, eu cheguei aqui, não apareceu ninguém, uai. Foi até bom o 

senhor falar nisso”. 

 

(Risos). Pois é. Eu até liguei para o Ramiro e falei: “olha, na quarta-feira, nós deveríamos 

ter avisado...”. O quê que aconteceu? Lá em Fortaleza, a reunião é feita perto de uma casa onde 
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dizem que o pessoal ia fazer muito barulho na hora do jogo e que nós... A ideia era não ter 

reunião, porque tem uns espíritos malignos, assim, no meio, que ficam dando ideia. A ideia era 

não ter reunião. Eu falei: “não, ficar sem reunião eu acho um absurdo, eu já acho que recuar a 

reunião está errado”, mas para evitar que oitenta por cento da igreja não venha, para evitar que 

oitenta por cento da igreja chegue duas horas depois, porque, a verdade é essa, ficar aqui 

pensando no jogo, ficar aqui com a cabeça lá no jogo... 

Será que estamos em condições de seguir Jesus? A nossa família nos deixa seguir a 

Jesus? Será que a nossa família vai deixar? A sua mulher vai deixar? Olha só; a sua mulher não 

deixa e você obedece a quem? Quem você obedece? A sua família não deixa. O seu povo não 

deixa! Então Jesus teve que ir contra a família dele. Lá em Jerusalém, Ele falou: “por acaso a 

senhora não sabia que Eu estou aqui para cuidar das coisas do meu Pai? Eu estou aqui para 

cuidar das coisas do meu Pai!”. Então, quem foi que falou para Ele que José não era pai dele? 

Ele não estava ali para cuidar das coisas desse mundo, Ele estava ali para cuidar das 

coisas... “Eu vim ao mundo para cuidar das coisas do meu Pai”. Agora, se nós tivéssemos essa 

mesma Fé, essa mesma coragem, seria melhor para quem? 

 

[Igreja] “Pra nós”.  

 

Então, por que o Diabo leva vantagem sobre nós? Por quê? Porque nós não temos essa 

Fé. Nós queremos Deus, só não temos coragem de seguir a Deus, só não temos Fé para seguir a 

Deus, não temos Fé suficiente para seguir a Deus não. O Diabo pressiona você e você cede, “se 

você não for enterrar o seu pai, o seu irmão vai falar isso, a sua tia vai falar isso, o seu ‘não sei o 

que’ vai falar isso. Vão dizer que você é isso, não sei o que”. Deixa falar! É isso que Jesus pensa. 

Deixa falar quem quiser falar, pronto! Mas nós, com medo, vamos ‘não sei no quê’, ‘não sei 

aonde’, damos atenção ‘não sei pra quê’, e sempre preterindo a Deus. Tem coisas de Deus que 

deveriam estar em primeiro lugar, passa para segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto lugar. É 

uma falha da igreja.  

Então Jesus tinha razão aqui. Ele tinha razão! Ele disse: “busca a Deus em primeiro lugar, 

primeiro Deus”. Se coincidiu de eu ter que fazer alguma coisa na hora que eu estou ali falando 

com Deus, então tem que esperar. Tem que esperar! Primeiro Deus. As coisas de Deus em 

primeiro lugar. Então Ele fala: “E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, 

seguir-te-ei para onde quer que fores”. “E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do 

céu, ninhos, mas Deus nesse mundo, não tem onde reclinar a cabeça”.  
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Você vai seguir a Deus? Você tem que pensar. Deus, nesse mundo, não tem lugar. Ele 

falou: “o meu Reino não é desse mundo, eu não tenho nada nesse mundo, dê a César o que é de 

César” (João 18:36). De quem que o mundo é hoje? Está nas mãos de quem?  Deus? Se fosse 

Deus, não estaria essa bagunça. A quem pertence o mundo hoje? Está nas mãos de quem? 

Estava com o homem e o homem passou para o Diabo, o deus desse século. O príncipe que 

opera hoje, que faz as coisas hoje, quem é? O Diabo. Deus não tem lugar nenhum nesse mundo. 

Não tem nada que pertence a Ele. “Senhor, de quem que é essa moeda?” Ele falou: “olhe aí, olhe 

a imagem, vê se tem a minha foto aí?” (Marcos 12:17). Aí eles pegaram a moeda, olharam a 

moeda, estava a esfinge lá; de quem? 

 

[Igreja] “De César”. 

 

César. Ele falou: “venha se tem a minha foto aí. Não tem”. Veja se tem a foto de Jesus na 

nota de cem. Não tem. O que tem de Deus nesse mundo? Nada, nada. Não tem nada de Deus, 

se não tem nada de Deus, não tem nosso também. Nós não temos nada nesse mundo! Nós 

viemos para esse mundo sem nada e vamos voltar sem nada. Não tem nada! Você não irá 

carregar nada. Então, se tomar, tomou o que não era seu. Você que pensava que era seu e foi 

esse o grande engano.  

O nosso grande erro foi pensar que o lote era nosso, que o negócio era nosso, que o carro 

era nosso, e, aí, foi um sofrimento, porque roubaram o carro, você sofreu, arranhou o carro, você 

sofreu, morreu o pai, você sofreu, porque você pensou que o pai era seu; o pai não era seu, o 

filho não era seu, você não tinha nada. Amém, gente?  

Será que estamos ficando doidos? Não. Então não tem nada nosso; se nós não 

tivéssemos nada, nós sofreríamos menos. Então Deus falou: “Eu queria poupar você de 

tribulação”, poupar tribulação, se você não tiver uma agulha, você vai sofrer menos; se você tiver 

uma agulha, já começa o problema. Foi o que Ele quis passar aqui para aquelas pessoas que 

queriam segui-lo. “E disse a outro: Segue-me”. “E disse a outro, você aí! Segue-me”. Ele 

falou: “Espere, Senhor, eu vou seguir, mas, primeiro, deixe eu enterrar o meu pai”. “Jesus então 

respondeu: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos; porém tu, vai e anuncia o Reino de 

Deus”. “Então faz o seguinte, morreu? Morreu. Então você liga lá e avisa que você não vai poder 

enterrar, outra pessoa enterra lá para você, você está ocupado anunciando o Reino de 

Deus.” “Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que 

estão em minha casa”. “E Jesus lhe disse: Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é 
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apto para o Reino de Deus”. SERÁ QUE NÓS ESTAMOS APTOS PARA O REINO DE DEUS? 

Então essa é a pergunta.  

Vamos abrir nos Salmos 27, versículo 11. Leia para mim, por favor. 

 

11) “Ensina-me, SENHOR, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me 

andam espiando. 12) Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas 

testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. 13) Pereceria sem dúvida, se não cresse que 

veria os bens do SENHOR na terra dos viventes. 14) Espera no SENHOR, anima-te, e ele fortalecerá 

o teu coração; espera, pois, no SENHOR”. (Salmos 27:11 – 14) 

 

Amém. Mais uma vez. Ela vai ler agora e nós vamos pegar versículo por versículo. 

 

11) “Ensina-me, SENHOR, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me 

andam espiando”. (Salmos 27:11). 

 

Então, por exemplo, nós temos amigos na terra? Ele falou: “maldito o homem que confia no 

homem”, então não temos. Se eu confiar em qualquer pessoa, seja mãe, seja pai, seja quem for, 

está errado. Eu não posso esperar por ninguém, nem por pai, nem por mãe, nem por ninguém. 

Ele disse: “maldito o homem que confia no homem”. A pessoa foi confiar no filho, o filho matou o 

pai; o pai mata o filho. Então nós não temos ninguém por nós nesse mundo.  

 

11) “Ensina-me, SENHOR, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me 

andam espiando”. (Salmos 27:11). 

“Espera pelo Senhor”. A igreja tem que esperar pelo Senhor, por Deus, ficar esperando por 

Deus. O único em quem eu posso esperar é Deus. Eu não posso esperar pelo Rhudá. É meu 

neto, mas você acha que eu posso, Rhudá? 

  Rhudá: “De jeito nenhum”. 

Posso? Eu posso confiar no Rhudá, esperar pelo Rhudá? Não posso. Se o Rhudá, de 

repente, ficar de saco cheio, ele joga o avô dele em um canto. Eu posso esperar pelo Alysson? 

Posso? Não posso. O dia em que você estiver nervoso, o dia que você estiver irritado, você me... 

Não posso, não adianta. Mas é verdade, Alysson; assim como você não pode esperar por 

mim, conforme a situação, conforme o espírito, Alysson, conforme o demônio que estiver em mim 

naquela hora, você espera em mim? Você acha, você espera pela minha pessoa, você acha que 

eu... Nós achamos que o Rhudá não é capaz de fazer o ‘negócio’, aí entra um demônio nele, meu 

filho, entra um demônio... Nós somos casa espiritual, então entra um demônio na sua mulher! 
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[Alysson] “Mais uns né? Mais uns dois...” 

 

(Risos) Pois é. Então é isso que Deus está falando, nós estamos falando que o natural é 

perigoso, o natural é muito perigoso, o homem não pode confiar no homem. Você confia, aí entra 

um espírito na sua mãe, como muitas vezes acontece aí, a pessoa fala: “eu não vi quando eu fiz 

isso, eu não me lembro de quando eu fiz isso”. A pessoa fez, cometeu o crime, cortou a cabeça 

do outro... “Mas era seu pai!”, mas ele não viu.  

É isso que Deus está dizendo: “o meu Reino não é deste mundo, se o meu Reino fosse 

desse mundo, os meus súditos pelejariam por mim, alguém faria alguma coisa por mim”. Aí, 

Pedro vai dizer para Ele: “Senhor, mas eu? Eu não. Eu, o Senhor pode ter certeza que eu...” Aí 

Ele fala para Pedro: “antes que o galo cante, você me negará três vezes”, antes que o galo cante! 

E quando o galo cantou, Pedro tinha negado três vezes. Pedro gostaria de não negar a Deus, 

mas o espírito entrou em Pedro, o demônio entrou em Pedro e fez com que Pedro fizesse aquilo.  

Então o demônio entra no pai, o demônio entra na mãe, o demônio entra no marido. 

Aquele marido que você chegou diante dele e falou: “eu vou amar você a vida inteira, eu gosto 

demais de você”. Sou eu que faço os casamentos, eu vejo as pessoas... Chegam a chorar de 

amor, entendeu? Eu fico olhando, pensando assim: “ih, daqui uns tempos... Daqui uns tempos 

vão chorar, mas vão chorar por outra razão.” Ali, está a mulher chorando, o homem chorando, diz 

que vai... “Nós vamos amar demais um ao outro.” O espírito entra em nós e não nos deixa viver 

em paz.  

De que nós precisamos? De libertação. Esse mundo não prestou para Ele, esse mundo 

não o amava. Ele não pôde esperar nada desse mundo. “Ele veio ao mundo, veio para o que era 

seu, mas os seus não o receberam”. Ele foi morto por aqueles que eram da família Dele, Ele foi 

morto por aqueles que diziam que o amavam. Ele morreu, foi crucificado cruelmente... Quem viu 

pelos filmes aí, olha como foi cruel a morte de Jesus. E quem matou Jesus? Foi o próprio povo 

dele. Então Ele tem razão de falar.  

Agora, nós não podemos esperar nada do homem. Por quê? Por quê que nós não 

podemos esperar nada do homem? Porque o homem é mau. O homem é mau. Mau com U ou 

mal com L? Mau com U. Se o homem é mau com u, você vai casar com um homem mau. Você 

casou com um homem, é mau ou não é mau? É mau. Mau quer dizer o quê? Mau com U quer 

dizer o quê? Ruim. Amém? Você casou com uma mulher...? 

 

[Alysson] “Má com U”. 
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(Risos) Mas é ruim viu, é ruim. A minha não, mas a... (Risos) 

 

[Alysson] “A sua é com três U”. 

 

É com L. É uma bênção? Não é assim? Por mais que a Marcela seja uma bênção, por 

mais que a Marcela seja alegrinha, você tem que dormir, Vitor, com cuidado, amém? E nós 

dormimos tranquilos como se estivéssemos dormindo do lado de um anjo. Você está dormindo do 

lado de uma coisa perigosa. 

 

[Alysson] “Ainda dorme pelado, na hora que você acordar... Olha o perigo. Eu não vou 

dormir no meu quarto mais, não”.  

(Risos) Então, à medida que nós vamos falando, nós vamos descobrindo a verdade. Deus 

falou: “não tem uma pessoa que não seja má”; engana-se quem pensar: “não, fulano é bom”. Só 

uma pessoa é boa: Deus. Só Deus é bom. O resto é mau. Por isso Ele disse que nós não 

podemos esperar pelo homem. Nós temos que esperar por Deus, apressar a vinda de Deus, sair 

desse corpo o mais rápido possível, esperar a vinda de Deus, sair desse mundo o mais rápido 

possível. Amém?  

Olha, eu tenho que orar, vigiar, ter muito cuidado, porque eu perco a minha salvação é 

nesse corpo, eu perco a minha salvação é nesse mundo. Então, quanto mais cedo o Senhor vier, 

quanto mais cedo eu sair desse corpo... Por isso que a Bíblia diz que Deus tem prazer na nossa 

morte, porque quando morre um Filho de Deus, é como se Deus dissesse: “graças a Deus que 

ele está livre, agora não tem mais perigo, ele morreu”. Então Deus tem prazer, quem tiver para 

morrer aí, pode ficar tranquilo. Deus tem prazer na morte do santo, daquele que está salvo, e se 

ele estiver para morrer e pedir para Deus: “Senhor, não deixa eu morrer”. Deus vai falar, “deixo, 

Eu vou deixar você morrer, porque você está morrendo salvo, meu filho, não vou deixar você 

escapulir. Se eu deixar você solto é perigoso”. Deus tem prazer na morte do santo. Amém? Vocês 

sabiam disso? Por isso que no velório do santo (na morte do santo), temos é que cantar e louvar 

e dar graças a Deus. Amém? Vamos ver outro versículo que você estava lendo. 

 

Salmos 27, 12: 

 

12 – “Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas 

contra mim, e os que respiram crueldade”. 
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Isso significa dizer o quê? Todo mundo é adversário. Todo mundo é contra nós. A pessoa 

pode ser, a princípio, uma bênção. Meu Deus, como isso é verdade, não podemos confiar em 

ninguém, não podemos esperar por ninguém, porque todas as pessoas são adversárias. Então, 

Jesus era franco. Ele falou: “você me ama? Me ama? Me ama?” Ele sabia que a pessoa podia 

mudar de ideia de uma hora pra outra, bastava que o Espírito entrasse na pessoa para que 

aquela pessoa não fosse mais aquilo que ela falou. Nós vemos as pessoas mudarem de partido, 

as pessoas mudarem de posição aí no mundo de uma hora para outra, na mesma hora que juram 

amor por uma coisa, já não têm mais; juram fidelidade... Então, o homem é confiável? Não é. O 

homem não é confiável. O homem é adversário. O que mais? 

 

Salmos 27, 12: 

12 – “Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas 

contra mim, e os que respiram crueldade”. 

 

Testemunha falsa. O homem é uma falsa testemunha, ele não é justo, ele é desonesto. O 

homem é falso, você tem que ter muito cuidado com o homem; você tem que fazer cem por cento 

e, mesmo assim, se precisar de testemunhar contra você, ele vai testemunhar contra você. Todo 

homem é uma falsa testemunha. Amém? Foi isso que fizeram com Deus. Aí está dizendo tudo o 

que aconteceu com Deus.  

Como nós falamos hoje de manhã, Deus inaugurou um caminho, ensinou o caminho da 

Salvação, esse caminho que nós estamos falando aqui é o caminho da Salvação. Se uma pessoa 

quiser ir para o céu, o caminho é esse. É não confiar em ninguém, é não esperar por ninguém, é 

ter muita paciência, é perdoar, porque todos são inimigos; todo mundo é falso.  

Então, existe a igreja, presta atenção, existe a igreja. Aí você pode pensar, “mas e a 

igreja?” Mas eu pergunto a vocês, quem foi que matou Jesus? Quem foi que crucificou Jesus? 

Então, existe a igreja, mas dentre a igreja um será tomado e o outro será deixado. Dentre a igreja, 

muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. É entre nós que estão os lobos, é 

entre nós que estão os espinhos, é entre nós. Nós não precisamos ir lá no mundo para arrumar 

inimigos. Onde os nossos inimigos estão? Nós não precisamos ir longe para arrumar inimigos. 

Onde estão os lobos? Por acaso não é no meio das ovelhas? Então, tudo isso vai depender da 

sua Fé. A sua Fé é que vai te salvar. Você tem conhecimento de tudo isso e, ainda assim, quer 

seguir o Senhor? Você tem conhecimento de tudo isso e mesmo assim quer seguir a Deus? 

Correndo esse risco? Sabendo que você é lobo no meio de ovelhas? Mesmo assim, você 

ainda quer seguir? Sabendo que você, às vezes, vai se casar com a pessoa que vai te 

assassinar? É, uai! Então é por isso que Jesus estava colocando dificuldade em que a pessoa 
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decidisse segui-lo. “Senhor, mesmo assim eu vou te seguir; eu vou correr todo risco, mas, mesmo 

assim, eu vou te seguir, eu quero o céu”.  

Então, o céu é para aquelas pessoas que realmente estão dispostas a renunciar tudo. 

Tudo, tudo, tudo... Pai, mãe, filho, irmão, parente, marido, mulher. Precisa estar disposto, porque 

Ele coloca coisas, as mais difíceis possíveis. Ele coloca da forma mais difícil possível. Ele coloca 

de tal maneira que você desiste. Então, se alguém, ainda assim, quer, depois não vai ter o que 

reclamar. “Eu te avisei, eu te falei, eu não disse para você que era fácil, muito pelo contrário, eu 

falei para você: olha, o caminho é estreito e apertado; olha, largo e espaçoso é o caminho que 

você deixou; agora você está pegando uma coisa apertada, e toma a sua cruz, você vai ter que 

carregar uma cruz; não tem amigo, não precisa pensar que você tem amigo, você não vai ter 

amigo; fizeram isso comigo, vão fazer com você também”. Uai, gente, então não colocou da 

forma mais difícil possível? E mesmo assim, você ainda quer ser, ainda assim, você espera pelo 

Senhor? Ainda acredita no que Ele falou?  

Isso não quer dizer que você vai tratar mal a sua mulher, não quer dizer que você vai tratar mal 

os seus irmãos. Ele falou “ama o inimigo”, por isso que você ama a sua mulher, a sua 

namorada, entendeu? Trate bem o seu inimigo, ame o seu inimigo, faça tudo para agradar, para 

não ter problema com ninguém. Mesmo assim, você ainda quer seguir ao Senhor? Mesmo assim, 

você ainda quer Deus?  

Então é isso. Abrir os nossos olhos, nos conscientizar da melhor forma possível para que 

ninguém, depois, venha dizer: “o Senhor não me avisou, o Senhor não me falou”. Não. Era 

exatamente isso que Deus estava mostrando para nós. Amém? Qual o outro versículo? 

 

Salmos 27, 13: 

13 “Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do SENHOR na terra dos viventes”. 

 

Fé. Pereceria sem dúvida, se eu não tivesse Fé. Na terra dos viventes o que eu preciso 

ter? Fé. Para eu não perecer, para eu não ser destruído, eu tenho que ter Fé. Então essa Fé me 

faz contentar com qualquer coisa, me faz calar a boca para todo mundo, essa Fé me faz virar o 

rosto, essa Fé me faz aceitar a pessoa carregar aquilo que... Falar mal de nós. Então, se eu não 

tiver essa Fé, eu vou perecer, mas se eu tiver essa Fé, eu vou viver. Jesus Cristo disse: “Eu vim 

para que vocês tenham Vida”; essa é a Vida do Filho de Deus. Ele vive bem. Sabe por que ele 

vive bem? Porque ele acredita que o Diabo entra em qualquer pessoa, ele acredita que ele não 

pode confiar em ninguém e ele vive bem. Engraçado, é por isso que ele vive bem, porque Ele não 

teve decepção. O outro, não; confiou, achou que amava e tal, aí levou aquela rasteira. Quem 
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sofre a decepção? Por exemplo, vamos dizer que o Fernando ponha um chifre em você. Você 

não vai sofrer? 

 

[Nathiele] “Vou”. 

 

Por que você vai sofrer? 

 

[Nathiele] “Porque eu confiei nele”. 

 

Você confiou nele, você não espera isso dele de jeito nenhum. 

 

[Nathiele] “Não espero”. 

 

Não espera. Então a partir de hoje... 

 

[Nathiele] “Vou esperar uns dias”. 

 

A partir de hoje, pense diferente em relação ao Fernando; a partir de hoje, veja diferente as 

coisas em relação ao Fernando. Porque se acontecer, minha filha, você não vai sofrer tanto, você 

não vai perecer. “Não, eu já esperava”. “Uai, Nathiele, parece que você não está sentindo nada!” 

É, realmente eu não estou sentindo nada, é normal, eu já esperava”. Jesus já esperava, Ele já 

sabia, Ele já contava com a atitude do povo; Ele já sabia que o homem era mau.  

Então, é isso que o versículo está dizendo: “Eu pereceria se eu não tivesse... Se Eu não 

acreditasse, eu pereceria.” Então eu pergunto para vocês: não é melhor ela acreditar no que nós 

estamos falando? Não é melhor nós crermos para não ter decepção? Porque você vai sofrer 

muito se você colocar a sua confiança em quem você não pode confiar. É isso que está dizendo 

aí, “pereceria se eu não acreditasse”. Então eu estou colocando aqui, a Fé. O outro versículo, o 

próximo. 

Salmos 27, 14: 

 

14 “Espera no SENHOR, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração; espera, pois, no SENHOR”. 

 

Interessante. A tendência não é de eu desanimar? Quando eu falo isso para vocês, a 

tendência não é vocês desanimarem? “Mas que coisa, eu não posso confiar em ninguém! Não 
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tem amigos! Não tem nada!” Então, a tendência não é desanimar? Mas aí é que acontece o 

contrário, Ele fala para você: “ao invés de você desanimar, anime-se”.  

Interessante que quando você acredita mesmo nessas coisas, você fica animado, aí que 

vem o ânimo, aí que acontece a coisa, você fica até feliz: “Nossa, aconteceu mesmo, realmente o 

Josias é o que eu pensava”. Rapaz, nós levamos cada rasteira de irmão, cada decepção, cada 

coisa de irmão, passamos por cada situação com irmão... E aí fica feliz, satisfeito, porque já 

esperava, você já contava com aquilo. Se não acontecer, melhor, lucro. Mas, se por acaso 

acontecer, é normal. Amém? Repita esse versículo, por favor. 

 

Salmos 27, 14: 

 

14 “Espera no SENHOR, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração; espera, pois, no SENHOR”. 

 

“Anima-te”. O povo de Deus é um povo animado, o povo de Deus é um povo feliz. Mas ele 

pensa do jeito que eu estou falando; ele é animado, mas ele pensa é assim. Preste atenção! Ele 

pensa assim e é por isso que ele é animado. Porque ele não espera a não ser por Deus.  

Sempre que eu esperei pelo homem, sempre que eu esperei por esse mundo, aconteceu o 

quê? Fui decepcionado. Não podemos esperar. Então é por isso que nós somos animados. 

Porque não esperamos por ninguém! Parece uma contradição, mas é verdade. Enquanto o 

Senhor não voltar e não esclarecer, enquanto não houver ressurreição dos mortos, a regra é 

essa. Enquanto não manifestarem os Filhos de Deus, você não sabe quem está do seu lado. 

Enquanto não manifestar os Filhos de Deus, o povo de Deus; enquanto não vier o Reino de Deus, 

você não sabe quem está do seu lado, que espécie está do seu lado. Animou ou desanimou a 

igreja? 

 

 [Ramiro] “Desanima, assim, é um choque, ninguém vai falar que é feliz, mas depois nós 

vamos remoendo e animamos, mas o impacto é grande”. 

 

Gente, prestem atenção, Deus disse: “fale a verdade, abra os olhos desse povo, porque a 

verdade...” 

 

[Igreja] “Liberta”. 

 

Ou vocês querem ouvir outra coisa? Mentira, engano? Por acaso o que eu estou falando 

não é verdade? A verdade liberta. Que coisa boa. A melhor coisa do mundo é a verdade. A coisa 
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mais preciosa foi conhecer a verdade. Até então, olha o quanto você sofreu, olha o quanto você 

teve que passar por situações que você poderia ter evitado. Tudo por quê? Você esperou no 

homem, confiou no homem, acreditou nesse mundo.  

 

(Risos) O Vitor disse que ajudou a ele demais. Amém. Em Salmos 31, versículo 24, diz 

assim: “Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no SENHOR”. 

Então uma pessoa que espera em Deus, Deus dá força a ela, fortalece. Quanto mais Deus 

esclarece, quanto mais Deus fala a verdade para ela, mais ela se sente fortalecida. Quanto mais 

Deus abre os nossos olhos, quanto mais Deus esclarece, nos sentimos mais fortalecidos. Amém? 

É impressionante o quanto isso é verdade. “Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso 

coração”. Quem? Qualquer pessoa? Não. “Vós todos os que esperais no SENHOR”. A pessoa 

que espera por Deus, parece que em vez de ficar triste, abatida, porque vê que tudo é inimigo, 

tudo é ruim, tudo é mal... Não, pelo contrário, a pessoa fica é animada, fica é fortalecida. Jesus 

não tinha ninguém e, no entanto, era animado. Ou você acha que vai continuar esperando para 

depois reclamar, depois que acontecer, você vai falar: “É, Deus tinha razão!”  

Salmos 116 para encerrarmos. Preste atenção. Leia, por favor. 

 

Salmos 116, 01: 

 

01 - “Amo ao Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica”. 

 

Primeiro, começa por aí. Que hora você invocou o Senhor? Quando você levou chifre. Que 

hora você invocou o Senhor? Quando você foi decepcionado, quando o seu parceiro te enganou, 

quando o seu sócio te traiu; foi nessa hora que você invocou o Senhor. Quando as coisas 

pioraram para você, quando você estava doente... Porque você achava que não iria ficar doente. 

Amém? Quando o mundo ameaçou você, aí então você invocou o Senhor. Quer ver? Versículo 

02. 

Salmos 116, 02: 

2 “Porque inclinou para mim os seus ouvidos; portanto, invocá-lo-ei enquanto viver”. 

Ah, então eu aprendi, eu aprendi porque Ele... Eu aprendi porque eu invoquei, Ele abriu os 

meus olhos, Ele me atendeu e eu aprendi. Versículo 03. 

Salmos 116, 03: 

 

03 “Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim; encontrei aperto e 

tristeza”. 
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Foi por isso que eu invoquei o Senhor. 

Eu me vi em uma situação extremamente difícil, eu me vi numa situação... “Cordéis da 

morte”.  Quer dizer, coisas do inferno. O que aconteceu? Eu invoquei o Senhor e o Senhor me 

livrou, abriu os meus olhos, me fez entender aquilo. “Meu filho, você queria ficar feliz? Você 

queria ser feliz nesse mundo? Você queria paz nesse mundo? Nesse mundo não tem paz!”. “Eu 

vos dou a paz, não vos dou como o mundo dá, eu darei uma paz a você, mas é uma paz 

diferente, não é essa que o mundo dá”.  

E Deus me abriu os olhos, me esclareceu, me confortou na hora em que eu estava 

desesperado da vida. Na hora que eu achava que o mundo tinha caído sobre mim, quem foi que 

me salvou? Quem foi que me livrou? Aí eu dei razão para Deus; aí eu fui entender Deus, eu fui 

compreender Deus e compreender também o mundo.  

Eu posso, dessa forma, ajudar o mundo. O que Jesus fez? Amou o mundo de tal maneira... 

Ele não se envolvia com o mundo, mas Ele amava o mundo, Ele pôde ajudar as pessoas, Ele 

pôde socorrer as pessoas. Ele pôde ajudar! Se eu não entender, como eu vou ajudar?  Se eu for 

uma pessoa iludida, eu vou iludir também a pessoa com quem eu falar. Para eu ajudar as 

pessoas, eu preciso ter os meus olhos abertos. “Espere aí, meu filho, você está chorando por 

quê? Não precisa chorar, você está doente por causa dessas coisas, deixe isso para lá, esqueça 

isso, você não vai encontrar nesse mundo... Não tem lugar nesse mundo onde você possa 

descansar, espere pelo Senhor, Ele virá e com Ele virá também a nossa solução. Enquanto nós 

estivermos nesse mundo é assim mesmo. Alegra-te, anima-te, enquanto nós estamos nesse 

mundo, é assim mesmo. Alegra! Fica animado, louva a Deus! Chega, reúne, aí você pode adorar 

a Deus, tranquilo.”  

 

[João Pedro] “Eu concordo, é igual o senhor falou. Nós de fato, igual quando começou a 

reunião, nós não louvamos a Deus, nós achamos que amamos, que queremos, mas, na verdade, 

não louvamos a Deus ainda. E temos que nos basear na Fé para obter esse louvor, e a vida é 

assim mesmo, não se pode confiar em ninguém.  Nós desanimamos, somos passados para trás, 

é complicado. Então, para obter a Salvação mesmo, para ganharmos a nova terra, a nova vida, 

temos que ter Fé em Deus e acreditar nas coisas Dele. Mas é complicado”. 

 

E aí eu pergunto: não é melhor para você, viver esclarecido, de olhos abertos, sabendo de 

tudo, do que viver enganado? 

 

Para não viver iludido. Aí você vai, confia no seu patrão, trabalha e tal, não sei... E depois? 
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[João Pedro] “Quebra a cara.” 

 

Então é muito melhor acreditarmos em Deus. O Filho de Deus nesse mundo vive sempre 

alegre, sempre disposto, sempre animado. Por quê? Porque ele nunca... Ninguém pega ele de 

surpresa. Ele já sabe, ele já sabia. 

 

[Irmã] “Ele espera sempre o pior”. 

 

É, exatamente. Às vezes a esposa vai chegar e falar para você: “aconteceu isso”. “Não, 

para mim não é novidade, eu já esperava”. Aquilo não afetou, pode nos afetar, mas não tanto 

quanto afetaria se você tivesse iludido.  

 

[Irmão] “Amém. Eu achei a reunião muito interessante porque o que o senhor falou, eu vivo 

isso. Eu vivo tudo isso que o senhor está falando. Então é esposa, filhos, eu tenho uma filha que 

se casou e, com seis meses, o marido a trocou; preparou o próximo casamento, já estava 

marcado, o noivado, tudo arrumado, um mês, já tudo feito, fiz a festa, tudo, um mês, descobriu... 

E tudo isso vem sobre nós, a pressão, você vai falar com o filho... Então é complicado. Eu vivo 

tudo o que o senhor falou. Eu tento passar, graças a Deus hoje eu entendo, eu entendo 

claramente o que foi falado hoje a respeito da reunião, tem hora que a pressão é tanta que você 

cai, tem hora que cai”. 

 

Pois é, e essas coisas, por exemplo, não roubaria a sua Fé se você não estivesse 

preparado? 

 

[Irmão] “Com certeza”. 

 

Se você não estivesse esperando? Se você não estivesse consciente? Se você não 

estivesse de olhos abertos? A sua Fé teria ido embora.  

 

[Irmão] “Eu falo assim, Rossini, sem sombra de dúvida, eu falo sem sombra de dúvida. Eu 

vivo tudo o que o senhor falou aqui hoje. Não quero tapar o sol com a peneira. Eu vivo isso com a 

esposa, com os filhos, do jeitinho que o senhor está falando. Está numa boa, de repente está 

endemoninhada, rapaz do céu, é do nada, eu vejo o senhor falar aqui assim de esposa...” 
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[Alysson] “... sempre está endemoninhada e de vez em quando fica boa”. 

(Risos) 

 

[Irmão] “Eu vejo o senhor falar aqui assim de esposa da nossa congregação, da nossa..., 

mas eu tenho certeza que não é, eu falo assim, não tem mulher mais brava do que a minha, não 

existe. Não existe!”. 

 

[Alysson] “Olha, está gravando”. 

(Risos)  

 

 [Irmão] “Tem hora que eu falo assim:  meu pai do céu, não tem base um ‘trem’ desse, 

gente”. 

 

Naquele momento em que a pessoa se encontra endemoninhada, eu pergunto, ela não 

mete um pau na sua cabeça? Naquele momento em que ela se encontra possuída, ela não mete 

a faca no sujeito? Ela não empurra? Não pega a filha, ela não pega o filho lá de cima do 

apartamento e joga lá embaixo? Uai, gente, de quem vocês esperam isso? Agora, é uma pessoa 

normal, que estava em um momento que qualquer um de nós pode passar. Por isso Deus 

falou: “Ore e peça a Deus. Senhor, acampa os teus anjos ao meu redor, me guarda para eu não 

cair em tentação, para eu não chegar em um momento desse”. Que Deus livre você irmão, que 

Deus guarde você.  

 

Quer dizer, parece que desanima, mas eu percebo que a igreja está toda animada. 

 

[Alysson] “É, está superanimada! Mas, voltando aqui, é igual o senhor falou uma vez, nós 

não conseguimos entender isso, que a nossa luta é contra os espíritos, não contra a pessoa, 

porque se não tivermos esse pensamento, que é muito difícil de entender. Porque a pessoa vem, 

faz a ruindade com você, aí você perdoar a pessoa, a casca da pessoa e falar: “não, ali é o 

espírito que fez isso comigo”; nossa, aí é ruim, viu... Não é que é ruim assim, é muito difícil de 

entendermos assim, não foi a Suzane que fez a ruindade comigo, o espírito que estava na 

Suzane que fez: “nossa, mas ela é sua irmã.  
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Não escolhe. Muito pelo contrário, às vezes, ele pega exatamente aqueles que são mais 

próximos para poder ficar mais grave a situação. 

 

[Alysson] “E é o que o senhor está falando, e é mais fácil hoje ter problema com quem 

anda do seu lado. Com quem você não anda... Você confia em quem? Vamos dar um exemplo 

que sai um pouquinho, mas está... Pedofilia, a pedofilia, às vezes, ela acontece... Noventa e cinco 

por cento dos casos de pedofilia é com quem? É com as pessoas da própria família ou pessoas 

que estão dentro da família. Então, são pessoas que você nunca imaginava... Porque, se for um 

gari que está passando na rua ali, você toma cuidado, mas um tio, um avô, alguém assim, você 

não toma cuidado”. 

 

Não toma, você deixa... 

 

[Alysson] “Então você deixa a criança dormir, e é onde que acontece. Nós nunca 

imaginamos que o pai, que a mãe, que a esposa, o marido... Nunca imaginamos. Entendeu?”. 

 

Nunca, você não espera. 

 

Mas amém. Então, é buscar a Deus, tanto a esposa quanto o marido. Entender essas 

coisas. A Bíblia diz assim: “quem é sábio e prudente entende essas coisas” (Salmos 107:43). Aí 

sim, pronto! Como o Alysson falou, a sua luta não é, contra a pessoa, e sim, contra o espírito que 

ocupou aquela pessoa, que está usando aquela pessoa, para te ferir, para acabar com você, para 

destruir o Filho de Deus, para acabar com o Filho de Deus, para não deixar que nenhum de nós 

seja salvo. Os espíritos, inimigos de Deus não querem que nenhum de nós seja salvo. 

  

[Alysson] “Porque isso rouba a nossa paz. Rouba a paz de uma maneira que você não 

consegue nem orar”. 

 

Atrapalha. 

 

[Alysson] “Nem orar você consegue”. 

 

 [Alysson] “Uma traição quebra uma indústria, ela quebra uma empresa, ela quebra bolsa 

de valor, ela quebra o que for. É um diretor que roubou do presidente... Não é a questão do 
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dinheiro, é a questão da confiança que a pessoa tinha toda ali. E sempre é assim, e acaba com a 

pessoa, quando acontece conosco. Nós o povo de Deus, não conseguimos nem orar, chegamos 

aqui na reunião arrebentados, às vezes por causa de um...  

 

  Amém, graças a Deus, então nós poderíamos ouvir mais pessoas, mas já passou da hora. 

Mas todo mundo concorda que isso é verdade? 

 

  Igreja: “Amém”. 

 

Então pronto. O importante é isso, é que nós não estamos falando mentira, nós não 

estamos enganando a igreja, nós estamos abrindo os olhos da igreja. 

  

  ORAÇÃO: Amém, Jesus! Senhor, nós concordamos com o Senhor, nós aceitamos 

plenamente a Palavra como ela é. E é bom saber, porque isso facilita nossas vidas, facilita a 

nossa convivência com as pessoas, sejam irmãos, sejam pessoas estranhas, nós temos 

aprendido a viver nesse mundo de uma forma que não nos impede aguardar, esperar pelo 

Senhor. Nós temos aprendido. 

  O Senhor nos tem ensinado o caminho que nós devemos andar; o Senhor nos tem 

ensinado o caminho da Salvação; é por aí que nós devemos caminhar. E nós temos realmente 

que louvar o Senhor pela obra que o Senhor realiza; nós temos que agradecer ao Senhor pela 

obra que o Senhor faz em nossas vidas; somos gratos ao Senhor, Jesus, muito obrigado, ó Deus! 

Que possamos entender e ter muita paciência com aquelas pessoas, como o nosso irmão aqui, o 

nosso irmão, que o Senhor dê a ele força, fé, disposição para compreender, para amar, amar 

muito a sua casa e ter muita paciência com a sua casa, porque ele pode salvar a sua casa, ele 

pode tirar a sua casa do poder maligno, daquilo que vem machucando, crucificando, estragando a 

vida dos seus filhos. Que o Senhor possa abençoá-lo, ter muita misericórdia dele. E que a igreja, 

de um modo geral, entenda essas coisas, seja sábia, seja prudente, seja esperta, como o Senhor 

disse que nós deveríamos ser simples como a pomba, mas perspicazes como a serpente, e não 

deixássemos ser enganados facilmente, já que nós somos entendidos, que o Senhor nos tem 

dado entendimento, o Senhor nos tem dado sabedoria, o Senhor nos tem dado, Deus, coisas 

preciosas, muito preciosas e nós, cada dia mais, nos sentimos mais fortes, mais poderosos, por 

causa da obra que o Senhor realiza na nossa vida. Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! 
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“Ah se meu povo me escutasse 

E me servisse com integridade 

Eu abriria as janelas do céu 

E lhe daria o trigo mais fino 

 

Ah se meu povo que me adora 

Me adorasse acima de tudo 

Com o mel puro da rocha o sustentaria 

 

A palavra de deus é fiel 

E jamais ela volta vazia 

Se eu honrar e bendizer 

Ao meu Senhor obedecer 

Eu comerei o melhor desta terra” 

  

Amém!!! 
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8 - Ser Espiritual - Parte II 

Reunião 07-10-2018 

 

         Amém, Deus abençoe, tenham todos uma boa noite, e que a paz do Senhor seja com todos. 

Amém? O que Deus tem falado conosco esses dias? Deus tem falado bastante conosco esses 

dias sobre... o quê?  

 

        [Igreja] “Ser espiritual”.  

 

        Só sobre ser espiritual? É o ser natural e o ser espiritual; são as duas situações da 

humanidade. Deus fala que veio salvar o que estava perdido. Tem aquela parábola das cem 

ovelhas... Temos até aquela música das cem ovelhas: “Eram cem ovelhas juntas no aprisco...” 

Aquilo ali, quando eu cheguei no meio evangélico, a gente tinha uma ideia de que fosse um 

crente que se desviou. Quando um crente desviava e voltava, o pessoal cantava essa música, 

pois era uma satisfação ter o crente de novo; porque Deus deixou as cem ovelhas ali, juntas no 

aprisco, e foi buscar o crente perdido. E é então uma parábola para o crente desviado?  

              Mas, na verdade, não. Aquela parábola não está falando sobre isso, ela está falando 

sobre a vinda de Cristo na terra, atrás da ovelha, atrás do rebanho que se perdeu. Aquilo ali é a 

vinda de Cristo na terra em busca da ovelha, que é a humanidade, do povo que se havia perdido. 

“Eu vim buscar o que estava perdido”. Então, ele deixou o céu, deixou todo mundo... deixou os 

anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins... deixou lá! Arriscando, se ausentou. Porque a 

parábola mostra que o pastor, ele deixa o rebanho, ele arrisca deixar o rebanho ali e vai em 

busca da ovelha perdida. Ali é uma parábola, mas para um bom entendedor, um pingo é letra. 

                  Deus deixou o esplendor da sua glória, ele deixou os lugares celestiais e veio atrás do 

que estava perdido. (Do que estava perdido, no singular!). Ele veio atrás de alguma coisa que 

estava perdida, essa coisa perdida é o povo de Deus, essa coisa perdida é o povo, é a 

humanidade. Toda a humanidade estava perdida. “Todos pecaram e destituídos estão da glória de 

Deus”. (Romanos 3:23). 

Aí, nós, destituídos, saímos de lá, nós perdemos o contato com Deus, perdemos o contato 

com o céu. Nós estamos, na verdade, ainda nesta situação. Nós podemos nos considerar 

perdidos e sem Deus no mundo. Nós ainda estamos assim. Agora mesmo, aqui, eu estava 
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pensando... A gente cantava aqui, a gente canta muito bonito e tal, mas eu fico preocupado 

porque não é a expressão da verdade. Se você parar e pensar bem, não é a verdade, certo? A 

verdade é outra muito diferente. Eu estou me referindo a quê? Por exemplo, essa última música 

que nós cantamos, “chego ao teu altar, sou o sacrifício”. Quem nesse mundo é isso? Quem é? 

Quem chega a esse ponto neste mundo? Quem?! Tem alguém que chega a esse ponto?  

Na verdade, nós estamos falando sobre o natural e sobre o espiritual. A gente é natural, 

nós somos naturais, nós somos perdidos. Então a gente canta... Nós gostaríamos demais de ser 

esse sacrifício, mas a única pessoa que foi esse sacrifício, que conseguiu realmente se 

sacrificar... Coisa que nós não conseguimos ainda fazer!  Não é que a gente não possa cantar 

não, nós vamos cantar! Mas canta chorando, canta triste! Porque é uma coisa que a gente não é 

capaz de fazer. Antes disso, nós cantávamos, “Reunimo-nos aqui, para te adorar.” “E em nossos 

corações te entronizar no meio dos louvores, e declarar...” Amém?! Ninguém fica com vergonha, 

não?!  

Isso é natural!  Isso é?... Natural, por incrível que pareça! Vocês não fiquem com raiva de 

mim não. Estão perguntando se eu ouvi a primeira música. Calma, ainda vou chegar lá! Rsrs. É 

que a primeira ainda é pior! Mas é verdade. O que Jesus fala? Que o que mais o ofendeu foi a 

hipocrisia dos fariseus. Foi com o que ele mais se ofendeu. E ele procurou realmente expressar, 

de coração, a verdade. E o apóstolo Paulo, imitando Jesus, também chega a essa conclusão. 

Então, não é que a gente não vai cantar! Nós vamos cantar, mas eu queria que você, ao cantar, 

pensasse, falasse assim, “nossa, como Deus espera isso de mim, como Deus gostaria de me ver 

nessa situação”. Pensar e fazer um esforço, e dizer: “Ô, Senhor, nós estamos muito longe disso, 

mas o Senhor pode ter certeza que nós estamos esforçando”. 

Aí, durante a semana, nós citamos o caso do centurião, de como Jesus admirou o 

centurião, de como Jesus considerou aquela fé do centurião uma fé genuína! Por quê? Porque o 

centurião, que era um oficial, certamente um comandante, centurião quer dizer comandante de 

cem. Aí, os súditos, os servos do centurião foram atrás de Jesus para que ele fosse curar o servo 

dele. Aí, quando o pessoal estava vindo e trazia Jesus (o pessoal explicou para Jesus e ele 

resolveu ir), o centurião mandou alguém ir atrás e falar para Jesus não ir não, porque ninguém 

mandou chamar ele não. Eu mandei vocês avisarem para ele que meu servo estava doente, que 

ele fizesse alguma coisa de lá! Não é preciso que ele venha aqui não! Eu não sou digno de 

receber esse homem aqui não... Eu não sou digno que ele venha aqui não! O centurião 

acreditava em Jesus, por isso que ele pediu ajuda, mas ele entedia perfeitamente que ele não era 

uma pessoa digna de receber Jesus Cristo, quer dizer, ele realmente era desprovido de qualquer 

tipo de hipocrisia e falsidade.  Porque em outro caso, “Não, eu sou o centurião! Vou arrumar um 
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almoço, aí ele vem, cura meu servo. A gente dá um almoço para ele aqui, tal, e etc.” Não foi 

assim que ele pensou, ele pensou espiritualmente, não naturalmente! Ele pensou assim, “é um 

homem santo, ele não vem aqui por causa de almoço, ele não vem aqui por que eu sou o 

centurião.” E foi isso que Jesus admirou na pessoa dele!  

Então, eu acho que uma igreja nos dias de hoje que quiser aproximar da verdade, uma 

igreja que quer realmente conquistar da forma que o centurião conquistou Jesus, tem que 

aproximar o máximo da verdade, da realidade. Da verdade! E dizer: “Senhor, nós estamos 

esforçando, mas ainda não nos julgamos dignos de que o Senhor derrame sobre nós o Espírito 

Santo. Nós ainda não podemos nos julgar dignos de que o Senhor esteja no nosso meio.” Por 

quê? Porque nós ainda somos bastante naturais, para não dizer, carnais. Nós ainda somos 

bastante naturais. O centurião falou, “olha, eu mando e não peço, eu dou ordem, eu chamo um, 

faz isso! eu chamo o outro, faz isso! Etc.”; nós também somos assim, temos pessoas a nossas 

ordens, temos pessoas que trabalham para nós. Nós cumprimos ordens. Na verdade, nós somos 

ainda...  

Nós estamos lutando, nós estamos pelejando para alcançar um pouco de espiritualidade, 

para sermos um pouco mais espirituais! Deixar de pensar em nós mesmos, deixar de buscar a 

nossa própria vontade, deixar de fazer a vontade da carne e do pensamento, deixar as coisas que 

são relativas a este mundo e buscar as coisas do céu, olhar para cima, esforçando no sentido de 

ser espirituais. Porque o Reino de Deus é espiritual. Então, o esforço que a igreja vai fazer é para 

ser espiritual, o que você puder ser, claro que uns vão conseguir ser mais do que outros, mas o 

que você puder ser de espiritual.  

  O que é espiritual? Falamos esses dias também, espiritual é aquela pessoa que fecha os 

olhos para este mundo terreno e acredita no mundo espiritual, ela acredita em espírito, ela 

acredita que a verdade está sob o poder de Deus, no mundo espiritual, e que só Deus sabe a 

verdade.  E que o mundo que estamos nele é natural. O nosso mundo, ele é natural! Jesus entrou 

no mundo e saiu do mundo. Quando ele entrou no mundo, ele recebeu um nome e um corpo, e 

ele ficou no mundo, depois ele deixou o mundo. Nós estamos onde? E o nosso mundo? Que jeito 

que é o nosso mundo? Natural! Nosso mundo é injusto, nosso mundo é carnal, nosso mundo não 

é fácil!  

Então, a luta de uma pessoa que está no mundo, que é o meu caso, e não se conforma 

com o mundo, é lutar para não fazer a vontade do mundo, para não amar o mundo... Vocês 

concordam que se a gente não vigiar muito, se a gente não tiver cuidado, quando a gente menos 

espera, nós estamos envolvidíssimos com o mundo? Nós estamos só fazendo um resumo do que 

a gente vem falando, porque muitas vezes a pessoa não vem em um dia, não vem em outro. Mas 



  97 

 

é isso aí. Então, pode cantar? Pode! Deve cantar? Deve! Mas não pode parar de pensar, não se 

iluda, porque o mundo é mau. Não se iluda, porque você pode ter uma surpresa muito grande 

com o mundo. Não se iluda, porque o mundo te engana. O que é o mundo? É onde você está.  

Onde a ovelha foi parar! Onde a ovelha perdida foi parar! E Jesus veio, então, atrás dessa 

ovelha, ou seja, desse povo. Ele deixou lá e veio salvar o que estava perdido. É bom, eu acho 

isso bom!  Eu acho isso bom, Toninho. Já chega o tempo que nós fomos iludidos e enganados.  É 

bom a gente saber que, enquanto eu estou na carne é um exílio longe de Deus. Enquanto eu 

estou aqui, eu tenho que pelejar, eu tenho que vigiar, eu tenho que orar, porque eu não sei a hora 

que... Ali na parábola quer dizer o seguinte, você não sabe a hora que você vai sair do mundo. A 

hora que você sair do mundo, não tem mais volta. Saiu? Acabou! Então, enquanto estivermos 

aqui, vamos ficar acordados, atentos. Eu posso ficar ainda cinco anos, dez anos, no máximo! Mas 

ainda tem muitos de nós que estão começando, que ainda tem esperança de viver 50 anos; tem 

nossos netos, que estão esperando viver muito tempo. Não é o caso do Josias que já está de 

meio dia pra tarde (risos). A hora que chegar o momento, que eu esteja com a minha mala pronta. 

“Corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate”. Fechei os meus olhos, cri, tive 

uma esperança, e eu lutei, e eu pelejei. É para isso que eu convido vocês.  

No nosso meio tem gente na UTI e tem gente casando. Aí você vê a diferença, tem gente 

casando daqui uns 4 dias e está na maior alegria do mundo, igual ‘pinto no lixo’; e ninguém vai 

jogar pedra, não vai tirar deles a alegria. Deus falou, “chora com o que está na UTI, depois 

enxuga e alegra com o que está casando”. Saiba viver! Vamos aprender a lutar, pelejar, aprender 

de tal maneira que cada um fale: “Senhor, a hora que o Senhor quiser vir, o Senhor pode vir”. 

Amém?!  

 

 

2 Coríntios 4:16-18 

 

16. Por isso não desfalecemos; mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, 

contudo, se renova de dia em dia.  

17.  Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória mui 

excelente; 

18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem; porque as que se veem 

são temporais, e as que se não veem são eternas. 

 

Então, as escrituras foram escritas para nos ajudarem. Ajudar você a crer, a não se iludir. 

Ajudar você a lutar, a pelejar; para que todos nós tenhamos a mesma esperança que tinha Jesus. 

Jesus veio ao mundo, mas ele tinha uma esperança, que era a ressurreição! Então Jesus venceu 
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o mundo porque ele venceu a morte! Ele venceu a velhice, Ele venceu a tristeza, Ele venceu a 

dor, Ele venceu a mágoa, que é tudo que nós temos. O que nós temos? Tristeza, feiura... Você 

nasce tão bonitinho, depois fica tão feio, você já reparou? A vida, essa vida acaba, é sofrimento, 

tristeza, aflição, angústia... E Deus, vendo isso, ele teve pena de nós, ele teve dó de nós. Ele 

falou, “Eu não aguento, eu vou lá arrumar para eles uma saída”. E ele veio inaugurar o caminho 

que levaria o homem de volta, para que ele saísse dessa situação. 

Pensa bem para você ver se é vida a sua situação! Não é! Então ele veio... a verdadeira 

vida! Ele falou, “Eu sou o caminho, a verdade e a vida.” E ele fez isso para tirar a gente dessa 

ilusão. Vocês concordam que esse mundo é um mundo só de ilusão? Que é uma ‘baita’ de uma 

ilusão?! Ele veio abrir os nossos olhos e mostrar para nós que não está tudo perdido não! Que 

tem uma esperança, que existe uma esperança, a verdadeira vida vem depois. Ele tem uma 

novidade de vida para nós, tem uma vida nos esperando, um novo céu, uma nova terra, uma 

vida! Uma vida verdadeira!  

Então, olhem aí, quando você lê querendo entender... “Por isso não desfalecemos, mas 

ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia”. Por 

que é que nós não desfalecemos? É porque a nossa esperança, ela vem depois. É porque a 

nossa esperança é para alguma coisa que vem depois. E enquanto estivermos aqui nesse corpo, 

“e ainda que o homem exterior se corrompa...” esse homem é o de fora. É esse que, querendo ou 

não, ele se corrompe com o tempo, ele se desgasta com o tempo, ele se desgasta com o 

sofrimento. É isso que ele está falando, que “ainda que o homem exterior se corrompa, o meu 

interior se renova...” Quanto mais se aproxima, mais o meu interior se fortalece! “Perto está a 

minha redenção, perto está o meu fim aqui e o começo da minha vida”.   

“Porque a nossa leve e momentânea tribulação...” (II Coríntios 4:17) ou seja, o que ele está 

querendo dizer para nós? Que o nosso tempo aqui na terra é apenas uma leve e momentânea 

tribulação, ninguém aqui teve ainda a tribulação que Jesus teve. A tribulação que você tem é leve!  

e momentânea. Por que é que ela é momentânea?  Ela é passageira, ela não vai durar! Se Deus 

quiser, uma hora ela vai ter fim. A nossa tribulação é momentânea. Graças a Deus que há uma 

esperança, amém?  

Versículo 18: “Não atentando nós” ... Por que ela é momentânea? Porque a gente não 

olha, a gente não fica... a gente trabalha é para ajudar o outo, é para fazer isso, para fazer aquilo! 

É para cooperar com nossas casas, com nossas famílias, com os nossos filhos, é para deixar a 

nossa mulher arrumadinha para o outro, e com bastante dinheiro na conta. Nós não olhamos para 

essas coisas não! Para nós, agora, “tendo o que comer e vestir estejais contentes”. Para nós 

agora é chorar, quem estiver precisando de choro, avisa aí que a gente chora, e alegrar com os 
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que estão casando, com quem quer casar!  Pode chamar que a gente alegra! “Não atentando nós 

nas coisas que se veem, mas nas que se não veem”. As pessoas espirituais são assim, elas 

olham para o que não se vê, essas são as pessoas espirituais. Então deixa os carnais por 

enquanto. Aí, me falam, “mas é bom a gente experimentar, o que é que custa?” Então 

experimenta. Agora, a maior parte já era para estar grande, “quando éramos meninos, fazíamos 

as coisas de menino, quando a gente era criança, fazíamos coisas de criança”, agora nós já 

somos espirituais! Vamos deixar essas coisas para os meninos, deixa os meninos ainda!  Mas 

nós não somos mais crianças. 

Jesus tinha 33 anos e já não era mais criança na fé. Logo Paulo deixou de ser criança, 

logo Pedro deixou de ser criança! Chega de ilusão, chega! Chega de ‘correr atrás do rabo’. “Não 

atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem; porque as que se veem são 

temporais”, ou seja, vai passar, “e as que se não veem são eternas.” Mas vocês concordam que a 

gente... Por exemplo, estão aqui os meninos, por mais que a gente exija a espiritualidade deles, a 

gente não pode! Não podemos dizer assim, “a igreja é totalmente carnal”, não! Precisa existir 

aqueles que vão dar uma equilibrada para que amanhã os meninos agradeçam o caminho que foi 

ensinado para eles.  

Ainda em 2 Coríntios 4:7, “Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a 

excelência do poder seja de Deus, e não de nós”. Se o seu tesouro não estiver em vasos de 

barro, está certo? O que significa isso: “ter o tesouro em vasos de barro, ou ter o tesouro que não 

é de barro?” Quando você lê, Paulo está dizendo o seguinte... é claro que quando Paulo disse, 

ele já tinha deixado de ser criança, ele já tinha entendido isso! Então ele escreve: “Temos, porém, 

este tesouro em vasos de barro.”  O Luiz vai explicar.  

 

[Luiz] Deus escolheu um lugar para ele colocar o tesouro dele, um vaso, que é uma pessoa 

sem glória, uma pessoa fraca, frágil, do ponto de vista natural! Isso é um vaso de barro, que aos 

olhos do mundo, não tem valor. 

 

Então quando Paulo começou, como que era o vaso dele?  

 

[Luiz] Era um vaso de ouro! Um vaso honroso. 

 

Um vaso cheio de força, usava suas forças, “deixa comigo, sou eu mesmo!” E etc. 

A coisa foi acontecendo e ele foi chegando a um ponto que falou, quer saber de uma coisa?  Se o 

Senhor não tiver misericórdia de mim... miserável homem que eu sou! Na carta dele aos 
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Romanos, é muito interessante, ele fala: “maldito homem que sou”. Ali o vaso já era de barro... 

como que você acha que o vaso do Gustavo está? Soberbo, de pescoço em pé, o vaso do 

Gustavo atualmente... mostra aí Gustavo, olha para você ver que vaso soberbo, bonito, forte. 

Agora, olha para o vaso da Dona Zefa, olha o estado que se encontra! Rsrs. O ideal é que a 

gente, quanto mais rápido possível, entendamos que para Deus fazer alguma coisa na nossa vida 

é bom que a gente vá baixando a bola, vá murchando, e entenda o seguinte, que “SÓ DEUS”.  

“Temos, porém, este tesouro em vasos de barro”. O tesouro, ele só aparece, a força dele 

só aparece no vaso de barro, enquanto... até mesmo a saúde nos ensoberbece, a inteligência nos 

ensoberbece, a beleza nos ensoberbece. Por que você vê as academias sempre lotadas, 

principalmente, hoje, de mulheres? Porque elas querem ficar soberbas, trabalhar as regiões mais 

afetadas pelo tempo (rsrs). O homem se ensoberbece por pouca coisa, pouca coisa! Então, 

quanto mais humildade, e pensar: “Olha, eu sei que de mim mesmo eu não posso fazer coisa 

alguma”. O próprio Jesus fez isso, amém?  

  Deus falou conosco? Falou? Falou mesmo?! A verdade é que Deus nos quer, então ele 

está aqui abrindo os nossos olhos, falando conosco, querendo realmente nos ajudar, abrindo os 

nossos olhos para que, o mais rápido possível, você o adquira,  e diga, “Senhor, eu não sou digno 

que o Senhor entre na minha casa, mas se o Senhor tiver misericórdia, se o Senhor tiver 

paciência, se o Senhor, Deus, tiver muita misericórdia e achar por bem entrar na minha vida e 

ensinar o caminho que eu devo andar... Dirija os meus passos, ponha em mim o teu Espirito 

Santo! Não retire de mim a tua graça, Senhor, não retire de mim a tua GRAÇA!... Ponha luz nas 

minhas trevas. Renova, Senhor Deus, a minha fé, abra os meus olhos. Faze-me, Senhor, 

entender os teus mistérios. Os caminhos do Senhor são realmente muito altos, a sabedoria do 

Senhor é muito preciosa, mas quem sabe eu possa comer das migalhas que caem da tua mesa... 

Que eu possa, Senhor Deus, derramar as minhas lágrimas nos teus pés, porque, longe, muito 

longe de mim, o ser capaz de fazer o que o Senhor fez! O Senhor é o caminho, o Senhor é a 

verdade e o Senhor é a vida! Amem?!” Deus abençoe. 
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9 - Fazer o Bem – Parte II 

Dia da reunião 06 de janeiro de 2019. 
 

 
Amém. Deus abençoe, tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos.   
 

Deus está falando conosco esses dias sobre o quê? Fazer o bem e não o mal. Evitar 
fazer o mal. Quem quiser viver bem, ter paz, quem quiser experimentar dias bons, tem que se 
esforçar o máximo para não fazer o mal e fazer o bem. Fazer o bem. Não tem como nós 
mudarmos a regra do jogo. Não tem como a gente mudar aquilo que já foi estabelecido por 
Deus. Por quê? O grande problema é que nós comemos da árvore do conhecimento do bem e 
do mal e nos tornamos um com ela, quer dizer, nós somos também uma árvore, nós somos 
uma espécie que tem conhecimento. Hoje eu estava meditando a respeito dessa questão, a 
árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, nós somos pessoas que têm conhecimento 
do bem e do mal. ‘Conhecimento’, nós temos noção, conhecimento. Você tem uma ideia, você 
tem uma noção do que seja o bem e o mal. A gente sabe que existe o bem e o mal, tem 
conhecimento. Dá para entender o quê que eu estou falando? Ou tem alguma dúvida?  

 
Não quer dizer que a gente conheça, que tenha certeza. Nós temos conhecimento, é 

diferente. O português é muito ingrato, ele é muito custoso. Então, a gente tem uma noção do 
que seja bem, do que seja mal. Então muitas vezes nós trocamos o mal pelo bem ou nós 
trocamos o bem pelo mal por não ter certeza, por não ter pleno conhecimento. Nós julgamos 
que as coisas são assim ou não, mas não temos certeza, então corre-se o risco de errar, e, 
normalmente, a tendência é errar e não acertar.  

 
A vinda de Jesus Cristo à terra foi para encontrar essa certeza, a verdade. Então, Jesus, Ele 

não tinha conhecimento só, Ele tinha certeza. Então, quando Ele falou, pão, pão, queijo, 
queijo... a lei tinha certeza, a lei era certa, era correta, perfeita, mas nós fazíamos uma 
confusão, nós não sabíamos interpretar a lei por causa da nossa fraqueza, pela nossa 
deficiência. Jesus Cristo, Filho de Deus, nascido de Deus, Ele tinha certeza absoluta daquilo 
que Ele estava falando. Ele pegou, então, a lei, e resumiu. Aquilo que para nós era dúvida, 
para Ele não era, era certeza. Ele não tinha só conhecimento, Ele sabia exatamente.  

 
Então, hoje aqui no mundo, o superior tribunal, que é o máximo em Justiça que a gente tem, 

que julga em última instância as causas, até lá no superior tribunal de justiça não há 
unanimidade no ponto de vista. Normalmente o placar não é cem por cento, isso é sinal que 
existe dúvida, é sinal que existe flexibilidade no raciocínio das pessoas ao interpretar a lei. O 
que não aconteceu com Jesus. Jesus não tinha dúvida. Ele falou exatamente aquilo que ia 
acontecer. Ele falou claramente, abriu para que todos pudessem saber a verdade. Ele disse: 
“Eu sou a verdade”. Ele é a árvore da verdade, não é só do conhecimento do bem e do mal.  

 
Por que Ele é o nosso Salvador? Exatamente por isso. Se você perguntar para Ele, Ele vai 

responder para você a verdade, Ele não vai deixar dúvida. Às vezes nós insistimos com Ele 
para que Ele mude, mas Ele não vai, não tem como Ele mudar. A verdade é essa. Por 
exemplo: “sem fé...” Às vezes nós queremos fazer com que uma pessoa seja bem-aventurada, 
seja bendita, nós queremos fazer isso muitas vezes na marra, forçando a barra, sendo que é 
impossível você fazer isso com uma pessoa que não crê, que não acredita. Então Ele deixou 
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claro algumas coisas, assim, às vezes, até violentas. Quem crer será salvo, quem não crer, 
está perdido.  

 
O Salvador é Jesus Cristo por causa da verdade que Ele disse. Então, se eu acredito nele, 

eu consulto a Ele, você não pode consultar os espíritos dos mortos, mas Jesus Cristo deve ser 
consultado, o Espírito Dele deve ser consultado. Se nós fizéssemos isso, invocássemos... 
porque, todo aquele que invocar o Senhor, invocar o Espírito, não invoque espírito maligno, 
invoque o Espírito Santo. Por que não? Não permita que o espírito maligno venha dirigir você, 
invoque o Espírito Santo, clame por Ele, peça ajuda: “Senhor, ensina, dirija-me, tenha 
misericórdia de mim”, essa é a nossa Salvação. “Não me deixe andar em meus próprios 
caminhos, não retire de mim a tua graça, o teu favor”.  

 
Se a pessoa não tiver essa vontade, esse desejo de fazer a coisa certa, o desejo de praticar 

o bem, o desejo de não fazer o mal... Porque essa é a minha fé, eu quero ser bom, eu quero 
ser justo, eu quero ser direito, essa é a minha fé. Quem pode me ajudar, quem pode me salvar 
do mal que eu faço? Eu não quero fazer, eu não quero continuar fazendo o mal, eu quero fazer 
o que for justo, direito. Não é para mostrar para ninguém não, é pelo prazer de ser justo, pelo 
prazer de ser direito, é pelo prazer de ser honesto. Quem vai me ajudar?  Por quê? Ele não só 
tem conhecimento, mas Ele tem certeza e Ele então vai dizer para mim: “Faz assim, meu filho, 
não faça assim”.   

 
 Então, nós temos conhecimento e Ele tem certeza. Vamos ver aqui uma coisa em Gênesis, 

capítulo 6. Pode marcar aí para mim, por favor, não posso passar de quarenta minutos. Já tem 
cinco ou dez? Eu vou mudar. Por quê? Porque, às vezes, a gente fica falando mais de hora, 
uma hora e meia e em vez de levar o conhecimento, leva, às vezes, a confusão. Pode 
acontecer! Em vez de levar o conhecimento, muitos ficam confusos com muita informação. 
Então, vamos tentar fazer todo o possível para que a gente entenda melhor.  

 
Em Gênesis, capítulo 6. Mas eu quero ver você trabalhando, eu quero ver você prestando 

atenção, senão, nós vamos ter que ficar aqui até mais tarde. Gênesis, capítulo 6, versículo 5. 
“E viu o SENHOR que a maldade do homem...” Isso, no capítulo 6 de Gênesis, no comecinho. 
Viu Deus que o homem deixou de fazer o bem e só fazia o mal e as consequências vieram 
rapidamente. E o homem só fazendo bobagem, só fazendo o mal. 

 
Gênesis 06: 05 - “E viu o SENHOR que a maldade do homem se multiplicara sobre a 

terra e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má 
continuamente”.  

 
Então o homem começou pensar, só fazer bobagem, os planos, as ideias, as coisas da 

cabeça do homem começaram só dar errado, começou só fazer bobagem. Isso, lá no 
comecinho, lá no capítulo 6 de Gênesis. E aí Deus foi vendo que... Ele chegou a se arrepender 
realmente, “meu Deus, o quê que Eu criei?” E, com certeza, Ele falou: “Eu vou dar um jeito de 
ajudar o homem, eu vou dar um jeito de salvar o homem. Eu não posso deixar uma coisa que 
eu criei com tanto amor, com tanto carinho... E quando eu criei, eu vi que tinha feito o bem e 
não o mal. O quê que aconteceu com o homem que eu criei? Eu não criei isso aí desse jeito, 
não! O quê que aconteceu?” Aconteceu que o espírito da maldade entrou no homem, mentiu 
para ele que ele seria como Deus, conhecendo o bem e o mal. Que ele seria como Deus, e nós 
todos aqui estamos sabendo que a coisa não foi bem assim. Nós estamos pagando caro! Nós 
estamos pagando muito caro pelo conhecimento do bem e do mal, pela noção. Isso aqui 
parece que é certo, parece que isso aqui é bom, mas não é, parece que isso é errado, e, de 
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repente, também não é. Há uma luta na nossa cabeça, uma confusão na nossa cabeça entre o 
bem e o mal, fazer uma coisa e fazer a outra.  

 
Ele resolve, então, no versículo 7: “disse o SENHOR: Destruirei de sobre a face da terra, o 

homem que criei”. “Então o quê que eu posso fazer? Eu vou acabar com o homem”. 
Eliminando o homem, você elimina o mal. Porque o mal estava no homem. Versículo 8: 
“Noé, porém, achou graça”, ou seja, se Noé não tivesse, já tinha acabado o nosso problema, 
já tinha evitado. Mas Noé foi quem, se esforçava, queria fazer o bem. Noé evitou que o mundo 
acabasse naquele tempo. Deus então adiou a decisão Dele, mas Ele continua com o mesmo 
propósito. Ele só fez adiar. Por causa de Noé. Ele construiu a Arca, eliminou o mal que existia 
sobre a terra eliminando toda a carne, ficando só aquelas oito pessoas ali dentro. Certamente 
Deus falou: “Olha, até voltar novamente à estaca zero, ele tem muita oportunidade de acertar, 
tem muita oportunidade de fazer o certo”.  

 
Versículo 11, “a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus; e encheu-se a 

terra de violência”. Eu estou falando isso para você entender o quê que está acontecendo 
hoje. O quê que está acontecendo hoje? A terra vai, cada vez mais, se tornando violenta, 
corrompida. Então, a terra corrompida, a terra violenta não é o cachorro que está ficando 
violento não, o cachorro não tem conhecimento do bem e do mal, não. Ele não sabe, ele não 
tem noção do bem e do mal, o cachorro não tem, o gato não tem, a vaca não tem noção do 
bem e do mal. A vaca, você põe ela aqui, ela fica aí pelada na maior inocência, ‘solta o barro’ 
em qualquer lugar aqui, na maior inocência, e nem se preocupa em limpar, ela não quer saber 
se deixou mau cheiro ou se não deixou mau cheiro, ela não tem noção, ela não tem 
conhecimento do bem ou do mal que ela está fazendo. Quem pode dizer que a vaca está 
fazendo um bem ou está fazendo o mal? Ela não tem conhecimento do bem e do mal. Nós sim! 
Se a gente fizer isso aqui, se nós entrarmos aqui nessa situação e fizermos o que a vaca fez e 
foi embora tranquila, sem problema... não, se nós fizermos alguma coisa, vai todo mundo jogar 
pedra na gente, todo mundo vai falar: “olha o absurdo, vê se pode uma coisa dessas, Deus me 
livre”. Todo mundo vai escandalizar. Por quê? Porque eu fiz uma coisa que, aos olhos de 
vocês, é errado, é um mal. E foi assim que aconteceu. Aos olhos de Deus, os homens só foram 
fazendo bobagem e até hoje é a mesma coisa.  

 
Versículo 12: “E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida; porque toda carne havia 

corrompido o seu caminho sobre a terra”. Eu pergunto a você, eu quero que você responda 
primeiro, antes, para eu passar para frente. Você concorda que a terra continua corrompida? 
Você concorda que o homem continua fazendo mais mal do que bem? Por que mais mal? 
Como está ficando pior, como cada dia está ficando pior, é sinal que está fazendo mais mal. Se 
estivesse fazendo mais bem, a terra estaria melhorando, mas a gente não está vendo as 
coisas melhorarem. Nós não estamos vendo as coisas melhorarem! É sinal de que o mal está 
passando na frente.  

É mais mal do que bem.  
Porque, se vocês não me ajudarem, nós não vamos chegar à conclusão nenhuma. Vamos 

bater bem nisso. Primeiro eu quero saber se vocês têm noção ou vocês já estão tendo 
certeza? 

 
Igreja: “Certeza”. 
 
Quem tem dado essa certeza para nós é o evangelho, é a palavra, nós estamos sendo 

convencidos por Deus, nós estamos sendo convencidos pela palavra de Jesus Cristo. Porque, 
segundo Jesus Cristo, de acordo com a moral dele, a terra está ficando pior. Aos nossos olhos, 
pode ser que muita gente pense ao contrário, mas do ponto de vista meu, hoje, com o que 
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Jesus Cristo já me mostrou, eu vejo a terra cada vez pior, eu vejo que os homens têm feito, 
cada vez mais, coisas que prejudicam a vida dele na terra. Nós não estamos tendo paz. A paz 
está sumindo, a saúde está sendo destruída, a amizade, o companheirismo... E as outras 
coisas estão tomando conta, a violência, a maldade, a prostituição, as coisas que geram 
problemas estão tomando conta. Está acrescentando.  

 
Bom, vocês concordam com o que eu estou falando? O quê que eu falei então? Pega o 

microfone aí, por favor. Você, Dany, pega aí. Concorda, Dany? Como é que tem sido a sua 
vida? Eu vou ajudar você. Correria, levanta, corre, paga, e compra, e vende, e não sei o quê, 
etc., e não tem sossego. Hoje, cada esquina da rua tem um banco, cada lugar... O dinheiro 
hoje é que manda no mundo. Há cinquenta anos atrás, aqui nesse Estado de Goiás, nem 
banco tinha. Há sessenta anos atrás, as maiores cidades que eram Pirenópolis, Goiás Velho, 
não tinham um banco, ninguém andava com dinheiro, não. Não tinha dinheiro, não. Então isso, 
o dinheiro, hoje, cartões de crédito, tanta coisa para comprar e para vender, tanta fartura... Isso 
tem sido um bem? Esse crescimento, essa evolução trouxe benefício ou é um mal? Alguém 
criou isso, e foi fazendo, e o outro foi pensando, e o cientista foi pensando numa coisa, e foi 
pensando, e foi pensando. Tem hora que até manter a gente vivo é um mal. Em vez de deixar 
a gente morrer, mantêm a gente vivo. Em vez de deixar você morrer... Amém? Então, essa 
explosão desses últimos tempos, a terra está voltando àquele tempo quando Deus olhou e 
falou: “Olha, agora tem que acabar, não tem outra solução”.  

 
Bom, mas tem a arca e tem aqueles que querem se salvar. Você quer se salvar ou você 

quer continuar tendo apenas noção das coisas? Se você quiser conhecer a verdade, se você 
quiser ter certeza, pergunta para Ele, invoque a Ele, fale com Ele: “Senhor, fala comigo! 
Senhor, mostra para mim”. Ele vai te mostrar. Agora, se você quiser continuar iludido, 
enganado, tendo apenas..., mas se você quiser conhecer a verdade, a verdade chama-se 
Jesus Cristo. Como é que a verdade se chama?  

 
Igreja: “Jesus Cristo”. 
 
Se você quiser conhecer a verdade, a verdade vai te libertar, a verdade vai te salvar. Eu 

tenho certeza que Deus não quer só arrumar a nossa vida aqui não, Ele quer nos salvar. O quê 
que nós precisamos fazer? Presta atenção! Romanos, capítulo13. O quê que eu preciso fazer? 
Praticar a verdade. “Se você fizer o que Eu mando, diz o Senhor”, “Se você fizer o que Eu 
mando”, “Eu sou o Senhor, Eu sou o seu salvador, Eu sou o seu amigo, Eu sou o seu 
Deus, apegue-se a mim, abraça-me, ouça meu conselho, Eu sou o seu conselheiro, Eu 
sou o seu salvador”. Amém, gente? Não vamos perder tempo, essa é questão de urgência. 
Então o quê que nos disse o Senhor? E eu creio que é verdade o que Ele fala. Capítulo treze 
que eu falei, versículo 8.  

 
Romanos 13: 08 – “A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos 

ameis uns aos outros; porque quem ama aos outros cumpriu a lei”.  
 
Então quem quiser viver bem...?  
 
Igreja: “Ama”. 
 
Antes de amar? Procura...?  
 
Igreja: “Não dever”. 
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Não...?  
 
Igreja: “Dever”. 
 
Não dever. Mais alto. Não...? 
 
Igreja: “Dever”. 
 
Dever. Nada! Se você quiser ter paz nesse mundo, elimina da sua vida a...? 
 
Igreja: “Dívida”. 
 
“A ninguém devais coisa alguma”. Você não pode nem dizer para a pessoa..., prometer 

nada para a pessoa, porque, senão, você fica devendo. Você não pode prometer para a 
pessoa. Você não pode falar para ela: “Olha, eu te amo”, aí você fica devendo, “eu gosto de 
você”, você fica devendo, você tem que ter muito cuidado, não pode ficar devendo nada para 
ninguém. Versículo 9. 

 
Romanos 13: 08 – 09  “A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos 

ameis uns aos outros; porque quem ama aos outros, cumpriu a lei”.  
09 – “Com efeito: Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso 

testemunho, não cobiçarás, e, se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se 
resume: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo”.  

 
Está vendo!? Se você amar, você não adultera; se você amar, você não mata; se você 

amar, você não rouba, não furta, não dá falso testemunho, você tem vergonha, não cobiça; 
quem ama, não faz essas coisas. É isso que Ele está dizendo aqui. Então, vamos usar a maior 
arma que se existe contra o Diabo, que é o amor. Não é o amor espírita, não é o amor 
hipócrita, é o amor que você vai sentir. O amor aí é o amor de Deus, é um amor que tem 
misericórdia, é o amor que se coloca do lado de Deus para salvar a pessoa. Quem quer salvar 
uma pessoa tem que amá-la. Então, se nós queremos estar do lado de Deus, só existe uma 
forma. Não adianta nós chegarmos e dar dinheiro, não adianta você pagar, não adianta você 
comprar, não adianta você pintar, não vai resolver. Procura querer bem, amar, fazer isso que 
Deus vai mostrar para você. Vamos ver, continua. 

 
Romanos 13: 10 - 11 – “O amor não faz mal ao próximo; de sorte que o cumprimento 

da lei é o amor. 11) E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do 
sono; porque a nossa salvação está, agora, mais perto de nós do que quando aceitamos 
a fé”.  

 
Então, quando nós aceitamos a fé, nós não sabíamos ainda o que nós tínhamos que fazer, 

mas, hoje, nós sabemos o que nós temos que fazer e a nossa salvação ficou mais perto. 
Porque nós, hoje, temos certeza, nós não temos apenas noção. Nós temos certeza que é 
através do amor, da misericórdia, é através disso que você vence o mal. É andando a segunda 
milha, é sofrendo a injustiça, é desejando o bem para quem te faz o mal. Amém? É isso que a 
gente tem que fazer. Se alguém te pede, dá; se alguém toma de você, não reclama. A 
salvação está cada vez mais perto de nós. Faz isso e eu duvido que você não vai dormir em 
paz, que você não vai ter sossego, que você não vai ter Deus com você. Continua. 

 
Romanos 13: 12 - “A noite é passada, e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras 

das trevas e vistamo-nos das armas da luz”.  
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Quais são as obras das trevas? É querer levar vantagem, é querer passar os outros para 

trás, é querer ter lucro em tudo que faz, é não ter misericórdia. É isso! É achar que vai viver 
eternamente nessa terra, quando, na realidade, os nossos dias aqui são poucos. As obras das 
trevas é achar que a gente tem vida eterna nesse corpo. Nós não viemos para cá com nada e 
vamos embora daqui sem nada. Só o bem que você fez, esse sim, te acompanha. Se esforce, 
dê um crédito para Deus, vê se Ele não tem razão! Elimina o mal da sua vida, expurga o mal 
da sua vida. Continua, até o 14. 

 
Romanos 13: 13 – 14 - “Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, 

nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e 
inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne 
em suas concupiscências”. 

 
Revesti-vos daquele que sabe o caminho, daquele que sabe o que tem que fazer, daquele 

que sabe o que é verdade. Revesti-vos dele, pergunta para Ele, Ele é o Senhor, Ele sabe tudo.  
 
Romanos, capítulo 12, lê a partir do versículo 9. 
 
Romanos 12: 09 - 10 – “O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. 

Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns 
aos outros”.  

 
Isso. Entendeu? “Você que é bonito, você que é bom, você que é amoroso, você que é gente 

boa”. Prefira os outros em vez de você. “É você que tem paciência, é você que tem direito”. 
Prefira. Deixe Deus te honrar, meu irmão. Deixa que Deus te honre. Deixa que Deus faça por 
você aquilo que você pensa que os outros podem fazer. Não queira fazer com as suas próprias 
mãos. Vamos obedecer ao Senhor, vamos obedecer a Deus. “Amai-vos”. 

 
Romanos 12: 11 - “Não sejais vagarosos no cuidado; sede fervorosos no espírito, 

servindo ao Senhor”;  
 
Isso, mas tem que obedecer! “Não sejais vagarosos”, tem que correr, nós não podemos 

parar, não! Vamos fazer isso rápido! Vamos fazer um esforço porque o tempo está acabando e 
o inimigo está destruindo a vida da gente. 

 
Romanos 12: 12 - “Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na 

oração”;  
 
Faz isso! Tenha paciência, tenha perseverança, faz isso! Vamos lá. 
 
Romanos 12:13 - “Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a 

hospitalidade”. 
  
 
Ótimo. Você tem feito isso? 
 
Irmã: “Não, senhor”. 
 
Eu tenho. Amém, continua. 
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Romanos 12: 14 - “Abençoai aos que vos perseguem; abençoai e não amaldiçoeis”.  
 
Quando a gente faz isso, é bom demais. Quando você faz isso, você sente feliz, feliz 

mesmo. Sofre a injustiça, anda a segunda milha, faz aquilo que o Senhor mandou. Continua. 
 
Romanos 12: 15 - “Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram”.  
 
Quando você vir uma pessoa chorando, encosta nela e chora com ela. Você chega lá, não 

quer saber quem morreu, chora! Participa, tenha dó, tenha pena. Quando você vê a pessoa 
chorando, alguma coisa está destruindo, magoando, encosta, vai lá! Amém? Não precisa ser 
parente da gente, não. Amém? Eu me lembro que uma vez eu estava com o meu menino no 
hospital, eu estava lá para ser atendido, eu estava até fardado, e tinha um senhor, um servente 
de pedreiro que estava chegando, trouxeram ele correndo porque ele estava com apendicite, o 
homem estava gemendo de dor, estava encostado num balcão, mas como era um pobre, um 
coitado, o pessoal não atendia. Como eu estava fardado, eu aproveitei e falei, “minha filha, 
esse senhor aqui está passando muito mal, atende ele, por favor, atende ele aqui, faz favor 
aqui”, aí a moça foi atender. E eu cheguei por trás dele assim, sem que ele me visse, eu 
coloquei a mão nas costas dele e orei um pouquinho, pedi: “Senhor, tem misericórdia, tem 
piedade, pelo menos elimina essa dor que ele está sentindo”. O homem virou para mim e falou: 
“A dor passou”. Eu me arrependi de não ter pedido para curar, eu podia ter pedido para curar, 
eu pedi só para passar a dor. Mas é bom demais quando você faz as coisas assim, você fica 
feliz. Continua. 

 
Romanos 12: 16 – 21 - “Sede unânimes entre vós; não ambicioneis coisas altas, mas 

acomodai-vos às humildes; não sejais sábios em vós mesmos. 17) “A ninguém torneis mal por 
mal; procurai as coisas honestas perante todos os homens. 18) Se for possível, quanto estiver 
em vós, tende paz com todos os homens. 19) “Não vos vingueis a vós mesmos, 
amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: Minha é a vingança; eu recompensarei, 
diz o Senhor. 20) Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe 
de beber; porque, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. 21) Não te 
deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem”. 

 
Amém? Não foi uma pancada? 
 
Igreja: “Foi”. 
 
Vamos lutar para fazer o que Deus mandou meus irmãos! Vamos colocar em prática na 

nossa vida. Eu quero que você chegue em casa, leia esse trecho, medite nele e veja se Ele 
tem razão ou não. Vê se isso é apenas o conhecimento da verdade ou é a certeza da verdade. 
Amém? Ele sabe que assim funciona. É assim que funciona.  

 
Vamos curvar as nossas cabeças.  
 
Oração: “Amém, Jesus, Pai nosso que está nos céus, tu és o nosso Senhor, o Senhor 

inaugurou esse caminho, foi o Senhor que criou esse caminho, foi o Senhor que inventou isso 
para nós e o Senhor viu que deu certo, está vivo, ressuscitado dentre os mortos, é o primeiro 
de muitos Filhos de Deus que alcançará a Salvação. É o primeiro de uma infinidade de homens 
e mulheres que estarão na terra que o Senhor prometeu, onde não vai existir lugar para o mal, 
onde o mal não existirá mais. Com Ele irá tudo aquilo que hoje nos entristece, nos machuca, 
nos magoa, nos causa dor, impede que a gente viva. “Eu vim para que vocês tenham vida, 
diz o Senhor”, “Eu vim exatamente para te mostrar o caminho da vida”.  
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Há um lugar preparado por Deus, há uma cidade, uma Jerusalém celestial que abriga todos 
os Filhos de Deus. Esperar com paciência no Senhor é a nossa salvação, confiar na obra 
redentora de Jesus Cristo. Ele mesmo deixou claro, “creia em mim, confia em mim, diz o 
Senhor”. Não tenha apenas noção, mas tenha certeza de que o caminho é Jesus. O bem, Ele 
vai te mostrar, mas o mal, você também vai poder rejeitar.  

Ajuda-me, Senhor, abre os meus olhos, ponha luz nas minhas trevas. Eu quero, talvez seja 
aí o ponto mais importante: Eu quero! “Tu podes crer, diz o Senhor?” Eu creio, Senhor!  
Então, tudo pode aquele que crê. Amém, obrigado, Jesus, ajuda-nos! Veja o esforço que se faz 
nesse lugar. Veja, Senhor Deus, o esforço que se faz aqui para fazer aquilo que o Senhor 
mandou, para deixar uma igreja que glorifica o Senhor, uma igreja que te ama. Amém”. 
 
♫ ... Mesmo que não haja fruto na videira, 
Mesmo que não haja flores no jardim, 
Até mesmo que a figueira não floresça, 
Nem chova na terra nem a erva cresça, 
Há um Deus no céu olhando para mim. 
 
O que eu não posso é ficar calado, 
Estando feliz ou mesmo atribulado, 
Ainda louvarei seu nome mesmo assim. 
 
Eu louvarei ao Senhor 
Na alegria ou na dor 
Cantarei! 
Ele é o meu Salvador 
Ele é o meu Senhor 
Ele é Rei! 
 
Mesmo que o fruto da figueira minta, 
Mesmo que não haja chuva sobre a terra, 
Mesmo que não haja ovelhas no curral, 
Mesmo que na terra sobrevenha o mal, 
Louvarei seu nome na paz ou na guerra. 
 
Louvarei seu nome enquanto viver, 
E quando aqui da terra eu desaparecer, 
Nem mesmo assim o meu louvor encerra. 
 
Eu louvarei ao Senhor 
Na alegria ou na dor 
Cantarei! 
Ele é o meu Salvador 
Ele é o meu Senhor 
Ele é Rei! ... ♫ 

 
“Amém. Vamos aprender, é a primeira vez que nós estamos tocando, né, Toninho? Mas, 

com amor, com paciência, orando, através da música você vai orando. Eu louvarei ao Senhor, 
há um Deus no céu querendo a nossa salvação. Amém? Há um Deus que te vê, há um Deus 
que te ama, há um Deus nos lugares celestiais, há um Deus no espaço, há um Deus que está 
no seu coração, que toma conta de você e que quer te salvar. Louva, exalta esse Deus, vamos 
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glorificar Jesus Cristo, vamos fazer com que Jesus Cristo seja realmente lembrado pelo menos 
entre nós. Amém? Aleluia”. 

 
♫ ... Mesmo que não haja fruto na videira 
Mesmo que não haja flores no jardim 
Até mesmo que a figueira não floresça 
Nem chova na terra nem a erva cresça 
Há um Deus no céu olhando para mim 
 
O que eu não posso é ficar calado 
Estando feliz ou mesmo atribulado 
Ainda louvarei seu nome mesmo assim 
 
Eu louvarei ao Senhor 
Na alegria ou na dor 
Cantarei! 
Ele é o meu Salvador 
Ele é o meu Senhor 
Ele é Rei! 
 
Mesmo que o fruto da figueira minta 
Mesmo que não haja chuva sobre a terra 
Mesmo que não haja ovelhas no curral 
Mesmo que na terra sobrevenha o mal 
Louvarei seu nome na paz ou na guerra 
 
Louvarei seu nome enquanto viver 
E quando aqui da terra eu desaparecer 
Nem mesmo assim o meu louvor encerra 
 
Eu louvarei ao Senhor 
Na alegria ou na dor 
Cantarei! 
Ele é o meu Salvador 
Ele é o meu Senhor 
Ele é Rei! ... ♫ 
 

 “Amém, o Senhor reina Jesus, o Senhor reina e nós aguardamos a tua presença, nós 
aguardamos o Senhor, nós louvaremos ao Senhor na paz, na guerra, na tristeza, na alegria, na 
dor, nós louvaremos ao Senhor. Amém”. 

 Abraça o seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Amém? 
 
Amém!!! 
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10 – Ser reinado por Deus 

 

Amém. Vamos permanecer de pé, vamos aproveitar para aprendermos uma coisa 

importante que é louvar a Deus. Se nós conseguirmos, vamos ajudar muito a igreja.  Por 

exemplo: o mesmo Deus que dá ao Toninho a música é o mesmo Deus que me dá a palavra, o 

mesmo Deus que vai estar aí no seu interior, no seu coração, cantando. Então há uma unidade, 

eu não posso fazer uma coisa, o Toninho outra, o Wender outra, e vocês outra coisa, é preciso 

que haja essa unidade, e nós vamos buscar isso.  

Quer dizer que nós não temos ainda, mas de alguns dias para cá, eu tenho percebido que 

tem melhorado bastante isso. Agora, se vocês observarem aqui, por exemplo, o que está escrito 

ali (letra da música), vocês já descobrem o que Deus está querendo falar. Nós não estamos aqui 

só cantando, nós estamos aqui louvando a Deus, nós estamos dizendo, nós estamos 

confessando, abrindo ao mundo espiritual a nossa fé, o que nós acreditamos. Na verdade, não 

cai um fio de cabelo de ninguém sem que o mundo espiritual, sem que Deus saiba. E os inimigos 

estão observando o que estamos fazendo, pode ter certeza disso. Então ali, o que nós estamos 

querendo fazer, Wender? Exaltar ao Senhor, dizendo a ele o quê? 

 

[Wender] que ele é o Senhor, que sua verdade vai sempre reinar. 

 

  Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, que não é só o céu que glorifica ele não, 

nós também o glorificamos, nós também aceitamos o seu reino. Então, quando você estiver 

cantando, você está falando isso pra ele, você está falando, eu estou dando uma dica. 

Nós não podemos cantar uma coisa, o Wender falar outra, e vocês pensarem outra coisa. 

É preciso que haja unidade. “Senhor, para sempre o Senhor vai reinar. O céu e a terra glorificam 

o teu santo nome. A sua verdade é também aquilo que nós queremos. Reina, Senhor, governa, 

dirige.” 

Nós estamos dizendo pra ele, faça isso mesmo, reina sobre nós, dirija-nos ó Deus. Nós 

aceitamos a sua verdade. Conversando lá desde o começo. 

Nós estamos aqui diante do mundo espiritual dizendo Senhor... Ele é exaltado, nosso 

Senhor, o Rei é exaltado nos céus. Só no céu? Não, também é exaltado entre nós, nós o 

louvamos, nós o exaltamos, para sempre o seu nome será louvado entre nós. Nós estamos 
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confessando isso de tal maneira que facilita a próxima música, ela tem que ser nessa direção, 

não pode vir outra direção. Tem que ser nessa direção, exaltando o Senhor, falando do seu reino, 

tem que ser nessa direção. 

E o Wender, inteligente, ele vai observar na primeira letra que o Toninho... na primeira 

música que certamente entra ali, ele vai ler e vai entender o que Deus está querendo. O 

espiritual, a gente olha ali e vê o espiritual, o que Deus está querendo, qual a vontade de Deus 

para a igreja nesse momento. 

Vamos treinar, aprender a ser espirituais. Espiritual é aquele que acredita no Espírito. De 

repente, Deus aumenta a porção do Espírito entre nós, amém? Nós precisamos ser muito mais 

espirituais do que nós queremos.  

Então amém, vamos cantar mais um pouquinho essa mesma música, e você vai louvar, 

você vai dizer: “Jesus, eu não estou vendo o Senhor, mas eu acredito.” Eu acredito que o Rei 

está aqui. 

 

[Wender] Eu acredito que o Senhor reina, o Senhor governa, o Senhor dirige a gente, a 

prova é que o Senhor está dando a música, dando a letra, é a prova que o Senhor reina, amém 

mesmo, aleluia! Todo mundo. 

 

O Senhor está aqui. O Senhor é o único que é digno de receber da tua igreja o louvor, a 

exaltação. Ao Deus invisível, mas é real, ele está entre nós, ele é um de nós, louvado e exaltado 

seja o Senhor. 

 

AO ÚNICO QUE É DIGNO DE RECEBER  

A HONRA E A GLÓRIA A FORÇA E O PODER  

AO REI ETERNO IMORTAL INVISÍVEL, MAS REAL  

A ELE MINISTRAMOS O LOUVOR  

COROA-MOS A TI Ó REI JESUS  

COROA-MOS A TI Ó REI JESUS 

ADORAMOS O TEU NOME NOS RENDEMOS AOS TEUS PÉS  

CONSAGRAMOS TODO NOSSO SER A TI  

[Wender] Obrigado, Jesus, toda honra e toda glória, todo o louvor seja dado ao Senhor. 

Podemos assentar. 

Deus abençoe, tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos.  

Nós vamos falar sobre o quê?  
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[Dairel] O evangelho. 

 

É sobre o evangelho. O Dairel está dizendo que acertou. Nós vamos falar sobre o 

evangelho, alguma coisa do evangelho. 

  Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capitulo 12, versículo 32. Lê por favor, Renata. 

 

 32. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o Reino. 

 

Nós vamos falar sobre?  

 

[Igreja] O Reino. 

O reino de Deus, amém? Na música, você não percebeu não? A primeira, a segunda. Na 

primeira: “Sê exaltado, pra sempre exaltado”. Quando Jesus entrou em Jerusalém montado em 

um jumentinho, Isaias já havia profetizado que ele entraria em Jerusalém montado num 

jumentinho. Ele poderia entrar voando de avião. Naquele tempo não havia avião, mas fazia só pra 

ele entrar. Mas, por que entrou em um jumentinho? Pra gente acreditar, pra nos ajudar a crer. 

Nasceu da virgem Maria para nos ajudar a crer. Padeceu para nos ajudar a crer. Se ele não 

padecesse, não cumpriria as escrituras. Se ele não entrasse em Jerusalém montado em um 

jumentinho, não cumpriria as escrituras.  

E ele entrou em Jerusalém e todos os que estavam ali o receberam, porque os que 

estavam ali tinham conhecimento da profecia, sabiam que ali era o rei que estava entrando. Ali 

ele foi recebido com o quê? Com aqueles ramos. O pessoal forrava o lugar, onde o jumentinho ia 

passando eles iam colocando os ramos. Cada um queria fazer alguma coisa. Para ser exaltado 

seu nome, o louvarei, amém, ele é o Senhor e para sempre reinará, etc. tal. 

É isso que você tem que fazer, mas você não faz porque talvez você não acredita. Nós 

vamos demorar um pouquinho, mas nós vamos, se Deus quiser, recuperar a fé que se perdeu, o 

amor que esfriou. Deus disse que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, mas quem sabe 

nós vamos recuperar o amor de muitos que esfriou!  

O que mais que nós vamos fazer? Porque, se a igreja não louvar, se a igreja não exaltar o 

seu Rei, se a igreja não fizer isso e glorificar o seu Rei, quem que vai fazer? O PT? Quem que vai 

fazer isso? Não vai, por quê?  

 

[Regina] Não crê.  
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Mateus, por que nós temos dificuldade de fazer isso? Você acha que todo mundo que 

estava ali em Jerusalém naquele dia, naquela hora, todo mundo fez isso? Não teve muita gente 

que ficou ali assistindo? Quem ficou ali assistindo, Toninho? Ele reinava todo mundo na época? 

Quem que jogou os ramos lá, quem que louvou e glorificou a ele? Aquele que era reinado. Por 

que nós temos dificuldade para louvá-lo? Ainda não somos... 

 

[Igreja] Reinados. 

 

Ainda não somos reinados, e se nós ainda não somos reinados, onde está o reino de 

Deus? Onde? Na china? Em Guapó? Onde está o reino de Deus? Quem é o reino de Deus? Não 

somos nós? Era pra ser. Nós ainda, por enquanto, estamos querendo, nós estamos trabalhando 

aqui pra ver se a gente consegue o quê, Toninho? Pra ver se a gente consegue que o reino de 

Deus esteja entre nós. Se for dez pessoas, serão dez pessoas, se for vinte pessoas, serão vinte, 

se for trinta serão trinta, mas que reine. 

É como eu falei, aqueles dias lá em Jerusalém, não era todo mundo que era reinado por 

ele não. Quem recebeu ele como rei? Os judeus o receberam como rei? “Não! Nós não queremos 

que este reine.” O reino de Deus pode estar aqui entre nós? Deve estar aqui entre nós. Senão, 

não teria sentido estarmos aqui, ele deve estar, mas, será que está? E enquanto nós não 

tivermos a liberdade de falar, enquanto não tivermos a liberdade de participar, nós não vamos 

agradar a Deus, tenho certeza. Nós temos que ter a liberdade, por pra fora, como eu falei outro 

dia, porque é assim que você vai descobrir a sua real situação. 

Então, eu falei, o reino de Deus pode não estar aqui entre nós? Pode? Mais alto. 

  Igreja: Pode não estar. 

Pode não estar. Por que eu digo isto, Toninho? Por que eu digo isso, Chequer?  

 

[Chequer] Porque não foram todas as pessoas naquela época que receberam. 

 

Se não tiver nenhum de nós aqui sendo reinado por Deus, o reino de Deus vai estar aqui?  

[Igreja] Não.  

 

Não. E quem garante que o Ramiro é reinado por Deus? Quem garante? Quem garante 

que o Rodrigo é reinado por Deus? Ou todos são reinados por Deus? Não. Se a gente não fizer 

um esforço, não pelejar, não lutar, o reino de Deus não vai existir aqui. Não vai existir. Porque a 
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resistência é grande, a oposição do diabo é muito forte, ele não quer que o reino de Deus exista 

entre nós.  

  E no fim dos tempos vai ser raro encontrar uma pessoa que é reinada por Deus. Vai ser 

raro! Então, o nosso esforço aqui tem sentido. Eu perguntei, nós todos somos reinados por Deus? 

Somos? 

 

[Igreja] Não. 

 

Mas nós gostaríamos que todos fossem. Então, o reino de Deus aqui será constituído por 

aquelas pessoas quê? 

 

[Igreja] São reinadas por Deus. 

 

E vocês vão ver, mais pra frente... nós falamos, outro dia, dos amigos e dos inimigos. Só 

os amigos são reinados por Deus. Os inimigos não querem ser reinados por Deus, eles não 

fazem questão. Não é que eles não querem, eles não fazem questão. Agora, os amigos querem. 

O amigo, ele quer, ele luta, ele peleja, ele sabe que a melhor coisa é ser reinado por Deus, é ser 

dirigido por Deus. É a garantia de que você vai bem nesse mundo. A garantia de que você tem 

saúde, de que você tem paz, que você tem a vida eterna, que você tem tudo, é ser reinado por 

Deus. 

A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. A vós quem? 

 

[Igreja] Amigos. 

  

Aos amigos, aos que são reinados, àqueles que querem entender, àqueles que fazem 

questão de entender. Eles querem, eles sabem que a melhor coisa do mundo é ser dirigido por 

Deus, é ser guiado por Deus. A melhor coisa! Ninguém está forçando, Deus não está... Se ele 

quiser, faz de uma pedra um filho de Deus. Ele não está forçando, se você não quer, ele não vai 

forçar, obrigar. O esforço é feito partindo de mim, de quem quiser ser reinado por Deus. E o reino 

de Deus hoje é alcançado com muito esforço. 

Agora, quando toca a música, aqueles que são reinados, eles ficam muito felizes, amém? 

“Ele é o Senhor!” 

Mas como a pessoa fica feliz, é uma coisa que, como é que fala? 
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[Luiz] Sintoniza. 

 

Sintoniza, dá certo. Nossa, olha que música, bateu em cima! Então, presta atenção, nós 

vamos falando, incentivando, abrindo os olhos da igreja, quem quiser, pode? 

 

  [Igreja] Pode. 

Mas vai ter que fazer... 

 

[Igreja] Esforço. 

 

Um ‘esforçozinho’. Ele vai ter que querer, ele vai ter que prestar atenção, ele vai ter que 

descobrir que ser reinado por Deus é a melhor coisa da vida. Ter Deus como governo da tua vida, 

não tem coisa melhor não, é o tesouro escondido, é a riqueza. Ele falou, olha, é melhor perder 

tudo, mas não perder o governo de Deus. 

Aí, você vai ver o louvor! Não vai mudar? Quando a igreja, quer dizer, o máximo de gente 

tiver sendo dirigido, reinado, etc., mas como facilita, Toninho. Facilita, porque o que um estiver 

sentindo, o outro também vai sentir.  

  

32. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o... 

 

[Igreja] O reino. 

 

De quem é o reino? 

 

[Alguns] Dele.  

 

Nosso Deus nos deu, amém? Ele desceu do céu e deu à igreja, o Rei. Consequentemente, 

o Reino. O Rei não ia ficar sozinho, Deus lá no céu, todo poderoso, criador do céu e da terra. Foi 

da vontade dele dar ao homem, ao ser humano, o reino. Mas para dar o reino ao ser humano, aos 

homens, ele primeiro teria que dar um rei, porque, como daria um reino sem rei? Ele deu o rei 

primeiro. Aí, o rei é esse aqui (apontando para o desenho do quadro), agora só está faltando o 

reino, o povo. De onde vai sair o povo de Deus? É da terra meus irmãos; é de nós. É difícil 

entender isso? Não é difícil. Agora, é resistido demais. A cabeça da gente entende demais as 

coisas daqui, mas as coisas de Deus, nós temos dificuldade demais pra entender, porque é muito 

resistido. 
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Fala um pouquinho, Rodrigo, sobre o que eu falei, pega o microfone e fala um pouquinho. 

 

[Rodrigo] Amém, eu concordo com tudo que o senhor falou, e interessante que a música, a 

oração que o senhor fez antes de começar a reunião é que a música que o Toninho estava 

cantando é a que Deus deu, que a palavra que foi dada ao senhor é a que Deus ia dar, e que 

quem estivesse aqui com o mesmo espírito, ia estar sendo reinado por Deus. Eu concordo que 

existe o reino de Deus, nem todos são reinados por Deus, como era lá atrás, nem todos 

aceitaram o governo de Jesus Cristo, e a gente corre um risco muito grande de vir aqui, de Deus 

falar que quer um povo pra ele reinar, e a gente não aceitar, porque existe uma resistência muito 

grande. Eu tenho muita dificuldade. Realmente, às vezes a gente precisa ter os olhos abertos pra 

entender que é Deus que está falando aqui, que é ele que está chamando um povo, que é ele 

que está convidando um povo pra se esforçar, porque existe um reino, é real. O senhor falou e eu 

estava pensando nisso na hora, eu não posso te ver mais eu sei que o Senhor está aqui, eu 

posso te sentir. E é verdade, porque quando a gente chega aqui, a situação da gente muda, você 

chega em uma situação e vai acontecendo o louvor, vai acontecendo a oração, vem a palavra e o 

espírito muda. Por quê? Porque o reino mudou, é outro governo. 

 

Amém, então oh, Atos 28:22 lê por favor! 

 

22.  No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes; porque, quanto a esta seita, notório nos é 

que em toda parte se fala contra ela. 23. E, havendo-lhe eles assinalado um Dia, muitos foram ter 

com ele à pousada, aos quais declarava com bom testemunho o Reino de Deus e procurava 

persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até a 

tarde. 

 

Então, os judeus tinham o cristianismo como uma seita. Paulo explica pra nós, fala pra nós 

como é isso, o que significa isso, porque todo lugar aí está falando mal, tanto é que Paulo foi 

perseguido com prisões, etc., o cristianismo foi muito perseguido, todo mundo falava mal. 

O rei Jesus foi morto e crucificado. Ninguém falava bem deles não, porque a fé deles era 

outra, o costume deles era outro. Aí chegou o reino de Deus, versículo 23. E, havendo-lhe eles 

assinalado um dia... 

Marcaram um dia, nós vamos lá, Paulo, pra te ouvir. Muitos foram ter com ele à pousada 

onde ele morava, não foi no culto, não foi na igreja, foi lá na casa de Paulo, onde ele morava. Aí, 

lá... aos quais Paulo então falou do reino de Deus. E procurava então convencer os judeus da 

existência do reino de Deus. Paulo ia lá na lei e mostrava: está aqui oh, os profetas falaram, 
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Moisés falou, todo mundo falou sobre esse reino, que esse rei viria, que esse rei reinaria, e que ia 

ser assim tal, tal, (está aqui) que nasceria de uma virgem, que chegaria em Jerusalém montado 

em um jumento, está aqui oh! 

  Versículo 24: “e alguns”, ou todos? 

 

  [Igreja] Alguns. 

 

Nem todos criam no que ele dizia. Uns criam, mas outros não criam. Então, o reino de 

Deus estava ali pra uns, e pra outros não. E hoje não é diferente, meus irmãos, hoje não é 

diferente.  

Eu acho até que o reino de Deus... será que ele existe? 

 

[Igreja] Existe. 

 

Será que tem alguém? Pois é. E o apóstolo Paulo falava sobre o reino de Deus. Agora, 

você pega um e manda ele falar sobre Reino de Deus aqui, será que hoje tem alguém reinado? 

Será que o Reino de Deus existe nos nossos dias? 

Agora, nós não estamos aqui, vamos dizer assim, criticando, nós estamos falando a 

verdade. O que é ser reinado por Deus, como que é uma pessoa reinada? O que significa uma 

pessoa reinada por Deus? Aí eu pergunto: será que o Reino de Deus existe? 

O próprio Jesus falou que nos últimos dias, se Deus não abreviasse o tempo, não ia ter 

nenhuma pessoa reinada por Deus, Ramiro. 

 

[Ramiro] Diz que haveria luz no entardecer, não preciosa luz. 

 

Exatamente. Deve ter, mas só que a gente tem que procurar com lupa, eu não sei nem 

onde é que nós vamos encontrar. 

Eu até acredito que o Reino de Deus está no meio de nós. A bateia com o cascalho vai lá 

dentro da água, lá no fundinho, lá no miolinho dela, deve ter alguma coisinha lá. 

Mas a chama está apagando.  

 

[Igreja] Amém.  
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O amor de muitos está esfriando, a chama está apagando, a fé está morrendo. Isso é um 

bom sinal? A tendência do Reino de Deus na terra, é acabar. Aí eu pergunto e você vai 

responder, você faz um exame de consciência se já é Reinado por Deus, se está querendo ser 

Reinado por Deus, ou o que significa ser reinado por Deus. Cada um de nós vai fazer um exame 

de consciência. 

Juntar as forças, ajudar uns aos outros. Uma brasa acesa no meio do carvão e a gente 

assoprando um pouquinho... É isso que eu quero, eu quero que você me ajude, eu não estou 

podendo soprar. Mas eu gostaria que você me ajudasse, que você entendesse.  O que nós 

estamos entendendo é que nós estamos correndo um risco, vocês concordam? Nós estamos 

correndo risco. Então, pega o microfone, dá pra um falar sobre o do Reino de Deus, aí a gente 

não sabe falar, dá pro outro falar do Reino de Deus, não sabe nem o que é o Reino de Deus! 

Então, fica um povo, assim, religiosamente assistindo as reuniões, participando das reuniões, às 

vezes até com muita dificuldade, mas longe, longe... 

Aí a gente vai imaginar e pensa assim, nossa, eu nem sei onde anda a minha Bíblia, eu 

não estou orando convenientemente. Eu oro, mas, pra quem quer o Reino de Deus... Aí a gente 

vê uma série de coisas que tem contribuído, tem uma série de coisas que tem levado vantagem 

sobre nós.  

E essa luta nossa contra o pecado, é porque o pecado (o pecado é o próprio diabo, o 

próprio demônio) não quer que você alcance o Reino de Deus. Ele não quer, ele vai fazer 

resistência à nós. Então, vocês podem ter liberdade pra falar, pra explicar pra mim alguma coisa 

que, às vezes, eu não estou entendendo. Vamos dizer assim, trocar ideia, dar sugestão. Eu 

acredito que o Reino de Deus está entre nós, isso significa que? 

 

[Igreja] Tem alguém sendo Reinado por Deus. 

 

Deus não está achando isso em qualquer lugar não, se ele está insistindo com a gente, 

Ramiro, temos que levantar as mãos pro céu! Se Deus está insistindo conosco, é porque ele vê a 

possibilidade, como o Rodrigo acabou de falar aqui, o Rodrigo começou a falar e eu parei, eu 

tomei o microfone dele, porque ele ficou emocionado e não ia falar o resto. 

Deus está insistindo conosco porque ele vê, eu tenho certeza que ele conhece, ele sabe a 

terra que ele está semeando, ninguém vem ao Pai se Deus não...  Então, graças a Deus por isso, 

é um bom sinal, se Deus está insistindo conosco, é porque há possibilidade, tem ouro, tem coisa 

preciosa aqui, e eu sei que Deus não erra não. 
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Nós temos muita esperança, muita esperança mesmo. Por isso que a gente insiste, talvez 

até exagera. Às vezes até ultrapassa o limite. Às vezes, em vez de ajudar, até prejudica. 

Mas vocês estão entendendo a coisa? Então vamos, se tiver que, no louvor, virar assim, a 

gente vira, né, Toninho? Aliás, Wender, se tiver que fazer o louvor assim, nós vamos fazer, nós 

vamos fazer de tudo para agradar a Deus, se tiver que virar, nós vamos virar. O certo é que nós 

não podemos perder a oportunidade que Deus está nos dando de alcançar o Reino de Deus.  

Sê exaltado, seja exaltado o Senhor pra sempre, pra sempre reina entre nós, glorifica o teu 

santo nome. Amém? 

 

[Igreja] Amém. 

 

A introdução ficou tão comprida... Então, Paulo foi lá e falou, versículo 24. Renata.  

 

24. E alguns criam no que se dizia; mas outros não criam. 25. E, como ficaram entre si discordes, 

despediram-se, dizendo Paulo esta palavra: Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta 

Isaías. 

 

Então, aí Paulo deu uma apelada. 

(Risos) 

Então olha aí pra você ver. Paulo explicou, explicou, e eles ficaram? 

 

[Igreja] Divididos. 

 

Divididos. E como ficaram entre si, discordes, se despediram. “Ó, nós estamos indo, tal”. 

Um entendeu, o outro não entendeu, um achou, o outro não achou. Não é o nosso caso, que, no 

nosso caso, a unanimidade é boa. Dizendo Paulo esta palavra, bem falou o Espírito Santo... 

Então aí Paulo, será que ele apelou ou falou a verdade? 

 

[Igreja] Falou a verdade. 

Bem falou o Espírito Santo aos nossos pais pelo profeta Isaías dizendo: vai a este povo e 

dize: de ouvidos ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo de maneira nenhuma... 

Então, não vamos ver onde está o defeito. O quanto o coração deste povo está endurecido. Então 

vamos dar um jeito no seu coração, porque enquanto o seu coração... Presta atenção! Podemos 

até terminar a reunião com isso. Enquanto o seu coração estiver com problema, porque o 

problema está na dureza, na resistência, está dentro do coração, é uma coisa espiritual. 
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Porquanto o coração deste povo está endurecido. Então vamos orar e pedir: Senhor, 

amolece... Na sua oração você fala: Eu acho que não estou entendendo é porque o meu coração 

está resistindo, está duro. Amém? 

Versículo 28: 

28. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. 

 

Às vezes eu fico perguntando: Hoje, quem são os escribas e quem são os fariseus? Quem 

são os gentios de hoje? Pra mim, o gentio é aquele que nunca ouviu, que nunca teve a 

oportunidade de ler uma Bíblia, nunca teve o carinho que nós temos, a convivência que nós 

temos com as pessoas. 

O gentio é aquele coitado que chega, assim, e o ‘negócio’ bate no coração dele e agrada 

em cheio. É aquele que chega assim, sabe? O que seria hoje os escribas e os fariseus? É 

interessante, se você pensar, quem seriam os judeus... Você vai pregar o evangelho pra quem já 

está... Ele rejeita, ele resiste. Agora, você pega um coitado que nunca teve a oportunidade, que 

não sabe nem por onde começar, e ouve, aquilo entra em cheio no coração dele. Ele ouve, ele 

escuta. 

Você acha que o ladrão que estava ao lado de Jesus lá na cruz teve a oportunidade de 

conhecer os profetas, a lei? Teve a oportunidade de saber alguma coisa ou era um zero à 

esquerda? Era uma pessoa totalmente desqualificada. E a palavra de Deus entrou em cheio no 

coração dele, e Deus falou, “hoje mesmo...” Pronto, gente! Então, a gente entende perfeitamente 

que, parece que o coração da gente vai endurecendo. Por fim, você não liga mais, você vai 

perdendo o temor, vai perdendo a fé, o amor vai esfriando. É a pior situação que existe, é onde 

Deus já semeou, é onde Deus já plantou, é onde Deus já fez e não prestou, é a terra que foi 

reprovada, é o lugar onde você já não joga mais semente, porque ali já não tem mais jeito. Não é 

uma situação perigosa? Ele insiste, insiste e não há mudança.   

Então, lá na apostila, a gente fala, em um trecho, o cuidado que temos que ter com a 

doutrina dos fariseus, que ela continua existindo, ela não acabou. Então, se hoje você procurar, 

você vai encontrar aquelas mesmas pessoas daquela época, você vai encontrar hoje. Você vai 

encontrar os falsos profetas, você vai encontrar os fariseus, você vai encontrar os samaritanos. 

Nós vamos encontrar esse tipo de gente que Paulo falou, aqui. 

“Bem falou o profeta Isaías...” Ou o profeta Isaías estava falando só daquele tempo? Não 

estava se referindo ao tempo de hoje também? Por hoje chega. 

  Depois nós vamos dar sequência falando sobre? 

[Igreja] Reino de Deus. 
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Então, se você não perder as próximas reuniões, a gente vai continuar falando do Reino de 

Deus, se Deus quiser, se Deus não mudar, porque Deus muda, a espada muda. Se Deus 

perceber que não convém, ele muda, ou não muda? 

 

[Igreja] Muda. 

 

  E a gente? 

 

[Igreja] Vamos ter que acompanhar. 

 

Você vai ter que mudar também. 

As considerações, vamos ver.  

 

[Carmem] espera aí, ela não quer falar, eu quero falar, (risos). Eu fiquei preocupada. 

  

Preocupada? Amém. Graças a Deus  

  

[Carmem] Demais.  

 

Mas, você concorda? 

 

 [Carmem] Eu concordo demais, e eu estou me vendo nessa situação, como se, eu quero 

reagir, eu sei que não está boa do jeito que está e não estou dando conta de reagir, como leu 

aqui a situação do povo, com o coração duro. Eu fiquei muito preocupada. 

 

Amém, graças a Deus! Se a igreja não se preocupasse, aí eu ficaria mais preocupado, mas 

se tocou o coração da gente, é o que Deus quer. Porque a verdade vai sempre reinar. Seria uma 

hipocrisia da minha parte chegar aqui e não falar a verdade pra vocês. Falando a verdade, eu 

corro o risco de perder todos vocês, mas eu prefiro perder e ficar com a minha consciência 

tranquila em relação a Deus. Porque no dia que eu conheci o evangelho, eu entendi que a minha 

vida seria fazer o que eu faço, evangelizar. 

 

[Luismar] Eu também fiquei preocupado, irmão, na verdade eu queria fazer uma pergunta. 

Como eu vou saber se eu sou ou não reinado por Deus? 
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As coisas não são difíceis de responder, não são difíceis de entender. Você tem ideia de 

uma pessoa na terra que foi reinada por Deus? Então, imita-o, siga os seus passos. 

 

[Luismar] Mas Jesus conseguiu cem por cento e eu sei que eu nunca vou conseguir cem 

por cento. 

 

Cola Nele, amém? Ele foi reinado por Deus, ele foi dirigido por Deus, ninguém tem dúvida 

que Jesus Cristo foi reinado por Deus, foi dirigido por Deus. Então, o que ele fez? Nós vamos 

procurar... por isso que o evangelho é interessante pra nós, porque o evangelho vai nos ensinar, 

ele vai nos dar... Deus tem nos dado tudo que diz respeito a salvação. A salvação é ser reinado 

por Deus. Então Jesus, nos dias da sua carne, fez orações e súplicas, o que você vai fazer? 

Começa por aí, Jesus, nos dias de sua carne, fez orações e súplicas a quem o podia livrar dessa 

morte aqui. Porque, Deus não nos reina, não nos governa, porque nós estamos no corpo da 

morte, nós estamos sem vida, e Jesus veio para que nos tivéssemos vida. Então eu vou fazer 

orações e súplicas, eu vou insistir. Ele falou, Luismar, bate na porta, bate, “batei, batei e abrir-se-

vos-á”. 

Insista! Essa insistência... se você pensa que já alcançou, continua. Paulo fala assim: Não 

que eu tenha já alcançado, mas eu continuo, prossigo. Você pensa, por exemplo, vocês 

imaginam que eu sou reinado por Deus? 

 

[Igreja] Sim. 

 

E eu faço orações e súplicas, eu tenho uma preocupação muito grande, eu continuo tendo 

a mesma dúvida que o Luismar tem, eu continuo fazendo orações e súplicas. 

  Paulo falou, não que eu já tenha alcançado, mas onde cheguei eu continuo, por quê? Ao 

que tem se dará e terá... Uma pessoa reinada por Deus é a que mais quer ser reinada, uma 

pessoa que tem Deus é a que mais sente falta de Deus, viu, Luismar? Então, meu filho, ele é uma 

fonte inesgotável, quanto mais você tem de Deus, mas você vai querer ter.  

Deus já fez assim, Valdete, para que ninguém se ensoberbeça. Porque, senão, eu poderia 

chegar aqui, “eu tenho Deus!”, então eu vou sentar porque eu tenho Deus? Eu vou descansar 

porque eu tenho Deus? Aí, minha filha, que eu tenho que buscar a Deus.  Guarde o que você tem 

para que ninguém tome a sua coroa, não dê as suas pérolas aos porcos, edifica pra você um 

tesouro no céu.  
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Dá lá pra Suzi. 

 

[Suzane] Não, pai, eu nem vou falar nada, senão vai estragar, porque foi muito bom, tanto 

a parte de preocupar, aquilo que a Carmem e o irmão falaram; essa preocupação, é importante 

que tenha essa preocupação, é um sinal bom. Eu também estava triste, e pensei, não, é um bom 

sinal, depois que o senhor respondeu, eu falei que bom, é um bom sinal, a gente está sentindo 

ainda. E outra coisa muito importante que eu gostei muito foi, eu gostei de toda reunião, mas essa 

resposta foi muito boa, porque, assim, como ele fez? Orações e súplicas. Então o meu esforço, 

eu estava comentando com a Jussara aqui do lado, quando que nós vamos saber que estamos 

fazendo certo ou estamos fazendo errado, estamos sendo reinados. Se nós cremos que temos 

um rei, o rei não é rei sozinho, ele é rei porque ele reina, porque ele tem um povo. Então, como 

vamos saber que estamos sendo esse povo, que somos reinados? A gente tem certeza que ele 

está aqui, mas não são todos reinados, mas a preocupação é em saber se eu estou sendo 

reinada. 

 

Mas, só pra você ver como são as coisas, Jesus Cristo não é o caminho? Então você vai 

seguir Jesus. Jesus Cristo é o exemplo, ele é a salvação. Por isso ele é a salvação, ele, sendo 

Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Humilhou-se, foi lá embaixo, não é isso? Eu 

vou te ajudar ainda, quanto mais de Deus uma pessoa tiver, mais pequeno ele quer ser, mais 

simples ele quer ser. 

 

[Suzane] É justamente isso que eu ia falar, mas eu ia completar com uma frase, mas ele 

sente falta de Deus. Então isso foi muito bom, porque é buscando a Deus que a gente sente falta 

de Deus, por quê? Porque está pouco. Quanto mais... Ele é inesgotável. Então, assim, o esforço 

foi o que mais me chamou a atenção, eu não posso parar, eu não posso deixar de me esforçar. 

Se eu errei, eu vou ver, eu estou sendo reinada. Então o resultado vai mostrar, eu vou levantar, 

vou persistir, eu vou continuar. Mas, essa luta é que vai me permitir ser reinada por Deus. 

 

Amém. Eu tenho uma dica importante também, ele falou assim: entre vocês, quem...? O 

reino de Deus, como você vai entender o reino de Deus? O maior vai ser o menor. Então, já é 

uma característica, é uma dica muito interessante, muito boa pra você perceber a sua situação, 

porque, seria mais o ou menos assim, numa escala, aí do outro lado, quanto mais... está assim, 

mais ou menos isso. Então, quanto mais, aqui vem natural, e aqui espiritual, se eu cresço 

espiritualmente, então eu estou aqui embaixo. Quando eu estou aqui embaixo, naturalmente eu 
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estou aonde? Orgulhoso, soberbo, arrogante, prepotente, sem educação, grosso, sem afeição 

natural, desobediente aos pais, às mães (está lá escrito), e assim vai indo, não tem humildade.  

Naturalmente... espiritualmente... aí vai crescendo, ele vai, à hora que você estiver lá 

embaixo, levando, sendo humilhado, andando a segunda milha, sendo injustiçado; à hora que 

você estiver lá embaixo, chorando, clamando (tudo vai acontecendo, não preocupa não que 

acontece direitinho), mais cresce espiritualmente, desce naturalmente. O melhor sinal é este, o 

apóstolo Paulo falou: se eu não estiver fazendo certo, porque então eu estou sendo perseguido?

 Porque, uma característica do meu crescimento é a perseguição, é a característica do 

crescimento espiritual, é uma coisa boa, não pensa que é coisa ruim não. Por isso é que a gente 

tem medo de ser espiritual. É uma coisa boa, você vai dar graças a Deus, Senhor, que coisa boa! 

Amém? Deus falou conosco?  

 

  [Igreja] Amém. 

 

Então vamos curvar as nossas cabeças e agradecer a Deus. 

Como é bom o Reino de Deus, não é, Celinho? Amém, Ramiro? 

 

  ORAÇÃO: Amém, Senhor! Obrigado, Jesus! Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem 

insistido conosco. Se o Senhor tem insistido com a gente, é porque a terra ainda está 

correspondendo, a terra ainda dá esperança de que o fruto seja agradável. Eu tenho certeza, meu 

Deus, que o Senhor falou conosco bastante, eu tenho certeza que o Senhor nos alegrou, trouxe a 

nós uma esperança, porque nós estamos sentindo nesse momento que a palavra está fazendo 

efeito, que a palavra está falando conosco. Na verdade não se cumpriu o que disse o profeta 

Isaias, o nosso coração não endureceu, nós entendemos, ó Pai, que isso é verdade, que a 

verdade é essa, o que nos agrada é ser o menor, o que na realidade estamos querendo é ser o 

menor, o mais simples, o mais humilde. O que na realidade estamos desejando é diminuir para 

que o Senhor cresça, é entregar ao Senhor Deus, a direção da nossa vida, porque isso pra nós é 

melhor, nos dá realmente uma paz, uma esperança, nos dá, Senhor Deus, uma forca, porque 

sempre que nós chamamos ao Senhor, o Senhor se mostrou ao nosso lado, o Senhor Jesus, se 

mostrou amigo nosso, nosso companheiro, não seria realmente agora que nós iríamos resistir 

aquele que nós temos certeza ser o nosso amigo, o nosso Deus, o nosso companheiro. Obrigado, 

Pai, que realmente esteja entre nós o reino de Deus. Que realmente o Senhor Deus possa contar 

com as nossas vidas, com as nossas casas, com a nossa família, com o nosso povo, Jesus.  Ó 

Pai, como é bom sentir isso dentro de cada um de nós! Louvado seja o Senhor! 
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Nosso Deus é um Deus maravilhoso 

Reina aqui em mim 

Com poder saber e amor 

Esse é o nosso Deus 

Nosso Deus é um Deus maravilhoso 

Reina aqui em mim 

Com poder saber e amor 

Esse é o nosso Deus 

Reina aqui em mim 

Com poder saber e amor 

Nosso Deus é um Deus maravilhoso 

Reina aqui em mim 

Com poder saber e amor 

Esse é o nosso Deus 

 

Amém, Deus abençoe, abrace o seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. 
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11 - O homem é uma casa Espiritual – Parte II 

Reunião 30/12/2018 

 

Deus abençoe, tenham todos um bom dia, boa manhã, que a paz do Senhor esteja com 

todos. Amém! 

De ontem, quais as dúvidas que ficaram? As dúvidas que ficaram ontem, alguém ficou com 

alguma dúvida? Nós explicamos o quê, então?  

 

[Iury] Eu tenho que deixar de ser casa dos demônios e ser a morada de Deus. 

 

Então você acha que o normal do homem... 

 

[Iury] É ter demônios, ter um monte de espíritos fazendo a vontade deles, porque eles são 

mais valentes que eu. 

 

Se você sair por aí falando isso, por exemplo, na videira....  

 

[Iury] O povo vai falar, ‘não, chega aqui que nós vamos te exorcizar. Nós vamos orar por 

você, fazer uma reza aqui que vai tirar tudo, passar um óleo Santo’. Mas, entender porque a 

gente é morada, ninguém entende. Porque o mal entrou desde o início. Quando o homem 

concebeu o pecado, já virou morada dos demônios. 

 

E ele se tornou uma espécie maligna, ele foi contaminado. Assim como hoje nós podemos 

nos tornar filhos de Deus, no passado, nós nos tornamos filhos da serpente, quem não quiser 

falar ‘do diabo’ porque fica feio. Então, a gente se tornou filho da serpente, raça de víboras, 

espécie maligna. Jesus deixou bem claro isso, “vocês são maus”. O apóstolo Paulo também deixa 

claro quando ele fala: “Em mim não habita bem nenhum” (Romanos 7:18). Em outro lugar, “Deus 

condenou o pecado na carne”. Outra coisa, “carne e sangue não herdarão o reino de Deus” (I 

Corintios 15:50). Outra, “se não nascer de novo...” Por que precisa nascer de novo? Porque o 

homem velho é mau. O homem velho está condenado, é maligno. Amém? 
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Então, essas coisas são difíceis para a gente falar. Como eu falei para ele, se você for falar 

isso nessas..., eles vão excomungar você. Nós estamos com a possibilidade de nos tornarmos 

filhos de Deus. Olhando, você pode dizer quem é filho de Deus? A revelação vai acontecer 

quando Jesus voltar. Aí você vai saber quem se tornou filho de Deus. Deu para entender o que eu 

estou falando? 

Então, aqui nós estamos explicando! Reunião quarta, sábado, domingo... corre daqui, corre 

dali. Todo esforço é no sentido de ajudar a igreja. Então, quando eu encontro com uma pessoa, 

eu faço perguntas para ver ou sentir mais ou menos em que ponto ela está. A gente percebe que 

o índice de aproveitamento é muito baixo, muito, muito baixo, infelizmente.  

Deu para entender o que eu quero dizer? Então você vai conversar, ter comunhão com uma 

pessoa, a comunhão não rende, não flui, por quê? Dá impressão que você está falando uma 

coisa estranha, um assunto ainda desconhecido, não rende. 

Por isso que estamos perguntando, de ontem tem alguma dúvida? Um assunto tão 

complicado, tão difícil, é estranho que não tenha ficado nenhuma dúvida! Por que não ficou 

nenhuma dúvida? É porque eu não entendi nada, não ficou dúvida, eu não entendi nada!  

A Renata vai falar para nós. Você acredita no que foi falado? O que foi falado? 

 

[Renata] Que nós somos morada de demônios. 

 

É. Naturalmente... pode ser que a partir de hoje você não seja mais. Mas, se você for 

examinar os frutos, a gente percebe que ainda tem alguém morando no barracão lá nos fundos. 

Se você for examinar direitinho, você vai perceber que tem alguém que não saiu ainda. Tem coisa 

que você lava, pronto, eliminou. Mas tem coisa que você lava, lava, mas ainda tem lá um 

‘resquíciozinho’ e, a partir desse, volta tudo ao normal. Tem aquela ‘pragazinha’... Tem um capim, 

uma grama que você vem e capina tudo, limpa tudo, o nome é tiririca, você vem, deixa tudo 

limpinho, arrumado, quando você pensa que não, tá lá o fiapinho da ‘bicha’. Tem uma batatinha lá 

no fundo, que é a semente. 

Eu conheci uma pessoa que era encrencado, quando ele queria uma coisa... E ele 

resolveu tirar a tiririca do quintal dele. Ele estava fazendo um canteiro e a praga não deixava. Aí 

ele falou, eu vou acabar com essa tiririca. Ele chegava do serviço à tarde, sentava lá, e foi 

furando com o ‘negocinho’, furando e achando a batatinha. Ele foi encontrando a batatinha e 

amontoando. Aí, já tinha um monte de batatinhas e ele tirando. Resumo da história, ele vendeu a 

casa, mas não acabou com as batatinhas, com a praga.  
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Nós somos assim, nós somos uma espécie maligna. Nos purificar de todo pecado, só Deus 

poderia realmente fazer isso. A lei veio com essa intenção, a lei de Deus é perfeita. Então, uma 

lei perfeita poderia tirar toda a tiririca do quintal? Poderia. A lei é perfeita, mas não foi possível. 

Precisa tirar todos os nossos pecados, defeitos, porque, se não tirar, o que é que vai acontecer? 

Então ninguém vai entrar no céu, ninguém vai poder ir para o céu com um defeito. E aí, 

Naianny, ninguém vai poder ir para o céu, para o reino de Deus, a terra que Deus prometeu! 

Nada impuro... Presta atenção no que eu estou falando. Se tiver algum, tem que ficar por aqui, 

tem que ser tirado, tem que ser arrancado. Sem a santificação ninguém vai chegar, somente os 

santos, justos, perfeitos. Está escrito, nada impuro, nada que seja abominação vai entrar no reino 

de Deus. 

Então a lei não pôde tirar, não foi capaz, por causa da minha fraqueza. Eu falo que eu não 

vou fazer, mas como eu falei, nós falamos ontem... Eu não posso porque existe um outro espírito 

aqui. A casa sou eu, mas existem vários... nós somos uma casa espiritual, existem vários sob a 

eficácia, sob o comando de um. Então, tem um valente, que foi uma espécie, a serpente, tem um 

valente que comanda e esse valente é que manda em mim, eu sou escravo dele. Eu falo: eu não 

vou mais chegar atrasado na reunião. Você já não falou muitas vezes isso? E por quê que você 

chega? 

A gente fala: eu não vou mais beber isso, eu não vou mais fazer assim, eu não vou mais 

comprar... Nada daquilo que você fala, você é capaz de fazer, nada! A partir de agora eu vou tirar 

uma hora, um tempo para ler e vou fazer todo dia, tal hora vou fazer uma oração. Eu já vi muita 

gente do nosso meio começar coisas e, de repente, não é capaz. Às vezes eu mesmo. Ontem, o 

Omilde falou, eu vou fazer isso. Eu falei, não vai não, não faz não, porque você não é capaz. 

Você vai fazer uma semana, duas, e aí fica pior. Falei para o Omilde, não vai não, larga de mão 

disso, você não vai ser capaz. 

Então, não fala que você vai fazer as coisas. Se você quiser fazer, você faz, mas não fala, 

porque você não vai fazer. Ninguém tem força. O ‘eu’ é menor, é mais fraco, ninguém consegue 

fazer aquilo que ele quer fazer. Ninguém consegue. Por quê? Porque tem um maior que me 

comanda, que me escraviza, etc. Então vocês já perceberam que esse aqui, se ele é o 

comandante das trevas, se ele é o senhor do mal, do pecado, ele vai me conduzir nessa direção.  

A nossa salvação foi então o Espírito Santo que Deus deu. A lei não conseguiu tirar o 

pecado do homem, quando tirava um, entrava outro, tirava um, entrava dois, não consegue. O 

Espírito Santo é que nos salva, o Espírito Santo é que pode tirar o pecado do mundo. E é por isso 

que eu preciso de quê? Primeiro abrir a porta para ele entrar, primeiro querer que ele entre. 

Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa. Primeiro eu preciso... eis que estou a porta e 
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bato, se alguém abrir, eu entro. Deus não pula o muro, ele não vai violentar você, Deus não faz 

isso! 

Você precisa desejar, querer. Eis que estou a porta e bato. Isso mostra o seguinte: Deus 

libertou o homem, o homem é livre, mas ainda permanece sob o poder de Satanás. Por quê? Por 

que eu pergunto e vocês não tem dúvida? O homem é livre, mas ainda permanece sob o poder 

de Satanás. Não é Luiz, como é que explica isso? Tem como explicar isso, Toninho? O homem é 

livre, mas ainda permanece sob o poder de Satanás. O homem é livre, mas ainda está sob o 

poder de Satanás. 

 

[Toninho] Como o senhor tem falado, Jesus veio e libertou o homem, ele abriu a cela, a 

prisão. Você estava falando daquele exemplo dos escravos. Os escravos foram libertados lá, mas 

preferiram ficar sob o poder do senhor, do dono da terra, por medo de passar fome, medo do que 

viria depois. A gente também, por medo, vai ficando, fica escravo voluntariamente e a porta 

aberta.  

Então, Deus libertou o homem, deixei-os andar em seus próprios caminhos. Eis que ponho 

diante de você o bem e o mal, a escolha pertence a você. Ele veio, venceu o inimigo e, se ele 

venceu, adquiriu o direito sobre nós, ele adquiriu o direito sobre você. Só que ele não quer você 

se você não o quiser. Isso é justiça, isso é uma coisa perfeita, santa. Ele não quer você se você 

não o quiser. Então ele veio, inaugurou o caminho, abriu as portas e entrou no céu, e falou: 

Agora, quem quiser... 

Então eu sou livre. Tanto eu sou livre que... Se você não vier, você é punido? Se você 

chegar atrasado, você é punido? Se você não fizer aquilo que você disse que ia fazer, você é 

punido? Não. Isso é sinal que você é senhor do seu nariz. Você é livre. “Eu não quero, acabou. 

Quero ver quem vai me mandar”.  

Agora, se eu entender e fazer como Jesus fez, ele quis se tornar morada de Deus. Não 

tinha um lugar para Deus ficar. Porque Deus queria ficar aqui e não podia porque a porta... Ficar 

dois senhores no mesmo lugar, ficar dois comandos? A porta batia na cara dele. Ele não tinha 

lugar para ficar. Como foi falado ontem, o passarinho encontrou o ninho, o pardal encontrou o 

ninho, etc., mas Deus não tinha mais lugar para ficar. O Espírito de Deus, o Espirito Santo não 

tinha mais lugar, Ele não era bem-vindo.  

O homem recusou Deus. Só teve uma pessoa que realmente se propôs a ser esse lugar. 

Então ele disse: “Eis-me aqui, faz em mim a tua vontade, não seja como eu quero, mas como tu 

queres”. O que é que Deus queria? Pegar aquele homem e colocar na cruz! Aí Deus quer... outro 
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dia nós falamos aqui, depois eu vou tocar nesse assunto, Deus quer fazer uma coisa comigo, 

mas eu não quero. Tem como ele fazer se eu não quero? 

Deus fez com Jesus por quê? Porque Jesus queria. Amém!? O que é que Jesus queria? 

Deus quer fazer conosco também, mas não pode fazer porque a gente não quer. Então a gente, 

com todos os defeitos, a raça, a espécie é maligna. Então, o quê que Deus quer fazer? O que eu 

falei? Deus quer tirar todos os nossos pecados, defeitos. Deus quer nos santificar, aperfeiçoar, 

mas nós resistimos. Então, Deus quer tirar todos os nossos defeitos. Vamos ver se a gente 

consegue explicar aqui. Quem lembra disso aqui?   Como se fosse uma montanha... lá em uma 

das apostilas tinha um desenho desse. Aqui tinha um... esse monte aqui é o monte Sião, monte 

da santidade, a perfeição, a justiça de Deus, é para lá que Deus quer nos levar, à estatura do 

varão perfeito, à natureza divina. Tem que tirar o cascalho, tirar a pedra, ficar só com... foi o que 

Deus fez, o que Jesus Cristo conseguiu.  

“Por isso Deus, o teu Deus te ungiu,” (Salmos 45:7) por isso Deus colocou Jesus no mais 

alto lugar. Ele foi a pedra principal, a Igreja começa com ele, ele foi a primeira pessoa que 

conseguiu realmente eliminar o inimigo. Jesus Cristo eliminou... Satanás não conseguiu. Jesus 

Cristo eliminou o inimigo. Eu também estou querendo eliminar. E você? E o inimigo está 

atrapalhando? Está! Então o caminho é esse, eu venci. Jesus falou: “eu venci, tende bom ânimo 

porque você também vai vencer”. Por que você vai vencer? Porque ele falou. “O que você 

precisa? Fé? Eu vou te dar. De que você precisa, força? Eu te dou. De que você precisa, 

sabedoria? Eu te dou também. Tudo que você precisar me pede, eu vou te dar”. Deus tem dado a 

nós tudo que precisamos. Mas se eu não pedir? Se eu não desejar? Então eu vou ficar na estaca 

zero.  

Aí eu vou querer entrar lá, mas, de repente, tem uma coisa que está me atrapalhando, tem 

uma aresta na pedra. A pedra principal... Tudo é para poder ensinar. Aí, quanto mais a gente 

aprende, mais difícil fica. Tem uma pedra que foi Jesus Cristo, a pedra principal, a pedra que deu 

certo, a pedra da esquina. Aí, se eu quiser encaixar uma pedra aqui, ela tem que...  Aí, se eu for 

colocar uma outra aqui em cima, ela tem que... Vamos supor que eu queira colocar uma pedra lá 

e ela está desse jeito, tem um biquinho nela aqui, eu vou alterar a construção! Você já viu aquele 

símbolo da maçonaria que tem o esquadro, o compasso? E a Maçonaria, ela foi tirada ali da 

Bíblia. 

Cada um de nós é uma pedra na construção, só que a pedra é uma pedra bruta e que 

precisa ser... Então, se você pegar essa pedra e encaixar na construção, que é a igreja, ela vem 

uma pedra bruta. Por exemplo, ela não tem paciência. O que ela precisa fazer? Ela precisa ter 

paciência, porque, sem humildade, sem a santificação... Ela é injusta, aí tem que torná-la justa. 
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Deus tem que tirar todos os nossos defeitos. Aí você pega uma pedra aqui, qual defeito? Ela não 

fala. E Deus quer uma pedra que fale, essa serve? Ou então a gente dá um jeito de fazê-la falar. 

Aí você pega uma outra pedra que fala demais, você vai ter que arrumar a pedra, porque ela fala 

demais. Então, é só Deus que pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Eu quero falar, mas eu 

não sou capaz. Eu quero falar menos, mas eu não sou capaz. Eu quero chegar na hora, mas eu 

não sou capaz. Eu quero ter paciência, eu quero amar, eu quero suportar, eu quero isso, quero 

aquilo, mas eu não posso.  

Paulo fala: o bem que eu quero... (eu quero o bem, eu não quero o mal). O bem que eu 

quero, esse eu não faço, o mal que eu não quero, eu faço. (Rm. 7, 19). Alguma coisa está errada. 

Essa é a obra de Deus, tirar todos os defeitos de uma pessoa. E não é só tirar os defeitos, é 

também colocar na pessoa, as virtudes do Espírito Santo, as virtudes de Deus. Então, uma coisa 

que você não conseguia fazer porque você não tinha, Deus te deu. Tudo posso... Agora, de 

repente, eu posso fazer aquilo que eu não era capaz de fazer. E bem que você se esforçou! E 

bem que você pelejou!  

Então aqui, lembra, lá em uma das apostilas nós colocamos um monte aqui embaixo, que 

era o montezinho onde eu estava, que era a fé, o mais pequenininho. A fé é uma coisa que todo 

mundo tem, você não precisa fazer muita força para ter fé. O que é fé? Você acredita, o Paulo 

Júnior também acredita, o Mateus também acredita, o Elias acredita, quer dizer que todo mundo 

aqui tem Fé. Fé é acreditar, é dar crédito em alguma coisa. Todo mundo acredita em alguma 

coisa. Por isso que tem Espírita, tem Adventista, Testemunhas de Jeová, etc. Até a pessoa que 

não acredita em nada tem fé. Qual a fé dela? É acreditar que nada está certo. O ateu tem fé? 

Tem. Ele acredita que nada está certo. Por que é que tem Assembleia e Batista? Tem 

Assembleianos e presbiterianos, por quê? Porque a fé de um é diferente da fé do outro. 

Então são muitos tipos de fé, e no meio de todas essas, tem uma fé, uma que foi a fé de 

Jesus, a fé de Cristo. Essa é a fé que é capaz de vencer Satanás, a fé que vence o mundo. I 

João, a fé de Cristo é a fé que vence o mundo, a única fé. Então, seguir Jesus, pisar onde Jesus 

pisou significa copiar, imitar a sua fé. Por isso que a gente fala assim, “não foi assim que eu 

aprendi com Jesus. Jesus não ensina desse jeito”. A fé que vai me dar a perfeição, a santificação, 

o aperfeiçoamento; a fé que vai tirar os meus pecados, que vai colocar em mim as virtudes, é a fé 

de Jesus. A fé de Cristo. O quê que ele fez? Ele saiu aqui de baixo e subiu. O caminho que ele 

percorreu e chegou no mais alto lugar que um homem poderia chegar.  

Cada monte desses... aí a gente colocou lá e escreveu, cada um monte desse aqui 

significava uma coisa. Por exemplo: fidelidade, mansidão, paciência, justiça, sabedoria, 

misericórdia, amor, domínio próprio, tudo isso aqui são virtudes do Espírito Santo. O diabo não 
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tem essas coisas. O diabo não tem misericórdia. Então, uma pessoa que está aqui sob o 

comando, sob a eficácia de satanás não tem misericórdia. Não adianta você querer encontrar no 

diabo amor, ele não tem. A mangueira não dá abacate, não adianta você querer tirar abacate da 

mangueira.  

Jesus falou: “pode uma fonte jorrar água doce e amarga?” Pode de uma mesma fonte tirar 

um tipo de coisa e outra coisa de outro tipo? Então, maldade, crueldade, essas coisas você tem 

naquela árvore. Bondade, justiça, temperança, domínio próprio, amor, paciência, é nessa árvore 

da vida. O homem natural, que tem a natureza maligna, ele não tem paciência, se você apertar, 

ele ‘solta a franga’. Ele pode segurar, ele segura, ele finge que tem paciência. Ele segura, mas 

chega um momentinho... Ciúme também não está ali porque ciúme está no outro monte. Aí a 

pessoa fala: não, eu não tenho ciúme. Deus vem com um ‘bisturizinho’ e vai roendo ali até 

chegar... e a pessoa mostra que tem ciúme.  

Você vê cada mulher feia, pra dana, e o sujeito morre de ciúme do dela. Cada homem que 

não vale uma pitada de fumo e a mulher, “mas eu gosto, eu sou apaixonada”. Então, falar que 

não tem ciúme, que não têm inveja, preguiça, falar que não mente, como que não mente? 

Nenhuma dessas qualidades malignas vem de Deus, nenhuma delas. A mentira não vem de 

Deus. Se você mentiu, a origem daquela mentira é porque tem ainda dentro de nós o espírito da 

mentira. O espírito da vaidade, do orgulho, da violência, às vezes eles estão incubados, eles 

estão dentro de nós, incubados. Aí, Deus está vendo que tem, prova, leva a pessoa a uma 

situação, leva no fogo e o fogo revela. Leva a pessoa a uma situação que ele mostra que tem 

defeito e precisa tirar o defeito. 

Então, tem coisas que nós precisamos adquirir, e tem coisas que precisamos eliminar. 

Amor, sabedoria, fidelidade. Ser fiel... “serei fiel, precioso Jesus, serei fiel”. Aí, você vira a 

esquina... “há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, cada dia em meu viver serei fiel”. 

Chega a chorar emocionada, “serei fiel”, todo mundo chorando... sai ali, nega. Jesus falou isso 

para Pedro, e Pedro: “Não, esse ‘negócio’ aí é comigo mesmo. Esse povo aí é assim, ninguém é 

fiel, mas eu, o Senhor pode deixar”. Jesus falou para ele: “Olha, o galo não vai cantar sem que 

antes você tenha me negado três vezes”. Aí perguntaram: “Você conhece ele?”, “Não, conheço 

não”. “Você estava com ele esses dias?”, “Não, nunca nem vi.”  

O que é que você vê hoje? Você vê uma igreja com esse padrão? Mas a nossa fé é que 

nós vamos adquirir isso aqui. Aí eu saio e uso a minha fé, eu vou usar minha fé. Observo que eu 

não tenho isso aqui, aí eu vou conquistar esse monte. A sabedoria está lá em cima, mas eu vou 

chegar lá. Eu não tenho domínio próprio, quando eu vejo, já estourei; quando eu vejo, eu já falei; 
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quando eu vejo, eu já comprei, eu não tenho domínio próprio. É uma das grandes virtudes do 

Espírito Santo.  

Mas eu vou chegar lá. Deus proverá, eu vou chegar lá. Eu vou chegar onde Jesus chegou. 

Até o ponto em que alguém me bata no rosto e eu seja capaz de virar. Eu preciso de muito 

domínio próprio. Eu vou chegar onde Jesus chegou. Se alguém tomar o que é meu, eu não vou 

reclamar. Se alguém me ferir, eu não vou revidar. Eu vou chegar lá, eu vou conquistar todos os 

montes. Até ter o inimigo debaixo dos meus pés. Aí, meu filho, quando eu chegar aqui ó, o meu 

pé, meu sapato; eu vou ter o meu sapato, vou ter domínio sobre tudo. 

Miséria, egoísmo, arrogância, prepotência, orgulho, vaidade, inimizade. Inimizade, nem 

pensar, nem pensar! Vocês concordam que o caminho é estreito? E aí, dá para entrar lá sem isso 

aqui? Dá pra chegar sem isso aqui? Tem que tirar as arestas, meu filho, Deus tem que podar, 

Deus tem que tirar, até você chegar também. No final, nós vamos ter aqui dois povos. No final vai 

existir dois povos. Vai ter o Monte Sião, o povo de Deus e o que não é povo de Deus. No final vai 

ser isso. Agora eu vou mostrar um versículo para mostrar pra vocês que beleza que vai ser. 

Então esse aqui é o povo de Deus e esse aqui não. Esse é o povo de Deus por quê? Por 

quê que é o povo de Deus? Deus está aqui. Deus vai estar aqui. “Eu estarei com vocês, habitarei 

com vocês, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Eu vou colocar as minhas leis no seu 

coração e na sua mente”. É uma coisa que eu amo, é uma coisa que eu entendi. “Eu vou fazer 

isso”. Se Deus não conseguir isso, você não faz parte dali. Tem escrito isso ou não tem? Tem. 

Ele disse: “Eu edificarei a minha igreja, eu vou edificar, eu vou arrumar esse lugar para mim. Eu 

vou colocar as minhas palavras na sua mente e no seu coração e você será o meu povo e eu 

serei o seu Deus”.  

E o povo que não conseguiu, Deus não conseguiu fazer isso aqui, Deus não pode entrar 

aqui. Aí a grande Babilônia... O quê que ficou aqui dentro? A grande Babilónia são pessoas, é um 

povo. E o quê que ficou aqui dentro? Deus pega isso aqui... e os demônios? Então, Deus 

eliminou os demônios, ficou o Reino de Deus. É aqui então. Então, meu filho, nós estamos entre 

a cruz e a espada, nós estamos entre uma coisa e outra. Ou eu me torno povo de Deus ou 

automaticamente eu vou fazer parte... automaticamente, porque, na verdade, é daqui que Deus 

tira para lá. Não é de lá que vem para cá, mas é daqui que tira. Sai dela, povo meu! Então, a 

princípio, quem crer será salvo e quem não crer já está condenada. 

Então, a sua luta, o que você está passando, a sua tribulação, a sua luta é porque você 

quer sair e o inimigo não quer deixar você sair. A sua luta, a sua dificuldade é porque você quer 

ser povo de Deus. Mas a dificuldade é grande porque o inimigo não quer deixar você sair. 
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  Em apocalipse 18, 2: 

 

E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou ...Ap. 18:2 

 

A Grande Babilônia o quê que é? Você já parou para pensar o quê que seria, o que 

significa Babilônia? Lá em Pirenópolis tem uma fazenda que se chama Babilônia, mas não é a 

grande Babilónia. O quê que é a Grande Babilónia? É o povo que não conseguiu... Se tornou 

morada de demônios, quer dizer, os demônios não quiseram deixar sair. A grande Babilônia é um 

lugar onde os demônios vão estar. E aí, vai ser lançada, depois, no Lago de fogo. Deus vai 

eliminar o mal, eliminando a grande Babilônia. Ela não está caída ainda. Hoje ela não está caída. 

Hoje ela está de pé ainda, está recebendo, está colhendo aqueles que não se tornaram filhos de 

Deus. Dá para entender isso?  

 

Caiu a grande Babilônia, e se tornou Morada de demônios e coito de todo espírito imundo. Ap. 18:2 

 

Se tem espírito imundo, ele está em alguém. Se tem algum espírito violento, ele está em 

alguém. Ou eles estão em alguém. Onde estão os espíritos de prostituição? Onde estão os 

espíritos de escândalo, de mentira? Na grande Babilônia. Ela aceita, ela recebe. O povo de Deus 

resiste, rebela, mas a Grande Babilónia... 

Um pouquinho mais na frente você tem... capítulo 21: 9.  

 

E veio a mim um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas, e falou 

comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Ap. 21:9 

 

Olha lá a mulher, a esposa do cordeiro. O que vai existir no mundo são essas duas 

mulheres: A esposa e a que não é esposa. O corpo de Cristo e o corpo de Satanás; a esposa do 

cordeiro e a grande Babilônia, que é a outra mulher. Nós vimos agora mesmo o quê que era a 

grande Babilônia. Se tornou morada de demônios, lugar onde se acha todo espírito porcaria, aqui 

ele se dá bem. Aqui ele acha jeito de ficar, aqui não.  

 

E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, 

que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus; e a sua luz era semelhante a uma pedra 

preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro 

com doze portas, e nas portas doze anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das doze 

tribos dos filhos de Israel. Ap. 21:10-12 
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Não vamos ler tudo, mas é um povo que obedeceu a Deus, que aceitou a lei de Deus, um 

povo que... A glória, a beleza desse povo era a beleza de Deus. Só para a gente fechar, depois 

em casa você vai ler. Era um povo protegido, era um povo que realmente temia, que temeu a 

Deus. 

 

E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira; mas só os que 

estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ap. 21:27 

 

Amém! João Batista falou: Quem quiser batizar com água, eu batizo todo mundo com 

água, mas ele batizará com o Espírito Santo. Batizar com água, nossa! Se todos que eu já batizei 

com água tivessem sido fiéis, estivessem junto comigo! Mas, 90%... Então, não são os batizados 

com água, e sim os que forem batizados com o Espírito Santo. O selo que vai... Só quem tem o 

Espírito Santo! Então, ele é bom, é justo, ele é paciencioso, honesto, ele ama, ele perdoa, ele 

sofre o dano, sofre a injustiça, ele tem o Espírito Santo, ele foi santificado pelo Espírito de Deus. 

O Espírito de Deus encontrou ali lugar para ficar, o Espírito Santo foi entrando. 

Eu tenho, assim, uma ideia; imagina uma casa toda escura e você chega na casa e acende 

a luz do alpendre. Então, aquela casa está escura, no entanto, já tem luz no alpendre. Aí você 

passa para dentro da sala, acende a luz da sala, a casa continua escura, no entanto, no alpendre 

e na sala já tem luz. E a luz, a tendência é de ocupar todo o meu ser, eu vou ter o Espírito Santo. 

Eu e Ele vamos ser um. Ele e eu, quem me vê, vai ver ele. É um desafio muito grande. Mas isso é 

impossível? O quê que precisa? Só de um pouquinho de fé. Foi assim que Jesus fez. 

Deus falou conosco? Apertou demais? Você concorda que ficar lá na grande Babilônia é 

bem mais tranquilo? É bem mais tranquilo ficar camuflado lá no meio? Os olhos de Deus estão 

sobre todos os homens da terra. Não cai um fio de cabelo da cabeça da gente que ele não saiba. 

Os seus pensamentos, Deus lê, sabe? Salmos 101:6 - Os olhos de Deus estão sobre....  

Então é isso aí, eu vou alcançar. Vai depender de quem? Principalmente de mim. Coloca 

na sua cabeça, na sua mente. Você percebe que está faltando paciência, pede a Deus. “Senhor, 

eu preciso ter paciência”. Eu me lembro que uma vez eu pedi a Deus paciência, eu falei para 

Deus que eu queria ter paciência. Eu não tinha paciência, hoje eu tenho um pouco. Hoje eu tenho 

paciência, já posso dizer que eu tenho, mas eu não tinha paciência. Lá no começo da minha 

carreira cristã eu pedi a Deus, porque eu precisava ter paciência, principalmente no quartel onde 

eu trabalhava, eu precisava ter muita paciência. A Tainá ficou lá uns dois anos. Faltou paciência, 

não é, Tainá? Ela não teve paciência lá com o capitão que tinha lá. Ela não teve paciência com 

ela. Eu fiquei 32 anos. Você imagina o tanto que eu tive que ter paciência. Eu nunca fui punido, 

32 anos de exército tem que ter muita paciência.  
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Mas aí, eu fui pedir a Deus paciência. Aí começou uma tribulação na minha vida! Mas 

tribulação mesmo, de todo lado etc. Aí, de repente, eu estava lendo lá e vi: tribulação gera 

paciência. Aí eu entendi, eu pedi paciência, Deus mandou o quê? Tribulação. Quem quer 

paciência? Quer paciência? Prefere ficar sem paciência. Está lá, você pode olhar que está 

escrito: Tribulação gera paciência. 

Como que eu vou combater as coisas? Deus vai mostrar para mim. É de acordo com isso 

que ele vai mostrando para mim que me falta isso, que me falta aquilo, falta sabedoria. Quantas 

vezes na nossa vida nos falta sabedoria? Mas em muita coisa na nossa vida nos falta sabedoria. 

Jesus Cristo aprendeu de que jeito? Pelas coisas que ele passou. Ele aprendeu. O caminho é 

esse, gente! Nós também vamos aprender pelas coisas que nós passamos. Quanto mais rápido 

você aprender, melhor. 

Vamos curvar nossas cabeças.  

 

  ORAÇÃO: Amém, Jesus! O Senhor nos tem dado, tem colocado à nossa disposição tudo 

que nós precisamos. Vamos desejar os melhores dons, almejar os melhores dons. O dom da Fé, 

do amor, da sabedoria. Os dons que fizeram do Senhor o mais alto do céu, que salvou o mundo. 

Hoje o Senhor é o nosso salvador, é a nossa Justiça. Eu não posso de mim mesmo, mas o 

Senhor me ajuda, porque o Senhor é o meu ajudador, meu conselheiro, tu és meu Deus, é onde 

eu busco socorro. Só o Senhor tem misericórdia de mim; ajuda-me, Jesus! Ajuda para que eu 

possa chegar, para que eu possa, Deus, me aproximar, pelo menos me aproximar dessa 

perfeição que é o Senhor. Me aproximar, Deus, dessa bondade, desse amor. Ajuda! Ensina o 

caminho que eu tenho que andar, dirija os meus passos. Ensina, Senhor, onde eu tenho que 

colocar os meus pés. Não retire de mim a tua graça, o teu favor. Não retire de mim, Jesus, não 

se afaste, não se alongue. Escute minha oração! Veja, Senhor Deus, as minhas lágrimas! Tenha 

toda liberdade para me corrigir. Tenha liberdade, Senhor, para me corrigir; ponha temor. Abra os 

meus olhos, Senhor, para que eu enxergue tudo que está diante de mim e o que o Senhor 

propõe para me salvar. 

Ajuda-me, Jesus! Que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração sejam gratos 

ao Senhor. Escuta minha oração, olha do teu alto e Santo Lugar o estado em que me encontro, a 

situação que nós nos encontramos neste mundo. Salva-nos, nós te pedimos, Pai, em nome de 

Jesus! Amém! 

Não seja o que eu quero, mas, o que tu queres. Não seja feita a minha vontade, mas a tua 

vontade! Amém! 
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