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1 - Ter o mesmo espírito que havia em Cristo para morrer crendo na promessa 
Reunião 07.01.2007 – Domingo de manhã  

 
 

1) Até quando, ó Senhor, te esquecerás de mim? Para sempre? Até quando esconderás 
de mim o teu rosto? 2) Até quando encherei de cuidados a minha alma, tendo tristeza no 
meu coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? 3) Considera 
e responde-me, ó Senhor, Deus meu; alumia os meus olhos para que eu não durma o 
sono da morte; 4) para que o meu inimigo não diga: Prevaleci contra ele; e os meus 
adversários não se alegrem, em sendo eu abalado. 5) Mas eu confio na tua benignidade; 
o meu coração se regozija na tua salvação. 6) Cantarei ao Senhor, porquanto me tem 
feito muito bem.  (Salmo 13: 1 ao 6). 

 
 

Ontem nós estávamos lendo esse salmo; é uma palavra que Deus tem nos dado, é uma 
palavra que Deus tem falado muito comigo, exatamente para que alcancemos aquilo que nós 
queremos alcançar; o caminho para chegarmos até aquilo que queremos, passar além das 
mangueiras; o caminho que nós desejamos, para fazer de nós uma igreja, um povo que seja aquele 
que nós almejamos quando começamos a igreja. Quando começamos a fazer isso aqui, todos 
aqueles que vieram e se juntaram a nós, concordaram; estiveram conosco porque concordaram.  
Muitos não concordaram, muitos não quiseram e ficaram para trás.  Por exemplo: eu tenho nove 
irmãos, vocês não vêem aqui meus familiares... a não ser o Paulinho e, assim mesmo, o Paulinho... 
Eu era mais velho que ele e dei uma puxada nele;  eu expliquei para ele e ele concordou.  

A Lázara, o Ramiro, o Godoy, muitos dos que aqui estão, continuam cocosco porque 
concordaram com a visão da igreja.  Então, para vocês que estão chegando, como é o caso do Vitor, 
do João Paulo e etc.,  às vezes vocês não têm idéia, vocês ficam aqui...  A responsabilidade maior é 
nossa de passar para vocês aquilo que nós queremos. Se não for do jeito que queremos, não tem 
nada arrumado; se não for do jeito que nós queremos, não está bom. Isso não quer dizer que somos 
radicais, “tem que ser do jeito que eu quero, ou do jeito que o Paulinho quer, ou do jeito que o 
Adriano quer”. O Adriano também veio um pouco depois, mas também com essa visão.  Qual era a 
visão? A visão era Deus, porque nós entendemos que todo mundo, toda igreja chegava num certo 
lugar e parava, toda igreja chegava num determinado ponto e descansava, parava, não queria mais, 
por causa da tribulação, por causa da palavra, e nós sabíamos perfeitamente que era por causa da 
palavra.  Porque está escrito: “E sobrevindo  perseguição por causa da palavra...” (Mateus 13:21). 

Muitos não suportam a vida cristã, o caminho, por causa da palavra. Porque Deus vai 
dando,  como se fosse um  remédio, uma dose cada vez mais difícil. Porque o que nos aperfeiçoa, o 
que nos faz filhos de Deus é a palavra, é o alimento.   O apóstolo Paulo dizia: “Quando eu era 
criança, eu comia, alimentava das coisas de criança; agora, o alimento sólido é para os perfeitos, os 
adultos” (Hebreus 5:12). Não se admite uma igreja ficar alimentando de leite a vida inteira;  ela tem 
que crescer!  O crescimento dela não é a expansão territorial não, e nem saber que tem igreja aqui, 
em Palmas, Fortaleza, isso não é tão importante, o importante é você conversar com a pessoa e 
saber  que aquela pessoa cresceu. E muitos não conseguem sequer chegar na idade adolescente, e 
morre, e acaba.  E por que acaba? Por causa da tribulação, da perseguição, etc. Porque o  inimigo 
se levanta, claro!  E é muito melhor eu ficar sentadinho, assistindo, quanto mais de longe, melhor, 
sem compromisso, porque eu não vou ser perturbado, eu não vou ser molestado, eu vou ficar 
tranquilo. 

Quando fazemos, por exemplo, um jejum... Aqui nós estamos fazendo um jejum de um dia 
e meio a duras penas, dificuldade enorme, porque, nós não estamos acostumados a fazer jejum. 
Teve irmão que chegou nove, dez horas da manhã, teve que tomar café, senão não agüentava. 
Outros foram até a hora do almoço com muita dificuldade.  Não é fácil! E por que não é fácil? Falta 
de resistência, falta de costume, falta de hábito, aí você  não é capaz de fazer o jejum, não é capaz 
de orar, você ora 5 minutos e não agüenta mais.  Não temos o hábito da oração, não temos o hábito 
da reunião, não temos o hábito do jejum. E, com isso, a perseguição, a tribulação nos vence com 
facilidade, ela nos supera com muita facilidade.  Como nós vamos fazer para superar todas as 
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coisas e poder chegar aonde nós queremos chegar? Nós criticávamos: “porque levantou a mão está 
salvo, mais uma alma para Jesus”, quando a realidade, nas escrituras, é outra.  

Somente os santos, somente os justos, somente os perfeitos, somente aqueles que 
conseguirem mudar a sua natureza entrarão no Reino de Deus, somente os filhos de Deus serão 
herdeiros de Deus.   Tem que ser santo! Tem que ser justo! Nós poderíamos criar uma coisa 
paralela como normalmente é feito. Por exemplo, a Igreja Católica foi a primeira igreja que arriou, a 
primeira que sentou.  Ela não suportou a tribulação, não suportou a perseguição, não suportou as 
coisas e sentou.  O que ela fez? Ela foi criando coisas que facilitava para a igreja, foi criando coisas 
que exigia menos, foi criando a doutrina da igreja, a liturgia, as coisas da igreja. Começou a facilitar 
a vida da igreja.  Imagina, como um católico se salva? Pensa bem, você, hoje, pelo  que você já 
ouviu, pelo que você já sabe, como que um católico vai se salvar, de acordo com as escrituras? 
Pode ter outro jeito; eu não discuto outras coisas, eu discuto as escrituras. De acordo com o 
Evangelho, eu não vejo a possibilidade de um católico, realmente católico, ser salvo pela graça, ele 
vai lá no juízo final.  

Tem gente muito boa, do nosso ponto vista, que vai lá no juízo final e, quem sabe, vai 
obter sua salvação; lá no juízo final, pelas obras. Eu estou falando agora da primeira ressurreição, 
eu estou falando da igreja. O que é a igreja? Não estamos falando da carne, do juízo final não, 
estamos falando da igreja, da noiva de Cristo, daqueles que farão parte da primeira ressurreição, 
que reinarão com Deus, com Cristo, sentarão nos tronos para julgar, aquele povo escolhido; 
estamos falando dos escolhidos, dos eleitos. Vem uma pessoa e se interessa por isso, nós não 
podemos chamar uma pessoa sem antes esclarecer, Jesus deixou bem claro isso: “faz as contas, 
manda a pessoa sentar, fazer as contas” (Lucas 14:31). Porque Ele está nos chamando para uma 
coisa extremamente nobre.   Só por isso aqui que foi falado, você sabe que não serão muitos, de 
jeito nenhum. É bem provável que a pessoa imagine assim: “eu vou para o juízo final, eu já entendi e 
vou para o juízo final”. Pode ir para o juízo final? Pode.  “Eu já pensei, já fiz as contas e vou para o 
juízo final”. Isso aqui acaba contra nós no juízo final; uma pessoa que nunca ouviu o evangelho e fez 
aquilo que devia fazer, leva muita vantagem sobre aqueles que ouviram e não fizeram.  

Agora, a graça, a salvação pela fé, essa é extremamente difícil. Espero que hoje a gente 
não diminua o objetivo da igreja. Mas é possível? É possível. Vemos a dificuldade pelo seguinte... 
Também não resolve tentarmos outro caminho, tentar amenizar, como Jesus disse: “cuidado com o 
fermento dos fariseus”. Cuidado com isso. Porque é assim, o fariseu não é capaz de entrar, não é 
capaz de fazer, ele manera a barra, facilita, põe um pouquinho de fermento, ele não entra e não 
deixa ninguém entrar, ele não faz e não deixa ninguém fazer. É muita responsabilidade nossa, 
temos que fazer, temos que procurar realmente fazer.  Essa igreja nasceu com essa idéia, não 
nasceu para que houvesse nem um pouquinho de fermento. No nosso meio não tem.  Se tiver, eu 
quero que você detecta o fermento e nós vamos dar um jeito de expurgá-lo. Não tem, você percebe. 
Eu vou voltar no salmo.   

Quando a oração foi feita aqui no salmo, quem fez a oração? Ela saiu da boca de Davi, ela 
saiu do salmista,  mas era o mesmo Espírito que está em você hoje. E o que Ele queria? A mesma 
coisa que nós queremos hoje; exatamente isso, a igreja, os filhos de Deus, o mesmo espírito. Então, 
se o mesmo Espírito que estava em Davi, estava em Josué, estava em Samuel, o Deus de Jacó, o 
Deus de Abraão, o mesmo Espírito... Tem como, lá,  Ele ser uma coisa e, hoje,  ser outra? Ele 
estava em Cristo, Ele estava em Paulo e Ele está em nós.  

“Eu sou o mesmo, o que era, o que é, e o que há de vir”. O que era, é o que nós estamos 
falando; o que é, é o que nós estamos falando e o que há de vir... A única maneira de salvar o 
homem é mediante a graça, mediante a fé, sem que seja preciso você ser eliminado. Isso que é feito 
é uma restauração.  Quem lembra daquela igreja em Pirenópolis, aquela que pegou fogo? Ela foi 
restaurada.  Se eles tivessem arrancado tudo e construído outra, seria outra; mas não, é a mesma, 
foi aproveitada e restaurada. Nós somos restaurados, no mesmo lugar, no mesmo corpo você é 
regenerado, restaurado, no mesmo lugar onde você está. A mudança acontece aqui dentro de nós. 
O salmista diz assim: “Espírito Santo, até quando, Senhor, esquecer-te-á de mim para sempre? Até 
quando esconderás de mim o teu rosto?”. Sabe o que eu sinto? Exatamente isso, o dia que você 
sentir isso é porque o Espírito é o mesmo.  

Examina o espírito e você vai ver que muitos têm visto diferente; tem espírito aí que fala,  
às vezes, no nome de Jesus, mas ele não está passando isso... Ele está numa outra, é só você ligar 



5 

a televisão de madrugada, você vai ver o bafafá que está acontecendo no mundo espiritual, e não é 
esse Espírito, se você observar, não é esse Espírito. Não é esse Espírito que estava em Cristo, que 
fez orações e súplicas, que sabia que Ele estava entre a vida e a morte. Agora, esse Espírito aqui, 
nós o adquirimos na medida que vamos buscando; você vai buscando, você vai atrás Dele. Se você 
distanciar, Ele muda completamente, o espírito muda completamente. Não sei se vocês estão me 
entendendo! Vou parar um pouquinho para ver se você está me entendendo, se não, não adianta 
tocar para frente. Virgínia, está entendendo?  

 
[Virgínia]: Entendendo eu estou, falar é difícil, mas o que eu estou entendendo é que 

esse Espírito que esteve nos profetas, de Jesus Cristo, Ele também tem que ser o mesmo que está 
em nós. Se estivermos sentindo isso que eles oraram, como temos orado nesse salmo... Aliás, até 
uns quinze dias atrás, Deus me deu esse salmo e tem sido a minha oração constante. Eu assustei 
quando eu comecei a ler. Eu falei: “Senhor, a minha vida!” Está tudo escrito aqui, pus Goiânia, pus a 
data que Deus me deu e tem sido a minha oração, porque a luta está intensa. Então, graças a Deus 
porque eu vim hoje aqui para ouvir isso. O Espírito que esteve com Davi, em Jesus Cristo, Ele está 
também aqui, na igreja. Nós estamos padecendo, estamos suplicando por esse Espírito, para que 
Ele venha nos socorrer. Eu estou entendendo o que o Senhor quer falar, mas não dou conta de 
explicar. 

 
Porque a oração vai sair de acordo com o espírito. Por exemplo, aquela oração que foi 

feita assim: “Senhor, tem misericórdia dos pecadores, porque eu não sou pecador, tem 
misericórdia”. Você vê que é uma coisa bem arrumada, mas que é da boca para fora. Aquela oração 
feita assim: “Senhor, eu quero isso, e isso”. Aquela oração premeditada, aquela que o sujeito fez e 
pôs no caderno: “eu quero isso, e isso, eu vou atrás disso e disso”. Ele não vai se humilhar perante 
Deus para saber o que Deus quer. Ele não vai se humilhar: “Senhor, olha...”. Ele já vai com as cartas 
prontas, vai chegar diante de Deus e dizer: “eu quero isso, isso e isso, tal e etc.” Não sabe se foi 
Deus que ouviu, quem foi que ouviu e providenciou e fez. Muitos deles até alcançam as coisas. O 
espírito é diferente! Dá para  percebermos que é diferente. Às vezes eu vou lá querendo isso, isso e 
aquilo, e o outro vai querendo Deus; um vai com o espírito diferente, o outro vai querendo Deus: 
“Senhor, eu quero é o Senhor, porque se eu tiver o Senhor, as outras coisas que eu preciso, o 
Senhor vai providenciar; se é saúde, paz, o Senhor vai me dar”. Porque tudo está prometido, o povo 
Dele tem paz, não passa fome, os anjos acampam ao redor, o povo Dele é saudável. O que eu 
preciso? Eu preciso de Deus.  

Se Deus me arruma tudo, se Deus me dá tudo, a minha sorte cai aonde? A minha sorte 
cai no lugar certinho, as coisas acontecem exatamente a meu favor. Se cair uma pedra e essa pedra 
cair bem na minha cabeça, foi benefício, não foi malefício. Se uma bala perdida no meio de uma 
multidão de dez mil, quinze mil pessoas, veio e acertou em mim, foi graça, foi benção, porque, no 
meio de uma multidão de vinte mil pessoas, uma bala perdida foi me alcançar, você pode olhar, 
porque tem um motivo; é assim que pensa o homem de Deus. Quando João foi parar lá na ilha de 
Patmos, ele foi exilado, lá não tinha só gente boa não, o que ia para a ilha... Será que João 
entendeu aquilo como um castigo na vida dele? “Eu bem conheço o meu Deus, Ele está arrumando 
qualquer coisa, eu conheço o meu Deus, Ele está planejando alguma coisa, Ele não erra, Ele não dá 
nó sem ponta, Ele não prega prego sem estopa. Eu não estou aqui à toa”. E estava lá à toa? É 
assim que você tem que pensar, como um homem de Deus; assim que você tem que pensar como 
filho de Deus; você é guiado por Deus; você é dirigido por Deus, você tem Deus. O Espírito é o 
mesmo e não muda, é o mesmo hoje, ontem e sempre.  O Espírito é o mesmo. Mudou a roupa, 
mudou o sapato, mudaram as coisas. Ele já tinha dito antes: “Vai passar o céu e a terra, todas as 
coisas vão passar”. Mas Ele não passa. 

 
[Welmo]: Como foi falado no começo, Deus, quando chamou a igreja, Ele tinha um 

propósito, e o propósito da igreja não mudou, ele continua sendo o mesmo, é de buscar a Deus, é 
de ter Deus, e é importante que as pessoas que estejam chegando entendam isso. Tem muita gente 
que até comenta: “tem tanto tempo e vocês continuam falando a mesma coisa”? É porque o espírito 
não mudou, nós continuamos querendo Deus. E aqui, percebemos pelo salmo, quando ele fala 
assim: “até quando o Senhor vai ocultar de mim o teu rosto”? Percebemos assim, que é uma pessoa 
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que está sempre querendo Deus, Ele busca, busca Deus, mas parece que Ele não acha, parece que 
ele ainda não encontrou, ele deseja mais. Eu acho que é esse Espírito que nós temos também, 
estamos sempre buscando, mas nunca está bom, sempre queremos mais. E eu concordo que é bem 
diferente do que  temos visto por aí, “as pessoas têm muito de Deus”, enquanto nós estamos atrás, 
buscando, querendo Deus, achando que Deus está longe. Tem gente aí que está saindo Deus por 
tudo quanto é “buraco”; tem Deus demais, a presença de Deus, “foi Deus, foi o Senhor”, e ficamos 
assim: “puxa, mas parece que estamos longe de Deus e esse povo está transbordando Deus, o que 
está acontecendo”? Mas é porque o espírito é outro, é o espírito que corrompeu, que mudou, que 
acha que já achou Deus, mas nós ainda estamos atrás. 

 
Exatamente isso, e sabe quando vai terminar a sua luta? Atenção! Você pega em Hebreus 

Capítulo 12, se eu não me engano, e fala lá: “homens que buscaram a terra, buscaram a cidade, 
morreram sem alcançar”.  E eles perseguiram aquilo até o fim, e eles foram até o fim. Aí nós vamos 
ter uma série de versículos que vai ajudando você, vai te dando uma força. Lembra quando nós 
falamos ontem, que quando você chega diante de Deus, o que Deus vai dizer para você? “Meu filho, 
é assim mesmo, todos que querem viver piedosamente serão perseguidos, você está sendo 
perseguido, é assim mesmo”. Por quê? O nosso normal é arrumar, nós queremos fugir da 
perseguição, fugir da dificuldade, fugir do negócio e etc. Arrumar o nosso meiozinho e ficar. Mas não 
é, o filho de Deus não vai ter isso. Vai ter paz, saúde, segurança? Vai. Mas do jeito de Deus, não é 
do jeito que  queremos não, é do jeito, na hora, no tempo de Deus. Se  tentarmos arrumar, fica pior, 
não funciona, não nos deixa feliz, e nem Deus vai ficar feliz. Não adianta, nós vamos aprender uma 
série de coisas que não é próprio do homem: esperar, ter paciência, humildade... É uma coisa que 
não é própria do homem e nós vamos ter que aprender. Hebreus 11 a partir do 8. 

 
“Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber 

por herança; e saiu, sem saber para onde ia”. (Hebreus 11:8).  Por aí você já vê. Abraão recebeu 
uma ordem, recebeu uma missão. “Abraão, vem cá. Eu já observei sua vida, observei você, eu sei 
que você vai ser capaz de fazer isso pra mim. Então, você vai sair para uma terra que eu te 
mostrarei”. Abraão era homem como nós, gente, certamente Abraão pensou...  quem não quer uma 
terra assim? “Como é Senhor? Vai ser assim e assim assado”? Pôs no lápis ali. Quem não quer uma 
terra dessa? E ele, mais do que depressa creu, teve fé, ele creu naquilo, naquela palavra. Eu não sei 
como Deus se manifestou para ele, mas ele creu que Deus, todo poderoso, criador do céu e da 
terra... Deus estava prometendo para ele e ele saiu, “então vamos embora”, pegou as coisas e saiu 
andando, rumo a uma terra, sem endereço, sem foto, sem mala, sem estrada, sem nada, e ele saiu. 
Lê para você ver. 

Agora em Hebreus capítulo 11, versículos 9 ao 13. 
 

9) Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas 
com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa; 10) porque esperava a 
cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. 11) Pela fé, até 
a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho, mesmo fora da idade, porquanto 
teve por fiel aquele que lho havia prometido. 12) Pelo que também de um, e esse já 
amortecido, descenderam tantos, em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia 
inumerável que está na praia do mar. 13) Todos estes morreram na fé, sem terem 
alcançado as promessas; mas tendo-as visto e saudado, de longe, confessaram que 
eram estrangeiros e peregrinos na terra. 

 
Todos eles morreram na fé, sem ter alcançado.  Às vezes eu penso assim: “você vai 

morrer e nunca vai ver a igreja que você queria”. Mas eu fui salvo, eu morri crendo, eu morri 
perseguindo aquilo que tem que ser perseguido. Qual é a descrença? Qual é a obra do Diabo? É 
sempre colocar diante de você isso: “cadê a igreja? Cadê o povo? Cadê aquilo que você 
imaginava”? E aí eu vou sentar, vou lagar de mão... Então, é isso que nós, às vezes, não 
entendemos. Tudo isso aqui já foi até explicado, é porque  passamos e não observamos direito. Uns 
desanimam, outros vão desanimando; outros vão, pensam direito, cansam, às vezes nem lembram o 
que é. Os meninos vão crescendo, os velhos apagando, e os meninos não estão sabendo, não tem 
mais quem fala, os papéis vão ficando, e acaba. Chegou um ponto em que a igreja, o povo de Deus 
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perdeu toda a informação, perdeu tudo. Depois um profeta vem e acha o livro, acha aquilo que 
estava perdido. O povo de Deus chegou a perder tudo, tudo, desviar completamente.  Essa busca, 
essa insistência de que a igreja somos nós... Se nós não estivermos ali, colocando azeite, orando, 
pedindo a Deus: “Senhor, não deixa apagar o Espírito, não deixa o Espírito ser extinto”! O Espírito 
quer te dar essa força para andar. Abraão andava, fazia jejum. Esperar cinqüenta anos uma mulher 
dar a luz, queria ver qual  de nós que ia ter essa paciência! Só o Espírito que estava nele!  Você 
precisa é do Espírito. “A carne e o sangue não herdarão o reino de Deus” (I Coríntios 15:50). 

 Paulo buscou tanto a Deus, exatamente para deixar uma segurança maior. Porque Deus 
quis isso, “eu vou deixar umas coisas escritas para o Welmo, eu vou arrumar umas coisas escritas. 
Paulo, vem cá. Vamos escrever rapidinho, Paulo, porque, senão, o Adriano não vai agüentar, o 
pessoal de Pires do Rio, é dois anos, três no máximo.   Vem cá, vamos deixar algumas coisas para 
eles”. Toda escritura foi escrita pela mesma pessoa, Por quem? E com qual finalidade? Instruir, 
corrigir, ensinar, te ajudar, ajudar você também a entrar nessa terra que Abraão morreu sem ter 
alcançado. O que Paulo falou? Você acha que Paulo não viu o que nós estamos vendo? Será que 
Paulo também não queria dar uma folgadinha, com uma turma boa, com um pessoal bom? Queria 
ou não queria? Que jeito foi que ele morreu? Pegou uma sacolinha, foi indo para Jerusalém, “sei que 
não vou voltar, Deus já me revelou, não vou voltar, é a última viagem, estou indo”. Mas morreu triste, 
deprimido? Morreu como alguém desenganado, derrotado, frustrado? Não. Cabeça erguida, “corri a 
carreira que me foi proposta, combati o bom combate, fiz e estou aqui feliz da vida, estou indo feliz”.  
E é com esses homens que nós vamos encontrar, é para esse lugar, para o seio de Abraão que nós 
estamos indo.  

Às vezes, perdemos a paciência aqui, porque você fica falando... O capeta, às vezes, está 
aí, não está importando com muita coisa não. E perdemos a paciência, porque queremos ver o 
negócio natural,  temos dificuldade para ver a coisa espiritual. Muitos dos que estão encapetados, 
para não dizer endemoninhados... Quem não tem o Espírito de Deus, tem o outro. Quem ainda não 
adquiriu uma coisa, tem a outra. Pode ser até colega de quarto, não tem.  O que nós podemos fazer 
se não tem ainda? Nós vamos fazer tudo para ele ter, “buscar-me-eis e me achareis, eu estou me 
colocando a disposição de vocês, se você me buscar, você vai me achar”. Mas se eu não achar? E 
aí? É para achar. “Você vai me buscar, você vai achar”. Mas e se eu não achar? Se eu não 
encontrar, o problema é do Hermógenes? Se eu não encontrar, o problema é da Virgínia? Se eu não 
encontrar... O problema não é do seu pai não. O seu pai, ele pode te ajudar, mas o problema é 
pessoal, é de cada um. A salvação do homem é Deus.  E tudo que podia ser feito, Deus fez; Ele nos 
deu o Espírito que nos salva, fez tudo para que esse Espírito pudesse estar hoje à sua disposição. 
“Senhor, dá-me do seu Espírito, eu quero ser salvo”. É a arca, esse Espírito corresponde à arca. “Eu 
quero entrar nesse lugar, eu quero entrar nesse Espírito, eu quero ser salvo, eu acredito nessa terra, 
eu acredito nesse céu, eu acredito nesse mundo que Deus prometeu, eu quero ser salvo, eu quero 
Deus”.  Nós estamos caminhando rumo a uma terra que Deus prometeu. 

Pedro, Paulo, Tiago, Abraão, Isaque, Jacó... Todos eles chegaram à conclusão que nós 
temos que chegar.  Não sei se nós já chegamos, mas eles chegaram à conclusão que nós temos 
que chegar. O apóstolo Pedro, por exemplo, fala: “a terra que ora existe está reservada para o fogo 
e destruição”. O Diabo anda ao seu redor. Temos a ilusão de que podemos alcançar as coisas aqui, 
quando, na realidade, aqui é a terra da peregrinação, não é a nossa terra, nós estamos aqui 
buscando a Deus. Não tem como você imaginar as coisas funcionando aqui na terra; esse negócio: 
“sara a nossa terra, o reino de Deus”, isso não tem jeito. Deus  fez um novo céu, uma nova terra, um 
novo homem, tudo para acontecer. Isso vai acontecer, num momento, num piscar de olhos. O 
apóstolo explica isso, num piscar, de repente, quando você menos esperar vai acontecer, essa é a 
nossa fé, é isso que faz você vencer, perseguir. Se você não tem essa fé, pede a Deus, porque é 
isso que faz você perseguir. Num momento, num abrir e fechar de olhos a coisa vai acontecer. E, aí, 
você, se estiver vivo, será transformado, essa carne e esse sangue não herdarão o reino de Deus.  

Mas você que estava no mundo mas não era do mundo, não confiava no mundo... Jesus 
disse: “se o meu reino fosse desse mundo, esse povo estaria do meu lado, eles pelejariam por mim, 
observa e vê que todo mundo é contra mim; então, meu reino não é deles”. Ficamos tristes, 
achamos ruim quando somos perseguidos, achamos ruim quando as coisas estão contra. O salmista 
faz essa oração aqui: “até quando, Senhor? Até quando? Ninguém me paga, minhas coisas não 
funcionam, até quando o inimigo vai rir de mim, vai zombar de mim?”. Mas lá no fim o espírito volta 
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atrás e diz: “mas eu confio no Senhor, eu não vou deixar de confiar no Senhor”. Eu vou reclamar, eu 
vou lamentar. Por que lamentamos e reclamamos? Não é errado não, não pensa que é errado, 
porque não tem cristão que não lamenta,  que não reclama, não tem cristão que não quer... Por isso 
que Deus deu o Espírito, exatamente no jeito, para te ajudar.  

Ele entende que você é carnal. Falar: “eu vou fazer só a última parte”, você está errado, 
você tem que lamentar, chorar, você tem que dizer: “Senhor, eu quero, eu gosto dele, Senhor”. Mas, 
aí, não fique rebelde não, faz a oração; no fim da oração: “Senhor, todavia, faça do jeito que o 
Senhor quiser; se o Senhor ver que não é para mim, se o Senhor ver que não dá certo, se o Senhor 
ver que não pode... Me dá paciência, me dá força. Eu quero dizer ao Senhor que apesar de tudo 
isso, do meu grande amor, da minha grande dependência disso ou daquilo, eu quero dizer que o 
Senhor está na frente. Eu confio no Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa, eu sou besta demais 
da conta”. E aí você chora,  lamenta. E aí Deus vai...  

Esse espírito é o que Ele quer.  O que está acontecendo com o seu espírito? Está sendo 
quebrantado para entender, porque, senão, não vai entender. Abraão saiu pensando na terra: 
“nossa, eu vou fazer isso, isso e isso. Depois vou colocar uma filial em marte, outra em júpiter”. 
Abraão saiu assim, pensando assim, mas, depois, levou bordoada no caminho, quantas vezes! 
Quando chegou lá, ele foi entender o seguinte: “não é essa terra”. Aí, chegava cansado, arrastando 
a bengala, todo amortecido, “não é essa terra”. E ele chegou lá e falou: “o homem é mau, as coisas 
são más, as coisas nesse mundo... Não tem jeito, não adianta, não é essa terra”. E aí continuava 
andando,  ele tinha em mente a terra, ele tinha em mente o lugar. Se a igreja peregrinar, se a igreja, 
de um modo geral, caminhar nessa direção, ela vai alcançar o Espírito de Deus.   Amém, Carlinhos? 
É por aí?  

 
[Carlinhos]: Amém, realmente, essas coisas que escutamos nos ajudam a permanecer, 

continuar, animar, e é isso mesmo. Está difícil, mas é o mesmo Espírito que tinha em Abraão, Paulo. 
O senhor falou, João foi parar lá no exílio, mas tinha um propósito de Deus, quer dizer, tudo tem um 
propósito de Deus, pode ser na maior dificuldade, na maior tribulação, tem um propósito de Deus. E 
o quanto não valeu aquela ida dele para o exílio?! Foi dali que saiu o Apocalipse inteiro, é uma coisa 
tremenda. Paulo, por tudo que ele passou, ele deixou essas cartas aí que nos ajudam  sem medida. 
Quer dizer, buscar a Deus, ter esse Espírito aí. Até a oração de Davi, na hora que ele estava orando, 
achando que estava lá embaixo... Ela nos edifica hoje, oramos, como a Virgínia falou ali, ela sentiu o 
mesmo problema, a mesma dificuldade e o Espírito testificou com o que estava em Davi naquele dia, 
é o que ele sentiu. E realmente, temos que buscar a Deus para ter isso.  

Ter Deus. E não é errado achar que falta, que precisa mudar. “Vai mudar o espírito na  
hora que achar que tem, que está bom, que alcançou a terra”. Realmente, a terra, aqui, vai ser meio 
difícil de alcançar, mas vamos ver essa terra e morrer na esperança.  Ouvir essas coisas é o que 
nos ajuda a permanecer na esperança, continuar, caminhar; Deus mostrando: “é assim mesmo”. 
Como o senhor falou, Abraão saiu pensando que era de um jeito e certamente Deus foi falando para 
ele e ele: “ah, está bem, não é aqui mesmo não”.  

Amém, se eu pensasse antes assim: “não adianta mexer com ninguém, que ninguém tem 
jeito...” Às vezes pode imaginar... Mas e tudo que nós fizemos até hoje? Foi em vão? Essa 
areazinha que foi feita aqui do lado?  Eu fico olhando e eu quero, eu quero a área, eu gosto, eu 
gosto de ver a coisa bem feita, passo ali e fico feliz. Aí você pensa: “não, não vou fazer isso não. Eu 
vou botar é veneno na comida”. Mas não é assim, você vai fazer tudo que tem que fazer, você vai 
almejar realmente um povo, uma igreja, uns irmãos abençoados, pessoas fiéis, queridos irmãos. 

 
Você não viu o povo ainda, mas você quer o povo, você não viu ainda a coisa funcionando 

tudo direitinho, mas nós queremos.  “Busca o reino de Deus e a sua justiça”. A maneira Dele pensar, 
o jeito Dele pensar, você vai atrás, amém? Amém, amém mesmo! 

  
[Suzane]: É isso mesmo que os irmãos falaram, amém mesmo, muito bom. 

Principalmente, você morrer nessa esperança, você ainda não vê, mas acredita, e ninguém tira da 
sua cabeça, porque é essa fé que faz você chegar até lá. É tão individual, porque você não 
consegue passar o que você acredita para o outro, não consegue acreditar para o outro, você pode 
falar, mas não pode fazer pelo outro, então é muito individual. Fé é realmente crer naquilo que você 
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não vê, não tem nenhum sinal, “não tem nenhuma mancha de nuvem para chover”, não tem nada. 
Realmente Deus deixou muitas testemunhas, o caso de Abraão, de Sara, muitos casos, 
testemunhas, para que nós pudéssemos hoje ter respaldo para isso, buscar esse Espírito. Você 
precisa enxergar, só que você não enxerga com os seus olhos, mas tem certeza daquilo ali. Abraão, 
com certeza, viu essa terra, por isso que ele quis comprar, “vou fazer a conta. Eu quero isso aqui 
mesmo”. Porque ele acreditou, teve certeza que aquilo ali existe, é bom e ao mesmo tempo é difícil, 
não é fácil, é muito difícil. Eu estou chegando a conclusão que realmente vou ter que morrer 
esperando, porque os meus olhos vão ter muita dificuldade de ver isso. Mas eu preciso entender 
isso, isso sim, eu acho que isso é querer Deus de verdade, querer Deus mesmo. 

 
Lá falava assim: “uma cidade que tem fundamento” (Hebreus 11:10). Que cidade é essa? 

O povo. Que fundamento é esse? Deus, Cristo. Você vai atrás de um povo que tem Deus, você vai 
buscar, perseguir um povo, uma cidade que tem fundamento. Essa cidade é a igreja e esse 
fundamento é Cristo; você vai procurar um povo que tem Deus. A minha esperança é que o 
Hermógenes tenha Deus, que a Carmem tenha Deus. De repente eu vejo que a Carmem ainda... 
Examinando o espírito, eu percebo que a Carmem ainda... Depois que terminar a reunião ela vai 
perguntar se ela tem ou não tem... rsrs.  

Examinando o espírito, Deus dá a nós os dons, quanto mais você busca a Deus, mais 
você adquire os dons, quais são os dons? Você não vai repartir com ninguém se você não tiver o 
dom de misericórdia, você não vai perdoar ninguém se você não tiver o dom, porque os dons, eles 
vêm do Espírito. Você não vai passar pelas coisas, a carne não passa, ele (dom) vem pelo Espírito.  
Buscando os dons, você está buscando o Espírito. Servindo, examinando, você percebe que aquele 
ali parou, que aquela ali está desanimada, ou então que aquele outro não entendeu ainda, mas você 
não vem com pedra, com pau, continua jogando água, continua incentivando. Porque você está 
deslumbrando, como foi falado, a terra, você está olhando a terra, está vendo a pessoa sem aqueles 
defeitos, vendo a igreja sem aqueles problemas.  Você luta por aquilo, quem ganha com isso? É a 
pessoa que está lutando.  

Eu estou lutando, pelejando, a Suzane de repente começa a ver e fazer, o Sílvio começa a 
ver (a Suzane) e começa a fazer também, o Godoy começa e assim vai indo. O sal vai passando, 
um para o outro, e todo mundo começa a fazer, todo mundo ganha, o plano de Deus é esse, que eu 
seja uma luz. Eu começo a ver e a imitar, o outro vê e começa a querer fazer também. E estou 
deslumbrando um povo de Deus, sem ruga, sem mancha, sem defeito, uma igreja gloriosa, 
concordam? Eu estou olhando para uma igreja gloriosa, porque eu faço parte dela, eu estou 
buscando-a,  estou olhando... “Mas você não está vendo”, eu estou vendo o Sílvio sem defeito, 
estou imaginando o Leo santo, um homem de Deus. “Mas não tem jeito, ele está enfiado lá no meio 
do mundão”. Tem, porque Deus veio ao mundo, Ele entrou no mundo, não escolheu lugar não, Ele 
veio. Eu imagino, eu deslumbro, eu vejo as pessoas sem os defeitos, e creio na possibilidade de que 
ela se converta, creio que ela vai deixar de fumar, deixar de beber, que ela vai aprender amar uns 
aos outros, creio que o espírito de prostituição vai acabar, que ela vai ser do jeitinho que Deus quer.   

 
[Júnior]: É como o senhor falou no início. No meu caso, peguei o bonde andando, a igreja, o 

senhor, o Godoy, já com essa idéia, com essa visão, com esse Espírito. O que fez Davi...  Abraão sair... O 
mesmo Espírito está sendo proposto para nós, ter o mesmo Espírito. Se você for observar, tudo é fruto do 
Espírito. Por que o senhor fez essa área aqui? É fruto do Espírito. O que faz nós... Fruto do Espírito, tudo é o 
Espírito que está fazendo. Igual o Godoy falou e foi falado no início, por que a igreja Católica parou? Entrou 
um outro espírito. Foi suficiente para ela parar, isso me chamou a atenção demais. Hoje, de que nós estamos 
correndo o risco? De não ter o Espírito e parar, como as outras ficaram. O senhor também falou uma coisa no 
início que eu achei interessante demais, quantos vão fazer parte da primeira ressurreição? É esse Espírito 
que vai levar, animar, como foi falado ontem. O tanto que uma reunião dessa renova, ajuda, abre os olhos...  

 
Não arranquem os cabelos, não se afobem, apenas continuem crendo, buscando a Deus. 

Busquem a Deus, o segredo é esse. E você encontrará a resposta certa, descanso para as vossas 
almas, consolo, esse Espírito, Ele é consolador. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus 
que tem nos dado o seu Espírito, que tem nos feito enxergar do ponto de vista de Deus, subir os 
montes, e ver as coisas. 
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Oração: Amém Jesus, Pai nosso, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, de onde nós 
aguardamos o salvador, de onde nós esperamos os nossos irmãos que descerão do céu vestidos, 
devidamente vestidos para o grande dia da ceia, das bodas. E nós estaremos ali, com certeza, 
juntos,  para aquela grande festa, com certeza, quão gloriosa será.  

Se nós soubéssemos cantar: “quão glorioso será esse dia”, não é Marquinhos? Quando 
salvos, todos juntos, os salvos poderão dizer alegres que não foi em vão a espera, que não foi em 
vão a luta, não foi em vão a paciência, a humildade, não foi em vão  a carreira que ele correu, 
porque ele creu, ele creu na palavra de Deus, ele creu na palavra que Deus deu, de que haveria um 
novo céu, uma nova terra, e um novo homem. 

Diz para nós, Senhor, o que nos falta agora? Nós vamos fazer a mesma oração que o 
Senhor fez ali. Até quando o nosso homem natural vai se opor ao Senhor? Até quando nós faremos 
resistência ao evangelho? Até quando, Jesus, o inimigo vai prevalecer? Que esse jejum que nós 
estamos fazendo possa nos alertar para uma santa esperança, uma digna esperança, chegar juntos, 
entrar no portão celestial, quão gloriosa será essa chegada, sabendo que não foi em vão todo nosso 
esforço, toda a nossa intenção de que todos fossem salvos. Todo o nosso empenho feito no sentido 
de que nenhum se perdesse, que todos pisassem conosco a terra que o Senhor prometeu, que nada 
pudesse realmente nos impedir, nada nesse mundo pudesse nos perturbar. Obrigado pela fé que o 
Senhor nos tem dado! Obrigado, Jesus, porque é assim que nós invocaremos o nosso Deus que 
ainda está aqui, que veio para nos salvar, e nos deu o seu Espírito Santo.  Amém, aleluia! 

 
Música: Me falaram de um lugar, de um lugar muito distante daqui, me falaram de um 

lugar, onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo Poderoso está assentado em seu trono, 
recebendo a adoração que vem do nosso coração. 

Santo, Santo, eu irei cantar, quando eu passar os Portões Celestiais, com os anjos. Para 
sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando um hino, em adoração, em louvor, 
sempre, sempre e nunca mais voltar. 

Hoje eu sei que esse lugar não se pode comparar, comparar, pois riqueza é o que não 
falta e coroa até teremos ali, cantaremos com os anjos, voaremos com os arcanjos, onde livre 
viveremos e pra sempre então diremos: Santo, Santo, eu irei cantar, quando eu passar os Portões 
Celestiais, com anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando um 
hino, em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. 

Aleluia... Aleluia... Aleluia.  
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2 - Nosso Deus está vivo e é maior que Satanás, por isso pode nos salvar. 

 

          Qual a importância que tem de Cristo estar vivo? Por que é importante Ele estar vivo?  

          Esses dias nós falamos que abaixo de Deus está Satanás, abaixo de Satanás são os anjos, 
são muitos, são várias espécies de anjos - os arcanjos, os querubins, os Serafins e etc., e lá 
embaixo, bem embaixo, está o homem. O homem é fraquinho, ele é muito fraco em relação aos 
anjos, em relação a Satanás, em relação a Deus. 

           -Deus 

 -Satanás 

 -Anjos (Arcanjos, Querubins, Serafins, etc.) 

 -Homem 

              
           Os nossos caminhos não são iguais aos caminhos de Deus, os nossos pensamentos não são 
os pensamentos de Deus. Os pensamentos dele, o poder de Deus... Qual é o poder que nós temos? 
Nenhum. Nós não temos poder nenhum, mas Deus tem muito poder. Ele pode todas as coisas. Tudo 
o que Ele quer, Ele pode. Deus pode tudo. Agora, presta atenção... O Diabo veio e entrou em nós. 
Então nós somos casa rebelde. Mas nós não somos templo de Deus?  

           Nós somos casa rebelde e, ao mesmo tempo, somos templo de Deus, onde Deus habita. Mas 
Deus só habita em nós depois que Ele tirar a nossa rebeldia, depois que Ele tira aquele que está em 
nós. Ele precisa tirar aquele que está nós. Você já pensou se Ele não estivesse vivo, quem é que iria 
tirar o valente que está em você? Precisa alguém mais valente do que ele para tirá-lo. Por isso que 
Ele é o nosso Salvador.  

Jesus Cristo é o nosso Salvador porque Ele nos tira do poder de Satanás. Ele nos toma da 
mão do inimigo. Ele salva você, Ele tira você do poder de Satanás. Aí a sua casa passa a ser então 
a casa de Deus, ou seja, o seu corpo passa a ser habitação de Deus. Mas Ele precisa estar vivo 
para fazer isso. Se Ele estivesse morto, como é que Ele ia fazer? Eu estaria perdido. Mas, agora, 
porque Ele vive, eu posso crer no amanhã! Se Ele vive, eu tenho esperança dele me salvar! Salvar 
significa tirar você do poder de Satanás. 

            Ele falou para os discípulos: “vai e das trevas os converta a luz e do poder de Satanás para 
Deus”. Então tem que tirar, tem que arrancar, precisa realmente ser um mais valente. Agora, mais 
valente seria um anjo? Será que um anjo venceria Satanás? Não. Um homem venceria Satanás? 
Não. Buda?  

Esses dias, no programa da Ana Maria Braga, mostraram um Buda lá no Japão, o maior Buda 
do mundo. Deve ter um ‘baita’ de um altar aonde ele possa ficar. Ele é o maior Buda do mundo, ele 
tem uma mão assim e a outra mão assim, então, ela disse que só nessa mão aqui, cabia não sei 
quantas pessoas. Imagina o tamanho que era a mão dele! Para você entrar no templo é um ritual 
grande, você tem que estar fazendo isso, fazendo aquilo... Não sei se é real ou o que é, mas a 
pessoa paga para entrar, depois chega lá, a pessoa tem que comprar um incenso e colocar para 
queimar, para se purificar. E as pessoas entram lá no templo para se purificarem e elas acreditam 
naquilo.  



12 

Chega lá, está aquele ‘trenzão’ lá. Mas ele não fala, ele não responde, ele não escuta. Será 
que ele poderia tirar o valente de nós? Será que ele poderia tirar o inimigo de nós? Não. Para eles, 
Jesus Cristo não é Deus; para eles, Deus é aquilo lá. Mas para nós Deus é aquele que tira os 
nossos pecados, é aquele que entra na nossa vida e faz morada permanente. Ele habita em nós.  

           Então, qual é a importância de ele estar vivo? É que você pode contar com Ele para te ajudar, 
você pode contar com Ele para te salvar, você pode contar com Ele para te dar entendimento, para 
te dar sabedoria, para tirar você do poder do inimigo. Então é importante Ele estar vivo. Quando 
vocês começaram a cantar, me deu uma vontade enorme de cantar também - “porque Ele vive eu 
posso crer no amanhã”. Se Ele não estivesse vivo... Daí a importância de Jesus ter ressuscitado. Se 
Ele não tivesse ressuscitado, Ele estaria morto. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. E quem 
ressuscitou não está morto.  

           Presta atenção nisso!... Lázaro ressuscitou, mas morreu depois. Por que ele morreu depois? 
Porque Ele ressuscitou no mesmo corpo. Todas as pessoas que ressuscitaram no mesmo corpo 
morreram, tiveram que morrer. A morte passa por todo mundo. Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. 
Aí vem a importância da ressurreição. Por quê? Porque o nosso Senhor vive. O nosso Senhor, o 
nosso Deus vive. 

 Aquele deus lá não vive. Você chega lá, só encanta com o tamanho, todo mundo fica 
encantado com o tamanho (Buda). Parece que eles achavam que o tamanho... Lembram-se do 
cavalo de Tróia? Lembram-se da deusa Diana? Quanto maior... O pessoal fez o Cristo Redentor... O 
pessoal sobe lá no Cristo Redentor, aquele gigante lá, o Cristo Redentor... mas em que ele pode 
ajudar a gente? Nem para pagar para a gente subir lá em cima eles não ajudam. Aquele mundo de 
coisa, aquilo é para turista ver, mas não te ajuda em nada, nada.  

           O nosso Salvador, o nosso Deus está vivo e Ele pode mais do que qualquer outro deus que 
você possa imaginar. Ele pode!  Ele ‘pode’, quer dizer, Ele tem poder mais do que qualquer outro 
Deus. É o único que pode te Salvar.  

           Por que Ele é o único que pode te salvar? 

           Irmão – Porque Ele está vivo.  

           Tem muita coisa viva e não pode salvar a gente. Por que Ele é o único que pode nos salvar? 
Maior do que Satanás, só Ele. Então, Paulo Júnior, não tem outro, se Ele não te salvar, não tem 
quem possa te salvar. Não tem quem possa tirar você do poder de Satanás. Só Ele pode. 

            Amém. Então vamos abrir a nossa Bíblia. Será que nós vamos ver alguma coisa nesse 
sentido? Interessante é o seguinte... Às vezes, você acha, você pensa, “não, eu não preciso”, “eu 
não preciso Dele, eu mesmo sou capaz”. Será que tem gente que acha que não precisa Dele? O 
irmão está dizendo ali que tem muitos; eu também acho.  

Tem muita gente que não conta com Ele; que não faz conta dele, acha que não precisa dele. 
Essas pessoas serão salvas? Não. O valente continua ali... Porque não precisa dele, não pede a 
Ele, não o invoca. Todo aquele que invocar o Senhor será Salvo. Nós temos que entender que quem 
está em nós é demônio, nós temos que entender que quem manda em nós, quem dirige a gente é o 
Diabo. Amém? E nós precisamos ficar livres disso. 

           Então você vai pedir ajuda, Ele é o nosso ajudador. “Todo aquele que invocar o Senhor fica 
livre do demônio”. Você quer ficar livre do demônio? Às vezes você não acredita e o demônio fica 
quietinho aí dentro da sua casa. Ele fica quietinho aí em você. Se você não quiser tirar ele, não tira 
não! Às vezes você está acostumado com ele, vive bem com ele, então fica. Nós estamos falando é 
para quem quer ser salvo, para quem entendeu, para quem está entendendo isso aí. 
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Eu preciso!... Às vezes quando a gente entende isso, a gente vai para o chão, chora e diz: 
“Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso do Senhor, tira o poder que esse inimigo exerce sobre 
mim, tira esse domínio que esse inimigo exerce sobre mim. Arranca-o, só o Senhor pode fazer isso”, 
na minha oração eu digo: “Só o Senhor, Jesus, outro não pode fazer isso”. Porque não há outro 
maior do que ele, do que o meu inimigo, do que aquele que me cativou. Ele nos tornou escravos 
dele, nos tornou possessão dele.  

 
Nós precisamos Dele. Não sou eu que vou ajudar o meu filho, não sou eu que vou ajudar a 

minha esposa, não sou eu que vou ajudar a minha casa, os meus netos. É Ele. A minha ajuda é 
muito pouca. Olha, não dá para nada, a minha ajuda é ínfima. Existe essa Palavra? Existe. Ínfima 
quer dizer o quê? Pequeninha. A gente vai ficando velho, vai ficando meio perdido. Só Ele pode me 
ajudar.  

O que eu posso fazer pela minha casa, por vocês, o que eu posso fazer pela Igreja é muito 
pouco, é quase nada. As coisinhas que a gente faz, esse dia-a-dia meu aqui é muito pouquinho, 
muito pouco. Os ensinamentos, as pregações, as viagens que a gente faz, o esforço e etc. talvez 
perante vocês tenha algum valor, eu acho que nem tem. Mas, perante Deus, então, é muito pouco. 
Por quê? Porque o inimigo é maior do que Buda. A Ana Maria Braga, é porque não conhece Satanás 
direito, porque ela ia ver o tamanho que é esse Diabo, o quanto ele é poderoso.  

Quando ele quer acabar com uma pessoa, ele não vem não, ele manda um mensageiro 
dele, um anjo dele, um demônio secretário de imprensa, qualquer um. Quando ele manda para 
acabar, ele arrebenta com a vida da pessoa. Ele coloca você diante de um carro na rua, ele faz você 
suicidar, ele faz você tomar veneno, droga, ele faz você ficar irado, ele faz você ter ódio, ele faz você 
entristecer, entrar em depressão, ele faz as pessoas brigarem, ele faz criança chorar... Ele é terrível. 
Ele e todos os seus demônios que não são poucos.  
 

Pedro fala que ele anda ao nosso redor como um leão buscando um jeitinho de nos devorar. 
Ele tem muitas maneiras de estragar a vida da gente. Então, a importância de Jesus é muito grande. 
É muito grande! “Senhor, acampe os seus anjos ao meu redor”.  

Sinceramente, eu tenho um medo terrível, muito receio que Ele retire de mim o Espírito dele, 
que Ele retire de mim a sua graça. Porque o Espírito dele estando em mim, o inimigo não chega. O 
Espírito dele estando em mim, habitando em mim, o outro não chega. Ele pode rodear, ele pode 
maltratar a minha casa, ele pode às vezes perseguir a Igreja etc., a gente sofre por causa disso, mas 
infelizmente eu não posso... Eu tenho que colocar a fé dos meus filhos... “Meu filho, queira também 
que Ele habite em você, queira também, chame-o para a sua vida, invoque-o, peça-o que habite em 
você também”, e eu tenho certeza que você vai ser guardado, protegido. 

 “Aquele que habita no esconderijo do altíssimo, à sombra do Senhor descansará”. Lê 
o Salmo 91, aí você vai entender o que significa isso, a importância... Não é deixar o Salmo aberto 
lá... Isso vai resolver alguma coisa? Deixar o Salmo aberto... Às vezes a gente entra nas casas das 
pessoas, o Salmo 91 está aberto lá, resolve? Não. Resolve é Ele em você. Aquele que habita em 
Cristo, aquele que mora no corpo, aquele que entra... Se Ele está em mim, eu estou Nele. Ele em 
mim e eu Nele. Aí meu filho, eu estou guardado. Ele já me livrou de tantas coisas!  

Jesus passava no meio das pessoas, e as pessoas querendo prender Jesus, as pessoas 
procurando Jesus para matar, aí os discípulos falavam “oh, não vai lá não, você vai morrer”. Ele ia 
tranquilo, andava pela rua... Ele sabia que ninguém ia por a mão Nele antes da hora. Ninguém ia 
colocar a mão Nele antes da hora. Quando chegou a hora, Ele falou: “Satanás o que você tem que 
fazer, faz”. Então, mesmo Jesus estando ali, Satanás também estava. E Satanás continua no 
mundo.  

Jesus subiu aos céus... Ele vai voltar, mas nós ainda não o vemos, nós não podemos mais 
vê-lo porque Ele subiu aos céus, mas Ele não me deixou, Ele deixou o Espírito dele. Ele não me 
deixou só, o Espírito dele é Ele em Espírito. Então é esse Espírito que me Salva. É esse Espírito que 
o Diabo respeita. É esse Espírito que não permite a presença dele. Ele expulsa Satanás, então Ele é 
maior do que Satanás. Se Ele disser “não entra aqui”, Satanás não entra não. Se Ele disser: “Sai 
daqui”, Satanás tem que sair. Amém?  

E Ele nos deu esse poder “vai e expulsa em meu nome”, “expulsa o diabo em meu nome”. 
Em nome dele. Por exemplo, o que significa isso, vou explicar melhor. Se a presidente mandar uma 
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pessoa aqui no estado de Goiás falar com o governador... A pessoa chega “olha eu estou aqui em 
nome da Dilma e preciso falar com você”. Essa pessoa vai ser recebida e vai ser tratada como se 
fosse a presidente. Porque senão essa pessoa vai chegar lá e falar: “oh eu fui muito maltratada lá”, 
ninguém vai querer isso. Então ela vai ser muito bem tratada e recebida.  

E nós? Ele mandou “vai e expulsa o Diabo em meu Nome”. Ele mandou você, então você 
chega “Satanás eu estou aqui em Nome de Jesus”. Só de você falar isso “eu estou aqui em Nome 
de Jesus, sai agora”, ele sai. Nós precisamos ter esse entendimento.  

Quando você sentir que o inimigo está aproximando, que o inimigo está arrumando um jeito 
de entrar na sua vida, você mesmo trate de fazer essa oração - “Satanás eu te repreendo em Nome 
de Jesus, eu sou um enviado de Deus, eu sou um Filho de Deus, eu não admito, eu não permito que 
você faça isso comigo, sai em Nome de Jesus”, com autoridade.  

E ele vai sair. Ele tem que sair. Porque é uma ordem. É um mandamento de Deus. Às vezes 
a Igreja deixa ficar naquela situação ruim, deixa ficar bem ruim para depois... E aí não tem coragem, 
quer que uma pessoa venha orar etc., não, você mesmo meu irmão, você mesmo. Amém? Você 
mesmo. Vamos ler aqui um pouquinho.  

Lucas 11:14 
14 - “Estava Jesus expulsando um demônio, que era mudo; e aconteceu que, saindo o 

demônio, o mudo falou; e as multidões se admiraram”. 
Aí oh, Ele expulsa demônio. Por que Ele expulsa demônio? Porque Ele é maior. E você, por 

que você não é capaz de expulsar? Porque você é menor. Então você precisa da autorização. Para 
expulsar um demônio, você precisa do mandamento dele, você precisa da autorização dele. 
“Senhor, envia-me, manda-me, Senhor, e eu irei em Teu Nome, eu vou fazer miséria em Teu Nome”. 

 A gente precisa acreditar, ter fé que em Nome de Jesus você faz a obra de Deus. Você 
expulsa, cura enfermos, liberta cativos, manda embora livre os oprimidos, em Nome de Jesus. Que 
coisa bonita. É a Igreja servindo, é a Igreja trabalhando para Ele, a Igreja servindo a Deus. É assim 
que Deus quer.  

Que Ele possa habitar em você e você vai ficar cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito 
Santo, toda a sua casa, todo o seu corpo cheio do Espírito Santo. Só de você passar, só de Pedro 
passar, os demônios saíam, só de Pedro passar, as pessoas eram curadas.  

Por que religião não serve? Porque religião não leva a pessoa a pensar. Vai lá olhar Buda, o 
que adianta isso? O que resolve? A pessoa vai lá olhar Buda e fica doente, deprimido, com 
problema, brigando, confusa e etc. Não, o importante, meu filho, é que você tenha, é que você seja. 
Então, o Filho de Deus... Deus habita em você. Então vamos ler. 

Lucas 11:14 – 20 
14 - “Estava Jesus expulsando um demônio, que era mudo; e aconteceu que, 
saindo o demônio, o mudo falou; e as multidões se admiraram”. 
15 - “Mas alguns deles disseram: É por Belzebu, o príncipe dos demônios, que 
ele expulsa os demônios”. 
16 - “E outros, experimentando-o, lhe pediam um sinal do céu”. 
17 - “Ele, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Todo reino 
dividido contra si mesmo será assolado, e casa sobre casa cairá”. 
18 - “Ora, pois, se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu 
reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Belzebu”. 
19 - “E, se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam os 
vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes”. 
20 - “Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a 
vós o reino de Deus”. 

Quem reina aqui na terra? Satanás continua... Jesus estava na terra, ele estava junto ali. 
Jesus não o tirou da terra. Ele continua na terra. Jesus estava, ele estava também. E Jesus foi 
perseguido, Jesus foi tentado, Jesus foi morto. Era tudo o que o Diabo queria, tentar, de alguma 
forma, entrar em Jesus. E ele não conseguiu entrar em Jesus. Nós explicamos isso sábado e eu não 
vou explicar isso de novo não. Ele não conseguiu entrar em Jesus, mas em nós, ele entra, e com 
facilidade.  

Se ele tivesse entrado em Jesus, Jesus teria perdido a guerra. Ele não permitiu que ele 
entrasse. Ele foi perseguido, maltratado, morto, crucificado, sepultado, mas depois Ele ressuscitou. 
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Então Jesus Cristo está vivo. Se Ele está vivo, Ele não morre mais. Ele não tem o problema que nós 
temos, nós temos o problema da morte. E Satanás faz o que ele quer com a gente por causa do 
medo que nós temos de morrer. Jesus Ele não morre mais. Ele ressuscitou. E Ele já está no Novo 
Corpo. É o único que já está no Novo Corpo, ressuscitado. 

Quando a pessoa morre e ressuscita, ela não está morta, não está mais morta. Está? Não. 
Se você ficar... “Olha, o fulano de tal ressuscitou, então ele não está morto, ele ressuscitou”. Jesus 
Cristo ressuscitou. Paulo fala: “se não há ressurreição é vã a nossa pregação”.  

Eu também quero um dia... E, à hora que eu ressuscitar, o que vai acontecer comigo? Eu 
não morro mais, eu venci a morte. Eu terei Vida Eterna. Então eu estou fazendo tudo para 
ressuscitar. Porque o meu objetivo é... Porque, morrer, eu sei que eu vou morrer. Então eu não 
estou mais preocupado com a morte, porque eu sei que eu vou morrer. Eu estou preocupado com a 
minha ressurreição. É isso que interessa para nós, ou interessa para nós ficar aqui? Interessa para 
nós ficar aqui com 80, com 90, com 100, com 150 anos? Não. Então nós não podemos ficar 
preocupados com a morte. Preocupados estamos com a nossa ressurreição. Amém? Eu quero ter 
certeza de que eu vou ressuscitar. Agora, para eu ressuscitar, o Diabo não pode estar em mim. 
 

Ele estava em Cristo? Ele estava em Jesus? Ele entrou em Jesus? Não. Por isso que Jesus 
ressuscitou. E se o Diabo estiver em você, você não vai ressuscitar. Se o Diabo permanecer em 
você, você não vai ressuscitar. Permanecer... Escutem o que eu estou falando, permanecer. Ele não 
pode permanecer em você. Está certo? Qualquer hora cai um ‘trem’ na sua cabeça e você morre, 
quem estava em você? Qualquer hora você pode ser atropelado na rua e morrer, quem estava em 
você? Depois disso, meu filho, aí não tem mais jeito. Amém? 
 

Lucas 11: 21 
21 - “Quando o valente guarda, armado, a sua casa, em segurança estão os seus 

bens”; 
  Olha aí para você ver, ele guarda sua casa, ele guarda você. Sabe por que ele guarda? 
Porque ele tem direito sobre você. Você sabia que ele tem direito sobre você? Tem ou não tem, 
Ramiro? Por quê que tem Ramiro? Porque aquele que é vencido se torna escravo do vencedor. A 
maioria dos homens, talvez nós aqui, ainda fazemos muito a vontade dele. Ele tem direito sobre nós. 
Nós somos escravos dele.  

Às vezes, quando você fala mal, quando você briga, quando você tem ódio, quando você 
tem raiva, quando você diz que não perdoa, quando você diz que não ama, é ele, é ele ali, agindo. 
Amém? Guardando a sua casa. Porque quanto mais você faz isso, quanto mais você procede dessa 
maneira, menos possibilidade o Espírito Santo tem de chegar em você.  

Você não ora, você é cheio de ódio, cheio de amargura, cheio de raiva, cheio de vingança... 
Como que o Espírito Santo pode entrar? A casa está totalmente guardada, protegida pelo Diabo, por 
Satanás. É assim que ele guarda a casa dele. Então “quando o valente guarda, armado, a sua casa, 
em segurança estão os seus bens”. O Espírito Santo chega, bate na porta, Ele quer entrar em nós, 
Ele quer habitar em nós, mas como? Ele quer entrar na nossa vida, mas nós não abrimos a porta 
para Ele.  

Nós estamos conformados com a vida que levamos. Odiando, se sentindo odiado, com 
vaidade, com orgulho, com ódio, com raiva, não tem esperança, não quer saber de ressurreição, não 
quer saber de Vida Eterna, quer saber é desse mundo. É isso que ele quer. Como que o Espírito 
Santo vai entrar numa casa dessa forma, se Ele bate à porta e a pessoa não abre?  

A hora que você quiser, você pode desejar, pedir: “Senhor entra na minha vida”, tem uma 
música assim, Wender? “Entra na minha vida, entra na minha casa, entra na minha vida”. Mas às 
vezes a gente canta sem entendimento. Ele não entra; sem entendimento, Ele não entra. Quando 
você tem entendimento, você chega a chorar “Senhor entra na minha casa!”.  

♫ Como Zaqueu eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver e olhar para Ti 
(amém), e chamar a tua atenção para mim. Eu preciso de Ti Senhor, (amém, amém eu também 
preciso), eu preciso de Ti, o Pai, sou pequeno demais, me dá a Tua paz, largo tudo pra Ti seguir. 
Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, (isso 
feridas, ódio, raiva, ciúmes, inveja) me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti porque o 
Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim!♫ 
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Isso aí, Ele entra. Ele entra e faz festa. Manda matar um novilho, faz festa. Ele quer habitar 
em nós. Entra na minha vida, sara, tira todos os demônios que moram em mim, todos os demônios 
que estão em minha vida. São aqueles demônios que causam ódio, que causam ruindade, maldade, 
vingança, que não permitem você ser santo, não permitem você crescer na graça, no conhecimento 
de Deus, não permitem você amar o inimigo, não permitem você entender o Evangelho. 

 
Lucas 11: 21 – 22 
21 - “Quando o valente guarda, armado, a sua casa, em segurança estão os seus 

bens”; 22 - “mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a 
armadura em que confiava, e reparte os seus despojos”. 

 
Tira toda armadura em que ele confiava. Então ele confiava na armadura dele. Ele tem a sua 

verdade. Ele tem o seu ponto de vista. Ele tem a sua justiça. A armadura dele, essa armadura dele 
vem e prega em você. Então, quando Deus tira a armadura dele, você fica livre. Livre para pensar 
diferente, livre para viver diferente. Tem que tirar a armadura dele. Ele tem a sua maneira de pensar 
que ele colocou em nós. Ele falou para Eva: “Olha, você pode fazer isso, vai dar certo, come, não 
tem problema; você pode beber isso aqui oh, não tem problema; você pode fumar isso aqui, não tem 
problema; olha, isso não é pecado não, quem falou que isso é pecado? Você pode viver desse jeito, 
você pode viver assim”.  

Aí você se torna inimigo de um, se torna inimigo de outro, e vai criando problemas para 
você. Ele tem que tirar essa armadura, o mais valente vai mudar a sua armadura. Ele vai tirar aquela 
armadura e vai colocar outra na sua vida. E você vai pensar diferente, você vai ver as coisas de 
outro ponto de vista, de outro patamar. Você vai pensar diferente. Amém?  

Aí, quem está dirigindo você não é mais o inimigo, nem você. Você entregou os seus 
caminhos ao Senhor, você entregou a direção para Ele, você reconheceu que não podia, você 
reconheceu a sua fraqueza. Você não viu falando “eu sou pequeno”? A pessoa, certamente, 
inspirada, quando fez essa música... 

“Olha, eu não posso, Senhor, sem Ti, sem o Senhor, eu não sou nada”. Então está escrito: 
“Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus”... É reconhecer que em nós não habita bem 
nenhum. Eu sou pequeno, eu preciso... “Senhor entra na minha vida, faz em mim morada 
permanente; olha a casa é sua, Senhor, a casa te pertence, a casa é do Senhor, a minha vida está 
nas tuas mãos, guia-me, dirija-me”. Quanto mais você se humilhar para Ele, mais poderoso você 
fica, mais forte você fica. Quanto mais você se humilhar para Deus, mais de Deus você vai ser 
cheio!  

Quando uma pessoa é ruim, quanto mais ruindade ele faz, mais do Diabo ele tem; e o 
inverso, quanto mais você se humilha, quanto mais você ama, quanto mais você busca a Deus, mais 
de Deus você tem. Amém? Podemos parar por aqui. Tinha muita coisa que eu queria falar ainda, 
mas eu acho que nós podemos parar. Se você entendeu, a pergunta foi no começo, por que é 
importante Ele estar vivo? Tem diferença? Dá o microfone aí pra Suzy. Por que é importante Ele 
estar vivo? 

 
Suzane: “Porque Ele é maior. Ele morrendo e ressuscitando em outro corpo que não é 

o mesmo, como o senhor falou, os outros morreram, Jesus ressuscitou Lázaro, mas ele 
voltou para o mesmo corpo, para um corpo que ia morrer, então, quer dizer, o Espírito dele 
não ia estar liberado para poder ajudar, vamos supor, se tivesse outra missão diferente da de 
Jesus. Hoje de manhã o senhor falou que o Espírito de Deus estava em Jesus, ontem o 
senhor falou sobre corpo, alma e Espírito. A diferença de Jesus para a gente é que a alma 
Dele estava junto com o Espírito de Deus e esse Espírito foi liberado, hoje esse Espírito está 
vivo por causa dessa ressurreição. Novo corpo, Ele está vivo, capaz de nos libertar, capaz de 
estar dentro da gente”. 

 
Ele pode dar a mim do Espírito Dele. O Espírito é uma coisa difícil até de entender, explicar, 

qualquer coisa assim, não é? Mas Ele derrama o Espírito Dele. Ele disse: “minhas Palavras são 
Espírito”, então o Ramiro pode ser cheio do Espírito, do mesmo Espírito que estava em Cristo; o 
Ramiro pode ter, a Maressa pode ter, através da Palavra. Se ela receber a Palavra, ela recebe o 
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Espírito. Porque o Espírito está na Palavra. Se ela aceitar o Evangelho, ela aceita o Espírito, porque, 
o Espírito está na Palavra. “Guardei a Tua Palavra no meu coração”.  

Guardei o Espírito. O Espírito entrou em mim por onde? A Fé vem pelo ouvir. O Espírito 
entrou em mim na hora que eu ouvi e acreditei. Ele pode, às vezes, estar pequeninho em você, meu 
irmão. É como uma chama que está ali e você precisa cuidar dessa chama, soprar, colocar azeite, 
para que ela seja uma chama forte, uma luz bem forte. “Senhor, cresça em mim. Senhor, alcance o 
máximo da Sua Vida em mim. Seja eu, Pai, um instrumento da sua vontade” foi isso que Jesus fez. 
Deus pode habitar, com todo o seu poder, em nós. 

 
Suzane: “É interessante que esse Espírito é uma coisa que tem o poder de 

transformar a gente, é uma coisa sobrenatural mesmo, porque, você não pega, você não vê, 
mas é uma coisa que você sente que muda você, que transforma você. Como o senhor falou, 
às vezes falando com a pessoa, você descobre que Espírito está na pessoa, porque é a forma 
que ele tem de se apresentar, ele não tem forma. Mas, assim, eu fico impressionada de ver o 
poder que tem esse Espírito de Deus, por isso que é um milagre mesmo. É um milagre porque 
não existe condição humana para poder fazer essa transformação não”. 

 
Deus é Espírito. É um milagre, realmente. Aquela mulher... Quando ela saiu e entrou no 

meio do povo e foi lá e tocou em Jesus, tinha uma multidão cercando Jesus e Ele não viu a mulher, 
mas quando a mulher tocou Nele, o que Ele falou? “Alguém tocou em Mim”. Saiu Dele o Espírito, 
saiu Dele para a mulher, a virtude saiu Dele para a mulher.  

Quando você ora com uma pessoa, a Bíblia diz que “nós não devemos impor as mãos sobre 
qualquer pessoa não”, principalmente se a pessoa não tiver autoridade, não tiver entendimento, não 
vai colocando a mão sobre qualquer um não, porque, senão, o Espírito passa para você, o que está 
nela passa para você, é perigoso. Então, quando você vai orar com uma pessoa, normalmente você 
passa do seu Espírito para a pessoa. A pessoa está, às vezes, oprimida, a pessoa está, às vezes, 
angustiada e você chega e passa do Espírito e a pessoa fica bem, ela fica tranquila, ela fica calma, 
ela dorme.  

Quantas vezes eu chegava à cama dos meus meninos, menino angustiado, chorando, e tal, 
ali naquele negócio, não dormia direito... Eu chegava, orava um pouquinho com eles ali, colocava a 
mão e eles dormiam. Às vezes era eu que não dormia mais, mas eles dormiam. Eu colocava a casa 
inteira em paz primeiro. Como diz o Silvano, eu era novato, não tinha entendimento, eu só percebia 
que a coisa não estava boa. Aí, em vez de ir dormir, eu ia orar, eu ia ler, eu ia orar e pedir a Deus 
que a minha casa estivesse em paz. Aí, eu chegava, a Amilce dormindo lá, os meninos dormindo, 
todo mundo dormindo e eu orando. Quantas noites eu passei orando, levantava cedo e ia para o 
quartel e não sentia mal.  

Foi assim que eu aprendi e falo para vocês, e eu creio, eu sei, eu sinto, foi assim, a minha 
vida não foi fácil não. Eu conheci a Deus, eu digo para você hoje que eu tenho pelo menos um 
pouco, eu conheço de Deus e eu conheço muito bem também do Diabo. Quando eu vejo certas 
coisas, eu falo, aquilo ali não é o Espírito de Deus, eu já tenho certeza que é outro. Também já 
falamos sobre isso aí nesses dias. 

Então, Deus abençoe você, se você quiser que o Espírito Santo more em você, habite em 
você, é só você desejar, é só você querer, é só você pedir. Ele vem e vai morar em você, Ele vai 
possuir o seu corpo. Amém? Ele é Santo e você vai ser Santo também, pelo Espírito que vai habitar 
em você. O Espírito de Santidade. Você é Santo. Ele é Santo e você vai ser Santo também. Ele é 
justo e você vai ser justo também. Ele é perfeito e você vai ser o quê? Perfeito também. Porque o 
Espírito que vai habitar em você é Santo, Justo, Perfeito.  

Ramiro, faça as suas considerações finais para a gente encerrar. 
 
Ramiro: “Amém, ficou muito bem explicado. A pergunta que o senhor fez primeiro, por 

que a gente sabia que Ele está vivo? Por que nenhum dos outros que estão aí, mortos, Buda 
ou qualquer outra imagem, não vai resolver o seu problema? Ele precisa estar vivo porque 
Ele precisa vir até você”. 
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Você precisa de alguém que esteja vivo, que possa conversar com você, responder a sua 
oração. 

 
Ramiro: “Então a importância de Ele estar vivo. Ele inaugurou esse caminho. Ele é o 

primeiro. Ele é o maior. “Vou mostrar para vocês que é possível”, e Ele fez, e Ele está vivo, e 
se você quiser também, você vai conseguir. Por isso que é importante. Não fica pensando 
que outro pode não, não pode, nenhum outro pode, só Jesus pode”. 
 

Por quê? 
Ramiro: “Ele é o primeiro e Ele está vivo. Ele é o maior”. 
Só Ele pode com Satanás. Por aí vocês imaginam uma coisa, será que um santo resolve o 

nosso problema? Seja qualquer santo que você possa pensar... Será que Maria pode resolver o 
nosso problema? 

Ramiro: “Não. Ela não ressuscitou”. 
Pensa agora para você ver. Maria ressuscitou? 
Ramiro: “Não”. 
Maria tem mais poder do que Satanás? Não tem, se ela tivesse, ela tinha ressuscitado. Ela 

vai ser salva, eu creio na salvação dela, eu creio na salvação de Pedro, de Paulo, eu creio na 
salvação de Benedito. Mas nenhum deles pode nos salvar, nenhum deles pode nos ajudar, nem 
interceder por nós.  

É você! Você vai pedir - “faz isso para mim” - não tem santo que vai te ajudar não. Você vai 
pedir a um santo, o Diabo escuta e ele ajuda enterrar você mais ainda. Invoca Aquele que é 
poderoso para te salvar. Invoca aquele que é mais valente e, que, entrando na sua vida, te salva. 
Porque tira você das mãos, do poder, do domínio de Satanás.  

Vamos curvar as nossas cabeças. Entra na minha vida ou não entra na minha vida? Vamos 
cantar? Quem quer que Ele entre na sua vida? Amém, Aleluia! Vamos cantar com muita vontade, 
com muita fé e dizer: “Senhor, entra na minha vida, toma conta, guia, dirija-me”. Ele é o nosso guia 
até a morte. Ele vai ser o meu guia, eu já o escolhi como o meu guia. Ofereceram muitos guias para 
mim e eu não quis. Amém? Quando eu fui ao Espiritismo, eles me ofereceram lá uns guias e eu não 
quis nenhum guia. O meu guia é Jesus. Qual é o seu guia?  

Vamos, agora, louvar a Deus. Agora você sabe por que você precisa louvá-lo, porque você 
precisa exaltá-lo. Ele merece ou não merece a nossa adoração? Merece ou não merece o nosso 
louvor, a nossa oração? Ele merece mais ânimo da sua parte, Ele merece mais amor da sua parte, 
amém? Oh, Deus!... Todo mundo pensando, feche os seus olhos, pense, pense no que falamos. 
Será que você não precisa Dele? Será que você não entende que sem Ele, como Ele disse, nada 
pode fazer. “Sem mim nada podeis fazer, vocês precisam de mim, Eu sou o Senhor, o Teu Salvador, 
sem mim você não pode vencer o seu inimigo maior”.  

Amém, vamos acompanhar. 
 
Como Zaqueu / Eu quero subir / O mais alto que eu puder / Só para te ver e olhar para 

Ti e chamar a tua atenção para mim. / Eu preciso de Ti Senhor / Eu preciso de Ti o Pai / Sou 
pequeno demais, me dá a Tua paz, largo tudo pra Ti seguir.  
Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, 
me ensina a ter santidade quero amar somente a Ti porque o Senhor é o meu bem maior faz 
um milagre em mim. 

 
Oh Deus, faz um milagre!... 
 
Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as 

feridas, me ensina a ter santidade quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem 
maior, faz um milagre em mim. 

Como Zaqueu / Eu quero subir / O mais alto que eu puder / Só para te ver... 
 
Só para ti ver. Aleluia!  
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... E olhar para ti e chamar a tua atenção para mim. / Eu preciso de Ti Senhor / Eu 
preciso de Ti o Pai / Sou pequeno demais, me dá a Tua paz, largo tudo pra Ti seguir.  
Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, 
me ensina a ter santidade quero amar somente a Ti porque o Senhor é o meu bem maior faz 
um milagre em mim. 

 
Oração:  
Entra na minha vida Senhor, muda a minha vida, muda a minha estrutura, muda os 

meus pensamentos, tira essa armadura, tira essa armadura, Senhor. Continuem com as 
palmas. Aleluia! Se você realmente estiver pedindo com fé, crendo, sua vida muda, sua vida 
vai mudar. Ele vai tirar essa armadura pesada, essa maneira de pensar, essa justiça humana, 
e mudar completamente a sua vida, lavar o Espírito e dar a você o poder de Deus, o poder de 
Deus que é dado aos Filhos de Deus. Entra na minha vida! 
Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, 
me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz 
um milagre em mim ♫ 

Amém! 
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3 - O QUE NOS SALVA É A FÉ QUE NOS LEVA ÀS OBRAS 

02-11-2011 QUARTA – FEIRA 
 

Amém. Deus abençoe! Tenham todos uma boa noite e que a Paz do Senhor seja com todos. 
Amém?   

O pré-bazar será dia doze de novembro na casa do Serginho às quinze horas.  
Gostaríamos de alertar os irmãos que estão comprando passagem para Fortaleza, para o dia 

do casamento do Elderson e Priscila, que nos avisem com antecedência. Assim que você comprar a 
passagem, nos avise aqui para que a gente possa informar os irmãos lá. Porque, de acordo com o 
número de pessoas é que eles vão providenciar o lugar, alojamento, e até mesmo para que a igreja 
reúna, porque certamente nós não vamos fazer só o casamento.  

O casamento vai ser na quinta-feira. Depois os dois pombinhos voam e nós vamos ficar lá. 
Como nós já não estamos voando mais, vamos fazer reunião, não é Lucas? E, no máximo, dar uma 
chegada ali na praia de Iracema, comer um peixe, tomar uma água de coco, visitar a feirinha, o 
mercado central... O mercado lá é muito interessante; e fazer reunião. Então nós precisamos 
informar para eles a quantidade de pessoas que vão para ver o que eles vão fazer lá, porque o local 
deles reunirem lá só cabe a igreja de lá.  

Eu devo ir lá antes do casamento, se Deus quiser, antes do Encontro, para deixar tudo 
acertado. Então é bom que o pessoal avise, não vá fazendo nenhuma programação separados, 
porque, de repente, a igreja chega lá e fica muito dispersa, fica difícil para reunir. Aí você vai perder, 
fica lá só no passeio e não é bom, não é o ideal. 

Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaias 58. É bom que todos os que tiverem a Bíblia abram em 
Isaias 58.  A obrigação da igreja, a finalidade do Evangelho é... Jesus disse: “Eu sou a luz e vim ao 
mundo abrir os olhos dos cegos, ensinar o caminho aos pecadores”. Então é fundamental que cada 
dia que passa, a gente vá aprendendo mais, se convencendo cada vez mais daquilo que nós temos 
que fazer. É isso que é abrir os olhos, isso que é fazer com que a gente enxergue, veja. Foi isso que 
Jesus fez a vida inteira, morreu, cumpriu a sua obrigação, e foi embora. E agora a Igreja está com 
essa incumbência, de cada dia, a cada reunião, aprender um pouco mais, entender um pouco 
melhor. É necessário que a gente aprenda. Amém? 

 Vamos falar hoje a respeito da fé. A fé veio praticamente através de Cristo. Apesar de 
Abraão ser o pai da fé, Abraão fazia as obras pela fé, mas ele não tinha entendimento, ele não sabia 
que aquilo era fé, era muito mais as obras. Se Deus o mandasse pular dentro d’água, ele pulava 
dentro d’água. Ele fazia aquilo por obediência e não por fé. Sem saber, ele estava fazendo pela fé. 
Ele estava fazendo porque ele acreditava em Deus. Aquilo Deus considerou fé. Mas, na verdade, ele 
não estava fazendo pela fé e sim pela obediência à lei. Pela obediência a Deus. 

 Deus falava para ele: “faz isso”, e ele fazia. Por exemplo, “sai do meio da tua parentela...”   
 Então vamos voltar ao assunto da fé. Às vezes nós fazemos porque temos que fazer. Então 

não é pela fé. Às vezes nós fazemos por medo, nós fazemos com receio de acontecer alguma coisa; 
nós fazemos porque é um mandamento; nós não fazemos pela fé. Fazemos mais pela obrigação de 
ter que fazer. Por isso que a criança... Normalmente o jovem tem dificuldade porque ele não sente 
obrigação de fazer, e não tem fé, então ele não faz de jeito nenhum, porque ele não acredita.  

Porque a fé é crer que Deus existe, crer que existe o inferno, crer que essa vida vai passar, 
que você vai sair desse corpo, e, quando você sair desse corpo vai encontrar com um mundo 
Espiritual. Você vai ver os espíritos, vai ver Deus, vai ver os demônios. Você vai sair desse corpo 
para uma vida completamente diferente dessa vida que nós vivemos aqui.  

Nós temos que acreditar nisso. Se a gente não acreditar... Normalmente a gente não acredita, 
os nossos atos provam que nós não acreditamos. A gente continua fazendo a vontade da carne, a 
vontade do pensamento, porque não acredita. Continuamos fazendo as mesmas coisas porque não 
acreditamos.  

Abraão então fazia por obediência a Deus. “Eu quero o seu filho, sacrifica o seu filho”, e ele 
foi. Aquilo não foi pela fé, foi pela obediência a Deus, pelo temor. Deus o mandou fazer e ele fez. 
Deus falou para ele: “sai do meio da tua parentela”, e ele saiu. “Vai para uma terra que eu vou te 
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mostrar”, ele passou as mãos nas coisas dele e saiu. Saiu caminhando, não sabia para onde ia, não 
sabia a direção, não sabia a distância, e saiu caminhando sem rumo, nunca mais voltou.  

Mas por que ele saiu? Pela fé? Não. Ele saiu pela lei, pela obediência a Deus. Foi assim que 
ele saiu. Só que Deus imputou aquilo como sendo fé. Ele saiu porque ele acreditou em Deus e ele 
sabia que Deus iria honrá-lo, que Deus não iria deixá-lo só, que Deus iria abençoar a vida dele 
naquela direção. Mas a verdade é que ele não saiu pela fé, saiu pela obediência. “Deus mandou, eu 
vou”, “Deus me mandou sacrificar o meu filho, eu vou sacrificar o meu filho”, amém? E isso lhe foi 
imputado por fé.  

É preciso que nós pensemos um pouco a respeito disso também, da questão da fé. Muitas 
vezes nós estamos vivendo e estamos desprezando a fé, nós estamos deixando-a de lado e vivendo 
pela lei. Nós estamos vivendo mais pela lei, pela obediência.  

          “Tem que ir a reunião”, “essa semana eu não fui à reunião nem uma vez, então eu 
tenho que ir”. Ou então, “já tem quinze dias que eu não vou à reunião”. A pessoa fica preocupada, 
acha que essa semana as coisas ficaram complicadas, a tribulação aumentou, “ah, é porque eu não 
fui à reunião”, “eu preciso ir à reunião, faz tempo que eu não vou à reunião...” Então a gente acaba 
vivendo mais pela lei, pela obrigação, pela necessidade de ter que ir, do que pela fé.  

“Olha eu tenho que dar o dízimo, eu não dou o dízimo, eu não dei o dízimo ainda, isso pode 
ser prejudicial a mim, isso pode ser um problema para mim; amanhã ou depois Deus pode cobrar de 
mim, então eu tenho que dar o dízimo”. Então fica sendo uma coisa mais pela obrigação de ter que 
dar do que pela fé. Têm outros que não dão de jeito nenhum e não sentem nadinha. Não dá e não 
está nem aí para quem dá. Então nós precisamos organizar a nossa vida. Vamos ver se nós 
entendemos um pouquinho essa questão da fé. 

 O que santifica você, o que purifica você, o que tira os seus pecados é exatamente a fé. É 
você fazer pela fé e não pela obrigação de ter que fazer, é diferente. Não sei se vocês sabem 
entender assim. Dá o microfone para o Eberson. O que você acha disso, Eberson? 

  
Eberson: “Eu entendi direitinho e acho que é verdade demais isso aí. A gente muitas vezes 

vai levando a coisa como se fosse obrigação, a gente sente essa obrigação de fazer, quando, na 
verdade, Deus espera que a gente faça isso com prazer, pela fé, com desejo de fazer aquilo, que é 
bem diferente. É bem diferente você dar o dízimo pela fé, com prazer, com satisfação, do que você 
dar por obrigação, porque senão vai acontecer alguma coisa com você, você vai ter algum problema. 
Eu estava pensando sobre isso aqui, o quanto é diferente. Eu acho que é porque eu já vivi as duas 
situações que eu até consigo diferenciar isso aí. Hoje eu estou vivendo muito pela lei. Às vezes eu 
estou fazendo porque eu tenho que fazer, porque senão, você realmente acaba distanciando 
totalmente; quando, na verdade, tem que fazer pela fé, com amor. É diferente quando você faz pela 
fé, você sente a diferença, você sabe quando você está fazendo pela fé”. 

Isaias 58: 02 

“Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos; como se fossem 
um povo que praticasse a justiça e não tivesse abandonado a ordenança do seu Deus, pedem-me 
juízos retos, têm prazer em se chegar a Deus!”, 

Vamos ler o versículo 01 para ver se ajuda. 
Isaias 58: 01 

“Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu 
povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados”. 

Então, nós estamos anunciando à Igreja a sua transgressão, os seus pecados, mostrando o 
que está errado e o que está certo; o que não pode e o que pode; o que deve e o que não deve. Aí 
Ele fala... Todavia, quer dizer, no entanto, esse povo, esse mesmo povo, é para esse povo que você 
tem que mostrar os seus defeitos, os seus pecados. Esse povo que tem erros, que tem 
transgressões, é o mesmo povo que procura Deus todos os dias; é o mesmo povo que vai às 
reuniões, é o mesmo povo que faz as orações. É isso que Ele está dizendo aqui. “Abre os olhos 
desse povo. No entanto, esse mesmo povo é o povo que me busca. É o povo que me quer. Só que 
ele não tem entendimento. É o povo que me quer, todavia não tem entendimento”. 

Isaias 58: 02 

“Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos...”  
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Quer saber como é que foi a visão... “Nós oramos, o que Deus falou?” Deus fala e fica por 
isso mesmo. Aí a pessoa não toma providência nenhuma. “Eu queria orar irmão, mas eu queria orar 
onde tivesse uma pessoa que tivesse visão”. Aí a gente vem, arruma, ora, Deus mostra, ou, então, 
dá um sonho, dá uma direção... Vem aqui, a gente fala uma Palavra, todo mundo diz amém, amém, 
é isso mesmo, concordo e etc. Mas fica por isso mesmo.  

Então Ele fala: “Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos 
como se fosse um povo que praticasse a justiça e não tivesse abandonado a ordenança do seu 
Deus. Pedem-me juízos retos, têm prazer em se chegar a Deus!” Quer dizer, é um povo zeloso, é 
um povo que faz as coisas direitinho, é um povo que teme a Deus. Não é assim? “Pergunta-me 
pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a mim”. Deus vê isso, Ele reconhece que a 
pessoa faz isso.  

Isaias 58: 07 

“Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os 
pobres desamparados? Que vendo o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne?” 

Às vezes nós fazemos orações, nós procuramos a reunião, nós fazemos isso, aquilo, etc., 
mas nós temos uma dificuldade enorme de fazer isso aqui: repartir o pão com o faminto, recolher em 
casa o pobre, nós vemos o nu e não compadecemos dele, nós vemos uma pessoa necessitada, nós 
vemos uma pessoa com problema, nós vemos uma pessoa aflita, nós vemos às vezes uma casa 
que está passando por dificuldade... E aí o que a gente faz? A gente vira as costas! A gente procura 
nem passar na porta para não ter problema. Desliga o telefone para ninguém ligar. 

 Então Ele fala aqui: 
 Isaias 58: 07 

“... e não te escondas da tua carne” 
Porque o mesmo povo que faz, que busca, que canta, que louva, que faz isso e que faz 

aquilo, tem esse defeito. Vê o nu e fecha os olhos, não tem nada a ver com ele; que vê aquela casa 
cheia de problemas, cheia de dificuldades e diz: “Já chega os meus problemas, eu não vou me 
envolver, eu já estou cansado, eu não vou me envolver”. Se tiver doente, a gente acha que não tem 
que ir lá orar com o doente, com o enfermo; acha que não tem que ajudar aquela casa cheia de 
dificuldades, cheia de problemas... 

 Vamos abrir em outro lugar. 
Presta atenção nisso, que é interessante para você, a questão de acreditar, a gente ter fé, 

acreditar. Se Deus falar para você: “espera”, então você vai ter que esperar. Você não sabe o 
tempo. Deus vai ajudar, Deus vai tomar providência, mas você vai ter que esperar. Deus falou para 
você que era para esperar. 

Tiago 02: 14 

“Que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura 
essa fé pode salvá-lo?” 

Então aquilo que agora mesmo o Eberson estava falando aí... A gente tem que ter muito 
cuidado. Nem uma coisa nem outra. “Ah, eu não tenho prazer, eu não tenho satisfação, então eu 
não vou fazer”. Eu não sei que dia que vai vir esse prazer, que dia que vai vir essa satisfação. “Se 
eu não tiver prazer, se eu não tiver satisfação, eu não vou fazer”. A gente tem que ter certo cuidado 
com isso. Nem fazer da fé uma lei e nem querer fazer da lei, a fé. 

Tiago 02: 14 

“Que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura 
essa fé pode salvá-lo?” 

Será que essa fé pode salvar a pessoa? Então vamos voltar lá em Abraão. O que aconteceu 
com Abraão? Abraão, na verdade, fez pela fé, ele creu em Deus, ele acreditou em Deus. Então, se 
eu acredito que eu preciso fazer, por exemplo, eu preciso cobrir o nu, eu preciso mandar embora 
livre o oprimido, eu preciso auxiliar aquele que está aflito, cansado, oprimido, eu preciso ajudar... Eu 
preciso ajudar aquele que está com fome, não interessa quem é, quem for, eu preciso ajudar. Eu 
faço isso pela lei ou eu faço isso pela fé? Abraão, quando ele fez, quando ele saiu, ele fez pela 
obediência. Deus mandou, era um mandamento, Deus mandou que ele saísse. Mas Deus imputou, 
Deus considerou aquilo, fé. 

Deus considerou aquilo fé, mas Abraão não saiu dali pela fé. Ele saiu porque Deus mandou. 
É um mandamento. Esses dias nós falamos aqui a respeito disso, que Jesus Cristo é o nosso 



23 

Senhor, é o nosso dono. Então Ele manda, Ele não pede. Nós até usamos aquela expressão que eu 
acho que nem existe, eu falei: não é ‘pedimento’. É mandamento.  

Ele não está pedindo, “se for possível, você dá o dízimo”, é assim que Ele fala? Não. É um 
mandamento. Que dia que eu vou ter prazer em meter a mão no bolso e tirar o dízimo e dar? Que 
dia que eu vou ter satisfação em fazer isso? Não meu filho, é uma coisa que você vai fazer na hora 
que você entender, que você precisa fazer aquilo, senão, você nunca vai dar, você nunca vai repartir 
com ninguém, você nunca vai cobrir o nu; você vai se afastar dos problemas, vai se afastar das 
pessoas!  

Porque, os problemas das pessoas acabam nos afetando, prejudicando, e então a gente 
afasta e vai levando uma vida separada. Mas se você for encontrar prazer, satisfação, “na hora que 
você vê o nu, é perigoso você cair por cima dele” ... Não, não é assim! Nós temos que ver o 
mandamento. E se eu não estiver conseguindo fazer aquilo... 

 Deus disse: “abre os olhos desse povo”, “por acaso não é isso que eu quero de você?” Então 
você vai se esforçar, e, ‘de bom ânimo’, “eu preciso... Eu não posso, eu não posso fazer...” Por 
exemplo, prostituição, eu não posso prostituir não. Enquanto eu estiver tendo prazer, alegria, 
relaxamento e tal, tá bom, tá tranquilo, eu não estou vendo problema nenhum, eu vou continuar 
fazendo? Não. Não é assim não, existe um mandamento.  

Então, primeiro, o mandamento.  
Segundo: A fé no mandamento.  
Foi isso que aconteceu com Abraão. “Abraão, sai do meio da sua parentela”. O que é isso? 

Mandamento. Segundo: Abraão creu? Então ele fez. Ele fez porque ele acreditou que aquilo era 
necessário. Aí então a gente vai fazer aquilo com gosto. Porque houve a fé no mandamento. “Eu 
acredito que eu tenho que fazer isso”. Eu faço pela fé no mandamento, eu faço pela obediência ao 
mandamento. Eu preciso fazer isso. 

 Eu preciso cobrir o nu, eu preciso repartir, eu não posso deixar passar o enfermo sem que eu 
ore com ele, sem que eu faça alguma coisa por ele. Estender a mão ao aflito, mandar embora livre o 
oprimido. Quem que gosta de se relacionar, ter contato, amizade com uma pessoa oprimida? 
Quem? Ninguém. Ninguém gosta, muito pelo contrário, às vezes a gente evita a pessoa que está 
com problema, evita a pessoa que está oprimida, evita a pessoa que está com necessidade, procura 
sair de largo. Se a pessoa tem dificuldade de controlar as suas finanças, aí a gente passa longe.  

Tiago 02: 15 - 17 

“Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano”, 
“e algum de vós lhes disser: Ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos; e não lhes derdes as 

coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso?” 
“Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma”. 
Assim também a fé, se não tiver as obras, ela não existe. Então nós mostramos que temos a 

fé pelas obras. Nós mostramos que nós acreditamos... Eu acreditei, por isso eu fiz. Essa semana 
mesmo nós tivemos um problema lá em Pires do Rio e nós acreditamos que nós poderíamos ajudar, 
nós acreditamos que tínhamos necessidade de ajudar. Mas para fazer isso, o que a gente precisava 
fazer? A gente até pensa: “eu vou orar daqui. Eu oro daqui, resolve o problema”.  

Mas a fé nos levou a entender que não bastava simplesmente fazer daqui. Jesus poderia ter 
feito lá do céu. Ele podia ter salvado a gente lá do céu. Ele não precisava se fazer carne e habitar 
entre nós, passar por tudo o que Ele passou. Mas Ele entendeu que Ele não podia só mandar 
recado. Ele creu que era preciso fazer isso. Por quê? Porque estava escrito na Lei, os mandamentos 
que o Filho de Deus tinha que cumprir.  

Por exemplo, “tinha que sofrer”. Como é que Ele poderia sofrer se Ele ficasse lá? Ele tinha 
que vir e viver com o povo, Ele tinha que estar com o povo. Os mandamentos diziam que Ele tinha 
que vir à terra, tinha que viver com o povo, tinha que nascer da virgem, tinha que padecer sob 
Pôncio Pilatos, tinha que descer aos infernos, tinha que ressuscitar. Isso era na prática, gente. Não 
adiantava Ele orar por isso. Isso era uma prática.  

Então, a Igreja tem a fé. O que falta? Fazer. Ela pergunta por Deus todos os dias. Ela quer 
saber o que Deus quer. Ela interessa por Deus, ela vem, faz coisas maravilhosas. Deus não reprova 
isso não. Deus não está reprovando. Mas ela está deixando de fazer muita coisa. Ela não faz coisas 
que são mandamentos, que são atribuições da Igreja; como a reconciliação, glorificar a Cristo, 
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mostrar para o mundo quem é que nós somos. “Você vai? Você vai é procurar problemas”. Não é 
procurar problema, é uma obrigação que a gente tem.  

Nós temos que ajudar, nós temos que fazer. As duas coisas estão caminhando juntas, Deus 
disse que nós íamos cumprir a lei pela fé. Nós estamos cumprindo a lei através da fé. “Eu acredito, 
eu acredito que tem que ser assim; tudo bem, mas eu não posso hoje”. Deus não vai mandar você 
para o inferno porque você não pode fazer isso hoje. Deus não vai mandar você para o inferno 
porque você viu o nu e não o cobriu... Mas vai nascer dentro de você um arrependimento, vai nascer 
dentro de você um pesar. Aí, você, lá na frente, “nossa, mas por que eu não ajudei, eu tinha tudo 
para ajudar aquele irmão e eu não ajudei, por que eu não ajudei? A próxima vez eu vou ajudar, se 
Deus quiser, a próxima vez eu vou ajudar”. 

Abraão tinha direito de uma próxima vez? Tinha? Não. Abraão estava debaixo de uma lei “sai 
do meio da sua parentela”. Ele não podia sair as prestações, sair aos pouquinhos, ele tinha que 
fazer aquilo que... Porque ali era uma lei, era uma obediência pela lei. Hoje nós vivemos pela fé. 
Deus não vai pesar a mão sobre você, Deus não vai castigar você porque você não está sendo 
capaz de cobrir o nu, não está sendo capaz de repartir o que você tem. 

 Deus não vai nos castigar por isso não, não vai. Só que nós poderíamos ter muito mais 
amizade com Deus, nós poderíamos ser muito mais abençoados por Deus, nós poderíamos ser 
muito mais santificados, justificados por Deus se nós estivéssemos fazendo aquilo que Ele mandou. 
A gente vê, escuta, acredita, acha que tem que fazer, só que não faz.  

Se eu não faço essa semana, Deus me castiga por isso? Tem castigado você por isso? Não. 
Deus coloca diante de nós o bem e o mal. A gente continua fazendo o mal... É um bem? Não. Você 
sabe que é um mal. Vamos voltar ao exemplo do dízimo. Você não dar o dízimo é um bem ou é um 
mal? É um mal. Você não é capaz. Deus não castiga você por isso. Você não está podendo, você 
está fazendo isso, você está fazendo aquilo e etc.  Se a gente for esperar, às vezes a gente nunca 
pode.  

O que eu quero dizer para você é o seguinte, que Deus não castiga a gente por causa disso. 
Você está vendo o nu e passando longe dele; você está vendo a pessoa oprimida e está se 
distanciando dela; porque, ‘Deus me livre, gente com problema, já chega os da gente’. É um bem ou 
é um mal? É um mal. Não é um bem. E se não é um bem, aí tem uma coisa aqui...Uma bênção e 
uma maldição...  

Se eu não estou fazendo o bem eu estou fazendo o mal. E se eu estou fazendo o mal, o que 
eu estou trazendo sobre mim? Eu estou trazendo maldição sobre mim. Uma hora, um determinado 
momento a maldição virá. Eu estou plantando uma coisa que eu vou colher. Um determinado 
momento aquilo vai acontecer porque eu sabia que aquilo era um mal. Eu sabia que era um mal e 
continuei fazendo. Amém? 

É o que está acontecendo com o mundo. O mundo inteiro sabe que... Ele pode até não saber, 
porque a Igreja não abriu os olhos dele, mas eu acredito que todo mundo sabe e vira as costas. 
Muita coisa sabe e vira as costas. Roubam, praticam corrupção à vontade, uma quantidade enorme 
de injustiças e etc.; é um bem ou é um mal? É um mal.  

Qualquer hora dessas vem a maldição. Aí vem um terremoto. É uma bênção um terremoto? É 
uma bênção? Aí vem um terremoto e arrebenta com a metade da cidade e traz um prejuízo enorme 
para a nação. É uma bênção? Não, é uma maldição. Aí vem o câncer... Hoje mesmo uma irmã me 
ligou... A gente fica penalizada, a gente fica sem saber o que a gente pode fazer, porque o câncer é 
uma coisa extremamente maldita. Ou é uma benção?  

Que horas vem o câncer? Você vai esperar chegar a maldição para você poder...? Não, 
Abraão, desde o primeiro dia... Deus mandou e ele foi fazer. Ele saiu do meio da sua parentela. 
Quando Deus pediu o filho dele, ele deu, ele quis dar. Por fé ou por obediência? Por obediência, não 
por fé. Deus imputou aquilo como sendo fé. Mas ele fez por obediência. 

Era um homem abençoado? Era um homem extremamente abençoado? Onde ele botava a 
mão era abençoado? Era? Onde ele colocava a planta dos seus pés era abençoado? Ele era um 
homem abençoado. Ele vivia pela fé ou pela lei? Ele vivia pela obediência. “Deus falou e eu vou 
obedecer”. “Eu vou obedecer a Deus”. Às vezes eu nem sei o que é fé, mas eu vou obedecer a 
Deus. Aqui fala: “Tem prazer em chegar a mim, tem prazer em perguntar por mim, tem o desejo...”. 
Então nós vamos fazer aquilo com vontade, com desejo, a gente não faz com má vontade não, a 
gente faz com muita vontade. Com má vontade não vai funcionar. 
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Se for ajudar uma pessoa estando oprimido, com raiva, ofendendo a pessoa, criticando a 
pessoa, então é melhor não fazer. Faz com amor. Procura fazer o máximo que você puder por 
aquela pessoa. Porque, na verdade, você não está fazendo para ela, você está fazendo para Deus. 
Ele falou: “Olha, quando você der um copo d’água, foi para mim que você deu. Foi a mim que você 
salvou, foi a mim que você ajudou, foi comigo que você cooperou”.  

Você pode chegar diante de Deus e dizer: “Senhor eis me aqui, eu sinto que eu posso mais, 
eu sinto que eu posso servir mais, eu posso fazer mais. Eu acho que eu estou sendo inútil. Eu acho 
que eu estou sendo ocioso. Eu preciso fazer mais.” Amém? Essa é a fé de Cristo. Que foi a fé que 
venceu o mundo. A fé de Cristo foi essa. Porque Ele viu na lei o que Ele tinha que fazer. Ele viu lá 
nas Escrituras! Ele falou: “No livro está Escrito...”, e era aquilo que Ele tinha que fazer e Ele fez. 
“Senhor falta alguma coisa”? Está consumado. “Pai está consumado, corri a carreira, combati o bom 
combate” ... 

 Você já procurou saber o que a Igreja tem que fazer? Você já procurou saber qual é a 
missão, a vida, as atribuições da Igreja, as coisas que você tem que fazer e é obrigação? E nós 
temos que fazer! Se nós não fizermos, a nossa fé vai nos Salvar? Quem pode dizer que você não 
tem fé? Ninguém pode dizer que você não tem fé. No entanto, Deus quer ver as obras. Deus quer 
ver o que foi que você fez. 

Às vezes até a roupa que a gente muda, é a obra. É o efeito da fé. Você acreditou que 
precisava usar a roupa daquele jeito. Você acreditou que não devia mais usar aquela roupa, aí você 
passou a fazer assim; então isso é a obra, o resultado da sua fé. 

Tiago 02: 18 

 “Mas dirá alguém: Tu tens fé, e eu tenho obras; mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te 
mostrarei a minha fé pelas minhas obras”. 

Olha para você ver que versículo interessante: “Tu tens a fé, eu tenho as obras”. Você não faz 
nada com a sua fé, eu faço as obras. Se eu faço as obras, certamente, Deus vai imputar, atribuir a fé 
a quem? A quem faz as obras. Deus vai atribuir a fé a quem faz as obras!  

Você não creu, você pensa que creu. Você não acredita, você pensa que acredita. Você não 
tem fé, você pensa que tem fé. Você não tem fé! Você conhece a árvore é pelo fruto. A árvore não 
deu fruto. A sua fé não foi suficiente para levá-lo a fazer nada. Então você não fez nada. E isso 
provou que você não tinha fé. Abraão não conhecia a fé, mas ele saiu. Ele não conhecia a fé, mas 
ele fez. 

Tiago 02: 19 

“Crês tu que Deus é um só? Fazes bem; os demônios também o creem, e estremecem”. 
Os demônios também creem. Só que os demônios não fazem. Eles veem o nu e metem o pé 

nele, eles não têm misericórdia de ninguém, se eles virem alguma coisa acontecendo, eles põem 
mais fogo para o trem desandar mais ainda. O demônio não ajuda. Ele não tem misericórdia, ele não 
tem compaixão, mas ele crê em Deus. Ele acredita. O que é crer em Deus? Ele acredita que Deus 
existe. Às vezes até fica na nossa frente. Ele acredita que Deus existe. E ele teme. Aqui fala que ele 
teme. 

Tiago 02: 20 

“Mas queres saber, ó homem insensato, que a fé sem as obras é inútil?” 

“Porventura não foi pelas obras que nosso Pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o 
altar seu filho Isaque?” 

Deus imputou aquilo como sendo fé, mas aquilo não era fé. Era obediência, era obra, Deus o 
mandou fazer. “Vai e Eu serei contigo, onde tu fores Eu irei, onde tu pousares Eu pousarei; vai e Eu 
vou ser com você”. A pessoa sai pela fé ou pela obediência? Pela obediência, porque Deus mandou. 
Agora é Deus que imputa aquilo como sendo fé. Ele fez isso com Abraão. Abraão foi um homem de 
fé? Foi. Porque tudo que Deus mandava, ele fazia do jeito que Deus mandava. 

“Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos”, não é do jeito que a gente quer? A gente 
pensa que graça, fé, é aquela coisa que deixa você fazer se você quiser, e não é assim. Graça é 
poder fazer pela fé. O que significa é que se eu não fizer hoje, eu posso fazer amanhã. Se eu não 
fizer amanhã, eu posso fazer depois de amanhã? Posso.  

Você não é obrigado a nada. Jesus disse: “você quer? Siga-me. Quem quiser, siga-me”. Aí a 
pessoa não segue hoje, não segue amanhã, não segue depois..., mas teve uma hora que ela 
resolveu seguir... Então ela entrou no caminho, entrou na estrada, atrasada; Jesus já estava longe, e 
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ela estava no começo; mas seguiu. Aquela família que tinha os dois filhos, que um deles falou eu 
vou, mas não foi, e o outro falou eu não vou e acabou indo”. Quem foi que agradou a Deus? Aquele 
que disse que ia e não foi ou aquele que disse que não ia e foi?  

Então, presta bem atenção para não fazer confusão. É melhor a gente fazer e depois Deus 
atribuir aquilo como sendo fé do que a gente ter fé e não fazer. “Eu vou fazer porque Deus mandou”. 
“Por que diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando?”. “Eu vou fazer porque Deus mandou”. 
Agora, Deus atribuiu aquilo como sendo fé. Aquele centurião, será que aquele homem imaginava 
que ele tinha fé? Não. Ele não imaginava que ele tinha fé não. Ele falou: “Eu não sou digno que o 
Senhor vá à minha casa, mas eu tenho certeza que se o Senhor falar uma Palavra aqui, o meu 
servo lá será curado. O Senhor não precisa ir lá não”. Deus atribuiu aquilo como sendo fé.  

Então, o detalhe mais importante da fé são as OBRAS. Não existe fé sem Obras. “Você 
perdoou? Perdoei.” Então vai, abraça, mostra que você perdoou. “Você perdoou? Perdoei.” Então 
vai, não toca mais no assunto, não fala mais naquilo, porque, senão, você não perdoou. As obras 
estão ali para mostrar que você realmente perdoou. Você nunca mais tocou no assunto, nunca mais 
falou nada e foi, abraçou e tal e etc., é sinal que você perdoou. Você perdoou. Aqueles atos de 
justiça, esses atos aí que você fez por obediência a Deus, você fez por causa de Deus. Mas Deus 
atribuiu como sendo fé. Amém? 

Amém. Vamos ver se tem mais alguma coisa para poder mostrar..., já acabou, não é? Mas 
deu para entender, gente? Tem mais alguma coisa para poder falar, mas o tempo não vai permitir. 
Depois a gente fala. Amém? Pega o microfone aí, por favor. Vamos ver o que o Lucas entendeu. 

Lucas: “Amém. Eu entendi que o que interessa para mim é fazer o que Deus quer, e se isso 
vai me custar um esforço, se vai me custar alguma coisa... Mas foi o que aconteceu com Abraão. 
Abraão não tinha esse entendimento que a gente está tendo hoje, mas ele creu. E o que provou que 
ele creu é que ele fez tudo o que Deus falou. E a mesma coisa é comigo. Se eu venho aqui, escuto o 
Evangelho, escuto a Palavra de Deus e acredito, a prova será que eu também vou fazer conforme o 
Evangelho está falando. E isso será imputado como fé. Foi isso que eu entendi”. 

Amém. Por exemplo, a gente canta: “um povo todo seu, zeloso de boas obras, um povo que 
luta, um povo animado, um povo que faz”, um povo que não esconde da sua obrigação de fazer. 
Quando a gente está praticando as coisas, a gente vive muito melhor. Eu tenho certeza que você 
vive muito melhor! Mas se você só ficar sabendo das coisas, tomando conhecimento, como nós 
vimos lá em Isaias 58, um povo que toma conhecimento das coisas, mas não faz... Esse é o povo 
que Deus quer? Não.  

O Luís tem um problema, o Luís precisa ser ajudado, quem quiser um problema, procura o 
Luís, quem quiser ajudar uma casa, procura o Luís. E muitos outros aqui também eu sei que tem e 
precisa ser ajudado.  

Povo de Deus, povo todo seu, zeloso, um povo que trabalha, um povo que faz, é um povo 
dinâmico, é isso, esse é o povo. Se ele acredita, ele faz, não é, Júnior? Se ele acredita, ele faz! Você 
já percebeu que quando você parou de fazer, quando você cedeu... O inimigo pressionou e você foi 
cedendo, foi cedendo... Quem concorda que o Júnior já foi muito mais ativo?  

Esses dias tinha um casal lá atrás namorando, atracado os dois, eu fui falando para eles 
assim até eles saírem e ir namorar lá fora - “oh, o homem descobriu nós aqui”, eles devem ter 
pensado: “o homem nos descobriu”! Então eles foram lá para fora, ficaram lá fora tranquilos, 
sentados na grama... E aqui o neném dormiu. Parou de brincar com ele... Não é assim? Se você 
ficar brincando com ele, ele não dorme.  

O Júnior já foi muito mais ativo. E a tendência do Júnior... Está tendo algum problema? 
Apareceu algum calo no seu pé? Alguma coisa? Não. O diabo apertou e você ‘cascou fora’. A 
tendência sua é ficar longe. Aí você não vai precisar muito de orar porque você não vai ser tentado, 
você não vai precisar muito de buscar a Deus porque você não está tendo tribulação, não está tendo 
que ajudar ninguém, você está longe. Concorda? Não é isso que nós falamos aí, ou não? 

Júnior: “Eu vou comentar a Palavra. Muito explicativo, muito educativo, mas é isso mesmo. Eu 
achei interessante, eu não tinha percebido dessa forma. O caso de Abraão, ele não tinha fé. Deus 
mandou, pelo mandamento foi gerando fé nele. Então, ou seja, Deus percebeu “esse aí é um sinal 
de fé porque eu o mandei fazer...” E foi observando também que funcionava. O caso do filho dele. 
Ele mandou oferecer o filho dele. “Foi tanto tempo para ter um filho, agora ele pede o meu filho”? 
Mas ele foi obediente. “Deus proverá”. Aí ele viu que realmente funciona obedecer a Deus”. 
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Aquilo não foi uma fé? Foi uma fé. Ele acreditou que Deus era misericordioso. Ele acreditou 
que Deus era poderoso para ajudá-lo. “E o cordeiro pai?” “Meu filho, Deus proverá”. Eu não sei que 
dia que vai acontecer, que horas que vai acontecer. Às vezes é difícil você convencer uma pessoa a 
confiar, a acreditar em Deus. Mas então se você não pode acreditar, não pode confiar, obedeça! Se 
você tem dificuldade para crer, então obedeça, faz por obediência. Porque você fazendo por 
obediência, Deus vai imputar aquilo como sendo fé. A sua obra mostrou a sua fé. Agora, o pior de 
tudo é a fé sem a obra. Essa que é o “estrago”. O grande estrago é a fé sem as obras, o grande 
problema. 

Júnior: “Ficou entendido. Como falou domingo, o amigo de Deus é esse. Ele vai fazendo, vai 
gerando fé e ele vai aproximando de Deus. Interessante, amém”. 

É, porque senão, a gente vai afastando, Waldemir, a gente vai relaxando, a gente vai 
cedendo, vai cedendo... Vai deixando de fazer as obras, e em consequência, a nossa fé vai 
diminuindo. Presta atenção nisso que eu estou falando aqui. A igreja vai deixando de fazer as obras. 
E a fé dela vai diminuindo.  

Por exemplo, “congregai o meu povo”. Reunir... Nós entendemos que a reunião é um 
mandamento? É um mandamento. É uma necessidade reunir? Porque, senão... Um dia eu estava 
falando aqui e o Vitor estava assistindo o site ali, bem ali, cinco paredes daqui. O Vitor estava lá 
assistindo comodamente; cansado, então senta, põe os pés para cima e vai assistir o site.  

O site não é para nós, o site é para a pessoa que está operada e não pode sair. O site é para 
quem está lá em São Paulo, para quem está lá no Paraná, para quem está não sei aonde e que não 
pode participar da reunião. Bem que você gostaria de estar na reunião. Porque, senão, nós vamos 
fazer reunião para quem? Nós vamos pregar o Evangelho para quem? Se nós não reunirmos, como 
é que vai ter o site? Se a igreja não estiver aqui, como é que vai existir o site? Amém?  

A reunião é que dia? Quarta, sábado, domingo. Não tem esse negócio não... “eu vou deixar 
essa, vou deixar aquela”, se você deixa uma, deixa duas, de repente você deixa tudo e não vem 
mais. É um mandamento. Eu tenho que ir. Eu preciso ir. Amém, é um mandamento, eu creio em 
Jesus.  

Ele mandou que a igreja se aperfeiçoasse, Ele mandou que a igreja se santificasse, Ele 
mandou que nós ajudássemos uns aos outros. Olha quanta coisa nós temos que fazer aqui nessa 
reunião. Temos que fazer muita coisa. Eu posso ficar em casa tranquilo? Eu posso ficar? Eu posso 
me dar o luxo de ficar em casa tranquilo e deixar vocês aqui? Sinceramente, eu não tenho coragem 
de deixar vocês aqui. Eu só não venho em último caso.  

Reunião de casais - tem aqui dez pessoas, quinze pessoas, eu estou aqui. Eu tenho certeza 
que Deus depois vai ver, “ele podia até não ter fé, mas ele fez muita coisa, Eu o vi fazendo. Eu o vi 
lutando, eu o vi pelejando, eu o vi se esforçando”. Não é justo a gente atribuir a fé? “Ele é um 
homem de fé, o Júnior é um homem de fé”. Por que? Porque ele sai lá não sei de onde e vem aqui 
para a reunião, e vem se esforçando. Ele mostra que ele tem prazer em se chegar a Deus, tem 
prazer em fazer as coisas para Deus. 

Amém? Porque, senão, nós vamos largando tudo, nós vamos deixando tudo. Mais alguma 
coisa Júnior? Amém, Virgínia? É isso mesmo, Virgínia? 

Virgínia: “É isso mesmo”. 
Confusa a coisa? 

Virgínia: “De espécie alguma, muito clara. Se você faz, você mostra que tem a fé pelas obras. 
Aqui fala que a fé sem as obras é morta. É como o espírito, se o corpo não tiver o espírito ele é 
morto, assim também é a fé se não tiver as obras, ela é morta. Muito claro, e acredito que 
esclareceu para a gente, porque o senhor falou uma coisa muito importante; que a gente pergunta 
por Deus, a gente quer saber de Deus, a gente tem alegria em vir aqui e saber de Deus, as coisas 
de Deus, mas a gente só fica nisso. Praticar que é bom, a gente não está praticando. Eu acredito 
que Deus está abrindo os nossos olhos hoje e que daqui para frente, a Igreja precisa, como o senhor 
disse, é um mandamento, são mandamentos que a Igreja precisa cumprir. Um exemplo, o dízimo 
não é fácil, tem dia que não é fácil, mas você vai por esforço, por obediência ao mandamento, você 
acaba tendo fé”. 

Exatamente. Nós não temos o direito de desprezar, de jogar fora. “Esse aqui eu vou colocar 
em prática, esse aqui eu não vou, esse aqui eu vou, esse aqui eu não vou”. Eu acho que é uma 
coisa de cada um, o fazer, o servir a Deus é uma coisa de cada um. Amém, Ramiro? 
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Ramiro: “Amém, ficou bem explicado que não existe a fé se você não fizer. Se você falar que 
vai, falar que acredita e não fizer aquilo, de nada vale. Então nós precisamos fazer. É um 
mandamento de Deus você trabalhar pela Igreja, obedecer a Ele. Obedecendo Ele é fé”. 

Amém. Você acredita que a reunião te faz bem? Você acredita que é necessária a reunião? 
Você acredita que a sua Igreja, que o seu povo faz a obra de Deus? Que o seu povo é um povo de 
Deus? Você acredita nesse povo? Então nada justifica você afastar dele. Muito pelo contrário... 

Amém! 
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4 - Como se defender da tribulação e da angústia 
Reunião de Sábado, 16/04/2011 

 
 

     Agora vamos ouvir, aqui, reunidos, o que Deus fala.  Deus disse que colocaria na igreja 
apóstolos, profetas, mestres, doutores, evangelistas, tendo em vista o aperfeiçoamento dos Santos. 
Se a pessoa é perfeita, ela fica em casa; mas se não é, ela vem e congrega. 

 A comunhão dos santos é fundamental para a edificação da igreja. Caso contrário, nós não 
viríamos mais aqui, cada um seguiria o seu caminho, como está escrito a respeito dos judeus: 
estabeleceram a sua própria justiça não aceitando a de Deus. Se pudesse ser assim, seria muito 
bom, não teríamos que ir a Mineiros, Fortaleza, etc.  

Assim como Jesus visitou muitas cidades, tenho muitos lugares para ir; ele mandou os 
apóstolos de dois a dois para irem pregar o Evangelho nas casas. Na medida do possível, se tiver 
um lugar para reunir...  

Quando vamos fazer um casamento, dizemos que ali passa a ser a Casa de Deus por causa 
da presença da igreja. Onde a igreja está, Deus está presente, porque é ele quem comanda a igreja. 
“Vou colocar na sua mente, no seu coração a minha palavra”. A gente fala, mas a palavra é de 
Deus. Se você não acredita, não tem como sobreviver. Paulo fala que todos reuniam para ouvir a 
palavra de Deus, mas era Paulo, Pedro, Tiago que falava. Deixamos os lugares aonde íamos porque 
entendemos que Deus não falava mais lá. 

 
Mateus 13:4–23  

4 - E, quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-
na; 5 - e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra 
funda. 6 - Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. 7 - E outra parte caiu entre 
espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. 8 - E outra caiu em boa terra e deu fruto: um a cem, 
outro, a sessenta, e outro, a trinta. 9 - Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. 10 - E acercando-se dele os 
discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? 11 - Ele, respondendo, desse-lhes: Porque a vós 
é dado conhecer os mistérios do Reino dos céus, mas a eles não lhes é dado; 12 - porque àquele que tem se 
dará, e terá em abundância; mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. 13 - Por isso lhes 
falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem; e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. 14 - E neles se 
cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis e, vendo, vereis, mas não 
percebereis. 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. 16 - Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, 
porque ouvem. 17 - Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós 
vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. 18 -Escutai vós, pois, a parábola do 
semeador. 19 - Ouvindo alguém a palavra do Reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi 
semeado no seu coração; este é o que foi semeado ao pé do caminho; 20 -porém o que foi semeado em 
pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria; 21 - mas não tem raiz em si mesmo; antes, é 
de pouca duração; e, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra logo se ofende; 22 - e o que 
foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das 
riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera; 23 - mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e 
compreende a palavra; e dá fruto, e um produz cem, outro, sessenta, e outro, trinta.    

 
Para que ouçam, alguém tem que falar. “Meu povo se perde por falta de entendimento.” O 

diabo percebe que você não está entendendo, ele é psicólogo.  
Versículo 20: “Entre os pedregais”, parece que a pessoa entendeu, quem vê, pensa que 

entendeu; pelo entusiasmo, a maneira como ela se porta na igreja, como ela vive; mas não 
entendeu. A mesma coisa acontece “à beira do caminho”, não entendeu. Logo se ofende e se 
afasta, não participa, não quer se comprometer, senta no banco de trás.  

Versículo vinte e um: O detalhe que nós queremos falar é esse: “chegando a angústia e a 
perseguição...” Enquanto não tem angústia e perseguição, vai muito bem. Um pouco atrás, no 
versículo seis Ele fala: “Vindo o sol, secou-se a planta”; vindo a perseguição, a luta, a 
dificuldade... Porque não tinha entendimento, não tinha raiz. Elas virão de qualquer forma, não tem 
um de nós que não vai sofrer essas coisas.  

“Sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra...” Por que a pessoa não 
tem mais comunhão com a igreja, não trabalha, não suporta, não edifica, não se envolve, não faz 
mais parte do corpo? Por falta de entendimento.  Judas ficou ali sentado, mas a hora dele ia 
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chegar, se ele tivesse entendimento, não teria feito o que ele fez. Há muitos aqui que, por falta de 
entendimento, não suportam a perseguição e a angústia, porque, de qualquer forma ela vem sobre o 
que entende e sobre o que não entende!  
            Certa vez chegou um pastor e queria fazer uma conferência aqui, perguntou se nós 
aceitávamos o batismo com o Espírito Santo e eu disse: “Tem no evangelho?” Ele respondeu: “tem.” 
Então nós aceitamos. Ele perguntou se tinha cura, e eu disse: “Tem, muitas pessoas já foram 
curadas.” Perguntou: “O senhor é pastor formado?” Eu disse: “Não, nunca fiz teologia.” “Mas o 
senhor é o líder?” “Sim, sou o líder, sou eu que apago as luzes, eu que pago as contas.”  

Faltou ele perguntar se somos batizados com fogo! Eu ia perguntar: Lá vocês são batizados 
com fogo? Porque aqui somos batizados com fogo. Jesus disse: “Sereis batizados com o Espírito 
Santo e com fogo.” Esse é o batismo com fogo: É a angústia que vem sobre nós para provar, 
experimentar, ver se a igreja entendeu. O que vai acontecer com quem não entendeu? Seca e não 
tem mais jeito. 
           O que é angústia, aflição? Hoje sabemos que existe uma doença na terra, que está tomando 
conta... São poucas as pessoas que não estão passando por esse tipo de problema que é a 
depressão. O que mais vende nas farmácias são remédios antidepressivos.  
           Dra. Daniela: Tem chegado muita gente deprimida no hospital. Depressão... Confundimos a 
depressão com tristeza, a tristeza tem um motivo e passa, logo acontece alguma coisa e ela fica 
feliz. Depressão a pessoa fica a maior parte do tempo com o humor rebaixado, mais na dela, não 
tem mais prazer nas coisas que gostava antes. Por exemplo: se ela costurava, às vezes quer 
continuar e não consegue, não tem nada que a estimule e o índice de suicídio aumentou muito por 
causa do aumento da depressão.  
            Irmão Rossini: Os deprimidos são encaminhados a que departamento da medicina? 
            Irmã Daniela: Psiquiatria.  
            Irmão Rossini: A Psiquiatria, há alguns anos, tratava de quê?  
            Irmã Daniela: Doido.  
            Irmão Rossini: E hoje?  
            Irmã Daniela: Deprimido e doido.  
            A depressão leva a pessoa ao suicídio, porque ela está louca. A pessoa que sai pelada na 
rua é louca. Hoje é muito normal chegar ao hospital pessoas deprimidas. Temos que ser espertos e 
perceber quando estamos ficando angustiados, deprimidos, tristes... Tem que vencer nessa hora 
para não chegar ao extremo da esquizofrenia. Deus disse que essa angústia viria sobre todos os 
habitantes da terra. Às vezes não analisamos, não entendemos e, quando chega aquele momento, 
precisamos saber como sair daquela situação para não causar uma necessidade de recorrer a casos 
extremos.  
            Eu não conhecia a palavra STRESS. Chegando ao médico ele disse: O stress, a ansiedade, 
leva à depressão. A tendência da pessoa deprimida é se afastar de Deus. Primeiro vem a angústia, 
os sintomas, e, não sabendo se defender, caminha para a depressão. É muito fácil hoje a pessoa 
entrar nesse estado, porque Deus disse que os últimos dias seriam dias difíceis, de muita angústia. 
            Primeiro vem a tribulação. Exemplo: Marca o médico, tem que pegar o menino, abastecer o 
carro... Chega no final do dia, você esqueceu de pagar a energia e hoje é tudo automático, ninguém 
espera... Tem um casamento: Vai alugar o vestido onde? Na hora de sair, o vestido deu problema, 
não tem agulha, linha da cor do vestido não tem, isso é uma tribulação que leva à aflição que é 
também causada por alguma situação. Como por exemplo: Um filho doente, a falta de emprego, 
dívida, muita preocupação... As pessoas não estão preparadas para serem desprezadas.  
            Aflição: Agonia, falta de paz... Chegando a angústia - estado avançado da tribulação. Já 
chega ao casamento com vontade de voltar, sente uma tristeza, uma angústia. Mágoa também leva 
à angústia. Não interessa quem causou, magoou por quê? Tudo isso é falta de entendimento, 
desobediência a Deus.  

   Cortou a luz, vamos deitar e dormir, amanhã a gente paga e eles ligam à hora que 
quiserem. Prenderam o carro, liga para um, para o outro... Prendeu por quê? Estava sem carteira. 
Então está certo. Levaram o carro, vai embora a pé! Mas a pessoa vai embora doente, com a 
cabeça doendo, chateada. Chega em casa, a mulher fala uma coisa, o menino fala outra, a pessoa 
fica aflita. Se a pessoa não tivesse todas estas coisas... Não andasse de carro, não namorasse, não 
ficaria aflita. Aí, de repente um não quer mais e o outro... Ficou aflito! Por causa de uma bobagem. 
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             Nós não sabemos nos defender da tribulação! Se alguém te obriga a andar um passo, anda 
dois; se te bater numa face, oferece a outra; ou então vai ficar aflito, cheio de ansiedade. A minha 
pressão subiu e o médico disse que foi por causa da ansiedade. Eu não sabia que eu ia ter esse 
problema.  

      Ansiedade é o nome que se dá à aflição. Pesaroso, magoado, atribulado, angustiado... E 
fui ver, eu estava tudo isso. Sabe o que o médico fala para você? “Larga tudo e vai caminhar.” 
Caminhar sem rumo, combatendo o stress, a aflição; depois eu paro e vou fazer alongamento. Você 
largou tudo de mão, e aquilo aliviou a ansiedade.  

        A caminhada regula o batimento do seu coração, abaixa sua pressão; te dá melhor 
condição de dormir porque ficou cansado e tomou um banho gostoso. Se você tivesse falando no 
telefone, a pessoa falando na sua cabeça, não teria sido pior? Não leve telefone para caminhada. 
“Eu levo para aproveitar e fazer uns contatos.”  
           A Daniela, atendendo no consultório, deve falar: “O senhor anda muito ansioso”, e ele: “ah é 
doutora”, e ela já vai encaminhando ele para o psiquiatra e não tem tempo de explicar porque tem 
outro na fila. Chega no psiquiatra, ele passa um remedinho, “toda noite você toma um desse”, e diz: 
“isso não é nada não, o senhor vai ficar bom”. Aí, volta depois de dois meses e ele aumenta a dose 
porque está baixa. 

Vai cortando as coisas que te aflige! Por exemplo: casamento, aniversário de 15 anos, seguro 
do carro... Nós não temos coragem. “Não, é o casamento da Paula, eu não posso deixar de ir”; ‘eu 
não posso deixar de ir ao casamento da Daniela’. Qual é o casamento aqui que eu posso deixar de 
fazer? Nenhum, senão eu vou ser linchado.  
        O Ramiro poderia fazer do mesmo jeito que eu faço e diminuiria a ansiedade. Ia pesar um 
pouco para o Ramiro, ele poderia dividir com o Toninho. Por que você sozinho não resolve seu 
problema? Não digo o casamento. Mas vai fazer o casamento, complica tudo, contrata flores, 
filmagem, fotos, chega na hora está tão angustiado... E não precisava nada disso. ‘Ah, mas fez para 
fulano e não faz para o cicrano!’  
         Como vai ser o da Lorena? Igual ao da Natieli, com tudo que ela tem direito. Se a Natieli fosse 
casar de novo não teria nada disso, um vestido simples, não precisava passar nem chapinha; o 
Fernando com um ‘paletozinho de bater feijão’, ia evitar tudo. Mas, aí faz aquela coisa toda para 
afligir. Isso é o quê? O povo se perde por falta de entendimento.  

Irmã Lucimar: É verdade tudo isso que o senhor disse, por falta de entendimento nós 
erramos. Por isso vem a mágoa, aflição, tribulação, angústia, depressão.  

Depois não sabe por que a pessoa fica nessa situação! Ela foi pressionada... É como se você 
fosse colocando tudo dentro de um copo... O nosso organismo não está preparado para os dias de 
hoje. Por isso Deus disse que se não abreviar, ninguém se salva, vai ficar todo mundo louco. Tem 
muita coisa que fazemos que já é loucura.  

Outro dia morreu um jovem em uma corrida de carro, só para disputar, ganhar dinheiro, isso é 
loucura! O rapaz que entrou na escola dando tiro, isso é normal? A igreja precisa aprender a se livrar 
da tribulação, ansiedade, angústia. O diabo percebe que estamos fazendo a coisa errada e o que ele 
faz é só ajudar a ficar mais agoniado, mais aflito. 
            Angústia é um estado ou situação mais avançada do que a ansiedade, ou aflição de espírito. 
Se a pessoa chegar lá angustiada, a situação é pior, ela não consegue sentar, conversar com o 
médico. ‘Ansiedade ou aflição intensa causada também pelas mesmas coisas’. Angústia é uma 
perturbação de espírito causada pela incerteza ou pelo receio. 
             2 Samuel 22:2 - “E disse: O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu 
libertador.”  
              Você viu o quanto Deus teve que fazer para livrar você da angústia? Viu a gravidade da 
situação? Estava perturbado, tinha que sair daquela situação e não sabia como.  
                Vers. 7 – “Na minha angústia, invoquei o Senhor, clamei a meu Deus; Ele, do seu 
templo, ouviu a minha voz. E o meu clamor chegou aos seus ouvidos.”   
                Estava em um estado avançado de aflição. Estando em angústia, ele tinha certeza ou 
incerteza de que Deus era poderoso para ajudá-lo? Tinha certeza. Tinha medo ou coragem de 
invocar a Deus? Coragem. Ele disse: “olha, não interessa os meus pecados, o que eu faço, eu vou 
invocar o Senhor.” Às vezes você não precisou ainda, mas muitos estão caminhando para este 
lugar.  
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               Eu estou dando a receita para vocês, a solução; não espere chegar nesse estado 
avançado da aflição, lembre-se que o Senhor é a única solução. Você deve procurar ajuda, tomar o 
remédio, mas a solução (porque é uma perturbação de espírito) vem de Deus.  
                Você vai ter que aprender a se defender da tribulação. ‘Ah, estou devendo, vou pagar...’ 
Não se aflija, não perca a paciência, não se perturbe com nada. Deus proverá. Você vai perceber 
que o mundo espiritual, as trevas, estão sobre você.  
                  “Disse pois: o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, onde eu vou esconder, a 
minha salvação.” Às vezes fazemos tudo, menos isso. Ontem eu estava ensinando a orar, clama 
em alta voz, não deixa a opressão, a aflição impedir você de orar. Invoca: “Senhor, o Senhor é o 
meu Deus, a minha salvação”. Não adianta ficar amuado, esperando, perdendo cada vez mais as 
suas forças, aí você sai e não resolveu nada.  
                 Quando você clama em alta voz, naturalmente você se sente liberto. Chega em casa, 
repete a dose, de três em três horas, de duas em duas horas... Os discípulos oravam de três em três 
horas. Não oramos nem uma vez por semana, não temos tempo. O diabo vai aumentando a dose e 
vai te levando ao estado da angústia. Ele vai pegando o ponto fraco do Fernando, da Natiele, e 
trabalhando em cima daquilo que é fraco. Quando você pensa que não...  
             Aconteceu com o irmão aqui, é tão ruim, uma inquietação, uma angústia; é de repente, não 
é como uma dor de barriga, dor de cabeça que dá um sinal. Não deixe chegar a esse estado, ore 
sempre; percebeu a preocupação, invoque o Senhor e ele proverá. Eu vou deitar e dormir, porque, o 
máximo que pode acontecer é me prenderem, me matarem. Se matar, paciência, eu não vou ficar 
aguentando essa barra não. Tem pessoas que suportam dez; outras, vinte; outras, trinta; outras, 
quarenta; eu não sei quanto eu suporto. Eu fui saber o que é ansiedade e é tudo aquilo ali, e fui 
combater, invocar a Deus.  
                    Versículo 5 – “Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me 
impuseram terror”. 
                    Você não viu isso, mas estava em torno de você, mas as cordas do inferno estavam 
enroladas em você. O importante é fazer o nosso clamor chegar aos ouvidos dele, “Senhor, o 
Senhor está me ouvindo? A minha situação, a minha dificuldade, a minha tribulação tem pesado 
sobre mim, eu pequei, sou fraco, eu falhei contra o Senhor, eu não estou suportando o peso, tem 
compaixão, tem misericórdia de mim!” Aí vocês vão ver o que Deus vai fazer... Olha o que estava 
sobre você! 
                     Versículo 8 – “Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os 
fundamentos dos céus e se estremeceram, porque ele se indignou.” 
                     Olha como era grave a situação, nós não percebíamos!  
                     Adriana: Porque abalou a terra.  
                 O que Deus teve que fazer para ajudar você? Por que Deus fez? Porque você clamou, 
invocou, você sabia que era Ele que ia te livrar, “o meu Senhor e meu Deus é poderoso para me 
salvar.” Nessa hora o inimigo vai querer que você acuse alguém, aponte, mas não é hora, não é 
culpa de ninguém. As coisas vão só piorando, é hora de se humilhar, chamar para si a 
responsabilidade.  
                   Mas eu recorro ao Senhor que é misericordioso, que perdoa, e que vai me ajudar. Eu 
não sei sair da situação em que eu me encontro sem a ajuda do Senhor. Quando você falou com 
Ele, Ele ficou contrariado com os inimigos por causa do seu estado, e reagiu de maneira irada. 
Quando Ele desceu, tinha debaixo dos seus pés, trevas, e nós estávamos lá.  
                 Dispersar os inimigos que estavam sobre a sua cabeça, aquela nuvem escura... Como 
você conseguiu? Fazendo o quê? INVOCANDO A DEUS. Sobrevindo a tribulação por causa da 
angústia... A pessoa não invoca, perde a fé; é tão grave, ela não acredita que Deus pode fazer. Ela 
diz: “Deus esqueceu de mim”. Samuel não fez assim, pelo contrário, o meu Deus continua sendo o 
meu Deus. 
                     Versículo 18: “Livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram 
mais poderosos do que eu.”   
                     Você está lutando contra uma coisa que é mais poderosa, mais forte do que você, sem 
chance de vencer. Vocês viram quanta coisa Deus teve que fazer por causa da sua angústia?  
                      Vers. 7: “Na minha angústia invoquei o Senhor, clamei a meu Deus; Ele, do seu 
templo, ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos.” 
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                     “Estado avançado da aflição”. Será que você vai esperar entrar numa situação de 
calamidade para entender que você precisa orar é agora, hoje? Jesus, orando, disse: “Pai nosso que 
está nos céus, seja feita a sua vontade aqui na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos 
dá hoje, perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixe 
cair em tentação...” Não nos deixe chegar nesse ponto! 
                   Você acha que isso é verdade? Não é difícil chegarmos nesse estado, temos que ter 
muita calma, muita paciência, muita vida com Deus, fazer orações e súplicas. Às vezes a coisa vai 
aumentando e quanto maior a árvore, maior o tombo. É melhor cair do banquinho do que de um 
prédio. Vamos pôr a carapuça! Está vendo a barba do vizinho arder, põe a sua de molho.  
                 Irmão Ramiro: Tudo começa aqui na semente que cai na terra... Todos que não 
entenderam, que desprezaram, não deram ouvidos à palavra... Vai acabar aí. Nós que estamos 
ouvindo passamos por esse caminho, mas nós podemos perceber e evitar muita coisa como 
televisão, comprar fiado; a mulher tratar bem o marido, o marido amar a esposa, tudo foi ensinado 
pelo senhor lá atrás, orar antes da ansiedade chegar.  
                        
  

          Eu fiquei impressionado... Foi uma providência grande demais! O caso é tão grave, 
que, o que Deus teve que fazer... Abalou os fundamentos da terra, saiu fogo nas narinas de Deus; 
realmente não é uma coisa fácil.  
                      A oração consegue mover o coração de Deus e, com facilidade, ele faz os inimigos se 
retirarem. Tudo isso é uma perturbação de espírito, você está ali perturbada. A orientação do 
médico, os medicamentos vão ajudar muito, mas a ciência não admite a questão espiritual e nós 
estamos vendo, pelo descrever do trecho, que os inimigos estavam tomando conta da gente, 
aproveitando das nossas fraquezas, dos nossos defeitos, iniquidades... Aproveitou de mim e vai 
aproveitar de você também. É preciso que a gente ore e vigie. Na quarta-feira falamos sobre guardar 
a fé, “combati o bom combate”, se não tivesse fé, não teria invocado o Senhor, não teria prestado 
atenção à reunião. 
                      Vamos curvar nossas cabeças.  

Oração: Amém, Senhor Jesus, pai nosso que está nos céus, nosso Senhor, nosso refúgio, 
rochedo, nossa salvação. Que nós possamos ser felizes, estar tranquilos em qualquer situação que 
nos encontremos... O Senhor é poderoso para ouvir a nossa oração e nos ajudar nesse momento 
difícil que passamos que é a angústia, esse estado de tribulação, de mágoa, de dor, que às vezes 
extrapola a nossa capacidade de suportar... É nessa hora que nós invocamos o Senhor, que 
confessamos a nossa necessidade, fraqueza, confessamos que dependemos totalmente de Ti, que 
nós precisamos do Senhor. Cada um certamente abrirá o seu coração e dirá ao Senhor o que o 
aflige. Nós agradecemos ao Senhor por essa reunião, em nome de Jesus. Amém! 
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5 - NÓS FAZEMOS PARTE DO CORPO DE CRISTO 
22-04-2011, SEXTA – FEIRA (MINEIROS – GO) 

   
  E a Palavra que eu vos tenho dado, dá o Espírito Santo a vocês. Amém?  
  
  Mas o Espírito Santo é fácil, basta invocar o Espírito de Deus. Ele é a nossa Paz. Você está 
precisando não é de Paz? Invoca o Espírito Santo, o Espírito de Deus: “Senhor, dai-me do teu 
Espírito, encha-me do teu Espírito”. Como eu posso estar em trevas com a luz estando em mim? 
 

Ontem nós falamos sobre o Reino de Deus. Hoje nós incluímos vinte e sete pessoas. Graças 
a Deus por esses vinte e sete que foram incluídos no Reino de Deus, que foram batizados ali no 
Corpo de Cristo, foram incluídos no Povo de Deus, entre aqueles que fazem parte do Povo de Deus. 
 

Salmos 18: 02 - “O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador; o meu 
Deus, o meu rochedo, em quem me refúgio; o meu escudo, a força da minha salvação, e o meu alto 
refúgio”. 
 

Olha aí quanta coisa o Senhor é para nós! Quanta coisa! Ele é o seu rochedo, Ele é a sua 
força, o seu lugar de proteção. No versículo 03 está assim:  
Salmos 18: 03 -  “Invoco o Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos”. 
 
  Então você tem que invocar o nome do Senhor! “Invoco o Senhor, que é digno de louvor, e 
sou salvo dos meus inimigos”. Normalmente os inimigos nos cercam, nos prendem. Como você vê 
aqui mais embaixo, eles nos levam ao estado de aflição, de angústia, mas, basta que nós o 
invoquemos. Porque, nós, hoje, temos o Senhor conosco, hoje o nosso Deus é o nosso Rei, nós 
fazemos parte de um povo (eu expliquei ontem isso aqui bem direitinho), hoje nós somos um povo 
com características diferentes dos outros povos, das outras pessoas.  
 
  Foi explicado ontem, foi bem explicado porque eu explico direitinho. Então, hoje, aumentou no 
Reino de Deus, entre aquelas que estão sendo preparadas para o Reino de Deus, vinte e sete 
pessoas. E essas vinte e sete pessoas mais aquelas que já foram batizadas são o Reino de Deus 
aqui em Mineiros. 
 
  Se tiver uma pessoa como por exemplo, está o meu neto lá no Paraná, ele simboliza, ele 
representa o Reino de Deus onde ele está. E o Senhor é com ele. Basta que ele invoque o Senhor, 
basta que a pessoa que estiver angustiada (às vezes está lá na praia, mas não está bem, às vezes 
está lá no campo de futebol, mas não está bem) invoque o Senhor que é a sua Salvação, é o seu 
Deus.  
 
  Salmos 18: 06 - “Na minha angústia invoquei o Senhor, sim, clamei ao meu Deus; do seu 
templo ouviu ele a minha voz; o clamor que eu lhe fiz chegou aos seus ouvidos”. 
 
  Chegou a minha reclamação, o meu pedido e Ele ouviu a minha oração e me ajudou. Pode 
ser a mãe, pode ser o Pai, ou o filho, às vezes um orando pelos outros. Deus disse: “orai uns pelos 
outros” ... Invocai o Senhor pela Igreja, pede a Paz; que o Senhor mantenha o seu Povo na Unidade 
do Espírito. É o que nós vamos ver daqui a pouco através da ceia.  
 
  Mas nada pode me separar de Deus, nem a distância, nem se eu subir muito alto, nem se eu 
descer ao abismo eu posso me separar de Deus, ninguém pode me separar de Deus. Se eu descer, 
Ele estará comigo, se eu subir, também; Ele irá comigo onde eu for, o Senhor é comigo onde quer 
que eu esteja.  
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  Deus me deu uma Palavra uma vez e através dessa Palavra eu vivo até hoje. Deus disse que 
onde eu fosse Ele iria - “vai e Eu vou ser contigo”. E eu acredito. Por isso que eu digo que eu não 
vou a lugar nenhum sem Deus. Se eu estiver pescando, você pode saber que Deus está comigo. Se 
vocês ficarem sabendo que eu estou lá num bloco de carnaval, alguma coisa eu estou fazendo lá 
para Deus, porque, se eu estiver lá é porque Deus... Muitos escandalizarão se ficarem sabendo que 
o Irmão Rossini está lá no bloco (eu não estou dizendo que eu estaria pulando, mas eu posso estar 
lá). Aonde mais eu posso estar? 
 
  Irmão: “Boate”. 
       
  Pronto! Se eu entrar numa boate... “Alguma coisa o irmão está fazendo ali para Deus, porque 
ele não é disso”. Sabe onde é que Jesus Cristo foi para trabalhar para Deus, para poder servir a 
Deus? Ele foi lá no Inferno. Tem lugar pior do que o Inferno? Qual é a boate pior do que o Inferno? 
Tem! Tem boate que ganha do Inferno! Tem boate que nem o capeta entra. Mas Jesus desceu aos 
infernos. E Ele foi só? Não, Ele foi com Deus. O Espírito de Deus não o deixou.  
 
  É assim que você tem que pensar. Eu e o Senhor somos um, não tem como separar. Não tem 
como me separar de Deus, eu e Ele somos um. Se você me vê, você está vendo Ele. Por isso que 
às vezes Ele mostra nas visões a minha pessoa, mas não sou eu, é Deus. Hoje mesmo nós oramos 
pelo nosso irmão que estava enfermo lá em Goiânia, e Deus mostrou que eu estava lá orando com 
ele no quarto onde ele estava. Eu estava lá, Deus mostrou eu lá.  
            
          Então eu estava lá? Estava! Porque Eu sou onipresente. Deus pode me mostrar aqui, na 
China, no Japão, aonde for. Deus vai mostrar que eu estive lá. Ninguém pode dizer que eu não 
estava lá. Estava, eu estava lá, eu orei com ele! E eu estou aqui. E Deus pode me mostrar orando 
com o meu neto lá no Paraná, com a minha filha lá em Goiânia. 
  
  É assim que temos que sentir, nós temos que acreditar que nós somos parte do Corpo de 
Cristo. Eu preciso crer que eu e Ele somos um. Eu não sou eu aqui, Ele ali e tal. Eu e Ele somos um, 
um só. Jesus falou: “quem vê a mim, vê o Pai”.  
 
  Jesus disse: “quem recebe àquele que Eu enviar a mim recebe”. Quem se levanta contra 
mim, levanta contra quem? Agora, se você não acredita!... Se alguém se levantar contra você, ele se 
levanta contra quem? Contra Deus. Se alguém se levantar contra você... Pode ser o seu marido, 
pode ser quem quer que seja. Amém? 
 
  “Ai daquele que calcar aos pés um Filho de Deus”. Você é um Filho de Deus. Isso que é a 
Igreja. Essa que é a diferença da religião. É a diferença que eu falo. É diferente você sentar e 
assistir de você participar do Corpo de Cristo.  
 
  Foi isso que eu falei hoje para vocês lá nas águas. Você não vai deixar de ser uma menina 
bonita, você não vai deixar de ser alegre, de querer se arrumar, de ficar cheirosa, porque o Filho de 
Deus não é fedido não. Não é porque é Filho de Deus que tem que ser todo maltrapilho, fedido, não 
toma banho, não escova os dentes. Deus me livre! Muito pelo contrário, cheiroso, levanta o braço 
não tem problema, os dentes arrumadinhos e tal e etc. Quem é feio, paciência! Mas você é feio para 
os outros porque para você, você é bonito. Pelo menos você tem que se achar bonito. É assim que 
nós vivemos gente. 
 
  Nós somos um povo com características diferentes de outros povos e é por isso que você é 
feliz. Você não precisa de ninguém para te fazer feliz. Você não precisa de homem, você não 
precisa de mulher, você não precisa de pai, você não precisa de mãe para te fazer feliz não. Quem 
que te faz feliz? Deus.  
 
  Tem um versículo que diz assim: “quando o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o 
Senhor me acolherá”. Então, se eu for abandonado pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha 
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mulher, pelos meus filhos, o Senhor não vai me abandonar. Então quem é que eu tenho que prezar, 
que eu tenho que amar sobre todas as coisas, que eu tenho que querer bem, que eu tenho que 
louvar, que eu tenho que dar graças por Ele? Quem? Jesus Cristo. Por quê? Porque é Ele que me 
faz feliz. Ele é a minha alegria. 
 
  Você confia no marido, depois o marido...? Aí você vai ficar triste, vai ficar sozinha. A gente 
confia no marido, confia no irmão, não pode! Você segura na mesa, aí a pessoa vem e corta o pé da 
mesa! Não coloca a sua confiança no homem, não espera nada de ninguém. Se você esperar de 
alguém, você corre o risco de sofrer decepção; você corre um risco terrível, não espera. Ama a 
pessoa, queira bem a pessoa, mas não dependa da pessoa. Tudo o que eu falo eu mostro que 
Jesus fez.  
 
  O povo estava lá, duas, três mil pessoas e Ele estava falando e o povo começou a sair e ir 
embora. Ficaram lá os doze apóstolos. E Ele então disse aos apóstolos, “se vocês quiserem ir 
também podem ir, Eu não dependo de vocês”. Ele não falou isso, mas pensou. “Se vocês quiserem 
ir também pega a mala e vai embora, eu não dependo de vocês, Eu não preciso de vocês”. Amém? 
 
  “A minha força está em Deus, a minha alegria, o meu poder, a minha satisfação está no 
Senhor.” É assim que nós temos que viver. Infelizmente é assim, eu falo infelizmente porque muita 
gente escandaliza - “Ah é a mãe; é o pai; é isso; é aquilo”. Mas não pode, não adianta, não pode; 
não pode esperar por ninguém. Ninguém é capaz de garantir para nós saúde, paz, alegria, 
sabedoria. Ninguém! Só o seu Deus! Por isso que você o ama, por isso que você o adora, por isso 
que você não quer perdê-lo por nada! Eu não posso perdê-lo por nada, nada pode passar na frente 
do meu Deus!  
 
  Lucas 22: 07 – 14 
 

7 – “Ora, chegou o dia dos pães ázimos, em que se devia imolar a páscoa; 
8 – “e Jesus enviou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a páscoa, para 
que a comamos”. 
9 – “Perguntaram-lhe eles: Onde queres que a preparemos?” 
10 – “Respondeu-lhes: Quando entrardes na cidade, sair-vos-á ao encontro um 
homem, levando um cântaro de água; segui-o até a casa em que ele entrar.” 
11 – “E direis ao dono da casa: O Mestre manda perguntar-te: Onde está o 
aposento em que hei de comer a páscoa com os meus discípulos?” 
12 – “Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado; aí fazei os 
preparativos.” 
13 – “Foram, pois, e acharam tudo como lhes dissera e prepararam a páscoa.” 
14 – “E, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos.” 

          
  Antes, vamos já dizer uma coisa aqui... Jesus alugou esse lugar?  Ele foi lá olhar? Ele foi 
escolher o lugar? Ele precisa disso? Não. E nós? E nós também não. Nós não somos um com Ele? 
Nós não somos iguais a Ele? Sabe por que nós vamos à frente, alugamos o ‘trem’ e procuramos? 
Porque a gente tem medo, a gente não tem Fé.  
 
  Então a gente não acredita, não confia, aí a gente vai à frente etc. e etc. Faz o contrato, aluga 
o lugar. Jesus não fez isso. Chamou os discípulos e disse: “olha, entrem na cidade, vocês vão 
encontrar um homem assim, assim e assado e esse homem vai levar vocês até um determinado 
lugar, entra e diga ao dono da casa que Eu vou fazer a páscoa lá na casa, ajeita lá pra mim porque 
Eu estou chegando”. Ele nunca tinha entrado naquela casa.  
         
  Por que isso não acontece com a gente? A Fé que temos é muito pouca. A gente não 
acredita. A gente pensa que tem que ir lá, que tenho que deslocar para eu orar com uma pessoa, 
não posso orar daqui porque eu tenho que ir lá. Eu não tenho que ir a lugar nenhum não. Nós 
precisamos acreditar, vamos experimentar um dia fazer? 
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  Deus proverá! Pronto! Se não tiver lugar é porque Deus não quis. Se for para fazer debaixo 
da mangueira é porque Deus queria que fosse debaixo da mangueira. E os discípulos entraram ali e 
o homem já estava com tudo arrumado esperando, estava ali. 
 
  Como é bom, não é, gente? Se nós pudéssemos viver realmente pela Fé! Como seria bom se 
nós acreditássemos mais. A gente vai, arruma... Deus não precisava de nada daquilo! Quando a 
gente vai fazer um casamento, faz-se um esparramo tão grande que chega na hora, a gente está 
querendo mais é morrer. O casal que está casando, está querendo mais ir um para uma casa e o 
outro ir para outra para dormir, descansar, morrendo de cansaço - “para onde nós vamos agora?”.  
 
  Por quê? Porque têm uns trinta dias que não se fala outra coisa, que é só correndo atrás de 
uma coisa, correndo atrás de outra e aluga daqui e aluga dali e faz um contrato aqui e faz outro 
contrato dali e etc. Chega na hora, a pessoa está morrendo. 
 
  “Eu vou me casar”. Com quem? Deus é que sabe, não é? Quando? 
  Karollyne: “Quando Deus quiser”. 
  Com quem? 
  Karollyne: “Com quem Deus quiser”. 
 
  Aí, está vendo?! Ela não vai ficar procurando a bênção. Você vai, ‘fia’, ficar procurando a 
bênção? Não. Você vai ficar experimentando um daqui e outro dali? E buscando às vezes no 
mundo, ‘quebrando a cara’, acabando com a sua beleza, com a sua saúde? Entendeu? Você vai 
fazer isso? 
 
  Karollyne: “Não”. 

Certeza? 
Karollyne: “Certeza”. 
Pois é, Deus vai trazer para você se Deus...? 
Karollyne: “Se Deus quiser”. 

 
Se Deus quiser, Ele vai trazer para você. Eu falei, hoje, isso para você lá, não foi? Falei pra 

ela lá no batismo. Ela nunca vai esquecer, se Deus quiser. Mas não é verdade? E quando vierem, 
minha filha, falarem para você: “você não vai providenciar o lugar?” “Não, Deus proverá.” 
 
  O que precisa para se realizar um casamento? A pessoa que vai fazer o casamento e os 
noivos. O noivo você já tem, o casamento pode ser realizado pelo irmão Wilmar, pelo Antônio Divino, 
pelo Lúcio. Se eu estiver vivo, vai ser um prazer. Você fala – “se Deus quiser, vai ser o Irmão”. 
Amém? Se Deus quiser me manter vivo... Aí você vai dizer para mim: “então vem, irmão”. Aonde ? 
“Não sei. O senhor vai me achar aqui com o meu noivo e nós vamos nos casar”. Pronto. 
 
  A igreja toma conhecimento e não precisa de mais nada. Ou precisa? Todo o resto é 
bobagem. O vestidinho simples, de preferência um vestidinho branco, mais nada. Não precisa 
mostrar os peitos, não precisa de nada. Porque tem gente que quando vai casar, o vestido tem que 
mostrar a metade do peito, senão não é casamento, tem que mostrar as costas todinhas, senão não 
é casamento, tem que ‘empetecar’ tudo de flor, parecendo cemitério, senão não é casamento.  
 
  Essas coisas não são coisas do Reino de Deus. Quem que faz isso? É o mundo. É o mundo 
que faz isso. E a gente fica copiando o mundo. “Ah, porque fez para fulano tem que fazer para 
sicrano, fez para beltrano”.  
 
  Então, gente, nós estamos falando sobre o Reino de Deus, sobre as coisas concernentes ao 
Reino de Deus. É preciso criar mais coragem, ter mais Fé. Eu falo isso e às vezes as pessoas me 
criticam porque eu falo uma coisa e às vezes vivo outra. Mas eu também tenho o direito de ser fraco, 
eu também tenho o direito de correr atrás da minha fé, eu também tenho o direito de me fraquejar 
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em alguma coisa. Mas eu faço tudo para atingir, para chegar à estatura do varão perfeito, à 
plenitude do conhecimento de Deus, à Natureza Divina. 
 
  Eu posso estar falando essas coisas e você chegar na hora e encher de flor e fazer tudo 
contrário, não tem problema, nós vamos estar aqui do mesmo jeito. Não é por causa disso que você 
vai pro inferno não. Mas a vontade de Deus é que nós, é que a Igreja cresça, caminhe, que a Igreja 
prospere, que ela melhore a cada dia a sua Fé.  
 
  O esforço que nós fizermos não será em vão. Se não der certo com um, de repente vai dar 
com outro. E o seu casamento vai ter o mesmo valor. E você vai fazer uma economia enorme. Só de 
fotografia, você já vai economizar muito. Pode dispensar o fotógrafo. Tem coragem de dispensar o 
fotógrafo?  
       
  ‘Não’. (Risos). O Neto tira foto, tem tanta máquina, todo mundo hoje tira foto. Não precisa, pra 
quê? Aí contrata o fotógrafo, aí faz aquele “esparramo” de foto, álbum, não sei o quê e tal, você vai 
olhar uma vez só e vai colocar dentro da gaveta, “aqui jaz um casamento”. (Risos).  
 
  Então Jesus tinha o lugar - “vocês vão encontrar uma pessoa e essa pessoa vai te levar”. Por 
que isso está escrito? É para que nós também creiamos dessa forma. Os discípulos chegaram pra 
Ele e disseram: “Tem cinco mil pessoas, como é que nós vamos fazer para dar comida para esse 
povo?” E todo mundo preocupado com a comida. Mas Ele não estava preocupado com a comida.  
 
  E Ele falando, falando, e todo mundo: “Ele fala demais, Ele só fala e não sei o quê, e a 
comida, e como é que nós vamos fazer?”. E eles olhavam para o tempo, porque naquele tempo não 
tinha relógio, e etc., o estômago roncou, começou a anunciar e etc., o povo com fome, um olhando 
para o outro – ‘como é que nós vamos fazer?’  
 
  Chegou na hora, ficou alguém sem comer? Não. Sobrou comida. O que nos falta? Fé. Nos 
falta Fé, viver mais pela Fé. Uma coisa eu já aprendi, por exemplo, quando eu saio... “Você vai para 
Mineiros?” Vou. “O que você vai pregar em Mineiros?” Não sei. Eu não tenho tempo de preparar 
reunião. Eu falo o que Deus põe na minha boca. Eu vou para Pires do Rio, eu não sei o que eu vou 
falar em Pires do Rio. E todas as reuniões são... Às vezes a pessoa prepara e não sai nada. 
 
  Lucas 22: 14 - 15 

14 – “E, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos”.  
15 – “E disse-lhes: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta 

páscoa, antes da minha paixão”. 
 
  Foi a ultima Páscoa.  Por que Ele desejou muito essa Páscoa? Porque era a última. É a última 
páscoa, ou seja, em vez de medo, Ele estava ansioso que chegasse o fim, o fim da sua luta aqui na 
terra, o fim da sua vida aqui na terra. Ao contrário de nós que queremos ficar o máximo de tempo 
aqui na terra. Jesus disse: “Olha, eu desejei muito comer convosco essa páscoa antes que padeça”. 
 
  Lucas 22: 17 - 18 

17 – “Então havendo recebido um cálice, e tendo dado graças, disse: 
Tomai-o, e reparti-o entre vós”; 

18 – “porque vos digo que desde agora não mais beberei do fruto da 
videira, até que venha o reino de Deus”. 

 
  Ele já tinha dito lá atrás que o Reino de Deus tinha chegado. E aqui Ele estava dizendo que 
Ele só voltaria a se reunir no Reino de Deus. Então nós estamos hoje no Reino de Deus, mas nos 
falta a presença física Dele. Eu estou no Reino de Deus, você deve estar no Reino de Deus, mas 
falta a presença física Dele.  
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  Mas um dia nós vamos tê-lo presente fisicamente. Ele ainda vai se reunir conosco? Vai. Um 
dia nós estaremos pra sempre com Ele. Ele presente fisicamente conosco. Você não deseja esse 
dia? Você não gostaria que esse dia chegasse logo? “Senhor, venha o teu Reino”. Quando Ele orou 
Ele disse: “Venha a nós o teu Reino”. Que esse Reino chegue o mais rápido possível. 
 
  Qual Reino? O dia em que nós comeremos juntos com Ele a ceia. “Hoje falta o Senhor aqui, o 
Senhor está faltando aqui. Eu sei que o Senhor está presente, mas nós não podemos vê-lo, 
gostaríamos que o Senhor fizesse com que o Seu Reino começasse hoje, o Senhor disse que só 
voltaria a comer a páscoa, a comer o pão quando o Reino do Senhor fosse estabelecido. Que venha 
a nós esse Reino; que venha esse Reino logo, Senhor, quando nós o veremos, quando nós 
estaremos juntos com o Senhor face a face. E o Senhor então comerá conosco”. 
 
  Lucas 22: 17 - 18 

17 – “Então havendo recebido um cálice, e tendo dado graças, disse: 
Tomai-o, e reparti-o entre vós”; 

18 – “porque vos digo que desde agora não mais beberei do fruto da 
videira, até que venha o reino de Deus”. 

 
  Foi o que eu disse a vocês ontem. O Reino de Deus chegou. Ele chegou para quem? Chegou 
para você. Mas nós não podemos garantir que Ele chegou para todo mundo. Ele é para mim, Ele é 
para você, Ele reina você.  
 
  Lucas 22: 20 - 21 

20 - “Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este 
cálice é o novo pacto em meu sangue, que é derramado por vós”. 

21 – “Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa”. 
 
  Entre as pessoas estava também o que traía. Entre nós estão também aqueles que não 
pertencem ao Reino de Deus; aqueles que não deixam Deus reinar, mas estão entre nós. Como que 
nós vamos saber quais são os que fazem parte do Reino de Deus?  
 
  Ele deixou uma dica importante, Ele falou assim: “Pelo fruto você conhece a árvore”. Nós não 
podemos garantir, mas se você observar direitinho... Ele deixou uma dica importante, Ele sabe.  
       
  “Pelo fruto você conhece a arvore”. “Se a árvore for boa o fruto vai ser bom, se a árvore for 
má o fruto não vai ser bom”. 
        
  Tem como nós observarmos, distinguirmos o Reino de Deus? Tem como?  
         
  Eberson: “Tem como nós termos uma idéia, nós não podemos é garantir. Tem como termos 
uma idéia baseada nessa dica que Jesus deu, a árvore se conhece pelo fruto, não tem como uma 
árvore boa dar fruto mal e nem a árvore má dar fruto bom”. 
 
  Então examina o Espírito. Olha para você ver..., tem como sim, como o irmão disse, nós não 
podemos é garantir. Mas tem como. Eu vejo muita gente passar perto, eu vejo muita gente dentre 
nós que está se esforçando, mas eu ainda acho que o fruto poderia ser melhor. Se der uma banana 
podre pra você, você come? Se der um gato pra você no lugar de uma lebre, de um coelho, você 
mata o gato e come? 
 
  Lília: “Não”. 
 
  Mas nós não confundimos. A gente vê, a gente sabe. Examina o Espírito. “Espera aí, esse 
Espírito não é de Deus”. Por isso que eu falo para vocês que tem muita coisa que nós fazemos que 
ainda não nos garante lugar no Reino de Deus. “Esse não é o Espírito de Deus”. Examina o fruto, 
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aprenda a separar o bem do mal, a luz das trevas; aprenda a separar, garanta o seu lugar no Reino 
de Deus, porque, o dos outros, você não pode garantir.  
Produza frutos dignos de arrependimento! Produza você! Não fica esperando por ninguém não. O 
diabo anda ao nosso redor, o diabo não vai querer que você vença, que você alcance o Reino de 
Deus não. O diabo vai trabalhar. Mas Jesus não ficou esperando por ninguém. Ele produziu fruto. E 
fruto que agradou a Deus. Tem como a gente distinguir?  
 

Wilmar: “Tem”. 
 
  Então nós já estamos mudando de idéia. Nós não podemos é julgar e dizer: “o Wilmar está 
salvo, o Rossini está salvo”, mas que eu admiro o fruto, que eu reconheço o fruto, que eu dou 
Graças a Deus por esse fruto... Eu não vejo a não ser o Espírito de Deus nessa pessoa. É assim 
que nós temos quer ver.  
 
  Mas conforme o seu procedimento, eu não posso dizer para você que eu vejo em você o 
Espírito de Deus. Uma pessoa irada, xingando... O Apóstolo Paulo disse “não foi assim que nós 
aprendemos com Cristo”. Uma pessoa irada, xingando, vestindo mal, procedendo mal, cometendo 
atos... Faltando, falhando e assim por diante. Quem tem o Espírito de Deus é diferente de quem não 
tem o Espírito de Deus. Examina e vê. 
 
  Eu tenho na minha mão o pão... 
 
  Lucas 22: 19 

19 – “E tomando pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lho, 
dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós; fazei isto em memória 
de mim”. 

 
  Hoje eu falei para vocês que a piscina era o Corpo e agora eu estou dizendo que o pão é o 
Corpo e ontem eu falei para vocês que o povo era o Corpo. Então isso aqui simboliza a piscina 
quando você foi ali incluída, hoje você está sendo incluída ou incluído nesse Corpo para fazer parte 
do Corpo de Cristo, “isto é o meu Corpo”.  
 
  Ele deu a Vida, o Corpo Dele era a Vida Dele. Ele deu a Vida por nós. Jesus deu a Vida Dele 
por nós. Ele renunciou a tudo por nós. Porque Ele acreditava no Reino de Deus. Ele não acreditava 
nesse mundo. Ele não esperava desse mundo. Ele acreditava no Reino de Deus. Ele só queria o 
Reino de Deus. Por isso Ele disse: “Pai venha a nós o vosso Reino, o meu Reino não é desse 
mundo”. E Ele sabia que nós íamos ter muitas dificuldades porque nós estamos no reino do mundo.  
 
  Nós estamos, então, sendo preparados para o Reino de Deus, mas nós temos que aprender 
muito. Nós temos que fazer muita coisa, temos que ser lavados, regenerados, temos que mudar o 
nosso espírito, temos que mudar a nossa natureza porque nós estamos sendo preparados para o 
Reino de Deus.  
 
  Quem casa é como se não casasse, quem come é como se não comesse, quem vende é 
como se não vendesse. O que a gente faz nesse mundo é apenas para passar o tempo que temos 
nesse mundo. Nós estamos caminhando para o Reino de Deus.  
 
  Tem muita coisa para explicar sobre esse pão, não sei se vai dar tempo. Esse pão é o Povo 
de Deus que Deus perdeu. Deus perdeu o seu povo. O diabo enganou Eva e um foi passando para 
o outro e Deus perdeu o seu povo. Ficou só o Rei e o Reino foi disperso. Deus perdeu o seu povo 
por causa do pecado. As pessoas foram se dispersando e Deus perdeu o seu povo. 
 
  O que Deus está fazendo hoje? Ele está tentando reunir, reaver, readquirir. Agora mesmo eu 
estava vendo aqui... Ele diz assim: “quando o espírito sai de uma pessoa, vem o mais valente e 
entra naquela pessoa.” Ele é o mais valente que entrou na minha vida e expulsou de mim os 
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espíritos que não pertenciam a Ele. Ele limpou a minha casa e Ele está também fazendo isso com 
você, limpando o seu interior, lavando o seu interior.  
 
  Agora cabe a nós fechar a porta, não permitir que nenhum outro entre. Por isso que Ele fala: 
‘não deixa brecha, ora, vigia’. Porque, senão, o outro vem e entra. O Reino de Deus passou então a 
ser uma coisa fechada, exclusiva. O Reino de Deus é esse pão.  
        
  Deus tem esse povo assim, separadinho, escolhido? Já está pronto esse pão? Não. Como é 
que está esse pão? Qual é a situação desse pão? Está assim, todo quebrado. Deus tem muito 
trabalho. O Corpo de Cristo está despedaçado. Agora, como que Ele vai fazer? O que Ele está 
fazendo agora?  
  Ele vai pegar... Ele vai reaver o seu Reino. Ele vai tomar de novo o seu Reino. Ele já tomou. 
Ele reina esse, Ele reina esse, e os dois têm comunhão. O mesmo pão aqui é o pão aqui, a mesma 
pessoa daqui é aqui. Os dois andam juntos, não tem problema nenhum. Encaixa perfeitamente um 
no outro.  
 
  Aí vem mais um e encaixa. Está ajuntando novamente. O mesmo Espírito, a mesma Fé, o 
mesmo Deus, a mesma natureza. Você não pode pegar um pedaço de bolo e colocar aqui porque 
não vai dar certo. Se você pegar um pedaço de quindim e colocar aqui vai dar certo? O bolo tem 
fermento; quindim tem não sei o quê, e o pão não. O pão encaixa certinho.  
 
  Será que esse aqui faz parte do Corpo de Cristo? Tem que ter a mesma característica, sofrer, 
padecer... Tem que ser igual. Parece? Será que vai encaixar? Tem paciência? Humildade? Invoca o 
Senhor? Amam uns aos outros? Vamos ver. 
 
  Tem uns irmãozinhos que foram batizados hoje e ainda tem um buraquinho aqui que vai 
caber. Vamos ver como eles vão proceder... Aí você pergunta pra Deus: “Senhor tem alguma vaga 
pra mim?” “Senhor guarda uma vaga pra mim”. 
  
  Sabia que quando estiver tudo pronto... Quando a arca estava pronta foi fechada. Sabia que 
quando o último entrar no Reino de Deus, Ele vai fechar as portas? “Senhor não feche a porta antes 
que eu entre, deixa um lugar pra mim no seu Reino”. O pão também simboliza a Arca. Quando Noé 
construía a arca, muitos riam, zombavam... Aí veio a chuva e as pessoas queriam entrar e estava 
fechada a arca. Às vezes, quando você resolver querer fazer parte do Reino de Deus, talvez seja 
tarde. Deu para entender?  
 
  Hoje eu aprendi o nome de algumas pessoas, mas eu vou esquecer, vocês não reparem não 
porque eu esqueço mesmo. Eu chamo vocês mais de ‘fia’ porque eu esqueço o nome. Mas eu 
conheço vocês e estou reparando o fruto e estou examinando o Espírito. Que Deus os Abençoe e 
que seus lugares estejam guardados no Corpo de Cristo. 
 
  Deus está reconstituindo, Ele sabe exatamente que cada pedacinho desse aqui foi tirado, foi 
quebrado. O diabo quebrou, destruiu, partiu e nós ficamos sem Deus e agora nós estamos sendo 
resgatados. Deus está pegando um por um. Deus está redimindo. Ele vai lá e pega você e toma 
você das mãos, do poder de Satanás, em que você se encontrava, das mãos do inimigo, e traz para 
o seu Reino.  
 
  Nós precisamos dar mais valor, vocês concordam? A gente precisa dar mais valor. Muito mais 
valor. E Ele traz você e, aos poucos, Ele vai te encaixando, como uma pedra, Ele vai tirando as 
arestas, Ele vai tirando os defeitos. Porque, com alguns defeitos que nós temos, nós não 
encaixamos no Reino de Deus. Mas Ele tira os nossos pecados, “é o cordeiro que tira os nossos 
pecados”. Então, Ele vai tirando até que cada uma dessas peças...  
Até que esse quebra-cabeças seja formado novamente. Que você possa encaixar direitinho com o 
seu irmão, com o Povo de Deus. E a mesma vida que vive em mim viverá em você. O mesmo 
desejo, o mesmo amor. Apesar de vocês estarem aqui em Mineiros e eu em Goiânia, quando nos 
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encontrarmos nós vamos dar aquele abraço de irmão, aquele abraço que parece serem duas 
pessoas que vivem juntas. 
 
  E nós temos irmãos espalhados por muitos lugares. São como as estrelas no céu. Nós 
estamos no meio de trevas, mas a luz brilha em nós. Quando nós encontramos um irmão, há uma 
satisfação, um prazer, uma alegria, há algo que nos une que é o sangue de Jesus, que é o Espírito 
de Deus. 
 
  Então eu pediria para distribuir o pão.  
 
  Cada pedacinho de pão desses é um irmão. Quando você comer o pão, lembre-se do que eu 
falei: “Deus está me encaixando no Corpo de Cristo”. Ele vai arrumar um lugar para mim no Corpo 
de Cristo através desse pedacinho de pão.   
 
  Ele disse: “comei todos, isto é o meu Corpo”. O nosso corpo é constituído por carne e sangue. 
Nós temos o corpo físico e o sangue que nos dá a vida, o osso, a carne propriamente dita, chamado 
carne, o nosso corpo e o sangue que nos dá a vida. Tirou o sangue, acabou a vida. Se você tiver 
uma hemorragia, o sangue sair do seu corpo, com certeza você morre. Então Jesus disse: “essa é a 
minha carne que é dada por vós, esse é o meu corpo que é dado por vós, quem não comer a minha 
carne e não beber o meu sangue não tem parte comigo”.  
 
  Então nós comemos a carne e bebemos o sangue para participar do Corpo de Cristo. Eu 
pediria a um irmão que distribuísse para nós.  
 
  Então você vê que não é brincadeira o que nós estamos explicando aqui é coisa séria. “Você 
que está nos assistindo pelo site, apanha aí na sua casa um pedacinho de pão, um pouquinho de 
suco de uva, se não tiver o suco de uva, faz o que Jesus fez, transformou a água em vinho, ponha 
um pouquinho de água no copo e você vai dizer: ‘isso não é água, isso é vinho’, quem sabe Deus 
fará diante dos seus olhos a mesma coisa que Ele fez lá, transformou a água em vinho, e participe 
conosco dessa ceia, participe conosco dessa páscoa, que ainda não é a última entre nós, eu creio 
que outras ceias faremos até que venha o Senhor, até que venha aquele dia, que Ele prometeu, que 
nós faremos todos juntos fisicamente com a sua presença. Aí o corpo já estará definido, o Reino de 
Deus já estará totalmente definido. Amém”. 
 
  Vocês me perdoem se eu me alongo para explicar, mas é que eu faço questão de explicar 
direitinho. Todos já estão com o pão na mão? Todos já estão com o sangue? Então, celebrando a 
memória Dele... 
  
  Senhor, como nós temos saudade, como nós desejamos, Pai, que essa ceia se repita, que a 
ceia que o Senhor fez ali naquele dia, fisicamente presente, se repita no seu Reino! Venha a nós o 
teu Reino, Senhor! Nós temos padecido, nós temos sofrido muita dificuldade, muita luta, muita 
tribulação, venha a nós o teu Reino que porá fim a tudo isso. Apressa-te Senhor, apressa-te a vir e 
fazer conosco no teu Reino a ceia que o Senhor prometeu.  
 
  Obrigado, Senhor Deus! Obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez para resgatar de novo o 
seu povo, hoje nós estamos sendo unidos, reunidos e unidos por esta Vida que o Senhor nos ensina 
a viver, que é fruto do pão que desceu do céu e é fruto do sangue que o Senhor derramou por nós. 
Então, com a sua presença, Senhor, porque eu sei que o Senhor está aqui, está com todos que 
estão ouvindo essa Palavra, com todos os nossos irmãozinhos distantes os quais fazem parte do 
mesmo corpo. Eles têm também a sua presença com eles, estão juntos na mesma esperança, na 
mesma Fé... Tomamos então esse pão (simboliza o teu Reino), e, pela Fé, nós comemos na tua 
presença, Senhor. Na esperança de que nós estaremos juntos um dia no teu Reino.  
 
  Vamos todos juntos tomar o pão e comer. Semelhantemente, tomou o cálice dizendo: esse 
cálice é o meu Novo Testamento, a Nova Aliança que Eu faço com vocês no meu sangue, tomai e 
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bebei todos. Juntos nós estamos celebrando aquilo que o Senhor nos ensinou. Todos juntos vamos 
tomar o cálice.  
 
  Agora se sinta como um membro do Povo de Deus, do Corpo de Cristo. Com a sua Fé, ande 
com Deus, porque o Senhor está em você, a sua casa, o seu coração, o Senhor nunca te deixará, 
jamais te deixará, lembre-se disso quando estiver na sua angústia, na sua dificuldade. Invoque o 
Senhor que hoje faz parte da sua vida.  
 
  Vamos cantar, vamos ficar de pé.  
 
♫ E ao partirmos o Pão 
Quando o cálice bebemos 
Lembramos da comunhão  
Que contigo o Pai nós temos 
Estando a Igreja em união  
Em ternos laços de Amor 
Em uma voz e um coração 
Adoramos hoje a Ti Senhor ♫ 
 
  “Lembramos, Senhor do Novo Testamento, da Nova Aliança, lembramos de uma Igreja, de 
um povo”. 
 
  Continuem tocando os instrumentos, por favor, a mesma música ou outra que o irmão 
quiser... Eu quero lembrar a você que Ele está no meio de nós, um desses pedacinhos de pão é Ele. 
É um milagre, não é? Um desses pedacinhos de pão é Ele, o corpo não estaria completo sem Ele. O 
corpo não estará completo sem você.  
 
  Pedro disse que Ele é longânimo e espera que todos sejam salvos. Aquele que Ele escolheu, 
e eu creio que foi você, aquele que Ele separou, aquele que Ele hoje batizou, aquele de quem Ele 
está tirando os pecados ... Mas é bom lembrar que Ele está aqui, um desses pedaços aqui é Ele... O 
nosso Deus e nosso Senhor, que se humilhou, se tornando em forma de gente, de homem, habitou 
entre nós para que nós também nos uníssemos a Ele.  
 
  Esse é o Novo Testamento, essa é a Nova Aliança que Ele fez, tremenda, maravilhosa, que 
depende única e exclusivamente da nossa Fé. Eu preciso crer que Ele é um pedacinho de mim, que 
eu me uno a Ele como você se une, que eu faço tudo o que Ele também faz.  
  
  “Obrigado Pai, eu não sou digno, não sou digno, Senhor. Mas se essa é a Tua vontade, de 
fazer de mim um Filho de Deus, de fazer de mim um Homem de Deus, Santo, eis-me aqui, faz 
conforme a Tua vontade. Eis-me aqui, Pai, para entender, para compreender o mistério que é o 
Senhor. Meu Deus, ajuda-me a reparar os meus erros, ajuda-me a reparar os meus pecados e voltar 
para Ti, voltar e abraçar essa minha Salvação, abraçar esse Corpo que é o seu Povo, do qual eu 
quero fazer parte enquanto eu viver aqui nessa terra. Amém.” 
 
  Abraçado com o seu irmão, com quem você se identifica agora, vamos todos juntos abraçar 
aquele que está distante, abraçar aquele que, às vezes, você ama, mas, que por uma razão ou 
outra, foram impedidos de permanecer juntos. O Senhor pode, quem sabe, atender o seu pedido e 
trazer de novo a Igreja com uma união Santa e verdadeira. Se você puder cantar conosco...   
 
♫ “Ser um de Tua casa é seguir os teus caminhos, fazer Tua vontade e obedecer a Ti...” ♫. 
 “É tudo o que eu quero Senhor, ser um da sua família, fazer Tua vontade, obedecer a Ti”. 
♫ Ser um de Tua casa é seguir os teus caminhos,  
Fazer Tua vontade e obedecer a Ti. 
Olha pra mim e perdoa-me 
Quero ouvir Tua voz e não mais me afastar de Ti. 
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Olha pra mim e restaura-me 
Como um de Tua casa quero ser contado por Ti. 
Ser um de Tua casa é comer do Teu pão 
Sentado em Tua mesa  
Em perfeita comunhão ♫ 
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6 - Reunião – Salmo 18  
“O SENHOR é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador; o meu Deus” -   

  
Deus abençoe, tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor, coisa extremamente 

preciosa e imprescindível na vida de qualquer pessoa, paz que é tranquilidade, que é descanso, paz 

que dá a você segurança no pensar e agir, paz que faz você viver com Deus. É a paz que nós 

desejamos. A bênção de Deus para a igreja é a paz. Tem um salmo que diz assim: “Deus abençoa 

o seu povo com a paz” (Salmos 29:11). Então, é uma das bênçãos de Deus. Quem escolhe o bem, 

escolhe também a bênção. Quem presta atenção na reunião, então, melhor ainda. Quem escolhe o 

bem, escolhe a bênção. Quem escolhe o mal, escolhe a maldição. 

O que é a bênção? Deus diz o seguinte: “vai, porque eu te abençoo”. Tudo o que você faz dá 

certo. Se você plantar, você colhe. Então a bênção é o contrário da maldição. Se Deus falar para 

você: “não vai, não”, nada vai dar certo, então é a maldição. O contrário da bênção é a maldição. Por 

isso, é que o povo de Deus, os judeus, na lei, eles faziam questão absoluta de ser abençoados. Eles 

já sabiam, eles não davam um passo sem a bênção, ficavam parados esperando a bênção, porque, 

quando vinha a bênção, eles iam e dava certo. Sempre dava certo. Então, nós precisamos aprender 

pedir a Deus a bênção.  

A própria tradição foi mostrando isso, foi da Bíblia que herdamos aquilo: “Pai, tô indo. Bênção, 

pai?”. É porque misturamos as coisas e não entendemos. Saíamos para viajar e pediamos a 

bênção… “Deus te abençoe, meu filho”. Se nós entendêssemos a importância disso, precisávamos 

entender a importância que tem isso. “A bênção, mãe?”, “Deus te abençoe, meu filho”. Hoje, não 

vemos mais isso. A gente vê sair xingando, dando pancada, as coisas vão mudando. 

Seria tão bom se você pudesse sair sempre assim: abençoado pela sua mãe, abençoado pelo 

seu pai, pelo seu irmão, pela Igreja. Purifica-me de toda má consciência, purifica-me. Eu preciso 

viver nesse lugar [Nota da editora: Louvor do início da reunião]. Que lugar é esse? Ao lado de Deus. 

Para quê? Para usufruir, aproveitar aquilo que Deus tem pra você. Aproveitar a bênção. 

Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo treze. Tivemos um noivado na sexta-feira, do 

Estêvão com a Yoná, que eu particularmente achei uma bênção, tranquilo, graças a Deus. No 

sábado, tivemos uma reunião boa, domingo de manhã, tivemos uma reunião boa e agora vamos ter 

outra reunião boa. Por quê? Porque, se nós tivermos andando com Deus, nós temos a bênção de 

Deus e a certeza de que a sorte cai sempre no lugar dEle. Então, bobo daquele que despreza, bobo 

daquele que dispensa a bênção de Deus. 

Como nós estávamos cantando aqui, de repente, eu vim aqui para dizer que eu também 

quero viver nesse lugar. Então você canta sobre este lugar, que lugar é esse? É o lugar onde Deus 

está. Eu quero estar também, eu quero andar com Ele, como Noé e Enoque andavam, Jesus 
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andava com Deus. Então, eu preciso… no nosso cântico nós invocamos nosso Senhor, porque nós 

precisamos andar com Ele, a não ser que você não queira. 

Mateus 13:24 a 30 

24: Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que 
semeia a boa semente no seu campo; 
25: Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou joio no meio do trigo, e 
retirou-se. 
26: E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. 
27: E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste 
tu, no teu campo, boa semente? Por que tem, então, joio? 
28: E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres pois 
que vamos arrancá-lo? 
29: Ele, porém, lhes disse: Não; para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo 
com ele. 
30: Deixai crescer ambos juntos até à ceifa; e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: 
Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar; mas, o trigo, ajuntai-o no meu 
celeiro. 

 

O Reino de Deus era pra ser tudo certinho, era pra ser 100% certo. O Reino de Deus era pra 

ser uma bênção, 100% uma bênção. Qualquer entendimento, o próprio nome, quer dizer, o Reino de 

Deus. Então, era, na verdade, para ser 100%, todo mundo era pra ser abençoado. Não era pra ter 

doente, não era pra ninguém passar necessidade, não era pra ter briga, confusão, não era pra ter 

isso. Por quê? Porque se o reino é de Deus, não era pra existir nada disso. Era exatamente disso 

que estávamos falando. 

Ele disse: olha, infelizmente, eu vou mostrar uma parábola pra você, o reino de Deus, 

enquanto Jesus não voltar, enquanto Ele não for manifesto, o Reino de Deus infelizmente vai ter 

problema, não vai ser aquilo que eu gostaria que fosse. É como se Jesus dissesse assim: “o reino 

de Deus não vai ser como Eu gostaria que fosse, e a culpa é sua”. Ele falando para os discípulos, 

não é sua não, nós não temos culpa. [Nota da editora: a igreja ri]. Então, ele falava para os 

discípulos: “olha, a culpa foi sua, porque vocês dormiram, vocês bobearam, vocês descuidaram, o 

inimigo veio e semeou no meio de vocês. Eu não semeei isso”. Então, o Reino de Deus passou a ser 

assim, onde vocês colhem coisas boas e coisas ruins. 

Mas não era pra ser. Na verdade, não era pra ser. Deus queria sempre te abençoar. Ele 

queria sempre que você fosse uma pessoa abençoada, próspera, sadia, sem problemas, mas nós 

sabemos que não é dessa forma. No Reino de Deus, você vai encontrar, infelizmente, aquelas 

pessoas que não querem entender, você vai encontrar aquelas pessoas que não compreendem, que 

você insiste, o esforço que é feito aqui – por que o Reino de Deus é alcançado com esforço – e 

ninguém pode negar o esforço que é feito, tem muita gente se esforçando por você. O Reino de 

Deus, infelizmente, vai ser assim até Jesus voltar. 

Tem um, dois, três que oram pela Igreja, que intercedem, choram pela Igreja, que não querem 

mal, não querem ver coisa ruim. Têm dois ou três que se esforçam pra produzir um louvor, uma 

música, tem aqueles que se esforçam pra tocar um instrumento para ajudar, “eu vou dar ali a minha 
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oferta pra ajudar”… mas vocês já imaginaram a quantidade de gente que torce ao contrário? Já 

pensaram no quanto de gente faz ao contrário? Então, o Reino de Deus vai ser assim. 

O trigo e o joio. Sempre vai ser assim e não cabe a nós arrancar o joio, porque, primeiro, que 

você não sabe. Quem é você para dizer “isso aqui é joio e aquilo ali é trigo”? Então, precisamos 

acostumar com o reino de Deus. Jesus era uma pessoa acostumada, as coisas acontecerem é 

normal, não é motivo pra se escandalizar. Tem que ser desse jeito. Por quê? Porque o Reino de 

Deus vai ser sempre assim. É o que diz a parábola. 

Nós gostaríamos que todos fossem abençoados, quem aqui gostaria que alguém não fosse 

abençoado? Não é possível que você tem essa ruindade, porque não cabe ruindade pra nós. O fruto 

do Espírito é bondade, não é ruindade. É paz, misericórdia, paciência. Uma das coisas importantes 

do Espírito Santo é exatamente isso: amar o bem, desejar sempre o bem. Por isso, que quando um 

chega perto do outro diz: “Paz seja com você!”. Se eu desejo a paz pra você, eu quero tudo de bom 

pra você. “Deus te abençoe!”, e falamos isso com entendimento. Mas, infelizmente, o Reino de Deus 

é dessa forma, você cochilou, dormiu, veio o inimigo e semeou aquele que pensa diferente. Olha 

que coisa custosa, é uma tristeza. Semeou a contenda, semeou a discórdia. Os frutos da carne são 

a discórdia, a contenda. Era pra ser assim? Não era. Era pra ser 100% a favor, mas não é. O Reino 

de Deus então vai ser dividido até a volta de Cristo. 

Aquele que realmente quer Deus, que busca e entende, não pode e não deve se 

escandalizar. É normal, porque se não fosse assim, como é que Jesus inaugurou o Reino de Deus 

tendo praticamente todo mundo contra ele? Então, se Ele arrumou ali uns quatro, seis, doze, vinte 

que concordaram com Ele, pronto, chegou o Reino de Deus. Foi dali inaugurado o Reino de Deus e 

Ele abriu bem os nossos olhos nesse sentido: “Olha, cuidado porque vai ser assim, vai ser assado. 

Vai ter inimigo…” como que nós vamos viver nesse mundo sem inimigo? Como que vamos acertar 

100%? Ele sabia: “uns irão colher 10, outros 20, 30 ou 40%”, mas 100% acho que ninguém vai 

conseguir.  

Assim é o Reino de Deus, e eu queria que você entendesse e se convertesse ao Reino de 

Deus, porque, quando você passar para o Reino de Deus, você vai entender assim, não vai se 

escandalizar, vai ter paciência com aquele que não entendeu, com aquele que é rebelde, vai ter 

paciência com aquele que precisa ser transformado, porque não cabe a nós fazer essa separação. 

Não cabe a nós separar joio do trigo. 

Pra nós, tudo é trigo. Mesmo que você perceba e diga: “Ah, mas esse trigo aqui tá com a 

folha meio esquisita”, fica calado, quietinho, espera ele crescer. Quando você tiver absoluta certeza 

de que não é trigo, mesmo assim o que você vai fazer? Deixar para quem tem competência para 

fazer a ceifa. Deixa Deus fazer o corte. Às vezes, você está esforçando, tá cantando: “Eu preciso 

viver nesse lugar”, você tá entendendo, mas tem muitos que não estão entendendo, então, 

paciência. Você espera e um dia ele vai entender e cantar também, mas, se não acontecer, deixa 

pra lá. Aquele que já sabe se esforça, aquele que já sabe se empenha: “Eu quero Senhor, esse 
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lugar. Eu quero pra mim, pro meu irmão, pra minha irmã. Eu quero, mas não é só pra mim, não. Eu 

quero pra nós. Eu quero um povo abençoado. Eu quero o Reino de Deus”. 

É com esse Espírito que nós vamos trazer o céu pra mais perto de nós. É com esse Espírito 

que nós vamos expulsar o inimigo, afastar o inimigo. É com o Espírito de bondade, de amor, de 

paciência, de humildade para arrancar do nosso meio aquilo que prejudica o Reino de Deus. Porque, 

se ceder muito, a praga acaba matando a planta. “Faz de mim seu sacerdote separado…”, se todo 

mundo fizer assim, estará o Reino de Deus perfeito em nosso meio. 

 

No salmo 18 diz assim: 
 
1: EU te amarei do coração, ó SENHOR, fortaleza minha. 
2: O SENHOR é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador; o meu Deus, a 
minha fortaleza, em quem confio; o meu escudo, a força da minha salvação, e o meu alto 
refúgio. 

 

Você acha que isso aqui veio de quem não entende? Você acha que quem fala desse jeito 

não sabe do que está falando? Ou vocês acham que quem fala desse jeito sabe o que está falando? 

[Nota da editora: a igreja responde que sabe]. Então, você, eu, nós estamos convencidos  de que o 

Senhor é a nossa força, o nosso rochedo. Olha como ele fala: “O Senhor é o meu rochedo, o meu 

lugar forte, o meu libertador; o meu Deus, a minha fortaleza, em quem eu confio; o meu escudo, a 

força da minha salvação, o meu alto refúgio.” Essa pessoa tem absoluta certeza de que ela precisa 

viver nesse lugar. 

Como que eu vou dispensar tudo isso? Você tem coragem de dispensar tudo isso? Resolver 

seus problemas sozinho? Você tem coragem de enfrentar as lutas, as tribulações, as coisas do 

mundo, sem isso aí? Aí, na hora de cantar você pensa nisso, “olha, eu preciso viver nesse lugar, eu 

estou convencido de que eu não posso viver sem Deus”. Então, se eu acordo de madrugada eu me 

lembro de Deus, se eu vou no banheiro, eu já passo e pego um versículo e vou com ele na mão. Eu 

não posso perder tempo. Se eu sento pra descascar, eu já penso em Deus. Eu preciso VIVER nesse 

lugar. Eu preciso viver junto com Deus, preciso andar com Ele. “Faz de mim, Senhor, o seu 

sacerdote. Porque eu estou convencido de que o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu 

libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem eu confio, o meu escudo, a força da minha 

salvação, o meu alto refúgio”. Olha o versículo três: “Invocarei o nome do SENHOR, que é digno de 

louvor, e ficarei livre dos meus inimigos.” Seja qual for o seu inimigo. 

O inimigo está te atrapalhando lá no seu trabalho, no seu relacionamento, te enganando, te 

iludindo, preparando você pra sofrer lá na frente, cada vez mais. 

Olha o próximo versículo: 
 
4: Cordéis de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. 
5: Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. 
6: Na angústia invoquei ao SENHOR, e clamei ao meu Deus; desde o seu templo ouviu a 
minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. 
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7: Então a terra se abalou e tremeu; e os fundamentos dos montes também se moveram e 
se abalaram, porquanto se indignou. 
8: Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia; carvões se 
acenderam dele. 
9: Abaixou os céus, e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. 
10: E montou num querubim, e voou; sim, voou sobre as asas do vento. 
11: Fez das trevas o seu lugar oculto; o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas 
e as nuvens dos céus. 
12: Ao resplendor da sua presença as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de 
fogo. 
13: E o SENHOR trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz; e houve saraiva e 
brasas de fogo. 
14: Mandou as suas setas, e as espalhou; multiplicou raios, e os perturbou. 
15: Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos 
do mundo, pela tua repreensão, SENHOR, ao sopro das tuas narinas. 
16: Enviou desde o alto, e me tomou; tirou-me das muitas águas. 
17: Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do 
que eu. 

 

Mas que coisa perfeita. Vocês viram? Pode até ler de novo para você ver a confusão que foi, 

para você ver o peso que estava sobre você e Deus se indignou porque você orava, você pedia e 

Ele se indignou com os inimigos que estavam judiando de você. Mas você viu o peso? A gente não 

imagina que aquele peso está vindo sobre você e só Deus poderia fazer isso, porque não vemos 

esse peso espiritual que vem descendo para arrebentar com você, com a sua casa,  com a sua 

família. Porque vem. 

As nuvens se fecham sobre nós, as tempestades se armam sobre a gente e, às vezes, você 

vai ver o resultado disso mais na frente, mas se a gente estivesse andando com Deus, se 

estivéssemos – como o salmista disse – se você estivesse permanecido nesse lugar, na hora que 

você percebesse, imediatamente você invocaria o Senhor. “Senhor, o tempo está fechando”. É 

naquela hora que você está irado, que você está nervoso, está com medo, está irritado, na hora que 

você percebe que o ambiente está ficando desagradável, é a hora que você percebe que o tempo 

está fechando em cima, o mundo espiritual está vindo sobre você. E não vemos. Quem pode 

resolver isso pra nós? Quem tem competência para resolver essas coisas? Então, ele disse que 

Deus ficou contrariado. 

“4: Cordéis de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. 5: Cordas do 

inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam.” Gente, tem dia que vocês estão vivendo 

isso aqui, às vezes falta pouco pra…por isso eu sempre digo, “Olha, busca Deus, anda com Deus, 

invoca o Senhor por que não tem coisa mais preciosa do que ter Ele do seu lado”. Na hora que você 

se sentir nessa situação, eu fico pensando quantas pessoas caem nessa situação: “cordas do 

inferno me cingiram” ou seja, você foi amarrado pelo diabo, você foi preso pelo diabo, você não 

imagina que essas coisas só Deus pode fazer por você. 

Quem é mais poderoso do que o diabo: “Desde o seu templo ouviu minha voz, aos teus 

ouvidos chegou o meu clamor”? Então, aquilo chegou e Ele se indignou de tal maneira que abalou a 

terra. Ele se indignou por que Ele  quer te livrar, amém? 



50 

Compensa andar com Deus? Experimenta, experimenta porque cair numa situação dessas 

nós não desejamos pra ninguém, imagina entrar numa dessas. Eu sei que muitos aqui já 

experimentaram situações em que cordas do inferno os amarram, situações em que você não sabe 

o que faz. Meu pai sempre dizia “Você fica com aquele gosto de cabo de guarda-chuva na boca”, já 

viu que gosto é esse? Ninguém nunca viu? [Nota da editora: a igreja ri e responde que não.] Aquela 

angústia, aquela coisa, meu Deus! Não tem lugar que presta, não tem cadeira que te sustente, que 

possa fazer você sentar. Não tem lugar mesmo. O nosso próprio organismo não suporta.  

Quem já passou, não digo exatamente assim, talvez eu esteja até exagerando, acho que só 

eu já devo ter passado por isso, mas acho que muitos aqui já devem ter passado. Agora, por que 

invocamos o Senhor? Porque eu sei que Ele é a minha salvação. Eu chego e digo pra Ele: “Senhor, 

eu não tenho outro Deus não, só o Senhor é meu Deus. Eu decidi. Um Deus Salvador, no céu, 

Senhor, nesse mundo espiritual eu só conheço o Senhor. E o Senhor vai me ajudar, porque, se o 

Senhor não me ajudar, eu vou ficar sozinho, não vou invocar outro nome, não conheço outra 

pessoa, não tenho ninguém por mim no céu, não. Eu só tenho o Senhor por mim”. Amém!? 

Daí, Ele enche o peito, as narinas dEle inflam e Ele diz: “vai, meu filho, porque não tem 

demônio, não tem espírito que fique na frente”. É isso que Deus quer pra nós, é isso que Deus quer 

pra você. Esse é o Reino de Deus, Ele quer reinar sobre nós, mas pra isso nós precisamos 

reconhecê-lo como o único, como diz na assembléia, o único e suficiente salvador. Único Deus. 

E a gente faz pouco isso, porque a gente vai resolvendo as coisas, resolve isso, resolve 

aquilo, e usa muito pouco essa arma preciosa que a gente tem que é a oração. “Senhor Jesus, 

abençoa.” Vai tomar um remédio, pede a bênção do Senhor, vai almoçar, pede a bênção do Senhor. 

Vai trabalhar, vai vender, vai fazer negócio, vai comprar? “Abençoa, Senhor!” Você acha que é 

vergonha você ter Deus ao seu lado? Você acha que é vergonha você chegar assim e ser uma 

pessoa abençoada por Deus? Eu, se eu fosse você, eu me juntaria realmente a Deus, de tal forma, 

ia dizer: “Senhor, eu quero fazer aliança, eu quero me juntar, eu quero me apegar de tal forma ao 

Senhor pra nunca mais viver longe”. Amém!? Então, essa é a palavra que Deus está dando para nós 

hoje. 

Quanto mais eu tiver, quanto mais eu agradar, foi hoje de manhã que lemos Tessalonicenses, 

capítulo 4, versículo 1. Sobre como devemos viver e agradar a Deus. Isso aqui também é a maneira 

como nós devemos viver e agradar a Deus. Deus não agrada de quem não invoca Ele, de quem não 

precisa dEle, Deus não agrada de quem anda em seus próprios caminhos. 

Não pense você que está amolando a Deus, porque fala: “Não, eu não vou amolar Deus, 

não”, mas se você não é amolado por Deus, o diabo te amola. Então, em tudo dai graças a Deus, 

dependa de Deus em tudo. 

Hoje de manhã, falamos, em I Tessalonicenses, no capítulo 4, fala sobre a maneira que você 

deve viver e agradar a Deus. O Senhor se agrada porque você depende dEle, Deus agrada porque 
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você quer sempre tê-lo no governo da sua vida, na direção da sua vida. Então, isso não está errado, 

não. Viver e agradar a Deus, uma das coisas importantes é isso aí.  

Versículo 32, nesse mesmo salmo. Esse salmo você pode ler ele inteiro, não faz mal não. 

Você pode ler ele todinho, meditando, pensando em casa um dos versículos. Não faz mal, não. 

Olha, versículo 32: “Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho.” Amém!? Quem 

faz aliança com Deus não tem como ser vencido não. “Senhor, me ensina o que eu devo fazer, meu 

Deus, eu preciso…” mas não afasta de Deus não, não distancia de Deus não. Quanto mais você se 

apegar a Ele, quanto mais você se tornar a menina dos seus olhos, quanto mais você se tornar 

aquele vermezinho de Jacó, quanto mais você depender dEle melhor. 

Deus quer isso de você, na realidade, nós somos muito pequenininhos, nós somos uma 

coisinha assim tão frágil, tanto para o inimigo quanto para Deus. O inimigo arrebenta com a gente, 

se Deus não tiver misericórdia de nós, o inimigo arrebenta com a gente de uma hora pra outra. Você 

não viu ali como foi falado no começo do salmo, que as nuvens, cordéis de morte, laços do 

inferno…, meu Deus do céu! O inferno deve ser uma coisa terrível. E nós? Uma formiguinha, um 

cisquinho aí. 

Então, chega no colo de Deus mesmo. Debruça ali e dependa dEle. “O Senhor é a minha 

força, é a minha salvação, o Senhor é o meu refúgio.” Não confia em você mesmo, não coloca 

confiança no homem, não dependa do homem. Nos Salmos estão falando o tempo todo. Não se 

estribes nos seus próprios conselhos. Porque nós dependemos de Deus. Quanto mais você 

depender de Deus, melhor. 

 
  Lê pra mim a partir do versículo 32. 

 
32: Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. 
33: Faz os meus pés como os das cervas, e põe-me nas minhas alturas. 
34: Adestra as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebraram um 
arco de cobre. 

 

  Oh, que beleza! Amém!? Continua, filha. 
 
35: Também me deste o escudo da tua salvação; a tua mão direita me susteve, e a tua 
mansidão me engrandeceu. 
36: Alargaste os meus passos e os meus artelhos não vacilaram. 
37: Persegui os meus inimigos, e os alcancei; não voltei senão depois de os ter 
consumido. 
38: Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar; caíram debaixo dos meus pés. 

 

Está vendo? Mas, primeiro, Deus teve que se… [Nota da editora: depois de um pouco de 

insistência, a igreja responde “se indignar”]. Primeiro, foi a sua oração, depois foi a revolta de Deus 

contra o inimigo. “Por que você está fazendo isso com ele? Por que você está fazendo isso com um 

menino tão bom desses? [Nota da editora: a igreja ri] Trabalhador, fazendo tudo certinho, 

procurando andar comigo e você…” então, é isso! E você fica: “Senhor, se eu pequei me perdoa, se 

eu tenho feito o mal…” então, Deus se revolta contra o inimigo. É isso o que nós precisamos: mexer 

com o coração dEle. 
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“Senhor, se eu estiver debaixo da terra eu não vou resolver o problema do Senhor. O que vai 

adiantar um morto? Então eu preciso ficar vivo.” Então eu preciso mexer com o coração dEle e Ele 

precisa se indignar, precisa falar: “Diabo, por que você está judiando com o meu filho? Em quem eu 

amo, em quem eu tenho prazer…” então Deus coloca o seu exército e daí, meu filho, é só brasas 

que voam. Os inimigos vão parar debaixo dos seus pés. 

Mas vocês entenderam? Onde foi que começou? [Nota da editora: a igreja responde “na hora 

da oração”] Foi necessário mexer nos céus, porque a coisa vem de lá, às vezes, o negócio não tá 

dando certo, ou tá complicando, às vezes, os problemas estão acontecendo, os cheques estão 

voltando e você tenta resolver, mas vai ficando cada vez mais enrolado, porque você esquece que o 

melhor lugar é Deus. Conversa com Deus, mexe, move o coração de Deus. 

Se você não tem feito nada que preste, fala pra Ele. Confessa: “Senhor, me ajuda. Eu vou 

melhorar.” Davi não tinha vergonha não: “Senhor, eu vou melhorar. O Senhor pode me dar mais uma 

oportunidade porque eu vou melhorar, eu quero te louvar, eu quero andar no seu caminho, Senhor 

eu quero fazer as coisas todas certinhas. O Senhor vai me ajudar e eu ainda vou ser um homem que 

presta, uma mulher do jeito que o Senhor quer…” eu não, vocês. [Nota da editora: a igreja ri] Então, 

não vamos nos esquecer disso. Você vai mover o coração de Deus. 

Um espírito quebrantado, Deus não suporta (Salmos 51:17). Deus quando vê você ali, 

clamando, chorando às vezes, dizendo, confessando pra Ele: “Senhor, eu não presto, mas eu te 

amo. E o Senhor vai me transformar”. Gente, pessoas que não valiam nada nesse mundo e se 

tornaram preciosas para Deus. O apóstolo Paulo era um que perseguia, que mandava matar, que 

saia atrás dos cristãos etc… Deus  mudou o coração de Paulo de tal maneira que ele passou a ser 

um dos homens mais importantes para Deus. Amém!? 

Quem nos justifica é Deus. “Senhor, eu não presto”, mas se Deus fala: “Vai, tá justificado” 

pronto, acabou. Eu vou passando e quero é ver quem vai me prender. Deus já justificou a minha 

falta. Ele me perdoou, eu confessei os meus pecados e Deus me perdoou. Ninguém fica bom pra 

agradar a Deus não, a gente agrada a Deus pra ficar bom. “Faz de mim o seu sacerdote”. Amém!? 

[Nota da editora: a igreja concorda dizendo amém.] 

Deus falou conosco? Só não vive melhor porque as pessoas não querem aproveitar, não 

querem buscar a Deus. Porque, com certeza, se andar com Deus não tem erro. Amém!? Então, 

vamos curvar nossas cabeças. Entenderam? Por isso que o caminho é Jesus. 

 

 Oração: 

  Amém, Senhor! 

Obrigado, Jesus, por tudo o que o Senhor tem feito por nós, aberto os nossos olhos, quem 

poderia fazer isso por nós, se não fosse Deus? Quem realmente quer ajudar você, abençoar você, 

fazer de você uma bênção? Ele, meu irmão. Se você acredita que Ele é capaz, se você acredita que 

Ele pode fazer isso por você, invoque-o. 
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Obrigado, pai, porque é muito bom saber, é muito bom entender, numa hora que o mundo 

tem se tornado difícil, numa hora em que realmente as nuvens estão se escurecendo, laços de 

morte tentam nos prender, coisas do inferno tentam nos cercar, tirar a nossa paz, tirar, meu Deus, a 

nossa confiança. Momento em que nós sentimos, mais do que nunca, que  nós precisamos de ti, 

que nós precisamos te conhecer melhor.  

Eu sei que o Senhor está chamando a nossa atenção, abrindo para nós a oportunidade tão 

preciosa, certamente por que o Senhor quer nos ajudar. Certamente por que o Senhor quer 

abençoar o seu povo. Abençoar aquele que te invocar, aquele que chama pelo teu nome, que não 

se envergonha, que, muito pelo contrário, se sente realmente honrado de ser chamado um filho de 

Deus. 

Muito obrigado, Jesus. Que as palavras da nossa boca, que o nosso meditar, que o nosso 

testemunho, que a nossa luz possa resplandecer para que todo mundo saiba que o Senhor é o 

nosso Deus. Deus, Salvador, que nos cinge de forças, que nos cura, que nos livra do mal, que nos 

dá a paz. 

Jesus, mais perto de ti, Senhor Deus, a nós, da melhor forma possível, para que nós 

possamos te honrar mais, que nós possamos te exaltar melhor, para que o seu nome, Jesus, seja 

glorificado, para que Jesus Cristo possa realmente, que o nome de Deus seja exaltado entre nós. 

Que o nosso louvor seja de coração, possa sair de dentro de nós o verdadeiro louvor. Graças, 

Senhor Deus, te damos. Louvado seja o teu nome santo. Santo, santo! 

 

  [Nota da editora: A igreja canta “louvemos ao Senhor”.] 

 

  Amém, antes de encerrarmos, a Isabela teve uma visão. Vamos ver se ela consegue nos 

contar aqui, sem chorar. 

 

  A gente, quando vinha pra reunião, a gente estava sujo. Quando a gente chegava aqui, o 

senhor pegava e dava um banho na gente. Assim, jogava uma água na gente. A gente ficava limpa e 

quando ficávamos limpos o nosso coração limpava. Aí tinha pessoa que não queria, que não 

gostava que o senhor jogava água pra ele ficar limpo, ele ficava sujo. Na hora que o senhor limpava 

a pessoa, naquele caminho ela dava um passo pra frente. Quando ela não queria que o senhor 

jogasse água, ela dava um passo pra trás naquele caminho. 

 

  Então quem tomou banho deu um passo pra frente. Então nesse caminho, ela vem falando 

muito sobre esse caminho, esse caminho é um que Deus mostrou depois das mangueiras. Lembra 

que falávamos sempre de “depois das mangueiras”? Deus deu uma visão pra ela mostrando e toda 

vez que ela conta a visão, termina chorando. É impressionante como a coisa realmente é 

emocionante. Mas, depois das mangueiras, o que Deus está mostrando? Que nós estamos 
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passando, estamos a cada dia dando um passo além daquilo que todo mundo já chegou. Porque as 

mangueiras, eu já expliquei isso aqui, todo mundo chegou até ali – todo mundo que eu digo são as 

denominações etc – porque, até em um determinado lugar, todo mundo chega, dali pra frente é que 

realmente é mais difícil. Então, Deus está nos dando uma palavra que permite darmos um passo pra 

frente. Quando ela fala: “Naquele caminho...”, ela está se referindo a esse caminho que ela já me 

contou lá atrás. Eu mandei até anotar as visões dela direitinho, porque é uma criança, gente. É uma 

criança. Alguma coisa sobrenatural está acontecendo. Amém!? Chegávamos sujos, daí Deus lava, 

nos purifica e a gente vai. Amanhã, voltamos novamente e tomamos outro banho. É assim que nós 

vamos. É aceitar que Deus está fazendo. Aceitar aquilo que Deus está fazendo por você. O que 

Deus está falando? Ele quer abençoar, Ele quer que você o invoque, que você acredite, que você 

confie, que você experimente. Ele quer ser o nosso Deus. Ele falou em (Hebreus 8: 10): “Vou 

colocar as minhas palavras no seu coração e na sua mente as inscreverei. E eu serei o seu Deus e 

vocês serão o meu povo”. Então, Ele quer ser o nosso Deus. Para ser o nosso Deus, nós 

precisamos querer que Ele seja o nosso Senhor, o nosso Deus. Ficou bem entendido? Não é um 

bicho de sete cabeças. Experimenta fazer essa oração, experimenta acreditar que algo sobrenatural 

está empurrando a igreja pra frente, fazendo a igreja caminhar. Então, quem recebeu a água, quem 

recebeu a palavra deu um passo para frente. 

  Então, que Deus abençoe vocês. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Dê um abraço 

no seu irmão. Tenham todos uma boa noite. 
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7 - “Me convença por que eu deveria te dar o Espírito Santo!” 
Reunião domingo noite 01/12/2019 

 
 

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

Amém! 

Todo mundo feliz com a carreira que abraçou? Qual a carreira que você abraçou? A cruz, o 

caminho da cruz, a cruz de Cristo. Carreira difícil não. Não é uma carreira difícil ou quem está 

achando fácil? Cada dia que passa, piora, cada dia que passa, fica mais difícil. 

 Parece que, quanto mais Deus fala conosco, quanto mais os nossos olhos vão sendo 

abertos, mais difícil fica. Quanto mais nós tomamos conhecimento da verdade, ficamos mais livres, 

quer dizer, mais conscientes, mais tranquilos, mas fica mais difícil. 

 A mulher quando está para dar à luz, a mulher quando passa o primeiro, segundo, terceiro, 

quarto, quinto, sexto, sétimo mês... aí, quando chega ali na véspera ou então o último mês, a 

véspera do parto ela fica mais tranquila. Tranquila não é no sentido de aliviada, é tranquila no 

sentido que ela entrega, ela tenta... ela sabe que não tem mais o que fazer. Agora, aguenta, não tem 

mais jeito, o jeito é nascer, não tem outra alternativa. 

 Então, ela entrega os pontos, se conforma. Eu não sei, eu nunca fiquei assim, mas parece 

que é uma... A realidade só vem acontecer ali no final quando realmente ela se vê, você começa a 

tomar conhecimento da realidade. Meu Deus, vou dar à luz a uma criança; essa criança tem que 

nascer. Nasceu com quantos quilos? 4 quilos, 3 quilos. Aí é quando ela cai na real, aí você tem uma 

preocupação; antigamente, era a parteira, se ela estava disponível, torcer para não ter problema 

com a parteira. E a cidade que só tinha uma ou duas parteiras? Se na hora a parteira não tivesse? 

Então, eu já vi, minha mãe teve 8, 9 filhos; só um que foi no hospital que foi o Paulinho, o 

mais novo, mas o resto foi em casa, era brabo. Era aquela apreensão. 

 A história da igreja é mais ou menos a comparação da mulher. Deus fala que, quando a 

mulher está para dar à luz, assim também é a igreja, a volta de Cristo. Vai chegar o momento que 

não tem solução para nós, vai chegar um momento que não tem outra coisa que não seja a volta de 

Cristo; o nascimento do filho corresponde a volta de Cristo. Vai chegar um momento em que nós não 

temos mais saída, só tem uma solução, “vem”. Lá no Apocalipse, no finalzinho, tem um momento em 

que a igreja, eu fico imaginando, vai ter essa situação, uma situação extremamente delicada. Uma 

situação que eu não queria nem imaginar, nem estar presente, porque o mais provável é que eu não 

esteja presente e que vocês estejam. Eu não, porque eu já estou com a mala pronta. Eu acredito 

que nós estamos nos aproximando desse dia em que não tem mais solução, não tem mais saída. 

Você pensa de um jeito, não dá, pensa de outro, não dá. 

O jeito agora é Jesus voltar, a solução é a volta de Cristo. 

Eu vou começar lendo, porque preciso de falar alguns detalhes. 
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E, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele, e 

lhe perguntou: Bom Mestre, que farei para herdar a vida eterna? (Mc 10:17) 

 Presta atenção o que eu vou fazer para herdar a vida eterna. Naqueles dias, foi ele que 

perguntou, nesses dias, sou eu que estou perguntando o que é que eu tenho que fazer? O que é 

que você precisa fazer para herdar a vida eterna?  

Nós não estamos aqui em busca do Reino de Deus? O reino de Deus não é constituído pelos 

filhos de Deus? Os filhos de Deus não terão vida eterna? Só quem tiver vida eterna é que fará parte 

do Reino de Deus.  

Carne e sangue não herdarão o reino de Deus, se você não tiver vida eterna, a carne não tem 

vida eterna; essa carne nossa aqui não tem vida eterna, a carne tem prazo de validade. Você 

precisa de vida eterna. Já pensou nisso? Você já perguntou para Deus: o que é que eu preciso fazer 

para ter vida eterna? Você se preocupa com a sua vida eterna? 

 Eu acho que não, nós estamos preocupados com essa, já não está fácil.  

Com a vida eterna, nós não estamos preocupados.  

Vou repetir o que eu falei: nós estamos aqui buscando ou nós viemos passear? Nós viemos 

para lanchar? Ou nós viemos para cumprir uma obrigação religiosa? Estamos aqui, estamos ouvindo 

coisas, estamos querendo, parece que nós estamos querendo. 

 Agora mesmo eu falei: você está satisfeito com a sua carreira? É a cruz, o caminho, o nosso 

caminho. Caminho que levou Jesus a vida eterna, Jesus ressuscitou. O que é que Jesus tem hoje? 

Vida eterna. E nós não temos. Nós entramos nesse caminho porque a esperança nossa é a vida 

eterna, ressurreição da carne, o reino de Deus. 

A verdade verdadeira é que nós não estamos preocupados com a vida eterna, por que não 

estamos preocupados com a vida eterna? Porque essa vida está dando muito trabalho para nós, não 

está nos deixando preocupar com a vida eterna; essa vida está me dando muito trabalho. Amém?  

O próprio Deus deixou claro lá atrás, Ele falou: “Saiu o Semeador a semear a semente, a 

semente é o Reino de Deus” (Mateus 13:3). Aí vem os cuidado do mundo, a fascinação pelas 

coisas, a grande preocupação, etc.,  os espinhos, as coisas não iriam permitir a árvore crescer, a 

planta crescer. 

 Lá, Ele profetizou que a semente vai cair assim, assim, assado. Eu acho que nós estamos 

vivendo um tempo em que a planta não cresce mais. Não sei se vocês me permitem falar a verdade 

ou vocês querem ser enrolados? 

Então, vamos falar a verdade, nós estamos vivendo uma época em que a planta não 

consegue crescer, por quê? A preocupação com essa vida está sendo muito grande, a preocupação 

nossa, porque aí você pode traduzir isso como sendo tribulação. 

 A Bíblia fala que haveria uma tribulação como nunca houve, nós estamos vivendo essa 

tribulação, uma tribulação como nunca houve e estamos no meio dessa tribulação. Então é a planta, 

semente que encontra muita dificuldade para crescer, muita.  
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Pensando nessa situação, aconteceu lá naquele tempo de uma pessoa procurar Jesus e 

perguntar para ele, faz a pergunta já na esperança de receber uma boa resposta, porque era uma 

pessoa esforçada, era uma pessoa que estava fazendo a coisa certa. 

 “Bom Mestre...”, já logo chamou com educação, tratou Jesus como realmente ele merecia. 

 Bom Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por 
que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. 

Tu sabes os mandamentos: Não adulterarás; não matarás; não furtarás; 
não dirás falso testemunho; não defraudarás alguém; honra a teu pai e a tua mãe. 

Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a 
minha mocidade. Marcos (10:17-20). 

 
Então, realmente era uma pessoa voltada para Deus que queria agradar a Deus. Era uma 

pessoa que queria agradar a Deus. 

E Jesus, olhando para ele, o amou... interessante, o amou  

E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa: vai, 
vende tudo quanto tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu; e vem, 
toma a cruz, e segue-me 

Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste; porque possuía muitas 
propriedades. 

Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão 
dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm propriedades! (Marcos 10: 21-
23). 

 

  Jesus falou: ‘Só falta uma coisa para você, você está muito bem até agora, você veio muito 

bem, só está faltando um detalhe, vende o que você tem e dá para os pobres porque esse negócio 

vai dar muito trabalho para você, pode atrapalhar você, pode tirar de você a vida eterna, a sua vida.’ 

  Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão 

no reino de Deus o Rossini. Por quê? O Rodrigo, por causa das suas propriedades; Marquinho, por 

causa das suas propriedades; o Celinho, por causa das suas propriedades. Quem mais? O Fred, o 

Theo por causa das suas propriedades.  

  Quão dificilmente... não é que não vai entrar, mas vai entrar com muita dificuldade, amém? 

  Suzane, Arthur, Gabriel, não é que não vai entrar; não é que nós não vamos entrar, é que 

essas coisas vão dificultar. O Wender, ele arrumou uma propriedade, duas ou três. Será que o 

Wender é capaz de vender as suas propriedades, o que ele tem e dá para os pobres?  

  Você acha que o Alves é capaz de vender a propriedade dele e dá para os pobres? Já não 

digo Adriano, Luismar, Esdras. Não é que não vai entrar, não é que nós não vamos entrar, é que nós 

vamos entrar com muita dificuldade. Mas não são só as propriedades. 

   E os discípulos se admiraram destas suas palavras; os discípulos se assustaram com 

isso. Hoje, não é só homem, hoje é homem e mulher. 99% estão envolvidos com as propriedades 

com que possui, com os bens dessa terra. 99% estão enrolado. 

   E os discípulos então ficaram apavorados. Senhor, como é que vai fazer?   

Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é, para os que confiam nas 

riquezas, entrar no reino de Deus! 
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É o nosso caso, nós colocamos a nossa confiança naquilo que possuímos, colocamos nossa 

confiança no nosso patrimônio, nas coisas que temos, e achamos que o fato de possuir essas coisas 

vai nos dar segurança, vai nos dar garantia. E aí queremos fazer, queremos arrumar as coisas, 

porque acreditamos que, possuindo essas coisas, possuindo bem e tal vai nos dar segurança. 

Quão difícil é, para os que confiam nas riquezas, entrar no reino de Deus! 

Nos seus bens, propriedade, riqueza, nas suas coisas, na sua faculdade, etc. A pessoa fala: 

‘Não, eu, graças a Deus, formei meus filhos cada um etc.,’ e a pessoa acha que aquilo ali está 

seguro. Pode estar seguro para esse mundo, mas para a vida eterna... Aqui estamos falando quem 

quer o céu, quem quer o reino de Deus, vida eterna, o caminho da cruz. 

 Vamos entrar no caminho e a hora que começarmos andar nós vamos começar a sentir que 

nós estamos sentindo a dificuldade. É mais fácil passar um camelo... (Mateus 19:24) 

 Imagina o tamanho do camelo! 

... Pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus (Mateus 19:24). 

  E o Albis quer ficar rico e a Shirley só ajudando, apoiando, incentivando. Qual a mulher 

que não incentiva o marido a ficar rico? Qual a mulher que não quer que o filho, marido não possua 

bens? Não é Marcela?  

Incentiva, ela faz parte. Se ela ganha, o marido também fica feliz porque ela tá ganhando 

ajuda pra encher o pote. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha... 

Vocês já estão pensando aí, feche os olhos e imagina o camelo passando pelo fundo da 

agulha. Do que entrar um rico no reino de Deus. 

E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, 
pois, salvar-se? 

Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é 
impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são 
possíveis. (Marcos 10:26-27). 

 

Aí, muita gente, baseado nisso, se acomoda, entra de boca na riqueza, nos bens e esquece 

porque está baseado nisso. Mas porque Deus falou que era possível. É possível, mas atrapalha 

demais, é possível. 

Você parou e pensou no camelo passando pelo fundo da agulha, imagina a dificuldade. Só 

Deus pode fazer um milagre desse. Da mesma forma, é muito difícil, mas para Deus não é 

impossível. 

 Por isso que eu estou dizendo, vai chegar o momento em que a mulher só tem uma 

alternativa: a volta de Cristo. Por quê? Porque vamos chegar no momento, numa situação que nós 

não vamos...  esse possível está se tornando impossível. O possível para Deus está se tornando 

impossível. Está entendendo o que eu quero dizer? O possível para Deus está se tornando 

impossível. 

 Tamanha é a dificuldade que nós estamos encontrando para nos livrarmos dessas coisas ou 

para não fazermos caso dessas coisas. Será que nós poderíamos ter como se não tivéssemos, ser 
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como se não fosse? É possível. Deus falou tenha como se não tivesse, seja como se não fosse, mas 

a dificuldade não deixa de existir, é muito difícil. 

 E isso tem custado caro para muita gente. Tem se tornado difícil. Realmente, a vida da 

pessoa e o tempo vai passando, os dias vão passando, vamos ficando de cabelo branco e nós 

vamos ficando etc., etc., e o tempo vai passando e o problema não deixa de existir. 

E Pedro começou a dizer-lhe: (Marcos 10:28). 

E aí onde Pedro entra uma coisa está ligada a outra. E Pedro começou a dizer-lhe: bater no 

peito orgulhosamente. 

E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nos tudo deixamos, e te 
seguimos. Mc 10:28 

E Jesus, respondendo, disse: Em verdade vos digo que ninguém 
há, que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou 
mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não 
receba cem vezes tanto, já neste tempo, em casas e irmãos, e irmãs, e 
mães, e filhos e campos, com perseguições; e no século futuro a vida 
eterna. Mc (10:29-30). 

 

E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos, e te seguimos. 

Ou seja, nós não temos nada, deixamos tudo. Então, quer dizer que nós estamos bem não é, 

Senhor? Porque nós deixamos tudo. Pedro diz: ‘Nós deixamos tudo.’ Como quem diz: ‘nós estamos 

bem não é? Nós estamos garantidos’, mas eles não. Nós estamos garantidos. 

 E Jesus, respondendo, disse: Em verdade vos digo que ninguém há, que tenha 

deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos,... 

A hora que você deixa casa, você sofre. A hora que você deixa irmão, você sofre. Pai, mãe, 

mulher, filhos, campo, etc. por causa do Evangelho, não é que você deixou porque quebrou não. 

Você deixou, foi deixando por causa do Evangelho. Você foi deixando; cada coisa que você deixou 

te fez sofrer muito ou não? 

...Que não receba cem vezes tanto, já neste tempo, em casas e 
irmãos, e irmãs, e mães, e filhos e campos, com perseguições; e no século 
futuro a vida eterna.  

Porém muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros 
serão primeiros. (Marcos 10: 30-31). 

 

O que seria isso? ...muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão 

primeiros. Amém! 

Vamos em apocalipse 7. 

E depois destas coisas vi quatro anjos que estavam sobre os 
quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que 
nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra 
árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha 
o selo do Deus vivo;...   

 

Presta atenção nessa palavra, tinha o selo de Deus. O anjo tinha o poder de selar. 

...e clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem fora dado o 
poder de danificar a terra e o mar, Dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o 
mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos 
do nosso Deus. (Apocalipse 7: 2-3) 
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Presta atenção, o fim não vai chegar enquanto não estiver sido... o selo, a carta só chega no 

destino se ela estiver selada, ela tem que ter um selo, que seja posto carimbado o selo que vai 

autorizar a carta a seguir destino. 

 O selo de Deus é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo.  Não sei quem teve uma visão que 

fala assim: quando estávamos aqui pedindo Espírito Santo, numa reunião, onde teve uma visão que 

dizia assim: ‘Para que vocês querem o Espírito Santo?’ Foi assim Carmem?  

Carmen: “ME CONVENCE POR QUE EU DEVERIA TE DAR O ESPÍRITO SANTO!” 

Então, você não quer o Espírito Santo? O que Deus está perguntando para você? Para quê? 

Por que você quer o Espírito Santo? Amém? 

Você vai convencer a Deus, com todas as suas propriedades, com todas as suas coisas, com 

marido, com mulher, com coisa, com o negócio e você vai convencer. Você vai arrumar um jeito de 

convencer a Deus de que você precisa do Espírito Santo. 

 Isso é uma coisa pessoal, é cada um que vai ter que fazer isso, porque o anjo é como se ele 

estivesse esperando.  Ele Falou: não danifique, não acaba, espera, dá um tempo, até que hajamos 

selado os que serão salvos. 

E aí fala: 

E ouvi o número dos selados, e eram cento e quarenta e quatro mil 
selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, havia 
doze mil selados; da tribo de Rúbem, doze mil selados; da tribo de Gade, 
doze mil selados; (Apocalipse 7:4-5). 

 

 Eram doze tribos, cada tribo teve 12 mil assinalados. Aqui é uma figura, eu não posso 

adiantar para vocês além daquilo que eu consigo entender; se você falar onde é que estão essas 

tribos e como é que vai ser... 

O certo é que haverá, haverão essas pessoas que eu imagino que são as pessoas que não 

foi possível, a não ser pela misericórdia de Deus, não foi possível. Aquele impossível para nós foi 

possível para Deus.  

Se Deus quiser te dar, te assinalar, selar você, quem pode impedir que Deus faça isso? 

Então, o que você precisa fazer? Você vai convencer a Deus, se humilha, chora, clama, 

convença a Deus. Fala para Ele que você não é capaz, que você não pode, mas que você não quer 

perder o reino de Deus, você quer a vida eterna, você quer Deus. Mas você não é capaz, como 

aquele senhor lá que não foi capaz, ele entristeceu muito, mas eu acredito que ele não foi capaz e 

olha que ele fazia muita coisa boa. 

A situação nossa aqui é que a gente escuta, escuta, sai, mas nós saímos e não somos 

capazes. Nós escutamos, nós ouvimos, mas saímos daqui e não somos capazes.  Nós não somos 

capazes de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. 

Isso nos causa tribulação, sofrimento, é onde o apóstolo Paulo chega à seguinte conclusão: 

“Miserável homem que sou, o bem que eu quero...” (Romanos 7:24). Aquilo ali é para mostrar 

para nós que não é novidade acontecer conosco o que aconteceu com ele. Ele chegou à essa 
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conclusão, e imagina o que Paulo deixou, largou tudo realmente para seguir a Deus e, mesmo 

assim, ele lamentou profundamente a situação dele, mas ele não se escondeu de Deus. Porque a 

hipocrisia seria nós escondermos de Deus, deixarmos como se não estivesse acontecendo nada e 

achar que nós vamos garantir o nosso. 

 Não, nós vamos nos humilhar, chegar diante de Deus para justificar, convencer que você 

merece o Espirito Santo. Como é que ele falou? ME CONVENCE POR QUE EU DEVERIA TE DAR 

O ESPÍRITO SANTO, ME CONVENCE POR QUE É QUE EU TENHO QUE TE DAR O ESPÍRITO 

SANTO.  

Porque o Espírito Santo é o selo, é a garantia de que nós vamos entrar no reino de Deus. 

Pode ser que você já esteja selado, já tenha, se não passa a mão na testa, procura achar aonde foi 

que eu fui selado. 

 Então, procura achar, procura entender se não é uma hora que a igreja precisa realmente ter 

essa confirmação; cada pessoa individualmente ir até Deus convencer, conversar com Deus e dizer: 

senhor, se eu não tenho eu preciso porque essa é a condição que eu tenho pra eu chegar. 

Nós vamos ser respeitados pelos inimigos por causa do selo. Amém! 

Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual 
ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, 
que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes 
brancas e com palmas nas suas mãos; (Apocalipse 7:9). 

 

Trajando vestidos brancos, a veste branca são os atos de justiça dos Santos. Você pode 

convencer a Deus mostrando para Deus os seus atos; a hora que você chegar, Deus já está vendo 

as suas vestes e aquelas pessoas que estavam ali, que foram seladas, todas elas estavam vestidas 

de branco. Todas elas tinham como convencer a Deus que eram os seus atos. 

Conversar com Ele, com Deus: ‘Senhor, eu preciso’. Aquele homem chegou e não falou para 

Deus: ‘eu estou fazendo isso, isso, isso, isso?’ Aí, de repente, Deus vai dizer para você: ‘Lucas, só 

falta um detalhe, faz isso, você vai lá e faz. Lucas só falta um detalhe;’ o certo é que todas as 

pessoas que estavam lá estavam vestidas de branco. Lembra quando Jesus falou que entrou 

alguém que não estava vestido de branco e foi posto para fora? Os seus atos, as coisas que você 

faz, o seu comportamento, a sua luta, o seu pensamento, sua angústia, sua dor, sua tristeza, a cruz 

é que tira; é no caminho que Deus tira os nossos pecados. 

E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, 
que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao 
redor do trono, e dos anciãos, e dos quatro animais; e prostraram-se 
diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus,  Dizendo: Amém. 
Louvor, e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força 
ao nosso Deus, para todo o sempre. Amém. 

E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de 
vestes brancas, quem são, e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu 
sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, e 
lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. 
(Apocalipse 7:10-14). 

 
Lembra quando Jesus falou: haverá uma grande tribulação como nunca ouve.  
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E nesse dia, da grande tribulação como nunca houve, é a última tribulação; haverá uma 

grande tribulação como nunca houve. 

E, hoje, nós estamos vivendo a época da terra onde a tribulação que hoje tem nunca ouve. É 

muita tribulação. 

Então, eu acredito que nós estamos vivendo esse dia, o dia da grande tribulação. E nós 

estamos vendo que, no meio dessa grande tribulação, vai salvar a gente, vai ter pessoas que 

conseguiram se salvar no meio dessa grande tribulação. Quem são essas pessoas? As pessoas que 

receberam o selo, parece que o selo foi dado a nós não pelo que nós fizemos, porque se fosse 

esperar nós fazermos o que Pedro fez nós não iríamos fazer.  

A própria tribulação acabou nos ajudando. Por quê? Porque nos levou até Deus e nos fez 

pedir ajuda, socorro. ‘Senhor, eu não quero ficar fora, eu não quero ficar fora.’  

Assim como o camelo é impossível passar pelo fundo da agulha, naturalmente eu me 

considero naturalmente impossível. Se o Senhor não tiver misericórdia, se o Senhor não me salvar 

pela misericórdia de Deus, “porque a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo” (Tiago 2:13).  

Amém! 

Tapar o sol com a peneira, esconder como se estivesse tudo bem e achar que nós todos 

vamos ter direito, mesmo não fazendo aquilo que tinha que fazer, eu acho que não é o ideal. Mas o 

ideal é cada pessoa ir até Deus confessar; vinde e arrazoemos, vamos conversar, vocês 

concordam? Chegar e pedir ajuda, socorro, aí o Anjo pergunta: Quem são eles? 

 E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, 

quem são, e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os 

que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do 

Cordeiro. 

Que realmente dependeu de Jesus, que chegou e mostrou para Ele: Senhor, só o Senhor 

pode nos salvar. Só o seu sangue, porque o Senhor deu a vida por nós, o Senhor derramou a sua... 

O Senhor deixou tudo por nós e o Senhor fez um sacrifício por nós. Agora, nós estamos aqui nas 

suas mãos, tem misericórdia de nós. 

Não retire de nós a tua graça, o teu Espírito. Tem misericórdia. Amém! 

Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de 
noite no seu templo; e aquele que está assentado sobre o trono os 
cobrirá com a sua sombra. (Apocalipse 7:15). 

 

Aqui, eles já estavam salvos. E o Anjo perguntou de onde eles vieram? Eles acharam 

estranho. Quem são eles vestidos de branco?  

No último Versículo: 

Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apascentará, e 
lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas; e Deus limpará de 
seus olhos toda a lágrima. (Apocalipse 7:17). 
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Jesus, por acaso, não é o nosso guia? ‘Senhor, o Senhor é o nosso guia.’ Vamos cobrar isso, 

vamos pedir isso. Senhor, ensina o caminho que nós temos que andar, .... guia para as fontes 

vivas das águas; e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. (Apocalipse 7:17). 

 Significa que esse povo estava? Precisando de ajuda, precisando de Deus, esse povo estava 

realmente querendo Deus. Eu entendo que, nos dias que nós estamos vivendo, são os dias de hoje, 

quando a mãe, a igreja, ela não tem mais onde segurar. A tribulação é grande demais e tudo que 

você pensa em fazer você esbarra na tribulação, dificuldade, isto está nos levando ao desespero. O 

mundo não vai melhorar, o mundo não vai aliviar por nossa causa. 

 É ruim pegar um domingo à noite e vocês escutarem o que estão escutando. Não é ruim 

pegar um domingo à noite e escutar isso? Vocês não vieram para escutar isso, vieram? Não é 

melhor a gente sair daqui consciente e pedir: Senhor e o selo? Eu estou pronto? Eu estou 

preparado? Eu tenho esse selo? 

Eu estava lembrando quando Jesus disse para os discípulos: vai e fica ali reunido até que 

do alto sejais revestidos do Poder de Deus (Lucas 24:49), vai. E aí, quando vocês receberem o 

poder, vocês serão minhas testemunhas. Porque vocês irão receber poder, descerá sobre vós o 

Espírito Santo e vos dará poder.  

 Então hoje nós estamos querendo fazer as coisas sem... E nós estamos esforçando, nós 

podemos mostrar para Deus o nosso esforço porque nós não temos...  

Jesus falou com os discípulos: ‘olha, não faz nada enquanto vocês não receberem o poder.” 

Porque descerá sobre vós o Espírito Santo e língua de fogo pousaram sobre a cabeça deles e eles 

saíram dali e passaram a fazer as coisas, porque eles conseguiram, eles estavam cheios do Espírito 

Santo. 

 Você quer fazer hoje, mas quer fazer de que jeito? E a gente está esforçando, Deus está 

vendo o nosso esforço. Nós estamos lavando as nossas vestes no sangue do cordeiro, nós estamos 

confiando na misericórdia de Deus, confiando na graça de Deus, confiando que Deus é poderoso 

para fazer o camelo passar pelo fundo da agulha. Nós estamos crendo que Deus é Poderoso para 

fazer passar o camelo pelo fundo da agulha.  

Deus falou conosco? Deus está falando terça-feira, sábado, Deus está falando, se você 

somar, ir somando as coisas, você vai montando a casa, você vai construindo. Deus está falando, o 

Esdras tem razão. 

Eu creio que Jesus está, o cordeiro está no nosso meio, as provas estão aí, as visões, etc., 

Deus está vendo mais do que ninguém a tribulação que está sobre a terra. Deus sabe que está se 

tornando impossível alguém se salvar, está se tornando impossível alguém se salvar. 

Fernanda: Senhor começou perguntando, o que é que a gente vai fazer para herdar a vida 

eterna? Eu achei muito interessante que os dias de hoje estão tão difíceis, está dificultando a gente 

pensar nisso; a vida aqui está muito difícil. Quando Pedro falou que tem deixado tudo, a gente 

entristece, porque o pouco que a gente tem já atrapalha demais. Mas aí veio a salvação no final, o 
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que é que eu preciso com tudo isso, convencer Ele que eu preciso do Espírito Santo. Então, até 

mesmo essa grande tribulação, vai até mesmo me ajudar a convencer ele, porque ás vezes eu não 

sou capaz, vou ter que chorar.  

Senhor, não estou conseguindo me humilhar, pedir ajuda, convencer ele que eu preciso do 

Espírito Santo. Achei muito bom, me ajudou muito, tenho visto que o caminho é esse, suplicar, 

orações e súplicas, ir atrás, porque pela gente mesmo está muito difícil. A situação que a gente se 

encontra dificultou muito, o tempo que a gente vive.  

Então, nós vemos hoje, você imagina a igreja, o povo de Deus, porque nós temos uma grande 

Babilônia que não está vendo assim não. Nós temos uma grande Babilônia, um mundo religioso que 

não está vendo isso aí não. Que não está nem esperando Jesus voltar, que não está realmente 

preocupado com a tribulação não, e ainda acredita que as coisas vão melhorar. 

Agora, a mulher grávida ela está sentindo as dores, nós estamos sentindo as dores. 

Celinho: Quando senhor falou a respeito do Jovem Rico, que ele perguntou para Jesus o que 

ele tinha que fazer para herdar o reino de Deus, Jesus falou sobre alguns detalhes: honrar pai e 

mãe, não adulterar etc., aí ele disse eu tenho feito isso, eu tenho praticado o que Senhor tem falado. 

Aí Jesus falou para ele uma coisa te falta, aí eu pensei realmente, ainda falei com a Cidinha, não é 

impossível, difícil, quando dificilmente para quem possui riqueza entrar no reino de Deus. 

 Diante desse contexto, eu entendi que é impossível, não tem como. Porque como o senhor 

leu: mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, é 

impossível, não tem jeito, mas isso entristeceu. Mas no final eu realmente concordo, eu me alegrei 

com a possibilidade da salvação, porque aí eu pude ver que o senhor que Jesus Cristo é 

misericordioso.  

 Muito bem, muito bem mesmo. Cada um fala uma coisa ajuda. Se ele selar, quem pode dizer 

o contrário? O  Celinho me convenceu, vou selar o Celinho, pronto, acabou. Ele me convenceu, eu 

vou selar você. Se Deus salva, quem pode fazer o contrário? Se Deus achar por bem selar uma 

pessoa lá na UTI, na última hora, selou, salvou a pessoa lá na UTI. 

 Só que eu acho que não é o caso de ficar esperando. O Gugu caiu, bateu a cabeça e não 

deu tempo de ir para UTI, já foi apagado.   

Suzane: O senhor me convenceu a contar uma testemunha. Enquanto o senhor pregava, eu 

falava para ele por que é que eu estava entendendo que o senhor estava pregando isso. Ele falou 

você tem que contar o testemunho no final, aí eu disse não vou contar não. 

 Mas o senhor foi falando, falando até o senhor me convencer que eu preciso falar. 

 Eu comecei a orar no começo da reunião e eu falava para Deus assim: sabe por que eu 

estou aqui Senhor? Na verdade, eu não fiz essa pergunta, primeiro eu comecei a conversar e falar 

para Ele que eu não era capaz, que eu tinha muita vontade de ter só Ele na minha cabeça, de 

pensar só nEle 100%, só que eu não era capaz e comecei falando de mim. Aos poucos, eu fui 

lembrando de todo mundo, parecia que me fez lembrar de muitas situações aqui. É como se cada 
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um dos meus irmãos entrasse dentro de mim e eu comecei a falar: sabe por que é que eu não 

consigo amar? Sabe por que eu ainda não consigo perdoar? Porque eu ainda estou nessa carne. 

Então como é que nós vamos fazer isso? 

Eu comecei a sentir muito a presença de Deus e, no meu peito, vinha uma dor, uma dor no 

peito, era uma dor de não conseguir. Como se todas as dores viessem no meu peito e o meu 

coração começou a acelerar muito como se meu peito fosse explodir e eu falava assim: sabe como 

na carne eu vou conseguir? Comecei a falar todas essas situações que o senhor falou na reunião.  

Eu disse assim: como é que eles vão sentir o que eu estou sentindo? Como é que meus 

irmãos vão sentir, vão ter vontade? Aí eu lembrei, em Pentecostes o senhor mandou ficar para 

receber poder, mas como é que nós vamos buscar uma coisa que nós nunca sentimos? Isso aqui 

que eu estou sentindo eu queria dividir, mas eu também não sou capaz. 

 Quando eu disse isso, as lágrimas desceram, veio um choro e eu falei assim: mas você sabe 

também por que é que eu estou aqui? Porque o Senhor é um Deus maravilhoso, porque o Senhor é 

um Deus que transformou a água em vinho, levantou o morto. Só o Senhor é capaz de em um abrir 

e fechar dos olhos me fazer santa, fazer o meu corpo vestir de branco. O senhor é capaz de fazer 

isso, porque nós não somos capazes, aí eu comecei a lembrar por que é que a gente tem divisão, 

tem picuinha, por que é que um fere o outro? Porque nós estamos na carne, Senhor, nós não somos 

capazes. 

 Então Ele disse assim: você me convenceu, eu vou fazer todo mundo sentir o que você está 

sentindo, um dia todo mundo vai sentir. Eu fiquei muito feliz, sentei e escutei o Senhor falar; então é 

impossível, isso que foi falado se não for por Deus é impossível, Deus me convenceu que Ele falou 

comigo e que é possível num abrir e fechar dos olhos, Ele vestir a gente de branco. Amém! 

 Então, é uma ajuda, um testemunho de que nós não estamos falando da boca para fora. Mas 

estamos falando, é Deus. Eu tenho certeza que virão outras confirmações, outras que confirmarão. 

Eu não duvido nada do que a Suzane falou e a nossa esperança é que cada um realmente, porque 

Deus está de braços abertos, eu tenho certeza, nos esperando. Jesus Cristo, Salvador, nosso 

Senhor. Lá fala do cordeiro que está no meio de nós, a prova está aí. 

 Uma ajuda valiosa que nós entendemos. Como o Celinho aqui falando, Paulo afirma: “em 

mim não habita bem algum” ( Romanos 7:18). Como é que eu posso? Como é que pode essa 

carne? Como é que eu posso nessa carne? É só a misericórdia de Deus. 

Então é possível! Por quê? É impossível, naturalmente ninguém consegue, nós falamos 

ninguém consegue, é impossível, quem se salvará? Passar um camelo pelo fundo da agulha?  

Mas convence a Deus, confessa a Deus que você vai, com certeza, sentir, que você não 

depende mais da carne, já não sou eu e assim a gente vai conseguir. Amém! 

Existe uma preocupação na minha mente de que eu preciso confiar que no abrir da minha 

boca saia a palavra de Deus, eu preciso confiar, eu preciso acreditar que Deus, que em mim Cristo 

fala. 
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 Eu preciso acreditar que é a palavra de Deus. Eu não gostaria de estar aqui falando de mim 

mesmo nada.  

Julguem vocês se é uma palavra de Deus. Amém! 

Você vai sair convencido de que Deus falou, Deus falou com você, se foi uma palavra de 

Deus, Deus falou conosco. Amém? 

 

Oração: Amém Jesus! Vamos curvar nossas cabeças. Senhor, nós te agradecemos, que eu 

possa servir o Senhor, que eu possa ser útil ao Senhor, enquanto eu estiver neste corpo, enquanto 

eu puder, eu gostaria de ser útil, servir a Deus apesar da tribulação, apesar da dificuldade que é 

grande. Apesar, Senhor Deus, do medo, da preocupação, da falta de fé, da falta de confiança. Tudo 

nos assusta, nos causa medo, parece que nós mesmos é que resolvemos as coisas, parece que 

somos nós que vencemos o mal. 

Apesar de tudo isso, assim mesmo nós gostaríamos de continuar pregando o evangelho, de 

continuar estimulando a igreja, explicando as coisas do céu, incentivando cada um a te procurar, a ir 

até o senhor, a conversar com Deus. 

Eu gostaria, meu Deus, de continuar lutando, apesar tribulação, da grande tribulação. Ajuda, 

ajuda, Senhor Deus, porque estamos convencidos que não podemos, não temos poder para fazer 

nada sem o Senhor. Cabe ao Senhor Deus saber a hora que o Senhor poderá nos dar esse selo, 

que nos levará até o céu, marcar seu povo. Ajuda-nos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém! 
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8 - Povo de Deus é um Povo sábio e entendido – Parte II 

Reunião de domingo à noite 02/12/2007 
 
 
 Deus tem pedido que nós façamos um esforço, para vermos se o inimigo não leva vantagem 
sobre nós. Amém?!  
 Uma das coisas é até o que eu estava comentando com a Iraci quando estava vindo para cá. 
Por pouco que eu não chego atrasado, por pouco que eu não chego depois das 18:00h. Se a gente 
não fizer um esforço muito grande, o inimigo não deixa você fazer nada que presta para Deus, só 
para ele, porque é egoísta demais e quer que você faça só o que ele quer. Então a temos que fazer 
um esforço muito grande para fazer um louvor para Deus. Não é fácil não! Os instrumentos viram 
aquela coisa! E a gente passa da carne para o Espírito, do Espírito para a carne. Não é fácil. Vocês 
às vezes não percebem. E quem não percebe, está na folia, e na folia fica. Não percebe, e quem 
percebe sabe que não está bom. A carne não consegue oferecer um louvor para Deus. A gente 
precisa estar no Espírito! A carne não agrada a Deus. Precisamos estar no Espírito para conseguir 
adorar, louvar, falar com Deus. E essa passagem da carne para o Espírito ela depende de cada um, 
cada pessoa tem que fazer isso. Aí, se tiver uns dez, quinze ou vinte que estejam bem, ajudando a 
carregar a arca, às vezes você consegue suprir a deficiência dos outros. Mas se você for carregar a 
arca sozinho... Se tiver só dois ou três carregando a arca, aí fica difícil.  Então, às vezes eu percebo 
o esforço que muita gente está fazendo e eu agradeço a Deus pelo esforço que estamos fazendo.  
 Mas nós vamos chegar lá! Amém?! Nós não podemos é desistir. Eu entendo, e agradeço. 
Deus lhe pague pelo esforço que você está fazendo para chegar na hora, Deus lhe pague pelo 
esforço que você está fazendo para louvar a Deus. Tem uns que não precisam esforçar muito não, 
porque senão é perigoso dar um enfarte. (Sorrisos) Mas eu agradeço a Deus pelo esforço que cada 
um tem feito nesse sentido. Logo, logo nós vamos voltar a ter muita facilidade em tudo. Porque o 
inimigo se levanta contra nós e cria uma série de obstáculos, perturbações... Calma! Calma, tenha 
paciência. Nessa hora é hora de ter calma. Eu quero subir no monte maior, mas quando eu começo 
a subir o monte lá de baixo o inimigo se levanta contra mim, e como ele se coloca em uma posição 
acima, ele atinge sempre quem está embaixo. Amém?! Então, é o meu pneu que fura, telefone que 
toca na hora de sair, é o chuveiro que não funciona, é o menino que se machuca, é a visita que 
chega na hora de vir para a reunião e assim vai indo. Mas se nós entendermos e cada um se 
esforçar, nós vamos superar todas essas coisas e chegar de pé diante do Filho de Deus, chegar 
com a cabeça erguida. Calma, devagar, não afoba não. Nós não vamos conseguir na marra! Não é 
na marra! Certo?! Como se fosse uma coisa que basta a carne querer. Não é bem isso! Deus está 
vendo a dificuldade que nós estamos sentindo, que cada um está sentindo. “Tão-somente esforça-
te!” Faça um esforço. Muda ao menos o cabelo de lado! Se você estava usando de um lado passa a 
usar de outro... Aí se alguma pessoa perceber e perguntar por que o seu cabelo mudou, você diz 
que é porque você está se esforçando. Amém?! Faça alguma coisa, esforce-se para que possamos 
alcançar aquilo que nós estamos desejando. 
 
 Mateus 7 
  
  1 Não julgueis, para que não sejais julgados. 

2 Porque com o juízo com que julgais, sereis julgados; e com a medida com que 
medis vos medirão a vós. 
3 E por que vês o argueiro no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está 
no teu olho? 
4 Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens 
a trave no teu? 
5 Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho; e então verás bem para tirar o 
argueiro do olho do teu irmão. 
6 Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, 
para não acontecer que as calquem aos pés e, voltando-se, vos despedacem. 
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 Amém! Deus tem falado conosco esses dias a respeito de quê? Hoje de manhã? Já passou 
muito tempo, né? O assunto girou em torno de quê? Passou o tempo e o povo já se esqueceu. Qual 
o trecho das Escrituras que nós vimos? Deuteronômio 4. Será que se lermos o trecho de novo, 
conseguiremos descobrir? 
 
 Deuteronômio 4 
 
  

1 Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os preceitos que eu vos ensino, para 
os observardes, a fim de que vivais, e entreis e possuais a terra que o Senhor 
Deus de vossos pais vos dá. 
2 Não acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que 
guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. 
3 Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor; pois a todo 
homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor vosso Deus o consumiu do meio de 
vós. 
4 Mas vós, que vos apegastes ao Senhor vosso Deus, todos estais hoje vivos. 
5 Eis que vos ensinei estatutos e preceitos, como o Senhor meu Deus me 
ordenou, para que os observeis no meio da terra na qual estais entrando para a 
possuirdes. 
6 Guardai-os e observai-os, porque isso é a vossa sabedoria e o vosso 
entendimento à vista dos povos, que ouvirão todos estes, estatutos, e dirão: Esta 
grande nação é deveras povo sábio e entendido. 
 

 Deus falou sobre o quê? “O povo de Deus é um povo sábio e entendido” (Igreja) 
 Esse povo será um povo admirado, será um povo que vai aparecer. O monte da Casa do 
Senhor se exalçará sobre todos os montes. Será um monte tremendo! Todo mundo vai ver esse 
povo! Através de quê? Através do comportamento, através da maneira de ser. Um povo sem 
mancha, sem mácula, sem ruga! Por quê? Porque foi um povo que deu ouvido a Deus, que 
obedeceu a Deus. Foi um povo que aprendeu os estatutos, os ensinamentos, os juízos de Deus. Um 
povo que adquiriu SABEDORIA. Um povo sábio, um povo inteligente. Não é um povo bobo. O 
contrário de bobo é sábio! O contrário da tolice é a sabedoria. E a sabedoria que interessa para nós, 
a sabedoria que ultrapassa a sabedoria humana é a sabedoria de Deus. Deus é sábio é inteligente. 
A sabedoria de Deus, os caminhos de Deus são muito acima dos caminhos dos homens. Os 
homens fazem muita bobagem. 

Qual o assunto que gerou na parte da manhã todinha? Foi isso. Foi sobre o ser sábio ou ser 
bobo. “Então, vedes aqui que vos tenho ensinado estatutos e juízos como me mandou o 
Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que você está entrando para 
possuir”. Então Deus está chamando a igreja para entrar na terra prometida, uma terra que só vai 
ser habitada pelo povo de Deus. E o povo de Deus, aquele povo que chegar lá, aquele povo que 
conseguir entrar ali será o povo que venceu, que passou no vestibular. Um povo que adquiriu 
sabedoria. Deus não vai ficar enchendo um caminhão de gente e despejando lá, não! Ele vai passar 
esse povo numa peneira. Serão purificados como se purifica o ouro e a prata, vai ser um povo 
realmente treinado! Não vai ser qualquer um! 
 O diabo, os inimigos, os demônios, os espíritos que você não vê, fazem de tudo para que 
você não adquira a sabedoria. Pode perguntar: “por que você se atrasou meia hora hoje?” Veja se 
alguém tem coragem de falar o porquê de ter se atrasado meia hora. Não digo todo mundo. Pode 
ser um filho de Deus... um filho de Deus vai falar para nós o porquê do seu atraso. Fale: “eu me 
atrasei meia hora por causa da televisão.” Quem vai ter coragem de dizer que chegou meia hora 
atrasado porque queria saber quem rebaixou e quem não rebaixou? Aí, 1, 2, 3..., quem mais? Isso é 
uma vergonha. Vocês concordam? Assim mesmo só foram vocês que tiveram coragem de levantar a 
mão, se não tiver uns 50 aqui nessa mesma situação, que além de bobo é sem vergonha. (Sorrisos) 
 Que diferença faz meu irmão, você saber quem foi rebaixado às 18:00h ou quem foi 
rebaixado às 20:00h? Que diferença faz? Amém?!  
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 Aí Deus está vendo o esforço que cada um está fazendo. Mas acontece que nós somos um 
povo! Josué não podia entrar na terra... Moisés não pôde entrar na terra por causa de quem? Não 
pôde entrar por causa do povo. O que Deus quer? Ele queria só Josué? Deus queria só Moisés ou 
Deus queria e ainda quer um povo? “Quis Deus morrer pelo povo.” Então Deus quer é o povo. 
Por isso nós temos que trabalhar no sentido de levar o povo! Nós temos que nos esforçar para fazer 
com que o povo se conscientize. Mas isso é uma coisa que precisa estar no seu coração, amém?! 
Do contrário a gente pode ficar aqui se matando, cantando “...suplicamos, ó Espírito de Deus...” E 
tudo se atrapalha, porque o inimigo acha lugar no meio de nós.  
 Existem algumas razões que justificam o atraso, mas a maioria não justifica. Não é normal 
isso acontecer com 95% da igreja. Então 5% é muito pouco para nós ganharmos uma guerra. E do 
outro lado estão os inimigos rindo de nós. Do outro lado estavam os inimigos do povo de Deus, que 
era Jericó, e Jericó precisava cair. E como foi que Jericó caiu? O muro de Jericó caiu quando? 
Quando o povo de Deus começou a louvar a Deus, e começou a reconhecer que o Deus deles era 
maior que o Deus de Jericó. Quando a igreja reconhecer, souber quem é o seu Deus, quando a 
igreja entender quem é o seu Deus... Ah! Aí sim a coisa mudará completamente.  
 “Guardai-os e observai-os, porque isso é a vossa sabedoria e o vosso entendimento à 
vista dos povos, que ouvirão todos estes, estatutos” Amém?! Os inimigos vão nos respeitar é 
pela posição que temos diante de Deus. É assim que eles vão nos respeitar, caso contrário nós 
vamos ser iguais, talvez até piores que o mundo.  
 Essa vai ser a nossa sabedoria. Qual? Quando nós guardarmos, procurarmos estudar os 
estatutos, os juízos, os mandamentos.  
 
 Mateus 7  
  

  1 Não julgueis, para que não sejais julgados. 
2 Porque com o juízo com que julgais, sereis julgados; e com a medida com que 
medis vos medirão a vós. 

 
 Para que eu fale, para que eu dê testemunho eu vou ser medido. Para que eu possa estar 
aqui falando a vocês sobre isso eu preciso ao menos fazer o que eu estou falando. Se a igreja quer, 
ela precisa fazer ao menos aquilo que ela entende que precisa fazer; por exemplo: todo mundo quer 
uma presença de Deus, todo mundo quer um favor de Deus, a ajuda de Deus, o apoio de Deus... 
Quando estão precisando, ligam para nós e dizem: estou querendo isso, estou querendo aquilo, 
estou pedindo a Deus. Então, no mínimo, nós precisamos fazer o que nós estamos falando. Se 
estivermos falando de santidade, nós temos que buscar a santidade; se está falando de justiça, de 
veste branca, nós temos que vestir essa veste. Se estivermos falando uma coisa, devemos tomar 
sobre nós aquilo que estamos falando. Amém?!  
 A gente prega, e fala aqui sobre o que nós não aprovamos nas outras igrejas, o que a gente 
vê em outros lugares... Mas isso pra nós é bom? É muito bom!!! Porque estamos ao menos vendo. 
Mas agora nós vamos ter que... FAZER! 
 Por que vamos ter que fazer? Porque o juízo virá sobre nós com muito mais rigor, por que 
estamos vendo. “Porque com o juízo com que julgais, sereis julgados” 
 Deus quer a igreja para quê? 
 Como Deus vai julgar o resto do mundo? 
 Através da igreja. ELE dirá assim: “Estão vendo esse povo? Esse povo conseguiu!” Então 
condenará o resto do mundo. Quem condenou o resto do mundo na época de Noé? Noé condenou o 
resto do mundo porque ele fez! Noé entendeu o que tinha que ser feito, que tinha que construir a 
arca. Deus falou com ele, mas vocês acham que Deus veio, sentou e foi fazer o projeto? Não! Noé 
teve que crer da mesma forma como nós! Ninguém nunca viu a Deus não! Noé teve que crer! Ele 
deve ter tido um sonho, uma visão, uma palavra de Deus que veio de alguma forma e ele creu e 
construiu a arca! Nós temos uma palavra de Deus, nós cremos em um povo rigoroso! Nós não 
cremos em um bando, não! Nós não queremos um bando, pessoas sem compromisso com Deus. 
Quem não tem compromisso com Deus pode ir caçar sua turma! Amém?! Nós cremos é em um 
povo de Deus! E esse povo vai julgar o resto do mundo, com sua atitude, com sua posição!   
 Então, Deus vem e fala assim:  
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 Mateus 7 
  

2 Porque com o juízo com que julgais, sereis julgados; e com a medida com que 
medis vos medirão a vós. 
3 E por que vês o argueiro no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está 
no teu olho? 

  
 Todas as vezes que a gente fala com uma pessoa, ela está sempre falando. Ninguém admite 
que não tem Deus, que é filho do diabo, não. Até hoje nunca conversei com ninguém que é filho do 
diabo, ninguém nunca chegou e dizer: “muito prazer, eu sou filho do diabo” 
 Todo mundo quer admitir que é filho de Deus! “E por que vês o argueiro no olho do teu 
irmão, e não reparas na trave que está no teu olho?” Nós estamos sempre achando que os 
outros estão errados.  
 A gente vê para onde caminha a igreja de um modo geral. E quem vê a barba do vizinho 
arder, põe a sua de molho. E começa é assim, perdendo os estatutos e os juízos de Deus, se 
esquecendo do que tem que ser feito, das mínimas coisas que tem que fazer.  
 E aí fala, fala, fala, fala,... Vão cansar de falar e ninguém vai fazer nada. 
 Jesus fala no versículo 6. 
  
 Mateus 7 
 

6 Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas... 
 

 Sabe o que são essas pérolas? Sabe o que são essas coisas santas?  
 Eu me lembro que, no começo, quando falávamos sobre justiça, sobre o que era justiça, as 
pessoas vibravam. “Nossa! Justiça é isso!” Quando falávamos sobre igreja, que igreja é o povo, 
todos achavam tremendo! “Igreja é o povo!” “Igreja somos nós!” 
 Isso eram coisas santas, pérolas! Falávamos sobre justiça, Reino de Deus, veste branca, vida 
eterna... O que já foi falado aqui. Hoje falamos e a pessoa está coçando o nariz. “Justiça? Para quê 
justiça?” Não faz diferença nenhuma para ele, ele não quer. Amém?! E a gente pelejando para ver 
se ele entende o que é justiça, o que é o Monte de Deus. Quantas revelações, quantas coisas 
tremendas que balançaram o nosso coração! Pérolas! Coisas preciosas! E nós fomos...  
 Agora você não motiva ninguém! Você não consegue motivar ninguém. Pode falar o que 
quiser que não consegue motivar. Aí vem qualquer coisa e tira o sujeito, tira a pessoa da presença 
de Deus. Qualquer coisa tira a pessoa do compromisso que ela tem com Deus. Amém?  
  
 Mateus 7 
  

6 ... para não acontecer que as calquem aos pés e, voltando-se, vos despedacem. 
 

 E o pior de tudo é que ainda vem pra cima da gente! Aí meu filho, você que conseguiu uma 
reunião com 5, 6 pessoas em casas humildes, uma reunião tremenda, uma presença de Deus 
tremenda, de ter cura, de demônio sair batendo cabeça... Hoje você não consegue isso com 150, 
200 pessoas. E reuníamos 5, 6 pessoas e orávamos...  
  
 Jó 28 
 

1 Na verdade, há veios de donde se extrai a prata, e para o ouro lugar em que o 
derretem. 
2 O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o metal. 
3 Ele pôs fim  às trevas, e toda a extremidade ele esquadrinha, as pedras da 
escuridão e da sombra da morte. 
4 Transborda o ribeiro até o que junto dele  habitam; de maneira que não se pode 
passar a pé então intervém o homem e as águas se vão. 
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5 Quanto à terra, dela procede o pão, mas por baixo é revolvida como por fogo. 
6 As suas pedras são o lugar de safiras, e têm pó de ouro. 
7 A ave de rapina não conhece essa vereda, e não a viram os olhos da gralha. 
8 Nunca a pisaram feras altivas, nem o feroz leão passou por ela. 
9 O homem estende a mão contra o rochedo, e revolve os montes desde as suas 
raízes. 
10 dos rochedos faz sair rios, e os seus olhos descobrem todas as coisas 
preciosas. 
11 Ele tapa os veios d'água para que não gotejem; e tira para a luz o que estava 
escondido. 
12 Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? 
13 O homem não lhe conhece o caminho; nem se acha ela na terra dos viventes. 
14 O abismo diz: Não está em mim; e o mar diz: Ela não está comigo. 
15 Não pode ser comprada com ouro fino, nem a peso de prata se trocará. 
16 Nem se pode comprar com ouro fino de Ofir, nem em pelo precioso ônix, ou 
safira. 
17 Com ela não se pode comparar o ouro ou o cristal; nem se trocara por jóias de 
ouro fino. 
18 Ela faz esquecer o coral e as pérolas; porque a aquisição da sabedoria é 
melhor que a dos rubis. 

 
 No versículo 7 ele diz: essa vereda. Essa vereda, esse caminho o ignora a ave de rapina e 
não o viram os olhos da gralha. O que Ele quer dizer? Se nós formos comparados a uma ave de 
rapina ou a uma gralha não veremos a sabedoria, não vamos conhecer a sabedoria. Então, vamos 
ficar envolvidos com as misérias, com as coisas mais fúteis do mundo.  
  
 Jó 28 
 

1 Na verdade, há veios de donde se extrai a prata, e para o ouro lugar em que o 
derretem. 
2 O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o metal. 
3 Ele pos fim  às trevas, e toda a extremidade ele esquadrinha, as pedras da 
escuridão e da sombra da morte. 

 
 Falando Dele! O quanto Deus é grande, o quanto nós ainda precisamos conhecer, ter de 
Deus. O quanto nós poderíamos gastar mais o nosso tempo meditando, buscando a Deus e não 
ficar envolvidos, gastando o tempo. Aí você vai ver que o sábio aproveita o tempo, o tolo não sabe 
aproveitar o tempo, ele gasta o tempo com bobagens, ele não vai conhecer a Deus. Se a gente não 
fizer um esforço muito grande nós vamos gastar o nosso tempo com bobagens.  
 Essa vereda, esse caminho de sabedoria, esse caminho tremendo são ignorados.  
  
 Jó 28 
 

7 A ave de rapina não conhece essa vereda, e não a viram os olhos da gralha. 
8 Nunca a pisaram feras altivas, nem o feroz leão passou por ela. 

 
 Por essa vereda, por esse caminho de sabedoria. Nós temos que romper uma barreira 
enorme! Não é fácil! Senão vamos ficar apenas com as bobagens. Correndo para ganhar dinheiro, 
correndo para isso, pra aquilo. Passa o tempo! Correndo para adquirir conhecimento apenas 
humano. O tempo passa em uma rapidez e você perdeu as pérolas. Ele fala que toda essa 
sabedoria nem às pérolas pode-se comparar. Ela faz esquecer o coral e as pérolas. Ela quem? Essa 
vereda, esse caminho, ou seja, a pessoa que caminha querendo conhecer a Deus, que caminha 
entendendo que as coisas de Deus são mais preciosas do que as coisas desse mundo. Como Jesus 
Cristo. Esse caminho, essa sabedoria faz esquecer o coral e as pérolas. O coral e as pérolas são 
coisas muito preciosas, mais que o ouro. Mas nem se comparam a essa vereda! 
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 A aquisição da sabedoria é melhor do que a aquisição dos rubis.  Que valor tem um rubi? 
Tem muito valor? Eu não sei quanto custa, se me der um rubi e um sanduíche eu escolho o 
sanduíche.  
  

- Se for uma pedra pura, limpa ela vale muito dinheiro, mais que o ouro. Se pesar um pedaço 
de ouro e um pedaço de rubi, o rubi vale muito mais. (Eberson) 
  

Então,  a sabedoria vale mais que o rubi, vale mais que o ouro, que a prata, mais que o Real, 
do que o Euro, o Dólar. 
 
 Jó 28 
 

19 Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. 
20 Donde, pois, vem a sabedoria? Onde está o lugar do entendimento? 

 
 De onde vem isso? Vem de Deus! Quando Deus ensina para você o Evangelho, o que você 
está adquirindo? Ó, meu Jesus! Vocês estão vendo o que nós estamos perdendo, o que estamos 
jogando fora? Por isso Jesus falou para nós não lançarmos nossas pérolas aos porcos. Quando 
você entende que melhor é dar do que receber, o que você adquiriu? Sabedoria! Quando você 
entende que buscar a Deus é mais importante do que outra coisa, você adquiriu o quê? O que Jesus 
disse: Buscar-me-eis e me achareis! Isso é um estatuto. Os estatutos, os juízos de Deus são mais 
importantes do que tudo. Se você não tiver cuidado, você vai jogar fora, você vai lançar aos porcos 
porque o seu companheiro não quer isso, seu amigo não quer isso, às vezes a sua casa não quer 
isso e você de repente joga fora... porque, as vezes, até a igreja não quer. Amém?!  
 
 Jó 28 
 

21 Está encoberta aos olhos de todo vivente, e oculta às aves do céu. 
22 A perdição e a morte dizem: Ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. 

 
 O que está encoberto aos olhos de todo vivente? Esse caminho! Jesus! Eu sou a verdade, o 
caminho! ELE é a sabedoria! 
 Tudo é para você entender. Se você me perguntar como é que a perdição escuta, ou como é 
que a morte ouve, eu não saberei te responder. Vê aí se você entende. “A perdição e a morte 
dizem: Ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama.” Fama de quem? Quem é a sabedoria? 
Quem é Jesus?  
 Os estatutos, os juízos de Deus, essas coisas preciosas, o Evangelho. Vocês deviam estar 
todos os dias lendo esse Evangelho, todo dia estar entendendo essa doutrina de Cristo, porque ela é 
a nossa salvação, ela é preciosa. Mas precisamos entender mesmo! Você precisa se esforçar mais 
para entender essa doutrina do que no futebol. Se você gostar mais do futebol do que da sabedoria 
você está perdido; se você gostar mais do seu time do que da sabedoria; se você gostar mais da 
sua mãe, do seu pai..., por isso Jesus disse: “Quem não deixar pai, mãe...”. Se você gostar mais do 
dinheiro, mais da fama do que da sabedoria, você estará perdido. Nós precisamos amar, querer 
isso, fazer um certo esforço! Tem que fazer um esforço! Senão nós vamos jogar aos porcos as 
pérolas. E os porcos não querem as pérolas, porcos não gostam de pérolas. Assim como o bobo 
não gosta do Evangelho. Sai pisando por cima do Evangelho. “Eu gosto mesmo é de bola!” Você da 
uma bola para o bobo e ele fica brincando com ela o dia todo.  
 Nós corremos o risco de desprezar o que é precioso, jogar fora. Se não lutar, se não persistir, 
Deus disse: “Não vai vencer o diabo”. 
  
 Jó 28 
 

23 Deus entende o seu caminho, e ele sabe o seu lugar. 
24 Porque ele perscruta até as extremidades da terra, sim, ele vê tudo o que há 
debaixo do céu. 
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25 Quando regulou o peso do vento, e fixou a medida das águas; 
26 quando prescreveu leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos 
trovões; 
27 então viu a sabedoria e a manifestou; estabeleceu-a, e também a 
esquadrinhou. 
28 Mas  disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se 
do mal é o entendimento.   

 
 Vamos lá! Vamos escrever esse versículo 28 por todo lado. Quem sabe assim nós somos 
condenados com gosto! 
 Vamos ver! Às vezes você tem um bobo do seu lado e fica com ele porque você quer. Se 
você deixar o bobo te levar, você é mais bobo ainda. Não vem me falar que você é inteligente não, 
ou que você tem sabedoria! Porque você deixou o seu marido, você deixou a sua mulher, você 
deixou o emprego, o dinheiro, as coisas, as misérias desse mundo te levarem! Tiraram de você as 
pérolas, as coisas preciosas! Então, você é mais bobo do que eles! Menos inteligente! Pode não ser 
mais bobo, mas é menos inteligente. 
 “Mas disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria...” Então, às vezes 
estamos para fazer uma coisa errada, mas vem o temor! “Não, eu não vou fazer isso não! É muita 
ruindade!”  
 Jesus Cristo fez tudo. Sofreu, morreu na cruz, tudo por mim. Ele só não encerrou tudo ali 
porque esperava por mim, e ainda está esperando. E fez tudo pra eu não dar valor no que Ele fez? 
Não interessar nem pelo que Ele falou? E Ele só não terminou tudo ainda porque Ele está 
esperando por mim! Mas o temor de Deus me faz levantar do sofá e ir tomar banho. Esse temor de 
Deus me faz pegar a bíblia e ver o que está escrito ali; me faz orar, levantar a minha voz. Amém?! E 
ao menos dizer: “Jesus tenha misericórdia!”  
 O Evangelho é o poder de Deus para nos salvar! Como escaparemos nós se negligenciarmos 
tão grande salvação? Se deixarmos ser levados pelas coisas tão medíocres. Você pode ser uma 
pessoa feliz sem ter que desprezar a Deus. Você pode ser uma pessoa feliz sem fazer pouco caso, 
sem ser infiel, sem deixar a obra de Deus. Amém?! 
 

1 E prosseguindo Jó no seu discurso, disse: 
2 Ah! quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em 
que Deus me guardava; 
3 quando a sua lâmpada reluzia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz 
caminhava pelas trevas; 
4 como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava 
sobre a minha tenda; 
5 quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos em redor de 
mim; 
 
 

 “...quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo...” 
“Tudo que é justo, amável e de boa fama, nisso pensai e o Deus da Paz será 

convosco”.  Por que Ele estava comigo? Tudo que é justo... Toda injustiça é pecado! É justo o que 
a gente faz com a igreja? É justo o nosso procedimento com a igreja? O tratamento que damos a 
igreja, as covardias que fazemos com a igreja? É justo o que a gente faz com Deus? Deus ainda vai 
ser comigo?  
 Jó ainda fala: “Ah! quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias 
em que Deus me guardava” Olha, eu vi Deus guardar a muitos irmãos aqui, fazer coisas 
tremendas na vida deles, dos seus filhos... Eu vejo Deus fazer para você muitas coisas. E por 
qualquer coisinha nós cometemos injustiça com Deus! “Tudo que é justo, amável...” É justo? Não, 
não é! Então é pecado. Toda injustiça é pecado, pode ser com quem quer que seja. Não é justo 
fazer o que, às vezes, a igreja faz com Deus. Não é justo, às vezes, o que fazemos com os irmãos. 
Eu sei que não é de propósito, mas é falta de vigiar, é falta de buscar a Deus! É falta de prestar 
atenção. 
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 “Ah! quem me dera ser como eu fui nos meses do passados, como nos dias em que 
Deus me guardava” Quando nós produzíamos muito mais. “quando a sua lâmpada reluzia sobre 
a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas”. 
 Nós tínhamos um horror de denominação. Por quê? Por que a gente não queria uma igreja 
com denominação? Porque aí você fazia um compromisso com a denominação, e nós não 
queríamos ter compromisso com denominação nenhuma. Para não termos que servir a 
denominação e sim a Deus. Optamos por uma igreja que seria o povo! Um povo de Deus! Povo 
santo.  
 A palha não herdará com o trigo. Só o trigo, aqueles que têm compromisso com Deus, 
aqueles que querem Deus, que amam a Deus, que fizeram uma aliança com Deus! 
  
 Jó 29 
 

5 quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos em redor de 
mim; 
6 quando lavava os meus passos em manteiga, e da rocha me corriam ribeiros de 
azeite! 
7 Quando eu saía para a porta da cidade, e na praça preparava a minha cadeira, 
8 os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham em 
pé; 

 
 O que Jó tinha? Muita autoridade. O que faltou para Jó? Jó continuou amando a Deus, mas 
faltava para ele sabedoria. Não estou dizendo que você não ama a Deus, que você não quer Deus! 
Estou dizendo que está faltando para você sabedoria e que a falta de sabedoria pode destruir você. 
As atitudes, o comportamento, o jeito que estamos fazendo as coisas são demonstrações de falta de 
sabedoria. E Deus não quer o povo dEle sem sabedoria. Deus quer um povo sábio, um povo 
entendido!  
 
 Jó 29 
 

11 Pois, ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado; e vendo-me 
algum olho, dava testemunho de mim; 
 

 Gente, as pessoas querem ouvir você. As pessoas querem ouvir a gente! Por enquanto vocês 
ainda querem me ouvir. Mas, e se eu desandar? Começar a fazer bobagem? Vocês vão querer me 
ouvir? Sabe por que vocês ainda querem me ouvir? 
 

- Seu testemunho. (Elcion) 
  

E você fica aqui de olho, esperando. Vamos ver até aonde ele vai. Os inimigos nossos estão 
esperando para ver aonde a igreja vai. Qual o ouvido que quer te ouvir? Muitos ouvidos eram para 
estar querendo nos ouvir, não só a mim, mas você também.  Por que não estão? Porque você pegou 
o que você tinha e jogou fora. Pegou o que você tinha de precioso e jogou fora.  
 Guarda o que você tem porque é precioso. E se as outras pessoas não quiserem, guarde com 
você! É seu! Ao que tem se dará e ao que não tem até aquilo que tem lhe será tirado. Eu conheço 
muitas pessoas no meio de nós que tinham. Temos que vender mais caro, valorizar mais. Temos 
que entender que o que temos é realmente muito precioso! Para que os ouvidos queiram te ouvir.  
 
 Jó 29 
 

12 porque eu livrava o miserável que clamava, e o órfão que não tinha quem o 
socorresse. 

 
 Quantos irmãozinhos clamaram e foram livrados! E de repente estamos em uma posição em 
que deveríamos ser o sal, a luz. Você deveria estar dando aquilo que recebeu. Jó se viu nesta 
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situação: “Se eu tivesse tido sabedoria! Quem sabe se eu tivesse aproveitado quando Deus era 
comigo!” 
 Vai e eu serei contigo! Você quer perder a companhia de Deus? 
 Então agora vai, porque Deus é com você, desde que você seja com Ele. 
 Jó capítulo 42: 
 

1 Então respondeu Jó ao Senhor: 
2 Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser 
impedido. 
3 Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? por isso falei do 
que não entendia; coisas que para mim eram demasiado maravilhosas, e que eu 
não conhecia. 
4 Ouve, pois, e eu falarei; eu te perguntarei, e tu me responderas. 
5 Com os ouvidos eu ouvira falar de ti; mas agora te vêem os meus olhos. 
6 Pelo que me abomino, e me arrependo no pó e na cinza. 

 
 O que Deus viu de grande em Jó, algo de precioso naquele homem? O arrependimento!  
 Amém irmãos! Então vamos curvar nossas cabeças. 
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9 - DM - BUSCAR A CIÊNCIA DE DEUS PARA SER ACHADO POR ELE 
Reunião 04-05-2008 – Domingo Manhã 

 
 

Amém. Deus abençoe. Bom dia. 
Vamos então aproveitar essa manhã boa, gostosa, tranquila.  
Vamos começar em Apocalipse, cap.2. Presta atenção! Pra você é muito melhor reunião de 

manhã, porque tem menos obstáculos, até mesmo a cabeça da gente está mais tranquila.  
Apocalipse 2:11.  
Todo mundo prestando atenção, analisando, pensando, meditando. “Quem tem ouvidos, ouça 

o que o Espírito diz às Igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte.”  
E da primeira? As escrituras dizem que o povo de Deus, tanto o povo que é de Deus como o 

que não é de Deus, mas, principalmente o povo de Deus que não deveria se perder, se perde por 
falta de compreensão. Então, não deveria, o povo de Deus não deveria, em hipótese alguma, se 
perder, ou seja, desviar, tomar outro rumo, cair da fé. Mas isso acontece por falta de compreensão, 
falta de entendimento. E aí, se perde mesmo, entra em pânico, confusão, e acaba, às vezes, caindo 
da fé de tal forma que nunca mais recupera. A falta de entendimento, falta de compreensão é 
realmente o maior pecado que a gente pode cometer. O que tem que se buscar é esse 
entendimento. Eu tenho certeza que o dia que a pessoa chega a uma conclusão, ela descansa. 

Na carta aos Hebreus diz que há um repouso para o povo de Deus, há um lugar, há um 
descanso para o povo de Deus. E o lugar que nós podemos encontrar para repousar e para 
descansar é no entendimento. Porque, quando falei que a cabeça está mais descansada, a mente 
da gente é o espírito. O espírito é a mente, a mente é o espírito. Então, quando você pensa, quem 
dirige é o espírito. A mente é o pensamento, não é uma coisa concreta, não é palpável, é espírito. E 
a mente dirige o corpo, o corpo é a carne, na carne está o pecado. Então a mente é que manda, 
precisa mandar. 

Então, quem foi escravizado, na verdade, foi a mente. A mente começou a comandar, o 
espírito foi preso, foi enganado, e começou a mandar no corpo, sempre pro lado errado, e aí, chegou 
aonde chegou hoje. Isso aconteceu lá no inicio quando um espírito (porque espírito não interessa 
falar com a carne, o espírito fala com sua mente, quer que você entenda, porque sabe que o que ele 
precisa é do espírito), então, lá no começo um espírito falou com nosso espírito que comer da árvore 
do conhecimento do bem e do mal seria bom, etc., e o nosso espírito achou por bem aceitar. Nosso 
espírito foi escravizado. Foi o nosso espírito que foi preso, escravizado. Quem precisa ser libertado é 
o nosso espírito. 

Então, presta atenção pra você ver! Quem foi escravizado? O espírito. Quem precisa ser 
libertado? O espírito. Quem foi escravizado? A mente. Quem precisa de libertação? A mente. Quem 
foi escravizado? O entendimento. Quem precisa ser libertado? O entendimento. Então é lá dentro, 
no entendimento. Se a pessoa não entende, não tem jeito. A luta da Igreja, desde o princípio, foi, 
“como eu vou fazer pra eles entenderem?” Olha que dificuldade, que golpe que o diabo deu! Como 
vou fazer pra eles entenderem? Vai ser difícil! E, realmente, é difícil. 

 Então, quem tem ouvidos, ouça o que espírito... Tem oração feita na carne e oração feita no 
espírito. Como você separa sem entender? A oração feita no espírito tem um peso, e a oração feita 
na carne, tem outro. O louvor, o cântico, a pregação, no espírito e na carne. O que é feito na carne 
tem um peso, e o que é feito no espírito tem outro peso. O que é feito na carne não resolve nada, 
não funciona, é como beber água... você toma um remédio que resolve ou então bebe água com 
aquela finalidade e não resolve nada.  

Então, quem tem ouvidos, ouça o que Espírito diz às Igrejas. O que vencer não sofrerá o dano 
da segunda morte, da segunda morte. Então, presta atenção pra você ver! Deus está preocupado 
com a primeira morte? Deus está preocupado com a segunda morte. E nós? Com a primeira. Nós 
não estamos nem aí pra segunda. A nossa luta todinha, nosso esforço, a gente preocupa, nesse 
mundo, somente com a primeira morte. Para nós, a vida é isso aqui, nós corremos atrás disso. A 
oração feita na carne... como que você sabe que a oração é feita na carne? Ela só dirige pra essa 
vida. Quem está ouvindo no espírito, percebe que a oração está errada. Por quê? A oração está só 
soltando fogo no rumo dessa vida. O cântico, a pregação, dirigindo só pra essa vida... E aquela que 
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você percebe que é mais correta é aquela que busca sempre mexer com a outra vida, ela busca 
levar o entendimento para a outra vida. E as escrituras todas falam da outra, não falam dessa, só 
que nós não olhamos com os olhos do espírito, mas com os olhos da carne. Quem tem ouvidos, 
ouça o que espírito... Então, eu preciso ver com os olhos do espírito. Mas se eu olhar com os olhos 
da carne, eu vejo as escrituras todinhas com olhos da carne, eu vejo as escrituras pela carne, como 
se elas estivessem falando com essa carne, com essa vida. 

Então, o crescimento da gente, o entendimento da gente seria chegar a ver, procurar o 
entendimento do espírito. E começa com o temor, a ciência de Deus, o conhecimento de Deus. O 
que é ciência? Foi falado aqui esses dias. O que é ciência? A soma do conhecimento. Todo mundo 
tem um pouco de ciência ou muita. Por isso que as ciências são separadas, porque, quando a 
pessoa quer entender tudo, ela não entende nada, mas quando ela é separada, ela concentra o seu 
entendimento numa coisa e fica só por conta daquilo. Por isso que essa pessoa se chama cientista, 
porque ela só vive para estudar, aumentar o conhecimento. 

Tem todas as áreas. Tem ciência humana, exata, etc., e tem a ciência de Deus. O que é a 
ciência de Deus? É o conhecimento de Deus. Então, uma coisa, é do jeito que eu penso, e outra 
coisa, é do jeito que Deus pensa. Por isso que se chama ciência de Deus, o conhecimento de Deus. 
Mas o conhecimento de Deus é carnal ou espiritual? Espiritual. Por que é espiritual? Porque Deus é 
Espírito. Amém? 

Deu pra entender, Fernando? Deu pra entender? Fala qualquer coisa. 
“Achei interessante o Senhor falar que o que precisa ser libertado é a nossa mente, nosso 

espírito. Isso que foi aprisionado. Então, a luta de Deus é pra que a gente alcance esse 
entendimento, seja liberto, a ponto de entender e preocupar com a segunda morte, não com essa. A 
ciência de Deus, tudo que ela faz é nos ensinar isso, nos dar esse conhecimento, não é a primeira 
morte que devemos nos preocupar é a segunda.” 

Amém. Por exemplo, quando os discípulos falam assim: “Alguns de vós serão lançados na 
prisão”, a gente fica esperando que alguns dentre nós seja preso, quando, às vezes, tem muita 
gente presa. Mas nós pensamos assim, como não foi preso ninguém ainda, então tá tudo bem. 
Amém? 

O que você entendeu, Welmo? 
“Até agora o Senhor falou muita coisa, mas eu estou muito curioso pra saber mais sobre a 

segunda morte. Eu quero entender. O Senhor está falando do entendimento, eu quero entender. 
Esse começo, eu entendi também igual a Eliane falou. O mais importante de tudo é a gente entender 
também que nosso espírito precisa de libertação, porque foi no nosso espírito que o inimigo atuou e 
nos prendeu”. 

O problema não está, apesar de que o corpo, a gente, fisicamente, sofre muito, mas nós 
sofremos mais por causa da prisão do espírito, o nosso sofrimento são as consequências do 
espírito, da prisão do espírito, escravidão do espírito. Aí o corpo padece.  

“A grande dificuldade que a gente vê, sente isso na pele, que é uma ciência espiritual. É uma 
ciência que é muito difícil pra gente entender, porque nós somos carnais e a gente está aqui vivendo 
nessa terra como homem carnal, sujeito a todas as coisas aqui da terra e tentando aprender uma 
ciência que não tem nada a ver com isso aqui. Eu fico pensando, foi por isso que Deus se fez 
homem e habitou aqui, pra poder mostrar o caminho e poder incentivar a gente, porque, senão, a 
gente desanima, porque é muito difícil você aprender algo que não é daqui, não cabe aqui. Como o 
senhor falou, colocar na cabeça do homem que ele não deve se preocupar com a primeira morte é 
muito difícil.”  

Em Eclesiastes, que foi escrito por Salomão... Salomão foi homem que buscou nas 
escrituras... foi o homem que mais buscou entendimento, foi o homem que mais adquiriu 
conhecimento e ele buscou qual conhecimento? inicialmente, ele estava buscando conhecimento 
humano. Mas quando ele buscava o conhecimento humano, aí ele encontrou o conhecimento de 
Deus, porque ele buscava o conhecimento de Deus, mas através do conhecimento humano.  

Aí, quando ele chega lá, quando ele chega a entender, quando ele acha o conhecimento de 
Deus, o que ele fala? Você estava falando ali, Godoy, eu me lembrei, fala assim, que tudo que há, já 
aconteceu. Aí você falou, parece que a gente fica nessa luta, nessa peleja e nessa coisa, correndo 
atrás, de repente já foi, já passou. Então, o conhecimento de Deus que é a nossa... Sabe por que 
quando a gente fala, as pessoas entristecem? Quando a gente começa a falar, a gente vê cabecinha 
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baixada? Porque a nossa grande preocupação é realmente com essa vida, é o bem-estar dessa 
vida, a tranquilidade dessa vida, quando isso é uma escravidão.  

A liberdade, a libertação, a verdadeira libertação é tirar você disso, dessa prisão, isso é uma 
prisão, isso é um engano, é uma prisão, é uma escravidão! É a escravidão do pecado. A pessoa, na 
verdade, a pessoa está lá dentro, de que forma? Presa, escrava. E ela precisa entender, porque, 
mais cedo ou mais tarde ela chega à conclusão, ou se não chega, não consegue chegar, mas chega 
na morte. Quando ela chega na morte, ela vê que, como Salomão fala, tudo que é, era, já foi. 
Amém? 

Daniel estava vindo comigo para cá e me falava: “Olha, a gente só dá valor depois que 
perde.” Ele viu uma pessoa com uma perna só. Tem aquele negócio do engenheiro da Agetop que 
eu fui lá na palestra, eu fui lá e um cego estava fazendo a palestra. Ele ficou cego com 18 anos, 
faltavam 10 dias, e ele estava preparando para fazer vestibular e ficou cego, e aí foi uma luta. Então, 
hoje ele faz palestra com a Bíblia e, como é que chama? Então, ele faz palestra a respeito disso e 
ele citou esse caso que o Daniel falou, que a gente só dá valor depois que perde. E ele teve uma 
luta terrível pra não ficar louco, pra ele não ficar doido, e continuar vivendo. Ele é casado, tem filhos, 
e vive fazendo palestra, é ‘assembleiano’. Mas eu percebi que ele, apesar de tudo isso, Godoy, o 
espírito dele ainda está preso. Apesar disso, ele ainda perdeu só os olhos, mas a carne ainda está 
bem viva, ele ainda chora a perda do olho. Do olho não, da visão. Ele ainda chora a perda da visão, 
ele ainda lamenta. Você vê que ele ainda prega ali no sentido que as pessoas não percam a visão, 
cuidado com os acidentes, etc., pra não perder a perna, não perder orelha, não perder.  

Enquanto Jesus fez diferente, se você perder o olho, perdeu, é melhor entrar no reino dos 
céus sem olho do que ficar aqui pelejando com o olho. Se você perdeu a perna, perdeu. É melhor 
entrar no reino dos céus sem perna. Você vai precisar de perna no reino dos céus? Você vai 
precisar dessa visão nossa? Você tem a visão do espírito, você tem a perna do espírito, você tem as 
coisas do espírito. Como o Godoy estava dizendo, é muito difícil. E o Welmo também. Nós estamos 
falando aqui, nessa manhã, exatamente dessa dificuldade. E nós todos temos que buscar é... quem 
não consegue se libertar, continua escravo de quê? Do pecado, do corpo. Onde está o pecado? No 
corpo, na carne. Amém? Escravo do pecado. Pensa bem nisso, como isso é sério. 

Então nós estamos buscando uma coisa que pode nos libertar. Nós estamos buscando uma 
coisa que pode nos tirar, soltar as amarras da prisão, soltar as algemas, que é a ciência de Deus. O 
que é a ciência de Deus? É o conhecimento de Deus, é como Deus vê, como Deus pensa, o 
entendimento do espírito, da alma. Eu fico imaginando a beleza que é! Porque eu também estou 
buscando. 

Como é ruim a escravidão do pecado, como é difícil! Então, quem tem ouvidos, ouça o que 
espírito diz à Igreja. A igreja é espiritual, a igreja não é carnal. Quem escuta é só a igreja que não é 
carnal, ela é espiritual. E aqui veremos no versículo 10, “e o diabo lançará alguns de vós na prisão, 
para que sejais tentados; e tereis uma tribulação de dez dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa 
da vida”. 

Nós ficamos, às vezes, esperando a coisa física, nós ficamos esperando a coisa natural, 
quando muitas vezes nós já estamos nessa situação, já estamos passando tribulação, já estamos 
presos e pelejando com esse mundo, com essa vida. 

Vamos ler em Lucas 1:30. 
“Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas...” 
O anjo era um espírito do céu. Onde é que eles vivem? No espaço. Tem anjo na 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 

5ª, 6ª hierarquia, etc... Tem muito anjo no céu. Tem espírito no céu, no mundo espiritual, muito. A 
gente nem imagina a quantidade, legiões, tem muitos milhões. E nós? Nós também somos espíritos. 
Era para estarmos vendo os anjos, era para estarmos conversando com anjos, mas aí, comemos da 
árvore do conhecimento do bem e do mal e perdemos a visão, como aquele cego, perdemos a visão 
do espírito, passamos a ver somente esse mundo. Então, é o contrário hoje, a gente imagina que vê, 
mas na realidade só vemos escuridão, por isso que nós estamos em trevas, por isso que as 
escrituras dizem que nós estamos em trevas. Nossa visão é errada, nós estamos em trevas. E Cristo 
veio pra nos libertar dessas trevas que é a falta de entendimento.  

Então, nós não enxergamos o que nós deveríamos enxergar. A gente deveria estar querendo 
ver o céu. Vocês não ficam querendo ver o céu? Vocês não ficam tristes, querendo ver o céu? Eu 
estou também querendo ver o céu. Mas será que para ver o céu eu preciso sair desse corpo? Eu só 



79 

posso ver o céu, saindo desse corpo? Eu queria tanto conversar com os anjos, ver os anjos, saber 
dos anjos, perguntar para os anjos! E quando Deus permite que alguém fale com anjo, como 
Zacarias falou com o anjo, conversou com o anjo, e ficou tão emocionado que o anjo conversou com 
ele e ele não sabia o que responder, e respondeu o que não devia e ficou mudo. E depois Maria 
também recebeu a visita de um anjo e o anjo conversou com Maria. Disse-lhe então o anjo: “Maria, 
não temas, pois achaste graça diante de Deus.” Vamos parar aqui um pouquinho.  

Tudo que nós fazemos hoje deve ser no sentido de, presta atenção, tudo que você faz, deve 
ser no sentido de você ser achado por Deus. Porque aí, Paulinho, se você for achado por Deus... 
não é nós que achamos Deus, é Deus que nos acha. Busque a Deus! O que é buscar a Deus? É 
isso, busque a Deus, faça tudo pra você ser achado por Deus. Isso que é buscar a Deus. Então eu 
começo a fazer as coisas, tratar os outros bem, amar uns aos outros, sofrer o dano, sofrer injustiça. 
Eu começo a trabalhar pra Deus, visitar os enfermos, orar pelo doente; para que Deus tenha 
misericórdia de mim e me ache. Você pode ter certeza que Maria era uma pessoa boa, que Simeão 
era uma pessoa boa, que Noé era uma pessoa boa; e eles foram achados por Deus. 

Então, o anjo chega e fala para Maria: “Maria, olha, não foi em vão o seu esforço.” Maria era 
uma mulher da casa de Davi. Maria era mulher extremamente boa, virtuosa, e foi em vão o esforço 
dela? Não foi. Então, não é vão o seu esforço, não é vão o que você faz no sentido de ser achado, é 
assim que se busca Deus. O homem, a mesma coisa. José, não foi à toa que José... Aí, só pra você 
ter uma ideia, aconteceu o que aconteceu, se fosse um outro que não fosse José, mesmo tendo um 
sonho, não aceitaria. “O quê que os outros vão falar de mim? Não vou aceitar isso!” O caso de Maria 
ter ficado grávida. Então José não era qualquer um, Maria não era qualquer uma, não foi assim, 
aleatoriamente. 

Foi porque Maria era uma mulher de Deus, ou seja, o que é ser mulher de Deus? O que é ser 
homem de Deus? Homem que busca Deus faz tudo pra agradar a Deus. Mesmo lutando contra a 
carne com esse entendimento, buscando a Deus sem conhecer o mundo espiritual. E foi achada por 
Deus. “Eu preciso de uma mulher pra ser mãe do filho de Deus.” Pode ser qualquer uma? Não. “Eu 
preciso de um homem que seja o pai desse menino, que vai cuidar desse menino. Eu preciso de um 
homem que vai viver com essa mulher e junto desse menino.” Não é assim? Então, ele tinha que 
escolher uma casa pra que o filho de Deus fosse criado ali naquele meio. É assim que eu vejo, o 
esforço que a gente faz pra buscar a Deus, pra achar Deus. 

Então, a gente vai fazendo isso, nessa direção, e, de repente, nós somos achados por Deus, 
como Maria aqui, o anjo vem e fala com ela: “Não temas, porque achaste graça diante de Deus; 
E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-às o nome de Jesus.”. 

Aí que vem o detalhe importante. “Este será grande, e será chamado filho do Altíssimo; e 
o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai”. 

Que complicação! Olha aí, será que Maria entendeu isso com a carne ou com o espírito? 
Vamos repetir, presta atenção. “Este será grande, e será chamado filho do Altíssimo; e o 
Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu 
reino não terá fim”.  

Se ela fosse uma mulher qualquer, ela sairia batendo com a língua nos dentes, ela sairia 
falando bobagem, ela ia dar um trabalho danado. Vocês concordam ou não? Qual mulher que não 
se envaidece? Qual mulher que não se sente orgulhosa, honrada? Meu filho, meu filho, esse menino 
que está aqui. “Este será grande, e será chamado filho do Altíssimo; e o Senhor Deus lhe dará 
o trono de Davi, e vai ser rei, reinará eternamente”. Não podia ser qualquer mulher pra entender 
isso. 

Mais na frente, daqui a pouquinho a gente volta aqui. Mais na frente, você vê o cântico de 
Maria, versículo 48; versículo 46, 47,48.  

“Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra em 
Deus, meu salvador. Porque atentou na baixeza de sua serva.” 

 Olha o espírito dessa mulher. 
“Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque 

me fez grandes coisas o Poderoso; e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração 
em geração sobre os que o temem. Com o seu braço obrou valorosamente; dissipou os 
soberbos no pensamento de seus corações. Depôs dos tronos os poderosos, e elevou os 
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humildes. Encheu de bens os famintos, e despediu vazio os ricos. Auxiliou a Israel seu servo, 
recordando-se da sua misericórdia.” Amém? 

Ela pegou isso, guardou dentro do seu coração, guardou dentro de si e ficou esperando. Mas 
como ela era mulher temente a Deus, ela se considerava uma grande mulher? Não. “Na baixeza de 
sua serva.”  Ela não se considerava uma grande mulher por causa daquilo não. Ela não se 
considerava uma pessoa grande por causa daquilo. Ela pensou, “eu tenho que ficar aqui ‘na minha’, 
pra ver o quê que vai acontecer.” Inspirada pelo Espírito Santo ela fez esse cântico. Aí ela falou: “eu 
vou ver o que que vai acontecer.” 

Aí quando os reis magos, os pastores foram lá visitar Jesus... Capítulo 2:8, alguém lê, por 
favor. “Havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, e guardavam o seu 
rebanho durante as vigílias da noite. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do 
Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. 

Aí eu pergunto, esses pastores eram quaisquer pastores? Esses pastores eram quaisquer 
homens? Não eram. Eram o quê? Eram pastores. Naquela época tinham muitos pastores. Pastores, 
naquela época, não é pastor de igreja protestante não, eram pastores mesmo, que viviam 
pastoreando as ovelhas. Mas todos os pastores que pastoreavam ovelhas eram bons, eram 
humildes, buscavam a Deus? Não. Eram poucos os que... Por exemplo, Davi era pastor. Ele vivia 
pastoreando ovelhas e, quando foi escolhido para ser rei de Israel, entre os filhos de Jessé, Davi foi 
chamado por Deus porque tinha uma harpa, ficava lá pastoreando as ovelhas e aproveitava para 
ficar tocando a harpa, buscando a Deus. Davi era ‘feinho’, pequeno, humilde, simples, mas ele 
buscava a Deus. E Deus vê tudo o que acontece aqui, e então Deus falou: “Olha, está ali uma 
pessoa que eu preciso, que vai me ajudar.”  

E Deus olha a terra e vê quem somos nós, quem de nós pode ajudar a Deus. Quem de nós 
pode servir a Deus? O soberbo? Os altivos? Os orgulhosos? Prepotentes? Não. Deus vê, “está ali 
Davi.” E ele viu ali também aqueles pastores que estavam ali pastoreando as ovelhas, e, eu tenho 
certeza, você também, que aqueles pastores não eram iguais aos outros pastores. Como Maria não 
era igual às outras mulheres; como José não era igual aos outros homens. Era homem piedoso, 
buscava a Deus, estava disposto a obedecer a Deus. Quando José teve o sonho, ele não teve 
dúvida, pronto. Uma palavra de Deus pôde vir.  

Quando os pastores viram aquela visão, era o que eles estavam buscando e o que eles 
estavam esperando; era o que eles queriam e, certamente, devem ter dado graças a Deus. E 
falaram, “olha, aquilo que nós buscamos já aconteceu, nasceu o menino.” Lê aí. 

“Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos, e guardavam o seu 
rebanho durante as vigílias da noite. E apareceu-lhes o anjo do Senhor, e a glória do Senhor 
os cercou de resplendor, e foram tomados de grande temor. O anjo lhes disse: Não temais, eu 
vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo; Pois, na cidade de Davi, vos 
nasceu hoje o salvador que é Cristo, o Senhor.” 

Pronto. Deus não ia avisar pra qualquer pessoa não, gente. “Eu vos trago boa nova!” Aqueles 
pastores viviam buscando. Aqueles pastores estavam buscando alguma coisa nova. Aqueles 
pastores estavam buscando alguma revelação. Amém? É assim que se busca Deus. Assim que 
busca Deus, querendo Deus! De repente virá o Senhor, sabe, gente?! Aí, se nós não buscarmos a 
Deus, se nós não interessarmos... De repente virá o Senhor. Como veio o Senhor para Maria, como 
veio o Senhor para aqueles pastores. Por quê?  

Eu tenho certeza que todos estavam buscando. O velho Simeão, lá no templo, estava 
buscando Deus também, esperava um acontecimento e, de repente, Deus falou: “Ó, esse menino aí 
que está sendo apresentado, é esse aí que você está atrás dele”. Passou a mão no menino e falou; 
“Agora eu já vi.” E assim por diante.  

Eu quero dizer pra vocês o seguinte, que esse é o entendimento. Tudo que é justo, amável, 
de boa fama, tudo que é bom, direito, procura fazer. O que você está fazendo? Está buscando a 
Deus? Sofre a... como é que fala? Paulo fala, sofre as aflições. Todo mundo que está buscando a 
Deus tem esse problema. Se nós formos olhar com os olhos da carne, começa a virar uma bagunça. 
Se nós formos olhar com os olhos da carne, ‘pê, pê, pê’... Aí, você não está buscando a Deus, 
porque, sem entendimento, a carne vai bater com a carne; carne com carne. Mas, com 
entendimento, que é o entendimento que estamos tentando passar, você vai buscar a Deus, sofre as 



81 

aflições, sofre dificuldade, sofre o dano, que, de repente, você não pode receber a visita de um anjo? 
De repente você não pode receber uma revelação no sonho? Não é verdade?  

Agora, é preciso que queira Deus, é preciso que busque a Deus. Buscar a Deus é procurar 
fazer, concorda, Júlio? Assim que é buscar a Deus, é se dispor a fazer as coisas. Quem sabe uma 
hora eu me acho diante de Deus? Quem sabe uma hora Deus ache graça em mim, quem sabe?  

Olha a humildade! “A baixeza”. Eu acho que ela foi lá embaixo pra ver se Deus tinha 
misericórdia. Pedro fala: “Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, lança fora aquilo que 
impede você de ser achado por Deus.” Amém? Quanto mais, melhor. Quanto mais humildade, 
quanto mais simplicidade, pra você ser achado por Deus, pra você ser visto por Deus. Amém, 
gente? 

Nós estávamos aqui nos pastores, e os pastores então foram visitados pelo anjo e o anjo 
falou para eles, versículo 11 

“Na cidade de Davi, vos nasceu hoje o sinal numa manjedoura. 
E, no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, 

louvando a Deus, e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens 
a quem ele quer bem. Ausentando-se dele os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos 
outro; vamos até Belém e vejamos isso que aconteceu.” 

Amém. 
Se fosse outro, “ah! tive um sonho.” “Ah! Isso é carne, barriga cheia, e não sei o quê, pá, pá, 

pá”, poderia acontecer muita coisa.  
Os pastores estavam tão ligados, “Paz na terra a quem Deus ama”, “eis o meu filho amado 

em quem me comprazo”. “Davi, meu servo”, “Jó, meu servo”. Deus quer bem você porque você está 
buscando a Deus. Deus quer bem você mais do que os outros porque você está buscando a Deus! 
Deus está vendo isso!  

Quem sou eu pra ser visitado pelo anjo? Quem sou eu? Mas eu vou, quem sabe? 
E os três pastores estavam ali, não tenham dúvida que eles estavam perfeitamente ligados, 

tanto é que eles deixaram aquela situação ali e, certamente deixou um lá e falou: “Ó, você fica de 
plantão, vigiando aqui pra nós, que nós vamos lá. Vamos ver esse negócio de perto.” E correram e 
foram para Belém atrás do? E o anjo disse pra eles, “vocês vão ter como sinal, vocês vão achar um 
menino envolto em panos.” Porque Maria foi pra Belém com José pra se alistar. 

Houve um decreto que todo o pessoal tinha que se alistar, cada um, na cidade em que 
nascera. E José, então, que era de Belém, foi com Maria para se alistar. Chegando lá, tinha tanta 
gente na cidade que não tinha lugar para eles se hospedarem. Aí, chegou a hora do parto e eles 
foram para uma estalagem, foram para uma estrebaria onde ficavam os animais. “Ó, Maria, vai ser 
aqui, o jeito é aqui”. E deu à luz... Então, já providenciou um lugar humilde, o filho nasceu num lugar 
extremamente humilde, envolveram ele lá, não tinha nem roupa direito, nem as coisas direito, e foi 
ali que Maria deu à luz, ele nasceu ali. 

E o anjo já avisava lá aos pastores. Tudo aquilo aconteceu, gente, é para nós hoje. Sabia que 
essas coisas todas é para hoje? Para ajudar você a crer. Porque os pastores ali, outras pessoas lá 
não sei aonde que foram avisadas, a Ana que estava lá no templo em Jerusalém, o velho Simeão, e 
assim, foram coisas que aconteceram para servir pra você hoje como sinal de que a pessoa que 
busca a Deus, que teme a Deus, quer Deus, ela não fica sem os olhos de Deus sobre ela, não fica 
sem a misericórdia de Deus sobre ela, não fica sem Deus falar com ela não. A pessoa que quer 
Deus, que busca a Deus, Deus vê. Amém? 

Uma outra coisa que falamos esses dias, Agar e Sara. Agar também buscava a Deus, Agar 
também pensava em Deus, Deus não ouviu? Apesar de ser Agar, Deus não ouviu? “O Deus que vê, 
me viu.” Deus não faz acepção de pessoas. Deus não quer saber se você é pobre, se você é rico, se 
você é isso, é aquilo, ele quer que todos busquem a Deus. Quem realmente buscar a Deus será 
notado por Deus, será achado por Deus. Mais um detalhe importante também aqui, eles foram lá, 
viram o menino, viram a criança. Versículo 16. 

“E foram apressadamente, e acharam Maria, e José, e o menino deitado na manjedoura. 
E, vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita; E todos os que a 
ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam.” Lc 2:16-18 

Versículo 11, fala que esse menino seria o quê? “Na cidade de Davi, vos nasceu hoje o 
salvador que é Cristo, o Senhor.” Os pastores, quando chegaram lá, falaram para Maria: “Esse 
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menino vai ser o salvador do mundo, o anjo do céu falou pra nós. Nós tivemos uma visão, os 
exércitos celestiais estavam junto, foi revelado a nós que esse menino é o salvador.” 

Versículo 19, estou falando isso pra chegar no versículo 19. 
“Maria, porém, guardava todas estas coisas, meditando-as em seu coração. Voltaram 

os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhes 
fora anunciado”. 

Pronto, acabou! Acabou a festa dos pastores. Maria não saiu falando. A partir desse dia, 
Maria não mudou a roupa, Maria não fez estardalhaço, não fez nada. Os pastores também voltaram 
lá pro lugarzinho, trabalhando, depois de uma visão fantástica dessa, uma revelação tremenda 
dessa, quietinho, cada um ‘na sua’. Amém? 

Não é diferente quando a coisa é feita no espírito? E quando a coisa é feita na carne? 
Quando o negócio é feito na carne, a gente já quer logo pôr o luminoso, e o negócio é aqui, é aqui e 
sai com o rádio da pamonha, e a gente põe outro rádio atrás. Doce de Nerópolis... e a gente já fala é 
aqui, é aqui na rua das Acácias, tal, onde Deus falou, os anjos visitaram, tal, etc... o salvador, e aí já 
vira uma bagunça. Deus já some, vai embora. 

Versículo 19. “Mas Maria guardava todas estas coisas.” Ela já sabia, o anjo já tinha falado 
pra ela quando ficou grávida. Zacarias já sabia.  

Nós também, se quisermos alguma coisa, precisamos ter esse cuidado. Primeiro, buscar 
Deus, esperar, guardar aquilo que Deus está falando conosco e esperar que as coisas, a seu tempo, 
vão acontecer. Calma, paciência. 

A gente vê cada coisa acontecer em nosso meio! A gente vê cada coisa errada, cada coisa 
certa. A gente vê muita coisa acontecer. Mas o que nós temos que fazer? Conferir aquilo com as 
escrituras. Ver se está realmente cumprindo as escrituras, e ficar calmo, e ver que aquilo, do ponto 
de vista de Deus, tinha que acontecer. Amém? E continuar... o quê, Wender? Buscando a Deus. O 
quê que é buscar a Deus? Continuar buscando a Deus. O quê que é buscar a Deus? 

 
Wender: “Igual o senhor falou, ter misericórdia, cuidar, por exemplo, das crianças. Quando 

uma pessoa vir te procurar...” 
 
Principalmente as crianças. Buscar é arrumar, é cuidar da criança também. Aí, tem uma 

criança perto de você, vai cuidando. 
 
Wender: “E orar pela Igreja, zelar pelas coisas de Deus.” 
 
Ela também vai buscar a Deus. A criança também vai buscar, que jeito? Que jeito que a 

criança busca Deus? 
 
Wender: “Conhecendo a Deus.” 
 
Que mais? 
 
Wender: “Tentando agradar a ele.” 
 
Que jeito que você vai agradar a Deus? Sendo boazinha, andando direitinho, amando seus 

pais, honrando seus pais. Procurando fazer tudo que for bom, direito, assim está buscando a Deus. 
Você também pode, de repente, receber a visita de um anjo, ou não pode? 

“Posso.” 
Gostaria, acharia bom? 
Então, é assim que a gente vai ser uma igreja que busca a Deus. Aí pronto, Celinho. 
De repente, nós também não poderíamos receber a visita de um anjo? De repente nós 

também não poderíamos receber? Agora, se for com soberba, com grosseria, com orgulho, com 
vaidade... “Olha, eu vou tentar buscar a coisa um mês, se eu ver resultado... se eu não ver...” Não é 
assim que busca Deus, não é assim. 

Então, Welmo, o que é isso? Conhecimento de Deus, ciência de Deus, como Deus vê. Tem o 
conhecimento humano, ciência humana, que é o esforço que o homem faz pra resolver as coisas 
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aqui na terra. É um esforço que não traz... que por mais que ele faça ele não vai conseguir a 
felicidade do homem, infelizmente. A gente sabe que o caminho da felicidade é o conhecimento de 
Deus. 

Deu pra entender agora? 
“Deu. Amém. Tava pensando aqui, por exemplo, igual falou no começo, essa Ciência de Deus 

é uma coisa que a igreja precisa buscar, porque se a igreja não se preocupa com as coisas que são 
espirituais, ela começa a preocupar muito com as coisas daqui. E isso é uma coisa que a gente tem 
que ter, a esperança. O que vai fazer a igreja ser diferente, o que vai fazer a gente conhecer a Deus, 
é a igreja se preocupar com essas coisas. Se ela começa a se preocupar demais com as coisas 
daqui, não vai ter o conhecimento de Deus. E aí, o exemplo que foi dado de Maria, os pastores, eu 
acho que a gente não pode perder essa esperança de ter uma visitação de Deus, de ter uma 
revelação de Deus. Porque quando a gente perde isso, a gente perde essa visão do mundo 
espiritual, a gente não dá tanta importância para o nosso procedimento.” 

 
“Tinha que ser também homem de Deus, por tudo que José passou, Deus falava com ele por 

sonhos, ele aceitava, ele não foi rebelde. Por quê? Porque Deus já viu que eles já eram assim. Eles 
buscavam a Deus, isso que eu achei interessante. Se a gente for ficar esperando Deus... porque, de 
repente a gente não está buscando a Deus e quer que o anjo visite, quer que Deus fale. Na verdade, 
o anjo que vai fazer isso, Deus vai olhar quem está fazendo e, quem estiver fazendo, Deus vai 
visitar, Deus vai revelar, Deus vai se fazer presente. Foi isso que eu entendi. Nós temos que fazer 
essas coisas pra que nós recebamos uma visita de Deus, não é ficar de braços cruzados.” 

Ou então querer agir de forma carnal. Se Deus quiser me visitar, se Deus quiser me ouvir... 
Não é assim. Dá lá pro Carlinhos. 

 
Carlinhos: “Amém. Nossa, é realmente uma ciência, um conhecimento completamente 

diferente do nosso. O senhor disse, depende até do jeito que a gente vai ler as escrituras. A gente 
vê isso aí, a história de Maria, essa história dos magos, como só uma história que aconteceu e que 
era pra eles lá, que eles tinham que passar por isso... e a gente não vê dessa forma, que eles foram 
achados por Deus. Deus via como eles agiam antes, por isso que aconteceu tudo aquilo ali. Via a 
situação deles, o comportamento deles... Não é só uma história pra ser contada. Se a gente for 
meditar...” 

 
Exatamente. Eu acho que o que Deus quer mostrar pra nós é isso. Que não foi à toa que Ana, 

que Simeão... Maria não era qualquer uma. Era uma mulher buscando a Deus! E você hoje, você 
deve continuar buscando a Deus. Persevera, continua buscando a Deus, não desanima não! 
Continua buscando a Deus, mesmo que você não receba a visita de um anjo, viu, Adriana?! Não 
desanima não, continua buscando a Deus! Fala, Carlinhos.  

 
Carlinhos: “É isso aí que eu ia falar, o senhor já falou. É isso aí. Deus vai ver a situação de 

cada um, por mais que esteja aparentemente contrário, como o caso de Maria, mas Deus estava 
vendo tudo aquilo ali. E estava de acordo com o que Deus queria pra vida dela. O tanto que foi bom 
pra vida dela. E se nós quisermos também, nós vamos ter que buscar a Deus pra ser achado por ele 
também, da forma como eles foram achados, e ter, às vezes, a oportunidade de ver, sentir, estar 
mais perto do céu. Com certeza, os pastores ali, como o senhor disse, não foram todos os pastores, 
foram os que tinham mais afinidade com o céu. E não vai ser diferente hoje. Porque, o senhor falou: 
o Espírito vai falar com a igreja, a igreja é espiritual. Uma coisa que, realmente, se for olhar com os 
olhos da carne, não vai ver não.” 

O quê que Deus falou, Lázara? 
 
Lázara: “Isso que os irmãos falaram. Outra coisa que eu achei interessante também, foi que o 

entendimento espiritual, essa ciência, ela é totalmente diferente da nossa. Então, o homem carnal 
não entende as coisas de Deus porque ele estuda as coisas do homem. Então, a ciência humana é 
completamente diferente da ciência dele, a divina. E achei interessante, do mesmo jeito Deus 
continua fazendo e falando. Naquela época, no final de tudo, as pessoas perguntaram: “Quem é o 
rei? Cadê o rei? Quê que aconteceu?” Não, já veio, já passou, já morreu, já passou. Sinal de quê? 
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Quem buscou, atentou para os sinais, foram avisados. Hoje, eu creio que acontece da mesma forma 
e, às vezes, a gente fica querendo ver uma coisa sem buscar a Deus, como o Welmo comentou. 
Não, se nós buscarmos a Deus, nós não vamos ser enganados, nós vamos ver os sinais, vamos 
crer na obra de Deus, nós vamos ver a obra de Deus. O problema é que, às vezes, a gente passa, 
como naquela época.” 

Eu ia falar a respeito. O que é que o diabo faz? O diabo faz é isso, ele quer impedir. Quando 
ele vê uma pessoa buscando a Deus, ele quer criar um obstáculo para que aquela pessoa pare de 
buscar a Deus, seja através do sofrimento, seja através até do prazer... De alguma forma ele quer 
impedir que aquela pessoa continue a buscar a Deus. Qualquer coisa, ele não mede conseqüências 
do que ele vai fazer pra impedir você de buscar a Deus. Ele percebe que essa igreja, por exemplo, 
começa buscar a Deus, começa na direção certa, ele vai criar obstáculos para que quem começou 
buscar a Deus não busque mais. É! Que coisa! 

Deus garante. “Buscar-me-eis e achareis.” Talvez a gente não esteja sabendo buscar. Talvez 
a gente não esteja acreditando que ache, esse é o grande obstáculo. Você não acredita que ache ou 
não sabe como busca. “Buscar-me-eis e achareis.” 

Senhor, como eu devo te buscar? Esses dias, cantando aqui, eu não esqueço disso, quando 
falou: “Ao buscar meu Senhor nesta hora”, naquela música do Miguel, eu fiquei lembrando do Miguel 
buscando a Deus, sentado com o violão no meio das mandiocas. Tinha um caixote lá no meio e ele 
sentava no meio daquilo lá e começa a tocar violão com a mão suja, o caderno sujo. Ele não sabia 
escrever, era uns rabiscos, ‘uns trem’ lá. 

 
 
Ao buscar meu Senhor nesta hora... 
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10 - Amar a Deus 
Reunião 02/01/2019 – Quarta-feira 

 
 

Amém! Deus abençoe. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? 

Será que nós precisamos amar a Deus? Precisamos? Amar a Deus é um mandamento que 

está na lei.  

Jesus disse que o cristão cumpre a lei; o cristão, o filho de Deus, ele cumpre a lei. Então, qual 

é o primeiro mandamento que Moisés trouxe lá de cima?  “Amar a Deus sobre todas as coisas” 

(Mateus 22:37). Tem que amar a Deus? Tem que amar a Deus. É um mandamento. Deve ter algum 

motivo, alguma razão. Não é porque Ele quer ser amado, cortejado etc. Não é por causa disso. 

Amar a Deus é uma necessidade, é uma coisa que nos faz bem; não é a Deus, não é uma 

coisa que Deus precisa. Interessante, presta atenção, não é uma coisa que Deus precisa; porque dá 

impressão que Deus fica lá querendo ser amado, ser cortejado, ser procurado, não! 

Amar a Deus é uma necessidade nossa, uma coisa que quem ganha (em amar a Deus) 

somos nós. Nós é que ganhamos, nós é que usufruímos da grande vantagem que existe em uma 

pessoa amar a Deus. 

Quem não conseguir amar a Deus vai ser muito prejudicado, mas muito prejudicado mesmo. 

Pense numa pessoa que vai ser prejudicada, que vai pagar caríssimo! Vai ficar muito caro para ele 

se ele não amar a Deus. Amar a Deus é um benefício que nos faz bem, é uma coisa que nos é 

imprescindível.  

O que é amar? O que significa amar? Porque, às vezes, não sabemos o que significa. Como 

eu faço para amar a Deus? O que é amar a Deus, o que significa isto: Amar a Deus? Como amamos 

a Deus? 

Alguém aqui poderia me dizer como é que a gente ama a Deus? 

Luis: Jesus falou que aquele que amava ele era a pessoa que guardava os seus 

mandamentos, que guardava a sua palavra. 

 Pegou os mandamentos Dele, meteu na gaveta. 

Luis: não, no coração. Quem ama é o coração, é o sentimento da pessoa... tem prazer na lei 

de Deus. Eu acredito que a pessoa que ama a Deus e que ela tem prazer em fazer uma coisa que 

ela sabe que é justo diante de Deus, mesmo contra a vontade dela. Às vezes, a vontade dela é fazer 

uma coisa, mas, por causa de Deus, ela deixa de fazer vontade dela.  

Será que, se nós fizermos o que Deus manda, estamos demonstrando amor? 

  Guilherme: não sei. 

  Se nós fizermos o que Deus manda, nós estamos demonstrando amor? 

Vamos abrir em Lucas 24:1  
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 “E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram 
elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E 
acharam a pedra revolvida do sepulcro. E, entrando, não acharam o 
corpo do Senhor Jesus. 

E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse 
respeito, eis que pararam junto delas dois varões, com vestidos 
resplandecentes. E, estando elas muito atemorizadas, e abaixando o 
rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais o vivente 
entre os mortos?” (Lucas 24: 1 -5). 

 

“E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ...”. Algumas mulheres, 

dentre elas, Maria Madalena, foram ao sepulcro de madrugada, muito de madrugada, “...levando as 

especiarias que tinham preparado.” 

Será que essas mulheres amavam a Deus? E as outras mulheres? Elas ficaram lá em casa 

preparando, arrumando, se ajeitando, preocupadas, chorando, certamente, e, quando foi o primeiro 

dia da semana, de madrugada, foram lá levar. 

E elas tiveram a felicidade de encontrar lá o anjo que conversou com elas. Vocês imaginaram 

uma experiência que essas mulheres tiveram? Você concorda que essas mulheres nunca mais 

foram as mesmas? Você concorda que o que essas mulheres tiveram não foi uma brincadeira? Às 

vezes, lemos as escrituras, mas muito longe de amar a Deus. Nós não lemos as escrituras porque 

nós amamos a Deus, nós não temos interesse, vontade, gosto, prazer. 

Jesus, de dia, estava ali; de noite, estava lá no monte orando, buscando a Deus, lendo. 

Aonde ele ia, tudo o que ele fazia, incluía Deus no meio. Nós amamos muitas outras coisas na frente 

de Deus, nós temos muito amor, muito prazer. Há muitas outras coisas na frente de Deus, eu acho 

que Deus, às vezes, não entra nem na lista das coisas que nós gostamos, das coisas que nós temos 

prazer. 

A gente vem para reunião não por amor, não por prazer. A gente vem, porque, se não vier, os 

outros vão falar: “ó, fulano não veio na reunião”. Por que a gente vem? Quase uma obrigação, ou 

então, às vezes, o medo. Medo de não ir, e aquelas coisas que nós amamos atrapalharem, 

prejudicarem aquilo que nós amamos, aquilo que nós queremos. Nós vamos à reunião por 

desencargo de consciência, é uma coisa mais ou menos assim. Nós não temos o amor, a dedicação 

que muitos tiveram, dentre eles, essas mulheres que nós falamos. Jesus amava o que Ele fazia, Ele 

amava, Ele gostava, tinha prazer, Ele se interessava. 

Porque, às vezes, nos esforçamos querendo que a pessoa ame. Por exemplo: A pessoa que 

não faz questão, lê qualquer Bíblia. Para ele, não tem diferença uma Bíblia da outra, ele não vê 

diferença, não faz questão. Às vezes, larga a Bíblia aqui uma semana, quinze dias, depois pergunta: 

você não viu minha Bíblia?  Às vezes, você pega a Bíblia novinha e ela fica novinha o ano inteiro. Eu 

estou falando, e vocês vão descobrindo aí o que é amar a Deus. Você pegar a Bíblia e falar: “Essa 

Bíblia está alterada, essa Bíblia está mexida. Esse comentário aqui não está certo, essa coisa aqui 

não existe, essa coisa aqui é desnecessária, isso não está certo”. É preservar a originalidade da 
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palavra, a palavra original; preservar aquilo que está sendo corrompido, deturpado, estragado, 

consumido. 

Falta de zelo, falta de amor, falta de interesse da igreja, as coisas estão sendo corrompidas, 

destruídas, acabadas; fizeram comércio das coisas de Deus. Se a pessoa se interessa em vender, 

aí põe Bíblia para isso, para aquilo, e ela vai perdendo a sua originalidade. A palavra original, a 

palavra que realmente dá vida, a palavra que realmente deve ser preservada pela igreja. Essas 

palavras que são vida, essas palavras que devem ser guardadas, preservadas, estudadas, 

analisadas, pensadas. 

Uma das maiores provas de que não amamos a Deus é que nós não temos muito interesse 

pelas coisas de Deus, pela igreja. Se tem uma coisa que é importante para Deus é a igreja. 

Ele deu a vida pela igreja, pelo povo. Ele fez tudo para que a igreja, para que o povo – a igreja 

é o povo – existisse, fosse um povo zeloso... Como Ele fala desse povo? Um povo todo seu, zeloso, 

preocupado, um povo que se incomodava. Como as mulheres acordaram de madrugada para ir. 

Então, nós, na verdade, deixamos a desejar.  

Os motivos são vários, um deles, claro, são os cuidados do mundo, nosso mundo hoje. A 

época que nós vivemos, hoje, ela escraviza, chupa tudo aquilo que a gente tem, quando você pensa 

que não, o tempo já passou. Nós temos tantas obrigações, tantos compromissos na frente, não 

existe uma hora para que você busque a Deus.  

Parar, pensar, analisar, meditar, que horas vai fazer isso? Que horas? Tem gente que, às 

vezes, usa a reunião para fazer isso. Como que era para ser a reunião?  Um traria um sonho, o 

outro traria uma palavra de revelação, o outro traria uma profecia, o outro falava em línguas, o outro 

interpretava a língua. Falaria um em línguas, e o outro interpretava. Então, precisava que uma 

pessoa tivesse o dom de interpretação e o outro tivesse o dom de línguas. Precisaria que isso 

ocorresse, mas a igreja é uma ovelha muda, tosquiada despelada. Você abriu a Bíblia aqui, só abriu 

a Bíblia. Abriu, fechou e foi embora.   

Que horas que você lê a Bíblia ou não tem ainda? Ou perdeu? 

Tem umas Bíblias aqui sujas, estragadas, com as páginas todas arrebentadas, endereço de 

motel, cheia de coisa, de telefone. Põe dinheiro, pedaço de não sei o quê, tem gente que põe até 

cigarro dentro da Bíblia.  Não é idolatria não, mas vocês concordam? 

Amar: Querer muito bem alguma coisa, ter muito prazer, apreciar, gostar demais. Amar a 

Deus sobre todas as coisas, muitas coisas passam na frente. 

Às vezes, a gente não dorme. Tem um versículo que fala assim: “Não darei sono, não darei 

descanso aos meus olhos, minhas pálpebras” (Salmos 132:4). Mostra que Davi era uma pessoa 

que amava a Deus. Olha, pra escrever os Salmos que ele escreveu, a pessoa tinha que amar a 

Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, era um homem que amava realmente a 

Deus. Salomão foi um homem que amou a Deus. Salomão buscou saber tudo, tudo que ele 
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imaginava, ele queria saber. Tudo que ele olhava para cima, ele queria saber o porquê de ser desse 

jeito, e o que Deus tinha a ver com isso.  

Ele olhava para cá e queria saber o que Deus tinha a ver com isso aqui, o porquê das coisas 

serem assim. Ele perguntava para Deus, ele queria saber: por que a vaidade era vaidade? Salomão 

tinha umas coisas assim de perguntar para Deus, as coisas loucas, isso é amar a Deus. 

 Isso que é amar a Deus. Perguntar, questionar, se interessar, se esforçar, fazer esforço, se 

empenhar; outra coisa, confessar. Quem ama Deus confessa, quem ama a Deus gosta de falar 

Dele, das coisas Dele. 

Imagine se encontrar com Salomão, o que Salomão falaria? Se você conversasse com 

Salomão sobre qualquer coisa, a resposta de Salomão era de acordo com Deus. Se você 

conversasse com Jesus a respeito de qualquer coisa a resposta dele era de acordo com Deus.  

Se nós não amarmos a Deus, o que vai acontecer? Ter afeição, dedicar ou oferecer a Deus, 

consagrar a Deus, dedicar a Deus, tornar sagrado. Oferecer para Deus aquilo que temos de melhor, 

procurar de todas as maneiras. 

Eu já disse aqui, lá atrás, eu disse para vocês que eu tenho um punhado de agendas, que, se 

eu for para o médico, eu levo uma agenda e uma caneta. Eu ando com uma caneta, eu me viciei em 

andar com uma caneta, vocês já observaram? Eu posso me esquecer de comer, mas eu não me 

esqueço da minha caneta. Normalmente, onde eu estou tem um punhado de coisas escritas, às 

vezes, eu escrevo e joga fora. 

Eu anoto, pesquiso, medito, e vai ficando ali. Fica lá o papel, mas aquilo lá não sai mais do 

seu entendimento, do seu coração. A palavra vai para sua mente, para o seu coração. Jesus disse: 

“olha, esse é o concerto, esse é o novo testamento de Deus, eu vou colocar as minhas 

palavras na sua mente, no seu coração e você será meu povo e eu serei seu Deus” (Hebreus 

8:10). 

Se nós não guardarmos a palavra, se nós não tivermos amor a Deus, nós não vamos ser o 

povo de Deus. PARA VOCÊ SER O POVO DE DEUS, EXISTE UMA CONDIÇÃO IMPORTANTE 

QUE É AMAR A DEUS. SERÁ QUE DEUS ESTÁ PEDINDO MUITO? 

Quem ganha somos nós. Eu vou mostrar para você que quem ganha é você.  Lembra de 

falarmos esses dias, todo dia a gente explica uma coisa, a gente fala uma coisa; e as coisas que vão 

sendo faladas vão se juntando uma na outra. Esses dias, nós falamos que, no final, vai existir a 

noiva, que é o povo de Deus, e vai existir o outro lado. Vão ser somente duas coisas: a luz e as 

trevas. Agora, se eu não me interessasse, se eu não fosse atrás, se eu não pesquisasse, gostasse, 

se eu não amasse... onde é que vocês acham que eu aprendo?  

Lá atrás, no começo, eu fui forçado a fazer teologia. Um punhado de gente foi consagrada 

pastor, e eu não fui, graças a Deus, eu não fui consagrado pastor. As pessoas para as quais eu 

pregava, viravam pastores, e eu não. Meu cunhado, minha cunhada, todo mundo se tornou pastor. 

Tem bispo, pessoas que eu arrumei, eu não sou nem pastor. Graças a Deus.  
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Agora, eu não quis fazer teologia, instituto bíblico, não quis aprender com a coisa que está 

errada. Então, vamos procurar, cada um... não precisa me copiar, não precisa fazer o que eu faço, 

você vai buscar a Deus.  Passa na minha frente, venha e fale. Está aqui, o que você não achou, nós 

achamos.  

No fim, vai existir a noiva e, do outro lado, a prostituta. O que é prostituta? A prostituta 

normalmente é a mulher que não tem paciência de esperar o dela. Então, ela se prostitui.  

Se ela esperasse... Deus queria que cada mulher tivesse seu marido, e cada marido tivesse a 

sua mulher. Então, ela não teve paciência, para essa noiva aqui só serve o noivo, para ela, só existe 

o noivo. Essa não, os interesses, as coisas passaram na frente, e ela tem um outro nome que é 

dado: A grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, toda espécie de espírito imundo 

(Apocalipse 18:2); não precisa esperar chegar nesse ponto. Já pensou você esperar chegar a esse 

ponto para buscar a Deus, numa situação insuportável para você buscar Deus? 

O Povo de Deus, a noiva, a luz. Do outro lado, as trevas; aqui, desse lado, o bem, daqui 

desse lado o mal. Só existem dois lados, ou a gente está aqui ou estamos lá.  

Você pode estar aqui não 100%, e pode também estar aqui não 100% [Nota da editora: ele 

faz referência ao esquema desenhado no quadro no momento da pregação]. Um pouquinho de 

fermento já te coloca aqui ou não? E um pouco de Deus já me coloca aqui.  Difícil de entender, 

Priscilla? 

“Venha, pegue a sua cruz” (Mateus 16:24), desse lado tem cruz, desse lado aqui não. Então, 

pegue sua cruz... aí, você pegou a cruz, entrou aqui, o pouquinho que você tem pode te salvar. O 

pouco que você tem, Deus quem vai dizer de que lado você está. 

O certo é que o esforço de cada um, a vontade, o desejo de cada um, vai ser imediatamente 

notado por Deus. Para finalizarmos, João 14.20: “Naquele dia conhecereis que estou em meu 

Pai, e vós em mim, e eu em vós. (João 14:20)”. Então, naquele dia, que dia? “Naquele dia 

conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós”.  Que dia? É hoje, agora. Você 

sabe que está nele e ele em nós.  

É agora que você sabe! Se ele estiver, você sabe; mas se ele não estiver? A vontade de Deus 

é que nós todos chegássemos a essa unidade. 

“Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti; que também eles 

sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.” (João 17:21). 

Quem vai saber é você, você vai saber por quê? Se você não for atrás, se você não quiser, 

não buscar, você não vai saber. 

 Se nós não quisermos Deus, nós vamos ficar sem Deus. A vontade de Deus é que ele 

realmente habite em nós, que ele esteja em nós. Ele não quer que nós sejamos habitados por 

espíritos imundos, ele não quer que nós sejamos trevas, que nós façamos parte da grande 

Babilônia. 
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Eu quero Deus! Acordou de madrugada e foi atrás. Eu quero Deus! Eu preciso ter certeza. 

Senhor, Amém! O Senhor está em mim, dá um sinal, mostra, faz alguma coisa. Aquela vontade, 

aquele desejo, com fome, com sede. Olha, eu preciso, isso é fundamental, isso é importante para 

mim, eu quero saber se o Senhor já está em mim e se eu já estou.  

Eu não vou ficar satisfeito só em o ouvir falar, ou só com a reunião. Não adianta falar para 

mim, Deus está com vocês e vocês estão com Deus, como em muitos lugares dizem: “olha, faz isso, 

pega um copo d'água...”, você vai ficar conformado com isso? Você vai aceitar os outros falarem que 

você tem? Ou você quer saber? “Pode ir embora que Deus está com você!”. Vocês vão ficar 

conformados com isso? Ou vocês vão querer saber? Eu preciso saber, eu quero saber quem é que 

está em mim. Eu quero saber se o que está em mim me coloca do lado de lá, ou me coloca do lado 

de cá. 

João fala: “Nisto sabemos que estamos nele” (I João 2:5). Significa que é uma coisa meio 

incerta, “nisto sabemos que estamos nele”. Senhor, será que eu estou ou não estou? Será que eu 

posso ou não posso? Se o Senhor está em mim, por que então acontece isso, por que então 

acontece aquilo?  

Isso vai fazer com que realmente nós nos incomodemos, nós insistamos em fazer com que 

Deus venha habitar em nós. Agora, se nós estivermos aceitando, conformados... ninguém desse 

jeito vai ter Deus. Eu tenho certeza que vão ser poucas pessoas no mundo que realmente vão estar 

ali. Poucas pessoas estarão vivas no mundo. Paulo diz: “nós os que estivermos vivos...” (I 

Tessalonicenses 4:17), é pouca gente demais. 

Se for passando de banco por banco, você vai ver que é pouca gente que realmente está 

como as virgens prudentes. Qual era a situação delas? Elas estavam preocupadas, estavam 

acordadas, elas estavam preocupadas. Elas estavam vigiando “ó, eu vou dormir um pouquinho e 

você fica acordada. Eu vou dar uma cochilada e você fica acordada”. Preocupada, será? Será? 

Deus não é só isso, eu não me conformo, amém? Já estou mais para lá do que para cá, mas, 

por enquanto, eu vou dizer igual a Davi: “eu não darei descanso para os meus olhos” (Salmos 

132:4).  Eu não vou jogar a toalha, Amauri. Eu também não tenho hipocrisia de chegar pra você e 

dizer que eu tenho. Eu não tenho essa certeza. 

Se alguém tem, ótimo, graças a Deus. Passa para cá e vamos expulsar os demônios. Eu vou 

te ajudar, você vai expulsando e Eu vou te ajudar. 

Jesus chegou e falou: olha, se eu expulso demônio, fala para Pedro. João falou: Pergunta 

para ele se nós temos que esperar mais um pouco, se ainda vai acontecer. Ele respondeu para João 

o quê? 

Ele foi perguntar, João mandou perguntar. 

Luiz: Ele respondeu: os cegos veem, os coxos andam, os mortos são ressuscitados, os 

pobres ouvem a respeito do Reino de Deus, os demônios são expulsos.  

Os espíritos imundos são expulsos, os demônios são expulsos. 
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Luiz: são expulsos pelo Reino de Deus. 

Então, a vida para ele... se eu faço isso, é porque chegou o reino de Deus, amém? Eu não me 

conformo com o que nós temos. Não, mas não me conformo mesmo. 

Os demônios não estão nos ouvindo, não estão nos obedecendo. Os enfermos não são 

curados, o cego continua cego. Se isso desanima você, irmão, eu acho que deveria animar, porque 

aí toda igreja está sendo convidada a buscar Deus.  

Como foi nos dias de Noé, será a volta do filho do homem. Então, as profecias indicam para o 

fim dos tempos que nós estamos. Nós estamos no fim, nós estamos há pouco tempo do fim, do total 

fim. 

 O que existiria na terra no fim? O que existiria na terra: luz ou trevas? O bem ou o mal? Não 

vai demorar muito a manifestação do anticristo, porque, se está perto o fim, mais perto então está a 

manifestação do anticristo. 

 Aí, vem uma coisa que eu fico morrendo de medo, você também? Eu fico preocupado. Deus 

mandaria, antes da sua vinda, a operação do erro (II Tessalonicenses 2:11). O que significa 

operação do erro? 

Welmo: acho que é Deus mesmo que enviaria a operação do erro para que aqueles que não 

creram na verdade, naquilo que Jesus falou, eles fossem enganados pela mentira. Pra que eles 

cressem na mentira. 

 Então, Deus preparou uma coisa para nos provar. É para limpar, arrancar, limpar mesmo, 

pegar e botar todo mundo que não quis Deus... amém? 

Vai pegar e fechar a porta da mina, fechar a Arca e você não quis. Aí, vem a operação do 

erro, é uma coisa fantástica e que vai realmente confundir. Você diz: “não, eu não vou ser 

confundido”. Se eu fosse você, eu não confiava não.  

“Jesus respondeu, e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu 

Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as 

minhas palavras...” (João 14:23-24). 

Vocês concordam que aí ele fez a divisão dos dois povos? Aí Ele fez a divisão das duas 

igrejas? Uma igreja que não quis Deus, e uma igreja que quis Deus. 

Chorou, ela chorou, ela foi atrás, ela fez como aquelas mulheres que vinham se arrastando 

para poder pegar as migalhas que caíam da mesa. Aí, quando Ele partiu o pão, tinha gente, quando 

Ele reunia, tinha gente entrando pelo telhado, tinha gente subindo nas árvores para poder se 

aproximar Dele. Tinha gente querendo Deus! Tinha gente entrando pelo telhado, se esforçando, nós 

estamos achando que... Só o jeito da gente se sentar. Realmente é assustador. Ali, Ele separa: 

quem me ama, vai ser esse aqui quem não me ama, vai ser outro. Pronto! Deixei-os andar nos seus 

próprios caminhos (Salmo 81:12).  
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Tem que existir um esforço a mais, um empenho a mais. Por isso que serão poucos, porque 

os dias são difíceis demais. Mas nós não podemos botar a culpa em nada, botar a culpa no dia, 

naquilo.  

Então, “tudo posso naquele que me dá força” (Filipenses 4:13). Amém! Deus proverá, 

Deus vai me dar força, Deus vai me dar entendimento. Deus vai me dar sabedoria, Deus vai me dar 

disposição, amém?  

Eu tenho que lutar, pelejar, eu tenho que quebrar as barreiras. Expulsar, treinar, às vezes. A 

Dada, a menina da Dani, ontem nós orávamos aqui, ela teve uma visão interessante. Ela orou, e 

teve a visão que saíam dela baratas, besouros, o que mais? Lagartixa, aquela lagartixa branca. O 

que mais saía de você, Dada? Era lagartixa, besouro, barata, formiga, aranha.  

Eu pergunto, o que saía dela? Aí, eu pergunto, barata incomoda na sua casa? Barata te 

atrapalha a viver? Não. Se você der uma limpeza na sua casa, você vai ver o tanto de barata que 

tem lá e não incomoda. Tem uma lagartixa que fica zanzando na nossa casa. É barata, lagartixa, 

que mais? Aranha, as aranhas, se tem teia de aranha é porque tem aranha. Formiga, ainda mais as 

formigas, baratinha tem lá em casa tem demais, lá no apartamento não sei de onde vem. Não 

incomoda. Tem muitos na sua casa e você vive bem. E foi isso que eu falei para Dada, e, na hora da 

oração, ela orou, até chorou, ela sentiu muito a presença de Deus. Mas Deus mostrou para ela 

querendo explicar para nós. 

Agora, não vamos deixar a coisa ficar pior, a hora que tiver leão dentro de você, cobras 

violentas dentro da sua casa, enquanto tem essas coisinhas pequenas, nós vamos deixando. Nós 

não estamos incomodados, não está perturbando, atrapalhando. Nós vivemos muito bem sem 

buscar a Deus. 

Nós vivemos muito bem sem amar a Deus. Tomamos as nossas pingas normalmente, sem 

problema, não é Ildeone? Não maltrata, não perturba ninguém, paga direitinho. Qualquer coisa vem 

atrás, arruma um pouquinho de papel, não é Ildeone? Você vive, você vive sem Deus, você vive 

muito bem sem Deus. 

O Vitor quer contar uma visão.  

Vitor: no começo da reunião, estava na primeira música, Eu vi o senhor, na visão, entrar aqui 

no salão. Eu vi o senhor estava com essa mesma roupa, só a calça que parecia que era jeans 

escuro. Até a hora que o senhor entrou, eu levantei os óculos, porque estou meio cego, eu levantei 

para ver se era a mesma roupa, eu falei: não é possível. Eu vi o senhor entrar, antes do senhor 

entrar, eu tive a visão. Não encontrei com o senhor hoje, até eu vi o senhor agora mesmo, o senhor 

estava com essa roupa aí. 

 Aí eu via, porque normalmente o senhor entra e senta, vai ver alguma coisa na Bíblia. Aí, o 

senhor não se sentou, o senhor olhava no relógio como se estivesse preocupado com a hora. Aí, de 

repente, olhava para frente virado de costas para igreja, olhava para frente. O senhor levantava a 
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cabeça e o senhor via um Rossini. Do mesmo jeito, mesma roupa, com a mesma calça, com o 

mesmo sapato. 

O senhor olhava para ele, olhava na hora e falava assim: “glorifica o filho”, mas assim com 

vontade mesmo, não é igual a gente faz não! Cada vez que o senhor falava, o senhor ia ficando 

pequenininho, glorifica o filho.  

Eu via assim e parecia que Senhor estava ficando anãozinho e a voz afinava, “glorifica o 

filho”. Por fim, eu observava que o senhor estava era derretendo e entrando dentro deste homem 

que era maior, desse outro Rossini. De repente, o Senhor sumiu e entrou dentro dele, e todo mundo 

olhava, nossa! Rossini agora tem poder, olha o tamanho dele. Nós ficávamos todo encabulados que 

o senhor tinha entrado dentro desse outro Rossini. 

A hora que o senhor acabava de diminuir, que o senhor derretia, entrava pelo sapato dele e 

sumia e ficava sendo ele, eu via que ficava dois feixes de mola no chão. Feixe de mola de 

caminhonete. 

 Dois Feixes de mola. 

Vitor: é, na hora que o senhor derretia, não sei se saía de dentro do senhor, ou se caiam dois 

feixes de mola, virava aquele homem maior, aquele Rossini maior. 

Amém! Uma coisa só, nós não vamos tecer detalhes sobre a visão, porque o tempo não 

permite, mas só uma coisa eu acho que Deus quis mostrar que a gente está buscando a Deus, 

amém? 

Então, só isso que eu gostaria que a igreja... quando eu falo que eu não tenho, porque eu não 

tenho.  

Nós temos o velho homem e o novo homem na sua vida. Todos nós temos velho e o novo. 

Para existir o novo, o velho tem que sumir, tem que ser eliminado para existir o novo. 

Mas isso vai acontecer é dentro da gente, sem destruir o vaso, sem eliminar o vaso. Mas é 

preciso que, dentro da gente, aconteça essa transformação, dentro de cada um de nós. 

Assim como Jesus falou, Paulo chegou a dizer: “Não sou eu, mas é Cristo” (Gálatas 2:20).  

Jesus disse: “quem me vê a mim vê Deus” (João 12:45), realmente havia ali uma pessoa 

transformada. Jesus só aos 30 anos é que foi dizer isso, foi aos 30 anos. Quem me vê a mim, vê ao 

pai, eu e o pai somos um.  

Nós não vamos nos precipitar não, vamos insistir até que glorifiquemos a Deus. Nós 

precisamos entender. E glorificar Jesus é valorizar o que Jesus fez, querer entender o que Jesus 

fez. Glorificar Jesus, procurar realmente valorizar, ver a importância do que Ele fez pra salvar o 

homem; para que Deus habitasse em nós. A nossa salvação é Ele habitar, amém? É ser a casa de 

Deus, ou é ser morada de demônios? Não. 

E aí eu serei o seu Deus, e vocês serão povo etc. Não precisa ninguém arrancar o cabelo da 

cabeça, ninguém não precisa se precipitar, não. É amando a Deus, querendo, fazendo o esforço que 

você é capaz de fazer. 
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Eu tenho certeza que é o esforço que você é capaz de fazer. Amém? 

Vamos curvar nossas cabeças, já está passando a hora.  

 

 

ORAÇÃO: 

Amém, Jesus, Pai nosso que estais no céu. Amém, Senhor, nós queremos te agradecer e, ao 

mesmo tempo, pedir ao Senhor perdão. 

Pedir ao Senhor Deus que não leve em conta nossos pecados, nossas iniquidades, porque, 

mesmo que a gente queira, mesmo que nós desejemos, não sei por que há uma resistência normal, 

há uma dificuldade. Há alguma coisa que insiste em causar desânimo, insiste em causar, meu Deus, 

descuido. Faz com que nós deixemos sempre para depois, faz com que, Senhor, nós nos ocupemos 

muito mais de outras coisas, não dando o verdadeiro valor, não dando a verdadeira dedicação que 

acaba mostrando, acaba Senhor Deus fazendo-nos confessar. 

Infelizmente, nós somos obrigados a confessar que estamos negligenciando uma tão grande 

salvação. Ninguém fará por nós o que o Senhor fez. Não haverá outro salvador, não podemos 

esperar por outro messias, não podemos esperar por outro Rei, por alguém que deu a vida por nós 

como o Senhor deu. 

Glorificar o Senhor, procurar saber, se interessar pelo que o Senhor falou, Jesus. Guardar a 

tua palavra com muito carinho. Perdoa-nos, perdoa, nós te pedimos Pai, nós te pedimos em nome 

de Jesus, amém! 
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11 - Não perder a nossa Fé na Verdadeira Vida (Cristo) 
14-12-2013 - SÁBADO 

     
  
Amém. Jesus abençoe, tenham todos uma boa noite, que a paz seja com todos, amém? 

Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. 
I João, 01: 01 – 04 
01 – “O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos 

contemplado, e as nossas mãos tocaram da Palavra da vida 02 – (porque a vida foi 
manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava 
com o Pai e nos foi manifestada), 03 – o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que 
também tenhais comunhão conosco; e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus 
Cristo. 04 – Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra”. 

 
Às vezes nós não damos, assim, muita atenção, nós não prestamos atenção à determinadas 

palavras que são fatais, são fundamentos e é a razão de tudo na nossa vida. Porque tudo o que a 
gente faz, tudo o que nós pensamos, tudo o que nós imaginamos, está relacionado com a nossa 
vida. Se nós soubermos viver, a gente vai se dar bem, se nós não soubermos viver, nós vamos nos 
dar mal. A vida é tudo. E uma coisa que me chamou atenção demais no começo da minha 
conversão foi a existência de duas vidas.  

Às vezes a gente não para pensar, e o grande problema do cristão é exatamente essa 
correria. Esse envolvimento perigoso com as coisas, com o mundo, é que atrapalha, impede a gente 
de pensar. Porque a pessoa, pra pensar, tem que parar, ela não pode ficar envolvida, atribulada. 
Envolvida com as coisas, ela não pode pensar, não dá tempo de pensar, tem que correr. Lembra de 
falarmos daquele canto lá dos militares? “Saltitava, saltitava, saltitava sem parar; não, não posso 
parar, se eu paro, eu penso, se eu penso eu paro”? Então, a pessoa não pode pensar, porque se ela 
pensar, ela para, se ela pensar nas coisas que ela faz, se ela for pensar pra tomar decisão, se ela for 
pensar, ela não faz, ela acaba não fazendo. E se ela não pensar, ela faz. Então, ela faz sem pensar. 
Ela vai vivendo uma vida sem pensar, sem meditar, sem raciocinar se está certo, se está errado, se 
é bom, se não é bom.  

Então, existem duas vidas. Não sei se vocês já observaram isso, existem duas vidas.  
Por quê que existem duas vidas? Por quê que você acha que existem duas vidas? Então, me 

chamou muito atenção, me ajudou muito quando eu parei para pensar na existência de duas vidas, A 
e B. E eu estava ali, diante das duas e tinha que escolher uma. Eu tinha que escolher uma. Isso 
acontece com todos nós. Todos nós temos que fazer opção por uma dessas vidas. Nós estamos 
lendo aqui.  

 
I João capítulo 1, versículo 2: – “(porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e 

testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi 
manifestada)”. 

 
A vida se manifestou. Então antes de Jesus não tinha vida? Tinha, mas uma outra vida. Antes 

de Jesus se manifestar havia outra vida, era uma outra vida. Quando Jesus se manifestou, Ele 
trouxe ao mundo uma outra vida, a vida verdadeira. A verdadeira vida. Então, se existe uma 
verdadeira, existe uma que não é verdadeira. 

 
João capítulo 15, versículo 1: - “Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador”. 
 
Eu sou a videira. O quê que é videira? Mamoeiro é pé de mamão. Laranjeira? Pé de laranja. É 

onde você colhe a laranja. O que mais? Abacateiro? Abacate. Cajueiro? Caju. Videira? É onde existe 
uma vida. E essa vida que existe ali é a vida verdadeira. “Eu sou a videira, eu sou a árvore da vida, 
eu sou o lugar onde se colhe a verdadeira vida, eu sou a fonte da vida verdadeira”. E a falsa, como é 
que é a falsa? Se a verdadeira é essa, como que ela é?  
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Parar para pensar. Então, a pessoa vai vivendo assim, vai vivendo e não quer saber se a vida 
que ela vive é uma vida falsa ou uma vida verdadeira. Ela vai vivendo, vai vivendo, e não quer saber! 
E é fácil de deixar uma e viver a outra, muito fácil. É muito fácil e, ao mesmo tempo, difícil. É difícil 
você viver a vida verdadeira. Mas é fácil você sair dela.  

Eu até estava pedindo ao Ramiro para localizar um versículo onde Paulo fala assim: “a vida 
que eu vivo hoje (Gálatas 2:20)”, então, se ele fala “a vida que eu vivo hoje”, é porque ele viveu 
uma outra vida. Então, agora, a vida que eu vivo hoje é uma vida diferente. Você já parou para 
pensar se você já mudou de vida ou não? Já parou para pensar se você mudou de vida? Já, 
Alysson?  

 
Alysson: “Em relação ao que era, eu mudei”. 
 
Mudou muito, né? Pois é, então você concorda que você hoje vive uma vida diferente? É uma 

vida diferente. Então, essa vida diferente que você vive... Como foi falado outro dia, não existe uma 
escala, se você vive cinquenta por cento, você vive; se você vive quarenta, trinta, vinte, dez, você 
vive. O ideal é que a pessoa viva.  

Assim como ele passou a viver uma vida nova, uma novidade de vida, ele pode também voltar 
a viver a vida que ele vivia antes. Nós temos muitas pessoas que eu já me relacionei com elas, já me 
relacionei com essas pessoas e eu vi a pessoa mudar de vida pra lá e vi a pessoa mudar de vida pra 
cá. Vi ela fazendo a coisa certa, depois vi quando ela deixou de fazer o certo e voltou a fazer... O cão 
não volta no vômito? A porca não volta a resolver-se na lama? A pessoa deixa de viver a vida que 
ela vinha vivendo e volta. É um perigo, gente! É muito perigoso! Pensa! Pensa se você mudou de 
vida.  

E aí, você tem que vigiar muito para não regredir novamente, vigiar muito para não 
voltar. “Senhor livra-me, me guarda!” Jesus fez orações e súplicas porque Ele... Eu acredito que o 
dia que Ele experimentou aquela vida com Deus, aquela vida nova, Ele entendeu que aquilo era 
importante pra Ele. Aí Ele manda que nós vigiemos, que nós oremos, que nós busquemos, façamos 
tudo o que puder pra não voltar, para não fazer como a porca, voltar pra lama; e não fazer como o 
cachorro que vai lá no vômito.  

Vocês concordam que o Diabo fica em cima da gente? Vocês concordam que há 
perseguição? É muita perseguição, é muita luta, é muita tribulação. Tudo no sentido de que você 
perca a vida que você vive hoje. Vocês percebem que muitos estão patinando, que estão se 
esforçando, mas, que, às vezes, vai ficando para trás? Às vezes, vai deixando de viver a vida 
verdadeira e volta a prática antiga, volta a viver a outra vida. E é uma coisa, assim, tão sutil, parece 
que a gente não percebe que está passando de uma para outra. É tão sutil que a gente não percebe. 
E passa, pior que passa. 

 
João 15: 01 - “Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador”. 
 
E nós somos os galhos dessa videira. Nós somos os ramos dessa videira. Então, essa videira, 

a gente está aqui, a gente leva a vida... O fruto nosso é o fruto dessa árvore. Se é abacateiro, se é 
limoeiro, se é laranjeira... O fruto dessa videira é a vida que nós levamos. Aí, de repente, isso aqui 
não pode acontecer? O galho sair fora da árvore? Ele sai fora da árvore, ele não é mais alimentado 
por aquela árvore, ele não recebe mais a seiva daquela árvore e, consequentemente, não vai 
produzir o fruto daquela árvore. Ele vai levar uma outra vida, mas não é a vida verdadeira, não é a 
verdadeira vida. Deve-se preocupar muito com essas coisas. “Eu estou regredindo, eu estou 
voltando, eu estou deixando de viver o que eu vivia antes, eu preciso pensar, eu preciso evitar 
isso, me arrepender”.  

Em Apocalipse fala assim: “Arrepende-te, volta!” (Ap. 2:5). Volta enquanto é tempo, volta 
enquanto se pode voltar. Volta a prática daquilo que você fazia. A gente vai esfriando, a gente vai 
ficando morno e, de morno pra frio, é um paço. E tudo então é relacionado com a vida. É ruim a 
gente citar nome, mas a gente que acompanha a igreja, a gente vê e, às vezes, fica com vontade de 
falar para a pessoa: “olha, isso que você está fazendo, essa atitude que você tomou, esse 
procedimento que você escolheu, vai ser um problema pra você! Você vai ver lá na frente”.  
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Vocês devem ter conhecido o Chagas. Como eu falei, é ruim citar nome, mas o Chagas, ele 
me ajudou muito, mas muito mesmo, no começo. Ele foi um dos que estiveram comigo lá na dona 
Jaci. E, depois de algum tempo, o Chagas foi voltando à prática de coisas que eram reprováveis, 
coisas reprovadas, coisas que não se admitia. E uma menina que trabalhava comigo, a Tianinha, 
teve uma visão com o Chagas. Eu contei para ele e ele riu. E naquele tempo, ele vinha vivendo uma 
vida, levando uma vida que, a gente tinha certeza que pelo menos sair do caminho, ele ia sair. E 
saiu. Não é, Ramiro? Hoje, depois de muitos anos, o resultado foi catastrófico. O resultado da vida 
dele foi terrível. Terrível mesmo. E parece que aquela pessoa que experimenta viver com Deus, 
como foi o caso de Judas, a volta é violenta. Depois de experimentar, a pessoa voltar, é muito 
perigoso!  

Nós tivemos outros casos. Agora recentemente, nós estamos aí com um problema. E depois a 
pessoa procura a gente, “e agora como é que faz?” É muito difícil, porque, pegar você agora e 
colocar você no caminho, não tem jeito. Pegar você agora, depois que você já se afastou tanto, e 
colocar você no caminho, assim, não tem jeito. Você vai ter que voltar lá onde você caiu, você tem 
que retroceder, você tem que se humilhar, ir lá atrás e começar a fazer muita coisa, tem que fazer 
muita coisa, tem que fazer um esforço enorme. O pecado tem que ser tirado da vida da pessoa, 
mudar a maneira de pensar, de entender, e, aí, voltar... Às vezes é impossível.  

Por exemplo, um casamento. Um casamento vai muito bem, aí quando a pessoa muda de 
vida, quando ele sai do caminho, o casamento dele acabou. Um está andando aqui e o outro está 
andando aqui. O casamento acabou. Eles estão juntos, separados, e, aí, quando resolve voltar, tem 
como fazer isso aqui? Não tem. Não dá para voltar dessa forma, não dá pra voltar. Aí você vai ter 
que se acostumar de novo, você vai querer que a sua mulher ame você como ela amava 
antigamente. Ela vai querer que você a ame também da forma como você amava antigamente e etc. 
Não é a mesma coisa, não existe mais a mesma confiança, não existe mais a mesma segurança, 
não tem. Depois que acontece essa mudança de vida, que não poderia nunca ter acontecido, aí 
começa a voltar?! É custoso, é difícil.  

Então, eu estou citando o caso do casamento, tem outros casos que faz com que aconteça 
isso na vida da pessoa. Então, tudo está relacionado com a sua maneira de viver, com a sua forma 
de viver, com o seu jeito de viver. Então Deus manda: ora, vigia, pensa, espera, medita, conta até 
dez antes de tomar uma decisão; antes de fazer qualquer coisa, pensa, porque, se você sair sem 
pensar, pode ficar caro, e você nunca mais irá conseguir viver aquela vida que você vivia antes, não 
tem como viver. 

 
João 15: 01 - 03 
01 – “Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. 
02 – Toda vara em mim que não dá fruto, a tira; e limpa toda aquela que dá fruto, para 

que dê mais fruto. 
03 – Vós já estais limpos pela palavra que vos tenho falado”. 
 
Cada Palavra que é falada, é no sentido de melhorar a nossa vida. Cada Palavra que é falada, 

que é dita, é no sentido de mudar a nossa vida para melhor. 
João 15: 03– “Vós já estais limpos pela palavra que vos tenho falado”. 
 
Cada Palavra que a gente ouve, nós devemos ouvir e colocar em prática, e, realmente, levar a 

sério, para que a gente possa se sentir cada vez mais seguro. Agora, se não der ouvido, o quê que 
Ele vai fazer? Ele vai tirar. Então, chega um determinado momento... a pessoa vive um dia, dois 
dias, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, e quando, de repente, Deus tira, ela sai 
fora da videira, ela sai completamente fora. Aí, pra voltar pra cá, como é que faz, Fabrício? 

 
Fabrício: “Muito difícil”. 
 
Mas é impossível? Não. Mas é muito difícil. Tem que fazer o quê? É como se tivesse que ser 

batizado novamente, tivesse que se arrepender, pedir a Deus... Tem que fazer tudo de novo. Como 
se você tivesse que aceitar Jesus novamente, concordar com o Evangelho novamente. 
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Ramiro: “O Apóstolo Paulo fala: uma vez que você já ouviu e converteu e caiu, que 
Evangelho você vai ter para arrepender? Acabou. A sua oportunidade é essa. Aqui nesse 
versículo que o senhor estava falando, Gálatas 02:20, ele disse que a vida dele estava em 
Cristo, ele tinha crucificado a vida dele em Cristo. É igual o senhor falou, você tem que saber 
que você está em Cristo. Você não pode sair dali não”. 

 
Gálatas 02:20. É bom olhar para você ver. Diz assim: “a vida que eu vivo hoje, vivo-a na Fé 

do Filho de Deus”, quer dizer, eu vivo a vida que Jesus ensinou. Viver na Fé do Filho de Deus é 
viver do jeito que Ele pensa. Você já viu alguma pessoa mudar, assim, perto de você, você já 
percebeu alguma pessoa que começou bem e, de repente, começou a se perder, deixar de viver 
como Jesus ensinou, você já viu? Já? Já aconteceu perto de você? 

 
Meire: “Já”. 
 
E aí, foi bom para a pessoa ou desastroso? 
 
Meire: “Desastroso”. 
 
Porque, lá atrás a gente não mentia, e, depois, a gente começa a mentir, aí começa a mentir e 

achar normal mentir. Você lembra do tempo que a gente não mentia? “Não, eu não posso mentir”, e 
aí, de repente, você mente a primeira vez e acha normal, aí mente a segunda, a terceira, a quarta e 
aí desencadeia. Não cometia violência e passa a cometer, não cometia impiedade e passa a 
cometer. A gente sabe que isso acontece! Ou, então, nós não queremos admitir que isso acontece.  

Você já viu, Silvano, alguma pessoa perto de você, do seu relacionamento, que, ao deixar de 
ouvir o Evangelho, acabou se dando mal? Você já viu, Priscila? Acontece isso mesmo? Tem um 
lugar que fala assim, “você ia bem, quem foi que...” “Corríeis bem, quem foi que enfiou ‘trem’ 
na sua cabeça?” Você corria bem, você ia bem, quem foi que botou coisa na sua cabeça? E pôs. 
Tanto pôs que a pessoa mudou de vida. Ela mudou a Fé. Ela mudou a maneira de crer. Ela mudou a 
vida dela.  

Então, existem duas vidas, gente. Existe a vida verdadeira, que está em Cristo, a vida que 
Jesus Cristo viveu, que é a Vida Eterna. E você corre o risco de perder essa vida, a vida que 
começou pela Fé em Jesus Cristo, a Fé no Filho de Deus; acreditando que havia céu, acreditando 
que havia inferno, acreditando que havia direito, que havia justiça, que havia bondade; acreditando 
que tinha que fazer, que tinha que amar a Deus sobre todas as coisas, que tinha que amar, dar a 
vida pelos irmãos e etc., etc. Essa cosia aconteceu no começo da sua carreira, aconteceu no 
começo, quando você plantou a árvore. E, aos poucos, foi entregando, foi se afastando, foi 
deixando... “Corríeis bem, quem colocou na sua cabeça?” 

 
Ramiro: “Corríeis bem; quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade? Gálatas 

05:07” 
 
Então, gente, olha, eu não lembro, eu estou velho, eu não me lembro para dizer para você, 

está escrito aqui, está escrito ali, mas eu sei que está escrito. E eu me preocupo com a minha vida. 
Além de preocupar com a minha vida, será que eu tenho que me preocupar com a sua!? Eu posso te 
ajudar. Eu posso te ajudar se você vier me pedir conselho, me pedir opinião, eu posso te ajudar: 
“Olha, você pensa bem... Eu não vou interferir na sua Fé, cada um tem que fazer conforme a sua Fé, 
mas você pensa bem no que você está fazendo! Isso pode tirar a sua Fé! Isso pode te afastar de 
Deus! Isso pode te arrancar do caminho! Pensa bem!”  

O que nós estamos falando está escrito: “corríeis bem”. 
 
Gálatas 05: 07 – 09: 07 - “Corríeis bem; quem vos impediu, para que não obedeçais à 

verdade? 08 – Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. 09 – Um pouco de fermento 
leveda toda a massa”. 
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Um pouco de fermento leveda toda a massa. Deus fala: “deixando os rudimentos da 
Doutrina de Cristo”. Será que nós vamos ter que voltar por causa de muitos que insistem em não 
crescer, em não evoluir? Como foi falado outro dia, tem que crescer, evoluir, pensar, raciocinar, 
meditar no evangelho e ver se a sua vida não está regredindo em relação à Fé que você começou.  

Engraçado, Paulo fala assim, “no começo você me dava até o olho se fosse possível”, no 
começo você me dava até o olho, aí, depois, nem na porta da casa da gente você passa mais. No 
começo, jura amor, e tal e etc. Eu me lembro de pessoas... “Irmão, a partir de agora, aonde o senhor 
for, me chama! O senhor me chama mesmo, pode me chamar porque eu... !” Hoje a gente não sabe 
nem aonde anda mais! Já pensou se a gente fosse esperar por essa pessoa, se a gente fosse 
confiar nessa pessoa? O Wender está firme aí, ainda. Mas não é fácil! Não é fácil não! E o Diabo vai 
perseguir essa pessoa, o Diabo vai tentar essa pessoa, vai querer tirá-la de perto de mim. Se ficar 
perto de mim, ele vai ter que converter. Aí, faz tudo pra tirar. “Não, irmão, e tal, o senhor pode contar 
comigo”. Pronto e etc., é desse jeito. “Corríeis bem. Um pouco de fermento leveda toda a 
massa”. Um pouco de fermento...  

Agora, você não vigiou na hora que a pessoa estava ali conversando com você. Aquela 
pessoa estava conversando com você e derrubou um pouquinho de fermento aí na sua vasilha. Ele 
derrubou um pouquinho de fermento, alguém falou alguma coisa para você e essa coisa que foi 
falada não era fruto dessa videira. Era fruto de uma outra videira. Eva deu ouvido ao Diabo, 
escutando uma palavra que o Diabo colocou no coração dela, e ela nunca mais foi a mesma, nunca 
mais foi a mesma.  

O ‘trem’ entra é pelo ouvido. Você escutou, e deu ouvido, e concordou, e achou bom, do jeito 
que aconteceu com Eva. Alguém falou para você! Foi seu filho, foi sua filha, foi seu pai, foi sua mãe, 
seu marido, sua mulher e entrou pelo ouvido. Alguém fala pra você, alguém conversa com você e 
você come. Mas, se a gente estivesse atento, vigiando, acordado, a gente não ia permitir. “Não, eu 
não concordo, não é desse jeito! Não é assim! Não posso concordar com isso! Espera aí!” Vai lá, 
pega as Escrituras, pega a concordância, se defende! Se defende daquela infeliz hora, daquele 
momento infeliz que você está correndo risco de dar ouvido.  

Então Paulo não tinha dúvida quando ele fala assim, “Corríeis bem; quem vos impediu”, ele 
tem certeza, “quem foi?” Ele já está citando aí, gente, olha, “você corria bem, quem foi?” Ele já 
está logo dizendo “quem foi o assassino? Quem foi o covarde? Quem foi o infeliz que impediu 
você de continuar? Quem foi que falou com você?” A pessoa nunca tem coragem de dizer “foi 
fulano”, e você sabe que foi fulano, e você sabe quem foi que pôs essa coisa em você. Eva sabia ou 
não sabia? A vida da gente muda a partir dali. É o fermento que cai na vasilha.  

Agora, presta atenção, como é que você faz com essa massa fermentada? Tira o fermento da 
massa, tira? Como é que faz? Aí tem que despejar, tem que tirar toda a massa, tem que tirar tudo e 
começar de novo. Começar de novo, fazer tudo novamente. Volta onde você caiu e pede a Deus: 
“Senhor, tem piedade de mim”, porque, enquanto nós estamos nesse corpo, ainda é tempo. “Tem 
misericórdia, Senhor!”. É mais difícil, mas não é impossível. “Senhor eu me sinto fora do corpo, eu 
me sinto fora da árvore, eu me sinto fora do céu, da salvação; eu me sinto fora, eu sinto que eu não 
faço mais parte do Povo de Deus, eu sinto que eu não faço mais parte da Igreja”, amém? Eu espero 
que ninguém esteja sentindo isso. E aí, tem que clamar, tem que pedir, “amarra-me de novo, me leva 
novamente; Senhor, me dá uma oportunidade para voltar”. Para voltar aquilo que eu tinha, aquele 
desejo, aquele amor pelas coisas de Deus e querer Deus. É muito difícil, Divina. Você conhece 
alguém, Divina? Pois é. E vai perdendo e vai perdendo e vai perdendo... E, ter coragem de lançar 
fora toda vasilha, tudo o que tinha dentro da vasilha, começar de novo e fazer tudo novamente? 

 
Gálatas 05:10 – “Confio de vós, no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis; mas 

aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação”. 
 
Não é uma pessoa? Não está falando aí de uma pessoa? 
 
Gálatas 05:11 – “Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, por que sou, pois, 

perseguido? Logo, o escândalo da cruz está aniquilado”. 
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Um sinal bom que você vai observar que você está fora, qual é? Você para de ser perseguido. 
A pessoa até esquece de você também. Aquele que arrancou você também não liga pra você mais e 
acabou, e você para de ser perseguido, e, aí, você vai gostar dessa vida sem perseguição. Você 
começa a gostar, a achar bom a vida sem perseguição. Não tem mais pesadelo, não tem mais 
tribulação, diminui, favorece, tal e etc., aí você acostuma. 

 
Gálatas 05:13 – “Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da 

liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor”. 
 
Então, a gente não vai ficar pegando no pé, vigiando, fiscalizando o seu trabalho, as suas 

coisas, o quê que você está fazendo, etc., por quê? Porque existe uma liberdade. Existe uma 
maneira que Deus deixa a pessoa livre. Livre para ela ter o direito de errar, livre para ela ter o direito 
de pensar, de andar depressa ou de correr, da forma que ela achar melhor. Existe essa liberdade, 
mas se nós não soubermos usar a liberdade...  

Eu posso dizer “não, eu não vou ser pesado, eu não vou ficar no pé do Ramiro, eu não vou 
ficar pesando cada vez mais o fardo do Ramiro”, mas, se o Ramiro, de repente, usa da liberdade e 
dá ocasião à carne, usa da liberdade, “ninguém fala comigo, ninguém me corrige, ninguém vem atrás 
de mim, eu vou fazer o que eu quiser”... Pode fazer o que você quiser, pode viver a vida que você 
quiser viver, mas cuidado para não usar dessa liberdade que Deus te deu pra fazer coisa errada, 
gente, pra poder escutar qualquer coisa e achar que você já é suficientemente independente pra 
poder ouvir qualquer coisa, pra poder aceitar qualquer coisa! Não é! Pode repetir a mesma coisa que 
aconteceu com Eva.  

E eu quero deixar bem claro isso: Alguém fala com você, alguém te inquieta, alguém te 
convence, mesmo que, às vezes, você continue reunindo, mas é por um tempo! Você vai reunir até 
um tempo, daqui a pouquinho, você não vai aguentar mais. Quando ele é lançado fora, ele está 
verde, no começo ele está verde, depois ele vai perdendo a cor, vai secando, amarelando e etc., até 
secar de tal forma que qualquer coisa pega fogo, acaba. Não aguenta. Chama a gente de irmão, 
“irmão, irmão, irmão, tal”, mas é por tempo determinado, você não vai aguentar, não vai aguentar 
mais, não vai aguentar a cruz que você carregou no começo. Você não aguenta mais ser corrigido, 
você não suporta as coisas, você não suporta, não aceita mais. O espírito é outro, o espírito é 
diferente. Cuidado, porque nós estamos no tempo da apostasia. Nós estamos vivendo os últimos 
dias, é o tempo em que a pessoa vai perder essa Fé, essa Fé que você tinha no começo, essa Fé 
que vence o mundo. 

 
João 13: 37 – “Disse-lhe Pedro: Por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha 

vida. 38 – Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a tua vida por mim? Na verdade, na verdade te digo 
que não cantará o galo, enquanto me não tiveres negado três vezes”. 

 
Isso então é o que a gente quer fazer que hora? É o que a gente quer fazer quando? No 

principio da nossa caminhada, no principio da nossa Fé, a gente dá a vida, “não, Senhor, pode 
deixar ó, etc. tal”, mas o Diabo escuta você falar e providência uma maneira de... E Jesus sabia 
disso, “Pedro, é melhor você não falar nada, é melhor você não falar nada.” Por quê? Porque o 
Diabo escuta e depois ele vai tentar, perseguir, ele vai fazer alguma coisa pra você não ser capaz de 
fazer aquilo que você falou. Ele cumprirá o desejo do seu coração. Nós fazemos voto de seguir, nós 
fazemos voto, “eu creio, eu vou fazer, Deus proverá e etc. tal”. A gente sai naquela animação toda e, 
aí, você pode ter certeza que você vai ser muito, muito perseguido, pra não acontecer aquilo que 
você quer.  

Então Pedro falou: “eu dou a minha vida, eu tenho certeza, Senhor, eu concordo plenamente 
com o Senhor, eu dou a minha vida pelo Senhor”. Aí Jesus falou, Ele não desanimou Pedro 
totalmente, mas falou para Pedro, deixou bem claro a dificuldade que Pedro ia encontrar: “Tu darás 
a tua vida por mim? Na verdade, na verdade te digo que não cantará o galo, enquanto me não 
tiveres negado três vezes”.  

Então, a gente sabe que é difícil, sabe que nós não podemos confiar em nós mesmos, sabe 
que a gente não pode falar: “eu amo a Deus, eu quero fazer isso”. Você tem que pedir: “Senhor, seja 
feita a Tua vontade, tem misericórdia de mim, dirige o meu coração, ensina, porque eu, de mim 
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mesmo, eu não posso. Se o Senhor não tiver me ajudando, se o Senhor não estiver me dando força, 
eu não vou dar conta”.  

Tem aquela música que a gente canta: “saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado”, 
então, se eu consegui chegar até aqui, foi porque Deus me trouxe até aqui. E todo dia eu fico com 
medo de cair, todo dia eu fico com medo de deixar a minha Fé, de perder a minha Fé, morro de 
medo porque... A igreja, o povo não deixou Moisés entrar na terra. Talvez, o maior problema para a 
igreja é a igreja. Isso contamina. O desânimo, a preguiça, a moleza que vem tomando conta, que 
vem contaminando todo mundo. Pior do que o mosquito da dengue. Um passa para o outro, o outro 
passa pro outro... O desânimo, o desinteresse, a falta de motivação, de Fé, de vontade. É difícil 
demais. Então, o maior problema de Jesus foi o quê? “Veio para o que era seu, mas os seus não 
o receberam” (Jo.1:11). Ele ficou só. Pedro falou: “Senhor, eu vou com o Senhor”. Não foi. 
Imagina se isso também não pode ocorrer com a gente. É difícil demais, muito difícil.  

Em outro lugar, Paulo fala assim: “Ó, a Fé da gente, a Fé dele estava no mundo, o Deus 
dele era o ventre, a vontade dele era essa vida e não a outra vida” (Fp. 3:18-19). E essas 
pessoas estão no meio de nós, elas estão no meio de nós. Cujo Deus é o próprio ventre, cuja 
esperança está nessa vida. E essas pessoas estão aonde? No meio da gente. Amém? Dá para 
entender? Com você não está acontecendo isso, está? 

 
Ramiro: “Está. O desânimo, você fica olhando e vai desanimando também”. 
 
Eu falando aqui, você viu aquele dia o Paulo Júnior fazendo uma oração aqui, na oração ele 

falou: “Senhor, o seu povo é... muito entusiasmado, tal e etc.” Aí, depois, na hora que ele passou o 
microfone pra mim, ele falou: “o povo não quer nada mesmo não”. Mas é engraçado, ele ora com 
aquele entusiasmo, ele quer que a igreja acompanhe. Mas, a igreja está morta, a igreja não está 
aguentando nem ela. Na hora que você está aqui empolgado e tal, você quer que a igreja 
acompanhe. Aí, você vai pro banco e faz de que jeito? Está aqui, tal, louva: “Senhor, eu te louvo, 
Senhor, eu te louvarei, aleluia, e ‘balabalaia’, tal e etc.”, aí vai pro banco, acabou a pessoa. Como a 
gente fala, a gente tem que proceder. Como a gente fala, a gente tem que viver!  

Isso que o Ramiro está falando aí é verdade. Vamos então primeiro admitir que nós estamos 
precisando de socorro. Nós precisamos de socorro, nós precisamos de que Deus tenha muita 
misericórdia de nós. Mas fazer o quê? A não ser clamar, gritar e pelejar e ter cuidado para que você 
também não seja...  

Como Jesus fez. Ele se cuidou. Ele falou: “vai cair mil de um lado e dez mil do outro lado”, vai 
cair. As Escrituras dizem e é verdade, que vão cair mil de um lado e dez mil do outro. É muito ruim, 
você sente muito mal de ver o sujeito virar as costas pra você, espiritualmente. Às vezes não 
acontece fisicamente, mas espiritualmente a pessoa vira as costas para você. É ruim demais, é 
terrível. Fala, Ramiro. 

 
Ramiro: “O que o senhor está falando aí é uma pura verdade. É uma verdade. Tem que 

tomar muito cuidado hoje. Como o senhor falou, um pouco de fermento leveda toda a massa, 
uma palavra que você ouvir e que for maligna e cair no seu coração... E se você sair, aqui nas 
Escrituras fala, Hebreus 04:06, ele diz: “é impossível”, mas ainda há possibilidade. É difícil. O 
que Deus está falando é sério. Cuidado”. 

 
É difícil mesmo. Eu falo que é difícil porque... 
 
Ramiro: “Pra tirar o fermento da massa é impossível. Tem que jogar fora. Tem que 

começar do zero, como o senhor falou”. 
 
Tem que começar do zero, fazer aquela oração do começo, aquela oração, chorando, que 

você ia pro chão, tal, e etc., querendo realmente conhecer. Nossa, eu nem sei se é capaz não! 
 
Ramiro: “Aquele dia que o senhor estava falando, que o senhor estava vivendo... O 

senhor falou: “ó, eu estou usando a minha reserva que eu fiz”, eu pensei, somo dois irmão 
Rossini, eu também tenho usado a reserva. Já li mais, já orei mais, já preocupei mais com as 
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coisas de Deus. E a gente vai deixando e pensa que isso não enfraquece. Enfraquece. Mesmo 
assim, a gente tem que lutar, tem que pelejar”. 

 
O quê que vocês acham que tem contribuído para a destruição da Fé da igreja? Qual a 

primeira coisa? Primeira coisa é isso aí, isso aí é em primeiro lugar. É a concupiscência da carne, 
não tem jeito, é um ‘negócio’ terrível, lascado mesmo. Amém? Mulher ou homem. Então é na pratica. 
Uma outra coisa, que é para ajudar vocês a lembrarem de outra coisa, uma outra coisa é isso 
aqui: TV (Mídia). A mídia, ela emite a sua opinião. A mídia está, o tempo todo, emitindo a sua 
opinião. A pessoa não só transmite a notícia, mas dá também a sua opinião, a opinião da televisão, a 
opinião daquela organização, no caso, a globo, bandeirantes, etc. Se a pessoa falar contra a 
televisão, ela não fica na televisão. De vez em quando você vê um desses apresentadores sumir da 
televisão, como foi o caso daquele Tom Cavalcante, sumiu. De vez em quando você vê um mudar de 
time, mudar de um lugar pro outro, porque ele contrariou a organização, a instituição que paga pra 
ele. Então, não é só a notícia que vai ao ar, é também a opinião. Ali é o parecer da organização 
Globo, Bandeirantes, SBT e etc. E a gente que está ouvindo, vendo, concorda. É um perigo. Quem 
quer arriscar um terceiro aí? 

 
Igreja: “Internet”. 
 
Internet. Internet é uma desgraça mesmo. Internet realmente tem sido um regaço na vida da 

pessoa. “Infernet”. Mas, realmente a internet é um problema sério. Por quê que a internet é um 
problema sério? Porque ela não deixa a pessoa pensar. Antigamente você escrevia, pensava, você 
lia. Hoje a gente não lê, a gente não pensa, não faz conta. Esses dias eu estava fazendo uma conta 
e uma pessoa falou pra mim “nossa, você faz conta ainda? Eu não sei fazer conta, eu não sei fazer 
uma conta de dividir, eu não sei uma regra de três, eu ponho na internet aqui, tanto dividido por 
tanto, está aí o resultado”. E eu até hoje costumo fazer, eu não sei mexer com... ainda, mas eu acho 
que eu vou chegar lá. Amém? Mas ainda não... Esses dias eu consegui passar uma mensagem, não 
foi, Rhudá? Passei a minha primeira mensagem, passei pro Rhudá uma mensagem. O Rhudá 
vibrou. Não foi Rhudá? Mas eu estou orando para poder não viciar. Internet. O que mais, Alysson? 
O quarto, Alysson? 

 
Alysson: “Trabalho”.                                                                  
 
Trabalho. Isso aqui é o seguinte, para uns, o trabalho está em primeiro lugar, para outros, a 

televisão está em primeiro lugar, para outros a internet está em primeiro lugar. Isso varia de pessoa. 
 
Alysson: “Com trabalho você compra esses ‘trem’ aí tudo”. 
 
Pois é, para alguns o trabalho está em primeiro lugar. 
 
Alysson: “Sem trabalho não tem dinheiro. Se não tiver dinheiro, não compra mulher, 

não compra TV, não compra internet”. 
 
Então, dinheiro. Eu vou colocar dinheiro em primeiro lugar. Dinheiro aqui, ó. É a origem de 

todos os males. Dinheiro. O Chagas, a Tianinha via ele andando numa estrada seca, numa terra 
seca, as árvores todas secas, lembra disso, Silvano? E ele andava e o dinheiro caia pelo bolso. E foi 
numa época que ele estava ganhando dinheiro mesmo. Você lembra? Muito dinheiro. E a coisa 
mudou, o vento mudou completamente pro lado dele. Então, olha, é uma coisa que precisa ter muito 
cuidado. Amém? 

 Esses dias eu estava orando a respeito disso, eu vou até explicar uma coisa pra vocês aqui, 
interessante, uma coisa interessante pra todo mundo. Todo mundo aqui tem problema de dinheiro, 
eu sei que todo mundo tem. Quem que não quer ganhar mais? Quem? Todo mundo trabalha no 
sentindo de ganhar mais. Amém? Então, orando a respeito disso, até não foi pra mim, foi para uma 
outra pessoa, aí, orando a respeito disso, a resposta que Deus me deu foi a seguinte...  



103 

É... eu fui no médico cardiologista e o médico cardiologista disse que o problema da minha 
pressão era emocional, ele precisava de tratar as minhas emoções... Para regular a pressão, tratar 
também as emoções, porque, senão, uma coisa não acontecia sem a outra. E passou um remédio 
pra mim. O médico passa o remédio e   gente vai tomando. Um dia eu fui ler a bula. Por quê? Porque 
o remédio só se compra com receita médica, é um remédio controlado. Eu fiquei meio cismado com 
aquilo, aquela chateação. Acaba o remédio, você tem que ir lá pegar uma receita e, acaba, vai lá, 
pega a receita e tal.  

Aí eu mudei de médico, fui em outro cardiologista porque esse que eu ia era particular. “Eu 
tenho o plano de saúde do exército, eu vou procurar um que atenda pelo plano de saúde”. Fui no 
outro. Estou indo no outro. Fui uma vez, fui outra vez e tive curiosidade de perguntar pra ele “doutor, 
esse remédio que eu tomo, será que eu não posso largar ele não?” Aí ele riu e falou “se você for 
capaz, se você for capaz de parar, pode parar”. Eu sai do consultório, fui embora. Aí pensei: “uai, se 
eu for capaz de parar, claro que eu sou capaz de parar, é só parar, é só deixar de tomar, uai”. Aí eu 
parei de tomar “então eu não vou tomar mais não uai, se eu for capaz, eu vou parar”. Rapaz do céu! 
Pra quê!... Teve um dia que eu fiquei a noite inteirinha acordado, vi o sol nascer e eu não dormia, 
Ramiro. Porque eu parei de tomar o remédio.  

Aí, eu fui ler a bula e lá dizia que não pode parar, simplesmente parar. Por isso que ele riu e 
falou pra mim: “se você for capaz”, quer dizer, você não vai ser capaz, você vai voltar a tomar. Aí eu 
falei, se eu voltar, se eu tomar, aí eu estou me entregando realmente a esse medicamento. Eu não 
vou. Eu vou resistir e não vou tomar. Amém? Gente, não faz, eu não aconselho ninguém a fazer isso 
viu? Eu fiz porque não teve jeito. Eu tive que fazer, parei, graças a Deus parei, voltei a dormir 
normalmente, voltei ao normal. Graças a Deus parei, consegui parar, mas não aconselho ninguém a 
parar sem orientação do médico. E eu parei sem orientação do médico e foi difícil pra mim, não foi 
fácil não. Depois, o dia que eu voltar lá e falar pra ele “doutor, eu consegui parar”, ele vai estranhar. 
“O senhor falou que eu podia parar se eu fosse capaz, eu parei”.  

Mas aí, orando a respeito do problema, o quê que Deus respondeu? me fez entender a 
mesma coisa que o médico me falou. Deus me falou então, “olha, se você for capaz de ganhar 
dinheiro, ganhe”, “se você for capaz de ficar rico, fique”, “se você for capaz de ganhar dinheiro e não 
perder a Fé.” Então, realmente, se você for capaz... porque Paulo falou “eu aprendi a ter e a não 
ter, a ter fartura e a passar necessidade”, é a mesma coisa “eu aprendi a ser rico e a ser 
pobre”, “eu aprendi a ser rico”. Tem gente que não sabe, se ele ficar rico, ele vai perder a Fé, se 
ele ficar rico, ele vai perder o céu! Será que você é capaz de ficar rico? Foi isso que Deus respondeu 
pra mim “você quer?”, “É possível”. “Tudo é possível ao que crê”, mas você vai correr o risco 
porque o dinheiro é a raiz de todos os males. Corrompe, estraga a vida da pessoa, é um perigo. 
Você é capaz? Não. Então você vai continuar pobre. Você é capaz? Não. Então fica aonde você está 
mesmo. Você é capaz, Ramiro? 

Ramiro: “Não”. 
 
Também não. Você é capaz, Sílvio, de ficar rico? Pode experimentar, né Silvio? 
 
Alysson: “...” 
 
Não entendi. O quê que foi, Ramiro, que ele falou lá? Pega o microfone. 
 
Ramiro: “Ele está falando que se tiver dinheiro, as coisas complicam mais. Aí, vai ter 

mais mulher, mais TV, mais internet. Vai ter mais tudo, tudo bom, tudo do melhor. E sem 
dinheiro as coisas diminuem um pouco, entendeu?” 

 
É. O caboclo que tem dinheiro, ele vai arrumar, não tem jeito, ele vai... É muito difícil. Você já 

pensou? Pensa pra você ver. Se você tiver pouco, já é difícil. 
Ramiro: “O Salmista, ele orou: “Senhor, eu peço que não me dê nem muito e nem 

pouco. Se o Senhor me der pouco, eu vou ter que roubar e, nem muito para que eu não 
esqueça de Ti”, então se der muito, a gente pode... (Provérbios 30:8-9). 
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 É provérbios. Nós falamos esse versículo num dia aí, né? O dinheiro é custoso. Jesus 
Cristo... “minha é a terra e tudo o que ela possui”, mas Jesus era uma pessoa que tinha o Espírito 
pobre. Então, quando você tem o Espírito pobre, você pode ter todo o dinheiro do mundo que não 
muda o seu espírito, o seu espírito é pobre. Tanto que está lá assim: “bem-aventurado os pobres 
de espírito”. Agora, quem tem o espírito de rico, pode ser pobre que o pouquinho de dinheiro que 
ele tem estraga a vida dele. Ele não sabe ser pobre. A coisa mais boa que tem é ser pobre de 
espírito. Amém? A coisa melhor, Alysson, que existe, é a pessoa ser pobre, pobre de espírito. 
Dinheiro, pode ganhar o que for, não muda a sua vida, ele permanece do mesmo jeito. Ele aprendeu 
a ter e a não ter, a passar necessidade...  

 
Provérbios 30: 07 – 08 – “Duas coisas te pedi; não mas negues, antes que morra; 08 – 

“afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa; não me dês nem a pobreza nem a riqueza; 
mantém-me do pão da minha porção acostumada”; 

Olha aí, ó: “não me dê nem a pobreza e nem a riqueza”, me dá o que eu preciso, o que for 
necessário. Nem uma coisa e nem outra. Por quê? Porque a pessoa temia. Duas coisas eu pedi a 
Deus. 

 
Provérbios 30: 09 – “para que, porventura, de farto te não negue e diga: Quem é o 

SENHOR? Ou que, empobrecendo, venha a furtar e lance mão do nome de Deus”. 
 
Ele temia o quê? Na pobreza, maldizer a Deus e, na riqueza, desprezar a Deus. Ele temia que 

na pobreza ele viesse a maldizer e que na riqueza ele viesse a desprezar a Deus. É perigoso! E por 
isso que o médico perguntou, por isso que Deus respondeu pra mim “você é capaz? Se você for 
capaz, você pode ter”. Depende de nós.  

O quê que Deus falou conosco hoje? O quê que mais chamou a sua atenção, Lázara. 
 
Lázara: “Pra eu ter cuidado pra não perder a minha Fé, pra eu vigiar”. 
 
Tem sido difícil nesse tempo agora, Lázara? 
 
Parece que nunca foi tão difícil! 
 
Lázara: “Tem sido difícil”. 
 
Nunca foi tão difícil permanecer na Fé. Nunca foi tão difícil. 
 
Lázara: “É verdade”. 
 
Ramiro: “Começou falando a respeito das duas vidas e hoje está claro, a vida que 

manda aqui nesse mundo é a vida que o senhor escreveu aí ó, é dinheiro, é mulher, é TV. O 
que está no auge hoje é isso. Mas essa vida não é a verdadeira. A verdadeira é a que Jesus 
falou, é a que Paulo aceitou, é a que Pedro aceitou. Essa é a verdadeira. Ele falou que no final 
dos tempos seria difícil, mas é possível permanecer nessa Fé. É possível aceitar essa vida e 
manter firme ela. Então, é isso que eu entendi pra mim. Há essa vida, há a verdadeira vida e é 
pra nós nos mantermos firmes”. 

 
Mas nunca foi tão difícil. 
 
Ramiro: “Está muito difícil. O que está existindo hoje é isso daí ó, essa vida hoje é 

loucura, a vida enganosa, a vida mentirosa, a vida de engano”. 
 
Difícil demais, Deus me livre! 
 
Ramiro: “Eu estava trabalhando na casa de uma menina que morou no Japão. Eu 

perguntei, “mas lá no Japão é assim?” “Ramiro, do mesmo jeito, igualzinho, até pior”. Eu 
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falei, “mas lá eles não acreditam em Jesus?” ... Então, a praga está no mundo todo. Essa 
pessoa que veio do Japão falou que lá está pior do que aqui. Lá o pessoal só vive para esse 
mundo”. 

 
Pro mundo mesmo. Pois é, a gente tem a impressão que em outros lugares não é tanto como 

aqui. Mas é pra todo lado. A Fé está acabando mesmo, pra todo lado, ninguém mais acredita no 
Evangelho. 

 
Ramiro: “E eu falei pra ela, “mas você não estranhou vir do Japão pra cá?” Ela falou, 

“não, o Japão está quase pior do que aqui. Lá também é do mesmo jeito, não tem muita 
diferença não, é igual”. Mas a vida hoje é essa. É o que o salmista ali falou, o pessoal hoje 
quer viver essa vida, não adianta, é essa vida. Amém. Muito preciosa a Palavra”. 

 
Passa para a Meire do Jardim América, representando o Jardim América. 
 
Meire: “Amém é isso mesmo”. 
  
Valeu? Foi bom? 
 
Meire: “Nossa, demais. Quando o senhor falou aí, pra mim, ah mulher ou homem não 

serve, TV eu não gosto, internet eu nem sei mexer. Aí eu comentei com a irmã aqui, o meu é o 
trabalho. Primeiro lugar lá é o trabalho. É igual o senhor falou depois, cada um tem o seu 
primeiro. Aí eu tive até um sonho há um tempo atrás que eu estava num lugar, tinha as 
revistas, os livros, estava tudo novo e as bíblias, tudo num canto, cheio de poeira, cheio de 
teia de aranha. É o tempo, né? É igual o senhor falou, a apostasia está tomando conta mesmo. 
É igual o senhor falou, Deus tem que ter muita misericórdia da gente, é muito difícil. Hoje o 
mundo está voltado, as pessoas estão voltadas pro consumismo, pra essa vida mesmo. E se 
a gente não tiver orando, buscando, a gente vai no mesmo rumo. Eu até comentei com a 
Luciene hoje a tarde, “Luciene, vamos pra reunião”, porque o Diabo ele é assim, ele te amarra, 
ele vai te puxando devagar. Ela estava muito cansada, “não, não dou conta não, estou muito 
cansada”. Se a gente não forçar, a gente não dá conta mesmo não”. 

 
Amém. Luciene? Dá para a Luciene. 
 
Luciene: “Amém. É verdade. O que me chamou mais atenção foi que existe duas vidas 

e existe uma verdadeira e uma falsa e que é muito fácil a gente passar da verdadeira e viver a 
falsa”. 

 
Aquela vida que é mentirosa, é falsa, não é a verdadeira vida. Quando chegar lá na frente, 

você vai chegar à conclusão que foi como que se estivesse comendo isopor, foi lá uma coisa assim, 
sem... Quando chegou lá, tudo era ilusão, ficou tudo para trás. E a verdadeira vida que a gente 
poderia ter vivido, não viveu.  

Deus falou conosco?  Geralda? É por aí, Geralda? Maressa? Aninha? Theo? Carmem? Está 
dando pra ouvir direitinho aí, Carmem? Silvano? Danúzia? Marquim? Priscila? Vamos ouvir lá a 
representação de Fortaleza, leva lá, a Priscila ainda representa Fortaleza. Amém, que Deus tenha 
misericórdia de nós, né, Chequer? Né, Luís? Amém. 

 
Priscila: “Amém”. 
“Guardei a Fé, combati o bom combate, o justo juiz me dará a recompensa naquele 

dia”. “Guardei a Fé, combati o bom combate”. Vai Priscila. 
 
Priscila: “Não tem muito o que acrescentar não, é verdade demais isso aí. Eu estava, 

quinta feira, chorando no meu quarto, pensando assim, “meu Deus, não sou a mesma, me 
ajuda!” Tem que fazer uma força grande demais, você vê as pessoas caindo do seu lado, do 
outro lado. Acontecendo exatamente isso que o senhor falou aí, pessoas próximas, pessoas 
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não tão próximas, mas que você vê, não tem como não ver. Não tem como você não sentir 
que você também está envolvida com isso”. 

 
Envolve mesmo, corrompe. 
 
Priscila: “Eu só tiro mulher, o resto tudinho eu me encaixo aí, mas a dificuldade é muito 

grande, cada vez maior. Eu aceito pra mim, a reunião foi pra mim e realmente tem que chegar 
e chorar muito, pedir a Deus ajuda por que...” 

 
Você percebe que a vida vai mudando. 
 
Priscila: “É. Amém. Que bom que Deus falou isso pra gente, né? que bom! Eu não saio 

daqui desanimada, eu saio daqui consciente de que realmente é verdade. A minha vida de 
antes era diferente e eu fico feliz de que Deus tenha mudado e eu não quero perder isso. Eu 
acho que a gente tem que sair daqui com esse sentimento. A gente não pode perder tudo o 
que Deus deu pra gente, tudo o que a gente alcançou, por causa dessas coisas, pode parecer 
impossível, mas se Deus está falando é porque a gente pode conseguir. 

 
Com certeza. 
 
Priscila: “Então, é com esse sentimento que eu saio daqui”. 
 
Então vamos curvar as nossas cabeças, agradecer a Deus. Como a Priscila disse, graças a 

Deus que Deus tem nos falado que, nem a riqueza nem a pobreza é bom. Nem uma coisa nem 
outra. Não que nós não possamos possuir, só que é preciso ser capaz de possuir. É preciso que 
Deus nos dê também condições. Se Ele nos deu a fartura, nos deu a riqueza, que Ele nos dê 
também condições, Fé, pra gente saber continuar ser pobre de espírito. Porque o pobre de espírito é 
que entra no Reino de Deus. “Bem-aventurados os pobres, porque deles é o Reino dos 
céus.” Aquele que o dinheiro não o corrompe. Dinheiro não corrompia Jesus. A riqueza não 
corrompia Jesus. Se Ele tivesse, bem, se Ele não tivesse, amém. Vamos realmente ter muito 
cuidado porque uma vida tão preciosa, tão cara, tão difícil, a verdadeira riqueza está nessa outra 
vida, a verdadeira riqueza, o verdadeiro dinheiro, o verdadeiro tesouro está na vida que Jesus viveu. 
O verdadeiro tesouro, riqueza, isso não tem dinheiro que compra, que paga a vida que Jesus viveu. 
Amém?  

 
Oração: “Senhor, nós te agradecemos, Jesus, te agradecemos pela Palavra, pela 

orientação, pela direção. Que o Senhor nos ajude, nos oriente, nos ensine, nos dê 
entendimento, sabedoria, para que, se nós viermos a possuir as coisas desse mundo, dessa 
vida, que elas não venham impedir que nós alcancemos o Reino de Deus, que elas não 
venham a dificultar a nossa entrada no céu. Ajuda-nos, Senhor, nós te pedimos em nome de 
Jesus a benção do Senhor para a nossa vida. Orienta, ensina, dá sabedoria, dá entendimento, 
porque a verdadeira riqueza, o verdadeiro tesouro está na vida que o Senhor viveu. Quem 
pode entender essas coisas? Ajuda-nos! Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Em nome 
de Jesus. Amém ”.     

  
Louvor: “Riquezas alcancei, teu amor me encontrou, rodeados de amigos, nada me 

faltou. De joias me cingiu, diamantes e rubis, mas o dia, não sei, só sei que me enganei e sai a 
gastar tudo que eu tinha, dei as costas para ti, mergulhando em minhas ilusões. E me perdi, 
em sofrimentos eu cai. E essa dor me fez lembrar do meu antigo lar. Lembro da paz, do amor, 
dos amigos, lembro da alegria que eu tinha. Dai-me de novo, ó Pai, restaura a minha 
comunhão, como Filho eu volto pra ficar”. 

Amém!!!                                                                                                 
 
 


