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1 - ENCONTRAR O LIVRO 
 
 
 

Vamos abrir nossa Bíblia em João Capítulo  14, versículo 19:  “Ainda um 
pouco, e o mundo não me verá mais; mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós 
vivereis.”  Vamos observar aqui, que Jesus está  dando à Igreja e a você, uma 
condição. 

A responsabilidade é só minha (Rossini)? Até certo ponto.  A partir dali, a 
responsabilidade é sua também. A responsabilidade era Dele (Jesus), até certo ponto, 
a partir de um momento, não era mais Dele. Jesus tinha uma responsabilidade, uma 
coisa para fazer: “Eu tenho uma comida para comer.  Eu tenho uma coisa para fazer e 
Eu vou fazer” (João 4:32).  E ele passou aqui na Terra, inaugurou um caminho; andou 
por aquele caminho e fez aquilo que Ele tinha que fazer.  Ele não pode fazer por mim o 
que eu tenho que fazer. 

Jesus divulgou o Evangelho, pregou a palavra, ensinou, deu a vida  pelos 
outros;  foi obediente,  reto, e disciplinado.  Ele fez aquilo que  tinha que fazer; 
inclusive morrendo na cruz.  Mas Ele deixou algo para a Igreja fazer. A Igreja sou eu 
(Rossini) sozinho, ou somos nós?  Qual a parte que toca pra mim?  ACREDITAR 
NELE.  Isso Ele não pode fazer por mim.  Ele me dá a fé, me dá tudo o que eu preciso, 
mas acreditar Nele depende de mim é claro.   

Se você O ama, se você confia Nele, Ele vai lhe dar o Espírito Santo. Ele  
não vai dar o Espírito Santo a qualquer um não; vai selecionar o Povo de Deus, vai 
juntar o Povo de Deus, vai  escolher o Povo de Deus.  Sendo assim, alguém vai falar 
de Deus, alguém vai pregar o evangelho, alguém vai mostrar ao mundo, e em contra 
partida, recebe o Espírito Santo; você recebe o Espírito Santo. 

 Quem é esse Espírito Santo?  É aquele Espírito que vai ajudá-lo no caminho 
em que você tem que andar.  Você vai receber um Espírito que vai estar com você lhe 
dando força, entusiasmo, fé para  andar no caminho que Deus andou.  Ele vai dar a 
você o Espírito Santo:  “Não vos deixarei órfãos” (João 14:18). “Só que tem uma coisa: 
é só para aquele que me amar.  E aquele que me amar, vai guardar os meus 
mandamentos” (João 14:15).  O que é guardar os mandamentos de Deus?  Não é 
esconder dentro da gaveta; isso não é guardar os mandamentos.  Guardar os 
mandamentos é, por exemplo: na hora do louvor você mostra que sabe louvar a Deus, 
na hora de fazer uma oração, você mostra que tem o Espírito de Deus para fazer a 
oração, você mostra que tem o Espírito de Deus pra chorar.  

Deus lhe dá este Espírito na hora que você precisar.  Quando estamos 
passando por uma situação difícil, alguém que faleceu, alguma coisa que você perdeu, 
às vezes numa hora de desespero, você vai dizer: “Senhor, eu preciso de força.” Paulo 
disse que por muitas vezes ele desesperava da vida. Quem ajudava Paulo? Então, 
nessa hora qual é o espírito que você precisa?  É o espírito do louvor? Não. Você vai 
precisar do espírito de força. E na hora que estou querendo entender uma palavra, 
meditando na palavra, qual é o espírito que eu vou precisar?  “Senhor, dá-me 
entendimento, abre meus olhos.” Na hora em que eu preciso dirigir as coisas, tomar 
decisões; se eu amo a Deus, não vou esquecer de pedir o espírito para fazer aquilo, o 
espírito de sabedoria: “Senhor, dá-me o Espírito Santo agora, ensina, abre os meus 
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olhos.”  Porque eu sei que o Espírito Santo tem todas estas características.  É o 
espírito que precisamos. 

Quando estávamos orando, eu dizia que a responsabilidade pela presença de 
Deus é de cada um de nós. A responsabilidade pelo poder de Deus, pela força que 
uma Igreja pode ter, é responsabilidade de cada um, de cada  pessoa.  Por isto, às 
vezes, a reunião se torna difícil, pesada; pois tem mais pessoas pendurada, do que 
elevando a Igreja; tem mais pessoas contribuindo em sentido contrário, do que 
ajudando.  Por isto chamo a atenção, para que o louvor, para a oração, a garra...  Não 
podemos perder este espírito, senão a Igreja deixa de existir. 

Vamos abrir  nossa Bíblia em II Crônica 34: 8 ao 16 
 

8) No décimo oitavo ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a 
casa, ele enviou Safã, filho de Azalias, Maaséias, o governador da 
cidade, e Joá, filho de Joacaz, o cronista, para repararem a casa do 
Senhor seu Deus. 9) E foram ter com Hilquias, o sumo sacerdote, e 
entregaram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e que os 
levitas, guardas da entrada, tinham recebido da mão de Manassés, de 
Efraim e de todo o resto de Israel, como também, de todo o Judá e 
Benjamim, e dos habitantes de Jerusalém. 10) E eles o entregaram nas 
mãos dos oficiais que eram superintendentes da casa do Senhor; estes o 
deram aos que faziam a obra e que trabalhavam na casa do Senhor, 
para consertarem e repararem a casa. 11) Deram-no aos carpinteiros e 
aos edificadores, a fim de comprarem pedras lavradas, e madeiras para 
as junturas e para servirem de vigas para as casas que os reis de Judá 
tinham destruído. 12) E os homens trabalhavam fielmente na obra; e os 
superintendentes sobre eles eram Jaate e Obadias, levitas, dos filhos de 
Merári, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para 
adiantarem a obra; e todos os levitas que eram entendidos em 
instrumentos de música. 13) Estavam sobre os carregadores e dirigiam 
todos os que trabalhavam em qualquer sorte de serviço; também dentre 
os levitas eram os escrivães, os oficiais e os porteiros. 14) Ora, quando 
estavam tirando o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, 
Hilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor dada por intermédio 
de Moisés. 15) Disse Hilquias a Safã, o escrivão: Achei o livro da lei na 
casa do Senhor. E entregou o livro a Safã. 16) Safã levou o livro ao rei, e 
deu conta também ao rei, dizendo: Teus servos estão fazendo tudo 
quanto se lhes encomendou. 

 
Qual era a situação de Jerusalém, a cidade do Povo de Deus?  Estava cheia 

de coisas, de idolatrias. Então o Rei mandou fazer um limpa; mandou dar uma 
arrumada, mandou tirar todas as coisas que estavam perturbando a vida de Jerusalém.  
E depois ele entendeu que precisava dar acabamento na Casa de Deus. Não era só a 
cidade que precisava, não era só a cidade que estava ruim, mas a Casa de Deus 
também.  Então ele mandou fazer uma faxina na Casa de Deus. 

Em II Crônica capítulo 34, versículos 8 ao 24 observamos que o rei já tinha 
feito uma série de coisas na cidade, já tinha purificado a terra, e a casa; ele mandou 
reparar a Casa de Deus. O rei  levou o dinheiro para fazer os reparos necessários na 
Casa de Deus. Então, o dinheiro foi passado para as pessoas responsáveis: eletricista, 
o carpinteiro, o mestre de obra, cada um com sua finalidade. Tinham ocorrido guerras, 
lutas, e o que aconteceu?  A Casa de Deus foi sendo destruída, danificada.  

No versículo 13: “Estavam sobre os carregadores e dirigiam todos os que 
trabalhavam em qualquer sorte de serviço; também dentre os levitas eram os 
escrivães, os oficiais e os porteiros.”  Fez-se uma reforma também na parte da música.  
Versículo 14: “Ora, quando estavam tirando o dinheiro que se tinha trazido à Casa do 
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Senhor, Hilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor dada por intermédio de 
Moisés.”  Quando eles estavam tirando o dinheiro que se tinha trazido à casa do 
Senhor, acharam o livro.  Então, qual era o problema mais sério que havia lá? Era a 
música? Era a parte de pedreiro, carpintaria?  Não.  Eles perderam o livro, não sabiam 
nem onde estava o livro; então, mexendo nas coisas, certamente tinha um lugar onde 
guardaram o dinheiro, e lá  acharam o livro da Lei.   

Agora a Igreja não é aquela Jerusalém, a Igreja agora é você.  Isto, às vezes, 
ocorre conosco. Fazemos a casa, construímos, fazemos faculdade, prosperamos 
financeiramente, casamos, constituímos família e aí perde-se o livro, perde-se a 
palavra de Deus.  Isto significa o seguinte: você não sabe a hora que nem o dia que 
você perdeu; a hora que deixou o livro: “Será que foi no campo de futebol? No meu 
trabalho? Foi na minha casa? Foi iludido com a minha escola? Deixei o livro por estar 
influenciado pelo o mundo?”  E, às vezes, queremos arrumar, ajeitar, reconstruir; e 
fazemos muita coisa; só que, não vamos alcançar nada daquilo se não tivermos de 
volta o Livro da Lei.   

O problema de Jerusalém não era o que o rei estava fazendo, arrumando a 
cidade, tirando a idolatria; pois  tudo aquilo já era consequência de terem perdido o 
Livro.  Eles começaram perder as guerras, perder as lutas, e a vida deles foi ficando 
difícil; mas tudo já era consequência por terem perdido o Livro.  Foi uma atitude correta 
do rei em restaurar e reconstruir; mas depois eles reconheceram que o maior problema 
que tiveram foi porque a Lei, a Palavra de Deus, não estava sendo colocada em 
prática pelos reis de Israel.   

O diabo sabe que se ele tirar a palavra da Igreja ele expõe a Igreja.  Se ele 
tirar da Igreja o que a Igreja tem de mais importante, que é o Espírito Santo...  Mas o 
Espírito Santo, nós temos por que guardamos a palavra. Senão vai ficar aquela Igreja 
que chega e só assiste  reunião; uma Igreja que não tem o Espírito Santo; uma Igreja 
que chega só para assistir o que esta acontecendo.  E lá no tempo do rei Josias, o 
povo estava fazendo isto também; só assistindo o que estava acontecendo em 
Jerusalém; eles não tinham Deus. E foi ficando uma vida difícil para eles; como pode 
ficar difícil para nós, se perdermos a palavra; se ela não estiver na sua boca, se ela 
não estiver no seu coração você não sai do chão meu irmão, não consegue fazer um 
louvor  a Deus; você não tem força; não tem o espírito de sabedoria, você não é capaz 
de resolver suas coisas, se você não tiver o Espírito Santo.  

Mas o Espírito Santo é tirado porque você deixou a palavra em algum lugar, 
você esqueceu o livro em algum lugar.  E você não ama mais,  não tem mais prazer no 
livro; se o livro ficou dentro do baú, ficou esquecido, é porque não tinha mais nenhum 
amor pelo livro.  

Agora no versículo 15: “Disse Hilquias a Safã, o escrivão: Achei o livro da lei 
na Casa do Senhor. E entregou o livro a Safa.”  “Achei o Livro na Casa do Senhor.”  
Onde o livro estava perdido? Dentro da Casa de Deus. Só se acha aquilo que estava 
perdido.  O Livro ficou perdido na Casa de Deus.  Isto é um perigo; perdermos a 
presença de Deus. A presença de Deus está aqui, mas está perdida, a palavra de 
Deus está aqui, mas está perdida.  

Versículo  19: “Quando o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes.”  
Nem o rei sabia o erro que estava cometendo.  O rei Josias  começou a reinar muito 
cedo; ele já pegou a coisa errada dos pais dele, e como a coisa era daquele jeito, ele 
não deu bola para o livro; quando ele ouviu o que foi lido sobre o livro, ele disse: “Meu 
Deus do céu, estamos perdidos.” Aí, ele rasgou as vestes, que era um sinal que eles 
tinham de arrependimento, de vontade de mudar; eles rasgavam as vestes. E aí eles 
resolveram fazer alguma coisa. 
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Quando leram para o rei, um pedacinho de Isaias, o rei disse: “Vamos tomar 
providencia, pois estamos perdidos.”  Nós não vamos rasgar a roupa, mas vamos 
rasgar o coração, e fazer alguma coisa. Se nós perdemos o livro, vamos atrás dele, 
vamos fazer alguma coisa pela Casa de Deus. Pois, não é só por nós aqui não; se 
você vê o estado em que ela se encontra espalhada no mundo; se você vê a Igreja 
necessitando, que ela precisa de pessoas honestas, apóstolos, profetas. 

A igreja não pode ser só isso! Só dinheiro para arrumar isto, dinheiro para 
arrumar aquilo, ela precisa de algo mais. Se você chega senta aí e cruza os braços, 
vendo o circo pegar fogo e não faz nada?  Vamos clamar, pedir  a Deus. O que cada 
um fizer vai valer.  Você vai dizer ao Senhor que ainda não é a igreja que sonhamos, 
ainda não é o Povo que nós queremos.  É isso que vai nos ajudar, é isto que faz você 
chegar a Deus.  Jesus viu isto.  Quem está no caminho não tem espírito só pra ficar 
olhando não, tem um espírito que incomoda, que tem zelo, que sente falta da presença 
de Deus, tem um Espírito Santo. 

Versículos  20 e 21:  
 

20) E o rei ordenou a Hilquias, a Aicão, filho de Safã, a Abdom, filho de 
Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: 21) Ide, 
consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, 
sobre as palavras deste livro que se achou; pois grande é o furor do 
Senhor que se tem derramado sobre nos por não terem os nossos pais 
guardado a palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo quanto está 
escrito neste livro. 
 

O rei disse: “Eu vou consultar a Deus para saber o que está acontecendo 
comigo.” Detalhe: tinha uma mulher que morava na parte baixa de Jerusalém, onde 
moravam as pessoas mais humildes, e foi lá que encontraram a profetiza Hulda. Se as 
igrejas que passaram atrás não fizeram o que tinham  que fazer, nós podemos dar 
desculpas?  Podemos dizer: “fulano não fez, cicrano não fez, meu avô não quer fazer, 
o irmão tal não quer fazer”; vai justificar se nós não fizermos?  Vai justificar colocar a 
culpa em alguém? Não vai. Não podemos nos defender culpando os outros.  Fazer o 
que o Rei fez é o correto, rasgar as vestes e consultar a Deus.  

Hoje, estamos vendo muita coisa que estava perdida na Casa de Deus.  E 
por isto devemos consultar a Deus.  “Senhor o que é que temos que fazer?” Será que 
ainda há alguma coisa que podemos fazer para restituir a Casa de Deus o louvor que 
ela tem direito? Restituir a presença de Deus que ela precisa. Restituir á Casa de Deus 
o poder para  curar. E nós vamos consultar a Deus, e isto não pode ser tarefa de uma 
pessoa só. Todos nós que estivermos vendo isto, que estivermos tomando 
conhecimento disto, vamos consultar a Deus.  E depois de achar o livro, vamos 
consultar a Deus.  Porque tantos problemas estão acontecendo, quantas guerras 
estamos perdendo, quantas coisas não somos capazes? É porque a Igreja perdeu. 

A mão de Deus não está encolhida, Deus não quer deixar de nos ouvir não.  
O que o rei fez? Foi consultar a Deus.  Cada um é responsável.  

 Será que é só isto?  Eu estou bem, não estou doente, estou sentindo bem, 
sem problema nenhum, estou bem empregado.  Mas não é só isso. A presença do 
Senhor podia ser maior, o louvor poderia ser melhor, existem pessoas enfermas e não 
são curadas, tem pessoas em nosso meio precisando de libertação, precisando de 
ajuda.  O livro fala de um Povo muito melhor do que nós somos.  O livro fala de um 
Povo que anda no caminho de Deus, um Povo perfeito, santo, sem iniquidade.  Eu vejo 
muita iniquidade em nosso meio.  Cada um é responsável.  Não vamos ficar parados, 
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vamos reclamar para Deus.  Muitas vezes vemos o problema e não temos força para 
fazer nada.  

Ver. 29: “Então o rei mandou reunir todos os anciãos de Judá e de 
Jerusalém.”  O rei mandou que todo mundo buscasse a Deus; ele era rei, então, ele 
determinou que todos fizessem isto. 

Agora no capítulo 35, versículo 3: “E disse aos levitas que ensinavam a todo 
o Israel e que estavam consagrados ao Senhor: Ponde a arca sagrada na casa que 
Salomão, filho de Davi, rei de Israel, edificou; não tereis mais esta carga sobre os 
vossos ombros. Agora servi ao Senhor vosso Deus e ao seu povo Israel.” Os levitas 
tinham a Arca da Aliança com eles.  O Livro estava perdido, os levitas com a Arca – a 
Arca simboliza a presença de Deus. O rei disse: põe a Arca aqui, agora não são só 
vocês(levitas) responsáveis pela presença de Deus e sim todo o Israel.  Hoje todos nós 
somos responsáveis pela presença de Deus.  Qualquer pessoa que fizer esta aliança 
com Deus tem esta responsabilidade com Ele. Nós temos que nos colocar numa 
situação para que contribuamos melhor.  Se eu tenho uma oração, vou contribuir com 
a oração, se eu tenho um sonho, vou contribuir com o sonho, um cântico, uma palavra, 
uma visão, eu tenho que entender que eu fiz aliança com Deus e faço parte da Casa 
de Deus; sobre meus ombros pesa a presença de Deus.   

A Igreja que acha o livro de Deus vai enxergar todas as dificuldades que 
Jerusalém passa, que o Povo de Deus passa.   

ORAÇÃO: O Rei de Israel hoje é Jesus Cristo. Vamos levar ao nosso Rei o 
livro que nós encontramos. Senhor por que tanta dificuldade?  Por que não posso 
apenas servir ao Senhor?  Consulte a Deus. 

Enquanto o povo tinha o rei para recorrer, o povo se sentia seguro; enquanto 
nós tivermos o Senhor, nós sentimos que há segurança, há esperança.  O Povo  paga 
o preço para ter do Senhor a vitória; um Povo que luta, que não tem vergonha de ser 
Filho de Deus; um Povo que rasga realmente o seu coração, que entende que não foi 
chamado apenas para viver, foi escolhido para ser Filho de Deus; não foi chamado 
apenas para sobreviver neste mundo, mas para ter comunhão com os Filhos de Deus.  
Hoje cantamos orgulhosamente que esta palavra encontrou lugar em nosso coração. 
Não deixe, Senhor Deus, que, levados por dificuldades, deixadas por nossos pais, 
venhamos correr o risco de perder de novo em algum lugar de nossa casa, em algum 
lugar do nosso coração, o livro que nós tanto amamos, o livro que aprendemos a 
admirar; não pode ficar escondido, não pode ficar distante de nós.  Perdoa-nos se 
temos sido assim, e levados pelas perseguições, tribulações e guerras, aconteça 
conosco aquilo que aconteceu com Israel, a cidade foi sendo destruída, altares foram 
sendo levantados a outros deuses; outros foram ocupando o lugar do Senhor, na 
cidade que o Senhor amou; até chegar ao ponto de não terem mais a tua presença na 
Casa que foi construída para o Senhor.  Tenha misericórdia de nós, e nos faça 
entender o que está sendo falado aqui hoje. Em nome de Jesus nós te pedimos.  

Proponha a Deus, consulte a Deus agora mesmo. Onde está a aliança que fiz 
contigo? Onde está o amor que tenho por ti? Onde está meu Deus o compromisso? O 
que aconteceu? O que ocorreu?   
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2 - LUTAR PARA QUE HAJA UNIDADE NA IGREJA 
 
 
 

Os discípulos perguntaram para Jesus: “o que temos que fazer?” “Aquele 
que mata, não mate mais...” (Lucas 3:10-11).   

Por que se prende uma pessoa?  Porque ela mata; a pessoa tem o espírito 
matador; se bobear, ela mata novamente.  Tira-se da sociedade o traficante porque ele 
está prejudicando a sociedade, tira-se o ladrão da sociedade.  E resolve? Não resolve. 
Por que tira a pessoa do meio? Porque ela não está em condição de viver no meio.   

E o Evangelho veio propor isto: uma sociedade, um Povo onde aquele que 
matava não precisa ser preso, não precisa ser tirado do meio; basta ele parar de 
praticar as coisas erradas.  Deus não quer um povo sentado, olhando, assistindo e que 
não esteja preocupado com isto. Deus não quer que você  continue fazendo o que não 
deve; Ele quer um Povo que esteja preocupado em fazer a sua vontade.   

A palavra vai iluminar, esclarecer e a pessoa vai entender que não deve 
fazer isto ou fazer aquilo.  Este é o plano de Deus: apagar os nossos pecados. 
Exemplo eu tenho um defeito e isto prejudica minha vida em sociedade, minha vida 
com os irmãos. Se eu entendi, vou pedir para Deus apagar esse meu pecado.  Se 
tenho três pecados, peço a Deus para tirar um, ficam dois; se peço para tirar mais um, 
fica um, até não ficar mais nenhum. Podia fazer o que quisesse com Jesus, tirar 
alguma coisa dele, ameaçá-lo, nada disso mexia com Ele.   

Nós não vamos parar, não vamos desistir, vamos continuar com esta ideia. 
Qual ideia? Que sejam apagados todos os nossos pecados. Todo mundo sabe que 
não é fácil, mas no nosso meio isto tem sido pregado. Até que o lobo viva com o 
carneiro; ou melhor ainda, o pai consiga viver com o filho.  Porque Jesus disse que no 
mundo seria assim: um contra o outro, pai contra filho.  Mas a proposta para a Igreja 
não é esta.  A proposta é até que consigamos almoçar juntos na mesma mesa. Vamos 
acreditar nisto, pois é a palavra de Deus para a Igreja.  

Vamos ler Efésios Capítulo 4, versículos do 1 ao 3:  
 

1) Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno 
da vocação com que fostes chamados, 2) com toda a humildade e 
mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, 
3) procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da 
paz. 

 
 

 Se tiver uma mesa com dez pessoas e as dez tiverem consciência disto, tem 
briga? Não tem. “Humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros.” 
Se eu acho que o Lucas fala demais, o que eu tenho que fazer?  Suportar. Seja o que 
for, se ele estiver perto, se ele estiver longe, eu tenho que suportá-lo. Para que não 
haja briga entre nós, para que não haja divisão entre nós. E o Lucas deve pensar da 
mesma forma.  Ele vai suportar os meus defeitos, os meus pecados, as minhas 
imperfeições.  Foi isto  que Jesus fez.  Ele suportou os discípulos. “Até quando vou ter 
que suportar vocês?” (Mateus 17:17). Mas Ele foi suportando até  conseguir que os 
defeitos dos discípulos fossem apagados.  

O plano de Deus com relação a Igreja é que cheguemos todos a este ponto. 



 9 

O normal é querermos que os outros cheguem: “eu quero que o Lucas fique do jeito 
que não me amola.” No plano de Deus o  maior é que tem se que humilhar, o maior é 
que tem que ter paciência, o maior é que tem que ter estas qualidades.  Você vai 
suportando e, com esse procedimento, você vai ensinando para ele.  Eu faço isso e 
aquilo com o irmão e ele não reclama, não fica chateado, parece um cordeiro... Se isto 
não ocorrer no nosso meio, nós não vamos alcançar esse nível de conversão, e nós 
temos que alcançar.  E a Igreja vai ser este Povo.  

 Se alguém o obriga andar um passo, você anda dois. Porque isto? Para 
ter o Povo, senão, não vamos ter este Povo.  Não paga mal com mal, para quê? Para 
ter este Povo, senão, não vamos ter o Povo que Deus quer. Porque no mundo é 
normal,  já existem as divisões, as coisas; mas nós estamos aqui aceitando um 
desafio, trabalhando no sentido de que exista um Povo de Deus.  Quais são as 
características deste Povo? Santo, irrepreensível.  Um Povo que consiga viver junto.  
Porque, vir assistir reunião, depois pegar o carro e ir embora, estamos sendo 
provados?  Não, não estamos sendo provados.  Temos que trabalhar mais para poder 
testar a nossa fé, provar a nossa capacidade, provar a nossa vida; e isto começa em 
casa; entre nós precisa acontecer isto para que o mundo veja a beleza, a glória de 
Deus.  Jesus disse: “Eu dei a eles a glória que tu me deste” (João 17:5).  Este povo 
precisa ser bonito, precisa ser visto, ser notado.  Este Povo é um Povo só, há unidade 
na fé. Muita coisa ainda vai acontecer no nosso meio para que este Povo exista.  

Em Isaías no capítulo 11, versículos 6 ao 9 está escrito assim: 
 

O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito; o 
bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino 
os guiará.  A vaca e a ursa pastarão juntas... O leão comerá palha como 
o boi.  A criança de peito brincará sobre a toca da áspide... Não se fará 
mal nem dano algum em todo o meu santo monte.   

 
 Deus não está falando sobre os bichos; Deus está se referindo a quem? A 

nós.  Pois, difícil é colocar junto aqui um com o outro entre nós. Isto está se referindo 
ao que Deus vai fazer.  Este povo vai existir, pode escrever, ele está sendo edificado.  
E vai acontecer aqui na terra.  Se você pensa que não vai ter esse Povo, então, você 
não vai lutar para que ele exista. Existe outra coisa que é necessária:  VOCÊ 
ACREDITAR.   

Se você tiver a paciência que Jesus teve, a humildade que Ele tinha, o amor, 
o espírito, a vontade, essa fé, você vai ajudar.  Primeiro vamos ajudar entre nós; 
depois vamos ajudar os outros.  Você pode ter certeza que têm muita gente no meio 
evangélico querendo Deus.  Muitas pessoas têm fome de Deus. Mas fazer o que, se 
falta luz?  Precisamos treinar primeiro no nosso meio, para depois ajudar.  

Vamos ler agora em Isaías capítulo 65, versículo 25:  “O lobo e o cordeiro 
pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi; pó será a comida da serpente. Não 
se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor.”  A serpente 
vai comer pó; e isso (carne) ela não vai achar no nosso meio. A hora que ela não tiver 
nada que comer  no nosso meio, ela não vai permanecer; ela fica enquanto  tem 
alimento(carne).  Porque em Isaías 65 está sendo profetizado o novo céu e a nova 
terra, e sobre o Povo que não alimenta a serpente. E vamos conseguir viver juntos, 
vamos conseguir amar uns aos outros; a ideia de cooperativa, a ideia de cooperar uns 
com os outros, praticar o Evangelho, essa é a ideia.  Ninguém tem que ficar esperando 
por ninguém; tem que fazer. É isto. O grande mal é ficar esperando os outros fazerem.  
Experimenta fazer isto, paciência, longanimidade.   

Agora em Lucas capítulo 3, versículos do 10 ao 14.  
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10) Ao que lhe perguntavam as multidões: Que faremos, pois? 11) 
Respondia-lhes então: Aquele que tem duas túnicas, reparta com o que 
não tem nenhuma, e aquele que tem alimentos, faça o mesmo. 12) 
Chegaram também uns publicanos para serem batizados, e 
perguntaram-lhe: Mestre, que havemos nós de fazer?  13) Respondeu-
lhes ele: Não cobreis além daquilo que vos foi prescrito. 14) 
Interrogaram-no também uns soldados: E nós, que faremos? Disse-lhes: 
A ninguém queirais extorquir coisa alguma; nem deis denúncia falsa; e 
contentai-vos com o vosso soldo. 

 
 
 Olha só: “A ninguém trateis mal.”  Por causa dele (do cristão) não vai existir 

guerra, contenda, briga; por causa dele, o lobo vai viver com o cordeiro.  Como vamos 
conseguir isso?  Revestindo-nos da armadura de Deus. Porque você vai precisar da fé 
para repartir;  vai precisar da fé para dividir a túnica;  da esperança para suportar; 
cingir-se com o cinto, porque você acredita na verdade.  Nós não vamos fazer isto sem 
estarmos bem armados; para que o boi consiga viver com o urso, para que  consigam 
viver juntos.  Aqui não falta capacete, tem capacete para todos, coturnos, cintos, etc., 
Nós só não vamos fazer, se não quisermos. 

Está profetizado, a palavra de Deus não vai deixar de acontecer. Este Povo 
existe e nós lutamos para que isto ocorra aqui, para que ocorra dentro da sua casa.  
Deus não está alheio ao que está acontecendo aqui não.  Ele sabe o que Ele precisa 
fazer por cada um.  A verdade é que, cada um deve fazer o que convém; se cada um 
fizer, se esforçar. Aquele que desceu (Jesus), subiu, é o mesmo que há de vir. Ele 
(Jesus)  não está dormindo, está acordado, Ele participa de todas as reuniões, Ele está 
edificando a Igreja. 

Se estamos sendo preparados para ser a luz para o mundo, imagine então 
entre nós, como deve ser? Entre nós não pode nem pensar em divisão, discussão, 
diferença; mas para alcançar isto, tem que partir de você.  Mas nós queremos esperar 
que aconteça para depois participarmos.  Pense diferente: eu vou fazer tudo para não 
brigar com ninguém, para não ter problema com ninguém... Eu peço para Deus apagar 
os meus pecados, o Silvio pede para Deus apagar os pecados dele, o Godoy pede 
para Deus apagar os dele;  e a convivência entre nós vai ser boa.   

Tem um versículo que diz: “foi para isto que Deus nos preparou.” É para isto 
que Deus nos chamou, essa é a nossa vocação, nosso chamado; e se Ele nos 
escolheu, Ele  sabia que seríamos capazes. Ele deu aos discípulos uma missão, e nos 
tem dado também uma missão.  

O inimigo vai explorar nossas fraquezas, e isto começa dentro de casa, entre 
pai e filho.  E onde nós vamos aprender? É lá. 

 
ORAÇÃO: Amém Senhor. Obrigado Jesus por  sua palavra. Nós 

reafirmamos nosso propósito de aceitar a palavra; na esperança de que nossos 
pecados sejam apagados.  O esforço que cada um faz para alcançar o Reino de Deus 
será visto por Deus, Ele saberá recompensar o esforço que cada um faz para permitir 
que o urso viva com o boi.  Eu creio que Deus quis dizer com isto uma parábola, e nos 
mostrar que somos o urso e, às vezes, não temos pensado o quão é importante termos 
que suportar aquele que habita conosco.  Quem sabe não sou eu o mais forte, o mais 
difícil, o mais violento, que precisa de mais perdão; quem sabe não sou eu que 
necessito de ter os pecados apagados por Deus.  Apaga, Senhor, os meus pecados, 
as minhas transgressões, para que o meu irmão não reclame de mim,  para que o meu 
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irmão não seja prejudicado por mim; que seja eu a pessoa que o Senhor vai usar 
para unir, para criar entre nós a unidade perfeita da fé, do espírito, da palavra... Amém 
Jesus! O Senhor é precioso para nós; obrigado por tudo  que o Senhor tem feito; 
porque a obra que o Senhor realiza em nossos dias, nós já sentimos que podemos nos 
orgulhar dela; podemos admirar o trabalho que o Senhor já tem feito. Amém, obrigado 
por tudo; quem sabe o Senhor não levará também a outros povos, a outras Igrejas, a 
outros irmãos que, às vezes, não têm recebido o que nós temos recebido e que ao 
conhecer o que estamos conhecendo, saberão também habitar sem contenda, sem 
briga, sem confusão, porque a tua palavra tem este poder, tua palavra tem esta força.  
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3 - MISERICÓRDIA 
 
 

Que o Senhor, realmente, possa estar ouvindo nosso clamor, nossa oração e 
vir de encontro a cada um,  a cada pedido que se faz. Que Deus possa ouvir você e 
atender a sua oração. Amém! 

Vamos abrir a nossa Bíblia em Tiago Capítulo 2:10 ao 13: 
 

Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem-
se tornado culpado de todos. Porque o mesmo que disse: Não 
adulterarás, também disse: Não matarás. Ora, se não cometes adultério, 
mas és homicida, te hás tornado transgressor da lei. Falai de tal maneira e 
de tal maneira procedei, como havendo de ser julgados pela lei da 
liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou 
de misericórdia; a misericórdia triunfa sobre o juízo.  

 
Preste atenção no que Deus quer falar com você, no que Ele quer falar com 

cada um de nós. A palavra é para quem escuta; se você não escuta, não é para você; 
quem sabe, outro dia Deus fala com você.  A palavra é para aquele que ouviu,  pois, 
muitos dos que aqui estão, não vão ouvir, vão estar aqui, mas não ouvirão.  A palavra 
diz: “Bem aventurado aquele que ouve” (Mateus 7:26).  Se você ouvir a palavra, preste 
atenção, pois Deus quer falar com você.  

Vai haver juízo? Vai. E o juízo já está acontecendo aqui, já está acontecendo 
com a Igreja; o juízo começa com a Igreja; ela está sendo julgada agora. E no juízo 
final, serão julgados todos os que não participarem da primeira ressurreição. Você 
acredita que existe o inferno? Que existe Deus? Que existe o céu, o diabo, satanás? 
Temos que estar observando tudo isso,  pois a Igreja está sendo julgada agora.  Como 
vai ser o juízo final?  Você vai ser julgado pelo bem ou pelo mal que você fez. Se a 
Igreja hoje corre na esperança de participar da primeira ressurreição, faz  ela muito 
bem.  Mas se ela não participar?  Ela fez tudo para participar da primeira ressurreição,  
mas se não participou da primeira, ela está levando para o juízo final muita coisa a seu 
favor.   

Muitas pessoas que nunca ouviram o evangelho levam vantagem sobre quem 
está ouvindo, porque quem está ouvindo, está ouvindo por quê? Porque está sendo 
chamado para participar da primeira ressurreição. Quem está ouvindo, não está 
ouvindo para o juízo final, mas para participar da primeira ressurreição. Jesus está 
chamando você, “quando ouvirdes a voz de Deus não endureçais o vosso coração” 
(Hebreus. 3:8). A palavra de Deus hoje está com Jesus (Hebreus 1:1-2).  Muitos 
ouviram, mas endureceram o coração; e quem está ouvindo a voz de Deus hoje, 
preste atenção, pois Deus está chamando você para a primeira ressurreição e não 
para o juízo final. A Igreja está sendo julgada agora.  A  Igreja é o corpo Dele (Jesus) a 
cabeça é Cristo. Ele está preparando lugar para mim, para você, para todos nós.  

Deus elegeu Cristo: “Em Cristo será chamada sua descendência” (Gálatas 
3:29).  Bem-aventurado (feliz) é a pessoa que ouviu o evangelho, ouviu a palavra e 
deu ouvido a ela.  Você pode ou não aceitar o convite. Quando você aceita o convite, 
você se considera  um convidado, e por isso tem que valorizar o convite. Você foi 
convidado para participar das Bodas do Cordeiro, para participar do Reino de Deus; foi 
chamado para ser Filho de Deus; tem que pensar bem nisto.  Quando somos 
chamados para uma festa, para uma coisa importante, tomamos as providências que 
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se deve tomar para participar daquela festa. O que me é exigido para participar 
daquela festa? O que Deus está falando hoje conosco?  Que Deus quer a pessoa (que 
vai participar da primeira ressurreição), perfeita, sem pecado. É possível? É possível. 
Porque Ele mandou o Cordeiro de Deus para tirar o nosso pecado.  Toda palavra que 
Deus fala conosco, é visando tirar o nosso pecado.   

Toda a Doutrina de Cristo é uma água que é derramada sobre você para tirar 
a impureza, alguma coisa que está em você.  Sempre vai existir alguma coisa errada, 
senão, não estaríamos aqui, não reuniríamos aqui.  Nos reunimos aqui  justamente 
com esta finalidade.  Quando estamos cantando, louvando, estamos aprendendo; 
quando estamos cantando de coração, alguma coisa está sendo feita; quando ouvimos 
a palavra, ouvimos um sonho, uma profecia, uma mensagem é com a finalidade de 
tirar alguma coisa errada do nosso meio, nos purificar de todo o pecado.   

Se a cabeça é santa, é impossível o corpo não ser santo.  Qual é o nosso 
problema? É a dificuldade que temos para ser como Ele é.  Todo mundo sabe que é 
difícil e Deus também sabe.  E Ele nos reúne aqui e joga um pouco de água para nos 
lavar. Não se assuste e nem se escandalize, pois todas as vezes que você sentar  
nesse banco e ouvir a palavra, Deus tem alguma coisa para falar,  tem alguma coisa 
para te corrigir. Ele o está purificando, lavando com  a potassa do lavandeiro.  Ai de 
nós se Deus não estivesse fazendo isto.  Quando você participa de uma reunião, seja 
aqui ou em qualquer outro lugar, você pensa assim: “em que Deus vai me corrigir? O 
que Deus vai me ensinar hoje?”  Alguma coisa Ele tem para nos ensinar.  Todas as 
vezes que você participa de uma refeição, toma um copo de leite, come uma banana, 
por acaso não está se alimentando? Não traz beneficio para a sua saúde?   

Quando sentamos na mesa de Deus (Deus prepara uma mesa todas as 
vezes que reunimos), por acaso Deus vai colocar na mesa uma comida que vai lhe 
fazer mal? Não. Se foi Deus que colocou a comida, com certeza é boa.  Por isto é que 
não podemos comer na mesa de Deus e na mesa dos demônios, porque na mesa dos 
demônios (onde muitos se assentam), você vai comer alguma coisa que vai lhe fazer 
mal.  Aquilo que você comeu na mesa do diabo, vai fazer com que você fique pior do 
que já é; se você for egoísta, fica mais egoísta ainda; se for individualista, mau, 
vaidoso e assim por diante, você fica bem pior; com certeza, se você comer na mesa 
do diabo, você vai piorar.  Se você comer aqui, na mesa de Deus, Deus vai lhe ensinar 
alguma coisa, vai lhe ajudar a ser melhor, a aproximar da estatura do varão perfeito, da 
natureza divina, da santificação. Fique atento, prestando atenção naquilo que Deus lhe 
ensinou. 

Nesse trecho que lemos, diz assim: “Qualquer que guardar toda a Lei, mas 
tropeçar em um só ponto...” (Tiago 2:10).  Olha como seria difícil se fôssemos julgados 
pela Lei.  Se pecássemos, infringíssemos  um artigo, seríamos culpados  de toda a Lei.  
Se alguém cumpre o artigo quatro, mas o seis ele já não cumpre, pecou da mesma 
forma, a Lei reprova a pessoa.  Veja como seria difícil ser julgado pela Lei.  O Paulinho 
passou no artigo quatro, mas foi reprovado no artigo seis. O Rossini passou no artigo 
seis, mas foi reprovado no artigo quatro.  Todos nós se fôssemos julgados pela Lei, 
dificilmente teríamos condições de passar.  

Jesus Cristo não pecou, Ele não infringiu nenhum item da Lei, foi perfeito.  
Mas, onde queremos chegar?  É que não estamos sendo julgados por esta Lei, e sim 
pela Lei da liberdade.  Eu não estou sendo julgado por esta Lei seca, estou sendo 
julgado por outra lei, a lei da liberdade.  Cristo me libertou, tirou-me desta prisão, deste 
jugo pesado que era a Lei.  “Em vez de você cumprir esta Lei, de obedecer esta Lei, 
ouça-me, me escuta, me dá ouvidos.”  
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O que Deus quer falar mais conosco hoje? Há um detalhe importante aqui, 
no versículo 13: “Porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de 
misericórdia; a misericórdia triunfa sobre o juízo.”  A Igreja está sendo julgada agora; 
se eu não tiver misericórdia, o que vai acontecer comigo?  O Juízo será sem 
misericórdia sobre mim.  Como isso se dá?  O que é misericórdia? É ter dó, pesar, é 
alguma coisa que desperta em você por causa da infelicidade do outro.  Será que você 
tem misericórdia? Será que Deus coloca no nosso meio, pessoas para que  tenhamos 
misericórdia delas?  Coloca.  Pra quê? Para nos provar, nos treinar; para fazer com 
que estejamos sendo preparados para o Reino de Deus. Não é fácil ter dó, compaixão,  
misericórdia dos outros.  Precisamos pedir a Deus: “Senhor, neste ponto eu estou 
falhando.”  Se alguma coisa faz mal para o outro, é melhor você sofrer aquilo do que 
fazer o outro sofrer; isso é que é  ter misericórdia dos outros.  Ele (Jesus) é piedoso, 
misericordioso.  Se você não é misericordioso, vai ter que ser.  Ninguém vai entrar no 
Reino de Deus se não for  misericordioso, piedoso, se não tiver dó.  

É preciso que toda vez que a Igreja escutar uma palavra, ela ore ao Senhor e 
peça a Ele ajuda.  Se você pensa que vai ser misericordioso porque você quer ser; por 
obrigação não vai conseguir.  Mas se você treinar, pedir a Deus: “Senhor me ensina a 
ter misericórdia, ter compaixão dos outros; o meu coração é duro, eu penso muito em 
mim, eu preocupo muito comigo.”  Mas a Igreja não pode ser assim, Ela precisa ter 
misericórdia; precisamos ter misericórdia de nós aqui e depois do mundo.  Falamos 
muito isso: “Senhor tem misericórdia”; mas não sabemos o que significa isto. E você 
tenha certeza de uma coisa: Deus não vai ser misericordioso com você se você não for 
misericordioso, se você não quiser ser misericordioso. “Senhor me ensina a ser 
misericordioso; faz isto nascer  em mim.” 

“Mas o Wender está errado!” A misericórdia triunfa sobre o juízo; “mas o 
Wender faz isso, faz aquilo”, tem muitas coisas para impedir que eu tenha misericórdia 
do Wender, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo.  Antes de fazer juízo sobre ele, eu 
preciso ter misericórdia dele.  Tenho que dizer: “Senhor tem misericórdia do Wender, 
tenha dó do Wender.”  Se formos olhar a quantidade de pontos negativos que a 
pessoa tem, você não vai ter misericórdia dela.  Às vezes, até vai ter raiva, vai destruir 
a pessoa, vai excluir a pessoa. Agora, imagine se Deus não tivesse misericórdia de 
nós?  Foi falado agora mesmo: “Eu não peco no ponto tal, mas peco no outro.”  Se 
Deus não tivesse misericórdia de mim, passava o rodo, passava a régua.  Eu não 
tenho misericórdia da Lucimar porque ela é isso, isso, isso e eu quero passar a régua 
nela; mas, será que eu não peco em nada?  Será que eu já sou perfeito?  Misericórdia, 
piedade, dó são coisas que devem sobrar no nosso meio.  

A misericórdia triunfa sobre o juízo; quanto mais formos misericordiosos, mais 
próximos de Deus estaremos.  Igreja que não tem misericórdia não pode, de forma 
nenhuma, agradar a Deus.  Pense nisto.  Isto é uma coisa que temos que exercitar; 
senão vamos ficando isolados, sozinhos; você vai  construindo o seu próprio mundo, 
seu próprio ambiente.  A Igreja vai ficando partida, porque é a misericórdia que nos 
une, é a misericórdia que nos faz ter dó, compaixão.  Por que Judas nunca saiu? Por 
que os discípulos estavam sempre juntos?  Que dia Jesus desfez de alguém? Que 
dia? Eu não vejo isto  em lugar nenhum da Bíblia. Jesus tinha compaixão, tinha dó, 
tinha muita misericórdia.   

Mateus capítulo 9:13: “Ide, pois, e aprendei o que significa: Misericórdia 
quero, e não sacrifícios. Porque eu não vim chamar justos, mas pecadores.” “Ide e 
aprendei...”, nós não temos que aprender? Vai e aprenda o que significa misericórdia. 
Não é o sacrifício da Lei e sim a misericórdia.  Quando você chega e Deus tem 
misericórdia de você é tão gostoso, é tão bom, nos alivia de tal maneira... Quando 
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você tem misericórdia da pessoa acontece à mesma coisa.  Mas quando você 
agride, ofende, acusa, cobra, exige, maltrata, você não está agindo com misericórdia.  
Diante de Deus, chegamos cheios de imperfeições  e pedimos a Deus assim: “Senhor 
tem misericórdia, não olhe os meus defeitos, não leve em conta os meus pecados, tem 
misericórdia de mim!”  Eu estou pedindo a Ele para ter dó de mim; pois Ele sabe que 
eu sou pecador.  Se Ele for agir, levando em conta todos os meus pecados, eu não 
vou sentir bem, pois vou ser acusado.  Ele vai dizer pra mim: “e isso que você não fez 
e isso que você não quer fazer, e isso que você não está me ouvindo, e isso que você 
não quer obedecer.” Aí eu vou sentir acusado; mas se eu chegar como aquela mulher 
chegou, como o centurião chegou, como aqueles que chegaram assim diante dele: 
“Senhor tem misericórdia de mim, eu não sou digno que o Senhor passe na porta da 
minha casa; eu não sou digno que o Senhor fale comigo; mande alguém para falar 
comigo, não leve em conta as minhas falhas, as minhas transgressões.”  

É isso que a Igreja precisa aprender, “ide e aprendei”; vamos aprender, 
vamos tentar, vamos realmente ser misericordiosos.  Não julgar, não condenar, não 
acusar, não maltratar, não ofender, vigiar, fazer tudo para que isto não aconteça.  Não 
é você que julga se tem razão ou não, se tem direito ou não. Faz como quem faz para 
Deus; Deus não é digno?  Faça para Deus, e fique com a consciência tranquila.  Com 
isto, Ele apaga os meus pecados.  E se eu voltar a pecar?  Eu volto de novo com a 
mesma humildade, com o coração disposto a dizer: “Senhor tem misericórdia.”  

Vamos abrir em Lucas capítulo 1, versículo 50:  
 

E a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que 
o temem. Com o seu braço manifestou poder; dissipou os que 
eram soberbos nos pensamentos de seus corações; depôs 
dos tronos os poderosos, e elevou os humildes.  

   
 Aquele que teve humildade e chegou para Ele e disse: “Senhor tem 

misericórdia de mim”, ou seja, “não me julgue, não me condene, não leve em conta os 
meus pecados, deixe-me falar com o Senhor; ajuda-me, continue me corrigindo, 
continue me lavando, continue fazendo de mim um Filho de Deus.” Ninguém vai fazer 
parte do Corpo de Cristo se não for pela Lei da liberdade; nós somos livres, totalmente 
livres.  Se você é livre, você tem o direito de errar.  Mas, quando você percebe que 
errou, o que você faz?  “Senhor errei, tem misericórdia de mim; o Senhor tem notado 
que eu estou tendo misericórdia dos outros...”  Como isto é bom para nós, como isto 
nos ajuda.  Porque, às vezes, nos sentimos tão culpados, tão condenados, que 
ficamos sem coragem de fazer oração a Deus, sem coragem de conversar com Deus. 
  Mas eu quero dizer para você que isto não é a vontade de Deus; a vontade de 
Deus é que você supere todas estas coisas, usando esta lei tremenda que é a lei da 
liberdade; lei que permite você chegar perto de Deus e dizer: “Senhor tem compaixão 
de mim, tem misericórdia de mim, tira os meus pecados.” Aí, vem aquela coisa boa, 
aquele bálsamo que descansa, que lhe traz a paz; a paz que você perdeu; você estava 
angustiado, nervoso, triste, doente, irado, perdeu a paz, e recorre àquele que traz a 
paz.  Vamos ser um Povo de Deus misericordioso, um Povo que sabe que a 
misericórdia é melhor do que o juízo.   

Deus ensinou alguma coisa? Ensinou. E se você não colocar em prática? Só 
quando Deus falar novamente.  Se você não colocar em prática, não vai acontecer 
nada.  Mas, quando você for orar, você lembra desta palavra MISERICORDIA; lembra 
que misericórdia é a compaixão, a dó despertada pela luta que o outro passa. Eu 
preciso ter misericórdia do Ramiro...  Estes dias, alguns irmãos foram na casa do 
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Omilde, ajudaram a construir um lugar onde ele pudesse trabalhar, isto é 
misericórdia. É preciso ter misericórdia, eu preciso ter pena dos irmãos que vêm de 
longe e ganham pouco; que enfrentam dificuldade para estar aqui, preciso mostrar 
para Deus,  preciso falar isto para Deus.  Precisamos ter misericórdia dos nossos 
filhos; precisamos ter misericórdia da dificuldade que as pessoas passam; conflitos na 
alma, dificuldade para esquecer, dificuldade para confessar. 

 
ORAÇÃO: Senhor, tem misericórdia de nós! Rogo por mim e pela Igreja, para 

que o Senhor tenha misericórdia, tenha compaixão de nós e nos permita viver 
perdoados dos nossos pecados, para que o inimigo não leve vantagem sobre nós; 
para que ele não tenha onde segurar; para que ele não possa, Senhor Deus, ter 
oportunidade de nos condenar.  Que a misericórdia seja parte do nosso dia a dia. 
Misericordioso, sabemos que o Senhor  é, e para fazer parte do seu Corpo, vamos 
aprender também, vamos saber também o valor  que a misericórdia tem. Nós te 
pedimos Pai Santo. Amém! 

Às vezes, você tem alguma amargura, algum sentimento, peça a Deus para 
ter misericórdia de você; peça a Deus para lavar, tirar; porque você, com certeza, tem 
tido misericórdia dos outros... 

 
Música:  

Quanto mais eu conheço ao Senhor, me envolvo mais e mais com o teu amor, me 
aproximo com temor do teu altar, quase posso te tocar. 
Toda minha vida entrego nesse altar, tudo que me poderia exaltar, eu aceito o 
compromisso de te amar e viver da minha fé. 
Porque tenho conhecido o teu poder, sei que tua mão me poderá suster, só preciso de 
uma coisa receber, tua graça em meu viver. 
Nenhum mal noturno me envolverá, e o inimigo não me tocará, como sacerdote subo 
neste altar, consagrando o meu ser. 
Toda minha vida entrego nesse altar, tudo que me poderia exaltar, eu aceito o 
compromisso de te amar e viver da minha fé. 
Porque tenho conhecido o teu poder, sei que tua mão me poderá suster, só preciso de 
uma coisa receber, tua graça em meu viver. 
 

VISÃO – Sérgio: Tinha algumas panelas na reunião, e elas eram para 
cozinhar arroz.  Aí, as pessoas vinham com sacos de arroz de 5 kg, mas quando 
chegava a hora de colocar na panela, colocava só um pouquinho e voltava com o 
saco. Então, tinha que comprar mais arroz para completar, senão ia faltar arroz. 

 
Rossini – Às vezes, Deus tem que ter misericórdia de nós, independente da 

misericórdia que  temos; porque a misericórdia que temos é muito pouca,  poderíamos 
ter até mais, mas temos receio de ter dó dos outros, compaixão dos outros... Aí, vem 
com um pouquinho e coloca ali e volta com o saco. Se Deus fosse nos julgar pela 
misericórdia que temos, estávamos perdidos.  Então, Ele completa as panelas para 
não faltar alimento para nós.  

Não sei se você entendeu! Se você não entendeu, eu vou ser mais claro: 
Tenha mais misericórdia dos outros, tenha pena, tenha dó, compaixão, daqueles que 
estão perto, daqueles que estão longe... Vamos deixar a panela bem cheia...  

Abrace o seu irmão e estamos encerrando em nome de Jesus.   
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4 - A FÉ DE NOÉ CONDENOU O MUNDO 
 
 

Deus abençoe a todos, que todos tenham uma boa noite. Amém? Vamos 
então abrir nossa bíblia em Hebreus capítulo 11 versículo 7, diz assim: 
 

Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, 
sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua 
família; e por esta fé condenou o mundo, e tornou-se herdeiro da justiça 
que é segundo a fé.  

 
Se pegarmos aqui no capítulo 11 cada uma destas passagens, elas estão 

falando das experiências por que passaram nossos antepassados, nossos irmãos na 
fé. E se analisarmos cada uma, vamos observar muitas coisas importantes, por 
exemplo: “uma pessoa foi avisada pela fé”; se não prestarmos atenção direitinho, 
vamos imaginar que uma pessoa veio e avisou a ele, fisicamente,  que ele a viu e falou 
que ia acontecer isso, aquilo; mas não foi assim; foi pela fé.  Quando fala que foi pela 
fé, quer dizer que a pessoa não viu, não escutou. Porque lá em cima (no versículo 1) 

fala que “a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das 

coisas que não se vêm”.  Então, a fé é uma coisa importante demais, ela é 
fundamental na vida do cristão; é imprescindível.  O cristão vive pela fé,  o Filho de 
Deus vive pela fé; então, se ele vive pela fé, ele não vê, ele não pega, ele não sente, 
ele acredita. Quando a pessoa começa a querer ver, querer provar, é sinal que ela está 
perdendo a fé; é sinal que ela vai se atrapalhar;  ela vai perder a fé.  E sabemos que a 
fé é o fundamento; quando você tira o fundamento, tira a base, a pessoa cai.  Então o 
que aconteceu?  Perdeu a fé; ela não acredita mais.  Quando você começa a vida 
cristã, você abre o livro (bíblia) e lê; você acredita que Deus está falando com você: 
“nossa que coisa boa, Deus falou comigo aqui,” e aquela fé o  alimenta, lhe dá força, 
lhe dá esperança.  Se você estava abatido, você se renova, nasce dentro de você uma 
esperança.  Vem um outro dia e você lê um salmo pela primeira vez e você crê, e fica 
feliz, fica animado; se tinha algum abatimento, desaparece, etc.  Um sonho, nunca 
tinha ouvido falar em sonho e nem em visão: “como foi? Você viu mesmo? Foi assim, foi 

assado...” e ela fica toda impressionada com aquela visão; ela acredita, “olha, Deus 
mostrou isso.”  Essa fé é a base, é o fundamento da vida dela; com essa fé, ela vai 
longe.  Mas o que acontece?  Vem à tribulação, vêm os problemas, vêm às coisas e 
ela começa a colocar dúvida, ela começa a não acreditar, ela começa a duvidar. O que 
é dúvida?  Fé é acreditar. Dúvida é perder a fé, é não acreditar mais.  E pelo fato da 
pessoa não acreditar, ela vai perdendo a base, o fundamento; vai perdendo aquilo que 
a sustentava, vai perdendo aquilo que fazia com que ela fosse um Filho de Deus.  O 
que a mantinha de pé, o que fazia com que ela não matasse, não roubasse, não 
mentisse, era o temor; esse temor veio pela fé.  E aí ela começa a perder a fé, começa 
a não acreditar, e começa voltar a fazer tudo o que ela fazia naturalmente.  Então, o 
que diz as escrituras? “O cão volta ao seu vômito (Prov. 26:11)”, a porca volta lá pra lama 
(II Pedro 2:22).  

Porque o que mantinha você era a fé; a esperança de tudo era a fé; você 
perdeu a fé, não acredita mais, não teme. Quem perdeu a fé, perdeu o temor de Deus. 
E aí então, começa a fazer as coisas; “ah não aconteceu nada; fulano faz e não 
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acontece nada, cicrano faz e não acontece nada, eu vou fazer também”; e aí vai 
perdendo a fé. “Cicrano  não está vindo  na reunião e parece que está melhor do que 
eu”; “o outro faz o que quer e não acontece nada”; “fulana, beltrana  estão ai 
aprontando e não aconteceu nada de mal na vida delas”; o que diz as escrituras? Que 
os maus testemunhos, os escândalos contribuem para derrubar a Igreja.  Porque a 
pessoa deixou de acreditar; ela viu aquilo e se escandalizou. Então, Jesus alertou 
muito quanto a isso, “cuidado para não se escandalizar.” Por isto, é importante saber 
tudo a respeito do Evangelho.  Porque quem sabe tudo a respeito do Evangelho, não 
se escandaliza; quem tem a base sólida, não se escandaliza, pode acontecer o que 
for.  Cuidado para que isso não venha a acontecer com você e você venha perder sua 
fé. 

Lendo aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 7: “Pela fé Noé, divinamente 

avisado das coisas que ainda não se viam...” O que ainda não se via na época de Noé? 
Ninguém via chuva, pois não chovia. E ele foi divinamente avisado, quando fala 
divinamente, é porque alguma coisa aconteceu e ele creu que foi Deus. Amém. Por 
exemplo: estamos aqui reunidos, temos a cooperativa, temos vocês aqui, nossas 
reuniões, os livros, os CDs, etc., tudo isso é porque um dia eu (Rossini) cri que foi 
Deus que havia falado comigo.  O dia que eu perder essa fé, não tem mais sentido 
estarmos reunidos aqui.  Porque, enquanto estivermos reunidos aqui, estamos 
guardando uma fé.  E se você me perguntar: “como você foi avisado?” Foi 
divinamente; eu fui divinamente instruído por Deus.  Aí foi passando o tempo e foram 
acontecendo as coisas que, para mim, testificavam, provavam que minha fé estava 
certa.  Muitas coisas aconteceram, dentre elas: visões, curas, libertações, etc., coisas 
que foram feitas através desta fé; através da minha mão, da minha oração, as coisas 
foram acontecendo.  Muitas coisas também aconteceram para poder tirar a minha fé. 

Estes dias  fui à casa do “Seu” João, pai do Wellington, pois ele tinha feito 
uma cirurgia e estava muito amolado, triste.  Porque o homem é assim, não pode ficar 
doente que ele fica. Ele quer estar na rua, andando, trabalhando, fazendo as coisas.  E 
o seu João ficou lá, impossibilitado de sair por causa da cirurgia, abatido demais.  
Quando a pessoa fica muito abatida, o que está acontecendo? A fé da pessoa está 
abalada, está correndo risco e isso é um perigo.  Aí, ele estava muito oprimido, 
amolado, chateado. Muitas coisas acontecem e colocam a nossa fé em risco, se não 
tiver cuidado, perde a fé; e uma pessoa sem a fé, é uma pessoa normal, igual às 
outras; que faz todas as bobagens que as outras fazem.   

A nossa vida é diferente porque a nossa fé é diferente; em quem nós cremos 
é diferente; no que nós cremos é diferente.  Aí o seu João disse que fez uma oração 
assim: “Senhor, o Senhor sabe que eu amo o Senhor demais, e olha o estado em que 
eu estou, que situação eu estou.  Eu tenho certeza que o Senhor me largou, que o 
Senhor me abandonou, aliás, eu acho que o Senhor nunca olhou por mim.”  Jesus 
pregado na cruz,  crucificado, era para ele pensar: “Deus não existe.”  

Tudo acontecendo ao contrário, “o pau caindo a folha” e ele ia ser pregado na 
cruz ali.  Muitos de nós, por qualquer coisa, pensa logo: “Deus não existe, Deus 
esqueceu de mim.”  Porque Deus você não vê, você não pega, você tem Deus é pela 
fé; e a Igreja vai ser assim até o fim, porque se não fosse assim, estaríamos sendo 
injustos com os nossos antepassados.  Todos eles viveram pela fé, por que vai mudar 
agora?  Os ‘belezões’ dessa época, desse tempo, os ‘engraçadões’? Não, Deus não 
vai mudar. A regra continua sendo assim: você crê, você tem Deus, você não crê, 
então não tem Deus. É impossível sem a fé em Deus você ter Deus.  Só se tem Deus 
se for pela fé.  Por quê?  Porque Deus não tem jeito de pegar, cheirar, sentir, ver, não 
tem.  Eu volto a dizer: seria injustiça mudar a regra do jogo nessa altura.  Se todos os 



 19 

outros que conseguiram alguma coisa com Deus foi pela fé, Deus não vai mudar, 
por sua causa, por minha causa, por causa de ninguém. Ele vai continuar mantendo 
dessa forma: pela fé.  

Aí, o seu João fez essa oração e foi dormir, e sonhou: Ele sonhou que  eu 
(Rossini) estava dormindo na casa dele, só isso. E ele levantou animado, contou para 
a Dona Adair:  “eu acho que Deus não me abandonou não, porque o irmão Rossini 
estava dormindo aqui.”  Ele acredita que Deus está comigo, olha só a responsabilidade 
que eu tenho.  Se ele não acreditasse que Deus estava comigo, não ia adiantar. Ele 
levantou satisfeito, crendo que Deus estava com ele.  Ele disse que foi a salvação 
dele. Permitiu ele continuar lutando, bastou um sinal.  Deus dá muitos sinais para nós, 
Ele não pode fazer diferente.  Mas, talvez para muitos aqui já não adianta mais sinais, 
mas para ele foi um sinal.  Muitos sinais são dados por Deus para que você creia.  Às 
vezes, a pessoas passa o dia inteiro preocupada com uma coisa e chega na hora da 
reunião a palavra fala com ele: “quem contou para o irmão Rossini o problema que eu 
estou passando?” E Deus falou exatamente aquilo que eu precisava ouvir.  E aquela fé 
na palavra anima,  dá a ele mais um pouquinho de disposição para andar mais alguns 
passos; ele dá um, dois, três, quatro, cinco passos e daqui a um pouquinho, ele 
precisa de mais o que? De mais um empurrão.   

Por isto é que você não pode ficar muito tempo sem vir na reunião.  Por quê? 
Porque, quando Deus reúne a Igreja, Ele sabe da dificuldade que todo mundo está 
passando.  Ele dá uma palavra e cada um recebe um incentivo, se prestar atenção, se 
ouvir, se acreditar que Deus falar; pois tem uns que nem acreditam que Deus fala.  “Eu 
vou lá porque Deus fala.” Quando não acredita, vai ficando cada vez mais difícil para a 
pessoa.  Não acredita mais em sonho, não acredita mais em visão, não acredita mais 
na palavra, não acredita mais na Igreja, como vai ficar a vida dela? A pessoa vai 
descartando os sinais, a maneira de Deus falar.  “Deus falou, antigamente, da seguinte 
forma... hoje, fala da seguinte forma...”   

Fé é uma coisa simples demais, mas é fundamental. Quando você pega um 
versículo e acredita, você pega um dia e vai fazer efeito, outro dia e faz efeito; o dia 
que você começar a achar que aquilo não é mais verdade, não faz mais efeito; aí você 
vai pegar e não vai fazer efeito nenhum; aí, realmente, Deus não esta falando mais 
com você. Deus fala pela fé, quando você crê, Ele está vendo você crer, então, ele faz 
questão de lhe dar... Quando o seu João orou, Deus viu a oração dele, sentiu o 
problema dele, e Deus deu uma palavra para ele: “eu estou com você.”  Não é porque 
a pessoa está bem de saúde, os negócios estão bem, não é porque você está 
ganhando dinheiro que Deus está com você não.  Jesus Cristo estava pregado na 
Cruz, carregando a Cruz, passando dificuldade e Deus era com Ele.  O que eu 
preciso? Eu preciso de uma palavra: “Senhor, me dá uma palavra que o Senhor é 
comigo.” Dificuldade, lutas, tribulações, mas Deus é comigo.  O que Importa é que 
Deus é comigo.  Reveses, perdas, prejuízos, quantas coisas podem acontecer; Ele 
preocupa muito mais com minha fé do que qualquer outra coisa; Ele pode me dar tudo 
num piscar de olhos e mudar tudo; eu ser curado, eu ser sarado, as coisas 
acontecerem do jeito que eu quero, muda de uma hora para outra; num piscar de 
olhos, Deus pode fazer. Mas para Ele tem muito mais importância a minha fé.  Então, 
quando eu creio, quando aceito, o que não posso admitir é que o Senhor se afaste de 
mim;  preciso saber que o Senhor é comigo, independente de tudo. Se Jesus é 
comigo, Ele sabe o que faz.  O maior problema nosso é o dia que perdermos nossa fé; 
pois aí vai embora o temor, o respeito, o juízo, a consideração, tudo o que você tem 
por Deus acaba. 



 20 

Finalizando o caso do ‘seu’ João, eu (Rossini) almocei lá, ele ficou alegre, 
ficou animado, contou o sonho, e eu estava realmente em falta. O interessante é que 
podem pensar que é negligência nossa, mas na minha cabeça eu queria ir à casa do 
“seu” João, mas nunca dava certo; como tem várias pessoas que querem falar comigo, 
e não é negligência nossa.  Quantas vezes Paulo quis ir ter com eles e foi resistido (I 
Tes. 2:18).  Mas uma hora eu vou falar com você, uma hora eu vou te visitar.  Às 
vezes, Deus não permite, ou o inimigo resiste, mas tudo concorre para o bem daqueles 
que amam a Deus. Deus permite para que a nossa fé seja Nele e não em nós.  Não 
quer dizer que, necessariamente, tenha que ser eu ou não.  A sua fé é Nele, aprenda a 
confiar mais em Deus, a esperar mais em Deus; de repente, um anjo bate lá na sua 
porta.  Temos muitos anjos aqui folgados, tranquilos, uns ‘anjões’.  Você pode ter 
certeza que, de repente, Deus vai mandar um anjo, e quando você menos espera, vem 
ali na sua porta a visita de um anjo; como chegou à viúva que não tinha nada.  O anjo 
foi bateu lá na porta dela e pronto; ela recebeu o anjo; Naaman também recebeu a 
visita de Deus, a visitação de Deus.  Quando queremos Deus, Ele nos leva a buscá-lo 
e você pode ter certeza que é isso o que Deus quer da Igreja. 

Voltando a Noé, uma coisa interessante que não falamos ainda, é que Deus 
avisou Noé; ele foi divinamente avisado, ou seja, eu não sei se ele teve um sonho, 
uma visão, se ele ouviu uma voz; sei lá, o certo é que ele foi divinamente avisado.  
Quando fala divinamente, quer dizer de modo sobrenatural.  As coisas de Deus são 
assim: explica, mas não justifica, você crê. Noé foi divinamente avisado que iria 
chover; nunca tinha chovido, não tinha nuvem escura nem coisa nenhuma, e pela fé, 
ele foi então, colocando na cabeça  que ia chover;  e pela fé, começou a perguntar 
para Deus, pois ele temia a Deus, ele sabia que Deus existia.  E Deus foi explicando 
como ele deveria construir a Arca e o que ele tinha que colocar dentro da Arca. 
Pensamos que tinha alguma coisa escrita: “coloca um camelo, dois camelos, põe um 
elefante, faz assim, faz assado”, não; tudo aquilo foi pela fé. Então, ele creu que tinha 
que fazer daquela forma, tinha que fazer daquele jeito. E ele construiu a Arca. De que 
forma? Pela fé.  Entrou, fechou a porta... Passaram-se sete dias lá dentro.  Imagine a 
angústia, olhava para o tempo, e nada... Amém?  Mas o que diz as escrituras? “E por 

esta fé condenou o mundo...”  Por que ele condenou o mundo?  “Porque Deus foi 
obrigado a despejar água.”  Porque se ele estivesse até hoje lá dentro esperando 
despejar água, teria destruído a fé dele, teria mostrado que a sua fé não funcionou.  
Então, como ele creu, fez, arrumou, entrou e fechou, “e agora Deus?” “É Noé, o jeito 
que tem é jogar água.” A fé dele condenou o mundo. Deus não poderia ter feito se não 
houvesse uma pessoa que cresse. Deus não poderia ter derramado água, senão Ele 
teria eliminado tudo; e não era Sua intenção eliminar a carne.  Deus não poderia ter 
feito tudo isso, se não houvesse pelo menos uma pessoa que tivesse crido.  Então, a 
fé dele condenou o resto. 

Deus precisava que pelo menos uma pessoa cresse na ressurreição; e  
Jesus creu na ressurreição e o resto ficou condenado.  Por isso Ele diz que: “Quem crê 
em Mim será salvo, quem não crê já está condenado.”  A fé que Jesus teve na 
ressurreição condenou o resto. Agora, o resto, se quiser ressuscitar, vai ter que crer.  

Por que estamos falando isso? Se crermos numa Igreja, se crermos num 
povo de Deus, verdadeiro, numa Igreja dos últimos dias, numa Igreja que vai ser 
tomada, numa Igreja que vai cumprir a palavra, que vai vestir de branco, o que vai 
acontecer com as outras? Vamos condenar as outras.  Isso depende de nós.  É 
possível ser santo? Pra Deus tudo é possível.  Se crermos na justiça, pois se 
pensarmos: “está todo mundo esculhambando, eu vou esculhambar também; está todo 
mundo relaxando, eu vou relaxar também”; vamos ser condenados com eles.  Mas se 
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crermos ao contrário: “cremos que Deus falou conosco, cremos que Deus nos 
chamou para ser um povo diferente, cremos que Deus nos chamou para vestir de 
branco.”  Não foi para brincar de roupa branca não, foi para vestir realmente de branco, 
para praticar a justiça, para amar o inimigo, para sofrer o dano... Essa nossa fé obriga 
Deus agir, obriga Deus a fazer as coisas, vocês sabiam?  

Se não crer, se não tiver fé, Deus fica descompromissado, concordam?  Ele 
fica sem compromisso com a Igreja; Ele não tem compromisso com você, porque você 
não creu.  E desde o começo, a nossa visão não era para uma pessoa receber uma 
benção, não é para uma pessoa ser beneficiada,  não é para um ou outro levar 
vantagem, não é! Quem pensar isso está fora.  A nossa visão é de você vir e fazer 
parte de um povo que não está pensando em ser beneficiado, que não está pensando 
em levar vantagem nisso ou naquilo.  A nossa visão é, em primeiro lugar, crer e ser 
aquilo que Deus quer que sejamos.  E as outras coisas nos serão dadas. E todos têm 
sido abençoados.  O meu compromisso é esse, as outras coisas serão acrescentadas. 
Como aconteceu com o seu João.  O seu testemunho, a sua fé não pode ser fundada 
nas circunstâncias, nas coisas que acontecem.  Continua sendo aquela Igreja, 
continua sendo aquele povo que não vai negar sua fé.   

Pegamos este exemplo de Noé para mostrar a você  que no dia em que se 
levantar uma Igreja com a visão correta, o que vai acontecer com as outras?  As 
outras, ou creem  como estamos crendo, ou ficarão de fora.  Deu para entender? 
Explica para nós. 

 
[Ir. Júnior] – É igual essa figura de Noé.  Pela fé que Noé teve, o fato de 

construir a arca, mesmo sem nunca ter chovido,  Deus teve que cumprir a parte Dele.  
Qual foi a parte de Deus? Condenar toda a Terra.  É igual hoje.  Se Deus tem nos 
dado uma palavra, nos mostrando uma Igreja Santa, uma Igreja Justa, e é da vontade 
de Deus isso! Ele vai ter que cumprir isso no nosso meio.  Quem não se enquadrar, 
automaticamente...  

Você concorda que, uma vez o diabo roubando a nossa fé, acaba tudo?  
Temos que manter  a nossa fé, para que Deus cumpra a sua palavra. Maria creu, por 
isso foi possível Deus fazer na vida dela o que Ele fez. “Bem aventurada aquela que 
creu” (Lc 1:45).  E se ela não tivesse crido? Deus não poderia ter feito nada na vida 
dela.  Como ela creu, ela foi à mãe de Jesus.  

Cremos numa Igreja forte.  A Igreja chegou até aqui como? Foi pela fé.  Você 
está dentro do barco e começam a vir ondas fortes demais, “o pau caindo a folha”.  
“Não estou vendo  a santidade que o irmão fala, não estou vendo a justiça  que o 
Irmão fala, não estou vendo a pureza..." Não era para você ver; eu nunca falei que 
você iria ver.  Eu falei para você crer.  Existem pessoas que cobram de nós isto: “ah, 
eu cheguei e não tinha um povo que amava...”  Eu falei para você amar, eu não falei 
para você ser amado. “Ah, eu fui lá e o povo não me ama...” Mas eu nunca falei para 
você: pode vir que vamos te amar. Pode pegar todos os CDs e vê se tem uma palavra 
que chama você para ser amado aqui.  “Vem cá que você vai ser amado aqui.”  Toda  
palavra pregada aqui chama a pessoa para lutar, para amar, para fazer, para dar, não 
esperar de ninguém, contribuir, ajudar.  E a pessoa vem e fica assim: “ah eu fui lá, 
ninguém me amou, ninguém olhou pra mim, ninguém ligou pra mim...” Amém!?  Presta 
atenção, pois a palavra que edifica esta Igreja é diferente.  Você tem que se enquadrar 
é na palavra, você tem que crer é na palavra.  E a palavra que edifica esta Igreja é 
diferente, é o Evangelho do jeito que Ele é.  E cada dia Deus prova que é verdade.  E 
aquele que tem crido dá testemunho para nós de que funciona.  
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Somos muito pressionados a fazer a coisa para o homem ver e não para 
Deus ver.  Ficamos pressionados a fazer a  coisa diferente.  Daí a maior dificuldade 
que essa Igreja passa, as provas, as lutas, as tribulações, as dificuldades... Por quê? 
Porque continuamos resistindo à pressão que o inimigo exerce.  O dia que cedermos 
na palavra às coisas normalizam; só que aí  perdemos a fé; e aí não tem mais sentido.  

Pode orar e perguntar para Deus se essa palavra de hoje não foi uma palavra 
de Deus. Se Ele não disser que é Ele que fala aqui...  Tudo o que queríamos era isso: 
“Senhor fala, a palavra tem que ser falada pelo Senhor.”  Tirou nossa fé, nossa 
esperança nessa visão, nessa palavra, acabou a Igreja.  Aí fica aquele montinho de 
gente e o fim é triste.  

Oração: Vamos curvar nossas cabeças e dizer para Deus que vamos 
construir essa Arca.  Senhor, guarda a minha fé.  Senhor, abre meus olhos, para que 
eu não tenha dúvida quanto à obra que o Senhor realiza em nossos dias.  Guarda a 
minha fé para que eu não tenha dúvida e fique animado, disposto a construir a Casa 
de Deus; a colocar aqui na Arca, a parte que cabe a mim.  Eu creio que o Senhor está 
edificando a Igreja.  Eu creio que temos chegado no tempo da corrupção, no tempo da 
violência, no tempo da degradação humana; nós temos chegado.  E o Senhor levanta, 
no meio de tudo isso, um povo diferente, um povo que crê no Senhor, que é contra  o 
mau.  Um povo que aceitou a doutrina do Senhor;  um povo que acreditou e começou 
a construir a Arca, a Igreja; começou a crer.  Na verdade, o Senhor vem fazendo isso, 
e estamos sendo chamados para dar o toque final à obra que o Senhor realiza em 
nossos dias.  É  Deus que edifica; o Senhor é que constrói; o Senhor é que creu; e na 
fé do Senhor, o mundo foi julgado.  E nós, Pai, nessa fé, somos abençoados. Cremos 
que a nossa luta não é em vão, que a nossa peleja não é em vão, que o nosso esforço 
não é em vão, a nossa esperança não tem sido em vão; a tribulação que, às vezes, 
pesa sobre nós, a luta que vem sobre as nossas vidas, as coisas que, às vezes, 
passamos, não são em vão, é para que a Igreja creia, é para que a Igreja se sinta 
realizada, alegre.  Amém Senhor, porque fui achado digno.  Amém Senhor, porque fui 
separado para essa fé, para esse dia, para esse tempo em que estamos vivendo.  Que 
possamos glorificar o Senhor; que possamos, Pai,  contribuir com o pouquinho que 
podemos.  Que o Senhor se sinta honrado com a Igreja simples e humilde que o 
Senhor tem.  Mas é uma Igreja que crê, uma Igreja que guardou essa fé; que o Senhor 
nos ajude, Pai.  Em nome de Jesus Te pedimos.   

Guarda no seu coração, procure entender o chamado de Deus, a vocação de 
Deus na sua vida. E com paciência, com humildade e muita esperança, caminhe, corra 
a carreira que Deus propôs para você. Amém!  Que Deus lhe abençoe.   
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5 -  “CRISTO NÃO SE GLORIFICOU A SI MESMO” 
 
 

Vamos abrir as nossas bíblias em Hebreus capítulo 5, versículos 5 ao 10. 
 

...assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo 
sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu Filho, hoje te 
gerei; como também em outro lugar diz: Tu és sacerdote para sempre, 
segundo a ordem de Melquisedeque.  O qual nos dias da sua carne, tendo 
oferecido, com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia 
livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua reverência, ainda que 
era Filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu; e, tendo sido 
aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna salvação para todos os que lhe 
obedecem, sendo por Deus chamado sumo sacerdote, segundo a ordem de 
Melquisedeque. 

 
 Prestem atenção, o que é que nós estávamos orando? No começo da 

reunião, o pessoal normalmente fica cabisbaixo por estar passando lutas, tribulações, 
dificuldades, com vontade de fazer alguma coisa e não é capaz, aborrecidos porque 
não fazem aquilo que às vezes gostariam de fazer; enfim, nós, aqui neste mundo, 
somos muito limitados.  É difícil demais a nossa vida aqui, porque o nosso limite, a 
nossa capacidade, o nosso poder, a nossa autoridade é muito pequena; nós estamos 
sempre querendo o melhor, estamos sempre querendo sossego, paz, etc. E os dias 
vão passando, e o tempo vai passando, e uma hora, quem sabe,  conseguimos 
resolver aquilo que  gostaríamos, mas amanhã tem mais; quando você termina uma 
lista, a outra já está ali, aliás, quando você está terminando aquela, a outra lista já se 
formou, parece que não tem fim, todo dia você tem algo para fazer. Às vezes, você não 
resolve os seus problemas e ainda sobrecarrega outra pessoa. No mundo tem muito 
disso: colocar peso sobre outras pessoas.  

Na verdade, como é que poderíamos resumir... Se você pegar uma pessoa 
aqui, uma por uma, ela tem uma lista de problemas, uma quantidade de coisas, uns 
mais e outros menos, e a partir de dois, três, já é lista.  A verdade é que temos muita 
coisa para resolver.  Às vezes o problema de um, para mim não é problema.  O certo é 
que todo mundo tem os seus problemas.  A bíblia diz  que todo mundo tem a sua cruz.  

É isso,  devemos ajudar a levar o fardo uns dos outros; mas cada um leva o 
seu próprio fardo.  Já expliquei isso aqui, cada um leva a sua mochila, cada um leva o 
seu próprio fardo. Não tem como eu levar o fardo da Aninha!  A Aninha leva o fardo 
dela, o que eu posso fazer é dar uma mão, colocar a mão ali por baixo da mochila, do 
fardo, e dar uma mãozinha para ela. Mas todo mundo tem o seu fardo, a sua mochila.  
Para uns, esse fardo é muito grande.  Como fazemos para tornar esse fardo mais 
leve?  

O Senhor ensina, as escrituras ensinam o que nós devemos fazer.  Às vezes, 
estou carregando ali no meu fardo, muitas coisas que não precisava levar.  Então, eu 
começo aliviar o fardo jogando fora aquilo que não tem necessidade. Muitos dos 
nossos problemas, muitas das nossas aflições são desnecessárias. Nós mesmos é 
que colocamos isso nas costas; a maioria delas são desnecessárias e, às vezes, eu 
preciso ajudar a Ana, mas estou tão preocupado com o meu fardo, que fico 
impossibilitado de ajudá-la.  Quem vai ajudar a Ana? Quem vai ajudar o Danilo? Se o 
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meu fardo está tão pesado, como vou fazer para ajudar o Danilo? Sei que o Danilo 
precisa de ajuda, mas o meu fardo está tão pesado! Eu preciso aliviar o meu fardo 
para  poder ajudar o Valdemir.  

Então, o diabo faz uma coisa inteligente.  Ele pesa o fardo de todo mundo,  
bagunça de tal maneira a vida da Igreja, que todos ficam com o fardo pesado e 
impossibilitados de ajudar o outro. Quem está com o fardo leve, bem levinho que 
possa me ajudar? Imaginem que o Welmo deve estar com o fardo levinho, levinho. Só 
o Welmo é que poderia me ajudar, mas ele acha que, por enquanto,  ainda não pode.  
Talvez o Paulinho pudesse me ajudar. Mas também o Paulinho está  deixando para 
depois.  O Paulinho também está sempre transferindo para depois, outra hora, outro 
dia, outra ocasião, ou então, às vezes, ele nem imagina e fala: “Ah! Meu irmão não 
precisa de ajuda não, ele está com o burro na sombra.” A verdade é que não aparece 
ninguém para te ajudar. Aparece gente oferecendo para te ajudar? Aliviar o seu fardo? 
Aparece, Viviane? É muito difícil aparecer alguém que possa nos ajudar, ou nos aliviar. 
Aparecem muitos querendo pendurar no seu fardo: “Espere aí, eu vou levar mais um 
problema para ele”; e aí, esse problema vem por telefone, por carta, normalmente vem 
por sedex para chegar bem depressa. E para não errar, a carta é registrada, para não 
bater na porta dos outros. 

Nós precisávamos entender isso.  Que se nós não pudermos aliviar o fardo 
da pessoa, que  também não pesemos.  Agora, com certeza, você pode chegar para 
ajudar a aliviar o fardo, pois todos  estão com seus fardos pesados.  Chega para 
ajudar, chega para aliviar. 

Mas por que eu estou falando isso? É porque nós temos que aprender a 
andar com o fardo que estamos com ele.  Não é porque o fardo está pesado que não 
vou caminhar.  É pior se você parar; é pior se você sentar.  Temos que aprender andar 
com o nosso fardo,  caminhar com ele e carregar a nossa cruz. Nós temos que dar um 
jeito, sair da situação em que nós nos encontramos, passando para frente, dando mais 
um passo, caminhando mais um pouquinho.  Foi assim que Jesus fez.  Ele tinha uma 
carreira a correr, um caminho a andar, a percorrer, e Ele, então, foi para frente. Deus 
não tem prazer na pessoa que cansa, que desanima, que fica para trás. Eu estava até 
orando: “Senhor! Ensina o que nós temos que fazer, como temos que fazer.” Nós 
temos que aprender a ser espertos, ativos, perspicazes.  Temos que aprender; porque, 
se o inimigo nos ataca numa coisa, nós saímos por outra. Ele fecha uma porta e nós 
saímos por outra, nós temos que aprender, não podemos parar. 

E aqui em Hebreus, capitulo 5, acho que vai abrir assim, um pouquinho, o 
nosso entendimento. “Cristo não se glorificou a si mesmo...(Heb. 5:5)”,  o que significa 
isso?  Quem poderia dizer isso para mim? Não se glorificou a si mesmo! O que as 
escrituras estão querendo dizer com isso? Ele não confiou na capacidade Dele, Ele 
não se glorificou, Ele pensou o seguinte: “olha, eu vou ficar na minha.  Vou ficar 
quietinho;  eu não estou com nada; eu não estou com essa bola toda...” NÃO SE 
GLORIFICOU A SI MESMO. Às vezes nós perdemos muito por causa disso, 
pensamos que já somos alguma coisa, que já podemos alguma coisa,  que já estamos 
bem, que já vencemos e vamos fazer festa.  Pensamos que vencemos a luta, que 
demos uma pancada no ‘bicho’ e o ‘bicho’ caiu; aí, você vira as costas para o ‘bicho’ e 
já vai fazer festa, aí o ‘bicho’ levanta, vai atrás de você e te pega.  

Jesus não se glorificou em hora nenhuma. Se eu estou bem, não posso me 
glorificar. Tem gente que: “Nossa, eu estou uma benção, se melhorar estraga, aleluia, 
glória a Deus, louvado seja o Senhor!” Como é que você está?  

Paulo falava assim: “Para mim, viver é Cristo, morrer é Lucro” (Filipenses 
1:21). O que ele quis dizer com isso? Não tinha uma hora que ele colocava os pés 
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para cima e ia comer sanduíche e conversar bobagem, tinha? Não tinha. Para ele 
‘viver era Cristo’, morrer era lucro, e era uma maneira muito inteligente dele viver. É 
assim: se você se mostra muito bonita, põe uma roupa que chama atenção, e arruma o 
cabelo, passa aquele ‘negocinho’ (pozinho) nele, o que vai acontecer? Você vai 
chamar atenção para você. Alguém vai dizer: “Oh, mais é exibida”; às vezes, vai até 
cumprimentar você: “Como é que vai? Ficou linda.” Mas, lá por dentro, às vezes, não 
está achando nada daquilo; então você chama a atenção; você se coloca em um lugar 
onde vai ser notada, ou pelos olhos do inimigo, ou dos amigos. Você vai ser atacada.  

Como é que Jesus fazia? Sentava lá atrás, da maneira mais simples, para 
não chamar a atenção.  Quando uma pessoa vai a uma festa, ela  quer aparecer ao 
máximo na festa, quer a melhor mesa, a mesa lá da pista, ela quer atenção mesmo. 
Para nós não é a maneira mais inteligente. Então, é melhor sermos mais simples, 
porque, senão, quem perde somos nós. Jesus não se glorificou.  Ele poderia dizer: “Eu 
sou o Rei, Eu sou o Mestre”, como, na verdade, Ele sabia que era o Rei, era o Mestre, 
e que Ele podia, e que Ele tinha autoridade,  mas  Ele não se valia disso. 

A Igreja precisa ser sábia e inteligente; ela precisa ser muito culta para não 
deixar margem para o inimigo pegá-la. Então, Jesus não se glorificou, certo? Ele 
lavava a cabeça, não andava com piolho na cabeça, não andava com a cabeça suja, 
fedida, mas também não aparecia.  Você concorda que Jesus não aparecia? As 
pessoas ficavam impressionadas, “mas esse aí não é o filho do carpinteiro?” Onde Ele 
aprendeu tanta sabedoria? Como ele sabe tanto? “Mas, esse aí não é aquele homem 
que mora ali?  Por acaso nós não conhecemos os irmãos dele?” Uma pessoa simples 
e humilde. Se Ele não fizesse assim,  não ia conseguir levar o fardo dele até em cima.  
Nós somos muito bobos, somos muito infantis, falamos demais, conversamos demais; 
damos muito lugar para o diabo nos atacar, fazer o que ele quer.  Agora veja:  

 
Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo 
sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu Filho, hoje te 
gerei... Hebreus (5:5). 

 
 Você não precisa se glorificar, Deus é quem glorifica você; se você tiver 

honra, Deus vai lhe dar. Se você tiver alguma coisa, Deus vai lhe dar.  Você não 
precisa se valer da sua capacidade, do seu entendimento humano, da sua forma 
humana de viver para aparecer não! Quanto mais humilde, quanto mais simples, 
melhor. “Aquele que se humilhar será exaltado; aquele que se exalta, será humilhado” 
(Mateus 23:12). Aquele que aparece vai desaparecer. Aí vem Jesus e diz: “o qual, nos 
dias da sua carne, tendo oferecido, com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas 
ao que o podia livrar da morte...” (Heb. 5:7). Uma coisa que Jesus tinha de sobra era 
humildade; uma coisa que Ele tinha e que nós não temos. Ele tinha temor de Deus 
demais.  E isso O levava a orar, a pedir ao Pai: “Pai, tem misericórdia de mim.” Eu 
pergunto a vocês,  Ele precisava disso? Não precisava. 

Se nós tivéssemos um décimo do que Ele tinha, nós não iríamos orar.  Ele, 
que tinha tudo, que podia expulsar o demônio, que podia curar o enfermo, que podia...  
Jesus tinha Temor de Deus.  O que é Temor? Medo, receio, respeito; ele falou: “Eu 
não posso brincar.” Ele podia brincar? “Eu não posso brincar, porque se eu brincar, o 
inimigo vai me destruir.”  Então, Ele fazia orações e súplicas para Deus ajudá-lo; pedia 
a Deus sempre ajuda, não descuidava, vigiava o tempo todo, Ele conhecia o inimigo. 

Paulo fala assim: “Nós não ignoramos os seus ardis” (II Coríntios 2:11). Ele 
conhecia, ele sabia o que o diabo era,  sabia que o diabo era tremendamente 
poderoso; sabia que de forma nenhuma ele podia facilitar com o diabo. E nós?  Nós 
facilitamos e muito.  Quantas orações e súplicas nós fazemos por dia? Por semana? 
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Por mês? Quantas? Nós não fazemos isso. E por que não fazemos?  Porque  
confiamos em nós mesmos, por isso que não fazemos. E é tudo o que o diabo quer: 
que você confie em você mesmo. E quem somos nós? Nós somos como o vento, um 
sopro; se o  inimigo partir para cima de nós sem Deus,  nós estamos perdidos. Jesus 
temia,  sabia que de forma nenhuma podia facilitar.  Então Ele fazia orações e súplicas 
a quem o podia ajudar.  Hora nenhuma Ele confiava Nele.  Dessa forma, não se 
glorificava, porque não confiava Nele. E Isso é um perigo; por isto Ele disse assim no 
Evangelho: Ai de você quando as pessoas chegarem dizendo assim: “Nossa, mas 
esse irmão é uma benção, esse irmão, olha, ele ora, ele tem uma Palavra, faz reunião 
direitinho...” É muito perigoso, seria muito melhor se ele falasse mal. 

Não quer dizer que vocês são obrigados a falar mal de mim não, mas para 
mim é perigoso vocês falarem bem, porque eu posso acreditar que eu sou mesmo 
aquilo que vocês estão falando e me envaidecer, me gloriar, e com isso, estou dando 
lugar para o diabo. Então, melhor é,  bem-aventurado, feliz,  o irmão que falar assim: 
“Essa semana ninguém falou mal de mim, ai de mim, coitado de mim, essa semana 
ninguém falou mal de mim, pelo menos, eu não tomei conhecimento.” 

O ideal é que tenhamos muito cuidado com isso. Ora e suplica a Deus. Se  
está bom, se está difícil, não importa; ora e pede a Deus: “Senhor, ajuda-me, olha, me 
guarda Senhor. Está  muito quietinho, está muito suave a minha vida, tem Misericórdia 
de mim Senhor.”  Por quê?  Porque de repente, quem sabe, o inimigo está armando 
uma coisa para me pegar desprevenido. 

O soldado guardando o quartel, quando está tranquilo, domingo à tarde, 
sábado, normalmente sem expediente, todo mundo tranquilo, o pessoal lá pro campo 
de futebol, o soldado vai descuidar? O guarda vai descuidar? O guarda vai sentar num 
canto? Não, é a hora que ele precisa ficar atento, porque é nessa hora que o ladrão...  
Ele vai procurar uma hora que o guarda não está vigiando; assim é a nossa vida. 
“Orações e súplicas a quem o podia livrar da morte”(Hebreus 5:7). 

Agora vem a terceira parte, nós já falamos da primeira, falamos a segunda, 
agora nós vamos para a terceira parte. Qual é a terceira parte? Está aqui. A Adriana 
vai ler para nós: “E tendo sido ouvido...”(Hebreus 5:9).  Ele foi ouvido por quê? A 
primeira parte qual foi, o que nós falamos? Para você não esquecer: 

Primeiro:  “Ele não se glorificou a si mesmo...” Todo mundo entendeu o 
que significa isso, ele não se glorificou. “Olha, você sabe fazer isso? Vou ver, eu vou 
experimentar. Você faz bem caldo, Dora? Até ontem eu fiz um caldo bom, mas vamos 
ver o que posso fazer, será que vai dar certo? Se Deus quiser, se Deus me ajudar.”  
Faz quietinho, não diga para ninguém que foi você que fez. “Nossa, que cabelo bonito.  
Oh, é pura bondade sua, esse cabelo é assim mesmo, olha, não está essas coisas 
não, é bondade sua.”  (Risos).  

Não conta para ninguém, não deixa ninguém tomar conhecimento sobre seu 
cabelo; em casa, vai fazer alguma coisa para esconder o seu cabelo, para ninguém 
tomar conhecimento que o seu cabelo ficou bonito e quando você for cortá-lo,  corta de 
um jeito que fique discreto.  Peça  para o cabeleireiro: “Olha, corta esse cabelo de um 
jeito que não chame a atenção, só quero que você corte ele porque está  feio, 
horroroso; mas faz alguma coisa nele que não chame a atenção.” Nós somos cristãos, 
somos Filhos de Deus,  precisamos aprender;  não podemos chamar a atenção, não 
podemos dar sopa para o azar.  

Você não vê uma filha de Deus mostrando a barriga, por quê? Porque ela 
está correndo risco, ela está chamando a atenção e, com certeza, o diabo vai 
aproveitar.  Claro! Se for feia, se for bonita a barriga, ele vai aproveitar de todo jeito. Se 
for feia, você vai aguentar. Não podemos chamar a atenção.  Marquinho, nem no 
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sofrimento você pode chamar a atenção.  Se você tiver sofrendo, se você estiver 
passando por uma luta, por uma tribulação danada, cuidado, faça tudo para que 
ninguém tome conhecimento.  Se a pessoa começar: “Coitado, ‘tadinho’, Deus tenha 
misericórdia.  Menina, ora por fulano, fulano ora por cicrana, porque coitada!”. É bom 
para ela? Não é. E assim por diante. Então eu estava dizendo, não glorificou a si 
mesmo. 

Segundo:  “Fez orações e súplicas...” É um perigo quando você começa a 
aparecer, tanto positiva quanto negativamente, seja simples o máximo possível. Jesus 
passou pelo mundo, quando eles pensaram que não, Ele já tinha ido.  Quando 
perguntavam por João Batista, as pessoas diziam: “Senhor, o Senhor não disse que 
Elias havia de vir?” (Mateus 17:11). E Ele disse o quê? Ele já veio, já foi e pronto. Por 
quê? Não chamou a atenção.  Mas se você perguntar no Brasil se o Jô Soares havia 
de vir, Jô Soares está aí, todo mundo sabe do Jô Soares, mas João Batista, ninguém 
sabia. Sobre João Batista Jesus falou o seguinte: “Não teve homem maior que João 
Batista...”(Mateus 11:11) e, no entanto, ele passou despercebido pela terra.  Vocês 
sabiam que com Jesus também foi assim? Quando eles perceberam, ele estava morto; 
quando eles disseram: “Matamos o Filho de Deus. Matamos um homem importante 
demais, matamos um homem que não deveríamos matar.” Jesus já tinha passado, 
Jesus já tinha feito o que tinha para fazer e tinha ido embora.  Nós somos bestas 
demais, somos bobos demais, fazemos questão de mostrar, de aparecer, de ficar na 
ponta da lista, de ser glorificado, fazemos questão da glória.  

 Estamos aqui é ajudando a Igreja a levar o seu fardo. Lembra que eu falei, 
no começo, que a maioria dos nossos sofrimentos são por quê? A maioria dos nossos 
sofrimentos, padecimentos são coisas desnecessárias. 

 
[Welmo] Nós levamos um fardo que não precisamos levar. 
 
Precisamos aprender a viver; tenho que aprender a viver; não é possível que 

vou ficar a vida inteira levando aquilo que não é necessário. Um dia Deus deu um 
sonho para uma irmã, prestem atenção:  ela ia entrando no ônibus com um punhado 
de sacolas. O que  Deus quis dizer?  Ela entrou no ônibus com aquele monte de 
sacolas, deve ter arrumado gente para poder ajudar, porque pendura uma sacola num 
braço, outra no pescoço, etc. E entrou no ônibus com aquele monte de sacolas. Ela foi 
andando, chegou à primeira estação, na primeira oportunidade, sabe o que foi que ela 
fez? Jogou uma sacola fora. Ela escolheu uma que fosse menos importante e jogou 
fora; aí, lá na frente, sabem o que aconteceu? Sabem o que foi que ela fez? Quando 
ela ia ao banheiro, alguém tinha que vigiar aquele monte de sacolas; ela ia passar de 
um ônibus para o outro, tinha que levar aquele punhado de sacolas; logo ela jogou 
mais uma sacola fora.  Ela disse que quando chegou lá na frente, ela estava só com 
uma sacolinha; jogou fora tudo aquilo que não era necessário.  O  que Deus quis dizer 
para ela? “Minha filha, você está carregando um fardo que você não precisa.” 

Muitos dos nossos sofrimentos, muitas das nossas dificuldades poderiam ser 
evitadas, claro que poderiam;  mas para isso, o que Jesus fez? Orações e súplicas. 
“Eu preciso orar; preciso aprender, estou aqui para isso; Senhor, abra os meus olhos, 
me faz jogar a primeira sacola, abre os meus olhos e me alivia esse fardo, amém?” 
Deixe somente  aquilo que for extremamente necessário. 

Eu creio que vai chegar uma ora, conforme Jesus falou, que: “olha, você tem 
o que comer,  tem o que vestir, esteja satisfeito.” Quanta coisa  acabamos pendurando 
em nossa vida, e aí ela se transforma num peso enorme, um fardo enorme, uma 
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preocupação com uma coisa, com outra. Mas nós não vamos conseguir vencer isso 
se não fizermos do jeito que Jesus fez.  

Preste atenção. Primeiro: não se glorifique, só aí, você já vai eliminar uma 
série de coisas; segundo: faça orações, pede a Deus ajuda: “Senhor, me dá sabedoria, 
faça com que eu largue essa bobagem.”  Terceiro ponto importante: “Deus o ouviu.” 

Você está com as sacolas, está fazendo a viagem, você está caminhando, 
não parou, lembra que eu falei também no começo: ‘nós não podemos parar’. Carregar 
um monte de sacolas está errado? Está.  Mas eu não posso parar. Estou me 
glorificando? Estou.  Mas eu não posso parar. E foi por isso que eu fui ouvido, porque  
não parei e também foi por isso que Jesus foi ouvido, porque Ele não parou. O que 
Jesus fez? Por causa da sua piedade, Ele foi ouvido.  Por causa da piedade o Danilo 
vai ser ouvido, a Viviane, o Assis... 

Independente do problema que você tem o que vai te salvar é a sua oração; e 
Deus vai te ouvir por causa da sua piedade.  Aí você pergunta: “O que é piedade?” 
Piedade é: Amor e respeito às coisas pertencentes a Deus. 

O  que você acha  que Deus mais ama? “Minha é a terra e tudo o que ela 
possui...” O fio de cabelo da sua cabeça pertence a Deus? Pertence. “Minha é a terra 
e tudo...” Se é tudo, não tira nada; só que, às vezes,  não temos amor e nem respeito 
pelas coisas que pertencem a Deus. Prestem atenção, como a sua vida pode mudar 
completamente se você começar a pensar do jeito que Deus quer que você pense.  
Você pode ter amor e respeito a tudo o que pertence a Deus sem ser uma pessoa  
orgulhosa, vaidosa; sem ser uma pessoa que se glorifica. Qual é o problema? É que, 
por falta de sabedoria, falta de entendimento, nós nos glorificamos e acabamos nos 
enrolando com as coisas que pertencem a Deus. Basta o cabelo ficar bonito, ficar 
diferente, que já acha que é a rainha da cocada. Que bobagem! 

Revistamos, pois, de toda humildade, toda sabedoria; é bonito demais uma 
pessoa sábia, é bonito demais uma pessoa inteligente, simples. “Nossa, você é 
bonita.” “Não é só você que fala não, muita gente fala.” “Nossa, você está tão 
simpática.” “É, todo mundo está achando.” (Risos) “Já ouvi umas dez pessoas falarem 
para mim.” “Você está com um corpinho bonito.” Às vezes, a pessoa está 
redondamente feia.  Vocês estão pensando que é brincadeira, e não é. 

Amor e respeito às coisas pertencentes a Deus.  Nada nos pertence, tudo 
pertence a Deus. Mas se eu tiver amor e respeito às coisas, elas não me farão mal. 
Tudo posso desde que eu esteja Nele, se eu não estiver Nele, nada  posso.  

O que vocês acham que Deus mais aprecia no mundo? O que vocês acham 
que Deus mais ama no mundo?  Carro, moto, jet-ski, navio, fazenda, boi, dólar? O que 
você acha que Deus mais ama, mais gosta? O que Deus mais ama é o homem.  Mas é 
todo homem? Não. É a Igreja, a noiva, a esposa. Ele tem um imenso amor pela Igreja. 
Jesus amava a Igreja? Ele tinha respeito pela Igreja? Ele tinha um interesse enorme 
pela Igreja? Tinha.  E Deus O ouviu por causa da sua piedade. Ele era uma pessoa 
totalmente envolvida com a Igreja, com a obra de Deus, com as coisas de Deus, com o 
que Ele precisava fazer. A vida Dele era voltada para Deus. Se  quisermos, também 
podemos trabalhar? Será que Ele também trabalhava? Será que Ele era uma pessoa 
que pensava, analisava? Será que estudava, analisava as coisas? Com certeza. Jesus 
era uma pessoa interessada pela obra de Deus; Ele era interessado no que Deus 
queria, no que Deus pensava, no que Deus sabia, no que Deus podia fazer. 

Piedade pode ser entendida também como ter pena, dó, compaixão.  Você 
tem pena, compaixão, de quem? Da Igreja. Ele amava a Igreja,  cuidava.  Por quê? Por 
causa de Deus. Quando Ele chegou ao templo e encontrou as pessoas  fazendo 
negócio naquele local, Ele achou bom? Não. Muitas pessoas falam assim: ”Uai, mas 
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aquilo era lei.” Mas a lei também pertence a Deus, eu também tenho que zelar pela 
lei de Deus. E aquilo não era lei, era um zelo que ele tinha, era um amor que ele tinha 
por aquilo que pertencia a Deus. Porque ali era um lugar do Povo de Deus se reunir, 
não era um lugar de fazer negócio, não era um lugar de fazer aquilo que eles estavam 
fazendo.  

Desta forma, Ele mostrou o quê?  Mostrou amor e respeito às coisas de 
Deus. Nós que estamos aqui, temos que ter amor e respeito pelas coisas que 
pertencem a Deus.  E ter pena, dó,  compaixão, daquilo que está sendo estragado, 
daquilo que está sendo destruído. Se eu tenho pena, se eu tenho dó, compaixão, de 
um banco que está sendo destruído, de uma planta que está sendo destruída, de uma 
lata de lixo ali que está sendo destruída, se eu fico triste, imaginem com a Igreja, com 
uma vida, imaginem uma pessoa sendo destruída. Eu tenho muita pena, muita dó de 
uma igreja que está sendo destruída, de uma casa de Deus que está sendo destruída, 
por quê? Porque pertence a Deus. Então, envolvendo com a Igreja, tendo essa 
preocupação com a obra de Deus, o que vai acontecer, irmãos? 

 
[Welmo] Deus vai ouvir essa pessoa. 
 
Claro que Deus vai ouvir essa pessoa. “Senhor, o Senhor viu ali o que está 

sendo feito com a Iraci; o Senhor viu ali o que está sendo feito com o Paulo Junior; 
meu Deus, olha, o que está acontecendo com o Fulano, com beltrano, com cicrano?” 
Se eu fizer essas orações:  “O que está acontecendo com a, com b, c, d... Meu Deus, 
por que fulano, cicrano, beltrano?” Ele vai ouvir e ainda vai acrescentar. Se eu tiver 
que pagar uma prestação, eu preciso estar lembrando: “Senhor, a prestação?” Não. Às 
vezes, no fundo, eu estou com uma vontade de falar, mas ele já leu, já viu no meu 
pensamento a prestação. “As outras coisas vos serão dadas...”(Mateus 6:36). Envolva-
se com as coisas de Deus, com a obra de Deus.  Seja uma pessoa piedosa, senão, 
meu filho, a sua oração, o seu lamento, o seu choro, não vai passar, sabia? Não vai 
passar porque você não é piedoso. Está escrito assim: “Terei misericórdia...” 
(Romanos 9:15). Se eu não tiver misericórdia dos outros,  Deus também não vai ter 
misericórdia de mim. Tem um versículo que justifica isso. Mas eu garanto a você que 
se você tiver misericórdia, dó, compaixão dos outros, Deus também vai ter de você, vai 
querer te ajudar também. 

Esse é o segredo do Evangelho, se eu quero para mim, o que eu vou fazer? 
Eu vou fazer para os outros; é assim.  Se eu estiver precisando, eu vou pedir para os 
outros.  Esse é um dos princípios mais importantes do Evangelho. Me preocupar muito 
mais com as coisas de Deus e as outras coisas me são dadas, acrescentadas. 

Eu falei para vocês que todo dia nós temos uma lista de coisas para fazer, 
não falei? Se você ficar envolvido, essa lista de coisas são as sacolas, são os 
problemas que você não desfaz deles; que dia você vai ficar sem nada, para servir a 
Deus? Nunca. Então, você vai servir a Deus com a ‘sacolagem’ toda;  você serve a 
Deus e  as sacolas vão começar a sumir. Deus proverá, Deus vai ajudá-lo, livrá-lo, e 
você vai dizer: “Senhor, eu preciso ser útil ao Senhor, eu sinto que não estou sendo útil 
ao Senhor, eu sinto que  não estou fazendo o que deveria fazer.” Pronto, acabou a 
oração. Daqui a um pouquinho você vai orar de novo, na mesma direção. 

A melhor saúde da árvore são os frutos; o maior sintoma de que aquela 
árvore está boa, sadia, são os frutos; se você vê uma árvore com as folhas 
amarelinhas, os frutos dela estão bichados, a saúde dela não está boa; o maior 
sintoma de que uma árvore está bem, são os frutos, amém irmãos?  Então, vamos nos 
preocupar mais com estas coisas, com o quê? Com o que Deus nos falou hoje. 
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Deus vai ouvir a sua oração, e na hora que você precisar, Deus também 
vai te ouvir. Qualquer que seja a sua dor, a sua dificuldade, Deus vai ouvi-lo.  Zela, 
cuida das coisas de Deus; cuidar das coisas de Deus, principalmente, é cuidar do seu 
Povo.  Ele deu a vida por esse Povo, Ele ama demais esse Povo. Ele gosta demais de 
você, Juliana.  Se alguém destruir você, Juliana, Ele destrói a pessoa; porque, o tanto 
que Ele gosta, o tanto que Ele ama...  Vamos curvar as nossas cabeças... Quando 
curvamos nossas cabeças, é sinal que estamos admitindo, submetendo à Palavra, 
admitindo a sua verdade, admitindo  Deus, dando a Ele a razão, dando a ele total 
direito sobre nós. Amém. 
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6 - QUE DEUS SEJA VISTO EM VOCÊ 
 
 

Amém! Deus abençoe. Uma boa noite. Vamos abrir a nossa bíblia em João 
14:1-14.  

 
Não se turbe o vosso coração; crede em Deus, crede também em mim. 
Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, eu vo-lo 
teria dito: vou preparar-vos lugar. E, se eu for, e vos preparar lugar, 
virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver 
estejais também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o 
caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos onde vais; e 
como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, 
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me 
conhecêsseis a mim, também conheceríeis a meu Pai; e já desde 
agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-
nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou tanto tempo 
convosco, e não me tendes conhecido Filipe? Quem me vê a mim, vê o 
pai: e como dizes tu: Mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no 
Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo não as digo de 
mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é quem faz as obras. Crede-
me que estou no Pai, e o Pai em mim: crede-me, ao menos, por causa 
das mesmas obras. Na verdade, na verdade vos digo que aquele que 
crê em mim também fará as obras que eu faço , a as fará maiores do 
que estas; porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em 
meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se 
pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. 
 

Esses dias tem sido falado a respeito da natureza humana, daquilo que é 
natural, próprio do homem. Como acabamos de ler, Jesus sabia que temos uma 
dificuldade enorme. Se Jesus, o próprio Deus, não conseguia convencer os discípulos, 
fazê-los entender as coisas, imagine nós? Pobre de nós. Imagine a luta que temos, a 
dificuldade, o preço que temos que pagar para fazer alguma coisa pelos irmãos. E 
como foi falado hoje de manhã, principalmente se essa pessoa for pobre, aí que é 
difícil.  

É muita luta, muita dificuldade, porque se fosse fácil, Jesus teria conseguido 
com facilidade; porque ali não era outra pessoa senão o próprio Deus. Então, se 
quisermos fazer alguma coisa pelo homem, se quisermos fazer alguma coisa para 
Deus, vamos encontrar muita dificuldade. Por quê? Por causa da natureza humana. 
Por causa da distância em que nos encontramos de Deus, daquilo que é perfeito, justo, 
direito, amável. Há uma grande separação entre a luz e as trevas. Transformar a água 
em vinho é uma diferença enorme. Com certeza, é um trabalho que exige muito de 
nós. Vamos ler novamente e eu vou parar em alguns versículos para poder explicar. 
 

Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em 
mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, eu  
vo-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E, se eu for, e vos preparar 
lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu 
estiver estejais também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis 
o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos onde vais; e 
como podemos saber o caminho? (João 14:1-5). 
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 Jesus estava certo, convencido de que eles sabiam o caminho: “Vocês 
sabem o caminho.” Aí, Tomé diz: “Senhor, eu não sei o caminho, não sei para onde o 
Senhor vai, não sei o que fazer.” Ele, então, disse para Tomé: “Eu sou o caminho, meu 
filho, há quanto tempo estou aqui, falando para você e você ainda não sabe o 
caminho? Eu sou o caminho.” 

Um pouco mais adiante.   
 

Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos onde vais; e como podemos 
saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a 
vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecêsseis a 
mim, também conheceríeis a meu Pai; e já desde agora o conheceis, e o 
tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos 
basta. (João 14:6-8.) 
 

Olhe aí, mais um problema. Jesus falou: “O Pai está em mim”, ou seja, Deus 
está comigo, Deus está em mim. Mas Filipe continuou insistindo: “Mostra-nos o Pai.” 
Filipe não entendia. Se Filipe e Tomé não entendiam, imagine nós. Falamos que Tomé 
era incrédulo, mas eu acho que não tem comparação conosco. Tomé é gente boa 
demais. E Filipe? Criticamos! Filipe não sabia quem era Jesus, mas se eu estivesse ali, 
também eu teria a mesma dificuldade, talvez, até maior. Não somos diferentes, temos 
também muita dificuldade. 

Quantas coisas, quantas vezes e de quantas maneiras Deus tem nos falado e 
não acreditamos! Quando é que vamos acreditar? Vamos acreditar e quando isso 
acontecer alguma coisa vai mudar. Eu acredito que muitos dos que aqui estão, têm 
entendido isso e têm caminhado. Porém, muitos encontram dificuldade, mas isso é 
normal. Uns têm mais dificuldade do que outros. Vimos no trecho que lemos, por 
exemplo, Filipe e Tomé, tendo mais dificuldade do que os outros. Mas se vocês 
quiserem ajudar um ao outro, pode? Pode. Com muito cuidado, porque as Escrituras 
chamam a nossa atenção para que, quem vai ajudar, cuidado para não atrapalhar. 
Tem que ter muito jeito para ajudar a pessoa que precisa. 

 Na passagem que lemos, o detalhe mais importante é quando Jesus diz o 
seguinte: “O Pai está em mim.” Ou seja: “O Espírito de Deus está em mim.” É isso que 
Ele queria dizer. 

Filipe pedia: “Mostra-nos o Pai.” E Jesus respondia: “Repare direito e veja 
que o Espírito de Deus está em mim.” É isso que Ele estava querendo dizer. E é isso o 
que temos que fazer também, porque o caminho nos mostra exatamente essa 
necessidade. O que você vai dizer para as pessoas? “Repare direitinho e veja que o 
Espírito de Deus está em mim.”  

 Você tem coragem de dizer isso Humbertinho? 
[Humbertinho] Sinceramente, têm momentos em que falo claramente, mas 

outros que eu não falo por causa das minhas atitudes. 
Mas você precisa ter essa coragem. Como você pode afirmar para a pessoa? 

Isso não o ajuda, não aumenta a sua responsabilidade? Por exemplo, eu preciso dizer 
a vocês: “Olhem e vejam que o Espírito de Deus está em mim.” E se eu não puder ou 
não for capaz de dizer isso? E se eu faço como o Humbertinho está falando; tem hora 
que ele fala e hora que não fala. Tem hora que ele não tem coragem de dizer isso. 
Você não pode dizer que uma hora o Espírito de Deus está em você e que outra  Ele 
não está. Isso quer dizer que ora  você é filho de Deus e ora você não é. Por que 
Jesus podia afirmar isso? Leiam, por favor.  

 
Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras 
que vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é 
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quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim: crede-me, 
ao menos, por causa das mesmas obras.  (João 14:10) 

 
Adriana, o que você entendeu?  
[Adriana] É como o senhor estava falando, Jesus podia afirmar, com certeza, 

que o Espírito de Deus estava Nele porque as pessoas poderiam ver que as suas 
obras eram as mesmas de Deus. Não tinha como duvidar.  

Amém. Tem mais uma coisinha, passe para o Júnior. 
[Júnior] Pelo que foi lido, Ele queria convencer para que as pessoas 

pudessem crer Nele. 
Mas por que Ele tinha tanta certeza? Tem um versículo que diz assim: “Que 

as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam gratos diante de Ti” 
(Salmo 19:14). Repare nas palavras. Por quê? Porque as nossas palavras são espírito. 
Repare na palavra que a pessoa fala.  E outra coisa: as obras. Então, são duas coisas 
que realmente testificam a nosso favor ou contra nós. Aí, alguns discípulos diziam: 
“Ninguém pode fazer isso se não tiver o Espírito de Deus, ninguém aguenta isso.”  

 Falamos hoje de manhã: naturalmente, ninguém gosta de... 
 
[Welmo] Naturalmente, ninguém gosta de pobre.  
 
Vocês sabiam disso? Agora, se você ouvir uma pessoa falar: “Ah! Mas os 

espíritas gostam de pobre.” Mentira! Aquilo é golpe, aquilo lá é tramoia. Naturalmente 
não fazemos a obra de Deus. Assim, é preciso mudar a natureza e para que isso 
ocorra, vai haver uma troca de espírito. Quando Jesus falou: “Olhe, presta atenção e 
veja o que Eu faço, o que Eu falo.” Era isso que Jesus estava dizendo para os 
discípulos: “Crede que Deus está em mim, por causa do que eu faço. Veja se uma 
pessoa natural é capaz de fazer o que eu faço; veja se uma pessoa natural é capaz de 
suportar o que Eu suporto.” 

 E isso vai acontecer conosco também. Vai haver uma mudança no nosso 
espírito. Se nós ficarmos de longe só assistindo, muda o espírito? Não. Para que 
houvesse a mudança do espírito, os discípulos tiveram que agir, andar com Jesus, 
trabalhar e estar com Ele. “Ande comigo e você vai ver.” É isso que Jesus estava 
dizendo para eles. “Fique comigo e você vai ver o que Eu faço e as coisas que eu faço, 
você vai copiar.” Experimente fazer também. E isso aumenta a minha 
responsabilidade.  

Ele fala aqui: “Aquele que crê em mim, vai fazer o que Eu faço.” Então, é um 
desafio, Paulinho. Mas prestem atenção, queridos irmãos, senão, acontece isso: você 
começa a caminhar, não vê resultado e desanima. Para no caminho e começa a fazer 
com as próprias mãos.  Precisamos acreditar que isso é possível, do contrário, 
paramos e fazemos as coisas sem Deus. E Ele garante que se crermos Nele, faremos 
as mesmas obras. No versículo 12 diz assim: “Na verdade, na verdade vos digo que aquele 

que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas; porque eu 
vou para meu Pai.”  

Eu fico imaginando Jesus até os trinta anos naquela perseverança, naquela 
força, naquela vontade! E quando Ele começou o Seu ministério, percebemos a 
ousadia de chegar e fazer. Deus vai fazer, eu preciso crer. A minha fé é a prova de que 

eu também vou fazer. Vamos ler agora em I Coríntios 2:14: “Ora o homem natural não 

compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura;  e não pode 
entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.” 

Enquanto o homem for natural, ele não vai entender.  
“Filipe, o Pai está em Mim.” 
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Por que Filipe não entendia? 
“Tomé, Eu sou o caminho. Como que você não sabe o caminho, Tomé?” 
“Explique direito, Senhor, eu não entendo isso.” (Tomé). 
Por que não entendemos? Porque ainda somos naturais. Mas Jesus 

ignorava, desprezava o natural? Não. Ele insistia, pelejava, lutava para fazer com que 
as pessoas entendessem. E é isso que precisamos fazer: pelejar para que a pessoa 
com quem estamos falando, entenda. E isso me ajuda. Essa não foi à obra que Jesus 
fez?  

Então, se você vir uma pessoa se desgastando, se matando para que a outra 
entenda, quem está fazendo isso? O natural faz? Não. Isso já é um sinal. Aí a pessoa 
se desgasta. É isso que Jesus fez: Ele se entregou. Jesus não poderia ser um homem 
bem-sucedido? Ele não poderia ser um homem com outras aspirações? Mas Ele 
entendia que salvar uma pessoa era fazer com que ela entendesse o Evangelho. 
Amém? 

Quantas vezes você vai ter que fazer, Eliana?  
 
[Eliana] Quantas vezes forem necessárias. 
 
Quantas vezes vamos perdoar, Eva?  
 
[Eva] Setenta vezes sete. 
 
Mais não pode?  
 
Perdoar, amar, o natural não faz isso não.  O Espírito de Deus se adquire de 

fé em fé. Paulo falou: “Eu sofro dores de parto até que eu possa ver Deus em você” 
(Gálatas 4:19). 

Era como se Jesus estivesse dizendo: “Filipe, você não está vendo ainda 
não?” Certamente, com toda humildade, Ele pensava assim: “Eu vou ter que melhorar 
ainda, porque o Filipe não está vendo.” Então, é assim que você vai fazer: “Repare a 
minha vida e veja se Deus é perceptível em mim.” 

Sou eu que tenho que melhorar para que você veja Deus em mim. Não é 
você não! “Será que a minha filha vê Deus em mim? Será que meu filho vê Deus em 
mim? Como que eles me veem? Espiritual ou ainda carnal? Como que os meus 
irmãos, a Igreja me vê?” 

I Coríntios 2:14-15: “Ora o homem natural não compreende as coisas do Espírito 

de Deus, porque lhe parecem loucura;  e não pode entendê-las, porque elas se discernem 
espiritualmente. 15 Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido.” 

Fazer o quê, então? Temos que ter muita paciência. Com quem? Com o 
natural. Não posso chegar crucificando, esmagando o natural. Eu tenho que ter 
paciência com o natural. E, para isso, quanto mais eu me esforçar em ser espiritual, 
melhor, mais eu poderei ajudar o meu irmão. Não podemos esperar os outros fazerem, 
nós é que temos que fazer. Por que você faz? Porque o outro vai ter que ver Deus em 
você.  

Repara direitinho no Assis, veja se você vê nele alguma coisa diferente. 
Observe o comportamento do Humberto, as atitudes, a conversa dele, e veja se não é 
o Pai que está nele, Deus, o Espírito Santo. Veja se ele é uma pessoa espiritual.  

Se observarmos, a nossa responsabilidade aumenta. As Escrituras falam que 
o Pai seja glorificado nos filhos. Enquanto isso não ocorre, Deus fica escondido, 
perdido. Jesus falou: “Olhe e veja Deus em mim, repare.” 
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Se não está dando para ver, vamos nos esforçar. As pessoas virão e verão 
Deus em nós. Vamos assumir essa responsabilidade? Ou você acha muito difícil, acha 
que é loucura? 

Só vamos aprender as coisas de Deus, com o Espírito de Deus estando em 
nós. O homem natural não vai aprender. Vemos a pessoa naturalmente e vamos 
ajudá-la, fazer tudo por ela, para que ela veja, para que ela tenha o Espírito de Deus. 
Foi assim que Jesus fez com os discípulos. 

I Coríntios 2:11. “Porque, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão 

o espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, 
senão o Espírito de Deus.” 

Eu preciso do Espírito de Deus. Para quê? Quando Deus falar para eu virar à 
esquerda, como eu vou compreender? Eu não sei como Ele fala! Quando Deus disser 
para eu perdoar, esperar, ter paciência, calma; eu preciso entender que é Deus 
falando.  

Mas como eu vou entender Deus, se sou natural? Se eu for espiritual, vou 
entender Deus.  

Se você quer ser guiado por Deus, você precisa adquirir o Espírito de Deus. 
Amém? Adquira o Espírito de Deus. “Senhor, dá-me do Seu Espírito.” Como adquirir o 
Espírito de Deus? Fazendo as obras Dele. Amém? Se ficarmos só assistindo, não 
vamos ter o Espírito de Deus. Temos que fazer. Amém? Por quê? Porque Jesus fez.  

Foi falado exaustivamente essa semana: o caminho é fazer a obra de Deus. 
Por que você não tem o Espírito de Deus? Porque você não faz. É fazer, é começar e 
não ficar apenas olhando, julgando. É fazer, praticar, se envolver realmente e você vai 
adquirir o Espírito de Deus.  

Por exemplo: a pessoa nunca abriu a bíblia, ela vai adquirir o Espírito de 
Deus? Não. Uma pessoa nunca acudiu o necessitado, nunca deu um copo de água 
para ninguém, nunca parou para pensar, ela vai ser natural, igual ao animal. Mas se 
você parar, cada vez que você pensar um pouquinho, você vai ficar entre a luz e as 
trevas. Cada vez que você meditar em alguma coisa, você vai ficar entre o bem e o 
mal e vai ter oportunidade, então, de escolher. Se você escolher o bem, se você quiser 
Deus, você vai ter Deus.  

Um outro lugar importante que pode ajudar diz assim: “Portanto agora 

nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a 
carne, mas segundo o espírito” (Romanos 8:1). 

O que é uma pessoa que está em Cristo? É uma pessoa que não anda 
segundo a carne. A vida em Cristo é uma coisa prática. A pessoa não vive uma vida 
natural, mas uma vida espiritual. Ela não vive o normal, mas o anormal. Ela fica todo 
tempo vigiando: “não posso fazer isso, não posso fazer aquilo; devo fazer isso, tenho 
que fazer aquilo.”  

Por que ela não é normal, Eva?  
[Eva] Porque não anda segundo a carne. 
E o que é uma pessoa não andar segundo a carne? 
[Eva] Não fazer a vontade dela. 
Segundo a carne todos andam, é o normal. O normal é você pedir o prazo, é 

você pedir desconto, é você levar vantagem, é ser o mais bonito. E é normal, ninguém 
pode criticar, isso é normal. O normal é passar os outros para trás. Amém? E aquele 
que tem uma vida em Cristo como é? Aquele que vive em Cristo, vai pensar na hora 
que vem aquela vontade de pedir desconto. Amém? Na hora, ele vai lembrar que não 
pode. Aliás, não é que não pode, é que não deve. Isso, em vez de torná-lo espiritual, 
vai torná-lo cada vez mais carnal. Quanto é? “Quanto é o saco de laranja? Três reais? 
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Dois por cinco?” E você ainda pechincha ali. “E anda depressa porque o sinal vai 
abrir.” “Dois por quatro? Está trocado.” Esse é normal. 

O espiritual luta contra essas coisas porque ele acredita em Deus. Ele 
acredita que não precisa daquilo. Ele acredita que Deus está  ensinando-o de uma 
maneira diferente. Ele acredita em Deus e, dessa forma, Deus vai habitar nele.  

 
Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela 
carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, 
pelo pecado condenou o pecado na carne. (Romanos 8: 3-4) 

 

A lei, a força não vai nos levar à espiritualidade e sim a fé. A lei vai se cumprir 
nas pessoas que querem mostrar ao mundo que têm Deus? Essas pessoas vão lutar e 
a fé que elas têm em Deus vai fazer com que elas vençam. Mas aquelas que não 
tiverem isso, a lei não consegue fazer nada. Você quer mostrar que Deus está em 
você? Creia em Jesus e Deus vai habitar em você. Amém? Vamos ler um outro lugar 
importante.  

 
Ouviste o que foi dito: Olho por olho, e dente por dente. Eu, porém, vos 
digo que não resistais ao mal; mas se qualquer te bater na face direita, 
oferece-lhe também a outra; E ao que quiser pleitear contigo, e tirar-te o 
vestido, larga-lhe também a capa; E, se qualquer te obrigar a caminhar 
uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir, e não te desvies 
daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito: Amarás o 
teu próximo, e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a 
vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos 
odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem; para que 
sejais filhos do vosso Pai que está nos céus; porque faz que o seu sol se 
levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. 
Pois, se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem 
os  publicanos também o mesmo? E, se saudardes unicamente os 
vossos irmãos, que fazeis de mais? Não fazem os publicanos também 
assim? Sede vós pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está 
nos céus. (Mateus 5:38 ao 48) 
 

“Ouviste o que foi dito: Olho por olho, e dente por dente.” Esse é o natural, o 
normal.  Pão, pão; queijo, queijo. Esse é o normal!  

Agora, vamos ver o espiritual. Há duas interpretações: resista o mal, o diabo, 
mas não resista o homem mau, ou seja, não discuta, não brigue com o homem mau. 
Deixe o homem mau fazer o que ele quiser.  

Para você ver como são as coisas, a própria televisão, os desenhos 
animados ensinam as crianças as coisas erradas. Ali, os desenhos estão resistindo o 
homem mau, em vez de fazer como Jesus mandou: não resista o homem mau. Então, 
se uma pessoa te fizer o mal, vamos ver como Ele ensina? 

 
Eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau; mas a qualquer 
que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra; e ao que quiser 
pleitear contigo, e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa; (Versículos 
39-40) 

 
Às vezes, você está vendo que a pessoa quer pleitear com você. O que é 

pleitear? Será que o marido pleiteia com a mulher, com a esposa? O que é pleitear? É 
disputar. Vai haver um pleito, uma disputa entre partidos, por exemplo. E aí, o que o 
Evangelho nos ensina? A não pleitear. Ou seja, não disputar. 
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Vocês pensam que não, mas são nas mínimas coisas. Marido e mulher 
pleiteiam entre si? Muito?  

Pleiteiam, Valdemir? 
[Valdemir] Pleiteiam. 
E atrapalha ser espiritual? 
[Valdemir] Atrapalha.  
Elias, a mulher e o marido pleiteiam entre si? Exemplo? 
[Elias] Quase sempre, por tudo dentro de casa. Mas é como o Senhor falou, 

não devemos fazer isso porque impede que o Espírito de Deus esteja em nós. 
Prejudica a espiritualidade? 
[Elias] Demais. 
Aumenta a carnalidade? 
Dá até para fazer um churrasco. 
O Evangelho nos ensina o seguinte: Não pleiteie, não discuta! Amém? Se 

você não gosta da comida que a mulher faz, o que você tem que fazer, Omilde? No 
mínimo, comer menos. Se você não gosta, então, coma menos. 

Para ser espiritual é preciso seguir rigorosamente os passos que Jesus 
andou. Aí entra noite e sai noite, entra dia e sai dia e o natural está aí porque não 
estamos acreditando. 

 
Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe 
emprestes. Ouvistes o que foi dito: Amarás o teu próximo, e aborrecerás 
o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os 
que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos 
maltratam e vos perseguem; Para que sejais filhos do vosso Pai que 
está nos céus; porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e 
a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos 
amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o 
mesmo? E, se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis de 
mais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós pois perfeitos, 
como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. (Mateus 5:42-44) 

 
Temos que treinar em cima disso. Amém? É um exercício para que sejamos 

espirituais.   
Mateus 5: 46. “Pois, se amardes os que vos amam, que galardão havereis? 

Não fazem os publicanos também o mesmo?” 
Você pode perguntar para mim: irmão, para que tudo isso? Ah, para que você 

possa mostrar o Espírito que está em você, para que você seja filho de Deus. Jesus 
fez isso e o Espírito de Deus estava Nele. E Ele ainda ensina mais: “se os óculos 
escandalizam, então tire os óculos.” Tudo aquilo que escandalizar é melhor tirar. Deus 
não está sendo visto em mim por quê? Por causa disso! Então, sou eu que preciso me 
ver livre disso. Então, Valéria, se Deus não está sendo visto em você, a culpa é de 
quem? Sua! E se Deus não é visto em nós aqui, a culpa é de quem? Nossa. 

E o inimigo vai lutar contra nós, pelejar, fazer de tudo para que Deus não seja 
visto em nós, para que haja muitos problemas entre nós, a fim de que Deus não seja 
visto. E Deus precisa ser visto em nós.  É nas pequenas coisas; é claro que ninguém 
vai dar um passo lá em cima não. Já vai logo levantando defunto? Não. Caminhamos é 
de fé em fé, de passo em passo. Deus precisa ser visto em nós. E a Igreja toda se 
esforça, peleja.  

Em Mateus capítulo 5 versículo 45, está assim: “...para que vos torneis filhos 
do vosso Pai que está nos céus; porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e 
faz chover sobre justos e injustos.” Muito interessante isso, não sei se vocês estão 
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vendo, irmãos naturais; preste atenção. Você quer ser filho de Deus ou filho do 
diabo? Deus nos deu poder para  nos tornarmos filhos de Deus. Quer dizer: Ele está 
chamando, nos convidando para sermos filhos de Deus; Ele sabe que, naturalmente, 
não somos, mas que é possível mudarmos. 

Mateus 5:29: “Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e 
atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que 
seja todo o teu corpo lançado no inferno.”  Deus nos aconselha a arrancar o olho se 
ele é motivo de escândalo. Imagine, então, as outras coisas! Quantas coisas fazemos 
que não devemos fazer? Por que não devemos? Porque atrapalha, dificulta sermos 
filhos de Deus. Você quer ser filho de Deus? Cuidado, é muito fácil não ser. O normal é 
não ser.  

 Em Romanos (8:19) está escrito que os anjos, o céu, a terra, o inferno estão 
todos esperando a manifestação dos filhos de Deus. Eu acredito nisso, eu quero ser 
filho de Deus! Não sei se eu sou capaz de arrancar o olho, mas eu vou me esforçar.  

Amém, Júnior, o que Deus falou conosco? 
 
[Júnior] No início, o senhor falou uma coisa interessante, que Jesus Cristo, 

pela conversa de Filipe, Tomé, pôde ver a dificuldade das pessoas em crer Nele, em 
ver o Pai Nele, ver o caminho Nele. Concluí que a  mensagem foi  que temos que ter o 
Espírito Santo. Precisamos ter o Espírito que Jesus tinha. Gostei demais dessa parte 
em que foi explicado que Jesus fez de tudo para que as pessoas vissem o Espírito de 
Deus Nele. Agora, imagine hoje, como é difícil fazer com que as pessoas vejam Cristo 
em nós. Se não tivermos o Espírito, fica o natural, fica normal. É cheque que você dá, 
você quer pechinchar. Fiquei pensando se Jesus que curava, fazia as coisas, foi difícil 
as pessoas verem Deus nele. Jesus Cristo deve ter ficado muito triste: “tanta coisa que 
Eu faço e vocês não conseguem ver até hoje?” E as pessoas têm dificuldade de ver 
mesmo.  

 
É muito difícil hoje. Por isso está escrito que quando chegasse o fim dos 

tempos, talvez ninguém se salvaria, ou poucos. Por quê? Porque é muito difícil hoje 
suportarmos o mundo que vivemos. É muito difícil uma pessoa viver sem que o seu 
olho escandalize. É muito difícil o seu olho não ser contra você. Você não quer falar, 
quando você vê, já falou. 

 É uma luta e contamos com a ajuda de Deus. Esses dias também foi falado 
isso: peça ajuda para Deus, ore, invoque o Senhor.  

Temos insistido, pelejado, esforçado muito, mas muito mesmo, para que 
Deus seja visto em nós; dar bom testemunho, fazer as coisas como têm que ser feitas.  

O que você guardou, Welmo? 
 
[Welmo] O que Deus falou comigo foi exatamente nisso, de nos 

empenharmos para que as obras de Deus sejam vistas em nós. Na hora que você 
perguntou para o Humbertinho se ele tem coragem de falar que Deus está nele, eu 
acho que é essa a dificuldade que todo mundo tem. Precisamos ter certeza. 
Precisamos ter certeza de que somos filhos de Deus, de que as obras que fazemos 
são as de Deus. E não é fácil ser filho de Deus, a conclusão que eu cheguei foi essa. A 
primeira coisa que foi falada aqui hoje é que Deus precisa dar poder para que nos 
tornemos filhos de Deus. E a partir do momento que recebermos esse poder, o 
Espírito, aí sim, a obra de Deus vai ser vista. Mas é muito difícil ser filho de Deus. 
Temos que levar mais a sério o que está sendo falado, porque a esperança nossa é 
sermos filhos de Deus.  
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Por que é difícil ser filho de Deus? Porque o nosso Pai é perfeito, justo. Tem 

coisa mais difícil do que ser justo?  
- Por que é difícil, Welmo? 
[Welmo] Porque Deus é justo. 
O que mais? 
[Welmo] Santo, perfeito. 
O que é uma pessoa santa? É quase besta. Amém? Você vira ela para cá, 

para lá e ela vai; puxa e ela fica, vira o cabelo dela para cá, ela fica, põe ela assim, 
assado, veste um paletó nela, ela fica. Põe gravata, ela fica. Tira gravata, ela fica. O 
santo é isso.  Amém! 
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7 - A PALAVRA DE DEUS (Trombeta) QUER TE LEVAR A SER 
UMA BÊNÇÃO 

 
 

  Vamos abrir nossa Bíblia em I Coríntios Capítulo 14 versículo 7 ao 10: 
 

 Ora, até as coisas inanimadas, que emitem som, seja flauta, seja cítara, se 
não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou 
na cítara? Porque, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para 
a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras 
bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como 
que falando ao ar. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e 
nenhuma delas sem significação. 

 
 

 O que está dizendo aqui?  Deus já sabia da dificuldade que ia existir para 
a Igreja.  A maior dificuldade da Igreja, sem dúvida nenhuma, é entender Deus.  A 
maior dificuldade que a Igreja tem é de observar, acompanhar o que Deus faz, o que 
Deus está fazendo ou o que Deus fez.  Os caminhos de Deus não são os nossos 
caminhos, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos.  É muito difícil 
para nós acompanharmos.   

O que é Deus? Uma vez fizemos esta pergunta:  Quem é Deus? Deus é um 
ser semelhante a nós e há uma diferença enorme entre nós e Ele.  Ele é um ser bem 
semelhante a nós, esteve no nosso meio, comeu no nosso meio, viveu com a gente, 
mas há uma diferença enorme entre nós e Deus. Que diferença é essa?  É que Ele é 
Deus.  Ele pode tudo, por isso Ele é Deus. Ele tem uma força que ninguém tem, por 
isso Ele é Deus.  É um ser semelhante a nós,  que sente, chora, caminha, fala, escuta; 
mas Ele é Deus.  E a diferença é exatamente por causa disso.  Estes dias eu fiquei 
pensando, andando pela rua igual a um louco, pensando por que Ele era Deus.  Tem 
um versículo que diz: “Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus” (Salmo 46:10).  Às 
vezes, ficamos afobados, ficamos confusos com relação a Ele, e Ele nos diz: “Não se 
esqueça que eu sou Deus.”  E eu fiquei pensando porque Ele era Deus, e eu fui 
obtendo estas respostas.  Realmente, Ele é Deus porque Ele pode tudo; porque Ele é 
o principio e o fim; pois antes Dele nada se fez, depois Dele nada vai existir; ninguém 
manda Nele; ninguém dá ordem para Ele; se Ele fecha, ninguém abre; se Ele abre, 
ninguém fecha, por isso Ele é Deus.  Ele é Todo Poderoso.   

O diabo quis ser pelo menos igual a Ele.  Tanto é que até hoje ele insiste, ele 
é teimoso, aliás, nós temos um pouco da natureza dele, por isso que nós somos assim, 
teimosos. Ele vai assentar no Trono de Deus como se fosse Deus (II Tes. 2:4), 
querendo ser Deus.  Mas ele não vai ser Deus.  Por que não vai? Porque ele (o diabo) 
não pode tudo.  O diabo pode muito, é capaz de muito mais do que nós (homens); mas 
ele não pode tudo.  E Deus?  Deus tudo pode. “Se você está do Meu lado, se você 
confia em Mim, se você acredita em Mim, “fica frio”, Eu estou acima deste que perturba 
você, Eu estou acima deste que resiste você, Eu estou acima deste que quer destruir 
você, Eu sou Deus.  Você tem que confiar em Mim, acreditar em Mim.”  Daí a 
dificuldade de se acreditar em Deus; é muito difícil, não é fácil não.  A gente fala, mas 
quando a coisa vai apertando, vai chegando, você vai vendo o quanto é difícil acreditar 
em Deus.  Quanto mais aperta, quanto mais aproxima, mais difícil fica acreditar em 
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Deus.  Hoje eu dou razão para Jó, quando Jó brigou feio com Deus; porque ele 
começou a questionar a atitude de Deus, o comportamento de Deus.   

O Apóstolo Paulo dizia assim: “Ora, até as coisas inanimadas, que emitem 

som, seja flauta, seja cítara...”  se elas não tiverem um som certinho, ninguém vai 
entender.  Se começar uma ‘bateção’, tocar de qualquer jeito aqui, ninguém vai 
entender, ninguém vai saber o que está acontecendo aqui.  Mas, se os sons saírem 
certinhos, nós vamos logo saber qual é a música.  Se não tocar um som certo, que as 
pessoas possam entender, ninguém vai cantar. O que Paulo está falando aqui?  Ele 
chegava na reunião e via o pessoal orando em língua, e Ele via que isso não era bom.  
Não é bom por quê? Porque ninguém está entendendo nada. E o que vai acontecer? 
Na hora que você precisar, na hora que você realmente tiver que entender, às vezes a 
oração em língua não vai resolver.  Por isso Paulo dá a orientação à Igreja de Corinto 
que é mais importante entender o que está acontecendo.  “Eu prefiro falar com vocês 
de uma maneira que vocês entendam do que orar em língua; orar em língua e ir 
embora sem vocês entenderem nada?”  

O que nós estamos querendo dizer com isso? Estamos querendo dizer o 
seguinte: “Porque, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a 

batalha?” A trombeta tem que dar o som certo, porque, senão, ninguém vai se 
preparar para a batalha.   

Vamos abrir agora em Apocalipse Capítulo 8, versículos 1 e 2.  
 

Quando abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia 
hora. E vi os sete anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes 
foram dadas sete trombetas. 

 
 

 Os sete anjos estavam ali diante de Deus esperando a hora de tocar a 
trombeta.  Aí veio o primeiro anjo (vs 7), o segundo anjo (vs. 8), o terceiro anjo (vs.10), 
o quarto anjo (vs.12), o quinto anjo (cap. 9 vs. 1), o sexto anjo (cap. 9, vs. 13), o sétimo 
anjo (cap.10 vs. 1).  No versículo 4, 5 e 6 do capítulo 10 diz:  

 
Quando os sete trovões acabaram de soar eu já ia escrever, mas ouvi uma voz 
do céu, que dizia: Sela o que os sete trovões falaram, e não o escrevas.  O anjo 
que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita ao céu, e jurou 
por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o qual criou o céu e o que nele 
há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais 
demora... 

 
  Cada trombeta seria tocada numa época certa, no seu tempo certo.  Essa 

trombeta que Paulo estava falando (I Cor. 14:8) era exatamente isso.  As dificuldades 
que nós teríamos para localizar a época certa, o toque certo da trombeta.  Nós 
estamos vivendo o Apocalipse.  Então, nós temos que localizar tudo o que está 
acontecendo.  Então, o anjo tocou a trombeta e o que tinha que acontecer, aconteceu.  
Vejamos então um exemplo: Um dia Jesus teria que morrer na cruz.  Estava escrito lá 
atrás que um dia um homem iria morrer na cruz; que um dia uma virgem daria à luz  
um filho; isso já passou.  O homem que era para morrer na cruz já morreu, a virgem 
que daria a luz, já deu a luz; mas tem muita coisa que não aconteceu ainda, tem muita 
coisa que, se nós não percebermos, passam e nós não percebemos.  Por exemplo: 
muita gente não percebeu que Jesus veio, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou;  
muitas pessoas não perceberam; mas muita gente viu, mais de quinhentas pessoas 
viram Jesus depois de ressuscitado.  Muita gente não viu João Batista.  E as coisas 
estão acontecendo, elas continuam acontecendo.   
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O Evangelho nos chama muito a atenção para isso: “não dorme”, “fica 
alerta”, “cuidado com isso”, “cuidado com aquilo”,  por que este alerta? Porque as 
coisas podem passar e nós não percebermos, ou seja, você não se prepara, pois não 
ouviu a trombeta tocando, você não percebeu a coisa acontecendo e aí você não 
prepara. Passa o tempo e depois nós vamos lamentar, profundamente tristes, por não 
ter aproveitado o tempo da  visitação de Deus.  Muitos não aproveitaram o tempo do 
quarto anjo, do quinto anjo, do sexto anjo... Quem sabe, nós também não estamos 
desperdiçando, não estamos dando o crédito necessário à visitação de Deus?  Porque 
a maneira como Deus visita a Igreja pode passar despercebida e nós não vemos, não 
percebemos que Deus visitou o seu povo, que Ele esteve, falou...  Visita diz respeito 
de alguém que não veio para ficar. Por exemplo: No movimento pentecostal houve 
uma revolução na Igreja;  ele abalou toda a estrutura religiosa; mas ele não veio para 
ficar, foi só uma visitação de Deus.  Visita é algo que não acontece a todo tempo; você 
vai, fica ali algum tempo e depois você sai.  Quem aproveitou quando Deus visitou a 
Igreja com aquele movimento?  Que foi uma bênção!  Mas eu acredito que hoje nós 
estamos vivendo os dias da voz do sétimo anjo.  Desde quando  começamos a falar 
disto,  entendemos que estamos nos dias da voz do sétimo anjo.  E tem coisas que 
são para acontecer nos nossos dias.  Uma das coisas que vai acontecer na voz do 
sétimo anjo com relação à Igreja, uma das mais importantes,  é que a Igreja vai vestir-
se de branco.  Namorado nenhum exige da noiva vestir-se de branco antes do 
casamento.  Da noiva, você exige que ela se vista de branco na hora do casamento.  
Então, uma coisa que a Igreja precisa entender é que na voz do sétimo anjo foi dado à 
Igreja vestir-se de branco.  E o que é a veste branca? São os nossos atos, nossas 
atitudes.  Então, não tem pra onde a gente correr. Ou você está vestido de branco, 
esperando a hora do casamento, ou você está se virando para vestir-se de branco.  

Então, tem que tocar uma trombeta muito bem tocada. Às vezes, você não 
sabe nem pra que rumo a trombeta está tocando.  Aí, a sua oração, a oração que você 
for fazer, ela não tem sentido.  Então, que oração você vai fazer?  Será que o católico 
está fazendo a oração certa?  Será que o batista está fazendo a oração certa?  Será 
que o ‘assembleiano’ está fazendo a oração certinha?  Se eu não sei o que está 
acontecendo, como eu vou fazer  a oração correta? O que está acontecendo no mundo 
espiritual, o que está acontecendo com a Igreja.  Aí,  nós dormimos, descansamos, 
relaxamos, acomodamos...  

Deus sempre teve a necessidade de guiar o povo, sempre esteve guiando o 
povo.  Quando Ele falava através do profeta, estava guiando indiretamente; Ele nunca 
deixou de guiar, de dirigir o povo.  Então, nos dias da voz de cada anjo, da mesma 
forma, Ele falou.  Então, a trombeta é uma palavra de Deus.  “Mas nos dias da voz do 
sétimo anjo”; a voz do sétimo anjo é uma palavra de Deus. Um exemplo é quando nós 
estávamos na Comunidade Evangélica; ela tinha mais ou menos quarenta ou 
cinquenta pessoas, e era uma direção de Deus, era uma palavra de Deus, era o que 
Deus queria que fizesse.  Tinha gente de todos os lugares, Assembleia, Metodista, etc.  
Juntou aquela turma que começou a buscar a Deus, fazendo orações, súplicas.  Elas 
não gostavam nem de bancos para fugir dessa característica maligna que é a religião.  
Nas reuniões da Comunidade era todo mundo orando, uma, duas horas, ninguém 
queria ir embora.  Dentro de pouco tempo passou de quarenta para oitocentas 
pessoas.  De repente as coisas começaram a mudar, e a palavra não era a mesma, 
ela foi mudando.  Dentro de quatro anos eram mais de oitocentas pessoas e igrejas 
espalhadas por todo o Brasil; em todo lugar tinha uma Comunidade Evangélica.  Foi 
uma visitação, um movimento tremendo. Esse louvor que nós temos hoje, esse  jeito 
de louvar a Deus, isso se deve a Comunidade Evangélica.  Muita coisa que nós temos 
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hoje se deve a Comunidade Evangélica.  Aí, Deus começou a alertar a Comunidade: 
“Vocês estão deixando a palavra, vocês estão desviando da palavra.” Cerca de oito 
anos depois de Deus avisar, o que aconteceu?  A Comunidade Evangélica 
desapareceu, deixou de existir.  Hoje não existe mais a Comunidade Evangélica;  hoje 
existem dois ministérios diferentes – Sara Nossa Terra e Fonte da Vida, a Comunidade 
desmanchou.   

Quando vermos a barba do vizinho arder, devemos colocar a nossa barba de 
molho.  Deus nunca deixa a Igreja sem orientação, sem direção; só que, quando Ele 
sai, Ele sai pra valer.  Deus insiste conosco e não é pouco; mas o dia que Ele sai é 
porque Ele já aconselhou, Ele já avisou, Ele já orientou muito, já deu conselho demais, 
já fez todo esforço; e de repente você não O vê mais. Como aconteceu na 
Comunidade, ninguém esperava que isso fosse acontecer.  

Eu pergunto a você hoje: “Se ouvirdes a voz de Deus não endureçais o teu 
coração.”  Você sabe pra que rumo nós estamos caminhando? Será que a Igreja está 
atenta a tudo o que Deus está falando?  Ou não?  Você concorda, Ramiro? Godoy, 
Adriano, principalmente aqueles que nós temos por colunas.  Será que nós estamos 
sabendo para onde estamos indo?  Para onde a Igreja está indo?  Às vezes, os mais 
novos não sabem para onde estão indo, mas os mais compromissados precisam saber 
para onde nós estamos  indo.   

Em Romanos capitulo 10, a partir do versículo 8 está assim: “Mas que diz? A 
palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração; isto é, a palavra da fé, que 
pregamos.” 

Você concorda que a Igreja não sabe o que está pregando?  Muita gente não 
quer nem saber ou não está atenta, não está percebendo o que Deus está falando. 
Então, você não vai falar, não vai discutir, não vai dizer: “Deus falou isto esta semana, 
Deus falou aquilo, Deus está falando isso.” Ou não é a palavra de Deus?  Se não é a 
palavra de Deus, eu não entendo o porquê de você continuar aqui.  Agora, se é a 
palavra de Deus, também eu não entendo por que você tem feito tão pouco caso.  No 
versículo nove diz: “Porque, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em 

teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.”  Quer dizer 
que em ‘teu coração’ você não crê.  O que significa o coração?  É o amor que você 
tem àquilo que Deus fala.  Aquela vibração, aquela felicidade de que Deus falou; 
aquele amor é que leva você a divulgar.  Porque, quando você ama, você tem vontade 
de divulgar aquilo, de transmitir para os outros.  Aí Paulo diz: “se com tua boca 

confessares...” Como a Igreja vai confessar Jesus se ela não tem a palavra na boca?  
E por que ela não tem?  É porque Deus não falou, Ramiro?  Falou, mas nós não 
ouvimos; falou, mas nós não recebemos a palavra, não acreditamos na palavra.  

Mais para frente no versículo diz assim: “...e em teu coração creres que Deus 

o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo; pois é com o coração que se crê para a 

justiça...”  Justiça é a veste branca.  A mudança na sua vida, a veste branca,  vai 
depender  do seu coração.  Quem vai vestir é o seu coração.  É a certeza que você 
tem que “isto está certo”, é a certeza que você tem que “isto está errado”; é a certeza 
que você tem que deve ser feito assim.  E você vai amar aquilo; muitas vezes, penar 
por aquilo, porque você ama e quem ama sabe se doar, se dar.  Continuando no 

versículo onze (nós estamos tocando a trombeta, versículo por versículo) “Porque a 

Escritura diz: Ninguém que nele crê será confundido.”  Isso é uma garantia para nós de 
que  não vamos ser confundidos.  Qual a garantia?  Se você creu, se você amou, se 
você recebeu a palavra que é a sua salvação, então você vai tocar essa trombeta.  Por 
que você não vai ser confundido?  Porque Deus  vai mostrar: “faz isso agora, olha isso 
aqui agora, presta atenção nessa palavra”; então você não vai ficar atento? Não é 
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como no passado, que um falava para um lado, o outro para outro lado; um prega 
uma coisa, o outro prega outra.  Mas nos nossos dias não é assim. 

As vestes brancas significam que nós estamos entendendo perfeitamente 
tudo o que Deus está fazendo.  A veste significa que eu estou vendo o bem e o mal; eu 
estou vendo a bênção e estou vendo a maldição; eu estou vendo o certo e o errado; os 
meus olhos foram abertos. 

Falando sobre a bênção e a maldição, estes dias nós falamos disso, mas 
agora vamos falar de outra posição. Como eu escolho a bênção ou a maldição?  Como 
a gente escolhe?  Quando eu chego numa garagem e tem dez carros do mesmo jeito, 
do mesmo ano e aí eu tenho que escolher.  Eu tenho que usar de algum entendimento 
para escolher; optando por um detalhe como cor, acabamento, conservação... Então 
eu tenho opção de escolha.  A Igreja vai ter que aprender tudo, a Igreja dos nossos 
dias é uma Igreja que não pode deixar nada para trás; ela chegou à estatura do varão 
perfeito, ela alcançou a plenitude do conhecimento de Deus, ela vestiu de branco; 
Cristo habitou nela; não tem confusão.  Todo dia Deus tem nos mostrado uma coisa 
nova, todo dia Deus tem nos dado um entendimento novo; eu sinto que é uma coisa 
cada vez melhor que vem para enriquecer o nosso conhecimento. 

Para mim escolher, é porque, no mínimo eu tenho duas opções; porque 
senão, eu não poderia escolher. E é agora que entra a dificuldade, eu tenho que 
escolher.  E onde é que nós aprendemos o que devemos fazer?  Pois eu preciso 
aprender o que devo fazer.  Deus tem colocado diante de nós a bênção e a maldição.  
O aluno fica seis anos fazendo medicina, e, de repente, aparece o enfermo que precisa 
ser operado; com certeza ele vai precisar fazer alguma coisa, pois senão,  vai perder o 
seu CRM porque deixou o paciente morrer sem assistência médica.  E a minha 
preocupação é justamente essa, que as coisas estão chegando diante de nós e nós 
temos que fazer alguma coisa, nós temos que escolher.  E quem tem que escolher é 
você; você não tem que ligar para ninguém, não tem que perguntar para ninguém, 
você tem que escolher, você tem que aprender.  E onde nós vamos aprender? Nós 
estamos reunindo, cremos que Deus está no nosso meio e, de repente, vem o quê? 
Vem a prova.  Os filhos de Deus serão provados; a palavra de Deus vai cumprir.  
Diante de mim vai estar a bênção e a maldição.  Se eu escolher a bênção, eu estou 
salvo; se eu escolher a maldição, vou me perder.  Se eu escolher a bênção, vou viver; 
se escolher a maldição, vou morrer. 

Temos um exemplo bem interessante: uma pessoa coloca para o Valdemir e 
o Fernando um Fiat Pálio e um Corolla, e diz: “estes carros são para vocês dois; quem 
vai escolher primeiro?”  Se o Fernando escolher primeiro, será que isso não pode sujar 
as suas vestes? Será que não pode ser um pecado? Por que tem que ser o Fernando? 
Não poderia ser o Valdemir?  Não seria mais justo um “par ou ímpar”; lançar sorte 
entre os dois?  No “par ou ímpar” o Valdemir ganhou, talvez fosse melhor que ele não 
tivesse ganhado.  Estão vendo como são as coisas?  O que o Valdemir deveria ter 
feito? Ele deveria ter perguntado para Deus.  Ele teria que lançar mão do Espírito 
Santo; e Deus iria fazer ele lembrar de uma palavra, de um conselho, do Evangelho.  
Olhe bem para você ver o que Deus está fazendo conosco.  O certo seria o Valdemir 
tomar uma atitude que traga para ele uma bênção, que iria enriquecê-lo, que iria 
colocá-lo numa posição melhor em relação a Deus.  Ele tem que se preocupar em tirar 
proveito da situação para melhorar com Deus. Não importa se é Palio ou se é Corolla, 
temos que estar de olho numa coisa muito melhor.  Eu vou fazer, nesta situação, uma 
coisa tremenda: “O que eu quero para mim, eu vou dar para o Fernando.”  Aí o 
Valdemir vai escolher o Pálio, e com isso ele vai ser abençoado, e o Fernando 
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também; pois, na verdade, Deus queria abençoar os dois; e com isso,  os dois iriam 
ganhar.   

Citamos também o caso de Ló e de Abraão, quando os dois estavam juntos e 
Abraão manda Ló escolher. Ló, ganancioso, olho grande, querendo levar vantagem, 
pois é algo normal do homem, escolhe a melhor parte. O que ele escolheu,  a bênção?  
Se nós não estivermos acompanhando o que Deus está fazendo com a Igreja, se nós 
não estivermos em comunhão com Deus, se não estivermos atentos, o que pode 
acontecer?  Nós vamos perder a bênção.  

O que é bênção? Bênção é aquilo que é bom para você, aquilo que vai ser 
útil para você.  É o ato de bendizer.  Na medida em que eu me torno uma bênção, eu 
coloco a mão numa pessoa e ela recebe um bem ou um mal? O bem, porque eu sou 
uma bênção. Como eu me tornei uma bênção? Sendo abençoado.  Na medida em que 
eu sou abençoado, eu abençoo.  A sombra de Pedro abençoava, o lenço de Paulo 
abençoava; se você sentasse onde Jesus estava sentado, você era abençoado, 
porque Ele era abençoado.  Eles foram abençoados de tanto abençoar. O que Deus 
diz? “Sê tu uma bênção.”  Então, está ficando difícil para a Igreja, porque nós temos 
que ser uma bênção; não tem alternativa para nós não, temos que ser uma bênção. 

Todo aquele que invocar o Senhor será salvo da maldição, e vai se tornar 
uma bênção.  Mas como invocarão se não estiverem acreditando mais; como vamos 
invocar se não estamos mais acreditando.  Então nós vamos crer; vamos insistir; 
entender que o que Deus quer para nós é uma bênção, que é o melhor para nós, isso 
é que é bênção.  Fica com o Pálio, fica com o campo pior; o que você quer para você, 
faça para os outros... Vamos experimentar ser uma bênção, vamos abençoar os outros 
e vamos nos tornar abençoados.  Vamos aproveitar toda a oportunidade para sermos 
uma bênção.  

Não podemos descuidar nem um pouquinho de Deus.  E orar: “Senhor, eu 
não quero estar fora da obra que o Senhor está realizando.”  Senão, de repente passa 
e eu não vi Deus passar; eu não vi as coisas acontecerem. E eu tive muita 
oportunidade de ser uma bênção.  

Se a trombeta não tocar o toque certinho, você não vai ser uma bênção.  A 
palavra de Deus quer  levá-lo  a ser uma bênção; como Pedro e Paulo que foram uma 
bênção; como Jesus foi uma bênção, Tiago, Maria, José...  

Se eu disser: “A Aninha é uma bênção”, o que eu estou querendo dizer? Que 
ela só faz o bem.  Nós ficamos procurando ver um mal que ela faz e ela só faz o bem.  
A Bíblia diz que Jesus passou na Terra fazendo o bem; o que Jesus era? Uma bênção. 
O Carlinhos é uma bênção lá em Pires do Rio, o Fernando é uma bênção.  Nós vamos 
fazer de tudo para tirar da nossa vida aquilo que está nos amaldiçoando e não 
abençoando.  Às vezes é o seu chapéu que está nos amaldiçoando; às vezes as suas 
mãos; o que diz as escrituras? “Se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o...” (Mt 5:29).  

O teu olho está te amaldiçoando, o que é melhor? A sua mão está te amaldiçoando, 
não tem permitido que você seja uma bênção. Amém! 

Eu espero que você tenha compreendido, porque temos esforçado para que 
o sonido da trombeta saia de maneira que você entenda, que você perceba.  “Hoje 
Deus falou comigo, Ele me chamou a atenção.  Ele não me jogou fora, Ele não me 
excluiu da Igreja, Ele só disse para eu ser uma bênção.”  

Nos dias de hoje não basta ser apenas frequentador de igreja.  Agora é Cristo 
em nós; nós vamos ter que ser a bênção. 

 
ORAÇÃO:  Amém Jesus! É verdade.  E se isso é verdade, que o Senhor 

possa confirmar e fazer com que a Igreja que está aqui seja uma bênção.  Por que ela 
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teria que ser uma maldição?  Por que as nossas mãos não podem ser uma bênção? 
Por que as palavras da nossa boca, os nossos olhos não podem ser uma bênção?  Eu 
sei que nós estamos muito longe do Senhor, dos Apóstolos... O Senhor está nos 
dando a oportunidade de sermos uma bênção.  O Senhor está querendo, está nos 
chamando.  Se o Senhor, nestes dias, está colocando diante de nós o bem e o mal, 
então eu quero dizer ao Senhor que mesmo sem saber o que fazer, confessando ao 
Senhor toda a fraqueza, todo o medo de pecar, de errar, eu quero, com toda  a 
humildade, dizer ao Senhor que, se for possível, faça de mim uma bênção.  Que eu 
seja uma bênção.  Pois até agora, todo o meu esforço foi no sentido de abençoar, de 
fazer o bem aos meus irmãos; mas se algum mal foi feito, perdoa-me Senhor; pois 
foram feitos por causa da minha ignorância, pelo pouco entendimento, pela distância 
que existe entre nós e o céu; mas nós queremos o céu.  Nós queremos abençoar para 
nos tornarmos uma bênção.  Queremos ser a salvação, o caminho, a luz, o consolo, a 
força para os nossos irmãos.  Obrigado Jesus, tenha liberdade de edificar as nossas 
vidas.  Pai que está nos céus, muitas coisas ainda não podemos entender; muitas 
coisas ainda não estão ao nosso alcance; mas iremos após o Senhor, seguindo os 
seus passos, ouvindo cada palavra, cada orientação que o Senhor nos tem dado.  Tu 
és a nossa salvação. Amem! 
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8 - SOMOS ABENÇOADOS QUANDO CREMOS 
 
 

 É preciso que creiamos.  A única coisa que pode nos separar de Deus é a 
falta de fé.  Cada dia que passa eu me convenço que a fé é que determina tudo.  Por 
isso, Jesus, quando chegava perto de uma pessoa, logo perguntava: “Você tem fé? 
Você acredita em Mim?”.  Pois se você não acredita, não vai adiantar nada. Quando 
Jesus chegava a algum lugar, as pessoas ficavam atentas para não perder nenhum 
detalhe, pois, às vezes, naquele detalhe estava a bênção.  Um exemplo foi Marta e 
Maria.  Quem foi que perdeu a bênção?  Marta.  Eu fico imaginando quantas coisas 
Marta não fez, ela estava fazendo suas  coisas.  Mas, naquele exato momento em que 
Jesus visitou, que Ele foi naquela casa, ela poderia ter deixado suas coisas de lado um 
pouco para ouvi-lo. Ela deve ter imaginado depois o seguinte: “maldita hora que eu fui 
mexer com a cozinha.”  Eu pergunto a vocês: era hora dela mexer com a cozinha? Era 
hora dela arrumar a cama? Estender a roupa?. Que tudo mais fosse para o inferno!  
“Me deixa primeiro conversar com Esse homem aqui.”  

E conosco ocorre exatamente isso: “eu tenho que ir ao banco, porque o 
banco vai fechar, tenho que ir ao cartório, etc.”  Que vá tudo para o inferno!  Até hoje 
Esaú deve reclamar daquele prato de comida, deve maldizer: “eu devia ter morrido de 
fome, mas não deveria ter trocado minha bênção por nada.”  E isso acontece muito 
conosco: trocar a bênção por uma bobagem. Ou não?  Precisamos acreditar que 
somos parte  de um grupo seleto de pessoas que são abençoadas. Precisamos 
acreditar nisso: “eu sou abençoado por Deus.” 

Ontem o Paulinho estava contando algo que eu achei interessante. Não sei 
se serve para os descrentes, mas para mim, serve; tem pessoas que não acreditam, 
entram e saem e não acreditam, sabiam?  Essas pessoas não são crentes (não 
creem), não fazem o que tem que fazer e, por isso, não recebem a bênção.  O 
Paulinho estava dizendo o seguinte: que por volta das três, quatro horas da tarde ele 
deitou e dormiu.  De repente ele teve um sonho.  No sonho ele me via (Rossini) e eu 
dizia para ele se levantar e ir para a reunião que a reunião seria uma bênção.  E ele 
me via com a roupa que eu estava na reunião.  Por que Deus mostrou a mesma 
roupa?  É para que ele possa crer, acreditar, é um sinal.  Os sinais acontecem 
justamente para ajudar você  a crer. Mas, bem aventurado aquele que não precisa de 
empurrão, não precisa de sinal, não precisa de visão, não precisa de sonho, não 
precisa de nada, porque ele crê.  Mas para muitos é necessário que se tenha um sinal, 
um versículo, um sonho, porque não creem; têm dificuldade para acreditar.  

Se eu soubesse que Deus viria aqui (no salão da  Cooperativa), como foi na 
casa de Marta, você acha que eu viria aqui em Goiânia e largaria a bênção?  Os 
irmãos de Brasília, Pires do Rio, Mineiros, Palmas, vindo à Goiânia,  tinham que 
aproveitar para passar aqui (no salão); podia não ter ninguém, mas viria nem que fosse 
para passar a mão num banco.  Aí sim, depois iria embora.  É uma questão de fé; e 
Deus vê tudo isso. 

Marta e Maria, uma ficou ali ouvindo e a outra foi arrumar as coisas.  Deus viu 
o zelo de uma, o carinho de uma e o desprezo da outra.  Eu falo lá em casa que não 
chamo mais para ir à reunião, pois não precisa chamar para ir a outros lugares; mas 
para a reunião é preciso chamar.  Não conte comigo; pois  não chamo mais; já chamei 



 48 

muito.  E depois a pessoa quer ser abençoada.  E fica brava porque não foi 
abençoada, ou porque teve menos bênção. 

Nós, os cristãos, vivemos disso.  Quem é esperto, como Jacó, faz tudo para 
não perder a bênção; chega a dar rasteira nos outros para não perder a bênção.  Até 
isso Deus vê como fator positivo.  Se a pessoa for esperta para não perder a bênção, 
Deus vai dizer para ela: “você tem razão; vou lhe dar uns puxões de orelha por você 
ter sido esperto demais, mas não posso deixar de lhe dar a bênção.”  Jacó foi esperto,  
fez um punhado de coisas que não devia ter feito, mas não deixou de ter a bênção.   

O que é abençoar? O que é uma pessoa abençoada? Uma pessoa 
abençoada é uma pessoa feliz. Feliz por quê? Porque é abençoada.  Ela é abençoada 
porque Deus está do lado  dela. É alguém que Deus se propôs estar do lado dela; 
alguém que Deus não pode lhe negar nada.  Por isso que Deus não abençoa qualquer 
um.  Quando Ele chega a abençoar alguém, é porque Ele realmente viu nela algo 
especial.  Porque a bênção é algo muito especial; por exemplo: Ele abençoou a Igreja.  
Ela seria herdeira, seria constituída pelos filhos de Deus, seria o sal da terra, a luz do 
mundo; o que ela fechasse, estaria fechado; o que ela abrisse, estaria aberto.  Tudo 
isso é bênção.  Bênção é você ir relacionando uma série de favores, de benefícios 
dados àquela pessoa, tais como: proteção, ajuda etc.  Por isso, no Velho Testamento, 
eles ficavam doidos por causa da bênção.  Se o inimigo se levantar contra você, ele 
não vence; não tem praga contra você, não tem nada que prospere contra você, 
aquele que se levantar contra você, vai cair.  E Deus abençoou a Igreja, o Povo Dele. 

Precisamos fazer tudo para não perder a bênção. “Como eu faço para 
participar dessa bênção?” Ter o cuidado para não perdê-la. “Olha toma cuidado com 
isso que você está fazendo, porque você pode perder a bênção.”  Existe uma série de 
‘coisinhas’ que podem nos dar a posse da bênção ou nos fazer perdê-la.  Uma mentira, 
uma infidelidade, coisas que nesse mundo são passageiras; e por causa destas 
bobagens, perdemos a bênção.  Perdendo a bênção,  perde-se o direito, como foi no 
caso de Esaú e Jacó.  O direito era de Esaú... E o direito é da Igreja, nós temos o 
direito.  Deus colocou na Lei: “Eu vou abençoar a Igreja, vou cercá-la com os anjos, ela 
vai ser  a menina dos meus olhos.”  Ele falou da Igreja, não falou de você não; falou do 
povo Dele.  Ele abençoou a Arca e disse que a Arca seria uma bênção.  E se quero 
participar dessa bênção, o que vou fazer?  Vou dar um jeitinho de entrar na Arca, fazer 
parte da Igreja.  

Deus deixou uma relação de bênçãos a que você tem direito, fazendo parte 
da Igreja.  Mas, se deixo a Arca, corro o risco de perder a bênção.  Por isso está 
escrito assim:  “Nós andamos nas pisadas de Cristo” (I Pedro 2:21).  Eu não posso 
perder de vista Aquele que é a minha bênção, quero saber tudo a seu respeito.   
  Como é bom você ter Deus do seu lado.  Está escrito: “Mil cairão ao teu lado, e 
dez mil à tua direita; mas tu não serás atingido” (Salmo 91:7); pode arrumar 
inimigo.  Quantos caíram de um lado? Mil.  Do outro? Dez mil. E isso porque tinha 
pouco inimigo no dia.  Mas isso depende de acreditar que somos abençoados: “Eu sou 
abençoado por Deus; não foi meu pai,  nem minha mãe e nem o presidente da 
república que me abençoou, foi Deus.  O Senhor me abençoou. Tomou-me pela mão e 
disse: Eu te abençoo.”  

Temos que acreditar que a Igreja é abençoada; não é porque eu fiz isso ou fiz 
aquilo, como foi falado ontem (sábado), não foi porque você  fez ‘aquilo’ que você  tem 
direito a bênção; você tem direito a bênção porque você creu. Não é fácil acreditar; 
Deus prova a sua fé.  Quantas coisas aconteceram como exemplo para que creiamos.  
Você é abençoado porque você creu. 

Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus capítulo 25, versículo 31 ao  46: 
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Quando, pois vier o Filho do homem na sua glória, e todos os anjos com 
ele, então se assentará no trono da sua glória; e diante dele serão 
reunidas todas as nações; e ele separará uns dos outros, como o pastor 
separa as ovelhas dos cabritos; e porá as ovelhas à sua direita, mas os 
cabritos à esquerda. Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: 
Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está 
preparado desde a fundação do mundo; porque tive fome, e me destes de 
comer; tive sede, e me destes de beber; era forasteiro, e me acolhestes; 
estava nu, e me vestistes; adoeci, e me visitastes; estava na prisão e 
fostes ver-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos 
com fome, e te demos de comer? ou com sede, e te demos de beber? 
Quando te vimos forasteiro, e te acolhemos? Ou nu, e te vestimos? 
Quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos visitar-te?  E responder-
lhes-á o Rei: Em verdade vos digo que, sempre que o fizestes a um destes 
meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então dirá 
também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, 
para o fogo eterno, preparado para o Diabo e seus anjos; porque tive 
fome, e não me destes de comer; tive sede, e não me destes de beber; 
era forasteiro, e não me acolhestes; estava nu, e não me vestistes; 
enfermo, e na prisão, e não me visitastes. Então também estes 
perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou 
forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Ao que 
lhes responderá: Em verdade vos digo que, sempre que o deixaste de 
fazer a um destes mais pequeninos, deixastes de o fazer a mim.  E irão 
eles para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna.   

 
O que nós entendemos aqui? “Vinde benditos” e “Vinde malditos.” 

Amaldiçoados por quê?  “Porque Eu falo e você não escuta, estive enfermo, estive 
com fome, tive isso, tive aquilo e você não ligou pra mim, não Me deu ouvido, não Me 
deu atenção nenhuma." 

Agora, benditos por quê? Porque você deu ouvido.  A Igreja é dirigida por 
Deus; você não pode fazer o que dá na sua cabeça.  O nosso maior problema é que 
pensamos que Ele não está aqui, ou seja, que Ele não está governando, que Ele não 
está dirigindo.  E Ele(Jesus) está dirigindo.  “Eu tive fome, Eu estive doente; não foi o 
‘seu João’ que esteve doente não.  Eu precisei da sua ajuda e você não Me ajudou; 
precisei do seu auxilio e você não Me auxiliou; precisei do seu conselho e você não Me 
aconselhou.  Você resolveu viver sozinho, não quis o Meu governo e a Minha 
orientação.”   

O problema da Igreja é assim: ela crê só para ela, crê individualmente. Mas, 
daí a aceitar o governo é outra história.  Não basta apenas crermos; Ele diz: 
“Permanece em Mim, siga-Me. Você crê em Mim? Então, Eu te abençoo.”  Aí, temos a 
bênção; mas, por rebeldia, por não dar ouvidos a Deus, o que acontece? Perdemos a 
bênção.   

Marta não era abençoada?  Maria não era abençoada? Mas, uma continuou 
sendo abençoada e a outra? Perdeu a bênção.  Perdeu a bênção por causa de 
bobagem.  Quem era abençoado, Jacó ou Esaú?  Esaú.  E Deus nunca iria tirar a 
bênção dele; porque, o que Deus faz para nós, Ele não toma de volta não.   

Não é tão difícil dar o primeiro passo, o difícil é permanecer.  Deus chama: 
Lucas, Mateus, Judas, fulano, beltrano, etc., vem, pega a sua Cruz  ali e vem.  No 
caminho, Ele vai fazer de você um filho de Deus, um santo, vai aperfeiçoá-lo.  A 
bênção é permanecer  Nele; a bênção é chegar à estatura do varão perfeito. “Graças a 
Deus eu cheguei; corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate” (II 
Timóteo 4:7).  Mas, se no meio do caminho, o inimigo me pressionar, me tentar; por 
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causa de bobagens eu briguei com fulano, fiquei com raiva de cicrano; tive inveja do 
outro; não  tomei um prejuízo.  E aí  eu perco o direito; perco a bênção.  Antes eu 
tivesse perdido tudo, mas não tivesse perdido a bênção.  

Jesus viu isto e entendeu.  Bateram no seu rosto: “Pode bater, Eu não posso 
é perder a bênção.” Falaram mal de mim: “Pode falar, o que eu não posso é perder a 
bênção.”  Injúria, injustiça, prejuízo, doença, dor, angústia, decepção, etc., ficamos 
pensando que isto tirou a nossa bênção, e, na verdade, não tirou não. A cruz está 
pesada, as dificuldades estão grandes, mas não tiraram  a nossa bênção.  Acalme-se, 
espere mais  um pouco que aquela fome passa.  Como nós falamos ontem para a 
Juliene:  se não tiver um homem abençoado, fique solteira a vida inteira, pois é melhor 
morrer solteira do que viver com um homem amaldiçoado.  “Ah, não interessa se é 
abençoado ou não, eu quero um homem.”  Aí você pega um homem maldito e no outro 
dia você quer devolver a ‘peça’.  Pode? Não pode. Deus não aceita.  O correto é dizer: 
“Senhor, é bendito, é abençoado?” É verdade ou não é verdade isso que estamos 
falando?   

Quantos não jogam a bênção fora!  É preferível tomar prejuízo, sofrer; o que  
não posso é perder a bênção. Porque perder a bênção é  perder Deus de vista. 

Por que você visitou os irmãos, procurou fazer tudo aqui para agradar Deus? 
Se tem alguém com sede, eu não quero saber quem  é, se  tem direito ou não tem, não 
quero saber se corresponde, eu vou dar o copo d’água.  De repente, eu posso deixar 
de dar um copo d’água porque fiquei julgando. “Fulano, foi na reunião? Não. Você está 
lendo a Bíblia? Você tem direito?” Eu não quero saber, se está com sede, eu vou dar a 
água. 

A Igreja tem que ser esperta,  não podemos deixar o certo pelo duvidoso.  
Não podemos perder Deus.  Eu (Rossini) me lembro disso quando ainda estava na 
igreja católica; era terço, procissão, eu não queria saber, eu queria  Deus.  

E Deus livra você, e Deus salva você; da mesma forma como Ele foi com 
José, porque José era fiel a Deus.  Deus vai livrá-lo, vai salvá-lo, vai fazer um  milagre 
na sua vida, só depende de você. 

A nossa justiça própria, o nosso ponto de vista, não nos dá o direito.  Então, 
Ele diz: “Não julga , não condena, mede com folga (Mateus 7:1-2); faz tudo o que você 
puder fazer.”  Às vezes falamos de forma descontraída, mas é isso mesmo. “Eu não 
vou fazer isso para ele porque ele come, come, come e não vai à reunião”; pois deixe 
ele comer.  Que dia Jesus deixou de dar para Judas o que Ele dava para os outros?  
Eles eram tratados com tamanha igualdade, que ninguém percebeu que era Judas que 
iria traí-lo.  Quando Jesus disse que um deles era demônio,  ficaram todos olhando, 
perguntando: “será que sou eu?” Isso porque Jesus tratava os seus discípulos da 
mesma forma.  E nós precisamos fazer da mesma forma.  Pois, acontece muito no 
nosso meio essa discriminação, essa bobagem de separação.  Tudo que vamos fazer 
nós observamos o ‘espírito’ ali; e com isso, acaba a bênção indo embora. 

Vamos criar juízo e entender que o que importa é que sejamos abençoados 
por Deus: “Eu sou abençoado por Deus.”  Só de você me abraçar, você já participa da 
bênção.  Muita gente chega aqui e diz que quer beber um pouquinho dessa água (da 
jarra de água que está em cima do púlpito); e se ele realmente acreditar que bebendo 
dessa água aqui ele  vai ser abençoado... “Agora não vai ter água aqui suficiente” 
(Risos). 

Temos muitos irmãos entre nós com fome, tem irmãos enfermos; só estou 
dando uma dica para vocês. Não precisa publicar isso no jornal, você é que tem que 
pensar: “Eu vou lá na casa de fulano, e vou visitá-lo; pois creio que fazendo uma visita 
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para ele estou fazendo uma visita para Deus, estou fazendo a vontade de Deus.”  
Tem muita coisa que podemos fazer para sermos abençoados.   

“Vinde benditos de Meu Pai”,  porque você fez isso, e isso, e isso.  Você 
pensou que ninguém estava vendo, mas Deus estava. Geralmente quando fazemos 
algo, logo queremos ser reconhecidos.  Faça para Deus tudo o que você puder; pois a 
bênção é o Evangelho que está em nossas mãos.   

Eu estou olhando aqui para o Ramiro e lembrando que se tiver alguma 
torneira vazando, ele vai lá e arruma, pois é uma coisa que ele pode fazer, é algo que 
o Nivaldo pode fazer; porque cada um tem alguma coisa que ele pode fazer. Tem uma 
planta morrendo ali e teve um bendito que foi lá e arrumou.  Quem joga uma água 
numa planta, é bendito ou maldito? Quem passa uma vassoura aqui no salão, quem 
fecha uma porta ali... A Igreja é uma bênção; e ela só não é mais abençoada por causa 
dela mesma; pois ela já tem o direito.  Eu tenho certeza que se eu fizer ‘isso’, me vem 
‘isso’; é direito pessoal.  Se eu não fizer não vai acontecer.  Vamos ser espertos e 
apossar da bênção que nos está sendo oferecida por Deus.   

Temos muitas oportunidades, muita chance de ser o melhor povo do mundo, 
de ser o povo mais feliz do mundo, de ser o povo mais abençoado do mundo. Sabe o 
que diz as escrituras? Que não havia nenhum necessitado entre eles (Atos 4:34).  A 
escritura também diz: “sabe por que há enfermos entre vocês?” (I Coríntios 11). Não 
era para existir enfermo, não era para existir necessitado, não era para existir intrigas, 
etc. Ou seja, não é para existir nenhuma dessas bobagens. 

Não podemos fazer as coisas em troca: “vou fazer assim, para acontecer 
assim”, não é desta forma.  “O que a mão direita faz, a outra não precisa saber” 
(Mateus 6:3).  Faça, porque você é um filho de Deus, você é abençoado e pronto; e 
“Deus proverá”; mesmo se o ‘pau estiver caindo a folha’.  O que interessa é se Deus é 
por mim, o resto eu não quero saber, não quero saber quem é contra mim. 

Como Jacó, que ficou esperando vários anos para se casar com quem ele 
queria; mas para ele não importava; ele deu valor na bênção de Deus. “Jacó, ovelha 
sua só malhadas e listradas.” (Gênesis 30).  “Não tem problema não, pois eu tenho a 
bênção.”  

Se Deus lhe falar que felicidade para você é só daqui a cinquenta anos? “Não 
tem problema não, Senhor.”  O povo de Deus se perde porque é bobo.  

Mateus 24:4 ao 14 
 

Respondeu-lhes Jesus: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque 
muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo; a muitos enganarão. 
E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras; olhai não vos perturbeis; 
porque forçoso é que assim aconteça; mas ainda não é o fim. Porquanto 
se levantará nação contra nação, e reino contra reino; e haverá fomes e 
terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das 
dores.  Então sereis entregues à tortura, e vos matarão; e sereis odiados 
de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de 
se escandalizar, e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. 
Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos; e, 
por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem 
perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será 
pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá 
o fim. 

 
 O que aconteceu aqui? Guerras, rumores de guerra, sereis odiados, briga, 

intriga, traição, confusão, etc., e muitos se escandalizarão. Por que se escandalizarão?  
Vão perguntar onde está a bênção.  Vão começar a questionar: “E a bênção?” Aí 
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começam a trair uns aos outros, a odiar uns aos outros, a dar lugar ao falso 
evangelho, ao falso profeta.  O que é falso profeta? É o homem que não é de Deus.  
Dá lugar ao evangelho errado, dá lugar àquele que, ao invés de pregar a bênção, 
prega a maldição.   

Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, e nós estamos vivendo este 
último tempo.  E pode acontecer do seu amor esfriar; daquilo que você tinha de Deus, 
acabar: “Não, eu não acredito mais.” Muitos irmãos me dizem isso; mas nem precisa 
dizer, pela vida que ele leva eu sei que ele não acredita mais.  

Vamos segurar a bênção, acreditar que Deus nos abençoou; Ele já provou 
isso a nós. Estamos com a faca e o queijo na mão.  

A Igreja é uma dádiva, não tem riqueza maior do que aquilo que nós 
ganhamos.  Eu não conhecia a Joaninha, o Nilton, o Ramiro, o Nivaldo.  Não tem 
pessoa mais rica e abençoada do que eu (Rossini).  Se eu quiser um sanduíche eu fico 
com fome? 

Aquela mulher (Mateus 15:26-27) entendeu que a bênção não era para ela, a 
bênção era para Israel; pois ela era gentia e sabia que a bênção era para o povo de 
Israel.  Mas ela disse: “Senhor, deixe que eu coma pelo menos as migalhas que caem 
da mesa, os cachorrinhos comem o que cai da mesa; então, eu vou ser como 
cachorrinho” (Mateus 15:26).  Por que ela quis comer as migalhas? Porque ela quis 
participar da bênção.  A bênção não era para ela, a bênção não era para Jacó; e é isso 
o que eu quero que vocês entendam.  A bênção não era para Jacó, mas ele quis a 
bênção.  Por exemplo, se chega alguém que não é do nosso meio, ela vai ter a bênção 
que nós temos?  Nós temos que crer assim.  A pessoa não tem a bênção que você 
tem, porque ela não faz parte do nosso meio.  E ela vai pensar assim: “Eu não faço 
parte desse povo, mas eu quero fazer parte também, porque eu quero a bênção que 
esse povo tem.” E muitos dos que estão aqui não estão usufruindo da bênção; 
enquanto que, alguém que não faz parte, vai se esforçar para fazer parte e passa a 
participar da bênção. 

Não podemos ter a falta de entendimento a ponto de desprezar aquilo que é 
uma bênção.  Sabe o que o diabo quer fazer?  Tirar de você a bênção.  É como se 
fosse um guarda-chuva, você sai debaixo do guarda-chuva e começa a se molhar. 

Você é uma pessoa abençoada, Geralda? 
 
[Geralda] Eu creio que sim. 
 
Não é falar que crê; é ter certeza; pois eu sou testemunha de que você é 

abençoada; e não é só financeiramente não.  Pela luta que você passou, pelo caminho 
que você andou, pelo  que eu já vi em sua vida, só uma pessoa abençoada chegaria 
inteira como você chegou. 

[Geralda] Eu sou abençoada. 
E por Deus. 
[Geralda] Eu sou abençoada por Deus. 
 
Quanto mais pão você comer, quanto mais da mesa você participar, mais 

abençoado você será. 
 
Welmo, considerações finais. 
[Welmo] Amém! 
Quem esperava mais do Welmo? 
A Igreja: Amém! 
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[Welmo] Modéstia a parte, eu sou muito abençoado por Deus. 
 
Você sente que ao participar dessa mesa a sua vida mudou muito. 
[Welmo] Muito. 
Precisamos zelar, pois, às vezes, estamos jogando a bênção fora. 
Imaginem o seguinte:  aquela mulher, no partir do pão, ela chegava à beirada 

da mesa e, pelo o que eu (Rossini) conheço a respeito de Jesus, Ele já pegava e 
jogava um pedacinho no chão; ela queria só as migalhas que caiam da mesa.   

Lança fora toda ansiedade, toda a preocupação, quanto mais você for fiel, 
querer bem, entender o que Deus está fazendo, mais você tem direito a bênção.   

 
Oração: Amém Jesus.  Comer do pão, alimentar do pão que desceu do céu.  

Essa migalha que cai da mesa, também faz parte do pão que desceu do céu; esse 
pouquinho do Evangelho que estamos comendo, faz parte do pão que desceu do céu.  
Somos gratos ao Senhor pela bênção que é ser filho de Deus, pela bênção que é ser 
contado entre os que são chamados; os que estão reunidos, congregados e que 
podem ser chamados de Seu povo.  Enquanto nós crermos, enquanto estivermos 
acreditando que somos separados, reunidos aqui para participar da mesa que o 
Senhor preparou, cremos também que temos a  bênção  de Deus.  Porque é o Seu 
povo, é a Casa de Deus, são os Filhos de Deus que o Senhor abençoou e nunca vai 
voltar atrás.  Muito antes da Lei, o Senhor prometeu que abençoaria a Sua Casa, que 
abençoaria o Seu povo; que abençoaria os que estivessem em Cristo, os que 
colocassem no Senhor sua fé.  Amém Jesus, obrigado por esta manhã, obrigado Jesus 
por ter nos chamado, escolhido e separado.  E eu creio que o nosso nome foi escrito 
no Livro da Vida e  fomos escolhidos, fomos separados para sermos uma bênção.  
Graças Te damos Senhor.  

Tu és a nossa razão de viver, de ser e em Ti nós esperaremos.  Louvado seja 
O Senhor. Permaneça conosco, no nosso meio.  Que a vontade do Senhor seja feita e 
que nós, aos poucos, vamos entendendo, conhecendo o Senhor nosso Deus; o Seu 
jeito de amar, o Seu jeito de perdoar, Seu jeito de abençoar, o Seu jeito de ser.  E nós 
também confiaremos na sua justiça, confiaremos no Senhor; só o Senhor é Deus.   

Sinta que, realmente, você tem essa missão, essa vocação, esse chamado.  
Deus o chamou para  ser abençoado.  Não importa as circunstâncias, não importa as 
coisas que ocorrem, é o céu que o espera, é Deus que o separou, que o escolheu. 
Aleluia! 
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9 - O ABENÇOADO POR DEUS PROCEDE DIFERENTE 
 
 

Deus abençoe os irmãos.  Todo dia falamos isso: “Deus te abençoe.”  
Ligamos para um irmão e quando termina a conversa dizemos: “Deus te abençoe, 
irmão.” Eu (Rossini) tenho esse costume. O que precisava era que entendêssemos 
melhor o que significa ser abençoado; pois é importante ser abençoado; é muito 
importante você se sentir uma pessoa abençoada por Deus.  Ninguém vai sentir isso 
por você.  Existem coisas que são pessoais, como a fé, por exemplo.  Fé é algo que 
ninguém pode ter para ninguém, é uma coisa pessoal.  Fome também.  Não adianta 
chegar para um menino e dizer: “come”, e empurrar a comida garganta a baixo. Sono 
também.  Quando tem sono dorme até na piscina; quando tem sono é difícil manter a 
pessoa acordada, é uma coisa muito pessoal.  E uma coisa que é muito pessoal é 
você se sentir que é abençoada.  É fundamental que você sinta isso: “Eu sou uma 
pessoa abençoada.” Tem pessoas que pensam que são, e tem outras que pensam ao 
contrário: “nada para mim dá certo, tudo dá errado...” e, com isso, você vai tendo a 
certeza de que nada dá certo mesmo.  E você vai acumulando maldição em cima de 
maldição.  O diabo percebe isso e ajuda você a ser uma pessoa amaldiçoada, 
chegando ao ponto de olhar para uma planta e a planta murchar, olhar para um pneu e 
o pneu baixar.  Mas é você mesmo que traz essa maldição para você.  Ao invés de ser 
abençoado se torna amaldiçoado.   

Eu estava comentando com a Suzane e com a Aninha sobre o que 
aconteceu no Éden, quando ocorreu o pecado; o que Deus fez?  Ele chamou todos 
aqueles que tiveram envolvidos no problema (Eva, Adão, a serpente) (Gênesis 3) e 
disse: “Com você vai acontecer isso, com você isso e com você isso”. “Agora, se você 
proceder bem, você vai bem, se você proceder mal, você vai se dar mal” (Gênesis 4:7). 
Então, não depende de nós?  Depende.  Depende de você o ser abençoado ou o ser 
amaldiçoado.  

Nós queremos explicar, fazer você entender que não é apenas sair daqui 
dizendo que é abençoado.  Existe um motivo para isso.  A bênção vem em função do 
proceder bem. 

A bênção vem em função do nosso procedimento;  vem em função do nosso 
comportamento.  Quando Deus disse para eles: “Vocês fizeram isso, isso e isso, agora 
é o seguinte... o que jaz  em sua porta?  O pecado.  Depois do que vocês fizeram, não 
tem mais jeito.”  O que é o pecado?  É um demônio, é um espírito maligno que veio 
para o nosso meio; ele não era do nosso meio, ele veio para o nosso meio.  “O diabo 
anda em vosso derredor” (I Pedro 5:8).  Sabe por que eles ficam no nosso meio?  
Exatamente porque você procede mal.  E ele fica ali e a presença dele é ruim, a 
presença dele é que murcha a planta, é que esvazia o pneu, que faz o vidro quebrar, 
que faz o copo cair.  Parece que foi o vento que soprou, e não foi; parece que foi o seu 
olho, mas o seu olho não é assim.  E eles ficam no nosso meio por causa do nosso 
comportamento, do nosso procedimento.  Nós estamos acoitando, aceitando; nosso 
procedimento errado faz com que ele permaneça no nosso meio.   

Se procedermos bem, se entendermos que o nosso procedimento é mau e 
passarmos a proceder bem, o que vai acontecer?  Ele vai sair.  E você vai dormir.  Por 
que a criança não dorme?  Devido à presença dele.  Por que você está com dor de 
cabeça?  Devido à presença do inimigo. Quantas vezes a pessoa passa a noite toda 
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com mal estar e não consegue dormir? Aí você pede: “Ora comigo.” Aí, você dorme.  
Tudo, então, depende do nosso comportamento e isso é em tudo: negócio, trabalho, 
relacionamento, amizade... Em tudo. Às vezes, duas pessoas se dão mal: “O meu 
capeta não combina com o capeta dela”; é porque alguma coisa atrapalha o 
relacionamento daquelas duas pessoas. 

Vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis capítulo 12, versículos 1 ao 3: 
 

Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela, e 
da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma 
grande nação; abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome; e tu, sê 
uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei 
àquele que te amaldiçoar; e em ti serão benditas todas as famílias da 
terra. 

  
 

Temos aqui algumas condições que precisamos para sermos abençoados.  
Se você quer ser abençoado, preste bem atenção.  Por isso eu disse que era pessoal; 
pois tem algo que eu não posso fazer por você, que é acreditar.  A fé é pessoal.  Você 
quer ser uma pessoa abençoada?  Então creia.  Se você não acredita, continue do 
jeito que você está.  Caim não levou em conta o que o Senhor tinha falado, e lá na 
frente ele já procedeu mal, e por causa daquilo, teve que matar o irmão, e daí para 
frente, a coisa só foi complicando na vida dele.   

“Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra.”  Deus disse a 
Abraão:  “Eu vou te abençoar, mas tem algumas coisas que você vai ter que fazer.”  
Deus abençoou Abraão e também Isaque, e disse para Abraão: “em ti serão 
abençoadas todas as famílias da terra.”  E demorou muito para que Isaque nascesse.  
“Como eu vou ter uma descendência se eu não tenho filho?”  Muitas vezes também 
pensamos desta forma: “Como Deus vai abençoar o meu dente se eu não tenho 
dente?” Como Deus vai abençoar meu pé se eu não tenho pé?”  Como Deus vai 
abençoar meu filho se eu não sou nem casado?”  É aí que entra a fé.  Você saber que 
quem está falando é Deus, saber que quem está abençoando você é Deus.  Aí entra 
aquela questão pessoal que é tomar posse da bênção: “Eu creio que Deus me 
abençoou.”   

Deus disse para Abraão: “Sai do meio da tua parentela, da casa de teu pai.” 
E o que ele fez? Ele saiu.  Quando ele saiu, ele mostrou para Deus que ele creu, que 
acreditou.  “Eu farei de ti uma grande nação.”  Abraão teve certeza que iria ter filhos, 
mesmo sua mulher sendo estéril.  “Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome.”  E eu 
pergunto a vocês, Abraão é uma pessoa famosa?  Você pode ir a qualquer lugar desse 
mundo, perguntar a qualquer pessoa: “Você já ouviu falar de Abraão?”.  Ele passou a 
ser uma pessoa famosa, e mais ainda, ele foi uma pessoa abençoada?  Muito, mas 
muito mesmo.  Mas ninguém imagina a luta que ele teve para sustentar aquela fé; 
quando tudo parecia contrário, ele teve que sustentar aquela fé, esperar, acreditar.   

Além de todo esse sucesso que Abraão teve, tudo aquilo que aparentemente 
era visto -  pois queremos uma bênção que possamos pegar nela,  vocês sabem qual 
foi a maior bênção que ele teve?  A maior bênção de Abraão foi ter a certeza que foi 
salvo.  Paulinho, você tem certeza de que sua mãe foi salva?  E Abraão?  Essa foi a 
maior bênção que ele teve.  Nós, hoje, temos aquela esperança. O próprio Paulo diz 
que morremos na esperança de sermos salvos.  As Escrituras não cansam de falar 
sobre Abraão: “Deus não é Deus de mortos, Ele é Deus de Abraão” (Mateus 3:9; 8:11; 
22:32; Lucas 16:22); Ele já coloca Abraão como uma pessoa salva.  Depois é citado o 
Seio de Abraão.  Isso mostra que Abraão é o símbolo do céu, da salvação, da fé.  Não 
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fala que foi para o céu não, fala que foi para o Seio de Abraão.  Se quando eu 
(Rossini) morrer, vocês tiverem notícias que eu estou no Seio de Abraão, saibam que 
estou salvo, que estou no céu.   

Então, qual foi a maior bênção que Abraão teve?  Não foi o sucesso e nem a 
fama, foi a sua salvação.  Se você ficar onde Abraão está, você estará no céu.  Mas 
Abraão tomou providências: saiu do meio de sua parentela, largou isso, foi fazer 
aquilo, etc., e tocou para frente.  Aparentemente as coisas pareciam não dar certo. “Eu 
estou ficando cada dia mais velho, minha esposa ficando cada dia mais velha; cada dia 
estou vendo as coisas mais longe.”  Mas ele sustentava aquela fé, acreditava; tinha 
certeza de que a pessoa que tinha feito a promessa  não tinha jeito de não cumprir, 
pois a promessa era de Deus.   

No final do capítulo 3 diz: “Abençoarei aos que te abençoarem, e 

amaldiçoarei àquele que te amaldiçoar.” Se alguém se levantar contra mim, por 
exemplo, o que acontece com ele?  Vocês mesmos sabem.  Uma pessoa que inventar 
ser contra mim, o que vocês acham que acontece?  Esta pessoa está enrolada.  
Ninguém pode ser contra mim.  Eu falo isto é com base, justamente, nas Escrituras.  
Para que eu possa herdar a bênção,  não fico jogando praga e nem maldizendo 
ninguém.  O que diz as Escrituras? Que se eu estiver na Arca, quem for contra mim, é 
contra Deus; por isto ele se dá mal, pois arrumou uma briga não foi comigo, foi contra 
Deus.  E é isso que você tem que pensar também.   
 Eu não tenho nada contra a Ana, mas se ela se levantar contra mim, ela estará 
se levantando contra Deus e não contra mim.  Foi Deus que determinou assim.  “A 
bênção que Eu estou lhe abençoando é essa: que ninguém pode ser contra você.”  Por 
que ninguém pode ser contra você? Porque você é abençoado por Deus. Por isso tem 
que ter muito cuidado; cuidado para não se levantar contra alguém que é abençoado 
por Deus.  É a mesma coisa que você cuspir para cima.  Temos que ter o máximo de 
cuidado. 

E o que Deus disse: “Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra” 
(Gen. 12:3).  Foi uma das bênçãos com que Deus abençoou Abraão.  Jesus Cristo saiu 
de Abraão; então, todos os cristãos da terra são descendentes de Abraão.  E todos os 
cristãos têm que sentir essa bênção, têm que admitir essa bênção.  Todos os cristãos 
são abençoados por Deus.  É você que tem que tomar posse.  Até o diabo sabe disso; 
e ele respeita, corta volta; é você que, às vezes, chega perto dele.  O diabo sabe que 
você é abençoado por Deus. 

Praga, maldição lançadas contra Paulo, funcionaram?  Praga, maldição 
lançadas contra Pedro, funcionaram?  Por que não pode funcionar?  Tem um ditado 
que diz assim: “Praga de urubu não pega em boi-gordo.”  O urubu fica de cima, doido, 
querendo que o boi-gordo morra.  Quando o urubu vê uma vaca magra, atolada no 
brejo, morrendo, ele fica de cima.  Mas a praga dele não pega em boi-gordo.  O que eu 
quero dizer com isso?  Adianta você maldizer Abraão, jogar praga nele?  Não adianta.  
Praga em Jesus?  Maldizê-lo?  Não adianta.  Paulo diz assim: “Não há condenação 
para aqueles que estão em Cristo” (Romanos 8:1).  Por que não há? Porque eles 
são abençoados por Deus.  Você pode arrumar confusão, guerra, pode arrumar tudo o 
que for, saiba que você vai se dar mal, você vai perder.  Por que você vai perder?  
Porque não se pode levantar contra aquele que é abençoado por Deus.  

“Eis que eu ponho diante de você a bênção e a maldição.”  Não fique com 
bobagem, achando que você está muito magra, pois logo, logo o urubu vai jantar você.  
Você tem que crer ao contrário;  crer que você é uma bênção.  Deus te abençoou com 
a bênção de Abraão.  Você só não vai ser abençoado se você sair da Arca. Se você 
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achar que pode ser abençoado do lado de fora.  Ninguém é abençoado do lado de 
fora.  Em Cristo todos nós somos abençoados.  

Vamos abrir em Mateus Capítulo 5 versículos do 1 ao 7.  
 

1) Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte; e, tendo se 
assentado, aproximaram-se os seus discípulos, 2) e ele se pôs a 
ensiná-los, dizendo: 3) Bem-aventurados os humildes de espírito, 
porque deles é o reino dos céus.  4) Bem-aventurados os que 
choram, porque eles serão consolados. 5) Bem-aventurados os 
mansos, porque eles herdarão a terra. 6) Bem-aventurados os que 
têm fome e sede de justiça porque eles serão fartos. 7) Bem-
aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão 
misericórdia. 8) Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles 
verão a Deus. 9)  Bem-aventurados os pacificadores, porque eles 
serão chamados filhos de Deus.  10) Bem-aventurados os que são 
perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.  
11) Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguiram 
e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa.  12) 
Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus; 
porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. 

 
O que Jesus estava dizendo para as pessoas? O que Ele estava fazendo?   
 
[Junior]  Ensinando as pessoas como fazer para serem abençoadas. 
 
[Welmo] Eu entendi isso também; que Jesus estava ensinando as pessoas 

como serem abençoadas. 
 
O que Jesus estava mostrando?  Estava mostrando as características do 

abençoado.  Que você não é abençoado por ter feito isso ou ter feito aquilo. As coisas 
acontecem é porque você é abençoado.  Você não vai fazer isso ou aquilo para ser 
abençoado; as coisas vão acontecer porque você é abençoado, tem diferença? Tem.  
Você tem que passar estas coisas para ser abençoado? Não.  

Vamos ver se eu explico mais ainda.  Vamos ver o versículo 11:  “Bem-
aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, 
disserem todo mal contra vós por minha causa.”  O que é mais importante, ser 
abençoado por Deus ou não ser perseguido? O mais importante é ser abençoado.  
Não importa a perseguição; que venha a perseguição, pois, para mim, o mais 
importante é ser abençoado.  Às vezes, a pessoa prefere não ser perseguida,  não ser 
injuriada: “Está vendo o que fizeram comigo...”; ela não quer ser injuriada.  Pois é 
justamente aí onde está a sua bênção.  Você deveria era se alegrar, ficar feliz: “Graças 
a Deus que eu estou sendo perseguido injustamente, graças a Deus que eu estou 
sendo injuriado injustamente, graças a Deus porque  estou descobrindo agora a 
bênção de Deus.”   

Você é um abençoado e se essas coisas acontecerem, alegrai-vos, exultai-
vos, entendeu?  Não fica de cabeça baixa no louvor, não fique amuado, não fique sem 
ler as escrituras, sem alegria.  E não é isso o que acontece?  A pessoa fica amuada 
porque as coisas não estão dando certo, não estão acontecendo.  A pessoa não está 
aceitando a bênção.  Ela não quer ficar na Arca; pois é na Arca que você é abençoado.   

Como eu gostaria de explicar isso melhor para vocês.  O que é mais importante? 
Ser abençoado ou não ser perseguido?  Como estas coisas são boas.  Você encontra 
o irmão triste, abatido e você vai ver o motivo, é porque ele está estranhando a 
bênção.  Jesus estava dando algumas características de uma pessoa abençoada por 
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Deus.  A hora que você perceber que elas estão acontecendo na sua vida, lembre-
se que você está sendo abençoado, “Eu sou uma pessoa abençoada por Deus.” 

 
[Junior] Você não precisa fazer para ser abençoado, você é abençoado antes.  É 

como no caso de Abraão, “Eu vou te abençoar agora, você vai ser uma bênção.” Ele 
não esperou Abraão fazer tudo para abençoá-lo no final, Ele abençoou Abraão antes. 
Deus chamou Adão, Eva e lhes disse que se eles procedessem bem, eles seriam 
abençoados. 

 
Se quero ser a bênção, tenho que reagir de uma forma, se quero ser 

amaldiçoado, eu não aceito a bênção.  Às vezes, a pessoa tem um sonho e, se esse 
sonho vem favorável a ela, ela fica feliz da vida; mas se o sonho põe a pessoa em 
outra situação, ela acha que é uma maldição.  Eu lembro de uma vez, fazendo uma 
oração, me deparei com um versículo que renovou minha fé: “Fizeram isso com o 
lenho verde, o que não se fará com o lenho seco” (Lucas 23:31). Se a coisa estiver 
acontecendo comigo do jeito que aconteceu com Jesus, já é muito lucro, pois teria que 
acontecer pior.  Se fizeram com o lenho verde, o que não se fará com o seco!  Se 
crucificaram Jesus, eu teria que ser esquartejado. Se chamaram-no de 
endemoninhado, se me chamarem também, empatou.  Aí, eu comecei a entender que 
algumas características estavam acontecendo comigo, e fiquei feliz; “Está aí um sinal 
de que sou abençoado, mais outro sinal...” e assim por diante. E quanto mais sinais de 
que somos abençoados, melhor! A Igreja precisa se conscientizar, “Senhor graças te 
dou, louvado seja o Senhor, porque a cada dia que passa, eu me convenço de que sou 
abençoado por Deus.”  

Você acha que ser perseguido é melhor do que perseguir? Você acha que 
cometer uma injustiça é melhor que sofrer uma injustiça?  O que é melhor, falar dos 
outros ou ser mal falado?  “Não, eu prefiro que falem mal de mim, prefiro sofrer a 
injustiça; pois temo cometer injustiça com os outros.”   

O que Deus fez? Colocou diante de nós o certo e o errado; e se estamos 
escolhendo certo, estamos escolhendo a bênção.  “Ah, mas o direito é meu, eu tenho o 
direito; então, leva. Não vamos discutir, não quero saber de quem é o direito, leva.”  

Juliene, isso já é um sinal de que o Espírito que está em você é abençoado; já é 
um sinal de que você é abençoada.  Muitas coisas vão acontecer, vão passar na sua 
vida que vão lhe assustar, mas nunca esqueça de que o irmão Rossini falou que você 
é uma bênção.  Feliz daquele que ter você, Juliene, como esposa.  Só se for um 
abençoado por Deus, senão, Ele não vai permitir que ele beire sua terra.  Se você ficar 
solteira, lembre-se de que é porque não tem nenhum homem abençoado.  E Deus vai 
te dizer: “O jeito que tem é Eu  deixar você  solteira.”  Deus não vai pegar um que não 
é abençoado para casar com você.  

Quando Jesus deu aquelas características, Ele não quis dizer que todas elas se 
cumpririam em sua vida,  Ele as deu para você entender.  Uma, duas ou três daquelas 
características, mostram que sou abençoado.  E cada vez que me aproximo de Deus, 
mais estas características vão sendo evidentes em minha vida. Feliz é aquele que não 
se escandaliza.   

 
[Welmo] São vários os detalhes, mas um me chamou muito a atenção: que Deus 

abençoou toda a descendência de Abraão com a mesma bênção, e, às vezes, ficamos 
nos perguntando porque um é mais abençoado do que o outro.  Então,  entendi que é 
o procedimento.  É pessoal, todos nós somos abençoados, e vai depender dessa fé, se 
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eu proceder bem; quem proceder melhor, vai ser mais abençoado.  Eu já sou 
abençoado. 

 
Você não vai sair na rua dizendo: “Eu sou abençoado por Deus, cuidado 

comigo.”  Você não precisa disso.  A humildade que Jesus tinha era tremenda. Você 
começa a perceber as  características da bênção na pessoa que é abençoada.  Por 
causa das lutas, perseguições, dificuldades, das tribulações,  da maneira que ela 
reage, e como ela sai das situações, como Deus livra. O Apóstolo Paulo diz: “E de 
todas elas o Senhor me livrou” (II Timóteo 3:11). A pessoa é querida de Deus, 
abençoada por Deus. 

Não troque sua bênção por um prato de comida, não troque sua bênção por 
nenhuma porcaria.  “Graças Senhor, obrigado Jesus, como eu vou para casa feliz, 
como eu vou dormir com tranquilidade, botar minha cabeça no travesseiro e dormir; 
como  vou confiar no Senhor de agora para frente, como  vou esperar no Senhor e isso 
vai aumentar muito a minha fé no Senhor, e o Senhor há de confirmar.  Não deixe eu 
vacilar na minha fé.  Eu faço parte daqueles  que o Senhor abençoou.  O Senhor 
abençoou Ele, e eu estou Nele;  eu recebo a bênção porque Ele foi abençoado.” 

Vamos curvar nossas cabeças e encerrar nossa reunião, felizes, satisfeitos, 
abençoados. 
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10 - ORAR É UMA QUESTÃO DE JUSTIÇA 
 
 

Mateus Capítulo 6, versículos 5 ao 7: 
 
 

5) E, quando orardes, não sejais como os hipócritas; pois gostam de orar 
em pé nas sinagogas, e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos 
homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa.  6) 
Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu 
Pai que está em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará.  
7) E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios; porque 
pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. 

 
 

Percebemos aqui alguns detalhes importantes que são imprescindíveis na 
carreira cristã.  Jesus criticou aquelas pessoas que não sabiam orar.  Porque,  
observando, Ele viu que da maneira que elas estavam orando,  elas não seriam 
atendidas; e o que interessa é ser atendido.  Toda pessoa que ora, quer ser atendida.  
E Jesus, observando, viu que elas não seriam atendidas, pois não estavam orando 
como se deve orar. 

Todas as vezes que oramos, seja de pé, de joelhos, não importa, o que 
importa é que Deus nos entenda, que Ele nos ouça. 

Estávamos cantando agora mesmo: “Santo, Santo, Tu és Santo, Senhor.”  Se 
você cantar apenas da boca para fora, qualquer palavra vai ser a mesma coisa.  
Porque Ele não vai ouvir. O que importa é que você chame a atenção de Deus, faça 
com que a atenção de Deus se desvie para você.   

Quando o povo estava no deserto, eles tinham ficado no Egito durante 
quatrocentos anos e quantas vezes eles oraram lá no Egito?  Certamente, muitas 
vezes, pois eles eram um povo que orava; mas teve um dia que a oração daquele povo 
chamou a atenção de Deus.  E Deus parou para ouvir; as Escrituras dizem que Ele 
parou para ouvir (Êxodo 2:23). Quando aquele povo estava realmente aflito, 
angustiado, eles oraram de tal maneira que chamou a atenção de Deus. “O que vocês 
querem  que Eu faça para vocês?”  Já foi uma resposta de Deus.  

Ore de maneira que Deus entenda, que Ele saiba o que você quer. 
O que viemos fazer aqui hoje, para que nos reunimos aqui?  Se for apenas 

para cumprir uma obrigação, tudo o que fizermos aqui vai ser em vão.  Mas se 
entrarmos aqui, certos de que estamos entrando na casa de Deus, que vamos falar 
com Ele, que vamos ouvi-Lo, aí vai ser diferente; o seu louvor vai ser diferente.  Caso 
contrário, você vai ficar sentado, mastigando um chiclete, esperando o tempo passar.  
Nada vai acontecer se não tivermos consciência.   

E era isso que Jesus estava censurando; eles faziam as coisas sem saber o 
que estavam fazendo.  E se nós também fizermos sem saber o que estamos fazendo, 
vai acontecer a mesma coisa.  Deus precisa e quer saber o que se passa no seu 
coração, o que se passa com você.  E quem vai dar esta noticia a Ele (apesar Dele já 
saber, pois antes mesmo de você pedir, Ele já sabe)?  Mas é uma questão de justiça 
Ele ouvir dos seus lábios, é uma questão de justiça Ele ouvir a sua oração, caso 
contrario, Ele teria que ouvir todo mundo.   
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Ele estava vendo aquela situação do povo lá no Egito, todo aquele 
sofrimento, mas eles ainda não tinham perguntado nada para Deus, não tinham 
procurado Deus, não tinham feito uma oração que chamasse a atenção de Deus.  E, 
sem essa oração, por uma questão de justiça, Deus não poderia ouvi-los, senão, Ele 
teria que ouvir todos os povos da Terra que estivessem sofrendo.   

A mesma coisa é conosco.  Se estivermos passando por um problema, por 
uma dificuldade, vamos orar a Deus e Ele vai me ajudar.  Agora, o João Paulo está 
passando pelo mesmo problema, mas ele não procurou, ele não falou nada com Deus, 
ele simplesmente acha que Deus tem obrigação de socorrer todas as pessoas que 
estão passando por problemas.   

Por isso que existe a oração.  Foi  uma determinação para que se cumprisse 
a justiça. Pois se não fosse assim, teria que atender todo mundo.  “Oh, Deus, o Senhor 
se esqueceu de mim.”  Não foi Deus que se esqueceu de você, é você que, há muito 
tempo, se esqueceu de Deus, há muito tempo largou de Deus.  Aí você pensa que Ele 
se esqueceu de você.  Ele não se esquece de ninguém, os seus olhos estão sobre 
todos os habitantes da Terra.  Agora, aquela pessoa que invocar o Senhor, que se 
dirigir a Ele, essa vai ser ouvida, pois é uma questão de justiça.  Ele vai atender sim, a 
sua oração quando?  Quando você falar com Ele, quando você conseguir falar com 
Ele. 

Eu estava pensando, no mundo existem milhões e milhões de pessoas, na 
China, Japão, etc., e Deus ouvir a minha oração, e ouvir o meu chamado, não seria 
uma honra, um privilégio?  “Meu Deus, no meio de tudo isso o Senhor ouvir a minha 
oração; a minha oração chamar a sua atenção.”   

Quando você vai orar a Deus, você vai falar com Ele, você imagina que Ele 
vai recebê-lo, que vai ouvi-lo.  Se tiver uma festa na sua casa e alguém se interessar 
em falar com o dono da casa, vai atrás até falar com ele. Agora, pense em uma pessoa 
que não quer nem saber quem é o dono da casa, que quer estar ali só para comer; 
entra, come, bebe e vai embora.   

A oração não é uma coisa qualquer não, o louvor não é uma coisa qualquer 
não, porque você está orando e louvando a Deus; você tem que se dirigir a Ele. 

Às vezes não sentimos a presença de Deus nem na oração e nem no louvor; 
e porque não sente a presença de Deus?  O que é presença? É a presença da pessoa.  
Por que não sentiu a presença de Deus?  É porque Ele não estava lá.  E toda a Igreja 
precisa entender isso.  Sozinho ou coletivamente podemos chegar à presença de 
Deus.  O que importa não é a minha presença, nem a da Dora, nem a do João Paulo, o 
que importa é a presença de Deus.   

E nós cremos que Deus se faz presente aqui.  E é por isso que você coloca 
uma roupa que agrada a Deus, faz da melhor maneira possível, se porta de uma 
maneira que possa agradá-lo, porque você vai até a presença Dele.   

Se eu vou falar com um General, eu vou de qualquer jeito?  Não.  Eu ajeitava, 
ia até o espelho para ver se não estava faltando alguma coisa.  Deus me livre, chegar 
à presença do Coronel e estar faltando um botão?! Ele olhava tudo.  Vocês acham que 
eu iria à presença do Coronel com o cabelo grande?  E vai à presença de Deus, o 
Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, e vamos de qualquer jeito, sem nenhuma 
reverência, sem nenhuma postura?  E por que você faz  isso?  É porque você não 
acredita; você não está falando com Ele, você não sentiu a presença Dele. 

Se quisermos Deus, vamos ter que buscá-lo.  E quando você o encontrar... O 
que Jesus disse no Evangelho: “Quando você encontrar, guarda como um tesouro, e 
cuidado, não deixe ninguém tomar de você, pois  você encontrou algo extremamente 
precioso.” Se eu encontro Deus, eu acho Deus, eu tenho Deus; não posso desperdiçar, 



 62 

deixar de qualquer jeito.  Se eu tenho Deus, eu vou conservá-lo, guardá-lo, protegê-
lo, pois eu tenho algo que não é qualquer um que tem não.  É assim que devemos 
pensar.   

O próprio diabo sabe disso, e ele vai fazer de tudo para que você passe pela 
Terra, passe pelo mundo, ande pelo mundo sem ter conhecido Deus, sem ter visto 
Deus. Quantas igrejas, quantas reuniões, quantas solenidades e não conheceu Deus, 
não viu Deus, não encontrou Deus. 

Vamos abrir agora em Lucas capítulo 22, versículo 39 ao 46: 
 

39) Então saiu e, segundo o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras; 
e os discípulos o seguiam. 40) Quando chegou àquele lugar, disse-lhes: 
Orai, para que não entreis em tentação. 41) E apartou-se deles cerca de 
um tiro de pedra; e pondo-se de joelhos, orava, 42) dizendo: Pai, se 
queres afasta de mim este cálice; todavia não se faça a minha vontade, 
mas a tua. 43) Então lhe apareceu um anjo do céu, que o confortava. 44) 
E, posto em agonia, orava mais intensamente; e o seu suor tornou-se 
como grandes gotas de sangue, que caíam sobre o chão. 45) Depois, 
levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e achou-os 
dormindo de tristeza; 46) e disse-lhes: Por que estais dormindo? Levantai-
vos, e orai, para que não entreis em tentação. 

 
Por que Jesus saiu do meio deles para orar?  Você já parou para pensar 

nisso?  Quando temos um problema pessoal, geralmente queremos que outras 
pessoas compartilhem da nossa aflição, contamos a situação a ela, etc. Você quer ver 
uma situação ruim é essa, você passando por aflição e chamar outra pessoa para orar, 
eu que o diga.  Você não arruma mesmo e fica uma hora para fazer a pessoa 
entender.  É a mesma coisa de você comer sem tempero.  O problema não é dela, 
então ela não vai sentir nada.   

Você fica orando, Pai, Pai; Tio, Tio, sem sentido, assim não funciona.  Então, 
Jesus saiu, Ele queria falar com Deus um problema que era Dele, um problema 
pessoal, íntimo, e o problema não era  dos discípulos.  Qual era o problema?  Jesus ia 
morrer, ia ser crucificado, Ele ia para a cruz, e não adiantava falar com os discípulos; 
certamente iam falar o seguinte: “Não vai morrer não, vamos orar e repreender esse 
demônio, ‘ta’ amarrado.” Iam impedir uma coisa que já estava determinada.  

Às vezes, você vai falar do seu problema para a pessoa  e ela não quer nem 
ouvir.  A pessoa vem oprimida falar do seu problema, e quer que você se sensibilize do 
problema. “Meu namorado me abandonou e eu estou louca.” E é um problema, só 
quem foi abandonada sabe o quanto é difícil.  Mas quem não está vivendo aquela 
situação vai sentir o problema?  A minha oração não vai resolver, pois não estou 
sentindo a dor dela; então, não vou fazer Deus ouvir minha oração. 

Jesus apartou-se do meio deles para orar, pois sabia que não ia resolver o 
problema.  E quando voltou encontrou-os dormindo.  É sinal que não estavam nem aí.  
Eles não acreditavam que Ele ia ser crucificado, não estavam acreditando que seria 
como Jesus estava falando.   

Agora, um detalhe muito importante: “Orai para que não entreis em tentação” 
(vers. 46).  “Não ore por mim, ore para você não entrar em tentação.”  E Jesus disse 
isso aos Apóstolos duas vezes, nos versículos 40 e 46.  Qual era a preocupação que 
Jesus estava tendo com eles?  Era a tentação.   

Jesus estava sendo tentado, a tentação estava sobre Ele e as trevas O 
cobriam, e os discípulos estavam dormindo, pois eles não estavam sendo tentados.  E 
Jesus estava lhes dizendo o seguinte: “Ore desde agora, mantenha uma boa relação 
com Deus, mantenha uma intimidade com Deus, porque no dia que você for tentado, 
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você vai precisar.  Ore para que vocês não passem o que Eu estou passando 
agora.”  Tenha uma boa relação com Deus, uma intimidade com Ele, para que, na hora 
que você for tentado, você seja ouvido por Deus.  Mas, se você deixar para orar a 
Deus só na hora que você estiver sendo tentado, você não vai conseguir. A hora que 
você estiver sendo tentado, você não consegue, pois você não tem paz para orar, não 
sabe por onde começa, não sabe colocar as palavras que vai falar  com Deus.  É uma 
angústia tão insuportável, que não conseguimos nem falar com Deus. 

Jesus estava lhes dizendo: “Aproveite que vocês não estão em tentação para 
orar, para falar com Deus, para melhorar seu conhecimento de Deus.”  Mas, 
normalmente é assim: Nas horas boas, que estamos em paz, que poderíamos estar 
meditando na palavra, orando, falando com Deus, levantando de madrugada só para 
orar, sem problemas,  não fazemos isso não.  Aí, no momento de tentação, saímos 
como doidos querendo que os outros orem por nós.   

Ore, mantenha uma vida de oração, mantenha um tempo com Deus, 
mantenha-se em contato com Ele, porque, na hora que você precisar, Ele vai te ouvir.  
Jesus era um homem de oração.  Era um homem que andava com Deus, que estava o 
tempo todo falando com Deus e todas as vezes que Ele precisava, Ele era atendido.  E 
nesse mesmo dia Ele tinha uma questão importante demais, o cálice, simbolizando sua 
crucificação.  “Se Eu pedir a Deus para que isso não aconteça, Deus vai me ouvir; 
mas, se essa crucificação tiver uma importância maior para Deus, que seja feita.”  
Jesus não perdeu o juízo, Ele estava sabendo perfeitamente o que estava 
acontecendo.  “Ou Eu aceito, ou Eu não aceito.”   

Muitas vezes quando estamos passando os problemas, se tivéssemos esta 
consciência de chegar e perguntar para Deus: “Senhor, por quê?”  Ao invés de chegar 
e já ir pedindo que esse problema se afaste de mim, posso chegar e perguntar a Deus. 
Às vezes é para o meu bem, às vezes aquilo que está acontecendo é para me ensinar, 
é importante para mim. 

Então, antes, eu vou orar, falar com Deus: “Senhor, está acontecendo isso, 
isso e isso; parece que o mundo está vindo sobre mim; os meus pés não alcançam o 
fundo da água, vou me afogar. Por que isso? Qual a razão de tudo isso?  O que 
poderia eu aprender com isso? Seria a vontade do Senhor?  Seria isso importante para 
mim?”  É uma oração feita com sentido, feita com entendimento, feita de tal maneira 
que Deus sabe o que está acontecendo com você.   

E Ele conclui dizendo o seguinte: “Pai, se queres afasta de mim este cálice; 
todavia não se faça a minha vontade, mas a tua” (versículos 42); depois que Ele 
deixou bem claro o que Ele queria, os anjos apareceram.  O que você deduz que 
aconteceu quando os anjos apareceram?  Foram embora as trevas.  As trevas são os 
demônios, diabos, capetas. Sabe por que ficamos agoniados, sem controle, 
angustiados? Porque as trevas estão em volta.   

Quando Judas estava indo para a forca com a presença dos demônios em 
volta, dava para orar? Não, não dava. Ele estava totalmente sem controle.  E ficamos, 
também, sem controle, entramos em desespero.   

Naquele momento em que Jesus estava orando, quando suas lágrimas se 
transformaram em sangue, não tinha a presença dos anjos, não tinha a presença de 
Deus, Ele estava lutando com as trevas,  ou Ele fazia a vontade das trevas, ou Ele 
fazia a vontade de Deus.  E Ele venceu as trevas quando a vontade de Deus foi feita.   

Quando você está em agonia o que está acontecendo? Ou faz a vontade de 
Deus, ou a vontade das trevas.  Se você faz a vontade das trevas você foi vencido.  
Apaga, resolve os problemas, mas você foi vencido, então não adiantou.  Agora, se 
você vencer o diabo, vencer as trevas, a vontade de Deus foi feita.   
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Naquele momento, Jesus deixou bem claro que tinha ficado estabelecido 
que Deus tinha liberdade para fazer o que Ele queria; os demônios foram embora, as 
trevas se afastaram e os anjos chegaram.  Acabou a agonia, acabou o problema, 
voltou ao normal.  E isso acontece conosco muitas vezes por dia.  Ou você faz a 
vontade de Deus ou vai atolando cada vez mais nas trevas. 

Para encerramos, vamos ler em Efésios capítulo 2, versículos do 1 ao 3: 
 

1) Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados,  2) 
nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o 
príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da 
desobediência, 3) entre os quais todos nós também antes andávamos nos 
desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos; 
e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. 

 
Nós andávamos entre o príncipe das potestades do ar, os anjos das trevas, 

fazendo a vontade da carne e do pensamento, e éramos por natureza filhos da ira; 
fazendo a vontade da carne; quero deixar isso bem claro.  Fazendo o que dá na sua 
cabeça, fazendo o que você pensa, não conseguirá ser Filho de Deus, pois você só 
será  Filho de Deus, a partir do momento em que você começa a fazer a vontade de 
Deus.   

O diabo, as trevas não querem que você se torne um filho de Deus; e é por 
isso que você entra em tentação, entra em agonia, porque, a todo momento, vão 
aparecer na sua vida, coisas, vontades, que não são a vontade de Deus, e sim, a 
vontade da carne, do pensamento, do príncipe das potestades do ar, dos espíritos que 
operam; e isso vai trazer um choque entre você e aquilo que vai acontecer. 

Está escrito assim: “Não resististe até o sangue na luta contra o pecado” 
(Hebreus 12:4). Essa luta contra o pecado é constante.  Se você der uma relaxada, ele 
passa na frente.  Os discípulos foram dar apenas uma dormida e Jesus os alertou: 
“Não dorme não, porque a hora em que vocês entrarem em tentação será muito difícil.”  
Porque, a hora que você entra em tentação será muito difícil não fazer a vontade da 
carne. Quando você entra em tentação, normalmente, você faz a vontade da carne. 

Éramos por natureza desse jeito e vamos nos tornando filhos de Deus na 
medida em que estamos conseguindo, com muita oração, deixar de fazer a vontade da 
carne e dos pensamentos.  Estamos colocando as coisas diante de Deus e dizendo: 
“Senhor, a minha vontade é essa, e a do Senhor?”.  Para isso, preciso ter uma vida 
com Deus, ter uma relação de amizade e de companheirismo com Ele. Muitos estão se 
perdendo por não conseguir falar com Deus. 

“Resiste o diabo e ele fugirá de vós” (Tiago 4:6); naquele momento eu preciso 
crer que essa hora vai passar, crer que esse período vai passar; preciso crer, preciso 
confiar.  Mas eu nunca busquei a Deus, não orei, não li as Escrituras, então como vou 
pensar nessa hora? As palavras não estão no meu coração.  Jesus disse: “Eu vou 
colocar as minhas palavras no seu coração e na sua mente as escreverei” (Hebreus 
8:10).   

Nesse momento eu preciso pensar, “eu estou passando por isso, mas Deus é 
poderoso para me livrar.”  O Espírito Santo vai me fazer lembrar. 

Tem muitas pessoas aqui entre nós que só estão aproveitando; quero ver o 
dia em que eles entrarem em tentação, não quero nem estar perto, quero estar 
viajando.  O que tem de gente achando que nunca vai entrar em tentação... Eu não 
penso assim.  Somos um povo perseguido.  

Amém, vamos curvar nossas cabeças...   
 



 65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


