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Goiânia, 06/06/89: Casa do Sirley 

 
 
 

1 - ARREPENDEI-VOS PORQUE É CHEGADO O REINO DE DEUS 

 
 
 

Muitas vezes falamos, pregamos a respeito de um assunto e depois voltamos 
a falar do mesmo assunto; e cada vez que voltamos a falar do assunto, tem coisas que 
entendemos melhor; tem coisas que sabíamos e coisas que aprendemos.  É como uma 
mina que você tira ouro e volta no dia seguinte a furar no mesmo lugar e continua 
achando ouro; e às vezes volta um tempo depois e  fica no mesmo lugar e acha ouro 
muito mais precioso do que aquele que você havia  encontrado. 

Não se deve desprezar a fonte, a mina onde você encontrou ouro. Se você 
encontrou algo precioso em um lugar, deve-se voltar ali na esperança de que alguma 
coisa ficou para trás. 

É isso que acontece nas Escrituras Sagradas; Jesus disse nesse Evangelho, 
nessa doutrina, que é  Dele, coisas tremendas. Se você quer conhecer o que tem no 
coração de Deus, o que está na mente de Deus, se você quer conhecer Deus, estude, 
pra valer, o que Jesus falou.  

A Justiça de Deus se manifesta no Evangelho, através da pregação do 
Evangelho. (Envolve todo o Novo Testamento e mais ainda aquilo que nós ouvimos e 
que muitas vezes não está escrito em lugar nenhum, que são as revelações).  Por 
exemplo: foram escritos os quatro Evangelhos; depois disso,  houve as cartas de Paulo, 
Pedro, João. Mas o que era mais enfatizado era o que eles ouviram, depois é que foram 
escritas as Cartas de Paulo, Pedro...  e anexadas às  Escrituras Sagradas. 

Mas eles ficaram com o que ouviram, eles convertiam, mudavam de vida 
apenas com o que ouviam.  A grande força da Igreja estava em ouvir atentamente 
aquilo que aqueles homens estavam falando. 

Para onde ia aquilo que era falado? Para dentro do seu coração. Quando você 
escuta, ouve, recebe aquilo que está sendo falado como verdade incondicional, aquilo 
produz mudança em você, lhe traz firmeza.  Por exemplo: nós podemos anunciar não 
somente o que está escrito; eles pregavam e a Lei testificava do que eles falavam; se 
eles falassem de ressurreição, em algum lugar na lei estava mostrando que era 
verdade. 

E hoje,  quando nós pregamos, também em algum lugar na Lei ou no Novo 
Testamento está testificando que aquilo que nós estamos falando é verdade. Não é 
qualquer coisa que ouvimos que é verdade, é preciso estar testificado pela Lei, pelos 
Profetas, pelo Novo Testamento, por aquilo que Jesus falou. 

Nós não podemos escutar qualquer doutrina, é muito perigoso, pois, uma 
doutrina produz vida, e em outras situações, produz o contrário: rebeldia, falta de 
compreensão, etc.  Pela árvore, pelos frutos, pelo conhecimento da pessoa, você vai 
saber e  vai poder separar o que é de Deus e o que não é.  Mas não vai olhando pela 
aparência não. Exemplo: O Carlinhos está bonzinho, está uma bênção, me deu isso, me 
deu aquilo, deu oferta...  Espera o Carlinhos ser provado, porque Deus vai prová-lo, para 
ver se realmente ele é bom; aí nós vamos ver se podemos confiar nele. 
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Uma vez  falamos sobre a avareza; será que a Marisley é avarenta? Será 
que o Ramiro é avarento? O que é Avareza? É o apego ao dinheiro.  Se perder aquilo, 
ele chora;  ele quer tudo para ele, e ele não solta, e se solta, solta com segundas 
intenções, dar dois para pegar quatro.  Agora, como você sabe se uma pessoa é 
avarenta? Será que o Sirley é avarento? Como vamos saber? Põe dinheiro na mão 
dele.  Às vezes, você vê uma pessoa, um amigo, companheiro, irmão, aí Deus vai 
prová-lo; põe dinheiro na mão dele e, de repente, você perde o irmão. 

Como Deus vai provar uma moça? Soltando um rapaz para ela, e às vezes, 
não é um rapaz ideal para ela, não é um rapaz de Deus, não é aquele homem que 
Deus quer para ela.  Às vezes Deus não quer nem casamento para ela.  E qual é a 
reação dela? É largar Deus para lá, abandonar Deus e ficar com o namorado; 
dependendo do tombo, nem volta mais.  

Por que é importante sabermos  disso? Para ficarmos prevenidos. 
O que Jesus falou para aqueles dois que estavam com problema para repartir 

a herança? Ele disse:  “Quem me constituiu juiz ou repartidor entre vós para saber 
quem vai ficar com essa herança? Cuidado com a avareza, num caso desses, se for 
necessário, dá a sua parte” (Lucas 12:14). 

Já chegou um  irmão em mim, mais ou menos nessa  situação. “Ele quer me 
dar uma televisão em troca da casa.”   Então pega a televisão!  Não entra em demanda 
com o seu irmão; cuidado, porque Deus o está provando. 

Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus capítulo 3, versículos  1 ao 15. 
 

1) Naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, 
2) dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. 3) Porque 
este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no 
deserto; Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. 4) Ora, 
João usava uma veste de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de 
seus lombos; e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. 5) Então iam ter 
com ele os de Jerusalém, de toda a Judéia, e de toda a circunvizinhança do 
Jordão, 6) e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus 
pecados. 7) Mas, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham 
ao seu batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira 
vindoura? 8) Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, 9) e não 
queirais dizer dentro de vós mesmos: Temos por pai a Abraão; porque eu 
vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. 10) 
E já está posto o machado á raiz das árvores; toda árvore, pois que não 
produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. 11) Eu, na verdade, vos 
batizo em água, na base do arrependimento; mas aquele que vem após mim 
é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe as alparcas; ele 
vos batizará no Espírito Santo, e em fogo. 12) A sua pá ele tem na mão, e 
limpará bem a sua eira; recolherá o seu trigo ao celeiro, mas queimará a 
palha em fogo inextinguível. 13) Então veio Jesus da Galiléia ter com João, 
junto do Jordão, para ser batizado por ele. 14) Mas João o impedia, dizendo: 
Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? 15) Jesus, porém, lhe 
respondeu: Consente agora; porque assim nos convém cumprir toda a 
justiça. Então ele consentiu. 

 
Nós vemos nessa passagem das Escrituras, o tempo em que João Batista 

começou a pregar. Qual era o tema da pregação de João Batista? O arrependimento.  
Mas qual era o motivo do arrependimento? “Arrependei-vos porque é chegado o 
Reino de Deus ou está próximo o Reino de Deus” (Mateus 3:2). 
 Vamos em frente, no capítulo 4, versículo 17, quando Jesus disse: “Arrependei-
vos porque está próximo o reino dos céus.”  Então, tem duas coisas importantes 
que devemos observar: O tema da pregação, o fundamento,  a base. Primeiro, João 
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Batista, e depois, Jesus,  disseram a mesma coisa: ARREPENDIMENTO, e qual foi o  
motivo? Estava próximo, já estava chegando o Reino de Deus.  Olha, cuidado, porque  
quem está governando é Deus. Até ali, o povo Judeu, o povo que era chamado povo de 
Deus, sempre tinha um rei.  Que rei era? Vários homens; Salomão, Davi, Ezequias, 
Josias, etc. Vários  reis reinaram aquele povo, mas eram pessoas que tinham falhas, 
por mais que fossem homens de Deus, eles falhavam.   

Jesus é rei para sempre, como está escrito (Hebreus 5:6).   Quando foi que 
começou o reinado de Jesus? Começou lá; Ele é rei eternamente. Vocês já souberam 
de algum rei depois de Jesus?  Surgiu algum outro nome que fosse colocado como Rei 
para o Povo de Deus? Não. Quem é que reina o Povo de Deus hoje? JESUS CRISTO. 
Onde é que está escrito: “não quiseram que ele reinasse”, Lucas 19: 24 a 27; “Não 
quiseram que eu reinasse...” Então, era exatamente o que João Batista havia falado: 
“cuidado, porque é chegado o Reino de Deus e Ele vai reinar.” 

Estávamos comentando agora mesmo, se tem avareza, o que Deus vai nos 
dar? Ele está reinando, se o Carlinhos disser: “Senhor, o Senhor colocou tanto dinheiro 
na minha mão e eu estou ficando avarento, estou gostando demais, afasta isso de mim 
porque eu posso perder o Reino de Deus por causa disso.” Pelo seu comportamento, 
você vai ser aprovado ou reprovado. Deixe Deus reinar, deixe Deus governar. Deus nos 
prova numa coisa boba, e às vezes, nos rebelamos.  Muitas pessoas não vão deixar 
Deus reinar. 

O que está acontecendo na terra hoje? Quando Jesus veio na terra, Ele veio 
para reinar só o Povo de Deus? Não. Ele veio para o Povo de Deus, mas a 
oportunidade foi  estendida a todos os homens, qualquer um. “Mas, a todos quantos o 
receberam, aos que crêem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos 
de Deus” (João 1:12). 

Então, qualquer pessoa que, ouvindo o Evangelho, ouvindo essa palavra que 
estamos falando, aceitar o reinado de Deus na vida dele, o Governo de Deus, aceitar a 
Doutrina de Cristo, essa pessoa torna-se filho de Deus, com todas as regalias; 
participará de todas as bênçãos, herdará todas as coisas que estão prometidas aos 
filhos de Deus.  

Ao filho de Deus foi prometido reinar. E nós vamos fazer o quê? Reinar.  
Vamos ter vida eterna.  Aos filhos de Deus foi prometido um corpo incorruptível. 
“Cairão  mil à sua direita, dez mil à sua esquerda e tu não serás atingido” (Salmo 
91:7). Participará da primeira ressurreição, não entrará no juízo final; quanta bênção. 

Esaú trocou tudo isso por um prato de comida e, às vezes, trocamos tudo isso 
por causa de um homem, por causa de uma mulher, por dinheiro. O que o inimigo 
ofereceu a Jesus? “Olha os reinos da terra, olha a glória desse mundo, eu te dou 
tudo que você quiser” (Mateus 4:8). Quem deu tudo ao diabo? O homem. E o diabo 
ofereceu tudo a Jesus (Deus). 

Nós podemos trocar o Reino de Deus por uma posição, uma casa, um carro, 
etc. O problema todo resume em deixar  Deus governar; por isso Ele disse que é 
chegado o Reino de Deus (Mateus 4:16). Cuidado, o arrependimento significa cuidar. 

O povo acha que as coisas vão ficar impunes; você mente e não acontece 
nada, faz um mal e não acontece nada, é porque ainda não chegou o juízo final, o 
julgamento. Hoje quem é que está sendo julgado? A Igreja.  O julgamento é sobre a 
Igreja. Nós não podemos pisar fora, senão, não ficamos no meio do Povo de Deus. 

Então, os homens andam em seus próprios caminhos, o ímpio faz o que quer, 
mas nós não. “O santo santifica-se ainda mais, o justo justifica-se ainda mais” 
(Apocalipse 22:11). Esse arrependimento não acontece uma vez só.  Na medida em 
que você vem sendo alertado, na medida em que você vai errando, você vai sendo 
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corrigido; porque é o Temor de Deus. O Senhor reina, não adianta eu querer fazer 
escondido. Por quê? Porque o Rei está de olho em mim. 

Quando nos conscientizarmos disso, ficará mais fácil.  De repente, você vai 
fazer um negócio e Deus lhe prova no negócio. Deus vai ver como você reage tomando 
prejuízo! Amém?! É nessa hora que temos que lembrar como foi que o Senhor falou. 
“Por que me diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando?” (Mateus 7:21). O 
Senhor falou que é assim, então faça assim.  

Arrependimento, em outras palavras, é ter cuidado com aquilo que fazemos. 
Porque chegou o Reino de Deus. Nós estamos apenas esperando a manifestação do 
dia da glória de Deus, estamos aguardando a redenção do nosso corpo, a nossa vitória. 

Enquanto estivermos neste corpo, estamos ausentes, estamos longe de Deus. 
Podemos sentir que Ele está aqui, mas não podemos vê-lo. 

Ainda o Ramiro não está assentado no trono, mas ele está em Cristo, já reina, 
ele já disse não ao pecado; sabe o que faz ele enxergar? Saber que aquele conselho 
não é de Deus?  Porque ele aprendeu com Cristo, ele já sabe,  ele está sendo ensinado 
por Deus.  Isto é religião? Isto é fanatismo? Isto é o quê? Uma conscientização.  

Por que as pessoas procuravam João Batista?  Para serem batizadas (Mateus 
3). E o que João Batista respondeu? “Produzi, pois, frutos dignos de 
arrependimento...” (Mateus 3:8). Então, porque aquelas pessoas foram procurar 
João Batista? Porque elas ouviram João Batista, concordaram com ele e ficaram 
preocupadas com aquilo. “Vamos ficar com você!” 

Eles aceitaram a doutrina de João. Aí, o que João respondeu para eles? 
Adianta virem só aqui e serem batizados? Então, o batismo significa que aquela pessoa 
passou a concordar com aquela doutrina, com aquilo que João Batista falou. 

Mas João disse que é preciso mostrar na sua vida que realmente você está  
de acordo. Você tem que produzir frutos, mostrar que você mudou, não é só mostrar 
que batizou não, tem que haver mudança. Será que essas pessoas aceitaram a 
Doutrina de Cristo? Qual é a prova? A MUDANÇA.  

Mude, toma jeito, porque o machado está  à raiz da árvore. A árvore que não 
mudar, que não produzir bom fruto, será cortada e lançada no fogo.  

Haverá um dia em que as coisas não ficarão impunes; como estamos vendo, 
todos terão que prestar contas diante de Deus, os mortos e os vivos. Os mortos 
levantarão para prestar contas diante de Deus. O NOSSO JULGAMENTO TEM SIDO 
AGORA. 

No nosso meio, se uma árvore não produzir fruto digno de arrependimento, o 
que Deus faz com ela? Corta. Ele vai tirar, precisamos mostrar que somos cristãos. 

Agora em Mateus capítulo 3 versículos 13 ao 15: “Então veio Jesus da Galiléia 
ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele.  Mas João o impedia, dizendo: 
Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, lhe respondeu: 
Consente agora; porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu.” 
 Precisava Jesus ser batizado por João? Não precisava, só foi para cumprir as 
Escrituras Sagradas. Mas, Ele concordava com João, Ele estava plenamente de acordo; 
antes que João fosse, Ele já era. João Batista falou: “Não sou digno nem de desamarrar 
as suas sandálias. O que Ele sabe, o que Ele conhece é muito mais do que eu, agora 
como é que Ele vem para ser batizado por mim?” Mas Jesus disse para ele: “Por uma 
questão de cumprimento da palavra.”  

Será que as pessoas que estão no nosso meio, uma vez mudadas, já 
produzindo fruto digno de arrependimento, que prova que elas mudaram, precisam ser 
batizadas? Precisam, para cumprir as Escrituras. É o batismo que salva? Não.  O 
batismo salva, mas ligado ao arrependimento, à mudança de vida, não simplesmente 
lavar o corpo. O batismo é o cumprimento da palavra. Jesus começou pregando o 
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arrependimento. “Aquele que mente, que rouba, não minta  mais, não roube mais, 
porque o Senhor está reinando.” 

I Pedro capítulo 3, versículos 7 ao 21: 
 

7) Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando 
honra à mulher, como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras 
convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas 
orações. 8) Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, 
compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes, 9) não 
retribuindo mal por mal, ou injúria por injúria; antes, pelo contrário, 
bendizendo; porque para isso fostes chamados, para herdardes uma 
bênção. 10) Pois, quem quer amar a vida, e ver os dias bons, refreie a sua 
língua do mal, e os seus lábios não falem engano; 11) aparte-se do mal, e 
faça o bem; busque a paz, e siga-a. 12) Porque os olhos do Senhor estão 
sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à sua súplica; mas o rosto do 
Senhor é contra os que fazem o mal. 13) Ora, quem é o que vos fará mal, 
se fordes zelosos do bem? 14) Mas também, se padecerdes por amor da 
justiça, bem-aventurados sereis; e não temais as suas ameaças, nem vos 
turbeis; 15) antes santificai em vossos corações a Cristo como Senhor; e 
estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo 
aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós; 16) tendo uma 
boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, fiquem 
confundidos os que vituperam o vosso bom procedimento em Cristo. 17) 
Porque melhor é sofrerdes fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o 
quer, do que fazendo o mal. 18) Porque também Cristo morreu uma só vez 
pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus; sendo, na 
verdade, morto na carne, mas vivificado no espírito; 19) no qual também 
foi, e pregou aos espíritos em prisão; 20) os quais noutro tempo foram 
rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava, nos dias de Noé, 
enquanto se preparava a arca; na qual poucas, isto é, oito almas se 
salvaram através da água, 21) que também agora, por uma verdadeira 
figura o batismo, vos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da 
carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, pela 
ressurreição de Jesus Cristo. 

 
Quando nós procuramos o batismo, é porque concordamos com o Evangelho, 

estamos de acordo com o Evangelho,  descobrimos que chegou o Reino de Deus.  Aí, 
eu não faço mais as coisas erradas, por quê? Por causa da minha consciência para 
com Deus. 

Tem alguém o proibindo de fazer as coisas erradas? Por que você não faz? 
Por causa da sua consciência para com Deus. Tem alguma lei que vai conseguir fazer 
você ter uma boa consciência? Não. O que vai fazer? É  Deus, é o Espírito Santo.  Eu 
aceitei de coração, eu quero ser reinado por Deus. E tudo o que eu faço, eu faço para 
agradar a Deus. Não é tremendo!?  É muito bonito. 

Não adianta tentar fazer as coisas escondidas, passar os outros para trás, 
agora pode nos largar  sozinhos, é uma questão de consciência; porque é o Senhor que 
nos reina. 
 
 
Oração: 
 

Pai, nós te louvamos, nosso Deus, nosso Senhor, por estar reinando; quantas 
vezes  desejamos não fazer aquilo que não te agrada. Perdoa-nos, ó Pai, se o nosso 
coração ainda não tem sabido responder; nos perdoe, Senhor; por nossos olhos não 
saberem ainda enxergar o seu verdadeiro caminho; mas nós queremos, Pai, colocar as 
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nossas vidas diante do Senhor,  para Te pedir forças; renova as nossas forças; dá-
nos, Senhor Deus, do seu Espírito Santo, alimenta-nos da verdadeira água, alimenta-
nos da água da fonte; não nos deixe passar por águas sujas, poços já pisados;  não nos 
deixe, Senhor Deus, de forma alguma, sermos enganados.  Nós queremos a verdadeira 
fonte, mesmo que venha nos custar a nossa própria vida nesta terra.   Que possamos 
ganhar com a recompensa do Senhor a verdadeira vida, a vida eterna, viver ao Teu 
lado para sempre, Senhor.  Amém! Amém!   
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Goiânia 28.06.93 
    
 
 

2 - A NOSSA VONTADE NÃO É A VONTADE DE DEUS 

  
 

Nós sabemos que estamos neste mundo lutando, pelejando.  Em Romanos diz 
que Deus condenou o pecado na carne (Romanos 8:3), e se Deus condenou o pecado 
na carne, como que Deus poderia fazer para eliminar o pecado? Só existe uma maneira 
de Deus eliminar o pecado, eliminando a carne.  

O que é carne? É o homem, e a mulher não? (risos). Também não é para 
ninguém ficar desesperado, Deus não quer que você arranque os cabelos da cabeça, 
Ele quer que você creia, aceite. Crer significa aceitar, submeter. 

Então, Deus condenou o pecado na carne e onde houver carne há pecado; e 
nós estamos vendo aqui hoje que a carne somos nós, tem um lugar que diz que carne e 
sangue não entram no Reino de Deus (I Coríntios 15:50). 

A carne domina, mas existem pessoas que apesar de estarem na carne, estão 
querendo deixar Deus reinar.  Pois, quem reina é a carne, a carne conseguiu o direito 
de governá-lo lá no Éden, quando o pecado entrou no homem e o homem foi vencido, e 
o vencido torna-se escravo do vencedor.  Carne não passa para o Reino de Deus; Ele 
disse para Nicodemos que  quem não nascer de novo não entrará no Reino de Deus 
(João 3:3). 

Esse homem de hoje é carne, o novo homem não vai ser carne. Coloque a 
sua vida agora neste quadro que fizemos (referindo-se a um quadro desenhado: Carne 
de um lado e Reino de Deus do outro lado); por enquanto ainda estamos deste lado 
(carne), mas apesar de ainda estarmos na carne, queremos que Deus reine sobre nós.  
E por que vocês acham que nós queremos ser reinados por Deus? Esse reino da carne 
é comparado como sendo do diabo, porque Jesus reina somente o seu povo, somente 
aqueles que querem ser reinados por Ele, no caso, seria só o novo homem; por 
exemplo: “dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro”, um estava sendo 
reinado por Deus e o outro estava sendo reinado pelo diabo (carne). Amém?! 

Fica bem claro que Deus não vem pegar uma pelota de gente não! Ele vai 
levar um, vai levar outro, Ele vai tirar aqueles que estiverem fazendo a sua vontade.  
Porque, se é Deus quem governa aquela pessoa, certamente ela estará fazendo a 
vontade de Deus. Quem governa o Estado de Goiás é o governador, então, ele põe 
como secretário uma pessoa que não vai fazer a vontade dele? Tem jeito? Não tem. 

Essa foi a única maneira que Deus encontrou de nos tirar do poder de 
satanás: fazer a vontade de Deus, ser reinado por Deus; porque o diabo domina, reina 
aquela pessoa que, mesmo estando aqui no nosso meio, não se  deixa ser reinada por 
Deus.  

Se você faz a vontade de Deus, você  adquire o direito de se tornar filho de 
Deus, filho do reino de Deus; apesar de estar aqui,  já pertence ao Reino de Deus.  
Você  fica esperando tão somente a transformação do seu corpo, e  mesmo que morra, 
ressuscitará  em um novo corpo, e viverá eternamente.  

Preste atenção: eu posso pedir a Deus: “Senhor sara o meu dente!” Eu posso 
chegar aqui e pedir uma casa pra Deus e Ele pode me dar; eu sou leproso e queria que 
o Senhor curasse a minha lepra, e Ele pode fazer isso, mas apesar Dele me dar tudo 
isso, não posso passar para o Reino de Deus, por quê?  A casa era a vontade de 
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quem? Da carne (minha), eu queria  a cura e Deus deu a cura, mas essa vontade era 
minha, essa vontade é do homem. Eu não perguntei pra Deus: “Senhor, o Senhor quer 
me curar? Quer me dar uma casa? Essa é a sua vontade?” Porque, pode ser que não 
seja a vontade de Deus.  E, normalmente, pedimos a Deus para que Ele faça a nossa 
vontade.  E Deus pode satisfazer a nossa vontade? Pode. Quantas pessoas Jesus 
curou, quantos tiveram fome e Ele deu de comer, transformou água em vinho... e todos 
os que beberam do vinho que Jesus transformou foram para o céu? Foram salvos? 
Não. 

Vimos recentemente que Salomão pediu uma coisa para Deus, e o que foi que 
ele pediu? Pediu uma coisa que era a vontade de Deus, que coincidiu com a vontade 
de Deus, e Deus agradou. Jesus disse: “Busca em primeiro lugar o Reino de Deus” 
(Mateus 6:33), e de onde eu busco o Reino de Deus? Daqui.  Estou aqui, mas 
buscando o Reino de Deus, e onde as coisas vão ser dadas a mim? Enquanto eu 
estiver na carne, será aqui mesmo. 

Por isso que nós chegamos aqui, diante de Deus, abatidos, tristes, sem 
vontade de louvar, contrariados, porque a nossa vontade não está sendo feita; então  
ficamos emburrados, amargurados. 

Qualquer coisa que perturbar a carne, cria obstáculo entre você e Deus.  Por 
que a terra está como está? Nós vemos nos jornais: seqüestros, violências, estupros, 
cada coisa terrível, as pessoas com os nervos à flor da pele, qualquer coisa é 
brutalidade e respostas violentas.   A violência cresce a cada dia que passa e isso não é 
só no Brasil não, mas no mundo inteiro. A carne está sendo contrariada e, com isso, a 
pessoa vira um bicho, e que bicho que ela vira? Bicho diabo (risos). 

Às vezes tomamos conhecimento de crimes por aí que  chegamos a falar: não 
foi homem quem fez isso, não tem jeito de ser uma pessoa normal quem faz uma 
barbaridade dessa. Esses dias eu li num jornal que um rapaz  matou o tio e a tia; um 
casal de velhos e o rapaz morava com eles e, de repente, ele foi lá e matou os dois e os 
jogou  dentro da cisterna; e descobriram  que foi o rapaz que tinha realizado o crime; e 
foram perguntar pra ele, e ele estava tranqüilo. Teve outro caso que o avô estuprou a 
netinha de seis anos; são coisas absurdas, são coisas da carne. 

De que forma vamos sair dessa situação? A única forma de você sair disso é 
buscando o Reino de Deus, essa é a única saída para nós, para você ter vitória contra o 
diabo. “Não reine o pecado em vosso corpo mortal” (Romanos 6:12). Para que o pecado 
não tenha domínio sobre você, a única maneira é buscar o Reino de Deus.  Mas como 
que se busca o Reino de Deus? Procurar fazer a vontade de Deus, só isso.  Porque, se 
buscarmos a Deus,  vamos  deixar de fazer a vontade da carne automaticamente; 
vamos deixar de fazer uma vontade para fazer a vontade de Deus.  

Vou dar um exemplo: O jejum é a vontade da carne? Não, a carne quer comer, 
você já percebeu o quanto ficamos nervosos quando estamos jejuando; tem gente que 
não passa das nove (risos); dá dor de cabeça, o corpo dói, é porque é a vontade de 
Deus e não da carne. 

Um outro exemplo é a oração; então eu pergunto: o que é melhor: assistir 
televisão ou orarmos? Assistir televisão, é claro, não vamos ser hipócritas, não precisa 
nem fazer esforço; é por isso que você tem que lutar; assistir televisão é carne.  E quem  
não assiste televisão aqui?  Só quem não tiver. Eu quero dizer pra vocês que isso é 
vontade da carne; melhor mesmo é não assistir, pois é a vontade da carne. 

Vamos à outra coisa: Comer é a vontade de quem? Da carne.  Poderíamos 
passar com uma refeição por dia, poderíamos comer menos, uma alimentação mais 
simples. Lembram quando Jesus disse que Ele tinha uma comida (João 4:32) para 
comer, que a comida Dele era fazer a vontade de Deus? 
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Jesus era uma pessoa que não tinha fome, e se você aprender a jejuar, orar 
a cada dia, a comida passa a ser uma coisa supérflua na sua vida. Agora, atrasa o 
almoço do ímpio para você ver; ele chega em casa e vira bicho, briga, xinga a mulher, 
porque contrariou o homem, contrariou a carne. 

O que mais? Dinheiro,  também é a vontade da carne; o homem, a mulher, 
também é a vontade da carne; a roupa, o vestuário, poderíamos usar uma roupa 
simples, um sapato simples, mas a carne não suporta, não agüenta. Poderíamos 
relacionar uma série de coisas. Não é pela força, pois  o jejum é uma coisa difícil, tirar 
uma comida da gente é uma coisa difícil, tirar o seu dinheiro é uma coisa difícil demais. 

Nós precisamos encarar a verdade, a única maneira que Deus viu para livrar o 
homem dessa escravidão, desse jugo - porque somos escravos do diabo – era se os 
nossos olhos não vissem tantas coisas. Porque não faz um carro só para todo mundo? 
O carro é útil, é importante, mas por que não fazer só um modelo? Mas não, fazem 
esse tanto de modelos e o diabo cria esse tanto de coisas, porque assim ele mexe com 
a nossa vaidade, com a concupiscência da carne.  

Às vezes você está com uma roupa boa, aí, passa diante de uma vitrine e 
olha, e aquela que você tem já não serve mais; foi no casamento com uma roupa, em 
outro casamento não pode ir mais com a mesma roupa, isso é de Deus queridos 
irmãos? Não. 

Esse mundo não é reinado por Deus! Mas vamos procurar fazer a vontade de 
Deus para sair dessa escravidão do diabo. O povo começa correr bem cedo e vai até de 
noite sem parar. 

I Pedro capítulo 2, versículos do 1 ao 3:   
 

1 Deixando, pois, toda a malícia, todo o engano, e fingimentos, e invejas, e 
toda a maledicência, 2 desejai como meninos recém-nascidos, o puro leite 
espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação, 3 se é que já 
provastes que o Senhor é bom; 

 
A vontade do diabo é a ‘mesminha’ nossa, então vamos renunciar a nossa 

vontade para fazer a vontade de Deus, se  quisermos  a salvação. “Desejai como 
meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a 
salvação...” (I Pedro 2:2). 

O que o homem rejeitou? Rejeitou a palavra de Deus e quis fazer, cada um, a 
sua própria vontade. 

“Deixando a malicia...” quando é que vamos fazer isso? É aqui, é agora, é 
preciso colocar em nossa cabeça que Deus está certo e o homem está errado, se você 
tem consciência disso, procure fazer a vontade de Deus. 

Jesus foi reprovado pelos homens (I Pedro 2:7), e a prova disso é que eles o 
mataram, mas Deus o ressuscitou. 

Vocês precisam querer Deus,  senão, a carne domina, e domina mesmo. Você 
pensa que vem para a reunião achando bom? Não, tem gente que vinha todos os dias, 
aí ela passa a vir apenas em duas; fazia três, quatro orações por dia, e passa a fazer 
duas, uma, só nos finais de semana e vai caindo o nível, e a carne cada vez mais forte, 
e a pessoa volta a ser bruta, irritada, nervosa.  Não brinque com a carne, porque ela é 
poderosa; se nós não insistirmos, não vamos fazer a vontade de Deus não. 

O Reino de Deus é alcançado com esforço, é preciso querer, você não precisa 
insistir para os seus filhos irem para  a praça passear, eles mesmos choram para ir 
(risos). 
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I Pedro capítulo 2, versículo 5: “vós também, quais pedras vivas, sois 
edificados como casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes 
sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo.” 

Como que nós vamos oferecer sacrifícios agradáveis a Deus, se nós não 
buscamos a Deus? Como que vamos louvar a Deus pensando na carne? Experimente 
agradar a Deus. 

I Pedro capítulo 2, versículos 6 ao 9: 
 

6 Por isso, na Escritura se diz: Eis que ponho em Sião uma principal pedra 
angular, eleita e preciosa; e quem nela crer não será confundido. 7 E assim 
para vós, os que credes, é a preciosidade; mas para os descrentes, a pedra 
que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como a principal da esquina, 8 
e: Como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo; porque tropeçam na 
palavra, sendo desobedientes; para o que também foram destinados. 9 Mas 
vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo 
adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das 
trevas para a sua maravilhosa luz... 

 
Essas pessoas aqui, apesar de estarem  no mundo, constituem  a nação  

Santa, Povo de propriedade exclusiva de Deus; é um Povo que está preocupado em 
fazer a vontade de Deus, agradar a Deus. Este é o plano de Deus para salvar o homem, 
basta que o homem faça a vontade de Deus. 

I Pedro capítulo 1, versículo 22: “Já que tendes purificado as vossas almas na 
obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, de coração amai-vos 
ardentemente uns aos outros...” Nós purificamos a nossa alma.  Quando Deus me 
encontrou, eu era impuro; aí, através da obediência, através  da verdade, eu fui me 
purificando. Eu matava, não mato mais; eu roubava, não roubo mais; prostituía e não 
prostituo mais;  Deus vai purificando a minha vida, na obediência à sua palavra, e vou 
me tornando parte do Povo de Deus, santificando a minha vida, para que eu me torne 
apto para o Reino de Deus.   

É nessa vontade que nós vamos sendo salvos; o caminho é apertado, mas 
não é impossível; Deus lhe dará condições de fazer a vontade Dele; você só não faz a 
vontade de Deus se você não quiser. 

Vamos terminar antes das nove, e aí vocês podem fazer a vontade da carne 
(risos). Amém! 

I Pedro 1: 22 e 23: “Já que tendes purificado as vossas almas na obediência à 
verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, de coração amai-vos ardentemente uns 
aos outros, 23) tendo renascido, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela 
palavra de Deus, a qual vive e permanece.” 

 Amor uns para com os outros é a vontade da carne? Não, a vontade da carne 
é mal, você ama você mesmo. Procurando fazer a vontade de Deus, você estará sendo 
gerado uma nova criatura, um novo homem.  A carne é terrível, é muito forte. 

I Pedro 1:23: “tendo renascido, não de semente corruptível, mas de 
incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece.” 

Você não está sendo gerado com a semente corruptível. O que é corrupção? 
Aquilo que corrompe.  O filho de Deus não se deixa corromper, ele é sábio, inteligente; 
e como é bom ser filho de Deus, ele é incorruptível, limpo. 

Se uma pessoa converteu, passou a fazer a vontade de Deus, ela pode estar 
numa cama que ela pode ser salva; mas é muito difícil uma pessoa se arrepender na 
hora da morte, quem passou a vida inteira para arrepender e não arrependeu, vai fazer 
isso na hora da morte? Não vai.  Naquela hora a pessoa quer é viver, não é morrer não, 
ela está lutando é para viver. 
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O ladrão na cruz... se toda  vez que um fosse morrer,  tivesse a 
oportunidade de ter Jesus do lado... aquele homem entendeu que Jesus tinha razão; a 
pessoa pode arrepender na última hora e ganhar a salvação; agora, eu não aconselho a 
buscá-lo na ultima hora não.  Enquanto você estiver vivo, é tempo para arrepender, 
“quando ouvirdes a voz de Deus não endureça o seu coração” (Hebreus 4:7), porque 
não sabemos o dia e nem a hora que seremos chamados. 

Queremos chegar diante de Deus, sair desse corpo com a consciência 
tranqüila, isso é a vontade de Deus. 

Lá em João no capítulo 3 diz que: “nascido da carne é carne, mas o que é 
nascido do Espírito é Espírito” (João 3:6), precisamos nascer de novo, e só há uma 
maneira de nascermos de novo, através da palavra, procurando fazer a vontade de 
Deus. 

Amém!  
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3 - OS INIMIGOS NOS IMPEDEM DE SERVIR A DEUS 
 

 
Amém! Uma boa noite! Que a paz, tão preciosa, tão importante na nossa vida, 

esteja com você, Igreja; porque sem paz...  Todo mundo sabe que a coisa mais ruim, 
mais difícil de suportar, é quando nos falta a paz; então vamos conservá-la.  Deus disse 
assim: “busque a paz, empenhe-se por alcançá-la” (I Pedro 3:11).  Depois que você 
alcança, você tem que vigiar para não perder; guarde-a, porque ela é importante 
demais.  

Amém! Quem gosta de inimigos?  Quem quer tê-los? Ninguém gosta, ninguém 
quer ter inimigos. Quem acha que Deus vai falar mais alguma coisa conosco hoje? 
Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 5, versículos 43 ao 48: 

 
Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, 
porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem; 
para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste, porque ele faz nascer o seu 
sol sobre maus e bons e vir  chuvas sobre justos e injustos. Porque, se 
amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os 
publicanos também o mesmo? E, se saudardes somente os vossos irmãos, 
que fazeis de mais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, 
sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai celeste. 

 
Estávamos perguntando se alguém aqui quer ter inimigos; e ninguém quer ter 

inimigo. Na realidade, não somos inimigos, nós temos inimigos, é assim que Deus quer 
que façamos.  Porque, no nosso caminho, a maneira pela qual nós vamos chegar à 
perfeição, nos tornar Filhos de Deus, como está escrito:  “para que vos torneis filhos do 
vosso Pai celeste”, para que possamos nos tornar Filhos de Deus, nós não podemos ter 
inimigos; inimizade é coisa que não pode existir entre nós.  No nosso meio, as pessoas 
podem nos considerar inimigos, podem ser nossas inimigas, sabemos que elas são 
nossas inimigas, mas nós não podemos ser seus inimigos. Não sei se vocês 
conseguem ver a diferença disso.  

Vamos abrir em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 75: 
 
E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como 
prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos 
libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam; para 
usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e 
do juramento que fez a Abrão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das 
mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante 
ele, todos os nossos dias. 
 
 

Nós vimos aqui: “para nos livrar dos nossos inimigos”, então, quando isso 
estava escrito lá nos profetas, todo mundo esperava que Deus ia vir e ‘fazer um limpa’; 
que destruiria, mataria todos os inimigos do Povo de Deus.   Ali surgiu a grande 
salvação; quem estava esperando, esperava que isso acontecesse, que os inimigos do 
Povo de Deus fossem eliminados; “o juramento que Ele fez a Abraão de conceder-nos 
que, libertados das mãos dos nossos inimigos, etc.”, então, estava ali a grande 
esperança do povo, a grande salvação estava ali; só que não foi isso que aconteceu. 
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Será que Jesus pôde servir a Deus? Aqui fala o seguinte: “De conceder-nos que 
libertados fôssemos das mãos dos nossos inimigos”; Jesus estava incluído no Povo de 
Deus? Então, preste atenção. Tinha aqui o Povo de Deus e Jesus estava incluído. Ele 
veio de cima como uma salvação para o povo, e entrou  no meio do povo. Por que o 
Povo de Deus não conseguia servir a Deus? Por causa dos inimigos, por causa dessa 
dificuldade.  E hoje é diferente? Não, não é diferente.  Não conseguimos servir a Deus 
como gostaríamos por causa dos nossos inimigos.  

Nós não vemos os espíritos; eles acabam usando as pessoas e, aí, temos a 
pessoa como inimiga, e isso nos atrapalha muito; um inimigo pode ser qualquer pessoa, 
o  importante é que esse inimigo vai querer, de alguma forma, impedí-lo de servir a 
Deus.  Você vai ter que ficar livre para poder servir a Deus.  Jesus conseguiu servir a 
Deus? Conseguiu. Então, é sinal que Ele conseguiu se livrar dos inimigos.  

Por que temos dificuldades para servir a Deus hoje? Por causa dos inimigos. 
Não aprendemos ainda a nos livrar dos inimigos, e é o que precisamos aprender. Toda 
vez que caímos em tentação, ficamos oprimidos, abatidos.  Por que a nossa vida 
espiritual é prejudicada? Por causa dos nossos inimigos. O inimigo  vem de alguma 
forma e oprime você; ele vem vestido de ovelha; inimigo que se preze não se declara, 
ele vem camuflado de alguma forma; e qual é a finalidade?  Impedir você de servir a 
Deus, porque Ele sabe que se você servir a Deus, você vai se tornar Filho de Deus.  

Como foi que Jesus venceu os inimigos? Eu perguntei e volto a afirmar: Ele 
conseguiu? Conseguiu. Então, vamos observar; aqui fala: “para que você seja perfeito 
como  o vosso pai.” Jesus conseguiu porque ele alcançou a perfeição. Porque Ele fez 
como o Pai queria que fizesse.  É possível alcançarmos isso?  Como? Fazendo do jeito 
que Ele fez.  E eu deixo bem claro isso: o impedimento que nós temos são os nossos 
inimigos –  é preciso vencer os inimigos primeiro, é preciso derrotar os inimigos para 
depois servirmos a Deus. Ele fala: “surgiu uma grande salvação, para nos livrar dos 
inimigos, das mãos de todos que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos 
pais e lembrar do seu Povo, do juramento que ele fez e conceder-nos que, livres das 
mãos dos nossos inimigos...” (Lucas 1:71) Qual é o segredo? Não ter inimigos.  

 
Você pode servir a Deus da melhor maneira possível, ser uma pessoa 

abençoada, desde que você não tenha inimigo. Esse inimigo vai arrumar um jeito de 
não deixar você servir a Deus. Então, qual é o segredo? Não ter inimigo. Quando é que 
o inimigo vai se manifestar, não é através de uma pessoa? Enquanto os inimigos forem 
os demônios, eu não me preocupo, a minha luta não é contra ninguém aqui, é contra os 
demônios; eu tenho uma maneira de vencê-los. O que Deus está falando é para  eu não 
ter inimigos aqui, porque, se eu não tiver inimigos, como é que os demônios vão chegar 
em mim?   É exatamente isso que Deus está querendo dizer. E é por isso que ele não 
chega em mim (Rossini). Se ele chega em você, é porque ele tem um jeito de chegar 
em você.  E como ele chega em você? Através de alguém. Se eu não tenho nenhum 
inimigo, como é que ele vai chegar em mim?  ‘‘Nossa, eu preciso chegar no Welmo, 
mas como eu vou fazer para chegar no Welmo? Através de quem? Eu não acho um 
jeito.  No Danilo, como que eu vou fazer para chegar no Danilo?’’ Os demônios querem 
chegar em você, mas eles não podem chegar em você, por quê? Porque você não tem 
inimigos. 

Surgiu uma salvação, foi assim que Jesus venceu, todo mundo queria pegar 
Jesus, mas como que pega o ‘Homem’? Todo mundo queria achar um jeito de acusá-lo, 
mas acusar como? Agora, se tem um jeitinho de pegar você, aí vem a cambada toda, e 
opressão, dor de cabeça, angústia, e você perde a comunhão com Deus, por quê? 
Porque ele arrumou um jeito de chegar até você.  
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Nós não lemos: “Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos?”  Você vai 
amar o diabo? Não, aqui Ele está realmente falando das pessoas. “Se saudardes 
somente os vossos irmãos, o que fazeis de mais?  Isso, não fazem também os 
gentios?”   “Se amardes somente os que te amam, que recompensa tereis?” (Mateus 
5:44-46).   Eu só amo o capeta que me ama? Não, eu não amo capeta nenhum, eu não 
quero demônio nenhum me amando. Os demônios são os nossos inimigos; nossa luta 
não é contra a carne, nem sangue, é contra os demônios. Agora, nós estamos aqui, 
vivendo aqui, vamos tratar com as pessoas aqui; quem que o inimigo vai usar contra 
mim? As pessoas. Agora eu entendo isso, eu sei que o Danilo não pode ser meu 
inimigo, porque, se o Danilo for meu inimigo, eles vão chegar através dele; então o que 
Jesus fez? Ele entendeu isso, primeiro a minha luta não é contra carne, nem contra o 
sangue, é contra os demônios, os demônios estão aqui, nos lugares celestiais; agora, 
como os demônios vão chegar até mim? Eles têm que ter um canal, uma via de acesso 
para chegar em mim.  Ele  precisa chegar até o Nivaldo; através de quem ele vai 
chegar? Primeiro, através da Divina ou do Paulo; segundo, do Elinho que trabalha com 
ele; e terceiro, através de mim (Rossini), e por sinal ele já quis muitas vezes. E através 
do Ivam? O Ivam nem conversa com ele; se o diabo for querer entrar através do Ivam, 
ele vai perder tempo.  Por isso que Deus diz: “Os seus inimigos são os da própria casa”; 
não que a Divina seja inimiga dele, mas ela é a pessoa ideal usada como inimiga.  

Se você quer servir a Deus, você tem que ter esse cuidado; qual cuidado? 
Cuidado com os inimigos. Eu tenho que vigiar em relação ao Welmo o tempo todo, 
porque é a pessoa com quem estou tendo contato; eu tenho que vigiar em relação a 
minha casa o tempo todo; aí sim, você tem que vigiar o tempo todo, porque você tem 
contato ali o tempo todo; funcionários, patrão, pessoas com quem você está sempre 
relacionando; mãe, pai, porque é através dessas pessoas que o inimigo vai entrando.  
Definitivamente, essas pessoas não podem ser seus inimigos. 

Vamos ver com quem nós vamos fazer a comparação; marido e mulher; pai e 
filho; dois irmãos dentro da mesma casa. O tempo todo você vê o inimigo tentando jogar 
um contra o outro; “não, foi ele”; “não, foi ele”; “o senhor só faz isso pro fulano.” Com 
irmão de fé; o inimigo sabe que nós estamos sempre nos relacionando um com o outro; 
ele sabe que se jogar o Marquinhos contra mim, e eu contra o Marquinhos, nem o 
Marquinhos nem eu vamos poder servir a Deus. Se ele jogar uns contra os outros, ele 
sabe que essas pessoas não podem servir a Deus. Mas tem uma forma, uma maneira 
de nos defendermos disso? Tem, mas é muito difícil, porque, se você não estiver 
preparado, com cuidado o inimigo chega... Primeiro que a pessoa não participa das 
reuniões direito, a maioria não está em todas as reuniões, não escuta a Deus, não 
alimenta bem, chega em casa e não estuda; vive de peito aberto; aí é um prato cheio 
para o inimigo, porque ele vai chegar e buzinar na cabeça da pessoa.  O que ele vai 
fazer? Vai jogar uma pessoa contra a outra, vai criar uma inimizade entre as duas 
pessoas, e as duas ficam impedidas de servir a Deus, ficam presas. Aqui fala: “Para 
que, livres dos nossos inimigos, possamos servir a Deus.” Ah! Por isso é que se o 
inimigo o obrigar a andar um passo, você anda dez; se o inimigo o obriga a uma coisa, 
mesmo que você perca tudo, tenha que morrer se for o caso...  Por isso que Jesus falou 
que quando você for ao juiz, entra em acordo, porque, se chegar ao juiz, vai ser julgado, 
vai ter que pagar; é melhor resolver isso agora.  

Olha, isso é fundamental; eu falo isso não é só em relação a servir a Deus 
não;  é por isso que Deus diz:  ‘‘Se ferir de um lado, dá o outro; dói, sacrifica, mas 
passa” (Mateus 5:39); às vezes, você vai ser criticado porque levou um tapa no rosto, 
porque esse tapa no rosto não quer dizer só a mão não; muitas vezes você é levado a 
esse tipo de coisa. É melhor para você se conseguir passar por essas coisas sem criar 
inimizade, sem permitir que o inimigo estabeleça ali uma defesa, um lugar para ele ficar; 
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porque tem muita gente, eu conheço aqui entre nós, muitos irmãos que passam um 
pelo outro assim, mas são inimigos, e se eles são inimigos, quem que está ali? Aí entra 
a figura dos espíritos, porque os espíritos vão aproveitar essa situação para ficar ali, e, 
dessa forma, você não pode servir a Deus, porque não podemos servir a Deus e aos 
demônios ao mesmo tempo; porque, se eu estou cultivando a inimizade, é porque eu 
estou servindo ao diabo; o diabo ainda quer que eu seja inimigo seu e eu estou fazendo 
a vontade dele e não a de Deus.  

Enquanto eu estiver fazendo a vontade do diabo, estou servindo a ele; se 
estou fazendo a vontade de Deus, estou servindo a Deus. Às vezes, a pessoa não 
conversa comigo, passa de longe, não gosta de mim, mas eu não sou seu inimigo, ela 
não consegue fazer inimizade comigo; eu olho, abraço, sorrio, vou à casa dela, tomo 
café. Nós temos que trabalhar nesse sentido, romper essa barreira; não podemos ficar 
de longe só achando que não existe, quando existe; então, nós temos que romper isso. 

 
[Welmo] Eu aprendi duas coisas muito importantes: que o Filho de Deus  pode 

até ter inimigos, mas ele não é inimigo de ninguém; as pessoas podem ser inimigas 
dele, podem desejar mal a ele, mas ele não deseja mal a ninguém; aqui no versículo 
fala: “Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem.”  Ele é perseguido, 
mas a ninguém persegue.  Ele está numa situação  que não tem inimizade com 
ninguém. Outra coisa é que os nossos inimigos são da nossa casa.  

Foi falado aqui em uma reunião para não concordarmos com o diabo, não 
estar de acordo com ele, porque se você ficar de acordo com ele, você vai andar com 
ele; isso é um perigo. É assim que nós vamos poder servir a Deus e nos tornar  Filhos 
Dele. Se uma pessoa vem e eu incentivo aquela pessoa a não fazer aquilo que ela está 
querendo fazer, não apóio o erro, assim não apóio o inimigo, porque ali não é a pessoa 
e sim o inimigo. 

Um exemplo: eu sei que o Lucas é meu inimigo, mas eu não sou inimigo do 
Lucas; eu sei que o Lucas quer me prejudicar, me atrapalhar, mas eu não quero nada 
disso para ele; então, como vou vencer o Lucas?  Amando o Lucas; se ele tiver fome, 
eu vou dar de comer a ele; se ele tiver sede, vou dar a ele de beber; vou dar ao Lucas o 
que eu gostaria de ter; o que ele precisar é o que eu vou tentar fazer, porque, com isso, 
o diabo que estiver aqui, cai fora; e, aí sim, pode ser que ele venha se tornar meu 
amigo, um verdadeiro companheiro, porque eu venci o inimigo.  Jesus venceu o inimigo 
que estava em Pedro, em João, em Paulo, e ficou com os amigos; Ele disse: “Eu não 
vos chamo servos e sim amigos” (João 15:15). E ficou tendo amigos; mas primeiro  Ele 
precisou vencer o inimigo, para depois ganhar um amigo. 

E é muito melhor você viver sem ter inimigo, isso quer dizer que você tem 
acesso a todos nós, não tem barreira com ninguém. E a melhor maneira que temos de 
servir a Deus é  não termos inimigos. Interessante que na hora  que Jesus falou para 
satanás: “satanás chegou a sua vez, agora o que você tem que fazer, pode fazer” (João 
13:27), o inimigo estava ali, mas não tinha como chegar,  existia uma barreira, existia 
um muro de proteção; enquanto Jesus não disse para ele: “agora, satanás, você pode 
me prender; não é porque você quer não, é porque eu estou mandando, agora chegou 
a minha hora.” E assim é conosco também; o inimigo não pode tocar em você, isso é 
uma palavra de Deus.  

Agora, se você deixou uma brecha e fez inimizade com ele, aí ele pode.  Olha, 
quantas experiências eu tive! Os inimigos me rodearam, mas, graças a Deus, não 
conseguiram que eu fizesse inimizade com eles, não puderam me tocar. Tocar na gente 
como eles fazem, criam para você inimizade, confusão, por quê? Porque você deixou 
uma brecha, uma margem, você deixou que ele fosse seu inimigo. 
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I Coríntios 15:25 e 26 “Porque convém que ele reine até que haja posto 
todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte.” Jesus 
tinha medo da morte? Tinha.  Jesus tinha medo da morte, a morte era inimiga Dele e 
Ele precisava derrotar esse inimigo. Como? Como que Ele amava a morte, queria bem 
a morte, se Ele tinha medo da morte? Ele chorou, Ele suou sangue, Ele teve muita 
dificuldade, até que encontrou forças para fazer aquilo; com muita dificuldade, pegou na 
mão da morte.  Não tem outra alternativa. Ele deu o braço para a morte.  Paulo teve um 
medo terrível da morte quando estava lá no navio; mas depois ele disse: “estou indo 
para Jerusalém; é a última viagem que eu vou fazer.” E foi, tranqüilo. Porque o inimigo, 
você teme, você quer longe, você tem receio; o último inimigo que nós vamos vencer é 
a morte; na hora que você estiver em condições de dar o braço para a morte, acabou, 
...” até que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos nossos pés” (I Coríntios 
15:25).   Como que eu coloco o inimigo debaixo dos meus pés? Temos a impressão 
contrária; pensamos que colocar o inimigo debaixo dos nossos pés é dar pescoção 
nele, chutar a canela dele; é assim que eu vou colocar o inimigo debaixo dos meus 
pés? Não. 

Lucas, para não nascer no seu relacionamento com o Ramiro uma resistência 
do diabo, procure fazer tudo que você perceber que ele gosta.  E o Ramiro da mesma 
forma, tudo que ele perceber  que o Lucas gosta é o que ele vai fazer.  Se o Ramiro não 
quer que você entre mais lá,  você não entra; a maneira de vencer o inimigo é essa; ele 
pode penar muito, mas se ele criar uma inimizade com o Ramiro, mesmo que seja por 
causa da Daniele... qual é a maneira que o inimigo vai chegar mais fácil no Lucas, 
através da Dora ou da Daniele? Da Daniele.  A Dora já ficou para trás, ele já gosta mais 
da Daniele do que da Dora, é assim que as coisas são feitas. 

Se você vigia, você não vai permitir de jeito nenhum que o inimigo faça isso. E 
se  não tiver cuidado, vai criando uma rusguinha entre ele e o Ramiro. Às vezes, o 
inimigo quer fazer uma coisa... O Ramiro quer que ele fique até as dez horas,  ele fica 
até as dez horas; se você perceber que o Ramiro não quer que você fique até as onze 
horas da noite, você fica até as nove, aí o Ramiro vai dizer:  ‘‘não vai agora não, são 
apenas  nove horas’’; aí, você fica até as nove e meia;  você está ali morrendo de 
vontade de ficar até a meia noite. É assim que você tem que agir para vencer o inimigo.  

Paulo falou assim: “Que dia que eu vou ficar livre do corpo dessa morte?” 
(Romanos 7:1).  Chegou  um momento que a morte não era mais problema para ele. E 
a morte não é inimiga nossa hoje? É uma terrível inimiga nossa. Ela quer vir de um jeito, 
e nós não deixamos; ela quer vir de outro, e nós não deixamos; mas chegou um ponto 
que, para Paulo, ela não era mais problema; mas, às vezes, morremos até mais cedo 
de medo de  morrer; por isso que o cristão precisa crescer, o cristão precisa se 
aperfeiçoar; por isso que o cristão precisa de santificação, até chegar a um ponto que 
até sobre a morte ele tem domínio; de tal maneira que Deus possa chegar e dizer: 
‘‘olha, chegou a hora’’, ou então: ‘‘a hora chegou, vamos embora’’. 

O ciúme é um tipo de inimigo, a inveja é outro, o orgulho, a soberba, a 
vaidade, são outros tipos de inimigos; essas coisas chegam até nós através das 
pessoas.  Inimizade é um tipo de inimigo. O ciúme, por exemplo, como é que ele 
chega? Ele quer manifestar em você, você não tem ciúme; aí ele lhe dá uma coisa boa 
que você começa a gostar, a amar, e depois ele toma de você, toca naquilo.  Então, é 
estar preparado para não permitir que haja nenhum tipo de inimigo na nossa vida, 
nenhuma pessoa, porque é através daquelas pessoas que virão os demônios, os 
impedimentos de você servir a Deus. 

A mágoa... Você ficou magoada, às vezes a pessoa não está nem sabendo, e 
você está magoada; isso é uma barreira que a atrapalha servir a Deus, prejudica. 
Quando você resolver com a pessoa, a mágoa vai embora, e isso é sinal que esse 
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inimigo foi vencido; vocês já não são mais inimigas. Examine você mesmo, vê se a 
palavra o lavou, o purificou. Aí, não tem mais mágoa, não tem mais isso, não tem mais 
aquilo, todos os inimigos foram colocados debaixo dos meus pés. 

Vamos então curvar nossas cabeças. 
 Senhor, meu Deus, ensina a Igreja a vencer os inimigos, pois é a falta de 

entendimento que acaba criando os inimigos; porque, se nós tivéssemos entendimento, 
não teríamos essa dificuldade; e é justamente pela falta de entendimento que os 
inimigos são formados.  

 
Oração: Obrigado Jesus, obrigado Senhor, é bom saber que o Senhor tem aberto 

os nossos olhos, nos tem dado as armas celestiais; o Senhor nos tem ensinado a 
maneira correta; podemos vencer os nossos inimigos.  Que não haja partidos entre nós, 
que não haja divisão, acepção  de pessoas, que não haja nenhuma discriminação, 
inimizade, contendas, para que os nossos verdadeiros inimigos, que são os espíritos, os 
anjos malignos que aproveitam a oportunidade, a falta de entendimento, não venham 
causar impedimentos à nossa vida com Deus; causar dificuldade na comunhão dos 
santos. Pai nosso, que o Senhor possa nos ajudar a eliminar as barreiras; nos ajudar, 
Senhor, a por um fim em qualquer que seja o empecilho, obstáculo que o inimigo tenha 
criado para impedir que nós sirvamos ao Senhor, para dificultar a nossa vida com Deus.  
E, se temos essa dificuldade com o Senhor, certamente vamos ter com os irmãos; 
tenha misericórdia de nós! Pai, se é com entendimento que vamos encontrar as 
maneiras, nos dê esse entendimento agora, nos faça entender, porque, hoje mesmo 
queremos elevar aos céus as nossas vozes, as nossas orações; pedir ajuda, pedir 
força, pedir apoio, pedir entendimento, para que a luz que há em nós brilhe forte, 
dissipando as trevas, brilhe forte de tal maneira que leve para longe o poder que as 
trevas possam estar exercendo sobre as  nossas vidas.  Somos gratos ao Senhor 
porque temos vencido, porque temos alcançado muitas bênçãos; somos gratos ao 
Senhor porque é assim, dessa maneira, crendo na sua palavra, acreditando nos 
ensinamentos que o Senhor nos tem dado, que temos conseguido vencer; mesmo que 
o último inimigo seja a morte, que nós possamos chegar lá em condições de encarar; 
que possamos estar preparados, inclusive, para não ter nenhum medo de fazer como o 
Senhor nos ensina, sabendo que dessa forma, nem mesmo a morte será nossa inimiga.  

 
 Amém, procura pedir ao Senhor para que você possa colocar isso em prática na 

sua vida, e você vai ver o quanto a sua vida vai mudar. Elimine os inimigos da sua casa, 
do seu trabalho, da sua escola, do seu bairro; se você vai vencendo, a sua luz brilha 
mais, a sua vida será como o sol. Nos ajuda a renunciar a nós mesmos, a renunciar a 
todas as nossas vontades, para sermos vencedores, porque os nossos inimigos estão 
sendo colocados debaixo dos nossos pés.  Aleluia! Com isto, estão indo embora os 
nossos orgulhos, todas as coisas pessoais, tudo isso está sendo destruído, colocado 
debaixo dos nossos pés. Deus é grande e tem feito isso em nossas vidas. Amém! 

 
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. 
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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. 
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4 - A IMPORTÂNCIA DE BUSCAR A DEUS 
 

 
Amém! Deus abençoe, um bom dia! Espero que todos estejam tranqüilos. 

Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías 55: 1-7: 
 

1) Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes 
dinheiro, vinde, comprai, e comei; sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem 
preço, vinho e leite. 2) Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão! e o 
produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? ouvi-me 
atentamente, e comei o que é bom, e deleitai-vos com a gordura. 3) Inclinai 
os vossos ouvidos, e vinde a mim; ouvi, e a vossa alma viverá; porque 
convosco farei um pacto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências 
prometidas a Davi.4) Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como 
príncipe e governador dos povos. 5) Eis que chamarás a uma nação que 
não conheces, e uma nação que nunca te conheceu a ti correrá, por amor 
do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel; porque ele te glorificou. 6) Buscai 
ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. 7) Deixe 
o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos; volte-se 
ao Senhor, que se compadecerá dele; e para o nosso Deus, porque é 
generoso em perdoar. 

 
O que é que o profeta Isaías estava falando? E ele estava falando a respeito 

de quem? A respeito do homem, do ser humano, a nosso respeito. Estava falando 
também a respeito do filho de Deus, de Cristo. Ele fala aí: “Oh, vós todos os que tendes 
sede!” Ele não estava falando só a respeito de um, de dois ou de três não, ele estava se 
referindo a todos, a todo mundo. Eu sempre digo que a palavra cumpriu na vida  de 
Jesus porque quando Ele leu as escrituras, Ele as tomou para si. Quando falou: “Oh, 
vós todos os que tendes sede!” Ele se colocou como um daqueles que tinham sede. 
Agora, isso também não é para você? É claro que é para você. Por isso que as 
escrituras falam a respeito de um Povo de Deus onde a cabeça é Cristo e o corpo é a 
Igreja. Então, tudo que foi para Ele, foi para a Igreja também; tudo que foi para a 
cabeça, foi para o corpo. E foi assim que Jesus viu, Ele tomou para Ele: “Oh, vós todos 
os que tendes sede!”, Ele falou: “Então sou eu.”   Eu sou um desses, eu tenho sede de 
Deus, eu tenho vontade de conhecer a Deus – Eu quero Deus!.” E foi buscar a Deus.  
Ele foi buscar a Deus e não parou mais.  Ele foi atrás, foi pesquisar,  foi se informar, foi 
ler os profetas, foi ler as escrituras, foi tomar conhecimento. E Ele achou Deus, 
encontrou Deus. 

E aqui no versículo seis diz: “Buscai ao Senhor enquanto se pode achar.” 
Então, o que Jesus fez? Ele pensou: “Eu vou buscar Deus logo, enquanto eu posso 
achar.” Ele não perdeu tempo não; Ele era criança, era menino e já buscava a Deus.  
Com trinta anos  já tinha encontrado Deus; e com trinta e três anos terminou a vida dele 
aqui. 

Onde é que nós erramos, onde é que nós falhamos?  Erramos porque 
achamos que a nossa juventude é uma beleza; que a nossa beleza não pode ser 
desprezada, não pode ser estragada; achamos que temos que aproveitar o tempo 
enquanto somos novos. Aí, quando ficamos velhos, vamos buscar a Deus. 

No começo da oração aqui, eu estava orando, muita gente nem escutou o que 
eu estava orando; como sempre, eu estava orando e eu dizia exatamente isso: “Senhor, 
obrigado pela manhã, pela saúde, obrigado porque eu ainda posso enxergar, obrigado 
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porque eu ainda estou de pé, eu ainda tenho condição de pensar”, porque muitos não 
conseguem pensar mais, não conseguem ficar de pé, muitos não conseguem ler, 
muitos não conseguem mais ver, não têm mais nada. E aí você  vai deixar para buscar 
a Deus quando você não tem mais nada?  

Aí diz assim, versículo dois: “Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão! 
E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, 
e comei o que é bom, e deleitai-vos com a gordura.” 

Aí, gastamos nossa saúde, gastamos nosso tempo.   
E tudo que Deus faz para nos ajudar, ainda fazemos vista grossa, ainda 

tapamos os ouvidos e não escutamos. E Deus envia e não recebemos; envia, e não 
aceitamos, e endurecemos o coração, e fechamos os olhos, etc. E acaba passando o 
tempo, porque o tempo, você não imagina, é um sopro, ele é rápido demais. Quando 
você vê, já  passou o tempo e isso me preocupa demais. Todos os dias  eu faço um 
propósito comigo: eu quero limpar, eu quero passar um pano, eu quero me ver livre 
para buscar a Deus, mas é tanta coisa que fica na lista,  tem uma lista de coisas que 
todos os dias você tem que fazer; aí eu falo:  “eu vou fazer logo para poder buscar a 
Deus.”   E, aí, o dia passa, e aquela lista...  Fica a metade para o dia seguinte porque 
não deu para você resolver; é isso, e mais isso, tem que pagar isso, tem que comprar 
isso, tem que fazer assim, tem que fazer assado, daí um pouquinho, quando você está 
terminando, surgem mais coisas para você fazer. 

Deus sabia que nos últimos dias ia ser muito difícil uma pessoa encontrar 
Deus.  Por quê? Exatamente por causa disso. Os dias que nós estamos vivendo são 
dias difíceis, dias de escuridão, de intensas trevas,  é como você procurar uma coisa no 
escuro.  Que trevas são essas? É essa lista de coisas que eu tenho que fazer, são 
esses compromissos, nos quais estamos amarrados, presos, envolvidos.  É isso, é mais 
isso, é mais aquilo, e mais isso e mais aquilo, etc. Essas são as trevas, os 
compromissos, os cuidados do mundo, as coisas que nós estamos vivendo e que não 
nos dão tempo. 

E eu pergunto: para você buscar a Deus no meio de tanta violência, no meio 
de tanta agonia, no meio de tanta coisa, é fácil? É fácil procurar uma coisa no escuro? 
Então, Jesus falou: “Vamos fazer isso, vamos trabalhar enquanto é dia, porque vem a 
noite...” Somos assim: quando somos muito novos, não podemos servir a Deus por 
sermos muito novos;  é jovem, não pode porque é muito jovem; meia idade não pode 
porque tem que preparar para o futuro;  depois não pode porque está  velho demais, 
não é capaz,  é problema de saúde, é problema disso, problema daquilo, etc.  

Quando vamos buscar a Deus? Quando vamos encontrar a Deus? Quando  
vamos ter Deus? 

Aí eu pergunto a você: o que é buscar a Deus? Como que você busca Deus? 
Deus ainda nos arruma, nos ajeita alguma coisa. Por exemplo, essas reuniões aqui, 
ainda é uma coisa que  vem de mão beijada. Ainda temos uma reunião onde você 
escuta alguma coisa que presta - eu acredito que presta, eu imagino que presta. Temos 
essa reunião aqui, onde você não faz o menor esforço a não ser...  Você ainda faz esse 
esforço, tem gente que acha terrível esse esforço. Qual Geralda?  

[Geralda] Vir para cá. 
 
Só Deus sabe o tanto que é difícil... 
 
[Geralda] Vir para cá. 
 
É assim? 
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[Geralda] É verdade mesmo. 
 
E muitos não conseguem vir. 
 
[Geralda] É verdade, muitos não conseguem vir. 
  
Então, o esforço que a pessoa faz é vir.  Chega aqui, ninguém lê não. 
Acordar também é um esforço danado, mas para a pessoa vir sem acordar 

não tem jeito. Para ela vir, ela tem que acordar. Mas ela vem para cá, o esforço que ela 
faz é para vir, porque aqui, se você não quiser ler, você não lê não, você só escuta; vem 
assim, de mão beijada, você só senta aí,  fica quietinho no banco aí.  

Muitos, às vezes não conseguem nem chegar aqui na frente, mas sentam lá 
mais atrás, porque não conseguem, mal chegaram até aqui. Mas isso vem de mão 
beijada para nós, uma reunião dessa. Por isso é que Jesus falou lá com aquelas 
cidades onde Ele ia, aqueles lugares onde Ele ia falar com o povo: “Ai de ti cidade, ai de 
ti, ai de vocês porque eu estou aqui e vocês não estão me aproveitando” (Mateus 
11:21).  

 Vocês já imaginaram se vocês vivessem nos dias de Jesus e pudessem 
escutar Jesus? Já imaginaram escutar Jesus?  Já imaginaram se vocês estivessem nos 
dias de Pedro e pudessem conversar com Pedro? Se vocês vivessem nos dias de 
Paulo e pudessem conversar com Paulo e pedir a ele orientação, e pedir a ele 
conselho?  E eles não aproveitaram.  

E era uma oportunidade ímpar que as pessoas estavam tendo para achar 
Deus, para encontrar Deus, para poder ter Deus. Porque, como que buscamos Deus?  
Buscar é (eu ainda anotei aqui), buscar é tratar, tratar de; poderia ser substituído pelo 
quê? Se prontificar a.   

Você vai buscar a Deus, você quer Deus, então, você tem que começar por 
alguma coisa. Quem busca alguma coisa, quem procura alguma coisa, procura 
pensando em encontrar aquilo. 

Por que eu disse que os últimos dias seriam difíceis? Por causa do tempo, por 
causa do cansaço, por causa dos muitos compromissos que você tem. Então, fica difícil 
para você buscar, porque você não tem tempo. Ou você faz uma coisa ou você faz 
outra.  

Tem outra palavra que poderia ser substituída aqui para melhorar o 
entendimento? Tratar, desempenhar, se prontificar. Eu vou tratar de... Eu vou tratar 
dessas coisas. 

Eu estou querendo arrumar uma palavra melhor para vocês. É se dispor, 
cuidar de...  Cuidar, eu vou cuidar de... As mulheres, por exemplo: eu vou cuidar de 
arrumar minha casa. Então, você vai passar o dia inteiro hoje fazendo o quê? 
Arrumando a casa.  

Eu estou procurando uma palavra que fique mais clara, mais fácil para você 
entender.  Amanhã eu vou cuidar de arrumar meus negócios.  Amanhã eu vou cuidar 
dos meus cabelos; aí você passa o dia inteiro cuidando dos seus cabelos. Como que 
você cuida dos seus cabelos? Eu faço questão de ir lá no fundo!  Amanhã eu vou cuidar 
de arrumar os meus cabelos,  porque eu tenho uma festa  e eu não posso mexer em 
outra coisa, amanhã eu vou tratar de arrumar os meus cabelos...  O que é que você vai 
fazer? O Humbertinho já sabe alguma coisa, o que é Humbertinho? O Humbertinho diz 
que tem que marcar uma hora, mas para você marcar uma hora, primeiro é preciso 
saber em qual salão você vai marcar a hora. Você vai marcar a hora em qualquer 
salão? Não. Primeiro você vai escolher o salão, saber qual salão, depois você vai 
marcar a hora. Escolher o cabeleireiro, porque lá no salão tem muitos cabeleireiros.  
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Muita coisa tem que ser feita. Chegar na hora... Para você chegar na hora 
você dispensa uma série de coisas: “Não posso, eu tenho que cuidar dos meus cabelos.   
Não posso, eu tenho salão marcado, eu não posso...” Tem gente que deixa tudo: mãe 
morrendo, filho passando mal, larga tudo. Se tem uma hora sagrada para as senhoras é 
essa, a hora de cuidar dos  cabelos. “Eu vou aparecer feia na festa? De jeito nenhum, 
nem morta, eu vou cuidar dos meus cabelos!” 

Eu estou falando isso só para aguçar o seu pensamento. Agora, amanhã eu 
vou tratar de quê? De procurar, pesquisar, conhecer, descobrir, encontrar, conquistar, 
compreender, adquirir e assim por diante. Então, é assim que se busca a Deus.   Aí, 
você vai atrás de um dicionário, vai atrás de um livro... O que Jesus fez? Foi examinar 
os livros: Isaías, Jeremias, Salmos, provérbios,   etc. 

Ele foi procurar, Ele foi se informar.  Qual salão, qual cabeleireiro, qual a cor, 
que tipo de cabelo, e etc. “Eu já fiz um estudo, se eu vou querer o meu cabelo 
vermelho, cor de rosa... Eu já fiz um exame, já consultei muitas revistas, já assisti várias 
novelas para poder saber que tipo que eu vou colocar em prática, qual a moda que eu 
vou usar, não é verdade? Antes de colocar o meu cabelo ali na mão da pessoa, eu já 
sei uma série de coisas. “Olha, eu quero o meu cabelo assim, assim, assado, eu quero 
metade cor de rosa, metade azul, uma faixa colorida aqui no meio. E vou do jeitinho que 
eu...  Eu já pesquisei, eu já me informei, eu já fiz uma série de coisas.” 

Então, para eu achar Deus... Se fosse uma coisa tão fácil, se fosse um 
negócio tão mesquinho, se fosse uma coisa assim que você pudesse achar ali, aqui, de 
qualquer jeito... Não é assim! Nós não vamos procurar uma coisa qualquer não, nós não 
vamos atrás de uma coisa qualquer, vamos atrás de uma coisa que é extremamente 
minuciosa. Não sabemos quem é Deus, não sabemos o que é Deus, não conhecemos,  
não temos  idéia do que seja Deus!  

Então, o que Jesus fez? Ele foi buscar a Deus,  se empenhou em achar a 
Deus. Lá estava escrito assim, o profeta tinha dito lá atrás, achando estranho que 
ninguém buscasse a Deus: “Mas não há quem busque a Deus.” Então, ele achou 
estranho que Deus ficasse assim. Porque, presta atenção: Deus pode curar, Deus pode 
salvar, Deus pode lhe dar vida, tudo aquilo que nós queremos Deus pode nos dar. O 
profeta achou estranho e falou: “Oh, mas sendo Deus  tão importante para eles, é 
estranho que eles não queiram Deus, é estranho que eles não busquem, é estranho 
que eles pensem que o dinheiro seja mais importante do que Deus.” Ora, se eu busco 
mais isso do que a Deus! 

Então, o profeta achou estranho e falou: “Mas eu não entendo, quem é mais 
importante? É Deus ou  o dinheiro?" Aí eu coloco a minha confiança aqui no dinheiro, 
na riqueza, na minha beleza, no meu cabelo. O profeta, então, ficou espantado: “Oh, 
como é que pode, não há quem busque a Deus!" 

Quando Jesus viu isso, o que Jesus fez? Ele foi buscar a Deus, e Ele buscou 
a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Por que Ele buscou com 
toda a sua força, com todo o seu entendimento?  Porque Ele leu  no profeta Jeremias: 

 
Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso 
coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos 
cativos, e congregarvos-ei de todas as nações, e de todos os lugares 
para onde vos lancei, diz o Senhor; e tornarei a trazer-vos ao lugar de 
onde vos transportei (Jeremias 29:13-14). 

 
Você me busca, você me acha, e você vai se dar mal? 
 
Welmo: Não. Vai se dar muito bem. 
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A promessa não é essa? 
 
Welmo: A promessa é que ele mudaria toda a nossa sorte. 
 
A promessa não é essa? “você me busca, você me acha e você vai se dar 

bem?  Será que nós não sabemos disso? Será que Deus não tem falado conosco isso 
aqui?  Tem ou não tem? Tem. 

Felizes somos nós! Deus não tem falado isso conosco? O que Deus tem 
falado conosco? O que Deus falou quarta-feira? Na reunião de casais? Obediência, 
honrar pai e  mãe é um mandamento com promessa, quer dizer: “Eu garanto a você que 
se você fizer isso, você vai se dar bem.”  

Mas, quando falou que a Avestruz Master estava dando 4%, 5%, aí todo 
mundo tratou de tomar conhecimento, de pesquisar, de se informar e etc., e vamos 
pesquisar nos informar. Tem conhecimento e investe, é assim.  E por  que não fazemos 
isso aqui?  Quarta-feira, Deus falou: “oh, atenção!” Oh, foi Deus que prometeu, é Deus 
que promete: “Honra seu pai e sua mãe, obedece, procura obedecer e você vai se dar 
bem.” “Eu não acredito, eu não acredito nisso não, eu acredito é aqui, é nisso aqui que 
eu acredito. Aquilo que Deus falou eu não acredito!.”  

Deus falou: “Oh, Eu só quero que você honre seu pai, sua mãe, Eu só quero 
que você seja uma pessoa obediente, faz isso e você vai se dar bem.” “Mas eu prefiro 
me dar mal, porque eu  não acredito.  Eu não acredito que só isso dá resultado!”  

Está entendendo, Welmo? 
 
Welmo: “É igual o senhor está falando, é isso que nós pensamos, aqui está 

falando: “Buscar-me-eis e me achareis”, mas eu acho que só isso não basta, para ter 
tudo isso parece que temos que fazer mais alguma coisa.” 

 
Exatamente, parece que tem que fazer mais alguma coisa. Aí, então, as 

pessoas viram lá a Avestruz em pé, passava no asfalto e via a Avestruz lá. Porque se 
não tivesse nada, eles não iam, talvez não acreditassem, mas quando viram aquela 
‘galinhona’ lá, daquele tamanho, chamou a atenção de todo mundo, e todo mundo 
investiu. 

Lá na Argentina está surgindo uma igreja nova,  estamos até querendo trazer 
para cá também. Uma igreja maradoniana. É, lá é assim: “a.D” e “d.D”, antes de Diego e 
depois de Diego. Vocês estão pensando que eu estou brincando, eu não estou 
brincando não! E olha que nós estamos aqui lutando há mais de vinte anos.  Estou me 
esfolando para poder falar de Deus, falar de Jesus, falar, trazer as coisas que  eu estou 
trazendo para vocês, as coisas que eu procurei, que eu pesquisei, que eu descobri, que 
eu encontrei,  que eu compreendi, que eu conquistei, que eu adquiri.  

E temos uma dificuldade enorme. Aí vem, antes de Diego e depois de Diego. 
Um estádio encheu, o pessoal saiu da igreja maradoniana e foi para o estádio “La 
bombonera” para comemorar o aniversário do Diego! Quer dizer: o Diego é Deus, 
porque o Diego tudo pode, tudo faz, o Diego lhe dá paz, o Diego lhe dá harmonia, o 
Diego sabe... Meu Deus do céu, para onde estamos caminhando? Para onde  estamos 
indo, onde é que estamos querendo ‘amarrar nossa égua?’  

É isso aí que nós estamos falando aqui hoje.  Vocês acham que para falar isso 
eu não procuro, para falar o que eu estou falando eu não pesquisei, eu não conheço? 
Eu não descobri, por acaso, para poder falar para vocês?   

Então, é isso que nós estamos querendo nessa manhã, mostrar para vocês 
uma coisa: DEUS EXISTE, E PRECISA SER ACHADO; DEUS EXISTE E PRECISA 
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SER ENCONTRADO. Agora, cada um, em particular, precisa fazer isso. Cada pessoa 
vai fazer isso, se você não consegue ler, você faz com o seu pensamento. Lá fala 
assim: ‘Buscar-me-eis e me achareis, quando você buscar com toda a sua força, com 
todo o seu entendimento, com todo o seu tempo’.  Se você não é capaz de ler, busca 
com o seu pensamento; se você não é capaz de pensar, busca com a mão, busca com 
os pés, busca de alguma forma, invoca o Senhor, faz alguma coisa, mas encontre 
Deus, mas fale com Deus, ache Deus enquanto se pode achar.  É isso que Deus está 
falando, Deus está dizendo para nós o seguinte: “Olha,  vai ter um momento em que 
você não pode mais me buscar!” Aí, quando a pessoa está lá na UTI, com o tubo 
enfiado nele. Quando se está ali naquela situação, aí todo mundo, a família, todos ficam 
ali empenhando. Será... eu não sei, eu não posso julgar, Deus vai levar aquela pessoa 
para o juízo final.  Mas o que eu acho é o seguinte:  É que aquela pessoa, naquele 
estado, às vezes ela não tem nem pensamento funcionando. Ela não pode pesquisar, 
não pode pensar, não pode orar, de repente, não pode fazer nada, porque  o 
pensamento dela fugiu; mas enquanto nós tivermos saúde, consciência... Fulano 
perdeu a consciência, como é que ele vai buscar a Deus? Eu não estou dizendo que ele 
vai para o inferno não, mas ele vai para o juízo final. 

Às vezes temos tudo, no mínimo, na pior das hipóteses, nós temos aqui 
quantas reuniões por semana que poderiam ajudá-lo, que poderíamos aproveitar? 
Porque, às vezes, em casa, sozinho, é difícil, por isso é que Jesus fez o quê? Ele deu a 
vida por nós, o que Ele fez? Ele pesquisou, olhou, buscou e resumiu, tudo no evangelho 
e  disse o seguinte: “Olha o Evangelho aqui!” Ele nos tem dado tudo, Ele nos deu tudo o 
que diz respeito a Deus, resumido. O que Ele resumiu, o que você acha que Ele 
resumiu? Por que Ele pegou toda a lei,  pegou os profetas e resumiu tudo? 

 
Welmo: Para facilitar para nós buscarmos a Deus, para entendermos Deus. 
 
Você não acha que foi muito amor? As escrituras dizem que Ele amou o 

mundo de tal maneira... 
 
Welmo: Foi, foi muito amor, muita misericórdia. 
 
Ele querendo nos ajudar. Olha, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu 

a vida dele, o que é dar a vida? 
 
Welmo: Se entregou. 
 
Que é dar a vida? Explica para nós. 
 
Welmo: Ele fez tudo que estava ao alcance Dele, todo tempo que Ele teve, Ele 

gastou com o povo. 
Isso. Todo tempo que Ele tinha.  Por exemplo, Ele poderia até se casar, não 

poderia? 
 
Welmo: Poderia, poderia ter ficado rico. 
 
Ele era um homem normal e poderia ter se casado. 
 
Welmo: Poderia. Mas Ele não se casou para poder se dedicar mais a nós. 
 
Porque, se Ele tivesse se casado... 
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Welmo: Se Ele tivesse se casado, Ele ia ficar dividido e não ia poder se 

dedicar integralmente ao povo. 
 
E então, todo mundo não quer casar? Mas Ele se deu, ou seja, Ele renunciou 

a tudo; para que nada tirasse o tempo dele.  Porque, se Ele ficasse dividido, talvez Ele 
não encontrasse Deus.  Poderia ter sido empresário, poderia ter sido homem, será que 
Ele não tinha inteligência, será que Ele não tinha prazer nas coisas? 

E Ele  renunciou a si mesmo.   Será que Ele não foi tentado a ter as coisas? O 
próprio diabo chegou e mostrou para Jesus os reinos do mundo, a glória dos reinos e 
disse para Ele: “Olha, eu lhe dou tudo.” Gente, isso aí não é brincadeira! E, aí, Ele amou 
o mundo de tal maneira,  amou de tal forma, amou o mundo, não é lá na ‘gandaia’ não! 
Ele nos amou, nós é que somos o mundo e Ele nos amou de tal maneira que Ele deu a 
vida Dele, isso é que é dar a vida. Dar a vida não é quando você não está valendo mais 
nada, não presta para mais nada, aí você não deu nada! Mas quando você tem tudo, 
você tem saúde, idade, inteligência, sabedoria, homem de uma fortuna, homem de um 
conhecimento, homem tremendo. 

Mas Jesus tinha uma coisa, uma vantagem enorme, uma coisa 
impressionante: Ele queria; teve uma coisa que Ele colocou acima de tudo: Deus. 
Amém? Amém!  

Você poderia me perguntar: “E agora, e nós?” Por isso é que às vezes a 
pessoa não gosta nem de vir na reunião aqui, porque já sabe que se vir aqui, vai ter que 
ouvir, então, é melhor nem vir, porque, se vir aqui, ‘vai ter que me engolir’; vai ter que 
me ouvir, eu não vou deixar de falar não. Porque eu vou contrariar ou “a” ou “b” ou “c” 
ou vou arrumar inimizade e daqui uns dias vou ficar sozinho, por isso não vou falar? 
Não, vamos falar enquanto nós pudermos, vamos falar porque é uma verdade isso que 
estamos falando.  É uma verdade, e a melhor coisa é encararmos a verdade, porque 
não adianta taparmos o sol com a peneira, eu tenho que reconhecer e entender que 
isso é verdade.   

O que me atrapalha não é o mesmo que atrapalha o Humbertinho; o que 
atrapalha o Humbertinho não é o que atrapalha a Raquel; o que atrapalha a Raquel não 
é o que atrapalha o Welmo; o que atrapalha o Welmo não é o que atrapalha o Valdemir. 
Mas, o certo é o seguinte: que alguma coisa está nos atrapalhando. Alguma coisa está 
nos atrapalhando e se fôssemos relacionar,  relacionaríamos muitas coisas, uma é o 
que atrapalha um,  outra é o que atrapalha o outro; às vezes eu não tenho esse, mas eu 
tenho aquele. Eu não tenho esse aqui, esse aqui não tenho, mas eu tenho esse aqui! 
 E, aí, qual a pergunta que você faria? Às vezes, nós não temos nada, graças a 
Deus! Vamos fazer de conta  que não tem nada te atrapalhando. Quem acha que não 
tem nada o atrapalhando, quem não tem nada, nada que atrapalha, levante o braço! A 
Maria Eduarda. Maressa, sinceramente, você acha que não tem nada lhe 
atrapalhando? 

 
Maressa: Eu acho que tem muita coisa me atrapalhando!. 
 
E  você vê a Maressa, ela nem é casada, não é doente, não é feia.  Então, não 

é doente, é nova, porque a velhice também é uma coisa que atrapalha, vocês pensam 
que não; feiura atrapalha, nossa! Atrapalha demais, mas demais mesmo, você não 
imagina, a própria pessoa sente, quem que não sente? “Meu Deus, eu estou ficando 
feio demais!” Isso atrapalha, tira a sua concentração,  você pensa que não, mas,  tem 
gente que vai ao desespero, chega até suicidar.   
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Agora, se você buscar a Deus, essas coisas vão ficando para trás, essas 
coisas vão se tornando...  Uma pessoa que conhece a Deus vai ficar preocupada com o 
cabelo dela? Lava para não feder, para não ter mau cheiro! Uma pessoa que conhece a 
Deus vai querer saber se é feio, se é bonito? Quebra até o espelho da casa!  Agora, 
quem não conhece a Deus, põe espelho no teto, do lado, atrás, na frente,  quer ver por 
inteiro, quer ver de qualquer jeito. 

Quem não conhece Deus é cheio de ilusão, de vaidade, de bobagem. Agora, 
quem conhece a Deus é diferente.  E não é que ele não tenha não, ele pode ser bonito, 
ele pode ter espelho, mas ele conhece  Deus. Não adianta também você quebrar o 
espelho e não conhecer Deus, você vai sofrer muito mais do que no tempo que você 
tinha espelho.  A verdade é que precisamos buscar a Deus.  Busque a Deus,  procure 
conhecer a Deus, pesquise, descubra, ache Deus e você vai ser uma pessoa feliz.  
Essa é a verdade.   

Outro dia vamos falar mais aqui sobre isso, se Deus quiser, se Deus permitir, 
porque tudo que tem sido falado aqui, é nessa direção, é para ajudá-lo. Deus existe, e 
Ele é Deus, ou seja, o que é Deus? Deus.   Quando falamos: ‘só Deus’, é porque não se 
coloca ninguém acima, você põe Ele no limite quando você fala: “Só Deus.” Não tem 
mais ninguém quando você pensa assim.  Deus, você imagina uma coisa superior, 
imagina uma coisa que está acima de tudo. E eu quero dizer para você: essa pessoa 
existe. Por que o Maradona, por exemplo, está se igualando a Deus? É porque as 
pessoas o estão colocando como uma pessoa que é capaz de tudo. Então, quem é 
Deus para você? É uma pessoa que tudo pode,  tudo é capaz, tudo resolve, é o seu 
Deus, é essa pessoa que você tem que achar. Porque, quando você precisar de Deus, 
você vai recorrer a essa pessoa que o ajuda em tudo, que é capaz de tudo, em quem 
você confia, em quem você espera. 

Deus garante o seguinte: “Se você me buscar, você vai se dar bem.” 
O Welmo estava lendo ali no começo, explicando, não foi Welmo? Lá, a 

promessa de Deus é o seguinte: “Você me busca e eu garanto para você que você vai 
se dar bem.” Gente, não tem coisa melhor,  não tem prêmio melhor. Aí  eu confio, eu 
acredito, eu não posso desacreditar, eu não posso desconfiar, porque, quando Jesus 
buscava a Deus, Ele passou por situações difíceis, por exemplo, foi desprezado, ficou 
sozinho, foi enganado, injustiçado, perseguido, zombado, maltratado. Mas Ele 
continuou acreditando que  Ele estava indo bem, o pau estava caindo a folha... Os 
problemas sobre Ele, mas  Ele estava indo bem. Agora, o que acontece conosco, 
Welmo? 
 

Welmo: “Quando essas coisas começam a acontecer, achamos que está indo 
mal.” 

 
A grande bobagem nossa, a grande ignorância nossa é o seguinte: é que 

quando nós começamos a buscar a Deus, damos o primeiro passo, segundo passo, 
terceiro passo, aí começamos o quê? Claro que você vai ser, Ele disse antes, Ele disse: 
“Você vai me buscar, mas você vai ser perseguido.” Ele já adiantou para você o 
seguinte: “Oh, uma coisa Eu vou lhe adiantar, porque quando Eu achei foi assim, a hora 
que você começar a buscar, as coisas vão começar a acontecer e você vai pensar que 
você está indo mal, e por causa disso você vai parar, você vai escandalizar, você vai 
voltar, você vai sair do caminho porque você vai pensar que você está indo mal.”    

Então, você quer Deus, Deus existe, você acredita? Tem uma série de coisas 
que você tem que ser. Você acredita? Você quer? Então vamos em frente! E quando 
pensarem que você está indo mal, é porque você está indo bem.  
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Suas considerações finais para terminarmos, senão, não saímos daqui, pois 
o assunto é excelente. 

 
Adriana: “Me chamou bastante atenção, irmão, o senhor falando que à medida 

que vamos buscando a Deus, que nos empenhamos em encontrar a Deus,  vamos 
sendo desprezados, vamos sendo humilhados, perseguidos e isso nos assusta, nos dá 
medo, queremos ser diferentes, queremos... Nossa! E como isso é verdade.  Aí 
começamos a buscar outras coisas, investir em outras coisas e vamos deixando. Como 
é verdade!” 

 
Mas como isso é tremendo,  como precisamos realmente entender e buscar 

Deus.  Vitor, você tem que por isso no seu coração.  Por isso é que Jesus disse o 
seguinte: “Olha, se você por a mão no arado, ou seja, se você começar a me buscar, 
não olhe para trás; se você me quer, não olhe para trás.” Porque nós cremos que Ele é 
Deus, que Ele é o Senhor, cremos Nele, então vamos buscá-lo. Ele nos alertou a não 
olhar para trás, olhar sempre para frente. Sabe, eu continuo buscando a Deus, porque 
eu não julgo tê-lo achado, então, eu continuo buscando.   Eu sei o caminho, eu sei a 
direção, amém!? 
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5 - ALCANÇAR O REINO (GOVERNO) DE DEUS 
 

 
Deus abençoe! Uma boa noite para todos os irmãos. Nós estamos felizes hoje, 

mais alegres do que normalmente somos,  pois, hoje, mais doze irmãos foram 
batizados. Significa que aceitaram a Doutrina de Cristo e estão aí para reforçar o 
trabalho que temos feito.  Então, são doze companheiros que se juntaram a nós, apesar 
de, às vezes, estarem a muito tempo no nosso meio, mas agora resolveram selar o 
compromisso. Selar realmente o compromisso de padecer conosco, porque a Igreja tem 
um compromisso, e é um compromisso sofrido; a Igreja tem uma missão, e é uma 
missão sofrida.  É uma missão que, na verdade, requer de nós muita abnegação, fé, 
compromisso.   Na verdade, a vida da Igreja não é uma vida fácil, é uma vida difícil, e se 
nós recebemos hoje o reforço de doze irmãos, temos que dar graças a Deus. Que 
esses doze permaneçam conosco até o fim; pois ficamos muito tristes quando alguém 
nos abandona.   

Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 12:22 ao 34 
 

22) E disse aos seus discípulos: Por isso vos digo: Não estejais ansiosos 
quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, nem quanto ao corpo, pelo 
que haveis de vestir. 23) Pois a vida é mais do que o alimento, e o corpo 
mais do que o vestuário. 24) Considerai os corvos, que não semeiam nem 
ceifam; não têm despensa nem celeiro; contudo, Deus os alimenta. Quanto 
mais não valeis vós do que as aves! 25) Ora, qual de vós, por mais ansioso 
que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? 26) Porquanto, se 
não podeis fazer nem as coisas mínimas, por que estais ansiosos pelas 
outras? 27) Considerai os lírios, como crescem; não trabalham, nem fiam; 
contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu 
como um deles. 28) Se, pois, Deus assim veste a erva que hoje está no 
campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pouca 
fé? 29) Não procureis, pois, o que haveis de comer, ou o que haveis de 
beber, e não andeis preocupados. 30) Porque a todas estas coisas os povos 
do mundo procuram; mas vosso Pai sabe que precisais delas. 31) Buscai 
antes o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. 32) Não temas, ó 
pequeno rebanho! porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. 33) Vendei o 
que possuís, e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não envelheçam; 
tesouro nos céus que jamais acabe, aonde não chega ladrão e a traça não 
rói. 34) Porque, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso 
coração. 

 
É muito importante entendermos e alcançarmos isso aqui que Jesus estava 

falando.  E se nós não alcançarmos, será muito triste, e acontecerá o inverso.   
Então, não tem nada mais simples que possamos fazer por ninguém. O que 

mais simples podia ser feito, foi o que Jesus fez. Ele pegou a lei, pegou o que tinha 
escrito e transformou numa mensagem bem simples, que é o Evangelho.  O Novo 
Testamento, explicado por várias pessoas, é que deu esse volume aqui.  Mas esse 
volume existe  porque são várias pessoas tentando explicar a mesma coisa.  Já foram 
feitos aqui quantos livros? Oito ou nove? Oito.  Qual a finalidade desses livros? Explicar. 
Todos tentando explicar a mesma coisa, que é o Evangelho. Se quiser escrever mil 
livros... Parece ser uma coisa tão simples que não acreditamos que seja tão simples e 
ficamos, às vezes, procurando complicar.  Nós mesmos complicamos.   
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Vamos pensar um pouquinho a respeito disso. Eu fico pensando assim: se 
você fala de um jeito, está pesado demais;  se você fala de outro jeito, está mole 
demais;  se você fala de outro, é exigir; se você fala de outro, é lei; se você fala de 
outro, é carne. Então, na verdade, parece que nós não achamos, não encontramos 
ainda aquele ponto ideal em nossas vida, para que possamos sair do poder de satanás.  
Porque o Evangelho é uma mensagem pequena, são poucas coisas que nós 
precisamos.   Olhando aqui, analisando o que acabamos de ler, o que você observa? 
Observamos o seguinte: Deus vendo a nossa ansiedade, vendo a nossa luta, vendo a 
nossa correria,  vendo o nosso esforço para viver no mundo, passar por esse mundo.  
Ele vê isso, Ele vê o nosso esforço; e aí, Ele tenta explicar para nós: “Eu estou vendo 
vocês correndo, pelejando, estou vendo vocês se esforçarem, estou vendo vocês 
fazerem as coisas, e Eu queria ajudá-los.  Eu queria dizer para vocês o seguinte: não 
adianta muito essa ansiedade, não resolve muito não.” Interessante, o versículo 25: 
“Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua 
estatura?” 

Então, Ele nos vê esforçando, pelejando, lutando, etc., etc., etc.  E Ele se 
preocupa conosco. Ele vê o Vitor fazer isso, e se preocupa com o Vitor; Ele vê o Godoy 
fazer isso, e se preocupa com o Godoy; Ele vê a Suzane fazer isso,  e se preocupa com 
a Suzane; Ele me vê fazer isso e se preocupa comigo, por quê? Porque Ele quer me 
salvar, Ele quer me tirar dessa situação, Ele fala: “Eu estou vendo o esforço que o 
Eudásio está fazendo, mas o Eudásio não pode acrescentar nada, nada, por mais 
ansioso que ele esteja, ele não pode acrescentar nenhum centímetro em nada, nem na 
sua estatura, nem na sua fé, nem na sua vida.” Então, Ele faz a comparação. Salomão 
foi considerado uma pessoa que deixou a sua marca, deixou toda a sua inteligência, 
deixou toda a sua capacidade? Foi. Mas Deus disse: “Olha, nem Salomão, com o que 
Salomão teve, ele também não pôde mudar nada, nada além do que ele teve; o que ele 
teve foi o normal, pode perguntar ao próprio Salomão.”  Quando ele escreve lá na 
frente, ele escreve que tudo aquilo, até o entendimento que ele teve, a capacidade que 
ele teve, a fama que ele teve, ele entendeu que tudo aquilo era vaidade, que tudo 
aquilo, sem Deus, não acrescentava nada, não mudava nada na vida dele, ou seja, se 
ele tivesse que ir para o inferno, ele iria pro inferno. 

Outro dia nós vimos que todo mundo, tanto o sábio quanto o tolo, tanto o rico...  
Salomão, em Eclesiastes  mostra isso: que para onde vai o sábio, vai também o tolo, 
aonde vai o rico, vai também o pobre; então, não pode mudar, porque Deus já havia 
condenado, predestinado.  Todo mundo pecou e todo mundo estava condenado.  

Ninguém pode mudar a sua vida, acrescentar nada na sua vida. Você pode 
ser uma pessoa muito inteligente, também não vai resolver; e se você não tem 
inteligência nenhuma, a mesma coisa. É verdade que se eu tiver Deus, eu vou 
aproveitar; Deus vai aproveitar a minha inteligência, Ele vai aproveitar a minha pobreza,  
vai aproveitar a minha riqueza.   É isso que Deus quer mostrar aqui. Mais na frente, Ele 
diz assim:  “Vocês estão aí preocupados demais com o que comer, com o que vestir, 
vocês estão preocupados demais com o amanhã, e estão esquecendo o mais 
importante,  vocês estão esquecendo do que é mais precioso, o que realmente 
interessa para você e que pode acrescentar alguma coisa na sua vida.” O que é? 
Versículo 31: O REINO DE DEUS. Então, se nós não alcançarmos o Reino de Deus, 
tudo o que conseguirmos aqui, vai dar em nada. Se você falar: “Eu fui o homem mais 
rico do mundo, mas não alcancei o Reino de Deus”, essa minha riqueza acrescentou 
alguma coisa na minha vida? Não. 

Se eu sou o homem mais inteligente do mundo,  dou até nó em goteira, mas 
se eu não tiver Deus?  É isso que Salomão tenta explicar: que  toda a glória que ele 
teve, se ele não tivesse Deus, seria em vão. E é isso que ali no Evangelho está 
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mostrando. Vocês concordam que, às vezes, a nossa solicitude pelas coisas, a nossa 
vontade, o nosso desejo, pode tomar todo o nosso tempo, tomar toda a nossa vida, e 
passar, e não alcançarmos aquilo que realmente vai fazer a diferença? Vocês 
concordam que nós podemos perder o tempo e não ter aquilo que vai fazer a diferença? 
Tem uma coisa que vai fazer diferença na sua vida, que vai acrescentar, eu não sei se 
um centímetro, dez ou um metro, mas que vai fazer diferença na sua vida, vai. É O 
REINO DE DEUS. E muitos de nós que, às vezes, estamos aqui a um ano, dois anos, 
três anos, quatro anos, muitos dos que estão no nosso meio ainda não entenderam. 
Não estou dizendo que é culpa sua não, mas pode ser que não tenha nenhum aqui 
nessa condição; mas estou dizendo que pode acontecer de, às vezes, a pessoa estar 
conosco a um ano, dois, três, dez, fazer até cura, expulsar demônios e não entendeu.  
Pode acontecer? Pode. 

É isso que Jesus estava falando ali: “Olha, busca o Reino de Deus!” E nós 
estamos chegando, aos poucos, a entender o que significa realmente isso, o Reino de 
Deus. O que significa o Reino de Deus? Muita coisa já  foi falada, muito já se falou a 
respeito disso, mas pensávamos:  o Reino de Deus é um Povo; não, o Reino de Deus é 
isso; o Reino de Deus é o povo mais Deus; o Reino de Deus é um pouco daqui, um 
pouco de lá, um pouco disso, um pouco daquilo, muita coisa já se falou, mas vai 
clareando cada vez mais e chega àquele momento que chegou, eu acredito que chegou 
ali, quando Salomão vê e fala: “Tudo isso foi Deus quem me deu, tudo foi Deus quem 
fez para mim, tudo isso foi Deus, mas eu ainda não alcancei o Reino de Deus.” Eu creio 
que Salomão vendo tudo aquilo, ele falou: “Tudo isso não vai resolver se eu não 
alcançar o Reino de Deus.” 

Quando você expulsa um demônio, o demônio sai não é porque você expulsou 
ele; o demônio sai porque você usou o nome de Jesus, você usou a autoridade que 
Deus lhe deu e expulsou o demônio. Às vezes, o demônio obedece a você, mas você 
não obedece a Deus. Às vezes, o demônio que você expulsou obedeceu você porque 
você usou o nome de Jesus, mas você, às vezes, não obedece a Deus.  Você reinou 
sobre o diabo, você mandou no diabo, mas Deus não manda em você! Você curou o 
enfermo, você chegou em nome de Jesus, deu ordem à enfermidade, e a enfermidade 
saiu, foi embora, lhe obedeceu.  A enfermidade te ouviu porque você foi ali em nome de 
Jesus, a enfermidade o obedece (e você fica bravo se a enfermidade não o obedecer), 
mas você não obedece a Deus.  

Então, você não alcançou o Reino de Deus. “Eu não alcancei o Reino de 
Deus.” Deu para entender isso, Nilton? Explica para mim o que você entendeu. 

 
[Nilton]  Eu entendi assim: o senhor falando, eu ainda não tinha pensado por 

esse lado. Gostamos que as coisas aconteçam de acordo com a nossa vontade, eu falo 
para o inimigo sair, e se ele sair, eu fico satisfeito; eu oro com o enfermo e o enfermo é 
curado, eu fico satisfeito. Mas na hora que eu tenho que obedecer a Deus, aí eu não 
obedeço.  Eu acho bom quando as coisas acontecem, quando eu faço, quando eu 
autorizo, quando eu dou ordem, mas na hora que Deus fala comigo: “Ama o inimigo!” Aí 
eu não amo. À hora que Ele fala: “Não mente!” Eu continuo mentindo, e por aí vai. 

 
Então, tem essa diferença, não tem? Tem essa diferença! 
 
[Suzane] É isso mesmo, eu estava comentando com a Lázara aqui que mais 

importante do que qualquer outra coisa é o Reino de Deus, essa é a diferença: o Reino 
de Deus. Quando Jesus falou: “O Reino de Deus chegou!”, então, Ele calava, Ele 
renunciava, Ele andava a segunda milha. Tudo isso são características do Reino de 
Deus. O que adianta termos tudo, pode até ordenar, fazer acontecer, curar, fazer um 
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monte de coisas, mas a diferença que vai fazer, a única coisa que vai fazer diferença 
na nossa vida, é o Reino de Deus. 

 
É Deus nos reinando! É Deus reinando você. Quando é que Deus reina você? 

O quanto que Deus reina você? 
 
Um exemplo: tinha ali os doze apóstolos,  se Jesus fosse comer um sanduíche 

com a turma, Ele levava os doze, não levava os doze? E os doze iam comer sanduíche 
com Ele. Se Ele fosse visitar a casa de Pedro, Ele levava os doze com Ele. “Vamos 
visitar o fulano, vamos assar uma carne lá na casa do João?” Aí, ia todo mundo para a 
casa do João; os doze iam para a casa do João e ali faziam a festa. “Vamos lá na casa 
do fulano? Vamos!. Vamos fazer isso? Vamos! Vamos fazer uma vigília? Vamos!” Os 
doze estavam fazendo a vigília. Agora, quem olha por fora tem a impressão de que 
todos os doze o ouviam, o obedeciam.  Os doze não! Judas acompanhava. “Vamos 
assar uma carne ali? Vamos!” Judas não ia dizer que não.  Ele estava acompanhando 
naquilo que era bom para ele e que estava acontecendo ali. Mas, assim, as coisas 
foram indo, foi passando o tempo, e num determinado momento, você percebe que 
Judas... quando a coisa foi realmente apertando, cada um tinha que revelar aquilo que 
realmente era. Aí, de repente, Judas começa a tomar as decisões dele; e ele, com 
certeza, não perguntou para Pedro porque sabia que Pedro não iria concordar com ele; 
não perguntou para João, porque João não ia concordar com ele; e quando Jesus falou: 
“Olha, eu escolhi doze, mas um de vocês não me escuta, está aqui, onde nós vamos 
ele vai, ele participa conosco aqui, só que ele não me escuta, eu sei que ele não me 
escuta!.” Os outros ficaram preocupados: “Será que sou eu? Será que sou eu que não o 
escuta?” A pessoa ficava impressionada com o que Ele falou: “Pode até ser eu, será 
que sou eu?”  E ninguém sabia; eu acho que nem o próprio Judas sabia.  

Para você ver que, às vezes, nem você mesmo sabe que você não escuta 
Deus. Às vezes, você mesmo fala: “Nem eu!” Porque, todo mundo ficou preocupado: 
“Será que sou eu?” O outro: “Será que sou eu?” E Ele falou: “Aquele que molhar o 
pão...” (Lucas 22:21). Aí, todo mundo, certamente,  na hora de molhar o pão, olhou um 
para o outro para ver quem molhou primeiro, quem  molhou ou quem não molhou.  
Interessante isso, nem o próprio sabia. 

Então,  isso serve para mim, porque,  às vezes eu penso que não sou eu.  Eu 
penso: “Eu não! Eu não sou essa pessoa que não obedece a Deus, eu sou aquela que 
obedece!.” Então, buscar o Reino de Deus é isso. É ter até um certo medo. “Será que 
sou eu? Será que eu não obedeço?” Buscar o Reino de Deus é se esforçar realmente  
para não ser essa pessoa, é esforçar para que realmente Deus reine. O que você puder 
fazer para não ser essa pessoa, que pessoa?   

 
[Iraci]  Que não escuta, que não obedece a Deus. 
 
Você deve dizer: “Será que sou eu que não obedeço a Deus? Será que sou eu 

que não escuto a Deus?” Porque não é fácil alcançar a outra situação.  Qual?  De ser 
reinado por Deus.  É isso que eu estou explicando. Porque se você não for reinado por 
Deus, automaticamente você é dirigido, é guiado pelo diabo. O que é buscar o Reino de 
Deus? É sair dessa situação, é se esforçar, porque o Reino de Deus  é alcançado com 
esforço.  Isso significa que temos que fazer um esforço no sentido de que Deus reine. 
“Senhor, faz em mim a tua vontade; Senhor, eu estou preocupado, eu me preocupo em 
não ser reinado pelo Senhor, tem hora que eu fico pensando que a vontade do Senhor 
não está sendo feita.”  A pessoa que se preocupa vai dizer: “Não, eu preciso disso, eu 
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quero que o Senhor me fale claramente, sabe, eu quero por volta de cem, não quero 
só um não, eu quero cem testemunhos que me convença que o Senhor reina.”  

 É tão sério isso que não podemos simplesmente dizer: “Deus me reina” e ficar 
por isso não.  É muito melhor eu me preocupar em não ser reinado por Ele do que eu 
ficar folgado como se Deus me reinasse. Olha, vocês não concordam que Salomão, na 
situação que ele vivia, não era para ele pensar tranqüilamente que ele era reinado por 
Deus?  E, no entanto, ele não foi reinado, ele não foi dirigido por Deus não! Sabia? Ou 
não? A única pessoa em quem Deus pôde realmente fazer a vontade dele, foi quem? 
Jesus Cristo: “Eis-me aqui Pai, faz em mim a tua vontade.” Nem mesmo Salomão, em 
toda a sua glória, se vestiu como o lírio do campo; porque o lírio do campo, Deus pôde 
fazer do jeitinho que ele quis, mas com Salomão não!  Salomão ainda fez restrição. A 
Bíblia diz: “Não há um justo sequer” (Romanos 3:10).  Não havia ninguém. Agora, 
imaginem  isso que Ele está falando: “Nem mesmo Salomão.” Então, busque isso.  

Isso seria tudo o que a Igreja precisava fazer, o quê? Ter esse cuidado: 
“Senhor eu preciso saber: será que o Senhor reina, dirige?” Estávamos cantando agora 
mesmo, eu estava ali pensando.  Eu vi um irmão perto de mim assim, longe,  aí eu 
fiquei pensando, olhei para o irmão, eu não vou falar o nome dele, mas olhei para ele e 
fiquei pensando: coitadinho, ele está longe, ele estava cantando - passarinho canta -,  
ele estava cantando, mas ele estava cantando longe, e eu, cantando e pensando: “vem 
com liberdade, assenta no trono em meu lugar e reina em minha vida.” 

Deus tem falado muito conosco, tem nos ajudado bastante. Olha, se existe 
uma Igreja, eu posso dizer isto com a consciência tranqüila, se existe uma Igreja sobre 
a qual Deus tem conseguido reinar é essa aqui; se tem uma Igreja que Deus tem tido 
prazer é essa aqui!  O que Ele fez na vida da Priscila foi porque ela deixou. O que Ele 
fez em nossa vida foi porque nós deixamos. Buscar o Reino de Deus é isso.   A hora 
que realmente você quiser: “Senhor eu quero que o Senhor reine!” Porque, enquanto 
você faz, Ele não faz; enquanto você agir, Ele não age; mas a hora que você decidir: 
“Eu quero Senhor... eu não quero mais... o Senhor disse que me tiraria do poder de 
satanás.  Enquanto eu estiver fazendo, é porque eu ainda estou no poder de satanás, 
eu quero que o Senhor realmente me reine, eu preciso ter consciência disso, eu preciso 
ter certeza disso, me mostra Senhor.” Como é que eu explico melhor para vocês isto? 
Quando Jesus chamou Pedro e disse: “Você me ama? Pedro, você me ama?” (João 
21:15). 

O quanto Pedro queria que Deus reinasse na vida dele!  E ele já era um 
homem de Deus. Mesmo quando Deus o repreendeu, ele já era um homem de Deus.  
Já era um homem que dava  de muitos a zero em nós.  Já era um homem de Deus, 
mas foi repreendido por Deus, e se ele não tivesse dado ouvidos, não teria sido 
aperfeiçoado; e se ele não tivesse reconhecido, não teria melhorado.  

Deus corrige você, nos corrige, corrige a Igreja, chama a nossa atenção é 
exatamente por isso, é para que alcancemos total governo de Deus, até chegar naquele 
ponto ideal que Paulo diz: “Não sou eu mais, e sim Cristo vive em mim. A minha vida é 
Cristo, a minha vida é Deus!” (Gálatas 2:20).  Isso significa que a pessoa alcançou o 
total governo de Deus. Nós estamos buscando o Reino de Deus, estamos buscando, 
até que a pessoa seja governada por Deus.   

Prestem atenção. Eu estou sentado aqui na direção do carro e tem um 
sentado ao meu lado. O professor de auto-escola, está sentado no banco,  o aluno é 
que está na direção, e o professor está ali do lado; às vezes ele pisa na embreagem, às 
vezes ele pisa no freio, não é? Ele fala: “Dá a seta para a direita, dá a seta para a 
esquerda!” Mas, quem está dirigindo? É o aluno, ainda é o aluno. Seria mais ou menos 
isso. “Quer saber de uma coisa, professor: passa para cá, eu vou ficar do lado de lá e o 
senhor vem e dirige, porque o senhor já sabe tudo, então dirige!” É isso que 
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normalmente acontece.  Deus, na verdade, quer isto, mas Ele senta do lado com toda 
paciência e vai dizendo para nós:  “Não corre muito não, presta atenção aqui!” Ele senta 
do lado e, com toda humildade, diz a você: “Pisa no freio! Seta para a esquerda! Olha a 
faixa! Olha o sinal!” É isso que Deus faz, Ele vai ajudando você até você entregar a 
direção a Ele, porque fazemos restrições. “Eu fico com muita vergonha, eu compro o 
carro, eu encho os pneus, eu lavo essa porcaria e depois eu não tenho o direito de 
dirigir?” É assim que fazemos, nós não entregamos.  Eu não estou acusando vocês; 
estou dizendo que é isso que normalmente fazemos. 

Mas Deus sabe e Ele espera, Ele vai acompanhando você, vai junto com você, 
Ele espera. E você vai dar cabeçada daqui, cabeçada dali; vai passando por uma, por 
outra, até que você fala: “Senhor, eu estou cansado, com sono, deixa eu deitar no 
banco de trás.  Deixa eu deitar, leva o carro um pouco!” Aí, Deus passa para o volante, 
dirige a sua vida, meu irmão, que coisa boa!  Para um bom entendedor um pingo é letra! 
Eu só quero que você pense e veja se realmente isso não é verdade. E aí, Ele diz 
assim, versículo 33: “Vendei o que possuís, e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que 
não envelheçam; tesouro nos céus que jamais acabe, aonde não chega o ladrão e a 
traça não rói.” 

Vocês estão entendendo a mensagem que está nesse trecho? Vocês estão 
entendendo o que Deus está falando? “Vendei o que possuis.” Ele fala: “Não temas ó 
pequeno rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o reino” (Lucas 12:32).  
“Então, olha, espera aí, o carro é seu, eu estou aqui só para dirigir por você, pode deitar 
aí no banco de trás, o reino é seu meu filho, o reino é seu!” Amém? “Por mais que você 
trabalhe, por mais que você faça. O reino já é seu.  Ele já é seu; então, vende o que 
possuis e dai esmolas, fazei para vós bolsas que não envelheçam!” Eu pergunto para 
vocês: como era a bolsa de Jesus? Bolsa que não envelhece.  O que se entende com 
isso: uma bolsa que não envelhece? Um tesouro, uma pessoa que tem um tesouro. 
Como era a bolsa de Jesus? O que Ele precisasse, Ele tinha, você pode ter certeza que 
Ele tinha. Olha, se Ele precisasse de uma túnica, Ele tinha; alguém vinha trazer essa 
túnica para Ele. Se Ele precisasse de um calçado, Ele tinha. Tudo que Jesus 
precisasse, Ele tinha.  E é isso que Ele está falando aí: “Olha, se Eu dei para Salomão, 
não foi porque Salomão alcançou, Eu dei para Salomão, dei para Abraão, dei para 
Jacó, Eu dei para Isaque, Eu dei para todo mundo, Eu posso dar para todo mundo, para 
quem eu quiser.  Aquilo que você precisar Eu vou dar, aquilo que você necessitar Eu 
darei a você; não é só de um jeito não, é tudo o que você quiser.  Tudo o que você 
precisar Eu vou lhe dar!”  

Mas, aí, nos falta o quê? Ou vocês acham que é mais garantido ser ansioso, é 
mais garantido fazer? “Eu não vou ficar esperando, eu mesmo vou fazer, eu não 
acredito nisso não! Eu não acredito também não, eu vou fazer!” E é isso que 
normalmente acontece. 

Nós alcançamos o reino? Não alcançamos o reino. “Sim Senhor, a palavra foi 
muito bonitinha, gostei muito, mas eu vou continuar fazendo, sendo solícito, vou 
continuar tendo medo de ficar sozinho, de ficar pobre, de não ter casa, de morrer,  vou 
continuar tendo medo de não viver bem, tendo medo disso, disso e daquilo, etc.” E o 
diabo aproveita essa situação.  Sai do governo? Não sai do governo. Qual é o 
instrumento usado pelo inimigo contra você? O inimigo vai usar, ele vai explorar a 
fraqueza da nossa alma.  

Então, é isso que ele queria; ele assentou no trono da nossa vida, passou a 
nos reinar, nos dirigir, exatamente explorando a nossa fraqueza: a alma. Para ela ser 
salva, ela precisa acreditar em Deus; aí está a nossa grande dificuldade: a alma, para 
ser salva, precisa acreditar em Deus.  E é fácil isso? Não é não. Não é fácil, eu não 
acredito que eu teria um tesouro no céu, pois se eu disser: “Senhor...” Quem leu aquele 
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livro “O Vinho Novo é Melhor?” Eu não sou muito de aconselhar ninguém a ler 
qualquer coisa não, mas se você tiver entendimento, você pode ler qualquer coisa.  
Deus tinha falado com ele, ele tinha tido uma palavra de Deus, dizendo que ele estaria 
dentro do navio, mas ele não tinha passagem, não tinha nada, “pega, arruma a mala e 
vai para lá para poder entrar naquele navio!” E quem leu o livro observa o seguinte: ele 
foi parar lá dentro do navio. Algumas coisas assim já aconteceram com irmãos nossos 
nesse mundo. 

NÓS TEMOS UM TESOURO, SÓ QUE NÃO SABEMOS USÁ-LO; TEMOS 
UMA RIQUEZA, MAS NÃO ESTAMOS SABENDO USÁ-LA. O dia que eu aprender, eu 
aviso para vocês! Mas olha, eu  já estou aprendendo, e o dia que eu falar para vocês: 
“Eu aprendi!” Eu vou avisar vocês, mas eu não posso ir, eu preciso ir junto com vocês.  
Então, eu estou convidando vocês a vir junto, porque, de repente eu aprendo e não dá 
tempo de você aprender.  Vocês estão crendo em mim, estão caminhando junto 
comigo, nós vamos alcançar isto.  Juntos nós vamos alcançar. O quê? O REINO DE 
DEUS. “Senhor, chega de dar cabeçada, chega de fazer as coisas sem o governo de 
Deus, chega de fazer as coisas assim!” Vamos esforçar para que Deus possa reinar 
realmente, que Deus possa dirigir realmente as nossas vidas.  Você não vai mudar 
muito o que você está fazendo não, não precisa ficar triste.  O que eu tenho que fazer? 
Dou um tiro na minha cabeça? Não. Não é isso! O que eu poderia fazer? “Eu vou sair 
daqui agora e fazer tudo...” Você não vai fazer nada sem que você consiga fazer.  
“Vende tudo e dá para os pobres”, ninguém vai fazer isso aqui.  Por que não vai?  

 
[Lucas] Não dá conta. 
 
Você vai vender a sua Honda Biss? 
 
[Gleiciene]  Não sou capaz de fazer isso não, ainda não!  
 
Ela não vai! Como que ela vai fazer para buscar o Reino de Deus então? Você 

vai vender o seu Corolla e dar para os pobres?  Não. Então, como que você vai fazer 
para buscar o Reino de Deus, como que você vai fazer para cumprir essa palavra? 
Você vai por o Corolla diante de Deus, e falar: “Senhor, não toma ele de mim não!” O 
Paulinho disse que vai por o Corolla diante de Deus, segurar, amarrar ele com as 
cordas,  tirar a chave, esconder a chave. Por o Corolla diante de Deus: “Senhor deixa o 
Corolla aí.”   Meu Corolla está diante de Deus,  está nas mãos de Deus. Senhor, o meu 
Corolla está em suas mãos, dirige o meu Corolla!”  

 
Nós não vamos vender e não vamos dar para os pobres porque não somos 

capazes de fazer isso não. Como é então que nós vamos fazer, Godoy? 
 
[Godoy] Buscar o Reino de Deus, o governo de Deus,  como o senhor falou, 

pedir para Deus governar a nossa vida, nos preocupar com isso. 
  
Nós temos que ter essa preocupação; de  que Deus venha  reinar a nossa 

vida, que Deus venha dirigir a nossa vida.  Durante muito tempo  Ele vai ficar falando 
para mim: “vire à direita, vire à esquerda.” Ele vai ficar me ajudando: "pise no freio, olhe 
a faixa, etc." Mas eu vou me cansar com aquela situação e vou chegar ao ponto de 
deixar Ele dirigir. "Senhor, eu estou cansado, eu já lutei demais, já pelejei demais, esse 
trânsito está cada vez pior, está ficando cada vez mais difícil, eu vou passar aqui para o 
outro banco e vou descansar e o Senhor dirige, pega o Senhor o volante e dirige.  E eu 
me deito do outro lado para descansar, eu vou descansar.” Enquanto nós não 
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entrarmos no descanso de Deus, Ele não está dirigindo, Ele só está nos ajudando a 
fazer.  Mas a vontade dele é... Ele falou: “Olha, busque o Reino de Deus.” Chegar um 
ponto em que o governo seja totalmente de Deus na sua vida.   

Eu vou dar um exemplo, uma dica importante: esses dias saímos  na rua, eu, 
o Célio e o Júnior. Aí, aconteceu uma coisa interessante.  Qual foi Júnior? 

 
[Júnior (Palmas)] Nós estávamos em um  lugar e entrou  uma pessoa pedindo 

esmola. Foi o primeiro, o senhor ajudou a pessoa, e nos falou assim: “ O Evangelho 
ensina o quê? Que  temos que dar a quem nos pede; então, eu não sei se ela está 
mentindo, eu não sei se ela vai beber, eu não sei o que ela vai fazer com esse dinheiro, 
mas eu vou dar, porque o Evangelho diz: ‘Dá a quem te pede’.”  E o senhor fechou a 
boca, passou um pouquinho, entrou outro e foi direto para o senhor, parece que ele 
sabia que o senhor tinha dinheiro.  Aí ele foi no senhor, e o senhor falou: “Que ajuda 
que você quer, meu filho?” Então, o senhor deu outra ajuda.  O Célio estava em pé, 
olhando, e o senhor começou explicar, e perguntou para o Célio: “E aí, Célio, o que 
você faz?” “Eu não dou (o Célio respondeu), eu digo logo, eu não dou!.” E o senhor 
perguntou para ele: “Mas o que o Evangelho ensina?” E ele falou assim: “ É, é verdade, 
é difícil porque o Evangelho ensina a  dar,  é por isso que eu fico calado para não 
mentir que eu não tenho, por isso eu prefiro ficar calado.” E o senhor falou: “ Mas o 
inimigo sabe, o inimigo está vendo!”  

O senhor falava que todas essas situações, todas essas tribulações, eram 
justamente para provar, para dificultar, porque você tem que estar toda hora  dando; 
você não sabe se é verdade, e, às vezes, você não tem o suficiente, e vai ficando sem, 
e aquilo vai te preocupando; mas o Evangelho fala para darmos; se você quiser agradar 
a Deus, é aquilo ali; claramente falando, dá.  Depois veio outra pessoa, achei 
interessante porque foram três ou quatro (eu estava só contando), que entraram 
seguidamente, e quanto mais o senhor falava, mais pessoas entravam pedindo, e foi 
uma coisa interessante, e o Evangelho ensina isso aí. 

 
O interessante é que passavam pelo Júnior, passavam pelo Célio e vinham 

direto em mim, e  o Célio então... 
 
[Célio] É porque eu estava orando para esse inimigo sair de perto de mim, eu 

acho; mas é verdade isso aí, quer dizer: o Evangelho nos dá essa sugestão. De que a 
gente realmente dê, mas se eu não quiser dar eu não dou. O Evangelho ensina você a 
dar, mas se eu não quiser dar, não tem ninguém no mundo que vai tirar o dinheiro da 
minha carteira. 

 
Aí o Célio foi taxativo: “Não. Eu não dou mesmo!” Não é verdade? 

Interessante o seguinte, é que não estávamos escolhendo, caçando, procurando, mas 
acontece. Então, a melhor solução não é por o Corolla diante de Deus não, não temos 
que por nada assim diante de Deus, porque já sabemos, na verdade já sabemos; é o 
caso do Célio ali, ele já sabe, você já sabe! 

Agora, o detalhe interessante,  a mulher tinha uma moeda (Marcos 12:44), e o 
que ela tinha, ela deu. Olha, quem deu mais que todo mundo foi a mulher, porque o que 
ela tinha, ela deu. Aí eu pergunto para vocês, foi mais difícil? Presta atenção! Jesus 
estava observando as pessoas que iam colocar lá no gazofilácio alguma coisa; aí, 
vamos imaginar um rico indo e colocando cem reais, por exemplo, ou então, duzentos 
reais. Aí, a mulher que não tinha nada, o que ela tinha era uma moeda na bolsa, e 
pegou a moeda e pôs, e eu pergunto para você: quem você acha que sentiu mais 
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dificuldade para pôr? O rico. Jesus disse que a mulher deu tudo, e não teve 
dificuldade em dar tudo; então, quem ganhou mais? Ela.  

Proporcionalmente, quem levou mais vantagem foi a mulher, porque ela deu 
tudo. Então,  o rico que sentiu muita dificuldade para dar duzentos, eu imagino o quanto 
ele ficou pensando, certamente ele pensou muito, raciocinou muito, fez as contas para 
poder dar os duzentos.  Então, quanto mais tem, mais difícil fica.  Mas Jesus viu, Ele viu 
fulano botando um, o outro botava dez, o outro vinte, o outro cinqüenta, etc., e Ele foi 
observando; e Ele viu, e sabia que aquela mulher não tinha nada, tudo que ela tinha era 
aquilo, e ela pegou e botou a moeda dela.  Quem mais ganhou foi ela, com certeza, 
porque ela deu tudo. Então, Ele desanimou, por acaso, os outros a colocarem? Não. 
Ele não desanimou ninguém a colocar, muito pelo contrário, Ele só falou que quem deu 
mais foi ela, mas Ele não desfez daqueles que deram. Então, eu nunca vou conseguir 
amolecer a minha mão, eu nunca vou conseguir amolecer meu coração, eu nunca vou 
conseguir mudar, se eu não exercitar, se eu não me esforçar. E vou começar a fazer um 
esforço... 
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6 - O REINO DE DEUS CONSISTE EM SER PRUDENTE E TRABALHAR 
PARA DEUS 

 
Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus, capítulo 25. 
Deus tem falado nesses dias muita coisa interessante, muita coisa boa, e nós 

vamos juntando uma pedra daqui, outra pedra dali, uma coisa daqui, outra coisa dali, e 
vamos colocando a nossa barba de molho.  Vamos ouvindo e pensando: “As coisas 
estão realmente ficando sérias, estão ficando difíceis.” O caminho vai se estreitando 
cada vez mais e a palavra  vai abrindo os olhos daqueles que estão caminhando; vai 
permitindo àqueles que estão caminhando, caminhar mais.  Volto a dizer, Deus tem 
falado muitas coisas e tem gente que não está nem aí.  Isso eu acho normal, eu acho 
perfeitamente normal.  

Deus disse que se nós não ouvirmos o toque da trombeta certinho, não vamos 
nos preparar para a batalha. E eu me lembro que, no quartel, ficávamos muito 
preocupados com o toque da corneta, porque quando tocava a corneta chamando, o 
corneteiro saía e tocava em vários pontos para que ninguém ficasse sem ouvir; e depois 
dizer: “eu não escutei”, não justificava.  Ficávamos atentos porque a partir daquele 
toque, alguma providência estava sendo tomada;  e ficávamos com medo da punição, 
da repreensão, com medo de não ter atendido o toque. Acontecia, às vezes, da pessoa 
estar dormindo, ou então, ter saído sem avisar. Já aconteceu muitas vezes assim. Às 
vezes, o pessoal pensava: “Eu vou dar uma saidinha, daqui a pouco eu estou aí, meia 
hora.” Então, a pessoa saía sem avisar o comandante, sem avisar o imediato dele e aí 
coincidia,  às vezes, de, exatamente naquela hora, chamá-lo.  

Durante algum tempo eu trabalhei ligado ao comandante, eu tinha o cuidado 
de, quando eu saía, avisar ao que ficava lá na seção: “Ó, se o coronel mandar me 
chamar, eu fui em tal lugar, eu estou em tal lugar; aí, você vai e me chama.”  Porque, 
uma coisa que eu não gostava era de ser chamado a atenção. Eu fazia tudo para não 
ser chamado a atenção. Quem não quiser ser chamado a atenção, procure fazer tudo 
certinho. Quando somos chamados a atenção é ruim demais, demais mesmo.  

E, no Reino de Deus, as coisas já estão acontecendo.   O Reino de Deus está 
sendo montado, a Igreja está sendo construída, a obra de Deus está sendo realizada. E 
Deus não vai parar de fazer, Ele está fazendo e Ele precisa de nós.  Às vezes Ele 
precisa de você e você não está no ponto, você não está no posto; você não está 
disponível, você não está no lugar onde você deveria estar. Será que Ele vai chamar a 
sua atenção? Será que Ele vai punir você? Será que Ele vai repreender você? Será que 
você tem consciência disso? Você já tem consciência que você é servo de Deus, que 
você trabalha para Deus? Ou você está vendo a banda passar? Como eu falei,  tem 
muita gente que ainda não acordou.  

E, a hora que Ele precisar, a hora que Ele chamar você, você  tem que estar 
pronto, temos que estar em condições de atender: “Pois não, Senhor, eis-me aqui!”, Ele 
vai dizer: “Vai lá na casa de fulano, vai lá na casa de cicrano, procura fulano.”  Os 
profetas, os discípulos, todos estavam atentos. Quando Deus precisava de um, Deus 
falava, mandava. Chegou uma hora em que Deus precisava de alguém para  realizar 
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uma obra, uma tarefa especial demais e Ele não achou quem mandasse, Ele não 
achou quem enviasse.  

Então, Ele mesmo disse: “Eis-me aqui, a mim me envia” (Hebreus 10:7). 
Porque não tinha ninguém pronto, não tinha ninguém em condições de ser enviado.  
Mas muita coisa nós podemos fazer.  E a obra de Deus está sendo realizada, as coisas 
estão acontecendo e muitos não estão atentos, não estão observando que a coisa está 
sendo feita. Outros estão atentos, observando e querendo fazer, querendo servir, 
querendo ajudar.  

Aqui em Mateus, capítulo 25, depois de muitas coisas que Deus tem falado 
nesses dias, coisas importantes demais, sobre o pecado, sobre o que fazer, como é, o 
que acontece, qual a resistência, a dificuldade que tem;  apesar de tudo o que Deus 
tem falado, às vezes nós insistimos em fazer a coisa errada, insistimos em não dar 
ouvidos a Deus. 

E eu estava aqui pensando, hoje,  orando, senti muito a presença de Deus, 
orei pela Igreja, pedi a Deus pela Igreja. Deus me fez ver, me fez observar  o quanto a 
Igreja precisa de oração, o quanto a Igreja precisa de ajuda.  Porque a Igreja é a Casa 
de Deus, é o Povo de Deus e ela peca demais; a Igreja é muita ingênua,  é muito 
bobinha, é igual ovelha. Então, é preciso que tenha pessoas cuidando dela, ajudando-a. 
A Igreja em si, ela é muito boba. E é por isso que Deus comparou a Igreja com a 
mulher, ela precisa muito de ajuda.  Mas para ajudar é preciso que alguém diga: 
“Senhor, eis-me aqui, eu quero ajudar;  o que eu tenho que fazer, o que eu preciso 
fazer para ajudar?” 

O que vocês acham que a Igreja precisa? De quê? De muita oração. Feita por 
quem? Alguém tem que fazer, tem que sair da boca de alguém. O que você acha que a 
Igreja precisa muito, muito mesmo? Vocês nem sabem. Ninguém nem sabe. Emprego, 
carro, jóias, perfumes, maridos, mulheres bonitas? O  que a Igreja precisa demais?   

 

[Suzana] Ela precisa de homens que estejam dispostos a dar a vida por ela, 
que cuide dela. 

 

Você acha que a Igreja precisa de mulheres que dêem a vida por ela? Nós 
vamos mudar lá em Efésios, vamos colocar assim: “Apóstolas, profetizas, mestras...” E 
olha que precisava mesmo, porque, o que os homens, meu Deus do céu, têm 
envergonhado a raça! O que os homens têm...  Você não fica com vergonha da raça 
não?  Mas é muito.  

Mateus, no capítulo 25, desde o versículo 1... (essa divisão que existe no 
capítulo não foi feita por Deus não, foi feita por homens, homens que talvez não 
buscavam a Deus). O capítulo 25 parece que muda de assunto, mas não muda de 
assunto.  Ele estava dizendo assim: “O reino dos céus...” A irmã não vai ler o capítulo 
inteiro, se nós lermos o capítulo 25 todo aqui, vai demorar muito, e eu tenho que 
explicar todo esse capítulo. Na primeira parte do capítulo (ele é dividido em três partes),  
fala que:  “O reino dos céus é semelhante a dez virgens...” 

Ele está falando aí do Reino de Deus, da Igreja, do Povo de Deus; o Reino de 
Deus é o Povo de Deus, é constituído pelos filhos de Deus. Então, o Reino de Deus, o 
Povo de Deus está dividido em três partes: na primeira parte, Ele fala  sobre a 
prudência. Ele fala de dez virgens, cinco virgens prudentes e cinco virgens imprudentes. 
Na realidade, Ele quer dizer que o Reino de Deus vai ser assim.  O Reino de Deus não 
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somos nós? E Ele disse que o Reino de Deus será semelhante... Então, o que vai ter 
no Reino de Deus? O que vai existir no Reino de Deus? Prudentes e imprudentes.   E o 
que mais nos irrita? São os imprudentes. Às vezes dá vontade de bater neles, mas não 
pode! E eu acho que eles erraram ali, porque diz que são dez virgens, cinco são 
prudentes e cinco insensatas;  está falando meio a meio; e eu estou com medo de estar 
errado, porque estou achando que tem mais imprudentes do que prudentes.  

Nós estamos crendo que o Reino de Deus somos nós; o pior de tudo é isso. 
Quando Jesus chegou diante dos discípulos, Ele falou assim: “Se vocês não tivessem 
me ouvido, se vocês não tivessem conversado comigo, vocês não teriam pecado; agora 
não tem desculpa o seu pecado, porque eu já falei com você; agora você realmente 
pecou contra mim.”   

Ele nos libertou da lei, a Igreja está livre da lei, mas agora ficou mais perigoso 
ainda, porque ela peca contra Cristo. Se ela não O ama, se ela não O quer bem, se ela 
não importa com Ele, se ela não liga para Ele, se Ele fala e ela não ouve, se ela é infiel, 
ela peca contra Ele. Agora não tem desculpa o pecado dela.  

Se não falar, a pessoa não está pecando, porque ela não ouviu, ela não 
escutou, ninguém falou com ela. Mas depois que ouve, depois que é batizado, depois 
que é aceito, depois que o seu nome é escrito no livro da vida, depois que você é 
separado, incluído no Reino de Deus... Aí, nós somos obrigados a corresponder.  

Porque Ele está falando é da igreja, é do reino,  o Reino de Deus vai ser 
assim; se referindo ao Reino de Deus, é claro, aqui na terra, e não ao Reino de Deus no 
céu, porque, no céu, a vontade Dele é feita, mas aqui não. Então, Ele estava se 
referindo ao Reino de Deus aqui na terra. Por isso que o “Pai Nosso”, quando você ora, 
você fala: “Seja feita a sua vontade aqui na terra como ela é feita no céu.” No céu, a 
vontade de Deus é feita, no reino Dele é feita, no reino do diabo não! No céu, no Reino 
de Deus, a vontade de Deus é feita, lá no céu não tem lugar para o infiel não!  

Agora, no Reino de Deus na terra... nós estamos falando da Igreja, do Reino 
de Deus aqui na terra.  Então Ele disse: “O Reino de Deus vai ser assim: vai ter os 
prudentes e os imprudentes, vai ser meio a meio.” 

E aí, o  que vai acontecer?  Lê por favor, Mateus capítulo 25, versículos 3, 4 e 
5: 

3) Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. 4) 
As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as 
lâmpadas. 5) E tardando o noivo, cochilaram todas, e dormiram. 

 

Azeite simboliza o Espírito Santo. As insensatas, os imprudentes não querem 
saber do Espírito Santo. E os prudentes?  “Senhor, dá-me do teu Espírito, o Espírito do 
Filho de Deus; Senhor, que eu possa fazer aquilo que o Espírito Santo faz, que eu 
tenha o Espírito do Filho de Deus.” O que o Filho de Deus fez? Amou, deu a vida  pelos 
outros, amou a Deus sobre todas as coisas. E nós estamos pedindo: “Senhor, dá-nos o 
Espírito do Filho de Deus - que é o Espírito Santo, que é o  azeite.” Uma igreja sem o 
azeite, uma igreja que não tem o azeite, uma pessoa  que não tem o azeite, que não 
tem o Espírito Santo, que não tem o Espírito do Filho de Deus!?  Porque é assim: quem 
tem o espírito de porco... Por que falamos espírito de porco? Porque a pessoa só faz 
porqueira, sujeira. 

E eu sei que aquela pessoa tem o Espírito do Filho de Deus, por quê? Ela ama  
Deus, ela tem um compromisso com Deus, ela se esforça, ela tem o Espírito do Filho de 
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Deus, que é o azeite. Todo mundo que a procura, sabe que ela tem um Espírito 
diferente dos outros.  Mas, metade da igreja, metade do povo não vai ter o Espírito 
Santo, vai estar apenas no meio. Eu imagino meio a meio, se bem que eu estou 
achando uma porcentagem muito alta. Vamos imaginar que metade da igreja, metade 
das pessoas não preocuparam com o Espírito Santo, não quiseram saber do Espírito 
Santo! “Eu vou levando do jeito que eu acho que tem que ser, vou levando do jeito que 
eu acho que está certo, eu não quero saber de ser guiado pelo Espírito Santo, não 
quero saber se está certo ou errado, vou fazer assim, do jeito que eu acho que está 
certo; eu botei na minha cabeça que é assim e é assim, pronto, acabou!.” Isso é 
imprudência. Porque, com o Espírito Santo, se você perguntar para Deus, quem sabe 
Deus o ajuda! Se você estiver certo, Ele vai lhe dar  razão; mas se você estiver errado, 
Ele vai corrigí-lo. Então, ninguém melhor do que Deus para nos ajudar. Mas o que 
dizem as Escrituras?   Que uma grande parte da Igreja não vai ter o Espírito de Deus, 
ou seja, não vai ter o azeite na vasilha. E ele vai precisar de luz.  O que é luz? O que eu 
tenho que fazer? Como eu tenho que fazer? Você talvez não tenha chegado numa hora 
de desespero, numa hora que você precisa...  “O que eu vou fazer, o que eu preciso 
fazer?” Você vai precisar de luz, você vai precisar de orientação, de ajuda.  

E você vai correr atrás e talvez não tenha mais tempo,  porque o Espírito 
Santo não será mais dado. Quem tem que buscar, tem que buscar logo; quem tem que 
ter o Espírito Santo, que tenha logo, que garanta logo o azeite, para a sua segurança. 
Então, essa é a primeira parte, que fala das pessoas que deixaram para a última hora, 
para o último dia. Os anos passam rapidamente.  “Oh busca a Deus, você tem que 
amar a Deus!”;  vem uma palavra, vem outra palavra,  mas estamos sempre... “Não, eu 
vou começar outro dia, amanhã, etc.” E o tempo passa. Eu estava olhando lá no 
jornalzinho, no informativo, andei até lendo essa semana alguns. Interessante demais, 
muito bom mesmo. Estou pensando em reeditar  algumas matérias que estão lá, 
importantes, boas, que vão ajudar aqueles que querem Deus e até mesmo aqueles que 
possam, através de uma leitura daquela, encontrar Deus. Mas eu fiquei preocupado 
com uma coisa; eu vi lá, parece que foi no ano 2000, foi feito no ano 2000, já passaram 
quantos anos? Seis anos. E tem irmão que nunca leu até hoje!  Está esperando uma 
hora.  Eu olhei a data lá e falei: “Meu Deus, nós estamos atrasados, porque tem seis 
anos que fizemos o jornal informativo e depois não fizemos mais.” E a idéia era que 
saísse  um todo mês.  

Mas  a segunda parte do capítulo fala, a partir do versículo 14, lê, por favor! 

 

14) Porque é assim como um homem que, ausentando-se do país, chamou 
os seus servos e lhes entregou os seus bens: 15) a um deu cinco talentos, a 
outro dois, e a outro um, a cada um segundo a sua capacidade; e seguiu 
viagem. 16) O que recebera cinco talentos foi imediatamente negociar com 
eles, e ganhou outros cinco; 17) da mesma sorte, o que recebera dois 
ganhou outros dois; 18) mas o que recebera um foi e cavou na terra e 
escondeu o dinheiro do seu senhor. 19) Ora, depois de muito tempo veio o 
senhor daqueles servos, e fez contas com eles. 20) Então chegando o que 
recebera cinco talentos, apresentou-lhe outros cinco talentos, dizendo: 
Senhor, entregaste-me cinco talentos; eis aqui outros cinco que ganhei. 21) 
Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel; sobre o pouco foste 
fiel, sobre muito te colocarei; entra no gozo do teu senhor. 22) Chegando 
também o que recebera dois talentos, disse: Senhor, entregaste-me dois 
talentos; eis aqui outros dois que ganhei. 23) Disse-lhe o seu senhor: Muito 
bem, servo bom e fiel; sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei; 
entra no gozo do teu senhor. 24) Chegando por fim o que recebera um 
talento, disse: Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro, que ceifas 
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onde não semeaste, e recolhes onde não joeiraste; 25) e, atemorizado, fui 
esconder na terra o teu talento; eis aqui tens o que é teu. 26) Ao que lhe 
respondeu o seu senhor: Servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde 
não semeei, e recolho onde não joeirei? 27) Devias então entregar o meu 
dinheiro aos banqueiros e, vindo eu, tê-lo-ia recebido com juros. 28) Tirai-
lhe, pois, o talento e dai ao que tem os dez talentos. 29) Porque a todo o que 
tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância; mas ao que não tem, até aquilo 
que tem ser-lhe-á tirado. 30) E lançai o servo inútil nas trevas exteriores; ali 
haverá choro e ranger de dentes. 

 

A segunda parte está  falando a mesma coisa; no Reino de Deus também vai 
ser desse jeito, quer dizer, na Igreja.  O que vai existir no Reino de Deus? O que vai 
existir na Igreja? O que vai existir no meio do povo? A outra parte da parábola,  a outra 
questão aqui é a dos talentos. O que é isso? A primeira parte foi sobre prudência e 
imprudência. A segunda parte fala dos talentos.   O que são talentos? Pega o 
microfone. Você exerce bem os seus talentos? 

 

[Zé Alves] Não. 

 

Ou acha que você não tem talentos? 

 

[Zé Alves] Eu tenho muitos talentos, mas eu não exerço não! 

 

Tem. Tem que ter, não é possível que Deus não deu nenhum talento para ele 
e largou ele sem nada. E agora pergunta ao Fernando se ele administra bem os 
talentos dele. Ele já ficou vermelho,  já tem a resposta. Muitas vezes, você nem sabe 
que tem. E isso acontece ou não acontece com a Igreja? E os seus talentos? Será que 
Deus reuniu um povo, chamou um povo e não deu nenhum talento? Não deu nenhum 
para você não? 

 

[Elcion] Um recebeu dois, outro cinco, outro dez, acho que eu recebi pelo 
menos um. 

 

Deus diz: “Vai ser assim:  Vai ser um povo onde tem prudentes e imprudentes, 
vai ser um povo que não vai importar.” Eu não acredito que Deus não tenha dado às 
pessoas que estão aqui, pelo menos um talento. E eu pergunto: Sinceramente, você 
acha que você tem trabalhado bem o talento que Deus lhe deu, ou você nem pensa 
nisso?  

Então, é uma falha nossa? É uma falha?  Porque, às vezes, você pega os 
seus talentos e vai usá-los lá não sei aonde; você não exerce, você não trabalha para 
Deus, e os anos vão passando; e é impressionante como os anos passam rápido. Eu 
estava dizendo a respeito dos informativos, num instante passa o tempo.  E a idéia 
nossa era fazer um todo mês para ajudar, para ensinar o povo. Era fazer livros, fazer 
isso, era construir um lugar onde pudéssemos fazer encontros, era para administrar, 
edificar a Igreja, trabalhar as pessoas. Muita coisa foi feita. Mas é aquilo que nós 
falamos no começo, que falta muita coisa ainda, nós não terminamos, não acabamos. 
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Parece que nós dormimos, cansamos, as virgens foram dormir. Elas pensaram 
assim: “O Senhor não vai voltar logo, Ele vai demorar a vir, não volta, Ele não vem.” Aí, 
foram dormir. 

É ruim falar do jeito que eu estou falando, mas, às vezes, nem passa pela 
nossa cabeça que existe o Reino de Deus, nem passa pela nossa cabeça que nós 
temos um compromisso com Deus. Compromisso de quê? De servir a Deus. Nós 
somos servos de Deus, o Reino de Deus é constituído por servos de Deus. Deus 
chamou você foi para isso: em primeiro lugar, para você servir a Deus. Ele diz: “Eu vou 
te ajudar, vou acampar os anjos ao seu redor; quando você precisar de mim, você me 
chama, mas eu quero que você me sirva.” Então, se às vezes  não sabemos o que 
temos que fazer, o que  temos que dizer? Servir a Deus não é só pregar ali não.  Servir 
a Deus não é só  tocar um instrumento ou pregar não! Daqui a pouquinho vocês vão ver 
a terceira parte.  

A obra de Deus precisa ser feita, a Casa de Deus é o Reino de Deus, precisa 
ser edificado; e nós precisamos ter prudência e precisamos trabalhar os nossos 
talentos. Alguém disse: “Nós temos talentos sim!” Eu não acredito que Deus tenha 
deixado alguém sem nada, Adriana! Vamos para a terceira parte. Versículo 31, lê, por 
favor! 

 

31) Quando, pois vier o Filho do homem na sua glória, e todos os anjos com 
ele, então se assentará no trono da sua glória; 32) e diante dele serão 
reunidas todas as nações; e ele separará uns dos outros, como o pastor 
separa as ovelhas dos cabritos; 33) e porá as ovelhas à sua direita, mas os 
cabritos à esquerda. 34) 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; 35) porque tive fome, e me destes 
de comer; tive sede, e me destes de beber; era forasteiro, e me acolhestes; 
36) estava nu, e me vestistes; adoeci, e me visitastes; estava na prisão e 
fostes ver-me. 37) Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos 
com fome, e te demos de comer? Ou com sede, e te demos de beber? 38) 
Quando te vimos forasteiro, e te acolhemos? Ou nu, e te vestimos? 39) 
Quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos visitar-te? 40) 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. 41) 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; 42) porque tive 
fome, e não me destes de comer; tive sede, e não me destes de beber; 43) 
era forasteiro, e não me acolhestes; estava nu, e não me vestistes; enfermo, 
e na prisão, e não me visitastes. 44) 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? 45) 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.  46) E irão eles para o castigo 
eterno, mas os justos para a vida eterna. 
 

Então, o que ficou para a terceira parte? Primeira parte: prudência e 
imprudência; segunda parte: talentos; e a terceira? O que seria a terceira? A terceira 
coisa seria trabalho, servir a Deus. Porque, o que adianta nós termos prudência, 
talentos e etc., mas não estarmos dispostos a servir. “Não, eu não tenho tempo! Eu não 
tenho tempo para servir a Deus, eu não tenho tempo para trabalhar para Deus; eu 
tenho talentos, prudência, eu oro, eu vivo preocupado, eu faço promessa, faço 
campanha, etc., mas eu não trabalho para Deus, eu não tenho tempo para trabalhar 
para Deus.” 
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Ele estava com fome e não teve um Filho de Deus para dar comida a Ele. 
Ele estava com sede e não teve um Filho de Deus... Porque o Filho de Deus estava lá 
assistindo... sei lá que “diabo” ele estava assistindo! Ele estava ocupado e não pôde 
visitar o enfermo; não pôde dar a comida para quem estava com fome, ele não tinha 
tempo. Então, o que adiantou? E essa é uma coisa que realmente acontece. O Reino 
de Deus é constituído por pessoas pobres, pessoas com fome, pessoas nuas, pessoas 
ignorantes, que não sabem ler, que não sabem, às vezes, escrever. O Reino de Deus é 
constituído de pessoas assim, ele é  heterogêneo, ele não é homogêneo. O Reino de 
Deus tem doentes.  Então, alguma coisa precisa ser feita pelos doentes. Deus está ali 
no doente, ou não está? Esperando ajuda, esperando um conselho, esperando a 
oração, esperando o apoio.   

Aí,  ficamos em casa, isolados e preocupados só com a nossa vida, “de 
preferência, não quero envolver com ninguém, porque vai me amolar, vai me dar 
trabalho!" E aí, fica cada um na sua. E isso não vai agradar a Deus.   

Esse fator é um fator importante (prudência), esse outro fator também é um 
fator importante (talentos), e esse fator aqui, é o fator, para mim, mais importante, 
porque isto aqui é uma questão de justiça. Esse aqui é o fator mais importante e o mais 
perigoso que tem; porque Deus dá a você sabedoria, para quê? Para você usar a 
sabedoria. A sabedoria, é um talento, para você usar em  benefício do mundo? Para 
você gastar esse talento seu no mundo? Não. Você tem que pensar na Igreja; você tem 
que usar a sua sabedoria em benefício da Igreja.  Você tem que usar isso em benefício 
da Igreja! Tudo o que você tem. A Bíblia diz: “Serve a Deus com tudo o que você 
tem.” Deus lhe deu uma sabedoria, lhe deu um conhecimento, para quê? E você 
entende que isso foi dado por Deus,  que isso é uma dádiva de Deus.  

Às vezes queremos a bênção de Deus, e, aí, o filho pródigo foi gastar aquilo 
no mundo, e foi envolver com o mundo. Não, vamos primeiro ver se realmente nós 
fizemos tudo o que tínhamos que fazer para a Igreja. Nós temos jovens precisando de 
orientação; precisamos de mulheres que têm juízo para orientar as que não têm juízo. 
Falamos que precisamos muito de homens, mas o Reino de Deus não é constituído só 
de homem, ele é constituído também de mulheres. E as mulheres pensam que não têm 
o que fazer; têm muito o que fazer. Não é semear contenda, fuxico. Tem essas coisas 
que, às vezes, acontece.  É preciso combater isso. Nós estamos precisando de pessoas 
que trabalhem na área de saúde. Faltam trabalhadores, faltam operários para orientar 
os jovens, orientar os meninos. Por exemplo, nós falamos: “vamos fazer um encontro de 
jovens, vamos fazer um encontro de casais, vamos fazer assim, vamos fazer assado, 
vamos visitar as outras igrejas, vamos trabalhar.”   E aí, de repente, nós estamos 
correndo, vamos fugindo da nossa responsabilidade. Isso é uma questão de justiça. 

O Reino de Deus é isso. É prudência e imprudência, talentos e a colheita. Tem 
o que fazer. Eu falo para vocês que os meus dias são poucos para tudo o que tem que 
fazer. Até nisso, por exemplo, orientar um irmão, onde que ele compra um lote; orientar 
o irmão como ele faz a casa; orientar o irmão como ele deve administrar as coisas dele; 
como  comprar; como vender. Quem tem talento, tem que empregar o seu talento em 
benefício da Igreja. “Olha, qualquer coisa, você me procura, eu vou  ajudá-lo e não vou 
cobrar nada.” Às vezes, o Rafael fica ali perdido, precisando de orientação, precisando 
de ajuda, fica inútil, às vezes, por causa disso. O Adriano, para reformar a casa dele, se 
não tiver alguém  lá ajudando, ele faz bobagem. É preciso que alguém esteja lá, que 
alguém que tenha talento  possa ajudar. O Alisson quer mudar a gráfica lá não sei para 
onde, alguém tem que orientá-lo. É uma instalação elétrica, é uma coisa daqui, outra 
dali. O Reino de Deus somos nós. E se nós ajudássemos uns aos outros, se nós 
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cooperássemos uns com os outros e não levássemos uma vida isolada... Tem muito 
o que fazer.   

Não vivemos arrumando, ajudando? E eu gostaria de fazer muito mais. E a 
igreja gostaria de fazer muito mais, e o Reino de Deus podia fazer muito mais. Não era 
para ter um pobre aqui se você quer saber; não era para ter uma pessoa pagando 
aluguel aqui, não era para ter. Isso é injustiça da nossa parte, é covardia da nossa 
parte. Tem muita coisa para fazer, e isso vai nos separar no fim; e o pior de tudo é isso, 
que isso, no fim, vai nos separar. Vai dizer: “Você vai para lá, você para cá, porque Eu 
lhe dei talento e você não soube o que fazer dele, Eu lhe ajudei e você foi injusto.”  

Então, o capitulo não é dividido, o capitulo é um só. O homem foi quem dividiu, 
mas lá está uma coisa só: o Reino de Deus vai ser assim, assim e assim. E aí, nós 
pensamos numa Igreja, num povo.  O povo está aqui, é só botar para funcionar, 
executar a obra.  Agora, o que pode acontecer? Nós vamos sair daqui e vai ficar tudo 
do mesmo jeito. Pode acontecer isso? Pode. Pode acontecer de nós sairmos daqui e 
ficar tudo do mesmo jeito. Mas pode também alguém dizer: “Eu vou reagir, eu vou 
acordar, eu vou clamar a Deus, eu vou invocar o Senhor,  vou começar a verificar e vou 
trabalhar os meus talentos,  vou fazer alguma coisa; eu não vou ver Jerusalém sendo 
destruída, não vou ver o inimigo tomando conta, não vou ficar vendo, eu vou fazer 
alguma coisa.  Deus vai me ajudar, eu não digo o que eu vou fazer porque eu não 
posso garantir que eu faça, mas eu vou fazer alguma coisa pela Igreja, eu quero ver um 
povo que não tem como reclamar dele!.” 

Aquele que já está cheio de coisas para fazer, melhor ainda; e aquele que não 
está, vai procurar fazer. Porque Deus vai dizer assim: “Vem cá, meu filho, passa para 
cá, porque você fez isso, isso e isso; sabe aquela hora, aquele dia, aquele cuidado, 
aquele apoio que você deu, vem cá, fica aqui.” 

Eu queria um dia pegar vocês e mostrar tudo o que essa Igreja já fez. Pegar 
vocês todos, colocar num caminhão e sair para mostrar para vocês o que essa Igreja já 
fez.  Ela já fez muito, mas  eu acho que ela tem talento, tem condições de fazer mais; 
ela tem mesmo. Se nós levantarmos e dizermos: “Senhor, nós vamos acordar para isso, 
não vamos ficar só olhando e vendo os muros caírem não, nós vamos agir!.” E vocês 
podem ter certeza que vocês vão ver o fruto do trabalho dessa Igreja. E a Igreja, de 
repente, se sente até melhor, se sente mais feliz, porque o Espírito Santo fica feliz no 
nosso meio. 

Deus falou conosco?  

 

[Lucas Fleury] Amém. É muito sério mesmo!  A responsabilidade nossa, o 
tanto que Deus nos tem dado talentos, o tanto que Ele tem apostado em nós e 
podemos decepcioná-lo.  Temos que parar para pensar, tem muita coisa para fazer e 
fazer mesmo, não ficar ocioso, porque naquele dia, Ele vai separar o justo do injusto: 
“você foi fiel, você não foi!” 

 

Tem muita coisa para fazer, porque o Reino de Deus não é só a Igreja de 
Goiânia, temos irmãos que você nunca viu; temos irmãos que nunca ouviram o 
Evangelho e a palavra vai chegar neles ainda, e vai chegar através de vocês. Nós 
temos que pensar como nós vamos fazer para chegar.  Como que nós vamos fazer?  
Pensar, deitar na cama, por o travesseiro mais alto um pouquinho e pensar assim: “Os 
meus irmãos espalhados pelo mundo inteiro esperam, Senhor, será que eu vou chegar 
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até o meu irmão lá não sei aonde?” Ou nós vamos limitar o Reino de Deus só aqui? 
Não. A Bíblia diz que as nações virão. Quando você vê a obra que Deus pôs nas 
nossas mãos, você pensa: “Como nós vamos fazer para chegar?” E se você se 
colocasse: “Senhor, eis-me aqui, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu me 
coloco aqui para ajudá-lo, manda, envia, faz alguma coisa por mim!” E quando eu me 
disponho a servir a Deus, alguém vai estar me servindo, alguém vai estar fazendo por 
mim. Lá está escrito assim: “Dai e dar-se-vos-á.” “Ao que tem se dará...” Se você 
precisar de dinheiro, Deus vai encher você de dinheiro; se você precisar de talento, 
Deus vai lhe dar talento; se você precisar de sabedoria, Deus vai lhe dar sabedoria. Não 
vai faltar nada. Mas, cuidado para você não perder a oportunidade que Deus está 
dando para você!  

 

[Júnior] Eu estava observando o senhor falando aí, e comparando com a 
reunião passada, sábado, hoje de manhã, é uma seqüência. Você vê que falou muito 
sobre o pecado, então, é um pecado... 

 

É um pecado enorme! 

 

[Júnior] Você não fazer, você estar ouvindo esse tempo todo e não fazer... 

 

E não fazer, e não amar a Deus... 

 

[Júnior] Não ter prudência... 

 

Não querer bem a Deus, não servir a Deus. Nós falamos esses dias que 
quando você  ama, você chega terra no pé, você quer presentear, quer agradar. E com 
nossas atitudes, provamos que não amamos a Deus, provamos que não amamos as 
coisas de Deus. Então, isso que o Júnior está falando, Deus vem falando. Se nós não 
dermos ouvidos a isso, estamos pecando contra quem? Isso aqui não é legalismo não, 
não estamos debaixo da lei, cada um tem o direito de fazer o que quer, mas só que 
peca contra Ele.  Você tem o direito de dizer: “Não. Eu não vou!.” Mas você peca, você 
pode ter certeza que você está pecando contra Ele; porque Ele o chamou, o libertou, o 
ajudou, o atendeu na hora da aflição, o acudiu na hora difícil, o acolheu, e esperava que 
você  produzisse um fruto bom.  

 

[Alisson] Uma parte interessante que o senhor disse, é a questão de ajudar as 
outras pessoas, e eu estava pensando que temos quase tudo aqui na nossa 
“comunidade” se dizendo  Povo de Deus, o Povo do Reino de Deus.  Temos açougue 
para comprar carne e, às vezes,  compramos em outro lugar e não compramos lá; 
temos som,  temos gráfica,  temos dentista,  fisioterapeuta,  restaurante, cosméticos, 
arquiteto, marceneiro, pedicure, manicure; tem de tudo,  cabeleireiro. E se ajudássemos 
uns aos outros aqui mesmo? 

 

Nossa! Seria bom demais! 
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Por exemplo: a habilidade,  tem pessoas que têm facilidade para fazer um 
negócio e outros não têm; aí, ao invés de eu pedir no mundo o auxilio de uma pessoa 
que vai me passar para trás, que vai acabar me prejudicando, então, eu confio no 
irmão, eu acredito no irmão, eu vou dizer para o irmão: “Está aqui oh! Eu vou botar na 
sua mão!.” “Eu sei que ele vai trazer para mim, rigorosamente, o troco, se tiver.” 
Quantos irmãos, às vezes, no nosso meio, precisam comprar um carro, mas não 
entendem nada de carro, não sabem comprar carro. Então, você diz: “Vem cá, que 
carro você quer? Mais ou menos quanto? É tanto? Então, está aqui.”  

Nós temos um, temos outro, que vai poder fazer isso para você; aquela 
pessoa vai, arruma, traz, etc. 

 

[Alisson] Mas, às vezes, um faz para o outro e leva o cano... 

 

Acontece isso, e é por isso,  exatamente por isso que o diabo está no nosso 
meio. Mas, se isso acontecer? Você vai destruir o Reino de Deus? Você vai prejudicar o 
Reino de Deus? Você vai se voltar contra o Reino de Deus porque aconteceu com 
você? Não. O que você vai fazer? “Senhor, perdoa o meu irmão.” Traz ao nosso 
conhecimento; se for necessário, nós vamos ressarcir o prejuízo que você teve, mas 
que não prejudique o Reino de Deus. Aquele irmão vai acertar com Deus, aquele irmão 
vai se ver com Deus. Eu já passei por muitas situações semelhantes e eu continuo 
crendo no Reino de Deus. Que todo homem seja falso, mas o Reino de Deus é 
verdadeiro, que todo homem seja mentiroso, mas o Reino de Deus não! 

Precisamos investir e crer no Reino de Deus.  Porque é exatamente isso que 
você falou que o diabo faz,  para as pessoas dizerem: “Não confio, não acredito, não 
vou fazer mais isso!.”  

 

[Alisson] Para difamar a imagem. 

 

É o que mais acontece, para que o Reino de Deus não exista, para que a 
palavra de Deus não se cumpra no nosso meio. Isso é uma coisa que você não deve 
nem falar. Se aconteceu com você, fica caladinho para não prejudicar o Reino de Deus. 
Conversa com Deus e conversa conosco. “Oh, meu irmão, aconteceu isso, isso e isso.” 
Você pode ter certeza que nós vamos ressarcir o seu prejuízo para que o Reino de 
Deus não seja prejudicado.  

É exatamente isso. Isso que você falou é muito interessante, é exatamente 
isso. Vai formando uma família, vai criando uma amizade.  Por exemplo, eu vou lá, eu 
não quero saber se o Josias vai escolher uma carne boa para mim, se ele vai cobrar 
mais caro de mim; o que ele vai fazer é problema dele, exclusivamente dele. Eu vou lá e 
vou dizer: “Josias, arruma para mim aqui, irmão, isso, isso e isso. Quanto é? Tanto. 
Está aqui.” 

É isso que precisa, pense bem nisso! Muita sujeira, muita coisa errada 
acontece no nosso meio é por causa disso, é porque o diabo não quer que o Reino de 
Deus seja estabelecido. Nós  vemos gente até chorando, pedindo: “Seja estabelecida a 
Casa de Deus; seja aqui Senhor, o teu tabernáculo. Seja aqui o seu povo!.” 

Deus falou conosco? 
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[Suzane] Isso que o senhor está falando, a intenção do inimigo é que esse 
povo não exista. Então, tudo isso que acontece, por exemplo, o senhor leu sobre o 
trabalho, sobre servir; às vezes, você vai ajudar, mas aquele que você ajuda é o que 
fala mal de você; aí você fala: “Não quero que falem mal de mim, então não vou ajudar 
mais!’ Aí o outro: “Não vou fazer isso mais!” “Também não vou fazer aquilo mais!.” E aí, 
você vai deixando de trabalhar, vai deixando de servir, e os seus talentos vão ficando... 
Então, não interessa se fala mal ou se fala bem, não interessa se está mentindo ou se 
está falando a verdade a seu respeito, não interessa. Interessa é se você está fazendo, 
se você está trabalhando e, com isso, quem está ganhando é o Reino de Deus, porque 
aquilo que você está fazendo é que vai trazer vida para o povo, vida para você mesmo.  

 

A ingratidão, a falta de consciência, essas coisas que trazem. Mas nós temos 
que superar essas coisas, passar por cima e dizer: “Senhor, teu reino realmente é bom, 
a Casa do Senhor é boa.” 

Essa é a grande visão da Igreja, essa é a real visão da Igreja, é dar, é servir 
sem esperar. Sabe, eu creio nisso, luto por isso, tenho feito isso e me sinto bem. Vamos 
curvar nossas cabeças, agradecer a Deus e não vamos deixar só em conversa, vamos 
servir a Deus. 
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7 - “RESISTA AO  DIABO E ELE FUGIRÁ DE VÓS” 
 

Vamos abrir nossa Bíblia em Marcos, capítulo 9, versículos 19 ao 29: 
 
 

19) Ao que Jesus lhes respondeu: ó geração incrédula! até quando estarei 
convosco? até quando vos hei de suportar? Trazei-mo. 20) Então lho 
trouxeram; e quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o 
convulsionou; e o endemoninhado, caindo por terra, revolvia-se espumando. 
21) E perguntou Jesus ao pai dele: Há quanto tempo sucede-lhe isto? 
Respondeu ele: Desde a infância; 22) e muitas vezes o tem lançado no fogo, 
e na água, para o destruir; mas se podes fazer alguma coisa, tem 
compaixão de nós e ajuda-nos. 23) Ao que lhe disse Jesus: Se podes crer, 
tudo é possível ao que crê. 24) Imediatamente o pai do menino, clamando, 
com lágrimas disse: Creio! Ajuda a minha incredulidade. 25) E Jesus, vendo 
que a multidão, correndo, se aglomerava, repreendeu o espírito imundo, 
dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno: Sai dele, e nunca mais entres 
nele. 26) E ele, gritando, e agitando-o muito, saiu; e ficou o menino como 
morto, de modo que a maior parte dizia: Morreu. 27) Mas Jesus, tomando-o 
pela mão, o ergueu; e ele ficou em pé. 28) E quando entrou em casa, seus 
discípulos lhe perguntaram à parte: Por que não pudemos nós expulsá-lo? 
29) Respondeu-lhes: Esta casta não sai de modo algum, salvo à força de 
oração e jejum. 

 

Nós temos aqui um trecho das escrituras onde um rapaz  tinha um problema 
de saúde; e era um problema espiritual, causado pela presença de um espírito de 
enfermidade, um espírito que estava ali, errado, um espírito fora do seu lugar; não era 
para ele estar ali. Então, os discípulos de Jesus pelejaram para expulsar aquele 
demônio e não conseguiram. E Jesus, aparecendo, expulsa o demônio, manda o 
espírito sair e não voltar mais. Porque uma coisa é o espírito sair e ficar ali do lado.   Ele 
fica ali do lado para criar uma confusão maior na vida da Igreja. Ele sai e fica do lado, 
daí um pouquinho ele está dentro de novo e a pessoa está fazendo as mesmas coisas. 
Jesus expulsa o demônio, manda que o demônio saia e que não volte mais. Então, 
aquela pessoa nunca mais teve aquele problema. Por quê? Porque ela ficou 
completamente liberta daquele espírito. Ela pode ter tido outros problemas, mas aquele 
problema ela não teve mais. 

Às vezes, o espírito aproveita a situação da pessoa. Eu me lembro que o 
Daniel, quando era pequenininho, com dois anos de idade, tinha muita fraqueza por 
causa da estrutura que ele tinha. E era fácil adoecer; muito fácil pegar uma gripe; volta 
e meia estava gripado.  Quando ele não estava gripado, estava com bronquite. E por 
causa daquela fraqueza, daquela limitação que ele tinha, era muito fácil pegar uma 
pneumonia também. Eu me lembro que quando ele fez dois anos, estava na U.T.I, 
conseqüência de uma bronquite, gripe e uma pneumonia. E o menino, pequenininho 
demais, e já tinha problema na perna, quer dizer, tudo contribuía para que ele tivesse 
dificuldade. Então, o espírito aproveita aquela situação da pessoa e entra. É a mesma 
coisa de você ter uma terra, mas é uma terra que não dá feijão, é uma terra que não é 
boa para milho, não é boa para tomate. Por exemplo, tinha uma terra ali em Goianápolis 
que era muito propícia para plantio de tomate. Depois de um certo tempo perdeu isso e 
passou a não dar mais tomate. A terra do tomate deixou de ser, não dá mais tomate ali, 
porque a terra não é mais propícia àquele plantio.  
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Nós somos comparados com isso, nós somos uma terra.  Deus disse: “Saiu 
o semeador a semear...” Então a semente cai em mim, cai em você, a semente cai em 
nós. Se a nossa terra não é propícia a um determinado tipo de coisa, ele vai procurar 
outra terra, outro lugar. O inimigo, para nos perturbar, aproveitou a fragilidade daquela 
criança e, além da enfermidade natural, ficava ali um espírito de enfermidade para 
agravar mais ainda a situação. É interessante, até o medicamento que normalmente 
teria que dar certo, não dava certo. O médico chegou a falar para mim: “A medicação é 
essa, mas a criança não reage.” É incrível, é impressionante como às vezes dá certo 
para um e não dá certo para outro.  

Alguma coisa estava errada. E um dia eu estava com muito desespero de 
tanto lutar com aquele problema, então eu orei com o menino, com muita vontade, com 
muita determinação e expulsei aquele espírito, gritei, fiz o que eu podia fazer. E valeu.  
Valeu por quê? Porque a partir dali, todo mundo sabe que a bronquite não sara assim 
facilmente; às vezes, a criança leva aquele problema até uma certa idade; e a partir 
daquele dia que eu orei com o Daniel, ele nunca mais teve uma crise de bronquite. Não 
me lembro dele ter pneumonia mais. E ele foi para os E.U.A, enfrentou um clima frio; eu 
ficava, às vezes, preocupado, mas nunca mais.  

Jesus  falou: “você vai sair e nunca mais volte.” E nós estávamos falando 
sobre a questão da terra, se ela é propícia ou não. Nós temos que resistir o diabo para 
ele fugir. Mas quando a pessoa não tem força, como no caso da criancinha, um adulto 
tem que ajudar. Ora com a pessoa uma vez, duas vezes, três vezes, convença a 
pessoa, expulsa o demônio, faz o que você tem que fazer. Como nós temos falado 
esses dias, ninguém faz essas coisas se não tiver uma coisa ruim ali ajudando. Às 
vezes, a pessoa não está possessa, mas existe um espírito ali por perto ajudando a 
pessoa a beber, a mexer com droga; ajudando a pessoa na prostituição; ajudando a 
pessoa a fazer coisa errada. Pode, às vezes, não estar possuindo aquele corpo, mas 
ele está ali por perto. Ele se sente dono daquela pessoa, se sente proprietário daquele 
corpo. 

Imaginamos que existem três estágios: a opressão, a sujeição e a possessão. 
A pessoa fica oprimida, oprimida, oprimida, até que o demônio passa a sujeitar aquela 
pessoa.  O que é isso? Ele vai oprimindo a pessoa, cerca daqui, cerca dali até que ele 
passa a sujeitá-la. A partir do momento que ele sujeita a pessoa, ele a leva para onde 
ele quer, faz dela o que ele quer. Ela passa a ser uma propriedade dele, ela está sujeita 
àquele espírito e o procedimento daquela pessoa sempre é de acordo com aquele 
espírito, não muda. É a mesma coisa da terra propícia ao plantio daquilo. Depois vem o 
terceiro estágio, que é a possessão, quando o espírito possui aquele corpo. Esse é o 
mais grave de todos. Aí sim, a pessoa não tem mais domínio, ela não consegue reagir. 
Porque está escrito assim: “Resiste ao diabo e ele fugirá de vós” (Tiago 4:7). Mas 
quando você está possesso, como você vai resistir ao diabo? 

Porque, resistimos o diabo é com o Espírito que está em nós. A terra resiste à 
semente com a qualidade que ela tem. E nós resistimos com o Espírito que está em 
nós. Se o espírito que está em mim é amigo do diabo, ele vai resistir ao diabo? Se o 
espírito que está em mim é um demônio, ele vai resistir outro demônio? Deus disse que 
o reino dele não é dividido. O reino de satanás não é dividido. Então, todos nós 
devemos ter muito cuidado com isso.  Com o quê? Não permitir que essas coisas 
aconteçam, ou seja, se você se sente oprimido, o que você tem que fazer? Resistir o 
diabo, antes que ele... Que jeito que ele oprime a pessoa? A opressão não é só coisa 
ruim não. O que é oprimido? Oprimido é pressionado. “Cerca daqui, cerca dali,” você 
pode estar assim, sendo oprimido por uma coisa muito boa. Você chega aqui e está 
vendo uma coisa boa, chega ali e vê outra coisa boa, aí você vai ficando sem saída.  
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Se aquela coisa boa é de comer, você come. Eva foi oprimida quando o 
diabo começou a mostrar para ela aquela árvore perfeita: “olha que coisa mais 
engraçadinha!” E ele foi mostrando a árvore até que Eva não suportou mais tanta 
tentação. Ela foi oprimida, ela foi cercada de todos os cantos, e não teve jeito, caiu. 
Comeu da árvore que não era para comer. A partir daquele momento, ela passou a ser 
sujeita; o que o diabo fez? Segundo ato: “Já que você comeu, achou bom, pegou, agora 
vamos ali, lá para aquele idiota ali!” Passa para frente: “Oh, faz isso!” Ela não teve 
escolha e nem Adão suportou, ele foi oprimido por Eva, foi tentado por Eva. 

Quantas vezes o homem ou a mulher é tentada por uma situação e não 
agüenta, não suporta aquela pressão e acaba fazendo. Por exemplo, você vai comprar 
algo, é ruim quando você tenta sair e o vendedor fica daqui e dali, por fim você fala: 
“Pronto! Tira a nota.” Para ficar livre daquela situação, você compra. O reino do mundo, 
o reino do diabo existe, ele é real. Mas nós não vamos resistir ao diabo se o espírito que 
estiver em nós não for contrário a ele, tem que ser contrário. Se for seu amigo, se ficar 
do seu lado, ele vai continuar ali. Vai chegar e não vai ser expulso. Você precisa resistir 
da seguinte forma: “Eu não quero isso, eu vou lutar contra isso.” 

Quando eu orei com o Daniel, nunca mais o Daniel teve problema de 
bronquite; mas, daí para frente, às vezes tem outras coisas que você não ora com a 
mesma intensidade, com a mesma vontade. Por que não oramos  com a mesma 
vontade? 

[Welmo] Eu penso assim: pelo menos no caso da doença, imaginamos que 
seja coisa mais grave. Aí, pensamos que aquilo é grave e que aquilo precisa de uma 
cura. Agora, outras coisas não damos tanta importância assim, achamos que não é 
importante; por exemplo, a mentira. É uma coisa que achamos que não é tão importante 
assim; não perseveramos em vencer a mentira e aí o espírito continua. 

Por que você acha que nós não oramos com tanta intensidade? 

[Júnior] Eu creio assim, pelo que está sendo mostrado, não acreditamos. E vê 
aquilo ali e pensa que não tem nenhum mau; “não, isso aqui não vai me afetar tanto 
quanto afeta uma bronquite.” 

Jesus falou, depois, assim: “Tudo é possível ao que crê!” (Marcos 9:23). O 
pai do menino o pegou e o trouxe desesperado. Ele falou: “Olha, ora com esse menino 
aqui, pelo amor de Deus, eu sei que o Senhor pode; tem misericórdia.” A fé não foi do 
menino e nem de quem expulsou o demônio. Jesus fala: “A sua fé, é sua, tudo é 
possível àquele que crer.” O pai estava desesperado;  quantas vezes aquele menino 
caía no fogo, quantas vezes aquele menino caiu em situações em que ele ficava triste. 
Com certeza, tinha que ter muito cuidado, porque logo aquele menino caía, desmaiava, 
sentava perto do fogão;  aquele pai estava desesperado.  Quando eu orei com o Daniel, 
eu já estava desesperado, eu queria por tudo... Mas eu não tenho a mesma fé, o 
mesmo desespero por outras coisas. Às vezes você vai orar, você fala: “Senhor, se for 
possível, o Senhor não leva a mal não, mas quando o Senhor passar por aqui, se for o 
caso...” Quer dizer, aquilo não está incomodando, aquele espírito não está 
incomodando.  

Por exemplo, como eu vou expulsar o espírito de vaidade se ele não está me 
incomodando tanto? Eu não vou resistir o espírito de vaidade, vou resistir aquele outro 
espírito tal, e tal e tal e vou deixar esse de vaidade. Semana que vem... fim do 
ano...talvez...vou deixando ele por último. Por quê?  Não me incomoda nada, às vezes 
até me ajuda! Então, eu não resisto. Eu imagino quantos outros não resistimos, não 
importamos que eles fiquem ali. Não levamos a mal que eles fiquem ali, que operem em 
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nossa vida, que operem através de nós, não importamos que eles ajam. Então, ele 
está agindo e vai ficar agindo. Porque ele passa a ser uma pessoa de casa, um amigo; 
então ele não é inimigo, é amigo. E como eu vou expulsar um amigo? 

E nós precisamos de uma definição na nossa vida, uma posição. Aquilo que 
Deus mostra para mim, aquilo que Deus me alerta: “Examina o espírito.”   Deus 
manda que façamos isso. Aí, você não examina o espírito e o espírito fica ali; e isso não 
é bom. 

Eu me lembro que no velho testamento, muitas vezes Deus falava para o 
profeta: “Manda eliminar, matar tudo.” O que o rei fazia? 

[Welmo] Não matava tudo. Deixava algumas coisas. 

Porque o rei achava... 

[Welmo] Que não tinha problema. 

Que não era tão ruim assim, que não era tão mau assim. Então, o rei tirava só 
o grosso, para o profeta não ficar chateado, porque o profeta trazia o recado, ele falava 
para o rei: “A palavra de Deus é limpar, derrubar o altar, arranca-o, bota fogo e queima 
tudo.” Aí ele ia: “Ah, mas é tão bonitinho!” E quantas vezes não fazemos  isso? “Não é 
possível que Deus vai implicar com isso ou com aquilo!” Às vezes, é uma coisa à-toa 
que está dentro da nossa casa. É uma moda, por exemplo. Quantas modas são 
lançadas com aliança que a pessoa faz com o diabo para poder vender aquele produto? 
E Deus alerta você quanto a presença daquilo dentro da sua casa. O que você faz? Aí 
você olha e imagina que não tem nada. Quantas vezes Deus os chamou e disse: “Pega 
a imagem esculpida, pega isso, quebra, arranca, joga fora que Eu não quero ver nem 
sinal disso.”  Eles não tinham coragem de fazer as coisas do jeito que Deus mandava.  

Às vezes, nós pensamos que não existe isso. Existe. Se Deus disser que não 
quer uma roupa vermelha dentro da sua casa, o correto seria você pegar tudo o que é 
vermelho dentro da sua casa e tirar. Até mesmo para você aprender a acreditar em 
Deus, aprender a ser fiel a Deus, aprender a obedecer a Deus. Porque talvez  o espírito 
esteja agindo na vida da pessoa através daquela cor. Nós tivemos vários casos aqui 
mesmo, na Igreja, de coisas dessa natureza. “Resista o diabo e ele fugirá de vós” 
(Tiago 4:7). Mas para resistir o diabo é preciso que o espírito que estiver em mim seja 
contrário àquela situação. “Eu não quero isso, eu não admito mais isso.”  

Então, a terra é propícia àquele tipo de coisa, e cabe a nós resistir, impedir 
que aquilo cresça. Porque, depois que cresce, depois que alcança um determinado 
espaço, aí fica muito mais difícil. Porque ele já acostumou, ele se sente em casa.  

Todo mundo sabe que era para Abraão e Sara terem Isaque.  Mas, por uma 
série de coisas (que nós não vamos falar agora porque a história é comprida), nasceu 
Ismael. E quantos problemas, quantas dificuldades Ismael causou na casa de Abraão!  
Até que um dia, quando Ismael já estava grande, querendo ir embora, saiu. Mas 
enquanto ele ficou ali causou problemas. 

Jesus está sempre nos alertando, falando: “Ora e vigia, cuidado” (Marcos 
14:38). Por quê? Porque depois que o inimigo passa a cerca, depois que ele se torna 
de casa, aí é difícil ele sair; fica dez, quinze, vinte anos. E você sente que aquilo está 
incomodando. Eu tenho certeza que Abraão e Sara sentiram. “O que nós vamos fazer 
agora, Sara? Foi você que falou para mim que eu podia arrumar esse menino. Agora, 
problema seu, Sara!.” “Mas não é meu não, Abraão, é seu; agora, não é só seu Abraão, 
é meu e seu!”  
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Às vezes você cria, e, na medida em que nós buscamos a Deus, na medida 
em que vamos fazendo a vontade de Deus, vamos eliminando aquelas coisas. É a 
purificação, é a santificação; vá eliminando, não fique guardando, segurando aquela 
coisa. Você percebe que aquilo está errado. Às vezes você nem percebe que está 
errado, mas percebe que não é uma coisa boa. Se você percebe que é um mau, resista 
àquilo. Às vezes, o preço é alto, a dificuldade é grande, às vezes requer de nós uma dor 
muito grande: “Eu já estou acostumado com Ismael, eu já estou acostumado com o 
menininho, coitadinho, brincando bonitinho ali, pequenininho.” Todo mundo gostava 
dele. “Oh! Meu Deus, como eu vou fazer para eliminar esse?” E você não tem coragem. 
E aquilo vai ficar causando problema para a Igreja, para você. Atrapalha, perturba o seu 
crescimento espiritual. Então, as coisas devem ser levadas a Deus com a maior clareza 
possível. Temos que realmente decidir por Deus, temos que estar conversando com 
Deus, perguntando para Ele. 

Eu me lembro que eu gostava muito de futebol, e gosto de futebol até hoje, 
mas do jeito que eu gostava...  eu não gostava somente de ver, de assistir, mas 
também de jogar; gostava demais de bola, e eu ficava incomodado: “eu vou ou não 
vou?” Eu ficava muito incomodado com aquilo e ficava com medo de perguntar para 
Deus e Ele falar para mim que não era para eu jogar bola.   Eu ficava com medo.  Tem 
coisas que você não pergunta para Deus.  Você fica com medo de Deus falar que não 
pode. 

Aí eu perguntei: “Senhor o que o Senhor me diz do futebol?” Aí, lá no quartel, 
porque o futebol era uma das atividades físicas do quartel, “o que o Senhor acha do 
futebol, do quartel, do basquete, do vôlei?” Tem muitas coisas.  Então, eu queria saber 
do futebol. 

Aí, tinha um campo, e na beirada do campo, tinha uma torneira aqui, outra ali, 
outra lá. Ligava as mangueiras para jogar água no campo. Aí, ficava cheio de água. E 
Deus me deu um sonho pequeno: No lugar da torneira, era uma caixinha, e ao invés de 
ficar cheio de água, estava cheio de gato preto. Então, o que eu entendi é que a água 
que jogava no campo era uma “bênção.” Gato preto lembra o quê? 

[Welmo]  Demônio. 

Então a água que regava o campo era uma bênção? 

[Welmo] Não. Era uma maldição. 

E a água simboliza o pensamento, a filosofia, a doutrina, o ideal.  A doutrina 
que anda no meio do futebol é maligna ou é uma bênção? Não é uma bênção, é 
maligna. Mas, depois, Deus me fez ver também que o basquete é a mesma coisa, que o 
vôlei é a mesma coisa, que tudo era a mesma coisa. Então você não pode fazer nada? 
Pode. Mas você saiba que a coisa é maligna. Você pode até ir lá, mas saiba que é 
maligno. Você pode ir lá no Flamboyant, mas falar que o Flamboyant é uma bênção... 
Dizer que ali não é maligno...  Senão, eu tenho que sair do mundo. Deus disse para 
mim: “Você está aqui no quartel, o pessoal está jogando bola, você quer jogar, joga, 
mas são os gatinhos pretos que comandam aí.” 

Espontaneamente, se eu puder evitar, me controlar, eliminar de vez isso da 
minha vida...Eu vou resistindo... Até que, eu só vou lá se eu quiser. E o diabo não me 
sujeita mais. Eu posso ir no Flamboyant? Posso. Mas só se eu quiser. E quando eu 
estou lá, eu vejo onde eu piso, vejo o que eu faço.  Deus disse: “Olha, só se tirar você 
do mundo, porque tudo no mundo é maligno.” Você pode mexer com comércio? Pode. 
Mas saiba que aquilo pode não ser maligno, mas também não é uma bênção. Às vezes 
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temos medo de falar que é maligno, falamos então que não é uma bênção.  Mas 
aquele comércio é maligno.  Tudo é possível, mas você precisa saber que aquilo é 
maligno. E como  você vai ficar ali dentro? Sempre se protegendo, porque, se você se 
deixar iludir e achar que é uma bênção... 

[Adriano] Se você pensar que é uma bênção, você está lascado, porque 
realmente é maligno. 

De preferência, estar sempre orando, dizendo: “Senhor...” 

[Adriano] acampa os teus anjos, me reveste da tua armadura... 

E me livra disso, me ajuda a me libertar disso, quando será? Tem misericórdia 
de mim. Eu caí aqui, e agora, Senhor? 

Que é uma bênção eu tenho certeza que não é. 

José foi parar lá no Egito e faraó deu toda a autoridade para ele, e quando a 
família dele foi para o Egito, você acha que José chegou e disse que aquilo era uma 
bênção? “Esse faraó aqui não tem gente mais boa!” Foi assim? Você acha que José 
chamou a família dele para o Egito e falou: “Vem também porque aqui é uma bênção!” 
Você acha que ele fez o que, Welmo? 

[Welmo] Eu tenho consciência que ele não chamou a família dele. 

Ele trouxe o pessoal dele porque os filhos estavam passando fome, mas eu 
tenho certeza que ele falou: “Olha, vocês vigiem, se cuidem, vocês tenham todo 
cuidado porque isso é um perigo.” 

Às vezes, a pessoa fica perguntando: “Será que eu trabalho, será que eu 
posso fazer isso, será que eu posso fazer aquilo?” Ninguém aqui tem coragem de 
trabalhar num motel, tem? Você tem coragem de trabalhar num motel? 

Agora, será que uma instituição financeira é pior do que o motel? Ou será que 
o motel é pior do que uma instituição financeira? Será que o motel é pior do que um 
campo de futebol? Às vezes não. Será  que o motel é pior do que a Câmara dos 
Deputados? 

[Welmo] Essa comparação aí não tem nem lógica! 

E, no entanto, a pessoa está ali. Gente, o mundo é mau. O negócio que você 
faz, a compra que você faz, tudo é do mundo, e tudo é mau. Precisamos ter muito 
cuidado, para quê? Para estarmos em tudo com muito cuidado. No hospital é uma 
bênção? Na escola é uma bênção? Lá no banco é uma bênção? Não tem não. “Senhor 
eu estou aqui, tem misericórdia de mim.” 

O Adriano precisa estar ali se sentindo bem, sentindo muita vontade, você não 
quer outra coisa! Você precisa sentir que se Deus pudesse te livrar dali, seria o ideal, se 
Deus pudesse te livrar, Valdemir, seria o ideal. Então, é com oração, é pedindo a Deus: 
“Senhor guia meus passos, dirige, tem misericórdia de mim, acampa os teus anjos ao 
meu redor; que a água imunda que cai no comércio, dela o Senhor possa me livrar. Que 
eu possa ser justo no meio de tanta sujeira, que eu possa ser bom no meio de tanta 
ruindade.” 

Resista o diabo e ele fugirá de vós. Mas para resistir é preciso que você se 
sinta incomodado, que você sinta que aquilo o está incomodando, caso contrário, você 
não vai resistir. 

Deus falou conosco? 
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[Welmo] Falou. E para mim o que foi mais importante na reunião foi isso  
que o Senhor falou agora: É preciso resistir, mas para resistir é preciso ter um espírito 
que seja contrário àquele espírito que está nos tentando. Porque, senão, acomodamos. 
E o senhor estava explicando o exemplo da terra e eu estava pensando: tem terras que 
são propícias para determinadas coisas, e nós somos muito propícios à semente do 
inimigo. Então, se não tiver o Espírito de Deus mesmo, para poder resistir, aí fica do 
jeito que a gente gosta. Tem que ter esse Espírito Santo para poder resistir, senão, não 
resiste. E outro detalhe que eu achei importante é isso que o senhor estava explicando 
agora, por que o pai do rapaz clamou? Porque tem espíritos que realmente incomodam. 
E eu estava pensando aqui, essa é até uma estratégia que o diabo usa. Ele põe um 
espírito para nos afligir, buscamos Deus, ficamos daqui e dali lutando e depois 
acomodamos. Acha que está tudo bem. Porque o que nos afligia, pensamos que era só 
aquilo; então acabou, não tem mais nada me afligindo, eu estou bem, estou santo, 
estou ótimo. 

Agora em Gênesis capítulo 3, versículos  16, 17 e 18: 

 

16) E à mulher disse: Multiplicarei grandemente a dor da tua conceição; em 
dor darás à luz filhos; e o teu desejo será para o teu marido, e ele te 
dominará. 17) E ao homem disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua 
mulher, e comeste da árvore de que te ordenei dizendo: Não comerás dela; 
maldita é a terra por tua causa; em fadiga comerás dela todos os dias da tua 
vida. 18) Ela te produzirá espinhos e abrolhos; e comerás das ervas do 
campo. 

 

Aí, todo mundo pensa que só a Conceição que tem problema! Um versículo 
que é uma bênção! Uma bênção ou uma maldição? Uma maldição. Eu imagino que, no 
começo, pelo  que está escrito aqui, a mulher dava a luz sem dor, ou se tinha, era uma 
coisa muito insignificante. Certamente a mulher pensou: “Meu Deus, o que nós fomos 
arrumar!.” Mas hoje você não vê ninguém reclamar mais, não lembra da dificuldade. A 
mulher, se pensasse na dificuldade que teria, talvez nem casasse.  

Mas vê como a coisa é! Como eu estou dizendo para vocês,  vamos 
acostumando. E, na verdade, se nós pudéssemos observar isso, porque vai 
aumentando as dores, por isso, o mundo caminha para as dores. As dores que ele não 
suporta mais; vai chegando a um ponto que nós não vamos suportar mais. Mas o 
Adriano já acostumou com a dor. Enquanto ele não tinha a Agropet, ele vivia, mas ele já 
acostumou com a dor, ou não acostumou, Adriano? 

O Léo já acostumou. Agora, chega a um ponto que, fazer o quê? E agora? 
Você já imaginou dizer: “Senhor, me tira disso aqui?” Ou estamos sempre pedindo a 
Deus: “Senhor, abençoa!” Não é esquisito? “Repreenda, Senhor, o inimigo que está 
impedindo a venda.” Você vai facilitando, vai arrumando, vai ajeitando.  Na verdade, 
acostumamos com  tudo que o mundo vai colocando para nós. 

Às vezes, nós poderíamos perguntar: “E agora? Então como é que a gente 
vive?” 

Teve umas pessoas que falaram para Jesus: “Senhor, então desse jeito 
ninguém se salva; o que vamos fazer?” 

Vocês podiam me fazer essa pergunta. Podiam? 

[Suzane] Não sei o que tem que fazer não!. 
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[Júnior] Eu perguntei para a Adriana como eu vou fazer para pagar água, 
energia, trocar o óleo do carro, IPVA, se você já tem a coisa? Você tem o carro, eu 
tenho a casa, como que eu vou fazer? Como eu pago a água, a energia, o IPTU? Essa 
é a minha pergunta.  Eu já tenho a mulher, como é que eu vou fazer? Quem não tem a 
mulher ainda, pode evitar; agora, você já tem, fazer o quê?  

Mas será que as escrituras têm resposta para isso? Têm? Fazer o quê?  
“Porventura se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? E se não 
procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo; mas sobre ele tu 
deves dominar.” (Gênesis 4:7) 

A resposta esta aí. Depois que Deus amaldiçoou, Ele disse: “Mas se você 
proceder bem, você vai ser aceito, mas se não, você vai sofrer as conseqüências.” 
Quanto mais eu me envolvo com o mundo, quanto mais confusão eu arrumo... 

O Adriano tinha duas portas, não é pegar no pé, é abrir os olhos do Adriano; o 
Adriano tinha duas portas, era o mesmo negócio, a mesma empresa, tinha duas portas, 
dava problema? Dava. E aí, o Adriano abriu mais duas portas e ficou com quatro, daí a 
pouquinho, o Adriano passou para cinco portas. Então, o que dava mais problemas 
para o Adriano? Duas portas, três portas, quatro portas ou cinco portas? 

Quanto mais portas você abre, mais problemas você tem. Aí, Adriano, cabe a 
você então, se você orava dez minutos, você vai ter que orar vinte. Se você vigiava, 
você vai ter que vigiar dobrado, você vai ter que lutar dobrado, você vai ter que resolver 
mais problemas. Jesus optou por quantas portas, por quantos problemas? Você tem 
que aprender administrar a sua vida. Você tem que aprender a viver; estamos em um 
mundo que precisamos aprender a viver. Cabe a nós zelar, orar, fazer tudo que for bom, 
honesto, justo, direito. 

Exemplo: Eu estou lá jogando bola, aí vem o outro, e eu: “Pode passar!” Vou 
chutar a bola e meu pé pega na canela do outro: “Oh, me desculpe!.” Ou então, eu não 
vou para lá, não entro ali, tudo é assim. Vamos vigiar, orar; está bom desse jeito, não 
inventa moda, conversa com Deus, ponha as suas coisas diante de Deus, não esconda 
de Deus a sua necessidade, os seus problemas. Não tem nada que você não possa 
fazer, lugar que você não possa ir.  Mas como foi falado, cuidado, vigia, ande com 
Deus. Isso significa que eu preciso cada vez mais de Deus. Quanto mais eu me envolvo 
com o mundo, mais de Deus eu preciso. 

[Adriana] O que mais me chamou a atenção foi a importância de estarmos 
atentos, saber onde você está pisando, onde você vai; no mundo que vivemos, não que 
não possamos ir, não possa viver, não possa ter, mas a atenção tem que ser 
redobrada. Precisamos  saber que estamos no território inimigo e, para resistir isso, eu 
preciso ter um espírito contrário. Porque a pressão vem  e esse é o momento que temos 
que resistir; porque, depois que nos deixamos sujeitar vem a  possessão, aí não tem 
como. Já fica bem mais difícil, é outra pessoa que tem que fazer por você, orar por 
você, você já não consegue mais clamar, invocar.  

 

Às vezes,  num campo de futebol, numa pelada, o sujeito quer ganhar de 
qualquer jeito; se for preciso, ele mete o pé no sujeito, ele faz de tudo.  E outros, às 
vezes querem ir com um espírito diferente, uma maneira diferente, só querem brincar. 

Agora, com o espírito que predomina, fica difícil. Por exemplo, como você vai 
brincar no meio dos profissionais, onde passa a ser profissão, passa a ser vida ou 
morte.  Aí, você vai entrar lá para brincar? Não tem lugar lá para brincar. Às vezes, até 
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aqui não tem jeito de brincar, porque o espírito não é o mesmo. Ali, às vezes, tem um 
que está ali para ganhar, para vencer e outros estão lá para brincar. Cada pessoa gosta 
de brincar de uma coisa. Às vezes, um gosta de brincar de bola, outro gosta de brincar 
com a mão. Aí, por exemplo, o menino está lá no computador brincando, até que o 
espírito aproveita da situação para transformar uma brincadeira, uma coisa tão simples, 
numa coisa maligna. E começa a prejudicar, começa a atrapalhar.  
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8 – A FÉ DE JOSUÉ PARA ATRAVESSAR O RIO JORDÃO 

 
 
Vamos abrir nossa Bíblia em Josué capítulo 1, versículo 9: “Não to mandei eu? 

Esforça-te, e tem bom ânimo; não te atemorizes, nem te espantes; porque o Senhor teu 
Deus está contigo, por onde quer que andares.”  Deus deu essa ordem para Josué.  
Qual a ordem que Ele deu a Josué?  “Não tenha medo, não se atemorize; esforça-te, 
Eu quero ver o seu esforço.  Eu preciso ver se você realmente acredita em Mim.  Então, 
não tenha medo, não te espantes.”  Deus disse isso porque sabia que ele ficaria 
assustado, atemorizado, espantado diante das situações.  Então, quando Deus mandou 
chamar Josué, já foi logo avisando isso para ele. 

O segredo era que Deus estaria com Josué: ...”porque o Senhor teu Deus está 
contigo, por onde quer que andares...”  nas situações mais difíceis, Deus estaria com 
ele.  É nessa hora que nós somos provados.   

O que Deus quer de nós?  Ele quer que nós creiamos Nele, quer que 
acreditemos Nele.  Quando Ele nos prova, quando Ele nos aperta, é para ver se  
acreditamos Nele.  E não é fácil, é muito difícil.   

Ele disse a Josué para não se espantar, não se atemorizar, e Josué começou 
a caminhar.  Quantas situações que Josué teve que passar!   O interessante é o 
seguinte: eles não tinham a ajuda do Espírito Santo, não tinham sonhos, visões, eles 
viviam no seco, tinham que acreditar na Lei; do jeito que a Lei era, eles tinham que 
acreditar.   

No versículo 8 diz assim: “Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes 
medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele 
está escrito; porque então farás prosperar o teu caminho, e serás bem sucedido.”  Por 
que Deus queria que Josué meditasse no Livro o tempo todo? Porque a fé dele estaria 
baseada no que ele leu no Livro.  Josué teve esse cuidado de meditar no Livro.  Aí, na 
hora que as coisas ficavam difíceis, o que ele fazia?  Ele  lembrava do que estava 
escrito, e ele ia cobrar de Deus: “Senhor, não está escrito? No livro não fala isso e 
isso?” O que mudou de lá para cá? Hoje nós não temos o Livro da Lei, hoje nós temos a 
Bíblia.  E ela é um apanhado de todos os Livros que falam sobre a fé, inclusive o Novo 
Testamento, que relata os testemunhos, para ajudar você a crer. Porque, a mesma 
vontade de Deus continua, Ele quer que você creia, quer que você acredite Nele. 

As provações continuam, as coisas continuam exatamente como dantes.  Para 
nós não está mais difícil do que para eles; eles tinham que estar constantemente em 
contato com o Livro; pois o inimigo para eles, era realmente o inimigo visível, eram as 
pessoas mesmo; a hostilidade da terra, a fome, tudo para eles era natural.   E para nós, 
ao invés de melhorar, acabou ficando pior; pois confiamos demais na nossa fé em 
Jesus, confiamos demais no Espírito Santo, e aí, não meditamos, não oramos, não 
vigiamos, não consultamos a Deus,  e era tudo o que deveríamos fazer e que não 
fazemos. 

Em Josué capítulo 4, versículo 21 ao 24: 
 

21) e falou aos filhos de Israel, dizendo: Quando no futuro vossos filhos 
perguntarem a seus pais: Que significam estas pedras? 22)  fareis saber a 
vossos filhos, dizendo: Israel passou a pé enxuto este Jordão.  23) Porque 
o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que 
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passásseis, assim como fizera ao Mar Vermelho, ao qual fez secar perante 
nós, até que passássemos;  24) para que todos os povos da terra 
conheçam que a mão do Senhor é forte; a fim de que vós também temais 
ao Senhor vosso Deus para sempre. 

 
Continua acontecendo a mesma coisa; Deus quer que você continue crendo 

Nele, que você O tema; que você entenda o seguinte: O nosso Deus é um Deus para 
ninguém por defeito; é um Deus tremendo; é um Deus poderoso.  Quando o povo 
chegou no Jordão e precisava  passar, e a água estava alta, com os inimigos chegando, 
apertando, com os sacerdotes carregando a Arca,  eles não podiam jogar a Arca fora, e 
pensaram o seguinte: “Ou nós honramos o nosso Deus ou nós largamos isso de mão.”  
Não tinha outra alternativa, Deus tinha que fazer ali um milagre.  E o que Deus fez? 
Secou a água do Rio.   Ou Deus secava a água do rio, ou os inimigos vinham e 
matavam todos eles; a não ser que eles largassem tudo e saíssem correndo.  

Então, Josué lembrou do que Deus disse a ele: “Não te espantes.  Quando 
você estiver numa situação difícil, lembre-se que Eu estou contigo.”  Será que Deus 
mudou hoje?  Será que Deus é diferente hoje? Não, Deus não é diferente.  O que 
percebemos hoje é que, com a presença do Espírito Santo, com a fé, com a graça, o 
povo, ao invés de melhorar, fez foi piorar.    

Chegamos diante de uma situação grave, o que fazemos?  Esquecemos, não 
meditamos no Livro; dessa forma, tomamos outro rumo.  “Se eu não posso casar com 
um , vou casar com o outro.”  Se crermos em Deus, aquela coisa que parece um 
desastre, se arruma na maior facilidade.   

Você não precisa ser rico para ser feliz, você precisa é crer em Deus.  Na 
situação mais difícil, você vai conseguir passar o Jordão, o mar vai se abrir para você.  
Se você for uma pessoa que crê em Jesus, espera em Deus, confia Nele, o mar vai se 
abrir pra você, o rio vai secar pra você passar.  Isso significa situações difíceis na vida, 
onde você tem que esperar em Deus, tem que confiar que o rio vai secar; senão, você 
vai enfrentar aquela situação e vai se afogar, o mar vem por cima de você.  “Ou o 
Senhor é Deus, ou o Senhor não é Deus.”  

É isso que Deus quer que entendamos: QUE O NOSSO SENHOR É DEUS.  
Deus vai me pegar em qualquer situação, pobre, rico, classe média, e dali pra frente eu 
vou crer é Nele, vou acreditar é Nele, é Ele que vai provar a minha fé, como ele provou 
a fé de Josué.   

É se esforçar, não é deitar e rolar não.  Medita na palavra, ache uma palavra 
para você meditar e esforça-te.  O que aconteceu com Esaú e Jacó?  Por que um 
tomou a bênção do outro?  Porque aquele que tomou a bênção creu, ele buscou, ele se 
empenhou, e foi abençoado.   

A bênção de Deus hoje é para o Filho de Deus, não importa se ele é pobre, se 
ele é rico, se ele é isso ou aquilo.  Se você for rico, você vai confiar na sua riqueza?  Se 
for pobre, vai confiar na sua pobreza? Não, não, não. Para Deus não há acepção de 
pessoas, Ele não faz distinção de classes, o que interessa para Ele é se você acredita 
Nele.   

Nós vamos mostrar nossa fé em Deus, como Josué fez: ele meditou no Livro, 
pensou, leu, e quando teve que passar pelo Jordão ele disse ao povo: “O nosso Deus é 
Deus.  Se tiver que parar o sol, Ele pára;  se tiver que mudar o tempo, Ele muda.”  
Senão, vamos pensar o seguinte: isso não é possível.  E PARA DEUS TUDO É 
POSSÍVEL.  É possível se tiver de acordo com aquilo que eu meditei, com aquilo que 
Deus falou.  Abraão não tinha  nada, só tinha uma palavra de Deus, e ele foi em cima 
daquilo.  



 61 

Em Tito capítulo 2, versículo 1: “Tu, porém, fala o que convém à sã 
doutrina.”  Eu lhe pergunto:  você sabe o que convém à sã doutrina? Nós sabemos um 
pouquinho.   Por que somos pobres, somos fracos? Por que o inimigo leva vantagem 
sobre nós?  Josué estava pensando, meditando, analisando, ele queria saber tudo o 
que era importante para ele.  Você sabe o que tem que falar para os velhos? Para as 
mulheres? Você sabe o que tem que falar para as pessoas?   

Por que não sabemos o que nos convém?  Em muitas situações nós nos 
enrolamos e ficamos sem saber o que nos convém.  Ao passo que nós poderíamos 
estar usufruindo, dizendo para Deus:  “Senhor, eu vou ficar do seu lado.  O rio vai secar, 
o mar vai abrir. Porque eu li, eu meditei, eu sei o que convém.”   O jovem teria que 
saber o que convém  para ele; a mãe teria que saber o que convém para ela; o homem 
teria que saber o que convém para ele; como vamos ensinar se não sabemos o que 
convém a nós?  Ensine aos mais velhos, ensine as mais novas... eu não sei o que a 
Igreja fica esperando! 

Por que Deus não quer mais uma denominação?  Porque Ele não quer um 
povo simplesmente sentado no banco.  Deus quer um povo consciente, um povo que 
sabe o que convém para o homem, para a mulher, para os filhos.   

Esforça-te, medite, busque, pois nós somos um povo diferente nessa terra; 
nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo.  Não podemos entregar os 
pontos não; temos que pelejar e pedir para Deus ter misericórdia de nós. Hoje as coisas 
estão ficando cada vez mais difíceis para nós; e por isso vamos entregar os pontos?  
Vamos ceder diante da pressão?  Ou o rio vai ter que secar para nós passarmos?  Ou o 
mar vai ter que abrir para nós passarmos?  Ou os inimigos vão ter que recuar diante de 
nós? Amém? 

Vamos no versículo 11 do capítulo 2 de Tito: “11) Porque a graça de Deus se 
manifestou, trazendo salvação a todos os homens,  12) ensinando-nos, para que, 
renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria, 
e justa, e piamente.”  O que o inimigo vai fazendo?  Ele vai nos empurrando para o mar.  
O que é o mar? Ele simboliza a impiedade e as paixões mundanas.  Quando você 
chega ali, ou você afunda, é engolido por aquelas águas ou elas vão ter que abrir para 
você passar.   Assim como você resiste o mar, você vai ter que fazer diante das 
impiedades e das paixões mundanas.  Senão, as águas vão cobrir você. 

Os inimigos estão  pressionando exatamente para que você entre na água e 
morra; eles  vão pressionando até você fazer aquilo que não deve fazer.    

Então, pare ali na beirada, vá orar, acredite no seu Deus, converse com Deus 
e insista em obter de Deus um milagre.  O mar vai abrir e você vai passar.  Mas, mais à 
frente, você vai ter que enfrentar outro mar, vai enfrentar outro Jordão.  Não devemos, 
de forma nenhuma, ceder àquela imposição do inimigo. Ele faz isso para você não 
acreditar em Deus, não confiar em Deus.  Mas é aí que entra a nossa fé; a diferença 
entre nós e o ímpio é que nós acreditamos em Deus.   “Uns confiam em carros, outros 
em cavalos, nós confiamos no nosso Deus” (Salmos 20:7).   

Nas situações mais estranhas, “não te espantes e nem te atemorizes”, pois 
Deus vai estar com você ali naquela situação.  As promessas de Deus são para aqueles 
que acreditam, não são para quem tem direito não, são para aqueles que acreditam.   O 
que Deus prova é sua fé; se ela acabar, então acabou sua vida espiritual.  A nossa fé 
tem que ser para enfrentar tudo, para passar por tudo, para poder chegar à estatura do 
varão perfeito, chegar ao pleno conhecimento de Deus; a nossa fé é para chegar aonde 
Deus está.  Não é para parar. Se o justo parar e achar que já está bom, onde foi que ele 
parou?  Na beira do mar.  

Realmente o mar nos assusta muito, mas precisamos caminhar, ir para frente, 
esse mar não pode nos impedir.  Muitos estão parando porque estão com medo do mar.  



 62 

Você chega diante do mar, vê que não tem jeito, e para de orar, para de ler a Bíblia, 
para de buscar a Deus.  Chegou diante do mar e assustou com o mar.   

Quantos aqui não diminuíram a oração? Diminuíram a fé, a busca? Muitos.  A 
dificuldade, de repente,  fica tão grande que é um mar de coisas, de dificuldades, e 
você pensa que não tem jeito.   

Não foi para isso que Deus nos chamou.  Nós ainda não chegamos onde Deus 
quer que cheguemos: “Sede santos, porque Eu sou santo; sede perfeitos porque Eu 
sou perfeito” (Levítico 20:7). Deus nos chamou para sermos santos, mas, de repente, 
eu chego diante desse mar de coisas ruins que existem no mundo e pergunto: como eu 
vou ser santo? Como eu vou ser perfeito, diante desse  mar que está na minha frente?   
Mas o mar vai ter que abrir para nós podermos passar. 

Mas aí, nós vamos nos lembrar das escrituras: “Todo aquele que invocar o 
nome do Senhor será salvo” (Atos 2:21). Vamos dizer para Deus: “Senhor, nós estamos 
perdendo...” Aí, nós vamos clamar, vamos interceder, vamos buscar, vamos pelejar; e 
Deus vai dizer para você: “Não temas, não se atemorize, pois Eu vou estar com você.” 
Ou nós vamos nos conformar?  Nunca. 

Nossa vida não é essa; nossa vida é nos esforçarmos, pelejarmos pela 
presença de Deus, lutar pelo Espírito de Deus, pelos milagres, pela graça de Deus, pela 
misericórdia de Deus, senão, ninguém vai saber quem é Deus.  E Deus espera é de 
nós; e nós vamos dar testemunho de que Ele é Deus, de que o nosso Senhor é Deus. 

Mas aí você poderia perguntar: “Mas irmão, esse tanto de coisa errada? E 
esse tanto de gente mole? Esse tanto de falta de fé? E aí?”  Mas isso é porque você 
não está meditando nas escrituras, a quanto tempo nós sabemos que não vai existir fé, 
que a fé vai acabar, a quanto tempo estamos sabendo que as trevas vão dominar a 
terra, que a iniqüidade vai tomar conta!?  Mas, enquanto eu tiver um fôlego de vida, eu 
vou caminhando, mesmo que tudo isso ocorra.  

A sua oração, a sua fé, o seu desejo, a sua disposição.... não  adianta ficar só 
mostrando que está tudo acabando, pois está acabando é para você; vai acabar para 
você se você ficar olhando para o mar, você vai ficar doido.  “Tu porém, siga-me; deixe 
os mortos enterrarem seus mortos, mas você venha atrás de Mim.”  Deixe as coisas 
acontecerem e siga a Deus.  Ninguém quer se levantar na sua casa, mas você se 
levanta; ninguém quer fazer uma oração na sua casa, faça você a oração; ninguém 
quer buscar Deus na sua casa, busque você.   Ou não é assim?  

Vamos voltar em Josué capítulo 1, versículo 9: “Não to mandei eu? Esforça-
te, e tem bom ânimo; não te atemorizes, nem te espantes; porque o Senhor teu 
Deus está contigo, por onde quer que andares.”  Tudo o que você precisa é que 
Deus lhe dê uma palavra dizendo que Ele está contigo.  Agora, inverta isso, imagine 
Deus lhe falar que Ele não está com você. 

Versículo 10 e 11: “Então Josué deu esta ordem aos oficiais do povo:  Passai 

pelo meio do arraial, e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de mantimentos, porque 
dentro de três dias haveis de atravessar este Jordão, a fim de que entreis para tomar 
posse da terra que o Senhor vosso Deus vos dá para a possuirdes.   O Rio estava seco 
na hora que Deus falou com Josué? Não.  Mas Josué saiu dando ordem:  “Nós vamos 
atravessar o Jordão!”   

Se você não acredita que Deus é com você, se você não acredita Nele... tudo 
o que Ele quer é que nós creiamos Nele.  Não porque você fez coisa errada ou deixou 
de fazer errado, não é porque você fez certo ou deixou de fazer não, É PORQUE VOCÊ 
ACREDITA NELE.  “Eu acredito que Ele é Deus.”   Não importa o que eu penso, o que 
eu faço, não importa minha situação, se eu sou justo ou não sou justo, eu creio no 
Senhor.    
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Eu (Rossini) não tenho essa fé que vocês pensam não.  Eu tenho medo, 
tenho receio, sou inseguro, sou isso, sou aquilo...  Agora, quem diz que eu tenho fé ou 
não é Deus.   Eu acho que não tenho essa fé toda não, eu morro de medo.   Eu não sei 
se quanto mais medo eu tenho, mais eu preciso de fé; não sei se quanto mais inseguro 
eu sou, mas eu preciso de fé.  Talvez Deus me faça assim para que eu tenha mais fé. 

O Apóstolo  Paulo disse assim: “Eu cri, por isso eu falei” (II Corintios 4:13). 
Talvez minha fé seja medida pelo tanto que eu falo que é necessário crer em Jesus, 
que se deve acreditar Nele, que pode confiar Nele porque Ele é tremendo.    

A sua fé vai aumentando na medida que você vai falando.   Na medida que 
você vai recuando, você vai deixando de falar, sua boca vai fechando, você não tem 
mais coragem de falar,  isso é um atestado que você está assinando de que você não 
está crendo.  Vai, fale, pregue, ensine... 

Na reunião, enquanto eu (Rossini) estou orando, a Igreja ora,  quando eu paro 
de orar, a Igreja pára também.  Eu estou velho, e vocês estão novos.  Se eu tivesse a 
idade do Fernando, a saúde do Fernando, eu iria colocar a boca no mundo. Buscar o 
quanto pudesse; e isso não é um dia nem dois dias não, não é fogo de palha não.  Hoje 
você ora, confia, busca, amanhã já não faz mais nada disso? 

Vamos voltar em Tito: “Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina” (Tito 
2:1).  Isso aqui vai ajudar você, falar o que convém a sã doutrina.  Exorta as pessoas a 
fazerem as coisas certas, a confiarem em Jesus, chama para orar, para clamar.  Se 
tiver alguém que tem visão, ela vai ter uma visão; se não tiver ninguém que tenha visão, 
vai ter assim mesmo.  Nós precisamos por a boca no mundo.   

Jesus disse algo interessante: “Pelo fruto você vai conhecer a árvore” 
(Mateus 12:33).  A boca fala do que está cheio o coração.  E por que não fala?  Porque 
está triste, revoltado com Deus, amargurado... e é nessa situação que você deve por a 
boca no trombone, falar com Deus, reclamar para Ele, dizer tudo o que você está 
sentindo; assim, a água suja começa a sair e você começa a melhorar. 

Não adianta nada eu chegar todo arrumadinho diante do mar e o mar me 
barrar.  Eu não cri, não passei para frente e o inimigo me alcançou.  Todo mundo chega 
até ali,  todo mundo esbarra no mar, no Jordão.   Isso simboliza situações em que você 
pára: escândalos, doença, problema financeiro, relacionamentos, etc.   

Às vezes, o que para você é o mar, para o outro não simboliza nada.  Cada 
um tem o seu problema. O que você vê na sua frente é impossível de acontecer.  Então, 
para você, Deus tem que fazer um milagre e abrir o mar. 

A hora que você passa por aquele problema, o que acontece com a sua fé?  
Ela cresce.   Ninguém mais vai falar mau do seu Deus porque você não vai aceitar, 
ninguém vai menosprezar o seu Deus porque você não vai aceitar.  E você vai ser uma 
testemunha tremenda de Deus, pois você viu Deus agir. 

Eu não vejo lugar para Deus falar conosco como aqui no nosso meio.  Aqui é 
um lugar onde Deus tem sido fiel realmente.  Ele percebe a situação que a Igreja está 
vivendo e Ele fala com Ela.   

Agora, o que nós podemos fazer se você sai daqui e não faz nada do que 
Deus fala?   Quantas vezes eu vi Deus falar aqui: “Leia a Bíblia, medite na palavra, faz 
oração, clame a Deus, etc.”  Amém? 

Vamos dar ouvidos a Deus, vamos acreditar Nele, estávamos crendo que Ele 
tem sido misericordioso, tem sido fiel e tem falado conosco. 

Agora no louvor, você vai, ousadamente, levantar a sua voz; não curve sua 
cabeça não...  
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Oração: A palavra que está no meu coração vai estar na minha boca.  Eu 
anunciarei, Senhor, as tuas maravilhas, eu vou falar do Senhor enquanto eu viver, das 
maravilhas que o Senhor fez na minha vida... 
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9 – O REINO DE DEUS DO PONTO DE VISTA DA CRUZ 
 

 
Vamos abrir nossa Bíblia em Lucas capítulo 23,  a partir do versículo 33:  

 
33 Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, a ele 
e também aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda.  34 Jesus, 
porém, dizia: Pai, perdoa-lhes; porque não sabem o que fazem. Então 
repartiram as vestes dele, deitando sortes sobre elas.  35 E o povo estava 
ali a olhar. E as próprias autoridades zombavam dele, dizendo: Aos outros 
salvou; salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. 36 Os 
soldados também o escarneciam, chegando-se a ele, oferecendo-lhe 
vinagre, 37 e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. 38 
Por cima dele estava esta inscrição em letras gregas, romanas e 
hebraicas: ESTE É O REI DOS JUDEUS. 39 Então um dos malfeitores 
que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo: Não és tu o Cristo? 
salva-te a ti mesmo e a nós. 40 Respondendo, porém, o outro, repreendia-
o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando na mesma 
condenação? 41 E nós, na verdade, com justiça; porque recebemos o que 
os nossos feitos merecem; mas este nenhum mal fez. 42 Então disse: 
Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino.43 Respondeu-lhe 
Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. 

 
Dá para percebermos nesse trecho das Escrituras,  que havia  uma disputa 

entre aqueles que estavam entendendo o Reino de Deus e os que não estavam 
entendendo.  Por exemplo: quando escreveram a placa: ESTE É O REI DOS JUDEUS 
e colocaram na cruz, não foi com intenção de zombar Dele?  Jesus tinha dito que tinha 
chegado o Reino de Deus; Ele estava ali naquela cruz todo arrebentado, todo lascado, 
e ainda colocaram aquela placa para zombar Dele.  

 As pessoas que estavam vendo aquilo ficavam sem saber, sem entender, e 
pensavam: “Realmente, isso nada tem a ver com  o Reino de Deus.  Nós entramos pelo 
cano; o Reino de Deus não é nada disso.”  É igual ao time que está perdendo o jogo 
aos 45 minutos do segundo tempo.  Ali estava perdendo de dez a zero, com cinco 
minutos depois do tempo normal.   Era muito difícil acreditar vendo aquela situação; um 
homem pregado na cruz, todo esculhambado, com uma placa pregada em cima escrito: 
O Rei dos Judeus.   

Então, um dos ladrões disse: “Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no 
teu reino.”  Se ninguém estava entendendo, tinha uma pessoa que estava, quem?  O 
ladrão, que estava a beira da morte, que também estava sendo crucificado; ele 
acreditou em Jesus;  ele creu que o Reino de Deus não era deste mundo.  Quando ele 
viu aquela situação, tudo aquilo acontecendo, ele pensou: “O Reino de Deus não é 
deste mundo, porque, se fosse deste mundo, não estaria acontecendo isso com este 
homem.”   O que estava acontecendo?  Uma injustiça tremenda; estavam crucificando 
um homem, de uma forma brutal, que não tinha motivo nenhum para estar naquele 
lugar; uma pessoa sendo humilhada e zombada sem motivo; e uma anarquia danada ali 
debaixo da cruz.  E aquilo demorou, Jesus não foi morrendo logo não; e uma hora para 
uma pessoa que está agonizando na cruz, é como se fosse uma eternidade.   

E essa demora ajudou a quem?  O ladrão.  Ajudou ele a meditar, pois ele 
também estava numa situação difícil.  Certamente ele pensou: “O Reino de Deus é para 
onde Ele vai, não é aqui não; e Ele está indo para lá.  Eu vou pedir para Ele lembrar de 
mim quando Ele chegar lá.”  O ladrão foi muito esperto, ele observou aquela anarquia, 
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aquela situação toda, e percebeu que o Reino de Deus não era aqui.  E é isso o que 
você tem que fazer quando estiver  em frente a uma televisão, quando estiver na rua, 
nas bagunças deste mundo;  você tem que ver este mundo é de cima da cruz.  O 
NOSSO PONTO DE VISTA TEM QUE SER O PONTO DE VISTA DA CRUZ.  É quando 
você vai olhar e vai perceber que este Reino não é de Deus.   

Essa bagunça, essa injustiça desse mundo, não tem como ser de Deus; dor, 
angústia, violência, tudo isso está acontecendo aos pés da cruz.  Quem está na cruz, 
sendo crucificado com Cristo, é que percebe isso, quem não está sendo crucificado não 
percebe.  Quem está embaixo da cruz, envolvido com as coisas, não percebe o Reino 
de Deus.   

O ladrão viu e pediu para ser lembrado, e Jesus disse a ele: ”Em verdade te 
digo que hoje estarás comigo no paraíso.”   Ficou bem claro que Jesus estava indo para 
o seu Reino.  O outro ladrão não percebeu isso, não creu, se tivesse crido, ele também 
teria ido. 

Vamos agora em Mateus 4, versículos do 8 ao 11: 
 

8) Novamente o Diabo o levou a um monte muito alto; e mostrou-lhe todos 
os reinos do mundo, e a glória deles; 9) e disse-lhe: Tudo isto te darei, se, 
prostrado, me adorares.  10) Então ordenou-lhe Jesus: Vai-te, Satanás; 
porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. 11) 
Então o Diabo o deixou; e eis que vieram os anjos e o serviram. 
 

O diabo mostrou os reinos do mundo para Jesus.  O diabo pode dar visão?  
Pode entrar no sonho? Pode.   O diabo deu uma visão para Jesus, mostrou-lhe a glória 
dos reinos do mundo, o sucesso, a evolução e tudo mais.  O diabo prometeu dar tudo 
isso para Jesus se Ele entrasse em acordo com ele, se tornasse sócio dele. Se o diabo 
prometeu dar, é porque estava tudo nas mãos dele.   E o que Jesus disse: “Vai-te, 
Satanás; porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás.”  Jesus 
cortou logo a conversa, dizendo: “Eu não quero os reinos que estão na suas mãos, eu 
quero é o Reino de Deus; Eu estou aqui para tomar posse do Reino de Deus, Eu estou 
aqui para restaurar o Reino de Deus.  Eu vou tirar o Reino de Deus do meio de tudo 
isso.”  Pense só, que coisa tremenda! 

Olhe só o que acontece logo em seguida: “Então o Diabo o deixou; e eis que 
vieram os anjos e o serviram.” Os anjos o serviram, e de onde os anjos vieram?  Vieram 
do paraíso, vieram do Reino de Deus.  Eles só estavam esperando terminar a conversa.  
E isso acontece conosco hoje.   Nós temos que acreditar no Reino de Deus;  o Reino 
de Deus você não vê, você não pega, ele é estranho aos nossos olhos, mas ele existe.  
Deus fica esperando para ver como você vai decidir.  O diabo vem e lhe oferece os 
reinos deste mundo, ele vem e faz as propostas para você; ou você aceita as propostas 
dele, ou você confia em Deus; acredita que os anjos, que você não está vendo, virão 
ficar do seu lado.   

Existem os anjos que o estão  violentando; que entram na sua vida sem a sua 
permissão, levando-o para a perdição, para a destruição; são os anjos malignos, os 
demônios.   

É isso que é o Reino de Deus; é orar, pedir ajuda para o céu, para o paraíso, 
para onde Jesus Cristo está com o ladrão; eles já estão lá no Reino de Deus.  Jesus 
Cristo já alcançou o Reino de Deus, e Ele reina. Nós não podemos ver, mas os anjos 
também irão nos servir, estarão conosco imediatamente, se tivermos coragem de dizer 
a satanás que nós não queremos o reino dele, que não queremos as suas coisas.  

Eu (Rossini) tive também uma conversa assim com o diabo, onde ele me 
ofereceu as coisas.  Certamente, ali, naquela hora, estava sendo decidida a minha vida.  
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O diabo de um lado me pressionando, e os anjos do outro lado só esperando para ver 
como eu iria agir.    Quem sabe a situação que você está passando,  os problemas que 
você está passando não é algo semelhante?  E que os anjos só estão esperando você 
decidir em qual reino você quer ficar?   

Jesus disse para o ladrão: “Hoje você passou para o meu lado.  Essa sua 
decisão, essa sua posição o garante no meu Reino.”   Então, o que é o Reino de Deus?  
Ele é isso: são as pessoas nesse mundo que crêem no Reino de Deus;  são as 
pessoas que estão neste mundo, mas que sabem que não vão ficar aqui muito tempo; 
estão neste mundo, mas não estão iludidas de forma nenhuma com isso aqui não;  eles 
sabem que este mundo vai passar e que o tempo deles neste mundo é um tempo 
passageiro;  são as pessoas que estão neste mundo, mas que não são mais deste 
mundo.   

Jesus estava neste mundo, mas Ele não era daqui;  Ele não esperava nas 
pessoas; Ele esperava nos anjos do Reino Dele; Ele confiava era na ajuda do céu, de 
onde vem o socorro.  E não é isso o que Deus nos promete? Que a nossa ajuda, o 
nosso socorro vem do céu?  Que a nossa salvação vem do céu? 

A farinha da vasilha, o azeite na botija, de onde eles vieram?  Do Reino de 
Deus.  Ao invés de investirmos no mundo, achando que o mundo vai nos dar o que 
precisamos (eu  afirmo que o mundo não vai lhe dar), espere em Deus.  Diga a Ele: 
“Senhor, é do Senhor que vem a minha salvação.”  É do Reino de Deus, é do Governo 
de Deus que vem a sua saúde, que vem a sua alegria, a sua paz.   

Nós temos que nos dirigir ao Reino de Deus; feche os olhos, e dirija-se para 
lá, onde o ladrão está, onde Jesus está.  Às vezes, por pouca coisa, nós estamos 
sujeitos a perder este paraíso, a perder este Reino.  Temos nos dirigido muito pouco, 
temos falado muito pouco com o céu.   

E Jesus nos ensinou que a primeira coisa que devemos fazer quando 
orarmos, é dizer: “Pai que estás no céu; venha a nós o Teu Reino.  Porque, no mundo, 
eu não acredito  em reino nenhum, não confio em reino nenhum, Pai que estás no céu.”    
Como a Igreja poderia mudar a sua vida se ela entendesse que o nosso Reino não é 
deste mundo.  Então, toda vez que você quiser a ajuda do céu, auxílio do céu, você tem 
que se dirigir ao lugar onde Deus está.   

Todas as vezes que Jesus queria alguma coisa, onde estava Deus?  Bem 
pertinho Dele.  Quantas vezes Jesus falava com Deus por dia?  É aí que está a 
diferença.  Busque o Reino de Deus, mantenha contato com o Reino de Deus sempre.  
Mas nós saímos acreditando em tudo, na ajuda de A, na ajuda do B, sai acreditando 
nas promessas de um, nas promessas de outro, nas coisas do congresso, da câmara, 
acredita em tudo, mas não fala com Deus, não pergunta as coisas para Deus. 

Nós estamos neste mundo, mas já existem pessoas que estão no Reino de 
Deus; ou seja, pessoas que acreditam no Reino de Deus, no Governo de Deus, na 
direção de Deus. “Senhor, eu estou aqui, o que eu faço? Vou para a esquerda? Vou 
para a direita?”  E Deus dá a direção correta.   

Há poucos dias, a Suzane tinha que resolver um problema, e tinha que ser 
rápido; e ela veio e conversou comigo; e eu disse o que ela tinha que fazer.  Tem um 
versículo que diz assim: “Sou eu que confirmo a palavra do meu servo, e cumpro o 
conselho dos meus mensageiros...” (Isaías 44:26).  Se eu (Rossini) trabalho para Deus, 
se eu já estou no Reino de Deus, Ele vai cumprir o meu conselho.  Se eu lhe der um 
conselho, pense bem para saber o que você faz, por quê? Porque, se eu já alcancei o 
Reino de Deus –  não estou falando isso me gabando não, foi uma coisa que 
aconteceu, e Deus quer que aconteça com você também; é só você me seguir, o que 
eu fizer, você faz também; onde eu andar, você anda também, me siga.   
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A Suzane conversou com a Lucimar e a Lucimar teve um sonho; e no sonho 
mostrava toda aquela situação que estava acontecendo, inclusive o conselho que eu 
tinha dado a ela, Deus incluiu no sonho.  Nós ficamos até empolgados, porque o Reino 
de Deus está se tornando real; as coisas estão ficando bem evidentes no nosso meio.   
O que você precisa é buscar este Reino, ou seja, você deve ficar numa situação onde 
Deus vai reinar você; isso que é buscar o Reino de Deus, é você chegar num ponto 
onde Deus vai dirigir você. 

Por que o ladrão pediu?  Foi porque ele entendeu que o Reino de Deus não 
era deste mundo.  Você precisa acreditar e se dirigir ao céu.  

Você tem um dom, como a Juliana tem o dom de visão, a Lucimar tem um 
dom, eu (Rossini) tenho um dom; não é porque a Juliana é santa não, todos nós temos 
dons, Deus veio e deu dons aos homens.  Se você buscar o Reino de Deus vai 
aparecer o seu dom.   Qual seria o dom do Fernando, o do Alyson, o do Welmo? O dom 
da palavra, da misericórdia, de discernimento, de visão, de interpretação?  Quando a 
pessoa busca o Reino de Deus, vai aparecer, vai manifestar os seus dons; e desta 
forma Deus vai reinar.  

Deus não quer religião, não quer um povo que só fica olhando igual coruja; Ele 
quer um povo que busque a Deus, que fala com Deus, que precisa de Deus.  Mas, se 
eu  não preciso de Deus, eu vou fazendo as coisas do jeito que eu quero.  Mas, se eu 
quero fazer de uma maneira diferente, se eu não quero mais pecar, se eu fizer as 
coisas sob a orientação de Deus, o que eu vou fazer?  Vou orar, vou buscar, vou por o 
meu joelho no chão, vou invocar  a Deus, vou pedir a Ele; e quem sabe não vem 
através da Lucimar, através da Juliana, do Welmo, através de alguém, através da 
palavra, Deus vai falar com você.   

Não seja incrédulo, creia no Reino de Deus, creia que Deus está reinando lá 
de onde Ele está.  Uma pessoa nós sabemos que está com Ele, quem?  O ladrão.  Se o 
ladrão teve direito, por que você não tem direito?  Por que você não diz isso para Deus: 
“Senhor, será que eu sou pior do que o ladrão?  Eu posso entrar no  Reino de Deus 
hoje e permanecer neste corpo; eu já sou um cidadão do céu, um herdeiro de Deus, 
mas ainda estou neste corpo.”   

O que me separa do céu?  O corpo.  Quando preciso de alguma coisa eu 
procuro quem? O céu. Se eu precisar de ajuda de anjos, vou falar com quem? Com 
Deus.   Sabe por que, normalmente, a Igreja não tem o Reino de Deus? Porque ela 
quer resolver as coisas aqui.  Quando queremos resolver aqui, é porque não estamos 
acreditando no Reino de Deus.  

Agora em João capítulo 18, versículo 36: ”Respondeu Jesus: O meu reino não 
é deste mundo; se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para 
que eu não fosse entregue aos judeus; entretanto o meu reino não é daqui.”   Jesus 
contava com alguém aqui?  Não contava.  Se tiver ajuda aqui, é lucro.  Se o 
Hermógenes, o Welmo, o Carlinhos quiserem me ajudar, eu aceito; se quiseram ficar do 
meu lado, tudo bem.  Mas Jesus não confiava, você podia sorrir para Ele que Ele não 
confiava no seu sorriso.  Podia jurar de pé junto que o amava, Ele não acreditava.  E 
não era ruindade da parte Dele não.  

O que nos derruba? É justamente isso.  Quanto mais nós confiamos neste 
mundo, menos nós usamos Deus.  Nós vamos confiando aqui e vamos parando de 
orar, vamos parando de falar com Deus; pois as coisas vão se ajeitando, vão se 
arrumando aqui; e é isso o que o diabo quer. 

Qual foi a melhor hora para o ladrão entender?  Quando ele estava lá na cruz, 
pregado, quando não tinha ninguém sorrindo para ele, quando não tinha ninguém 
dizendo que o amava, dizendo que era amigo dele.  Jesus deixou bem claro que para 
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ter o Reino de Deus era necessário romper com tudo, não podia acreditar nem em 
pai, nem em mãe, em ninguém.  

É preciso buscar o Reino de Deus.  O reino deste mundo tende a mascarar e 
impedir que você alcance o Reino de Deus.   Porque, o Reino de Deus existe, mas os 
reinos deste mundo também existem.  

Você não vê o Reino de Deus de baixo para cima, você vê o Reino de Deus é 
da cruz.  Jogando baralho debaixo da cruz você não vai ver o Reino de Deus não; e 
tem muita gente no nosso meio pintando e bordando aos pés da cruz. 

Paulo diz assim: “E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com 

as suas paixões e concupiscência” (Gálatas 5:24). “Mas longe esteja de gloriar-
me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está 
crucificado para mim e eu para o mundo” (Gálatas 6:14). “Já estou crucificado 
com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo 
na carne, vivo-a na fé no filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si 
mesmo por mim”  (Gálatas 2:20).  Quem está crucificado já está no Reino de Deus; 
pois ele não vive, Cristo vive nele. Você foi crucificado, então, você não presta mais 
para este mundo.   

O ladrão crucificado ia prestar para quê? Ele ia roubar mais o quê? “Eu não 
sirvo mais para você não, diabo, eu não sei fazer mais essas coisas que você gosta.  
Eu não sei mais ser ruim.  Eu fui crucificado, e não vou mais fazer estas coisas.”  Jesus 
não servia mais para o mundo, e você também não vai mais servir para o mundo a hora 
que você for crucificado.   

Aí você vai enxergar o que está acontecendo neste mundo.  Todo mundo 
pensando que você está acabado, todo mundo que olha você na cruz diz: coitado, 
aquele acabou.  E acabou?  Não.  Entraram no paraíso; estão vivos, têm vida eterna, 
moram com Deus, têm pena de nós; lá não tem problema de depressão, problema de 
assalto, não tem injustiça, lá eles não estão preocupados com nada; é outro mundo.   

Quem quer o Reino de Deus?  Então, busca.  
 
[Welmo]  Essa aqui é uma daquelas reuniões que nós ficamos maravilhados 

com o que Deus fala.  Fiquei pensando o quanto nós ainda não acreditamos que o 
Reino de Deus existe.  Hoje eu fiquei mais convencido da existência do Reino de Deus.  
Nós temos pessoas aqui no nosso meio que estão buscando o Reino de Deus; e, 
muitas vezes, não temos coragem de pedir uma oração, pedir um sonho, pedir uma 
visão.  Se somos nós que estamos buscando o Reino de Deus, com quem Deus vai 
falar?   

 
Por mais incrédulo que você seja, experimente se dirigir ao lugar onde Jesus 

está, no paraíso; de onde o homem foi lançado.  O pecado tirou o homem do paraíso, e 
Jesus voltou para o paraíso, inaugurou o caminho, restaurou a volta do homem para o 
céu. Quando colocou o ladrão é para mostrar a você que você não é pior do que o 
ladrão, pode empatar.  

Faça como o ladrão fez, peça, diga para Jesus: “Senhor, me leve para o teu 
Reino.”  Não se preocupe com as outras coisas aqui, pois elas vos serão dadas, vos 
serão acrescentadas. 

 
Vamos orar:  Jesus não nos deixe ser iludidos, enganados pelas ofertas que 

satanás nos faz; pelas oferendas que ele nos traz, por seu engano.  Não permita que 
deixemos um Reino tão maravilhoso, em troca de coisas que passam... 
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10 – O REINO DE DEUS 
 

 
 

Deus tem falado muito nestes dias sobre o Reino de Deus, e por mais que se 
fale sobre o Reino de Deus, eu acredito que sempre será um assunto onde Deus vai 
concentrar o seu esforço, até que a Igreja encontre o Reino de Deus.  Às vezes, vai 
para um lado, vai para o outro, mas o objetivo final é o Reino de Deus. Pois, na hora 
que você encontrá-lo,  todas as outras coisas serão facilitadas. Você vai aprender a 
viver com muito mais facilidade quando você estiver no Reino de Deus,  quando você 
encontrá-lo.   Não resolve apenas contemplá-lo de longe, você precisa entrar Nele, 
fazer parte dele. 

É uma coisa que demanda tempo, perseverança, fé, vontade, disposição, 
coragem.   O Reino de Deus não está longe, ele está perto; mas acaba se tornando 
algo distante devido à dificuldade que temos de entender.  

Uns buscam mais, outros buscam menos; uns têm interesse, outros não têm 
interesse.  E aqueles que têm interesse são prejudicados por aqueles que não têm; 
aqueles que querem, são prejudicados por aqueles que não querem.  Se fosse apenas 
para Jesus entrar no Reino de Deus, Ele teria entrado rapidinho, mas Ele não podia 
fazer isso sem o povo.  Da mesma forma, todos os outros tiveram a mesma dificuldade.  

Quando Moisés tirou o povo do Egito, a quantidade de gente que saiu do Egito 
foi o grande obstáculo para que muitos bem intencionados não entrassem na terra 
prometida. 

A nossa salvação é o Reino de Deus.  Reino significa direção, governo, 
liderança; então, nós precisamos buscar o Reino de Deus; chegar a um ponto em nossa 
vida onde não estejamos nós mesmos reinando.   As escrituras dizem: “Deixei-os andar 
em seus próprios caminhos” (Atos 14:16), isso significa que o nosso deus é o próprio 
ventre, é você que manda em você, é você que diz o que você tem que falar.   Onde 
está o seu deus?  Está em você mesmo, é a carne. “Eu quero isso, então, vou fazer 
isso.”   

Buscar o Reino de Deus é mudar esse comportamento.  “Eu quero isso, mas 
não sei se eu posso; eu quero aquilo, mas não sei se é conveniente; eu penso desta 
maneira, mas não sei se é o certo.”  Eu tenho que me crucificar, e isso não é isolar do 
mundo, mas é ter um governo, ter uma direção em nossa vida que vem do céu.  O 
Reino de Deus não é deste mundo; Jesus deixou bem claro isso.   Não adiantava a 
pessoa sorrir para Ele, não adiantava a pessoa dizer para Ele que Ele era bom, Ele não 
acreditava nas pessoas. Jesus sabia que se acreditasse nas pessoas, Ele teria 
problemas e decepções.   

Corremos o risco até na última hora.  Um dos ladrões que estavam na cruz, 
apesar de estar lá em cima, não conseguia ver que aquilo ali era maligno, que o Reino 
de Deus não estava ali.   O outro ladrão viu. 

Vamos abrir nossa Bíblia em Tiago capítulo 3, versículo 13: 
 

13) Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom 
procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria.  14)  Mas, se 
tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não vos 
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glorieis, nem mintais contra a verdade. 15)  Essa não é a sabedoria que vem 
do alto, mas é terrena, animal e diabólica. 

 
Todos nós temos um pouquinho de quê? De sabedoria, de entendimento; e 

geralmente queremos fazer prevalecer o nosso entendimento.  Mas, com o passar do 
tempo, vamos descobrindo que no meio dessa sabedoria tem inveja,  ciúme, partido, 
facção; vamos descobrindo que ela não é confiável, que ela tem uma série de defeitos.  

Um pouquinho antes, no versículo 1 diz assim: “Meus irmãos, não sejais 
muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo.”  Quanto mais 
mostrarmos sabedoria, mais Deus vai exigir de nós.  Jesus disse para fazermos as 
contas.  Não podemos ir logo de cara querer ser igual a Ele, temos que ter humildade.  
Tiago já estava alertando quanto ao  rigor que viria sobre aquele que realmente quer.  O 
ideal seria que todos fôssemos como Ele, o nosso Senhor.  

Versículo 2: “Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em 
palavra, esse é homem perfeito, e capaz de refrear também todo o corpo.”  Se não 
tivermos humildade de reconhecer todas as vezes que tropeçarmos, e voltarmos; 
reconhecermos que os caminhos de Deus são muito altos; reconhecermos o nosso 
erro; se não acontecer isso, na primeira vez que tropeçarmos, vamos desistir. 

Se você quer Deus, busque-o, e entenda que você vai parar lá na cruz;  e é de 
lá, crucificado, que você vai entender tudo.  Debaixo da cruz  não vamos entender tudo.  
As pessoas que estavam debaixo da cruz poderiam até ter fé, vontade, desejo de Deus, 
mas elas  não poderiam entender aquela situação.  Maria, mãe de Jesus, estava 
embaixo da cruz e também não estava entendendo; ela estava vendo na cruz o filho 
dela, ela não estava vendo Deus.  E muitos outros que estavam ali, como José de 
Arimatéia, não estavam vendo Deus, estavam vendo um homem bom, um amigo, uma 
pessoa que não merecia estar passando por aquilo. 

Eles estavam vendo de baixo para cima, do ponto de vista humano; e Jesus 
estava vendo de cima para baixo, do ponto de vista da cruz. Então, Ele diz: “Pai, 
perdoa, pois eles não sabem o que fazem.”  O que estava começando ali?  O Reino de 
Deus.  O Reino de Deus onde era?  Era ali embaixo? Não.  Reino é um punhado de 
gente com um Rei. 

Aquelas pessoas que estavam embaixo da cruz, Deus não estava reinando 
sobre elas, inclusive Maria; ela e os outros não eram dirigidos, não eram guiados por 
Deus.  E por que temos certeza de que ela não era?  Porque ela ainda estava fazendo 
a vontade da carne, do pensamento dela; ela estava com o pensamento de mãe, 
querendo saber do filho dela.  Ela não queria saber do resto não, ela queria saber do 
filho dela.  Não dava para ela entender; e existem coisas que não dá para nós 
entendermos também. 

O Reino de Deus  é buscado todos os dias; porque não dá para você entender 
(Mateus 12: 46-50).  Naquela situação, Jesus era o único que estava vendo  as coisas 
do ponto de vista de Deus; foi o único que aceitou ser dirigido, ser guiado, ser 
governado por Deus.  Se fosse eu (Rossini), sairia correndo para atender a minha mãe.  
Nós erramos o tempo todo porque somos muito mais humanos do que podemos 
imaginar; estamos buscando a satisfação pessoal, a vontade humana, o desejo da 
carne, aquilo que nos convém, etc.  

Debaixo da cruz estavam lançando sorte, jogando baralho, estava a maior 
confusão; pessoas querendo tirar vantagem;  coisas da carne.  E isso acontece aqui 
entre nós.  E com isso, fica muito difícil alcançarmos o Reino de Deus.   

O Reino de Deus é único, ele não é desse mundo, e todos nós temos que 
buscá-lo.  Quanto mais você buscá-lo, melhor para você.  Se você não buscar, a 
primeira vez que você for colocado diante de uma situação difícil, você não vai saber 
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resolver; vai tentar resolver a situação humanamente; você não vai resolver com a 
justiça de Deus, você vai resolver com a justiça que você tem, a justiça humana.  

Vamos continuar lendo:  
 

Se alguém não tropeça em palavra, esse é homem perfeito, e capaz de 
refrear também todo o corpo. 3) Ora, se pomos freios na boca dos cavalos, 
para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir todo o seu corpo. 4) Vede 
também os navios que, embora tão grandes e levados por impetuosos 
ventos, com um pequenino leme se voltam para onde quer o impulso do 
timoneiro. 5) Assim também a língua é um pequeno membro, e se gaba de 
grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. 
6) A língua também é um fogo; sim, a língua, qual mundo de iniqüidade, 
colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo, e inflama o 
curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. 7) Pois toda 
espécie tanto de feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do 
mar, se doma, e tem sido domada pelo gênero humano, 8) mas a língua, 
nenhum homem a pode domar. É um mal irrefreável; está cheia de peçonha 
mortal. 
 

 
Qual é o problema do mundo? A língua.  Qual é o problema da mulher? A 

língua do marido.  E do marido? A língua da mulher.  Não tem ninguém que possa 
domar a língua; só Deus é capaz de domá-la.  O problema todo está na língua; quando 
falamos, emitimos nosso ponto de vista, damos o nosso juízo.  Agora, se tivermos o 
cuidado de analisar o que falamos, podemos voltar atrás e pedir perdão a Deus: 
“Senhor, perdoe-me, pois falei o que não convinha.”  Quanto menos eu falar, melhor.  
Por isso Tiago disse no começo para não sermos muito sábios, entendidos, pois, nós, 
na verdade, somos uns coitadinhos nesse mundo. Tem certas coisas que falamos, que 
ficamos pagando aquilo a vida inteira.  Às vezes o diabo só fica esperando você falar.   

Percebemos que todo o Evangelho nos crucifica, ele vem para pregar nossa 
língua no céu da boca.  Para Deus você pode falar o que você quiser, pois Ele tem 
misericórdia, tem paciência, Ele entende você; coisa que ninguém é capaz de fazer.   A 
nossa salvação é a mudança da nossa natureza.  E ela vai ser mudada por Deus, não 
por nenhum homem.  

Vamos ler mais um pouquinho: 
 

9) Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os 
homens, feitos à semelhança de Deus. 10) Da mesma boca procede 
bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. 11) 
Porventura a fonte deita da mesma abertura água doce e água amargosa? 
12) Meus irmãos, pode acaso uma figueira produzir azeitonas, ou uma 
videira figos? Nem tampouco pode uma fonte de água salgada dar água 
doce. 13) Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom 
procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. 14) Mas, se 
tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não vos 
glorieis, nem mintais contra a verdade. 15) Essa não é a sabedoria que vem 
do alto, mas é terrena, animal e diabólica. 
 

A primeira vez que eu li essa passagem, eu entendi uma coisa: se é terreno, 
se é animal, é diabólico.  Por isso Jesus disse que o Reino Dele não era desse mundo.   

Hoje você morre antes do seu coração parar, somos sepultados com Cristo na 
sua morte (Romanos 6:3-4). Quando eu creio em Jesus, eu morro; não sou mais eu que 
vivo.  Mas, enquanto eu estiver vivendo, o que está acontecendo? Estou fazendo a 
minha vontade.   
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Quando sou sepultado com Cristo, significa que a minha vontade não existe, 
pois, morto não tem vontade e nem desejo nenhum.  Enquanto houver algum desejo, 
enquanto estiver prevalecendo a minha vontade, é porque ainda estou vivo; a minha 
carne ainda deseja alguma coisa;  e esse desejo, essa vontade, precisam ser 
eliminados. 

Não existe lugar melhor para acabar com os nossos desejos e as nossas 
vontades do que na cruz.  Ela simboliza o sofrimento, simboliza a luta, a dor, a 
dificuldade, etc.  Você pode perceber que existem muitas denominações que 
dificilmente irão alcançar isto, pois não aceitam a cruz, não aceitam o sofrimento.   
Todas as pessoas que vão para as igrejas, vão em busca da satisfação pessoal, para 
resolverem os seus problemas.  O slogan é: “Não sofras mais.” Todo mundo que vai 
para estes lugares, vai em busca da sua satisfação pessoal, ele não imagina que vai 
para a cruz não.   

O interessante é o seguinte: com medo da cruz, nós acabamos sofrendo.  Pois 
o nosso sofrimento não é a cruz, e sim o sentimento faccioso, inveja, a cobiça; são 
estas coisas que nos fazem sofrer.  Temos medo de sofrer e acabamos sofrendo; temos 
medo da cruz e penamos nas mãos do diabo.  Você tem medo da liberdade e fica preso 
ao sentimento faccioso, à cobiça, à inveja, mais isso e mais aquilo; sofre como um 
condenado e fica com medo de sofrer. 

A verdadeira liberdade está na cruz.  E nós temos medo. E por que temos 
medo?  Porque não acreditamos em Deus.  Acreditamos no deus que está em nós; 
nosso ventre, o deus desse século.  E quando Deus diz: “ACREDITE EM MIM”,  nós 
temos dificuldade.    

Então, nosso problema está na fé; nós não acreditamos em Deus. Se 
crêssemos em Deus como Jesus creu, esperaríamos tudo das pessoas, até mesmo 
levar uma paulada na cabeça; e não iríamos ficar com ódio, com raiva, pagar o mal com 
o mal.  Se eu quiser tirar satisfação, ficar com ódio, querer matá-lo, eu vou estar no 
mesmo nível daquele que me deu a paulada, não vou estar olhando as coisas do ponto 
de vista da cruz.  

Agora em Mateus 17: 
 

1) Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão 
deste, e os conduziu à parte a um alto monte; 2) e foi transfigurado diante 
deles; o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se 
brancas como a luz. 3) E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando 
com ele. 4)  Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é 
estarmos aqui; se queres, farei aqui três cabanas, uma para ti, outra para 
Moisés, e outra para Elias. 5) Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem 
luminosa os cobriu; e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho 
amado, em quem me comprazo; a ele ouvi. 6) Os discípulos, ouvindo isso, 
caíram com o rosto em terra, e ficaram grandemente atemorizados. 

 
O que aconteceu aqui? Jesus mostrou-lhes, antecipadamente, o Reino de 

Deus.  O que era o Reino de Deus?  Quando Deus criou o mundo, Ele criou o homem e 
criou todas as coisas.  E quem reinava o homem?  Deus. O homem multiplicou-se, mas 
Deus continuava reinando o homem.   

Mas havia uma possibilidade do homem não querer ser reinado por Deus.  
Deus fez isso porque Ele precisava do homem testado, provado, um homem que, 
conscientemente, quer Deus.   

E em um determinado momento, o homem foi enganado; então, o homem 
passou para o reino do diabo.  Desta forma, acabou o Reino de Deus aqui na terra; o 
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Reino de Deus ficou no céu.  Deus ficou reinando os anjos, os querubins, etc., mas o 
homem não era mais reinado por Deus.   

“Pai nosso que estais no céu. Venha a nós o teu reino... seja feita a tua 
vontade aqui na terra como ela é feita no céu.” (Mateus 6:9). Se existe um lugar 
onde Deus não manda, é aqui na terra.  Jesus, para restaurar o Reino de Deus, 
precisou ser crucificado; isso só Ele podia fazer; o que Elias podia fazer, ele fez; o que 
João Batista tinha que fazer, ele fez;  mas ser crucificado, só Jesus.   

Então, Deus se fez homem, largou toda a sua glória, seu esplendor, correndo 
um risco enorme... e quando Ele estava aqui, Ele disse para o ladrão o seguinte: “Hoje 
mesmo você vai estar comigo no paraíso”;  justamente de onde o homem foi lançado.  

Tem pessoas que, ainda estando neste mundo, já vivem no Reino de Deus.  
Jesus transfigurou algumas pessoas para mostrar o Reino de Deus.  Se eu quiser falar 
com Deus, eu fecho os meus olhos, pois o Reino de Deus não é deste mundo; então, 
eu estou me dirigindo a Deus.  A minha orientação, a minha direção vem do céu.   

Quantas coisas que eu penso de uma forma e Deus pensa de outra?  Nós 
fechamos os olhos simbolizando uma entrega: “Senhor, não é como os meus olhos 
vêem, mas como o Senhor vê. Que seja feito do jeito que o Senhor quer.”  Então, tem 
diferença do Reino de Deus para este reino.   

O que me separa do Reino de Deus?  O corpo, a minha carne.   Quanto mais 
eu morro para este mundo, mais eu vivo; esse é o Reino de Deus; aquele que você não 
vê, ele está no céu,  lugar para onde você vai quando sair deste corpo.  Quando você 
chegar lá, acabaram os problemas, pois todos os nossos problemas estão na carne. 

Agora em Hebreus capítulo 11, versículo 8: “Pela fé Abraão, sendo chamado, 
obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança; e saiu, sem saber 
para onde ia.”   Você sairia da sua casa sem saber para onde você iria? Largar os 
filhos, a casa. Nós só vamos depois de muita segurança, depois de tudo arrumado.  
Abraão fechou os olhos e saiu. 

Muitos querem pegar o Reino de Deus  e usar em benefício próprio; querem 
ficar numa boa, ir para a praia, fazer suas coisas prosperarem, fazer seu time ganhar, 
etc. 

O nosso sofrimento começou no dia em que o diabo nos separou do Reino de 
Deus.  O diabo continua nos dizendo: “Olha o tanto que é bom, faz para você”;  e 
quando você faz, você vai perceber que não era bem aquilo.  Com medo de sofrer, nós 
não vamos para o Reino de Deus; e isso é falta de acreditar em Deus. Se Deus nos 
disser: “Vende tudo e dá aos pobres” (Mateus 19:21).  Nós conseguimos?  E o Reino 
de Deus está depois disso. 

Você poderia perguntar: “Como fazer então?” Eu o responderia como Jesus 
falou: “buscar-me-eis e me achareis...” (Jeremias 29:13).   Tem que orar e começar a 
buscar o Reino de Deus, buscar essa situação.  Se você está doente, o médico lhe diz 
para tomar um comprimido de três em três horas; e eu também lhe digo a mesma coisa, 
ore de três em três horas; diga, de olhos fechados: “Pai que está no céu...”,  daí a pouco 
você volta e diz para Deus a mesma coisa; peça ajuda, peça socorro para o Reino de 
Deus: “Senhor a inveja, o ciúme, o ódio entre as pessoas, a nossa língua está difícil de 
ser domada, a divisão entre as pessoas...”  e Deus vai lhe dar uma palavra: “Confia em 
mim, agora que é hora de confiar em Mim.  Se você ficar ao Meu lado, só isso já basta.”   

O céu não é neste mundo; deste mundo não podemos esperar nada.  A 
promessa de Deus para nós continua sendo o céu.  Temos que buscar o 
desprendimento total deste mundo; e não tem outro caminho a não ser a oração, a 
busca, a meditação, a leitura das Escrituras.   
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Oração: Pai que estás no céu, de onde vem o nosso socorro, de onde vem 
a nossa salvação, o nosso alívio, onde o Senhor está Reinando do seu Trono, onde não 
há nenhuma injustiça, nenhuma maldade, onde a língua não prevalece... 
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11 - VINHO NOVO EM ODRES NOVOS 

 
 
 

Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus capítulo 9, versículos 16 a 19: 
 

16) Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho; porque 
semelhante remendo tira parte do vestido, e faz-se maior a rotura. 17) Nem 
se deita vinho novo em odres velhos; do contrário se rebentam, derrama-se 
o vinho, e os odres se perdem; mas deita-se vinho novo em odres novos, e 
assim ambos se conservam. 18) Enquanto ainda lhes dizia essas coisas, 
eis que chegou um chefe da sinagoga e o adorou, dizendo: Minha filha 
acaba de falecer; mas vem, impõe-lhe a tua mão, e ela viverá. 19) 
Levantou-se, pois, Jesus, e o foi seguindo, ele e os seus discípulos. 

 
Agora em Lucas capítulo 6, versículos 22 ao 30: 

 
22) Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos 
expulsarem da sua companhia, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome 
como indigno, por causa do Filho do homem. 23) Regozijai-vos nesse dia e 
exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu; pois assim 
faziam os seus pais aos profetas.  24) Mas ai de vós que sois ricos! Porque 
já recebestes a vossa consolação. 25) Ai de vós, os que agora estais fartos! 
Porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides! Porque vos lamentareis e 
chorareis. 26) Ai de vós, quando todos os homens vos louvarem! Porque 
assim faziam os seus pais aos falsos profetas. 27) Mas a vós que ouvis, 
digo: Amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, 28) bendizei 
aos que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. 29) Ao que te ferir 
numa face, oferece-lhe também a outra; e ao que te houver tirado a capa, 
não lhe negues também a túnica. 30) Dá a todo o que te pedir; e ao que 
tomar o que é teu, não lho reclames. 

 
  
 

Tivemos algumas reuniões falando sobre o Reino de Deus, chamando nossa 
atenção, incentivando a  Igreja a prestar mais atenção nessa  questão importante que é 
o Reino de Deus. 

Temos dito o seguinte: que o Reino de Deus é aquele momento na nossa vida 
que Deus passa a dirigir, a governar, a intervir do céu.  

Durante o tempo dos profetas, sempre tinha um povo para ouvir o que Deus 
estava falando, e eles temiam o profeta, pois o profeta falava e a coisa realmente 
acontecia. 

Deus falava para o profeta: “Vai lá e fala para o rei não ir  à guerra contra esse 
país”; aí o rei desobedecia e ia à guerra, e se dava mal.  Outras vezes Deus falava: “Vai 
à guerra com poucos soldados”; ele ia e vencia a guerra. 

Eles temiam a Deus porque as coisas aconteciam exatamente do jeito que 
Deus falava através do profeta - muitos queriam matar o profeta, de tanta raiva, não 
matavam porque temiam a Deus. Assim foram todos os profetas que vieram.  Um deles 
teve a cabeça cortada, que foi João Batista, um profeta, o único que teve coragem de 
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falar o que quis para o rei Herodes e sua família. A cunhada de Herodes ficou com 
muita raiva dele, ela queria ver o diabo e não queria ver João Batista, pois ele não deu 
razão para ela; então, ela  pediu a cabeça dele, e Herodes, como era o rei e palavra de 
rei não volta atrás, trouxe a cabeça de João Batista numa bandeja para ela. 

Mas tudo isso estava previsto para acontecer, e,  da mesma forma, Jesus foi 
um profeta,  falou tudo o que tinha que acontecer e os que não quiseram ouvir, o 
mataram. E Jerusalém  ficou com essa fama. Qual? Jerusalém, Jerusalém, que não 
gosta de profeta! 

Quantas vezes Deus quer falar com a Igreja, com seu Povo, e a palavra Dele 
é rejeitada! Espero que nossa palavra seja bastante rejeitada.  Se vocês quiseram me 
matar, para mim é uma honra. Jerusalém, Jerusalém... Senão vocês não são Jerusalém 
e eu não sou profeta. 

Profeta nada mais é que uma pessoa que fala em nome de Deus, em nome de 
Jesus. 

O profeta  não agrada a Igreja, ele fala a verdade, ele fala exatamente como 
Deus quer que seja falado.  E Deus está falando conosco sobre o Reino de Deus; quem 
manda, quem governa e dirige é Ele e não vai mudar. 

Vem através de sonhos, visões, pela palavra falada aqui; o conselho de Deus 
é a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? É a orientação, a correção.  Ele 
enche sua bola ou a murcha, Ele faz exatamente o necessário para salvar você. 

Uma irmã teve um sonho e Deus pedia para nós orarmos pela irmã Carla.  Às 
vezes a Igreja sabe que alguém está com uma enfermidade e não ora. E nós 
precisamos orar, quem faz a obra é Deus. Às vezes você tem necessidade de emprego, 
aqui também as coisas acontecem. Se você  acredita no Reino de Deus, pede ajuda 
para Ele. 

Deus pode fazer tudo e não é uma enfermidade que vai impedí-lo. E se Ele 
manda orar, vamos obedecer. ( Toda a igreja orou). 

Vamos abrir nossa Bíblia em Lucas capítulo 5, versículos do 33 ao 39: 
 

33) Disseram-lhe eles: Os discípulos de João jejuam freqüentemente e 
fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e 
bebem. 34) Respondeu-lhes Jesus: Podeis, porventura, fazer jejuar os 
convidados às núpcias enquanto o noivo está com eles? 35) Dias virão, 
porém, em que lhes será tirado o noivo; naqueles dias, sim hão de jejuar. 
36) Propôs-lhes também uma parábola: Ninguém tira um pedaço de um 
vestido novo para o coser em vestido velho; do contrário, não somente 
rasgará o novo, mas também o pedaço do novo não condirá com o velho. 
37) E ninguém deita vinho novo em odres velhos; do contrário, o vinho novo 
romperá os odres e se derramará, e os odres se perderão; 38), mas vinho 
novo deve ser deitado em odres novos. 39) E ninguém, tendo bebido o 
velho, quer o novo; porque diz: O velho é bom. 

 
 

É uma parábola, Ele vem contando uma parábola, e parábola é assim: Deus 
fala uma coisa querendo dizer outra. Nós estamos falando do Reino de Deus, 
anunciando o Reino de Deus, mas se nós não tomarmos posse, se não fizermos aquilo 
que realmente precisa ser feito, vai ficar apenas um remendo, uma coisa que não vai 
representar a verdade, vai ser apenas um remendo. 

Você não põe vinho novo em odres velhos.  
O que é odre? Ele é feito de madeira e o que mais? De couro. Aí, se você 

pega o odre velho e põe o vinho novo lá dentro, o vinho tende a fermentar e  cria uma 
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força ali dentro e arrebenta o odre, ele não suporta. O vinho novo então, só em odres 
novos. 

Quando Jesus trouxe o Evangelho, o que era? Um vinho novo.  Aquele 
Evangelho não podia ser colocado naquelas pessoas porque elas eram mal 
acostumadas, mal habituadas; qualquer coisinha assusta, sai fora.   Os sacerdotes, os 
escribas, aquelas pessoas velhas não suportavam aquilo. Aí, veio João Batista para 
poder conter aquele vinho novo. Aquela revelação que estava sendo trazida não podia 
ser colocada numa pessoa religiosa que estava mal acostumada; tinha que ser numa 
pessoa como João Batista; ele não tinha nenhum compromisso religioso com ninguém, 
nem igreja, nem denominação, com nada. Deus veio e falou assim para João Batista:  
“faz assim, fala assim”, e ele foi capaz de falar e fazer como Deus ordenou.        

Jesus foi outro odre novo para conter o vinho novo.  Vocês se lembram da 
passagem daquele casamento? 

 As pessoas ficaram admiradas, pois, normalmente, nas festas, o vinho novo 
é guardado para o fim da festa, onde todos já estão tontos. 

O vinho demora muito para ficar gostoso, suave; tem que esperar muito tempo 
para isso acontecer, por isso o vinho velho é servido no começo. 

Mas no nosso caso, no caso de Deus, o vinho novo é melhor, o vinho do fim 
da festa é melhor. 

Quando Jesus serviu o vinho, eles ficaram admirados, “esse vinho é bom 
demais, como pode ficar para o final?” Todos acharam o vinho novo melhor, muito 
melhor que o velho. 

 O que significa isso? Que a revelação que Deus está trazendo para o final é 
melhor. Lembra quando Jesus disse assim: “Profetas e justos gostariam de saber o 
que vocês estão sabendo e não souberam” (Mateus 13:17).   A mesma coisa você 
pode dizer, que somos bem aventurados por ouvir o que tantos justos e profetas 
quiseram ouvir e não ouviram. Isso significa que o vinho novo é melhor, que a revelação 
de Deus hoje é melhor. 

De que Deus precisa? De odres novos. 
Se você for falar isso com um crente antigo, ele não vai entender, vai preferir o 

vinho velho, mais suave, mais gostoso: “Eu gosto que fale comigo  suavemente,  não 
gosto que me aperte; eu gosto de ouvir que Deus amou o mundo de tal maneira que 
deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna; 
eu gosto do vinho suave, não me aperta, senão eu vou romper, eu não suporto.” 

 “Eu gosto é assim, que Deus levou tudo na cruz e me deixou no mundo para 
eu deitar e rolar”; tudo bem suave, aquele vinho que você põe na boca, toma uma vez 
e, sem perceber, acaba ficando bêbado. 

Agora, esse vinho amargo, esse vinho novo, ele dói na boca; dá para beber, 
mas ele faz um estrago; só que Deus garante para você que o vinho novo é melhor. 

Foi por isso que Ele chamou você, sem compromisso religioso, sem mania, 
sem tradição; você que nunca abriu uma Bíblia, um odre que nunca tinha 
experimentado vinho nenhum, madeiro puro. 

Aí, essa pessoa, quando abraça a fé, quando aceita o vinho, ela não rompe; 
são essas pessoas que Deus está chamando.  Exemplo: o Carlinhos nunca tinha ouvido 
nada. Vocês já observaram que essa palavra que nós falamos aqui não é aceita por 
odres velhos? 

Se você colocar em um odre velho, ele rompe, não suporta, e logo a pessoa 
some, porque não suportou. O vinho novo vai exigir do odre. 

A palavra de Deus nos últimos dias vai exigir muito de nós.  Vamos ver o 
Reino de Deus nos nossos dias, mas vai ser exigido muito de você. Mas lembre-se que 
você é um odre novo,  que você foi escolhido porque Deus sabia que você podia 
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suportar.  Essa palavra é a melhor para nós; e  Deus quer que nós a suportemos, não 
a desprezemos. Essa palavra  é para salvá-lo, por isso não assuste não, suporte. E se 
você está encontrando dificuldade, ore e peça ajuda a Deus. “Senhor se tiver em mim 
alguma coisa que quer romper, me ajude, me fortaleça.  Senhor, eu quero ir até o fim 
sendo reinado pelo Senhor.” Por isso que você é um odre novo e é por isso que você 
está recebendo um vinho novo, porque você nunca teve contato com um outro vinho. 

Nessa parábola, Jesus fala também sobre o remendo, uma roupa velha você 
não remenda com pano novo; o vestido velho não suporta;  na primeira lavada o 
remendo fica e o vestido vai. 

É isso que está dizendo nesta parábola, Deus está falando conosco, não tem 
como remendar, mascarar, ou você aceita ou você não entende. Ou você fala a verdade 
como João Batista falou ou... 

Jesus disse: “Cuidado com a hipocrisia, com a falsidade que apenas mascara 
o problema” (Lucas 12:1). João Batista trouxe um vinho novo e o que aconteceu? 

A Igreja está sendo chamada para isso, quando você ouvir a verdade, não 
assusta não. O que você tem que admitir? Que isso é verdade. Você pode até dizer: 
“Não sou capaz, mas isso é verdade.” 

Eu aceito a verdade, eu contenho o vinho novo, a verdade está em mim; você 
vai lá dentro do odre, pega o vinho e você vê que o vinho é novo. Ele não é suave, não 
é um vinho gostoso, mas ele é melhor porque Deus garante que o vinho novo é melhor. 

Se você deixá-lo envelhecer um pouquinho, vai observar que ele tem 
qualidade melhor, e o que Deus quer para você nesses dias é melhor.  

Em Lucas capítulo seis, versículo vinte e dois diz assim: “Bem-aventurados 
sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, e 
vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do homem.” 
Isso aqui que estamos lendo é o vinho novo.  Por exemplo: “Bem aventurado quando os 
homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia”; experimente esse 
vinho e vê se ele é bom! 

Põe na boca e diz para mim se ele é bom. É bom? Não, mas é melhor.  Se 
você conseguir segurar esse vinho, você vai ver logo, logo, que ele é melhor. Agora, 
quem está acostumado a ouvir: “oh pastor, oh apóstolo, esse irmão é uma bênção,” 
esse vinho é velho, é o vinho dos falsos profetas, vinho suave, não tem boa qualidade. 

Estamos sendo chamados por Deus para conter o vinho novo. Você vai 
perceber isso, e se você não suportar o vinho, onde está o defeito? No odre.  Então, é 
preciso que isso ocorra entre nós. Isso o quê? Quem vai falar mal do outro? Só se nós 
contratarmos pessoas lá fora para falarem mal de nós! Tudo isso vai acontecer entre 
nós. Às vezes falamos mal da Igreja, criticamos a Igreja, quando, na realidade, a obra 
de Deus é realizada entre nós. 

A pessoa que você traz para o nosso meio precisa ser bem instruída. Você 
quer ser enganado, vai lá na igreja boa, é uma igreja que não tem problema, todos os 
testemunhos são maravilhosos. Eu já ouvi alguém dizer para mim: “Olha, aqueles de 
quem nós falávamos mal, dá de dez a zero em nós.” 

Quem quer fazer parte dessa Igreja? Quase ninguém; porque aqui o pão é 
sem fermento, o vinho é novo, as coisas são feitas de forma clara. Quando a pessoa 
chega, você vai logo dizendo à ela: “Aqui é conversão mesmo, não pense você que 
aqui vão te adular não.” 

  Jesus  não veio para os justos e sim para os pecadores, Ele veio para tirar 
todos os nossos defeitos, para nos converter, para tirar os nossos pecados; e Ele pode 
fazer isso com odres velhos? Não, Ele pode fazer isso no lugar onde suporta o vinho 
novo. 
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Jesus sabia que não podia fazer isso com um crente velho, um crente que 
não pudesse entender; por isso Ele falou para nós e deixou bem claro que seríamos 
injuriados, injustiçados, que iriam falar mal de nós; e se isso não acontecer, não estará 
cumprindo a palavra. 

Aquele irmão que falou mal, nós vamos matá-lo? De jeito nenhum, a obra que 
Deus está fazendo, está fazendo nele também, e, com o tempo, ele não vai mais fazer 
aquilo, aí você vai ver a conversão, a obra que foi realizada na vida dessa pessoa; e 
isso porque Jesus teve paciência com ele e foi possível realizar a obra. Pedro converteu 
porque Jesus teve misericórdia dele; se ninguém tiver paciência com você, você não 
vai. Vamos fazer e viver como Jesus fez e viveu. 

E é isso que vai acontecer entre nós.  É por isso que essa Igreja é uma 
bênção, que apesar de toda dificuldade, você suporta, porque você é um odre novo, 
preparado para suportar um vinho novo. 

Deu para entender? O que mais chamou sua atenção? 
 
[Carlinhos] Como isso é verdade! Se não for desse jeito, nós não vamos 

suportar; é Deus nos mostrando, pois a palavra vem para nos corrigir, abrir nossos 
olhos; se não formos odres novos, não suportamos, porque esse vinho novo pode ter 
um gosto ruim, mas o resultado final é melhor. 

 
Não é melhor ir lá para a igreja fulana onde ninguém fala mal de ninguém, 

onde ninguém tem defeito. 
 
[Adriana] Achei muito interessante o senhor explicando porque o vinho novo é 

melhor, porque foi deixado a nós a melhor revelação e essa revelação só seria contida 
nos odres novos. Então, estamos aqui ouvindo essa palavra é porque para Deus somos 
considerados esses odres, como foi falado, e é aqui que  vamos ser provados, que 
esses odres terão que suportar; e muitas vezes  achamos que seríamos injustiçados, 
maltratados lá fora, mas não, é aqui que nós vamos aprender; muitas vezes esse vinho 
é amargo, ninguém quer ser injuriado, maltratado, que falem mal dele. 

 
A pessoa vai se escandalizar e vai dizer: “Fui ali para aquela igreja, Deus me 

livre daquele povo, fiquei decepcionado. Tem irmãozinho lá que quer comer o fígado da 
gente. Aquele irmão, aquela irmã, Deus me livre!” 

Dá a todo o que te pedir, e ao tomar o que é teu, não entres em demanda com 
ele, está onde? Lucas 6:30: “Dá a todo o que te pedir; e ao que tomar o que é teu, não 
lho reclames.” É a revelação, não basta dar não, tem que tomar o vinho, e tem mais 
uma coisa, eu não posso reclamar não. Isso é o vinho novo, é para odres novos, e não 
para odres velhos. Amém! Seja um odre novo.   
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12- CONSULTAR A DEUS 

Não confie na sua justiça, confie em Deus 
 
 
 

Nós precisamos aprender mais de Deus, conhecer mais quem é o nosso Deus. 
Até o nosso cântico é sem graça, o nosso louvor é desprovido de fé. Quando você está 
cantando sem fé, é como se fosse uma vitrola, como algo que sai só o som. Às vezes, 
uma música só, vale mais, quando você canta com fé. Procure entender o que está 
sendo falado, não confie em homens, não deposite a sua fé, a sua confiança em 
homens, que não vão resolver o seu problema, e sim em Deus, e, com isso, Deus 
começa a achar bom, Ele começa a gostar, a apreciar mais aquele Povo que não confia 
em nada desse mundo, que confia Nele; um Povo que deposita a sua fé Nele, um Povo 
que pergunta as coisas a Ele. Se os homens perguntassem para Deus: por que está 
tendo furacão? Por que estão ocorrendo terremotos? Por que está tendo muita violência 
na terra? Mas, queremos resolver as coisas com nossas próprias soluções; mas isso 
em um escalão alto. Depois, em um escalão baixo, nós fazemos as mesmas coisas. O 
carro está só furando o pneu, e você? Só remendando. Todo mundo passa, anda e não 
fura o pneu, só o meu carro; o que você deveria fazer? Perguntar para Deus. Aí, as 
pessoas poderiam até zombar: “você vai perguntar para Deus por que  o seu carro está 
furando pneu? Deus tem o que fazer! Você acha que Deus vai responder para você 
porque o seu carro está furando o pneu?” É isso o que deveríamos fazer.  

Vamos abrir nossa Bíblia em II Samuel capítulo 22: 
 

1) Davi dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o 
Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, 
dizendo: 2) O Senhor é o meu rochedo, a minha fortaleza e o meu 
libertador. 3) É meu Deus, a minha rocha, nele confiarei; é o meu escudo, 
e a força da minha salvação, o meu alto retiro, e o meu refúgio. O meu 
Salvador; da violência tu me livras. 4) Ao Senhor invocarei, pois é digno de 
louvor; assim serei salvo dos meus inimigos. 5) As ondas da morte me 
cercaram, as torrentes de Belial me atemorizaram. 6) Cordas do Seol me 
cingiram, laços de morte me envolveram. 7) Na minha angústia invoquei ao 
Senhor; sim, a meu Deus clamei; do seu templo ouviu ele a minha voz, e o 
meu clamor chegou aos seus ouvidos. 8) Então se abalou e tremeu a terra, 
os fundamentos dos céus se moveram; abalaram-se porque ele se irou. 9) 
Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca um fogo devorador, que 
pôs carvões em chamas. 10) Ele abaixou os céus, e desceu; e havia 
escuridão debaixo dos seus pés. 11) Montou num querubim, e voou; 
apareceu sobre as asas do vento. 12) E por tendas pôs trevas ao redor de 
si, ajuntamento de águas, espessas nuvens do céu. 13) Pelo resplendor da 
sua presença acenderam-se brasas de fogo. 14) Do céu trovejou o Senhor, 
o Altíssimo fez soar a sua voz. 15) Disparou flechas, e os dissipou; raios, e 
os desbaratou. 16) Então apareceram as profundezas do mar; os 
fundamentos do mundo se descobriram, pela repreensão do Senhor, pelo 
assopro do vento das suas narinas. 17) Estendeu do alto a sua mão e 
tomou-me; tirou-me das muitas águas. 18) Livrou-me do meu possante 
inimigo, e daqueles que me odiavam; porque eram fortes demais para mim. 

 
Davi estava enfrentando uma série de problemas, uma série de dificuldades, logo 

em seguida, depois que ele se viu livre,  foi  louvar a Deus. Às vezes, ficamos com a 
cara de quem comeu e não gostou; isso porque estamos amolados, chateados por 
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dentro e por fora, quando estamos ‘só levando tinta’; mas quando está tudo dando 
certinho, você fica feliz da vida, com vontade de sorrir, querendo que todo mundo sorria. 
Tem hora que todo mundo está alegre e você está triste. O que não se deve omitir de 
nossa vida é que nós, cristãos, nós, filhos de Deus, temos os inimigos constantemente 
procurando “estragar a nossa sopa”, procurando tirar a nossa alegria, procurando 
desfazer aquilo que você está fazendo. E como isso acontece? É muito fácil para ele 
dificultar as coisas para nós, é muito fácil ele levar uma pessoa até nossa porta para 
dificultar, estragar a nossa vida, para prejudicar suas coisas, seu negócio, etc.  

Davi não fazia nada sem perguntar para Deus; quem anda com Deus pergunta as 
coisas para Deus. Davi, logo depois de perguntar para Deus, vem e louva a Deus. Em II 
Samuel 22:18. Davi disse: “livrou-me do meu possante inimigo, forte inimigo e 
daqueles que me odiavam, porque eram fortes demais para mim.” Andamos como 
se o inimigo não existisse, como se as pessoas do mundo fossem todas nossas amigas, 
como se as pessoas do mundo pudessem ser recebidas como amigas, e, na verdade, 
não podem. As escrituras dizem: não julgue pela aparência, não confia no homem, não 
espera no homem.  

A pessoa está me tratando muito bem, é muito querida, mas eu não posso 
confiar; é amigo, companheiro, mas eu não posso confiar; e nós perdemos porque 
acabamos confiando, acabamos achando que podemos confiar, mesmo que esteja 
sentada no banco aqui conosco, não podemos confiar. Vamos confiar, acreditar nas 
pessoas, mas vamos orar, falar com Deus. Deveríamos falar com Deus a respeito de 
quem confiamos, e não andar em nossos próprios caminhos, porque depois vem muita 
decepção.   

O quanto perdemos, às vezes não perdemos, mas deixamos de ganhar, atrasa, 
envelhece; conforme a lambada que levamos, um mês corresponde a cinco anos. Davi 
sabia que era coisa do inimigo; e ele fez a oração, e começou:  ‘‘disparou flechas e os 
dissipou, raios e os desbaratou...’’, o inimigo estava nas profundezas do mar, nos 
fundamentos do mundo. O inimigo não é coisinha pouca não. “Encontraram-me no dia 
da minha calamidade”, quer dizer: o inimigo aproveitou o fato de eu estar passando por 
alguma dificuldade e veio me encontrar; mas Davi disse que Deus o livrou; 
“recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas 
mãos, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente dele.” Deus 
escutou Davi porque ele não se apartou de Deus. NÃO É PELO QUE VOCÊ FAZ, MAS 
PELO QUE VOCÊ ACREDITA.  

Você não se apartou propositadamente de Deus, então você ora: “Senhor, estou 
atribulado, não estou conseguindo fazer oração, não estou conseguindo fazer as coisas 
certas; o pneu do meu carro só está furando, não estou me apartando do Senhor 
propositadamente, as coisas não estão dando certo, tenha misericórdia de mim, a 
minha oração não está bonitinha, agradável, é porque não está fácil não, estou à toa 
não é porque eu quero não, é porque parece que os inimigos fecharam as portas, eles 
estão dificultando as coisas para mim, eu sei que são os inimigos, Senhor.”  E você não 
pode querer resolver as coisas sem Deus, porque senão, você não precisa de Deus. 
Você não pode querer resolver as coisas sem Deus.  E depois não diga que foi você 
quem resolveu; você diz: “Senhor, Graças te dou, porque o Senhor foi lá no fundo do 
mar e desalojou o inimigo, foi lá nas profundezas das trevas e cortou a asa do inimigo; o 
Senhor impediu que ele me prejudicasse, graças a Deus, obrigado Jesus, porque se 
faço alguma coisa boa aqui na terra é porque é o Senhor, não sou eu não. O inimigo 
não gosta de mim;  sei que se eu faço alguma coisa é porque o Senhor me guarda, o 
Senhor é o meu refúgio, a minha força, a minha fortaleza.” É isso que Davi falava em II 
Samuel capítulo 22, versículos do 2 ao 8. 
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 De repente, você começa a ver a mão de Deus nas coisas. E você 
começa ver e aí vem aquela alegria, o sorriso estampado, vem a vontade de viver; até 
então, você queria  era morrer. O Filho de Deus  não se cansa, não se fadiga, está 
sempre distribuindo entusiasmo. Por quê? Não é que ele não tenha abatimento, mas é 
que o abatimento dele dura pouco. Quanto tempo dura nosso abatimento? O choro dura 
uma noite, mas logo de manhã vem a alegria. Não ponha o sol sobre sua ira. O nosso 
abatimento não pode durar muito tempo, caso contrário, está errado; porque o nosso 
socorro é presente. É preciso acreditar que Deus faz, não deixe as coisas dificultarem 
muito, porque depois vai dificultar também para você orar. Creia. “Senhor, nisso, o 
Senhor vai me ajudar.” Nós vivemos é pela fé. 

Agora no Salmo 143, versículos 1 ao 4: 
 

1) Ó Senhor, ouve a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas! Atende-
me na tua fidelidade, e na tua retidão; 2) e não entres em juízo com o teu 
servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. 3) Pois o 
inimigo me perseguiu; abateu-me até o chão; fez-me habitar em lugares 
escuros, como aqueles que morreram há muito. 4) Pelo que dentro de mim 
esmorece o meu espírito, e em mim está desolado o meu coração. 

 
  Atende, Senhor, a minha oração. Por quê? O que está acontecendo? Os 
inimigos estão por perto, só pode ser; eles estão rodeando a minha vida, as coisas 
eram para correr bem para mim, mas não estão exatamente como deviam. O Filho de 
Deus precisa andar com Deus. Por quê? Por causa dos inimigos. O Filho de Deus 
precisa sempre estar falando com Deus, orando, expondo a situação, reclamando, por 
causa dos inimigos; eles não dão descanso, não dão trégua.  

Quando você vê que clareou um pouco, é porque ele está armando coisa pior. Se 
não está acontecendo nada, vamos louvar, exaltar, glorificar a Deus; vamos oferecer 
sacrifício a Ele, porque está bom demais, está tudo bem, então vamos vigiar, colocar os 
vigias lá em cima olhando, mais oração, mais louvor, mais palavra; aproveita para você 
se fortalecer. “Pois o inimigo me perseguiu, abateu-me até o chão”; e como é que eu 
vou resolver isso? O inimigo me perseguiu, tem me perseguido, furou o pneu do meu 
carro, como é que eu vou resolver isso? Uma vez tudo bem, mas toda hora? Você 
conserta aqui e estraga ali;   alguma coisa está errada.  

Tem cinqüenta  pratos de sopa, e a mosca vem e cai na minha sopa; ela cai logo 
na minha, é muita coincidência! Temos que entender assim: “não era para acontecer 
isso, isso não era para acontecer comigo.” Por que não pergunta para Deus? Às vezes, 
Deus vai dizer como disse para Davi. Não era para acontecer, mas por causa disso, 
disso e disso... ‘‘Ah! Mas você vai perguntar a Deus por causa de uma bobagem 
dessa?” Quem sabe a mosca que caiu na sopa foi por causa de alguma coisa que Deus 
quer alertá-lo; lembram do livro ‘‘Ivan’’? O pão foi caindo (o pão estava caindo do carro 
dele, pois Deus queria livrá-lo de um acidente na estrada), só porque somos  incrédulos, 
às vezes, não queremos  admitir, não queremos ser felizes, mas quem anda com Deus, 
quer viver com Deus. O pão começou a cair; talvez se fôssemos nós, diríamos: o diabo 
está fazendo o pão cair, eu repreendo, em nome de Jesus, o diabo que está jogando o 
pão no chão; no entanto, era Deus que estava permitindo que o pão caísse, porque ia 
livrá-lo lá na frente de um acidente. 

Ora pouco, fala pouco com Deus, confia pouco em Deus, espera pouco em Deus, 
então ganha pouco de Deus; sofre muito, pena, porque  quer ser cristão, mas não quer 
falar com Deus; quer ser um Filho de Deus, mas não quer falar com Deus; quer ser um 
Filho de Deus, mas não depende de Deus. Não vai, não tem jeito. O FILHO DE DEUS 
DEPENDE DE DEUS. Deus nos deu o poder para nos tornarmos filhos Dele. Quem  
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dependeu de Deus mais que Jesus? Não teve. Ele podia fazer sem perguntar, mas 
Ele perguntava: “Pai, eu pergunto tudo para o Senhor.” Ele estava sempre orando, 
sempre falando com Deus, sempre colocando as coisas diante de Deus.  

Em Romanos capítulo 3, versículo 9: ‘‘Pois quê? Somos melhores do que eles? 
De maneira nenhuma, pois já demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos 
estão debaixo do pecado...’’. Ou você vive pela fé ou você vive pela lei. Se você viver 
pela fé, você tem que perguntar para Deus. Você tem que fazer as coisas crendo que 
Deus o está ajudando, você tem que acreditar que existe o inimigo, e que quem segura 
o inimigo é Deus; isso é pela fé, não é porque você fez, procedeu certinho. Você pode 
até fazer certinho, mas se você não orar, não perguntar para Deus, não depender de 
Deus, não vai dar certo, porque você está fazendo justiça com as suas próprias mãos; 
você está confiando em você, não está colocando a sua confiança em Deus, e o inimigo 
é possante, é forte.  

Então, quando você começar a fazer as coisas sem depender de Deus, para o 
inimigo é um presente; você começa a fazer as coisas sem depender de Deus, e Ele vai 
deixando, e depois você vai chorar nos pés de Deus: ‘‘Senhor, eu fiz tudo certinho”; mas 
é exatamente porque você fez tudo certinho e não perguntou nada para Deus, não 
esperou em Deus, não confiou em Deus, não precisou Dele, aí o inimigo veio e fez isso.  

Você pode fazer a mesma coisa, certinho, certinho, mas perguntando para Deus. 
Tem diferença? Às vezes ouvimos: ‘‘como é que pode, eu fiz tudo certinho!” Mas onde é 
que falhamos? Você fez certo e acreditou na sua justiça; acreditou que aquilo que você 
estava fazendo era o ideal, você não dependeu de Deus e o inimigo viu isso; quando 
ele viu que Deus estava distante de você, ele lhe deu corda; depois ele vem e faz os 
estragos  na nossa vida, e rapidamente vamos ver o porque. Não tem ninguém melhor e 
ninguém pior, todos estão na mesma situação.  

Se quiser sair bem, tem que depender de Deus. Não interessa se você está 
fazendo certinho, se você está debaixo da lei; não interressa; todos foram colocados em 
uma mesma situação, todos.  

Então, eu me coloco nessa situação: “não há um justo sequer.” O que eu estou 
fazendo, por melhor que pareça, por melhor que seja, não é considerado justo. Olhe 
que coisa esquisita! Às vezes, pensamos: não é possível que isso não seja bom. E não 
é que o inimigo aproveita exatamente isso, para que você faça algo!   

Estamos nessa situação: não há um justo sequer, qualquer coisa que eu faça, por 
melhor que seja, nem sempre será considerada uma coisa boa; de repente, você pensa 
que está abafando e, depois, quando o inimigo atacar, você vai pensar: “Meu Deus do 
céu...” “Não há quem entenda, não há quem faça o bem” (Salmo 14:10). Se eu não 
entendo, eu preciso consultar a Deus. “Senhor eu vou assinar um contrato, mas o 
Senhor sabe que eu não entendo; mas se eu for dar uma de entendido, sabido, perto do 
inimigo, ele vai rir na minha cara. Então o que eu faço?” Humildade, entendimento. 
“Senhor eu estou fazendo isso, mas eu não entendo, não sei se isso é certo, se isso é 
justo, não sei se isso é bom,  não sei se isso vai me prejudicar, sinceramente, Senhor, 
eu não sei.” 

Aparentemente parece uma coisa boa, o jeitão parece ser coisa de Deus, mas 
Davi não ia nessa não, Ele queria saber de Deus, ele orava, insistia: “Senhor! Parece 
ser coisa boa, mas eu quero consultar o Senhor,  quero saber do Senhor. Julgue isso. 
Se isso não for coisa boa, se isso não for da sua vontade, o Senhor vai me impedir, o 
Senhor vai me livrar disso, nem que eu saia chorando, nem que eu saia arrastando, o 
Senhor pode mandar o anjo e dizer: anjo, arraste ele dali, pega ele pelo colarinho e 
traz’’, e quando você ver alguma coisa arrancando você de lá, pode saber que foi Deus.   

Precisamos entender que é assim; assim que é viver pela fé; por isso que Paulo 
estava dizendo: “Não tem justo, não tem quem faz isso, quem faz aquilo, todos 
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extraviaram; não há quem faça o bem, não há um só.” Mas a Suzane e o Sabão 
estão  fazendo o bem? Estão, mas é porque eles estão perguntando para Deus,  estão 
consultando o Senhor; estão fazendo o bem porque só fazem as coisas depois que o 
Senhor orienta, só fazem porque é o Senhor que está fazendo para eles; eles estão 
fazendo sob a orientação de Deus. Nós estamos fazendo sob orientação de Deus, 
somos um Povo de Deus,  somos Filhos de Deus, a obra é de Deus.  

Quem anda com Deus, quem depende de Deus... sabendo disso você ainda vai 
confiar nos seus pés? Que só caminham para o mal?  Você ainda vai confiar na sua 
mão? Você ainda vai confiar na sua justiça? Não vai. Então, você tem problema? Tem. 
Você vai confiar em você? Não vai. Você vai perguntar para Deus, você vai insistir, vai 
fazer como Davi fez, e, de repente, Deus vai tirar todos os inimigos, Ele vai desalojar os 
inimigos que estão nas profundezas, por sua causa, e depois você vai glorificá-lo; “Deus 
ouviu a minha oração, Deus tirou os meus pés do laço, me livrou disso, Graças a Deus, 
Ele ouviu a minha oração e me salvou.”  

Tem mais coisa para falar, mas fica  para outra hora. Quando você não pergunta 
para Deus, aparentemente você vai fazendo as coisas certas, e quando você pergunta 
para Deus, Ele vai arrancá-lo dali, e depois você vai dar graças a Deus; você pensa: 
“Senhor! Como eu orei por isso e o Senhor me tirou pelo colarinho e jogou fora, Senhor, 
o que aconteceu?” Foi Deus. Às vezes, a coisa está correndo e você pensa que é um 
mal terrível. Ore, pense, pergunte para Deus.  Quem sabe isso não é uma providência 
de Deus?  

Então, Filho de Deus que não conversa com Deus, Filho de Deus que não anda 
com Deus, Filho de Deus que não tem afinidade com Deus, como é que pode? O Filho 
de Deus precisa entender que a vida dele está nas mãos de Deus. Amém? E ele 
precisa andar, precisa confiar, cada vez mais estreitar o relacionamento, cada vez que 
passa o tempo você vai ficando mais sensível a Deus, qualquer coisa você já está 
sabendo: isso não, não vou mais, eu não entro mais ali, se eu entrar Ele vai me tirar 
pelo colarinho.” Amém? 
  Vamos curvar nossas cabeças. Amém Senhor! Aumenta a nossa fé, 
aumenta o nosso relacionamento com o Senhor! 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 86 

 

 

13 – JESUS: A SERPENTE LEVANTADA NO DESERTO 

 
 
Vamos abrir nossa Bíblia em João capítulo 3, versículos 14 ao 21: 

 
E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa 
que o Filho do Homem seja levantado,Para que todo o que Nele crer tenha 
a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu 
filho Unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a 
vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que 
julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele 
crer será salvo; quem nele não crer, já está condenado. Porquanto não crê 
no nome do Unigênito filho de Deus. O julgamento é esse: que a luz veio ao 
mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz; porque as suas 
obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se 
chega para a luz, a fim de não serem argüidas as suas obras. Quem pratica 
a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, 
porque feitas em Deus.  

  
“E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do 

homem seja levantado.” Importa por quê? O que é que quer dizer essa serpente 
levantada no deserto? Quem já ouviu falar sobre isso? Quem já ouviu contar essa 
história? Já ouviu, Welmo? 

 
[Welmo] Sim, já ouvi. Na caminhada no deserto, várias pessoas estavam 

sendo picadas por serpentes; aí, Deus falou que todo aquele que fosse picado, 
morreria, mas aquele que fosse picado e olhasse para essa serpente que Moisés fez, 
não morreria.  

 
E o que tem a ver isso, comparar isso com Jesus? “Assim como Moisés 

levantou a serpente no deserto, importa que o filho do homem seja levantado.” O que 
tem a ver uma coisa com a outra? 

 
Eu acho que realmente precisamos entender mais.  Cada vez que Deus traz 

uma explicação, cada vez que vem uma coisa assim, tem detalhes, como foi falado 
ontem, tem coisas importantes nas Escrituras e que ajudam demais você. Por exemplo, 
não havendo acordo, como foi dito ontem, não adianta a pessoa insistir, por quê? Pois a 
palavra já disse, já determinou, Deus sabe e não adianta a pessoa insistir quando não 
há acordo. Um outro detalhe importante: não se pode servir a dois Senhores, se não há 
acordo entre os dois é porque existe alguma outra coisa que quebra a unidade. E aí, 
você pode esquecer, porque não vai funcionar, não adianta. 

As Escrituras têm determinados pontos de afirmação que, ou você faz aquilo 
ou você não faz. Aqui está dizendo assim: “Quem crer Nele não é julgado, mas quem 
não crer já está julgado” (João 3:18). Eu pergunto a vocês: tem meio termo? Tem 
como mexer nisso aí? Tem? Quem crer não será julgado e quem não crer já está 
julgado. Não tem como você remendar isso aí, não tem como você criar alguma coisa 
que possa facilitar. As Escrituras são bem claras. Nessas coisas o Evangelho está bem 
resumido e disse taxativamente: Não havendo acordo, não tem como andar junto.  
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A Igreja vai distanciando, vai se dispersando se ela não estiver de acordo 
com Deus. E não adianta você tentar arrumar, consertar, passar uma tinta. Não resolve. 
A Igreja que estiver em desacordo com Deus (e quando eu falo Igreja, eu falo é você 
em particular, você é o templo de Deus), então, enquanto eu estiver brigando com 
Deus, enquanto eu estiver resistindo a Deus, enquanto eu estiver contra Deus, como eu 
vou andar com Deus, se não existe acordo entre eu e Ele? 

Foi assim  que aconteceu lá no deserto.  Vamos dar uma olhadinha lá e ver o 
que aconteceu no deserto? 
 

4) Então partiram do monte Hor, pelo caminho que vai ao Mar Vermelho, 
para rodearem a terra de Edom; e a alma do povo impacientou-se por 
causa do caminho. 5) E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que 
nos fizestes subir do Egito, para morrermos no deserto? Pois aqui não há 
pão e não há água: e a nossa alma tem fastio deste miserável pão. 6) 
Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que o 
mordiam; e morreu muita gente em Israel. 7) Pelo que o povo veio a 
Moisés, e disse: Pecamos, porquanto temos falado contra o Senhor e 
contra ti; ora ao Senhor para que tire de nós estas serpentes. Moisés, pois, 
orou pelo povo. 8) Então disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente de 
bronze, e põe-na sobre uma haste; e será que todo mordido que olhar para 
ela viverá.  9) Fez, pois, Moisés uma serpente de bronze, e pô-la sobre 
uma haste; e sucedia que, tendo uma serpente mordido a alguém, quando 
esse olhava para a serpente de bronze, vivia.  (Números 21: 4-9) 
 

“Então, partiram do monte Hor, pelo caminho do mar Vermelho, a rodear a 
terra de Edom; e a alma do povo impacientou-se por causa do caminho.” Então, 
começa a reclamação. Um reclama, o outro reclama, e outro reclama, e outro começa a 
reclamar. Começam as reclamações, as murmurações. O povo fica impaciente. “Eu 
quero isso. Outro: eu quero aquilo. Desse jeito não dá. Desse jeito eu não dou conta.” E 
você corre e satisfaz um e o outro fica com raiva. O outro fica com ciúme. O outro fica 
com inveja. E você vai e satisfaz aquele e o outro... E assim vai indo. 

O Velho Testamento cumpre na nossa vida, ele está inserido no Novo 
Testamento. E as coisas acontecem exatamente como eram. A mesma coisa! E o povo 
falou contra Deus. Aí, quando estas coisas começam acontecer, começa a falar contra 
Deus, o povo começa a maldizer,  começa a rebelar,  começa a estabelecer a sua 
própria justiça; e reclama, e começa a apontar os defeitos. Então, o povo começa a falar 
contra Deus, pois, quando você começa a falar contra o povo, você está falando contra 
Deus. 

Quem falou contra Moisés, falou contra Deus. “Não é possível! Você nos 
trouxe aqui, você nos fez andar nesse caminho, para quê? Para que nós passássemos 
por toda essa dificuldade? Agora eu quero isso, agora eu quero aquilo. Eu não suporto 
isso não.” Interessante, pois são detalhes que, às vezes, vemos claramente acontecer. 

Se o diabo vê você faltando em alguma coisa, ele vai aproveitar aquela 
brecha. Se você tiver que fazer uma compra(e sempre estamos querendo comprar 
alguma coisa), ele está ali por perto e  vai aproveitar para ver se ele consegue alguma 
coisa naquilo. Aí, você tem que namorar, você é jovem, ele vai ver se nesse namoro ele 
tira alguma coisa. “Ah, mas eu não vou deixar passar, nesse relacionamento eu vou tirar 
alguma coisa para mim – diz o diabo.” E ele tira. Você vai construir... Tudo o que você 
for fazer. Eu me lembro que quando estava sendo construída a casa do Serginho,  o 
Ramiro falou para ele: “Olha que você vai perder a salvação por causa dessa casa.” Foi 
um desastre, o Serginho quase...  

Mas, em parte, o Ramiro tinha razão. A prova que o Ramiro tinha razão, foi o 
mal que isso fez para o Serginho. A prova que às vezes temos razão é a reação 
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negativa que a pessoa tem. Quando você não deve, sua reação é diferente. Às 
vezes, chamamos a atenção, até de filho mesmo, vamos falar e a pessoa faz cara feia. 
Acontece muito isso entre a Suzane e eu. Vamos falar, vamos chamar a atenção, a 
pessoa pula longe. Aquela reação é uma prova da fase que a pessoa está passando. 
Às vezes, passa numa fase, na outra, mas acaba sendo reprovado em uma delas.  

E o povo ali pecava, falava contra Deus, falava contra Moisés, falava contra o 
povo.  E cada vez que isso acontecia, ia dificultando mais a vida deles. Moisés ficava 
sem saber o que fazer. Eu vou resolver o problema do Carlinhos, o outro aqui reclama, 
acha ruim.  Aí, eu vou resolver o problema do lado de cá, aí o Carlinhos: “Ah, eu não 
agüento essa Igreja desse jeito... Eu estou quase afastando dessa Igreja. Sabe o que 
eu vou fazer?  Eu vou ficar aqui e nem quero saber o que vai dar.” Aí, começa cada um 
a resolver a coisa de uma forma errada, cada vez mais errada, cada vez pior. “Por que 
nos  fizestes subir do Egito, para que morramos no deserto?” 

“Para a Igreja, eu tenho que fazer? Eu tenho que ensinar? Eu tenho que ser 
exemplo? Eu tenho que amar sem ser amado? Eu tenho que dar sem esperar receber? 
Sem esperar ganhar? O que eu quero para mim, eu tenho que fazer para os outros?” 

Vamos esquecendo essas coisas. “Aqui não tem pão, não tem água; a nossa 
alma já está enjoada, a nossa alma tem fastio desse miserável pão; eu já estou de saco 
cheio desse povo.” E, aí, ele toma a providência dele e fica quietinho em um canto aqui. 

O que Moisés fez? “Pelo que o povo veio a Moisés, e disse: Pecamos, 
porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti; ora ao Senhor para que tire de nós 
estas serpentes. Moisés, pois, orou pelo povo” (Números 21:7). Então, quando o povo 
começou a se rebelar contra Moisés e contra Deus, o que aconteceu? As serpentes... O 
povo começou a pecar, e o que o pecado faz? O pecado distancia você de Deus; o 
pecado afasta você de Deus. É a mesma coisa da luz e das trevas. Nós já explicamos 
isso nas reuniões lá atrás, muitas vezes. Nós falamos: “Olha! Não há comunhão entre 
Cristo e  Belial. Ou você entra em acordo com Cristo, ou você entra em acordo com 
Belial. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Ou você fica do lado das trevas ou 
você fica do lado de Deus.  Pois, senão, você vai andar com ele, você não vai andar 
com Deus. Não há acordo entre Cristo e Belial. Não há acordo entre a luz e as trevas.” 

Quando o povo começou a pecar, automaticamente se afastou de Deus e, 
com certeza, se aproximou da serpente, e começou a ser mordido pela serpente. Então, 
quando você vê uma pessoa assim... Você pode saber, o que aconteceu? Quando você 
vê um irmão matando reunião, vem em uma, vem em outra,  não tem mais 
compromisso com Deus, não tem compromisso com o povo, não tem compromisso com 
a Igreja, perdeu o rumo... Quando você vê um irmão irado, nervoso, tenha paciência. 
Quando você vê um fazendo uma coisa, o outro fazendo outra coisa, etc.; quando você 
percebe esse reboliço... a pessoa resolve andar em seu próprio caminho, resolve tomar 
sua própria decisão. A primeira coisa  é  se rebelar contra o povo, contra Deus, pois, 
quando você se rebela contra o povo, você se rebelou contra Deus. Pelo fruto você 
conhece a árvore. 

Aí, não é mais aquela pessoa que tem paciência,  que ajuda, não é mais 
aquela pessoa calada,  submissa, não é aquela pessoa tranqüila, não é mais,  vai 
ficando diferente. O que aconteceu? Foi mordida pela serpente. Qual serpente? A 
Jaracuçu? Cascavel? Coral? Não sei. Conforme a serpente que mordeu é a reação que 
tem. Agora, é claro, ninguém acha que foi mordido. A Sônia não foi. A Sônia está 
pensando aqui: “Eu não fui, graças a Deus que eu não fui.” Você olha assim, você não 
vê nenhum buraquinho. Aí, o Zé também está ali tranqüilo: “Graças a Deus que eu não 
fui.” E a Suzane a mesma coisa. Olha, examina e pensa: “Lá na Real, eu nunca vi uma 
cobra.” 
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E o que dizem as escrituras? Que você encosta em um lugar e é picado por 
um escorpião; você desvia e encosta em outro e é mordido por uma serpente (Isaías 
59:5; Amós 5:19). É muito difícil você passar pelo mundo, é muito difícil você andar pelo 
mundo, pelo deserto e não ser picado pela serpente. Só Jesus Cristo não foi picado 
pela serpente, só Ele conseguiu não ser picado pela serpente. O resto... todos nós 
fomos. Você precisa só reconhecer que a serpente o picou. E a hora que você 
reconhecer que a serpente o picou, você tem uma solução, qual? Você tem uma 
salvação: olhar para aquele que foi levantado ali.  

As pessoas estavam doentes, aí Deus falou para Moisés: “faz uma haste, (e 
ela simboliza a cruz), e você pega a serpente... Levanta a serpente lá e todo mundo que 
passar, todo mundo que tiver andando por ali e olhar para aquela serpente, vai ser 
curado. Não importa qual foi o tipo de cobra que o mordeu. Não importa qual foi o 
pecado que ele cometeu. Não importa qual foi o mal. Pois ele vai ficar livre daquele 
mal.” Bastava isso. 

Mas aquilo foi a solução só para aquele povo. Lá, eles não tinham outro 
caminho, todos estavam juntos e eles tinham que passar por ali. Moisés foi e colocou a 
serpente ali no lugar onde eles tinham que passar. Moisés foi lá, inteligentemente,  e 
disse:  “Todo mundo vai ter que passar por aqui, então, eu vou colocar aqui.” Mas 
resolveu o problema só daquele povo. Não resolveu o problema da humanidade. 

Para resolver o mesmo problema, para resolver a mesma questão, para poder 
trazer a mesma solução, o que Deus fez? A haste simboliza a cruz e a serpente 
simboliza Cristo. Achamos estranho: “Então, Cristo simboliza a serpente e a serpente 
simboliza Cristo!” Não adianta lermos; se  não tivermos esse entendimento, aquela 
leitura fica vazia, sem sentido; mas agora nós começamos a entender. “Mas Cristo 
comparado a uma serpente! Pois esta serpente aqui simboliza Cristo.  Por quê?” 

Veja bem: a causa da doença do povo, a causa da insatisfação do povo, a 
causa das intrigas, brigas, contendas, qual era? Quem foi que causou tudo aquilo? 
Quem foi o responsável pela doença do povo? Quem foi o responsável pela 
enfermidade do povo? Quem foi o responsável pelas pisaduras, pelas perturbações, 
intrigas? Não era a serpente que vinha e mordia? Então, a causa era a serpente. Quem 
você teria que eliminar? A causa! Quando você elimina a causa, você tem um efeito 
diferente. Qual é a causa da sua febre? É uma infecção. Onde está essa infecção? Aí, 
você vai descobrir onde essa infecção está e a trata. Você toma um tilenol, toma um 
analgésico para suportar, para esperar. Adianta ficar dando analgésico durante um, 
dois, três anos?  Não. Vai dar analgésico enquanto se descobre a causa. Uma vez 
descoberta a causa, elimina a causa.  Não precisa mais de analgésico. Não precisa de 
mais nada. 

Qual era a causa? Eram as mordidas das serpentes. O povo foi mordido pela 
serpente. E por causa da mordedura da serpente, acontecia toda aquela doença do 
povo, aquela insatisfação toda. Então, se você elimina a causa, você tem o efeito 
diferente. 

O que Deus fez? Ele pegou a serpente, simbolizando o pecado, representando 
a causa dos problemas do povo (a serpente é que era responsável).   Mas, na verdade, 
o responsável é o diabo. É isso que eu quero que você entenda: o responsável, na 
verdade, é o DIABO. Ele aproveita da sua fraqueza. Não adianta, nós não vamos 
conseguir, você não vai conseguir lutar contra o diabo, você não vai conseguir sem 
Deus, sem ajuda de Deus. Você não vai conseguir vencer o diabo sem Deus. O 
responsável por esses problemas é o diabo, são os demônios. 

Aí, quando você ignora, você acha que não tem cobra aqui, que não tem 
serpente ali, ninguém tem serpente, ninguém tem cobra; aí, você fica tranqüilo, mas o 
diabo é o responsável e a causa de todo o pecado e de toda maldição. Os demônios 
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são a causa de tudo; a briga que você teve com a esposa; o ciúme que você teve da 
esposa; a infidelidade que você cometeu; o vício; tudo tem um demônio responsável; 
tudo tem um espírito responsável; a prostituição, o roubo, o assassinato.  Você não fez 
aquilo sozinho, você não fez aquilo sem ajuda dele não. 

Quando você pegou no seu guarda-roupa uma roupa indecente,  quando você 
passou a mão na bebida,  quando você passou a mão na faca, quando você passou a 
mão no revólver, você não fez sem ajuda do diabo não. Você fez com ajuda dele; foi ele 
que o levou ali; foi ele que provocou você; Foi ele que o conduziu, que o enganou. Eva 
não comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal sem ajuda dele. Adão não 
pecou sem ajuda de Eva que foi ajudada pela serpente.  

Sinuca, quem já jogou? Você quer a bola 7, então, eu vou tacar na bola 2 para 
pegar na bola 3 e a bola 3 pega na 7 e derruba a 7. Eu quero a bola 7. O diabo, às 
vezes, não chega diretamente em você; mas ele vai dando tacada até chegar aonde ele 
quer: ENCAÇAPAR VOCÊ. O que ele quer é colocar você na caçapa. Ele não vai 
chegar de uma vez e dar a tacada não. Ele chegou e disse a Eva: “Eva, olha lá para 
você ver, não é bonito? Que árvore bonita. Amanhã voltaremos.” Depois ele foi 
ajudando: “Eva vem cá. Você já viu?   Bonito, não é Eva?” E Eva ficou ali namorando. 
Até que um dia... 

O diabo vai rodeando você, vai, vai, até ele conseguir aquilo que ele quer. A 
hora que ele conseguir aquilo que ele quer, você está na caçapa. E só tem uma forma 
de você sair da caçapa: é alguém enfiar a mão lá e puxar a bola (você). É difícil demais 
gente. Presta atenção nisto que eu estou falando; é sério o que eu estou falando. 

E aquele problema ali foi resolvido, pois a causa, na realidade, não era tanto o 
que eles fizeram, o que eles fizeram foi uma conseqüência; mas, na realidade, a causa 
era o diabo. Aí você pensa assim: “Ah, mas foi por que o Carlinhos comprou fiado. O 
Carlinhos fez uma conta e não está dando conta de pagar.” Mas isso foi a 
conseqüência, a causa foi a mordedura da serpente. Foi quando a serpente mordeu. A 
CAUSA FOI A SERPENTE. Foi o diabo que ele não resistiu, foi o diabo que ele deixou e 
permitiu, foi o diabo que mordeu; e depois que mordeu, aí não tem mais jeito. Depois 
que mordeu, agora você vai administrar o veneno que está rodando no seu corpo, não 
tem mais jeito.  Aí, você vai ter que fazer teste de gravidez, tem que correr atrás do 
prejuízo, tem que casar fora da hora, você tem que arrumar qualquer coisa, pois, senão, 
o filho nasce...   

Um dia, dois, uma semana, três semanas... Daí um pouquinho, começa 
aparecer aquilo que você fez. Ou não começa? A mordida, a picada da serpente... Você 
foi picado e, depois, começa a vir... O veneno vai, vai, vai e se você não  cuidar, não 
combater, aquilo vai levá-lo a morte.  Então, Deus levantou a serpente ali, mostrando 
que um dia Ele resolveria, não só o problema daquele povo, mas Ele resolveria o 
problema de toda humanidade.  

São várias espécies de cobra que existem. Agora, quando Jesus Cristo se fez 
pecado, o que Ele fez? Aí você fala: “ah, Ele se fez pecado por mim, se fez carne, etc.” 
Mas se você não entender, vai ficar por aí. 

Vamos abrir em Mateus capítulo 23, versículo 1 ao 3: “Então falou Jesus às 
multidões e aos seus discípulos, dizendo: 2) Na cadeira de Moisés se assentam 
os escribas e fariseus. 3) Portanto, tudo o que vos disserem, isso fazei e observai; 
mas não façais conforme as suas obras; porque dizem e não praticam.” Jesus 
falou à multidão e aos seus discípulos, Ele não falou só com um e nem com dois. Ele 
falou à multidão e aos seus discípulos, juntou todo mundo.  

Mateus capítulo 23, versículos 32 e 33: “Enchei vós, pois, a medida de vossos 
pais. 33) Serpentes, raça de víboras! Como escapareis da condenação do inferno?” 

Vamos voltar agora em João: 
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14) E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o 
Filho do homem seja levantado; 15) para que todo aquele que nele crê 
tenha a vida eterna. 16) Porque Deus amou o mundo de tal maneira que 
deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, 
mas tenha a vida eterna. 17) Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, 
não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por 
ele. 18) Quem crê nele não é julgado; mas quem não crê, já está julgado; 
porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 

 
Como escapareis da condenação do inferno? Como você vai escapar? Com 

quem Ele estava falando? Com a multidão e com os discípulos. Ele falou: “Pedro, se 
você não crer em mim, você não vai escapar da condenação. João, se você não crer 
em mim, você não vai escapar da condenação. Não pense que você é melhor do que 
eles não. E eles também não são melhores do que vocês não. Todo mundo é raça de 
víboras.  Eu quero que vocês cheguem aqui: vocês todos são raça de víboras.”  Por que 
raça de víbora? Porque é gente. Nós também não somos filhos de Deus, nós nos 
tornarmos Filhos de Deus. 

Eu preciso entender isso: que eu faço parte dessa geração, eu faço parte 
desse povo. E eu preciso de salvação. Mais do que comprar um carro, mais do que 
casar, mais do que viver bem, mais do que ter paz e sossego, MAIS DO QUE TUDO, 
EU PRECISO DE SALVAÇÃO. Eu preciso sair dessa situação, pois, enquanto eu 
estiver aqui, eu vou estar sendo mordido pela serpente. 

Preciso sair disso.  Então, eu preciso nascer de novo, aí agora é uma outra 
coisa,  é diferente. E o que Jesus fez? Qual era a causa do pecado? Era exatamente a 
serpente que mordia. O que precisa fazer? Eliminar uma coisa aqui, eliminar uma coisa 
ali, é dessa forma que você acaba com o pecado. Não tem mais pecado. Você quer ver 
não ter mais pecado? Tira o povo. Acabou, não vai mais existir o pecado. Tirou o povo, 
acabou o pecado.  Quem vai gostar de mim, quem vai me amar? Eu vou ter ciúmes de 
quem? Não tem mais gente. Eu vou torcer para qual time? Não tem mais time. Como 
que vai ser?  O dia que eliminar a carne, acabou o problema. Isso aqui é a condenação, 
isso aqui está condenado. E Jesus estava onde? No meio das cobras? Não! Ele se fez 
cobra! Por isso que Ele foi levantado, a serpente foi levantada. Ele se fez cobra sem ter 
pecado, sem ter feito nada.  

Ele também ia ser condenado. Olha que coisa tremenda! Meu Deus, como 
isso é tremendo! Ele também ia ser condenado, Ele entrou na condenação, mas havia 
escrito em algum lugar... Na palavra de Deus estava escrito que havia uma salvação, 
para quem? Todo aquele que cresse em Deus, que acreditasse em Deus, aquele que 
cumprisse a lei seria salvo dessa condenação; ia nascer de novo. Havia a promessa de 
um novo povo, de uma nova geração – Somos de uma nova geração...  que não faz 
aquilo que Deus manda...  Somos uma geração que ainda não entendeu as coisas; 
somos uma geração que ainda está pelejando para poder fazer as coisas, para 
entender. 

Havia uma salvação preparada, havia um caminho que Deus proveu. Um 
cordeiro que saiu sem ninguém esperar de onde. Está escrito que  um homem haveria 
de morrer pela nação. Então, alguém assumiu a responsabilidade, assumiu toda a 
responsabilidade. “Você é a oferta pelo povo: um cordeiro sem defeito, sem mancha...” 
Um cordeiro que não fez nada, que não pecou, não teve ciúmes, não teve inveja e que 
não foi amado... Um cordeiro sem defeito; um cordeiro que abaixou a cabeça e  foi 
tosquiado; foi humilhado, injustiçado. 

Presta atenção para você ver se isso não tem lógica! O preço, a oferta que foi 
dada por nós, nós que estamos aqui.  Pegou um sem defeito, sem culpa, sem nada. 
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“Mas por que eu? Eu não tenho culpa, eu não fiz nada!” Mas Ele foi a oferta pela 
causa do nosso pecado. Aí, Ele vem, como a serpente foi destruída no deserto... O 
bronze foi destruído, foi partido... Jesus Cristo veio, subiu na cruz e foi crucificado. E 
todas as vezes que você olha, você lembra que quem tinha que estar lá era você, mas 
Ele foi no seu lugar. 

Então, a causa do meu pecado não existe mais, é mentira do diabo, é um 
engano de satanás. Por quê? Porque, a causa do meu pecado não é a serpente? Mas a 
causa já foi eliminada daqui. Pois Ele morreu no meu lugar, morreu no lugar do Welmo, 
morreu no lugar da Suzane, do Ramiro... 

Então, nós aceitamos o sacrifício que Jesus fez por nós. De repente, aquela 
tribulação que eu estava passando, começo a perceber que está aliviando. Eu tomei um 
analgésico. Presta atenção nisto! Aí, eu olho e vejo Jesus morrendo por mim, no meu 
lugar. Eu pequei e quem tinha que morrer era eu, mas Ele morreu no meu lugar. Aí, eu 
começo a agradecer a Deus, a louvar a Deus: “Senhor obrigado, graças te dou meu Pai, 
amém, amém.” 

Aí, eu começo a sentir que a febre começou a passar. Por que a febre 
passou? Eu começo a sentir que aquele ódio que eu estava sentindo dos outros está 
acabando; começo a sentir que aquela dor, que aquele mal, que aquela angústia, 
começa a aliviar, por quê? Porque eu fui lá, olhei e disse: “Meu Deus, está ali a causa.” 
Quando eu olhei a cruz, eu não vi Jesus, mas sim,  uma serpente sendo morta, sendo 
destruída. Eu vi ali a serpente que me matava; eu vi ali aquela que havia me mordido; vi 
ali o pecado sendo destruído. Você não quer fazer, mas faz. Você não quer ser simples, 
humilde? Pois você não tem força!  Mas quando você olha para a cruz,  você vê a 
causa do seu mal ali; você vai ver uma serpente sendo destruída, sendo consumida, 
sendo aniquilada.  

Eu sei que é difícil de explicar, mas você vai ter que subir ali no calvário,  vai 
ter que arrumar um jeito de entender,  vai ter que arrumar um jeito de ir lá e olhar para a 
CRUZ;  você vai ter que ver isso, você tem que arrumar um jeito. E talvez esteja aí a 
dificuldade; qual? Onde que Ele foi levantado? Lá em cima, para todo mundo ver. 
Então, qual é a dificuldade que você tem, que eu tenho, que nós temos? Pois, onde é 
que Ele foi crucificado? Onde ficava o calvário? 

 
[Welmo] O calvário fica no monte. Às vezes não subimos esse monte e 

ficamos lá embaixo. Simbolizando o nosso pensamento, o nosso entendimento. Lá 
embaixo não se consegue entender a razão pela qual  Jesus Cristo foi para a cruz.  

 
Agora eu vou falar da dificuldade que você vai ter.  qual? Pegar a sua cruz e 

subir o monte. Quando você pega a sua cruz... Olha que coisa tremenda!  Parece até 
que eu sabia. Quando você pega a sua cruz e caminha seguindo Jesus, para onde você 
está indo? Para o caminho da cruz. Você vai arrastando a sua cruz. Quando você 
chega lá, tem que ser fincada a cruz. E você vai para a cruz. Mas quando você chega 
lá, você vai ter aquela surpresa agradável: “Não, meu filho....” Quando você chega lá... 
Abraão, quando pegou o menino, o cutelo, simboliza isso, e ele subiu no monte. Você 
pega a sua cruz e caminha, e o cordeiro? “Eu é quem vou para essa cruz? Eu é quem 
vou ser pregado nessa cruz?” Pois eu vou levando a minha cruz e começo a subir o 
calvário. E o diabo vai perguntar para mim: “E o cordeiro?” Quando você chegar lá, você 
vai ser crucificado, você vai ser cravado na cruz, pois você é a serpente, você é a causa 
disso. Você é a causa de todo o mal no mundo. Você é a causa de todo o pecado no 
mundo. 
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Mas, quando eu pego a minha cruz e começo a caminhar, logo vou ver, lá 
no alto, o cordeiro, a providência de Deus, a minha salvação, Cristo no meu lugar, eu 
não vou ser crucificado. Amém!? Ele morreu por mim. 

Então, meu irmão, tem uma diferença enorme de você sentar e assistir uma 
reunião, de apenas você sentar religiosamente e cumprir uma obrigação: “Eu já assisti a 
reunião da noite, então, eu não preciso assistir a reunião de dia.” Não é bem isso! 
Estamos falando aqui de algo mais;  estamos aqui comentando algo mais;  estamos 
aqui preocupados em não pecar mais; estamos aqui preocupados em vencer o pecado; 
ou o pecado acaba conosco. Pois está escrito que se nós não vencermos o pecado, ele 
vai nos vencer. E eu só tenho uma maneira de me salvar: é pegando a minha cruz e 
caminhando para o lugar onde Ele foi levantado. E, às vezes, o diabo vai dizer: “não, 
tem outro caminho, tem um outro lugar, passa por outro lugar mais perto.” Não! Só tem 
um lugar, qual? É ali.  

Como que eu posso ver, se eu estou longe?  Mas se eu passo a mão na 
minha cruz e começo a caminhar, eu vou chegar lá onde eu deveria ser crucificado, 
mas quando eu chego lá, o que eu encontro? 

 
[Welmo]  Jesus Cristo na cruz.  
 
Você vai encontrar exatamente aquela figura ali de Isaque e de Abraão. 
 
[Welmo] Para Abraão foi uma surpresa. Quando ele chegou ao monte, viu um 

cordeiro preso.  
 
Quando ele subiu, ele já subiu crendo que... 
 
[Welmo] Que Deus ia prover.  
 
Como você vai ficar livre dessa vida que você leva? Como você vai ficar livre 

de uma vida de pecado? Como você vai ficar livre da condenação do inferno? Como 
você vai ficar livre de satanás? Eu não sei, Deus proverá. Eu vou pegar a minha cruz e 
vou arrastá-la até o calvário.  

Então, “toma a tua cruz e siga-me.” E como que vai ser isso, Senhor? “Não 
sei, Deus proverá.” É muito difícil! Não tem como entendermos se não pegarmos a cruz 
e caminhar. “Senhor, me explica isso!.” Quantas pessoas chegavam para Jesus: 
“Senhor, explica isso! Explica direito, explica melhor!” E Ele falava exatamente o que eu 
quero dizer para você, meu irmão: “não tem jeito.” Eu sei que você queria uma 
explicação melhor; na hora que terminar a reunião, vocês não venham atrás de mim, 
pois tudo o que eu queria falar para vocês, eu já falei. Todo mundo queria uma 
explicação melhor de Jesus. Todo mundo queria entender melhor. Mas Ele falava 
exatamente isso: “Pega a sua cruz e siga-me” (Mateus 16:24). 

Se você  não entender que é preciso pelo menos levar a sua cruz até o 
calvário... Na hora de sacrificar, você não vai ser sacrificado. Na hora que você tem que 
morrer... Isso que é o milagre. Pois a causa seria a sua morte, não tem jeito, pois você 
simboliza a serpente. Mas quando Deus ia  sacrificá-lo, o cordeiro apareceu e morreu 
no seu lugar; foi sacrificado no seu lugar.  

Pode pegar a sua cruz e ter  fé,  certeza que Deus proverá o livramento. A 
doença que você está com ela, de onde vem a libertação? De onde vem a cura? De 
onde vem todas as coisas? A enfermidade, a tribulação, foi uma serpente que mordeu; 
e aquela serpente precisa ser eliminada. A CAUSA DO PROBLEMA É A MORDIDA DA 
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SERPENTE. Uma vez eliminada a causa, a sua doença vai embora, sua tribulação 
vai embora, a sua angústia vai embora. 

Jesus morreu por causa da minha enfermidade; e eu peguei a minha cruz e 
caminhei, e quando eu entendi isso, aquela doença foi embora, aquela enfermidade foi 
embora, aquela tribulação foi embora. Eu não falei para vocês agora mesmo que a 
causa da sua febre era aquela inflamação no dedão? Aí, eliminou a inflamação no 
dedão, eliminou a causa. 

Mas aí, o ouvido inflamou e veio a febre; mas você curou o ouvido, e a febre? 
Foi embora! Mas aí, veio uma gripe danada e a febre veio de novo. A febre é um sinal 
de que alguma coisa está errada na minha vida, e, mais uma vez, eliminou aquilo, a 
febre foi embora. E, assim, nós vamos caminhando... lutas, tribulações e etc. Eu olho 
sempre para aquele que morreu por mim, para aquele que fez por mim: “Senhor Jesus, 
apaga o meu pecado,  pois eu estou olhando para o Senhor. Olha no meu ombro e o 
Senhor vai ver a cruz.” Mas se você não quiser fazer nenhum sacrifício, se você não 
quiser tomar a cruz, se você não quiser subir, caminhar em direção a Ele, você não vai 
vê-lo;  não vai ver a cura, não vai ver a libertação,  não vai ver a salvação, não vai ver o 
milagre. Abraão só viu o cordeiro porque ele estava lá em cima. Outra pessoa não viu o 
cordeiro saindo ali do mato, pois só ele estava lá em cima. 

Aí você diz: “é muito difícil esse discurso.” Eu também acho. Mas o que você 
tem que fazer agora? Pegar a cruz e caminhar. Eu não sei como é que vai ser, mas eu 
pego a minha cruz. A fé manda você fazer coisas sem pensar muito, sem ficar: “como é 
que vai ser lá em cima do monte?” Os servos de Abraão ficaram perguntando para ele: 
“e aí? Como é que vai ser? E o cordeiro?”  

Mas ele não quis saber: “eu não sei como é que vai ser.  Eu pego o meu 
menino... Peguei tudo o que eu tinha e não podia nunca ficar sem ele.” “Eu não posso 
ficar sem a minha vida, eu não posso ficar sem isso, sem aquilo... Senhor, eu não posso 
ficar sem o meu carro, eu não posso ficar sem a minha saúde.” Mas eu pego o meu 
carro e a minha saúde, eu pego todas as fases que eu tinha que passar, o meu 
concurso, o meu trabalho... Eu pego tudo e vou para onde? Vou sacrificar aquilo. A 
minha ilusão, a minha vontade de namorar, a minha vontade de casar, a minha vontade 
de ter uma esposa boa, a minha vontade de ter um marido. Essas coisas são o seu 
Isaque; e você as pega e caminha para onde? Para sacrificar. Você vai sacrificar aquilo, 
vai entregar tudo aquilo para Deus. 

E aí, você começa a subir o calvário  com uma tristeza danada. A única coisa 
que eu tenho é o Alisson.   E agora, como é que eu vou fazer?  Minha gráfica... E o 
Isaque ali debaixo do braço... E aí, vai subindo, carregando tudo aquilo. O que você vai 
fazer com aquilo que você está levando? Vai sacrificar, vai colocar  no altar de Deus: 
“Senhor, o meu Wilmar, meu Lucas. Se o Wilmar não quisesse, eu (Rossini)  não ia 
chorar pelo Wilmar, o Wilmar não pesa nada para mim; por isso, cada um tem a sua 
cruz. Cada um tem o seu Isaque. 

Aí, quando chega lá, você vai crucificar aquilo. Você vai colocar aquilo no altar. 
Não é todo mundo que tem coragem.  Põe a metadinha lá e fica com a metadinha. Não 
é todo mundo que tem coragem não! Mas é exatamente isso que Deus quer, que você 
tenha coragem. Se nós não fizermos isso, estamos condenados; não tem como 
vivermos mordidos pela serpente. Temos que chegar e oferecer a Deus, para 
participarmos do sacrifício que Ele fez por nós. Do contrário, você nunca vai ser 
participante do sacrifício que Ele fez por você. A hora que você sentir: “eu participo 
desse sacrifício, eu achei, eu realmente encontrei... Ah, como é bom!”  

Eu sei o que vocês estão pensando: “isso é muito difícil.”  Quando será que Deus 
vai poder falar isso novamente? Mas deu para entender?   Aí, quando você chega lá, 
Deus diz: “não meu filho, você não vai precisar jogar fora o seu Alisson, a sua Ana 
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Luíza. Não vai precisar jogar a sua gráfica fora. Não vai precisar jogar o seu trabalho 
fora. O que você precisa tirar é só a serpente. E o pecado? Jesus diz: “Eu morri por 
você, Eu me sacrifiquei por você.” A providência de Deus foi Jesus Cristo na sua vida. 
Uma vez eliminada a causa, o meu dedão volta a funcionar.  

[Welmo] Em todas as reuniões Deus sempre fala alguma coisa, mas essa de 
hoje eu estou bobo. Estou de boca aberta, pois  eu achei essa palavra de uma 
sabedoria muito grande, e trouxe para nós um entendimento muito grande.  Eu  creio 
que essa palavra pode nos ajudar muito. Se entendemos o que foi falado aqui, vai nos 
ajudar bastante na nossa luta contra a dificuldade que temos. Achei assim, tremendo, 
foi uma mensagem de Deus. E são muitos os detalhes, mas dois detalhes eu achei 
muito importantes. O primeiro deles foi por que no deserto foi levantado a serpente. 
Deus levantou uma serpente para que o povo entendesse qual seria a causa daqueles 
males que estavam vindo sobre ele. E a serpente ali, com o entendimento que temos 
hoje, entendi que simbolizava o próprio diabo. Uma vez eliminada a serpente, eliminou 
o problema. Só que aquilo foi uma solução para eles, e para nós, qual seria a solução? 
Por que  Cristo simboliza a serpente? Pelo fato que, quando nós, olhando na cruz,  
vemos um homem como nós, então, olhamos e vemos que a causa do pecado é o 
homem, é essa carne, é essa natureza, é a humanidade. Na verdade, quem deveria 
estar lá, éramos  nós! Mas quando nós olhamos para a causa, achei esse detalhe 
interessante, ele levantou a serpente para que o povo entendesse qual era a causa: 
“Vocês estão morrendo porque a serpente está picando.”  
 

A nossa vida pode mudar, e muito! Pois começamos bem. Começa confiando 
em Deus. Começa esperando em Deus, mas chega a um ponto, você muda isso. Você 
estabelece a sua própria justiça e começa a achar que você mesmo vai resolver os 
seus problemas.   

 
[Welmo] Quando lembramos desse sacrifício que Jesus fez, seja qual for a 

situação, às vezes a serpente está ali nos tentando, mas se lembrarmos desse sacrifício 
que Jesus fez, pois ele tem uma força muito grande, é na hora de pecar, é na hora que 
a serpente vier nos morder, se lembrarmos  disso, aí somos salvos na hora.  

 
Exatamente, o Sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando você 

lembra que o sangue derramado foi no seu lugar, isso quer dizer: “já paguei.” E se você 
já pagou, você não tem mais o que pagar. Ou seja, Ele já fez por mim. Ele já derramou, 
já pagou o preço que tinha que ser pago. Agora não tem mais razão eu estar com febre 
se a causa já foi eliminada. 

Mas como o Welmo está dizendo, se você ficar lá embaixo, você não vai ver 
isso não. Se você ficar longe do caminho, você não vai ver isso não. Você só vai ver se 
estiver no caminho.  

Às vezes, nós estamos bem perto, mas vem um e esbarra, vem outro e 
esbarra e vem outro que quer pesar nossa cruz. A cruz já está pesada e aí vem toda 
essa dificuldade para aumentar mais o peso.   

Vamos curvar nossas cabeças.  
Ter essa preocupação: tudo o que eu tenho... Ó Deus, tenha misericórdia. E 

eu quero dizer a você o seguinte: “quanto menos coisas você tiver que levar, melhor. Se 
tiver muita coisa para levar, é difícil. Que você tenha bem pouquinha coisa para levar, 
pois a cruz fica menos pesada. 

Eu sei que é difícil de entender,  sei que é difícil para a Igreja compreender. É 
muito difícil! Eu sei que é difícil para a Dora, para a Margarida, para mim, para a 
Geralda; eu sei que é difícil, mas quem sabe, nós já estamos ali no calvário, quem sabe 
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nós já chegamos lá e basta agora olhar para o sacrifício que o Senhor já 
providenciou. Olhar e ver que eu não tenho que pagar nada, eu não tenho que morrer, 
pois o Senhor morreu em meu lugar. Eu posso viver com as minhas coisas, mas sem a 
mordedura da serpente. Eu posso viver com a minha paz, com a minha saúde, pois a 
causa não mais existe, apesar do diabo querer fazer com que eu não esqueça que eu 
sou um pecador, que a causa do meu mal é o meu pecado. 

Meu Deus, me faça entender esse sacrifício; que o Senhor perdoou os meus 
pecados; então, não tem mais razão o meu sofrimento, não tem mais razão a minha 
dor, não tem mais razão eu estar distante de Ti, não tem mais razão as minha brigas, 
ofensas, maldições; não tem mais razão as minhas angústias, tribulações; não tem mais 
razão a minha dor, a minha enfermidade, uma vez que a serpente foi eliminada ali na 
cruz, a causa foi eliminada. A causa do meu mal foi eliminado na cruz.  Ajuda-nos, 
revela-nos o entendimento, revela-nos  essa salvação. 

Ajuda-nos, ó Deus, nesta manhã difícil... Quando a nossa cruz se mostra, às 
vezes, pesada, só o Senhor pode nos salvar, só o Senhor pode nos ajudar.  É para Ti 
que nós olhamos.   É para o Senhor que nós olhamos. É para o cordeiro que foi 
providenciado. Eu não tenho força para sacrificar as minhas coisas, para sacrificar os 
meus filhos, para sacrificar a minha casa, eu não tenho força para isso. 

Ajuda-nos ó Deus, providencia para mim o cordeiro, providencia para mim algo 
que o Senhor já fez por mim. Talvez o Senhor está exigindo de nós essa fé, essa 
coragem de chegar e colocar no altar do Senhor, tudo aquilo que nós temos, em nome 
de Jesus! 
 

 
Louvor 
 
Um pecador a Ti suplica 
Sem merecer estou aqui 
Minhas forças se acabaram 
E a lei não me deu a perfeição 
Peço a ti o Espírito Santo 
Senhor, eu só tenho a Ti 
 
Os meus pecados não podem me impedir 
Sei que a graça está em Ti 
Esse louvor em mim é o que me faz prosseguir 
 
De tudo que eu vivi 
De tudo que eu já senti 
Amor igual ao Teu eu nunca vi 
Amor que não tem fim 
Amor capaz de morrer por mim 
E é por causa desse amor que venho a Ti 
 

Alguém que foi mordido, que foi picado... Dá-me, Senhor Deus, o entendimento, o 
Espírito que vai se sacrificar no meu lugar. Dá-me, Senhor Deus, força para eu poder 
levar a minha cruz. Dá-me, Senhor Deus, fé para eu carregar, para eu levar e sacrificar 
no altar do Senhor e acreditar que o Senhor proverá, e acreditar que o Senhor tem uma 
providência, que eu não preciso temer. Amém! Deus proverá. Amém! 
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Continuação do louvor 
 
Os meus pecados não podem me impedir 
Sei que a graça está em ti 
Esse louvor em mim é o que me faz prosseguir 
 
 
 Isso! Deus dá sempre forças para você continuar. De tudo que eu já vivi, de tudo 
que eu  já senti, amor igual a esse... 
 
Continuação do louvor 
 
De tudo que eu vivi 
De tudo que eu já senti 
Amor igual ao teu eu nunca vi 
Amor que não tem fim 
Amor capaz de morrer por mim 
E é por causa desse amor que venho a ti 
 
 
 Vamos confiar, acreditar que alguém fez por você aquilo que você nunca iria 
conseguir fazer. Amém! A fé, crer. Agora é hora de realmente você acreditar que Deus 
proverá.  Deus proverá. Acreditar, aceitar o sacrifício que Ele fez por você. Deus 
proverá. Eu não sei como vai ser, mas Ele proverá para mim o que eu preciso. 
 
 
Continuação do louvor 
 
De tudo que eu vivi 
De tudo que eu já senti 
Amor igual ao teu eu nunca vi 
Amor que não tem fim 
Amor capaz de morrer por mim 
E é por causa desse amor que venho a ti 
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14 - RUTE 

 
 

  Estamos aqui num encontro, numa reunião de jovens, mas  isso não quer 
dizer que os mais velhos não possam participar. Afinal de contas, os mais velhos estão 
aqui para ajudar, para dar força  aos mais novos.  E nós esperamos isso: que os mais 
velhos ajudem os mais novos a compreenderem a palavra que está sendo falada. 

Então, você que tem mais facilidade, que tem mais entendimento, mais 
compreensão, ajude os mais novos a entenderem. 

Na verdade, é muito difícil para um jovem receber a palavra como nós, os 
mais velhos, recebemos; é muito difícil para um jovem receber com a mesma 
naturalidade que uma pessoa mais velha recebe. 

Nós temos uma visão para ser contada. A Carmem vai contar para nós a 
visão. 

 
[Carmem] Foi no final da primeira reunião, no louvor, eu vi uma estrada de 

chão, e entendi que eu tinha que passar nessa estrada. Aí, eu olhei lá na frente e vi 
uma grande cruz que  parecia ser de ouro, pois brilhava muito. Só que essa cruz ficava 
passando no ar de um lado para o outro, era como se estivesse me atraindo, como se 
eu sentisse uma força, uma vontade de passar por ter visto aquela cruz lá na frente.  

 
Você via um caminho, uma estrada de chão. Quer dizer: já denota dificuldade. 

Um caminho, uma estrada de chão já mostra dificuldade.  Mas, lá na frente... O que 
mais? 

 
[Carmem] Eu entendia que  tinha que passar pela estrada, e eu estava parada 

e via uma cruz lá na frente.  
 
Então, você, certamente, parou porque achou difícil, achou apertado, achou 

complicado; parou por essa causa.  Achou que era difícil. Mas, lá na frente, você via 
uma cruz passando; a cruz não estava parada, não estava fincada, mostrando o 
seguinte: que ela é dinâmica, ela não dizia que ali era o fim da estrada,  não dizia que 
ali era o fim do caminho. Mas ela estava chamando atenção, como que dizendo para 
você: “vem, não pára não; se esforça e venha; não pára não, faz uma força, vê o que 
você pode fazer e venha.” 

A cruz é viva, simbolizando ali o próprio Cristo nos dizendo: “Vem.” 
Chamando você, nos chamando para caminharmos,  para nos aproximarmos Dele.  

Estávamos falando isso de manhã, sobre o que é que devemos fazer para 
continuarmos vivos; o que nós devemos fazer para continuarmos a carreira, 
continuarmos caminhando, continuarmos no caminho.  

A estrada estava lá e Jesus estava chamando. Cada vez que Ele nos dá uma 
palavra, cada vez que Ele nos dá alguma coisa, é para nos ajudar na caminhada.  O 
caminho é difícil, tem muita dificuldade, tem muita tribulação, mas nós estamos olhando 
para a cruz.  

Lembram daquela palavra que foi falada esses dias? Todo aquele que olhar 
para a cruz... Quem olhasse para a serpente levantada no deserto, ficava curado dos 
seus males, das suas enfermidades. E hoje não é diferente. Assim como Moisés 
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levantou a serpente no deserto, Cristo seria levantado, para quê? Exatamente para 
isso. Quando estou me sentindo mal, doente, enfermo, quando estou sentido que a 
coisa está difícil, apertada, para onde eu olho? Para a cruz! A mesma obra foi feita lá. 
Eu olho para a cruz e me sinto curado, sinto renovadas as minhas forças e sinto 
disposição para continuar.  

Eu sei que é difícil demais, mas se assim for o caminho, se é esse o caminho 
que leva à Deus, não adianta eu querer entrar por um caminho asfaltado, não adianta 
eu querer pegar um ônibus, não adianta eu querer arrumar uma outra maneira. Por 
quê? Porque o que interessa para mim é a cruz, o que interessa para mim é o caminho 
da cruz.  E eu, com certeza, vou ser tentado a sair dele, a sair do caminho. E não 
interessa para nós, a Igreja, um outro caminho a não ser: A CRUZ! 

O Apóstolo Paulo falou muito a respeito disso. O que interessa para você não 
é o seu casamento, não são os seus bois,  sua fazenda,  seus negócios, O QUE 
INTERESSA PARA VOCÊ É A SALVAÇÃO. O que adianta você ter tudo aqui, ficar 
sadio, viver duzentos anos, sendo que uma hora você vai morrer? “Ah, mas eu não 
tenho nada, não tenho problema nenhum, sou completamente bem sucedido, etc."  O 
que adianta?  A Bíblia diz: “O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ter tudo, e 
não ser salvo? E não ir para o céu?” (Lucas 9:25). 

Eu acho que o inferno deve ser uma coisa ruim demais, porque é difícil sair 
dele; deve ser uma coisa realmente muito ruim. Eu não quero nem dizer que o céu é 
bom, eu quero dizer mais que o inferno é ruim.  

E você, jovem, que está aqui mastigando o seu chiclete...  Não tem problema 
não, nós estamos aqui é para isso mesmo.  Eu me lembro de algumas reuniões que os 
meninos mastigavam chicletes, sopravam aquela bola, e a bola vinha até... e “puft”,  
rebentavam a bola e pregava no rosto deles... Mas é coisa nossa. É coisa do jovem. 
Pois mastiguem o chiclete, façam bola! Amém? Mas não esqueçam de dar ouvidos ao 
que Deus está falando. O caminho é difícil, não vai ser fácil; não tem como dizer assim: 
“vai melhorar.” Não vai melhorar não! É o caminho da cruz. 

Mas por que é difícil? Aparentemente não é tão difícil assim! Quando você 
começa a fazer, aí você vê o quanto é difícil! É só você começar a fazer que você vai 
ver que realmente é difícil. 

Então, foi dito nas reuniões que a solução era SERVIR A DEUS! Por que o 
caminho é muito difícil? Porque você vai ter que servir a Deus! Por que são tão 
complicadas as coisas? Porque você vai ter que servir a Deus! A dificuldade está 
exatamente em nós termos que SERVIR A DEUS. 

Se não tivéssemos que servir a Deus, seria bom demais, e fácil. Uma pessoa 
que não se preocupa em servir a Deus, leva uma vida tranqüila neste mundo.  No ponto 
de vista dela, ela leva a vida tranqüila, até que venha alguma coisa que ela não suporta;  
ela morre, vai embora, mas ela morre tranqüila. Agora, depois que ela chegar lá, e que 
se arrepender, e falar: “Meu Deus, deixa eu voltar lá para avisar o meu povo; deixa eu 
voltar para avisar a minha família, deixa eu voltar para mostrar que se eu estivesse lá, 
eu não ia perder tempo; me deixa voltar lá!.” “Não, voltar não pode.” 

Já pensou que tristeza, vendo o povo dela chegando de um a um  no inferno? 
Você já pensou, você lá sem poder avisar o seu povo e ver chegando a fila, um a um? 
“Seja bem-vindo ao inferno que lhe foi preparado desde o princípio.” Você já pensou 
que amargura? Tem uma passagem nas Escrituras  que mostra o rico e o pobre 
(Lázaro) (Lucas 16:11), mostra isso, um querendo avisar: “deixa eu ir lá avisar para o 
povo, deixa eu ir lá avisar que o pessoal está perdendo tempo, deixa eu avisar para 
eles que estão perdendo tempo em não buscar a Deus.” Não, não pode voltar; você não 
pode mandar recado,  não pode mandar um telegrama, acabou. 
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E Deus  está aqui alertando, mostrando para você que o caminho é difícil, 
mas olha para a Cruz! Olha para a Cruz! Olha para Jesus Cristo crucificado! Renove a 
sua força! E peça a Deus e vá em frente! E o que Deus está pedindo para nós 
fazermos? SERVIR A DEUS! Vamos servir. Vamos perguntar para Ele como fazer para 
serví-Lo. Amém? Vamos trabalhar! Vamos agir! 

E o que foi dito também em um versículo interessante de Isaías? Que você 
vai ver o fruto do seu trabalho e vai ficar alegre, vai ficar animado, vai ficar feliz com o 
FRUTO DO SEU TRABALHO! Toda tristeza, toda moleza, toda apatia é conseqüência 
de quê? A árvore, quando está assim, derrubada... Você já ouviu quando falamos que o 
passarinho está trocando de pena? Você já viu o passarinho trocando de pena? 
Quando você chega em uma pessoa e fala assim: “nossa, o irmão está numa troca de 
pena!.” 

O passarinho, quando está trocando de pena,  fica numa tristeza dentro da 
gaiola! E as penas vão caindo. E ele fica feio, sem apresentação, fraco. Aí, aquelas 
penas velhas vão caindo e  vão nascendo outras por baixo. Aí, ele começa a ficar 
bonito.  Vai mudando a veste e ele se alegra com aquilo. E daí um pouquinho ele está 
cantando. Passarinho quando está trocando de pena não canta. Eu já criei passarinho, 
de quase tudo eu já fiz na vida.  

Às vezes as pessoas falavam: “Esse passarinho não canta!”  “Canta! Canta 
que é uma beleza!” “E por que ele não está cantando?” “É porque ele está trocando de 
pena! Ele está triste e não canta.” 

E a Igreja é do mesmo jeito.  Quem teve um sonho aí que estava trocando de 
pele? Foi a Lucimar que teve a visão. 

 
[Lucimar] Agora à tarde o  Ramiro estava orando na casa dele, aí eu tive uma 

visão que a Lázara era levada em uma maca, com muita dificuldade, a um lugar. Esse 
lugar parecia ser longe da casa dela. E nesse lugar tinha um homem e ele começava a 
trocar a pele da Lázara. Ele ia arrancando a pele dela e já ia nascendo uma outra nova. 
Ele mostrava para o Ramiro a causa da enfermidade da Lázara. Pois a pele era escura, 
parecia aquela pele de peixe, escura mesmo. Ele tinha trocado a pele, tinha tirado 
aquele montão de pele e mostrava para a Lázara que a causa das enfermidades dela 
era aquilo ali.  

A Lázara, simbolizando a Igreja Mãe, a Igreja mais velha, que por causa da 
enfermidade... Ele está dizendo assim; Ramiro: a causa de muitos males, a causa de 
muitos problemas, a causa de muitas dificuldades, qual é? A pele simboliza a veste do 
corpo.  Escura está para o lado de onde? Escura está para o lado do capeta, das 
trevas, da ruindade. 

Então, a causa de muitos problemas, de muitos males, de muitas dificuldades, 
de muitas controvérsias e etc., o que é? É a veste que vai escurecendo, ou seja, vamos 
desviando e tomando um rumo errado e fazendo a coisa errada. 

E a Igreja fica alegre? Fica! A Igreja fica alegre! Quer ver? Solta ali, abre o 
portão para vocês e aí fica todo mundo alegre. “Quanto você vendeu? Eu fiz isso, eu fiz 
aquilo... Vou fazer. Vou vender. Vou trocar.” Aí está na alegria total, mas sentou aqui no 
banco, entristece; parece que tem algo te contrariando aqui, pois sentou aqui no banco, 
fecha a cara. É só sentar aqui que fecha a cara. Que coisa! O que está acontecendo 
aqui  para causar tanta tristeza? É porque a Igreja está escura, é porque a Igreja está 
trocando de pele e ela não está alegre, ela não está feliz.  

Você não está! Todas as vezes que eu encontro com você, estou te vendo 
triste. A Igreja está alegre, feliz? Não está! Só se estiver lá para a sua banda! Pois, para 
a banda de cá, a Igreja não está alegre, ela não está feliz, ela não está satisfeita! 
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Mas Deus já mostrou para nós como é que resolve esse problema.  
Fazendo o quê? SERVINDO A DEUS.  E como que serve a Deus?  Cuidando das 
coisas Dele.  

Cuidando das coisas Dele, e o que mais Fernanda? 
 

 [Fernanda] Envolvendo, cada um vai achar a sua função.  
 
Passa a mão no rodo, passa a mão na vassoura, e lança a tristeza fora, e 

joga a tristeza fora. O que mais foi falado? 
 
 [Paulinha do Vera Cruz] Que você vai fazer as coisas como se estivesse 

fazendo para Deus. O senhor até falou, por exemplo, as pessoas esquecem as Bíblias 
nos bancos, aí a gente passa recolhendo e depois guarda; também fechar as janelas...  

 

Falamos que tem muita coisa para fazer, tem coisa para todo mundo fazer. E 
A RAZÃO DA TRISTEZA É A OCIOSIDADE, a razão da tristeza é a doença que deu na 
árvore. Aí, cada um está feliz lá no seu negócio. Mas quando ele me vê, quando eu 
chego e ele  me vê, já mostra a tristeza. “Vamos fazer rapidão antes que ele descobre.” 
Às vezes, do lado de fora, eu estou escutando eles na maior felicidade, aí quando eles 
me vêem...  

 

[Paulinha do Vera Cruz] A Aline está falando aqui: “lavar o carro do pastor 
também” (rsrsrs).  

 

Lavar o carro do pastor...  O que mais? 

 

[Paulinha do Vera Cruz] Pregar o botão.  

 

O que mais Fernanda? 

 

[Fernanda] Lavar um prato.  

 

Lavar o seu prato. Não deixar os pratos ficarem amontoados, cada um lava o 
seu prato, cada um faz uma coisa. 

A Igreja vai voltar a ter alegria. Vai cantar, vai ser feliz. Não tem como a Igreja, 
trocando pena, conseguir cantar, ela não vai cantar. Aí, fica aquela coisa, aquele louvor 
feio, fica parecendo quando está moendo cana. Todo mundo, um olhando para a cara 
do outro, e parece que está demorando. Sem vida! 

 E a razão não é outra senão: Deixou de SERVIR a Deus; deixou de FAZER 
a vontade de Deus. Como foi falado: “aquele dia que você deu um copo de água, foi 
para mim que você deu. Aquele dia que você fez isso, foi para mim que você fez. 
Aquela hora que você estava escutando aquela reunião, era para mim. Aquele dia que 
você fez aquela arte, foi para mim. Quando você levou um CD para alguém ouvir, 
quando você fez aquilo, você fez para mim.”  
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E quem não sente animado quando uma alma é salva? Quem não fica 
feliz quando vê um pecador converter? No céu faz até festa. E, de repente, olhamos 
para trás e vemos quanto tempo faz que a Igreja não salva uma vida, só perde! Quanto 
tempo faz! Então, faz tempo que não tem festa no céu! Pois está escrito: “É feito uma 
festa no céu quando um pecador se arrepende.” Dê uma olhada nos seus papiros e 
veja quantas festas no céu foram feitas pelo  seu trabalho nesse ano! 

Então, o céu deve estar triste. Por quê? Porque nós estamos parados. 
Parados como ela mostrou na visão. Parados com medo da Cruz, com medo da 
dificuldade,  com medo de fazer a vontade de Deus, com medo de servir a Deus.  

E como os jovens vão fazer? Como que os jovens vão fazer para sair dessa? 
Pois a Igreja de amanhã é essa aí. E como que nós vamos fazer? Fernando como 
vamos fazer para sair desse marasmo? 

 

[Fernando] Tomar uma posição de tudo o que foi falado. Aí, Deus vai esperar 
que tomemos providência. Tem que SERVIR, vou procurar fazer isso. Tentar esforçar e 
fazer as coisas para a Igreja. Falar das coisas do reino de Deus. Procurar  passar para 
as pessoas; às vezes fica ali o dia todo em volta da gente e a gente não fala nada. Tem 
que trabalhar mesmo. Vou procurar fazer. Em nome de Jesus, eu vou. 

 

Nem procurar, você vai é fazer.  Tem que fazer, começando pelas pequenas 
coisas. O certo é o seguinte: TEM QUE FAZER.  Às vezes é difícil você responder  
agora o que você tem que fazer. Eu só quero de você o seguinte: “Eu vou fazer. Em 
nome de Jesus.” Como o Fernando falou. “Eu vou fazer. Quem viver... Só não verá 
quem... Mas quem viver verá o fruto do meu trabalho, em nome de Jesus.”  

Agora eu quero contar uma história para vocês, para animá-los. Uma história 
interessante, é a história de Rute. Quem já ouviu falar de Rute? 

Havia um homem que se chamava Elimeleque, e ele era da descendência de 
Abraão, filho de Abraão (em Isaque serão chamados os meus descendentes.). E esse 
Elimeleque era dessa descendência. Aí aconteceu o quê? 

A mulher dele chamava Noemi. Houve fome na terra dele, lá em Belém de 
Judá, que era o lugar do povo de Deus, era o lugar dos descendentes de Abraão, onde 
eles viviam. Mas a fome era tão grande que fez Elimeleque sair de lá. E ele saiu e foi 
para uma outra terra onde tinha comida. E o que aconteceu lá? O lugar se chamava 
Moabe, lá eles puderam se alimentar. Eles saíram de Belém e foram para lá. Mas o que 
aconteceu? Morreu Elimeleque e Noemi ficou viúva. Eles tinham dois filhos homens e 
eles morreram também. Eu adiantei um pouco a história. 

Noemi, Elimeleque e dois filhos homens vão para Moabe. Elimeleque tinha 
dois filhos. De onde sairia essa genealogia? De um dos filhos dele. Para dar seqüência, 
Abraão... Filhos de fulano, filho de ciclano... Isaque filho de Abraão, Jacó filho de Isaque 
e assim por diante, até chegar a Cristo. Mas, olha o que aconteceu aqui! 

Elimeleque estava indo,  ele tinha dois filhos homens, os descendentes 
tinham que sair dali; um de um ou de outro filho. Normalmente sairia do mais velho, o 
primogênito, mas acontece o seguinte: os dois filhos se casaram lá em Moabe com 
duas moabitas, uma chamava-se Orfa e a outra Rute. Uma casou-se com um e a outra 
casou-se com o outro. 
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Morre Elimeleque, morre um filho e depois morre o outro filho. O que 
sobrou? Sobrou Noemi, Orfa e Rute. De onde sairiam os descendentes? Morreu 
Elimeleque, morreram os dois filhos sem deixarem neto. Como que daria a seqüência? 

Noemi - uma mulher tremenda - amolada, chateada, triste, disse o seguinte: 
‘tudo de ruim que me podia acontecer já aconteceu’. Ela disse: ‘preferível seria ter 
morrido de fome lá do que  ver acontecer tudo isso aqui. Agora, minhas noras, vá cada 
uma para a casa de sua mãe, para a casa de seu pai e leve a sua vida. Casem-se 
novamente, pois eu não posso garantir nada a vocês.’ 

E as duas, chorando: “Não! Nós vamos continuar com você, Noemi.”  Com 
pena, com dó de deixar Noemi. Noemi disse: “eu vou embora para a minha terra, vou 
voltar para Belém.”   Ela ficou sabendo que a situação em Belém estava normalizada e 
falou: “Vou voltar para Belém. E vocês arrumem o marido que vocês acharem, na terra 
de vocês, do jeito que vocês acharem.”   Ainda disse assim: “Com os seus deuses aí. 
Agora vocês não têm compromisso comigo, já morreram os meus filhos, vocês já não 
têm mais compromisso comigo.” 

Elas choravam e queriam continuar com Noemi.  De repente, volta Noemi a 
falar com elas e convence Orfa a abandoná-la.  Orfa ficou pensando, começou a 
avaliar: ‘segundo casamento’, começou a pensar naquilo que ela poderia conquistar. 
Ela deu um beijinho em Noemi e foi embora,  abandonou Rute e Noemi. 

E, aí, Rute, todo mundo sabe desse trecho, onde é que está? No Livro de 
Rute, capítulo 1,  versículos do 16  ao 19: 

 

16) Respondeu, porém, Rute: Não me instes a que te 
abandone e deixe de seguir-te. Porque aonde quer que tu 
fores, irei eu; e onde quer que pousares, ali pousarei eu; o teu 
povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. 17) Onde 
quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Assim me 
faça o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a 
morte me separar de ti. 18) Vendo Noêmi que de todo estava 
resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar nisso.  19) Assim, 
pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu 
que, ao entrarem em Belém, toda a cidade se comoveu por 
causa delas, e as mulheres perguntavam: É esta, porventura, 
Noêmi? 

  

 A cidade que viu Noemi partir com marido e filhos em busca de solução, viu 
Noemi voltar triste, abatida, sem os filhos, sem o marido, sozinha com a nora. Mas o 
segredo está aqui: o que a nora disse para Noemi. Disse o seguinte: ‘Assim me faça o 
Senhor...’. Interessante, pois essa nora era o quê? Ela era moabita. Que significa isso? 
Que ela não fazia parte do povo de Deus. Se ela não fazia parte do povo de Deus, ela 
não podia fazer parte da genealogia; ela não podia dar seqüência; mas olha como ela 
falou, ela insistiu, como mostra os versículos dezesseis ao dezoito.  

 Não é qualquer um que faz isso para a sogra não; não é todo mundo que 
gosta de sogra assim não. Então, vocês observam aqui que alguma coisa Deus estava 
fazendo na vida dessas mulheres. E mostrava que essa Rute não era uma qualquer 
não. Era uma mulher realmente de Deus e que tinha entendido perfeitamente. Era uma 
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moabita, era uma gentia. O que é gentia? Que não fazia parte do povo de Deus. O 
que não era israelita, o que não era do povo de Deus, era gentio. 

Lá em Belém, ela chega, só ela e a sogra. O que ela fez?  Ela não ia mandar 
a sogra: ‘Vai trabalhar minha sogra! Você já me trouxe para cá...’. Não! O que ela fez? 
Ela foi trabalhar. Ela foi buscar o sustento para a casa dela; e ela trabalhou como 
ninguém, trabalhou no meio dos homens. E era assim: quem colhesse recebia pelo  que 
colheu. Quem fizesse recebia pelo  que fez. 

Agora no capítulo 2, versículos do dois ao cinco: 

 

2) Rute, a moabita, disse a Noêmi: Deixa-me ir ao campo a 
apanhar espigas atrás daquele a cujos olhos eu achar graça. E 
ela lhe respondeu: Vai, minha filha. 3) Foi, pois, e chegando ao 
campo respigava após os segadores; e caiu-lhe em sorte uma 
parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. 4) 
E eis que Boaz veio de Belém, e disse aos segadores: O 
Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: O Senhor te 
abençoe. 5) Depois perguntou Boaz ao moço que estava posto 
sobre os segadores: De quem é esta moça? 

 

 “Quem é essa moça bonita? Quem é essa mulher trabalhadora? Quem é 
essa mulher interessante? Que mulher é essa diferente das outras?” E, aí, Boaz, que 
era dono de tudo aquilo... Aí fala de uma pessoa que Boaz encontrou.  Podemos ver 
que Rute é a figura da Igreja.  Qual Igreja? Gentia! Rute é a figura da Igreja gentia, que 
somos nós. Na realidade, nós não somos o povo de Deus; somos os gentios que estão 
tendo a oportunidade de se tornarem povo de Deus. E Boaz? É a figura de Cristo com 
quem Rute se casou. E ele era dono de tudo aquilo. 

 Agora preste atenção! Primeiro: se ela não tivesse optado em ficar com 
Deus, se ela não tivesse optado em seguir o Deus de Noemi, se ela não tivesse 
pensado: “faça o teu Deus o que fizer por você... Olha, não importa, onde você for eu 
vou.” Saiu em uma situação difícil, de fome, de tremenda dificuldade, mas ela chegou lá 
e fez uma coisa que Deus quer que nós façamos.  Ela fez o quê? Foi e não ficou parada 
esperando. Ela foi para o campo, ela foi segar, ela foi colher o que outros já tinham 
semeado.  Ela está colhendo. É tempo de colheita. 

E eu quero dizer para a Igreja gentia, a Igreja que somos nós: Nós temos que 
colher pessoal. Pois o que foi semeado, já foi semeado. É tempo de colher. É tempo de 
chegar e dizer: Meu filho, a nossa salvação é isso: Trabalhe, sirva a Deus. Você vai ver 
o resultado. 

E Rute foi logo observada. Então, a Igreja que começar a fazer, nesse tempo 
que nós estamos agora, exatamente aquilo que Deus quer,  vai ser uma Igreja 
imediatamente vista e observada. E o Senhor, que é dono de tudo, vai tomar aquela 
Igreja como esposa.  

Talvez  toda essa dificuldade seja porque você se sente viúva, porque você se 
sente só, você se sente abandonada. Mas eu quero dizer que você não é Orfa, muito 
pelo contrário, você é aquela que diz: “teu Deus será o meu Deus. O seu Senhor será o 
meu Senhor. E aonde você pousar, eu vou pousar. E o que você fizer é comigo 
mesmo....” Vamos fazer isso e, logo, o dono do campo vai começar a observar: “Que 
Igreja é essa? Que mulher é essa, sozinha? Que mulher é essa, tremenda, aqui no 
meio de tantas? Olha o que essa mulher faz!” 
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No meio de muitas igrejas, a Igreja que hoje fizer a vontade de Deus, que 
quiser servir a Deus, que quiser agir, vai ser notada. 

Rute capítulo 4, versículos 13 e 14: 
 

13) Assim tomou Boaz a Rute, e ela lhe foi por mulher; ele a 
conheceu, e o Senhor permitiu a Rute conceber, e ela teve um 
filho.  14) Disseram então as mulheres a Noemi: Bendito seja o 
Senhor, que não te deixou hoje sem remidor; e torne-se o seu 
nome afamado em Israel. 

 
 Noemi saiu de Israel desacreditada, com fome, e voltou para Israel muito 

mais derrubada do que saiu, mas as coisas mudaram completamente; as coisas se 
transformaram completamente, tudo por quê? PORQUE RUTE RESOLVEU 
TRABALHAR! Porque Rute resolveu ir para o campo! Porque Rute resolveu colher! E foi 
lá que ela encontrou com Deus! Foi lá que ela encontrou com o esposo! O esposo que 
nós estamos procurando, sabe aonde nós vamos encontrá-lo? No campo! Nós não 
vamos encontrar o esposo sentados no banco, apenas ouvindo não! Não vamos 
encontrar o esposo, que nós estamos procurando, assim não.  Vamos encontrar, 
realmente, no campo, trabalhando, agindo! É lá que Ele vai nos ver, como Rute foi vista. 

Aí Ele nos tomará por esposa; aí acaba o sofrimento de Rute.  Rute não fez 
isso propositadamente,  com más intenções não,  ela fez, única e exclusivamente, 
porque amou Noemi.  E NÓS TEMOS QUE AMAR A IGREJA QUE NOS GEROU.   Eu 
tenho que me considerar Rute, e também Noemi. Eu tenho que considerar que alguém 
me gerou. E eu tenho que amar essa Igreja que me gerou. Eu tenho que amar essa 
Igreja que lutou, que pelejou por nós. E que nos deixou hoje em uma situação... Hoje, 
muitos de nós poderíamos ser Noemi e muitos de nós poderíamos ser Rute. 

 Primeiro temos que amar aqueles que nos trouxeram até aqui, que pagaram 
um preço, como Noemi pagou; aqueles que nos trouxeram até aqui, nós não podemos 
abandoná-los. E Orfa abandonou! E muitos, às vezes, querem abandonar a Igreja que o 
gerou. Orfa abandonou Noemi. E Rute é a figura da Igreja fiel;  Rute é a figura da Igreja 
que fez  aliança com Noemi na presença de Deus e que diz: “Eu vou com você!” Amém! 

Hoje existe a figura da Orfa, a qual não considera a Igreja que a gerou. Mas 
também existe a figura de Rute, que considera e que segue e que diz: “Onde você for 
eu vou! O seu Deus é o meu Deus. O seu Senhor é o meu Senhor!”  E quem ganhou 
com isso? Foi a Igreja que não considerou Noemi? Ou foi a Igreja que considerou? 

Rute capítulo 4, versículos 15 e 16: “Ele será restaurador da tua vida, e 
consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz; ela te é melhor do que 
sete filhos.  E Noemi tomou o menino, pô-lo no seu regaço, e foi sua ama.”   Eu imagino 
o quanto Noemi deve ter gostado desse menino. Versículo 17: “E as vizinhas deram-lhe 
nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, E chamaram ao menino Obede. Este é o pai 
de Jessé, pai de Davi.” 

Olhem só!  Rute teve Obede que é pai de quem? De Jessé, o qual é pai de 
quem? De Davi! Estão vendo?  Você vai encontrar na árvore genealógica, Obede pai de 
Jessé, e Jessé pai de Davi! E se Rute não fosse Rute, e se não tivesse se disposto a 
trabalhar? E como  realmente a história mostra a realidade das coisas! 

Então, estamos em uma dessas situações: ou você é Noemi, porque ela está 
aqui, velha, cansada, viúva! Ou você seja Rute para dar seqüência a Igreja! Ou você faz 
como Órfa, abandona e volta para os deuses, vai para o mundo.  Não é exatamente 
isso meus irmãos? Ou você vai chegar em Noemi  e dizer: Noemi, você tem sofrido “pra 
daná”, você tem sofrido, Noemi, e como você tem sofrido, Noemi! Mas eu vou ficar com 
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você; eu vou ver o que vai dar isso, Noemi! O seu Deus continua sendo o meu 
Deus, onde você for eu vou, e o que você fizer, eu assino embaixo. E essa Igreja que 
segue Noemi chama-se Rute. 

Ela estava doida para casar com o Boaz. A Igreja que vai ter Cristo como 
esposo. A hora que Ele passar pelo campo e ver você, jovem, trabalhando, colhendo 
aquilo que foi semeado; ver você sem preguiça, Ele vai ver e vai dizer: “Que menina 
bonita! Que Igreja tremenda! Que Igreja maravilhosa! Essa é a Igreja! Esse é o meu 
povo!.” Amém, gente? Quem gostou da história? 

Mas você concorda que se você fosse ler esta passagem, você não iria 
entender nada daquilo que entendemos? 

 
[Suelma] Concordo.  
 
Pois é exatamente isso que Deus quer que nós façamos, e o diabo está 

pelejando para quê? 
 
[Aninha] Para que façamos igual a Órfa; abandonar Noemi e seguir os outros 

deuses.  
Aproveitar o estado em que Noemi se encontra e abandoná-la! É nessa hora.  

Ninguém abandona quando está bem não, abandona é quando está difícil mesmo.  
 
[Júnior] É bom demais quando você entende, é muito bom. Quando você vê lá 

e começa a ver como Jesus. Como foi falado aí. Ele já discutia sobre isso. Ele já tinha 
resposta sobre isso: “Isso aqui está querendo falar sobre a Igreja, a minha Igreja é 
desse jeito.” 

 
Interessante é que Ele só encontrou Rute porque Rute estava no campo, 

trabalhando. É assim que nós vamos ser encontrados por Deus.   
E tem muito o que fazer, a ceara é grande e tem muito para colher; a ceara é 

enorme!  
Às vezes, poderíamos pensar:  Nós não somos jovens, mas se está chegando 

a revelação para nós, é como se fôssemos  como eles: jovens. Se está chegando para 
nós agora! E, se sobrar um tempinho, nós vamos trabalhar igual a eles, igual aos 
jovens: nós vamos fazer, vamos trabalhar. E vocês jovens e crianças que estão aqui, 
estão na hora, no momento melhor e que podem fazer. Basta vocês seguirem Noemi. E 
dizer: “Olha, o seu Deus é o meu Deus. E onde você for eu irei.” Nós temos que 
entender isso.  Eu acho tremendo. O importante é ter entendido. 

 
[Maquinhos] Para mim também foi uma revelação muito boa, profunda 

mesmo. A Suzane estava comentando aqui comigo o quanto isso foi importante para a 
Igreja, para nós hoje. Já pensou se isso não tivesse acontecido? E dar a nós essa 
mesma oportunidade para fazer da mesma maneira: de estar trabalhando, de Deus ver 
o seu esforço, o seu trabalho. Amém por isso, amém mesmo!  

 
É como se Deus estivesse dizendo: “Vai para o campo, meu filho. Eu vou te 

achar é lá! Vou te encontrar é lá no campo.” O engraçado é que pensamos que somos 
nós que achamos Deus, mas, na verdade, nós é que somos achados por Deus. Mas 
aonde nós somos achados por Deus? Quando nós vamos para o campo. “Que menina 
é essa?” 
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[Suzane] Nós ficamos encantadas. Eu e essa fila aqui de meninas, nós 
ficamos aqui delirando do tanto que é tremendo, chega a  ficar sem entender como 
Deus consegue explicar isso, de tão perfeito. Se não é Deus que explica, podemos ir 
embora mesmo. Porque não tem explicação. Quem quer ficar com Noemi, lascada 
desse jeito? Quem quer ficar com esse povo aqui que só dá trabalho? Aí você pensa: 
vai dar alguma coisa boa? É melhor dar um beijinho e rapar fora. Quantos não passam 
e dão  um beijinho e tchau! Então, isso nos anima demais.  

 
Se Rute tivesse ali discutindo com Noemi, reclamando, murmurando para 

Noemi...  Rute não fez isso. Ela chegou lá na cidade e disse: “Só tem eu e você, minha 
sogra, eu vou para o campo e a senhora fica aqui.” E Deus a encontrou. Às vezes 
ficamos querendo mandar a velha para o campo. 

Eu já até tinha comentado com a Suzane a respeito disso que eu vi. E eu 
achei tremendo! E graças a Deus por isso. Então, nós temos que ser fiéis àquela que 
nos trouxe até aqui. 

Está reforçando a visão do encontro. Ele não está triste conosco não; como 
Ele não estava triste com Noemi. Deus não está triste conosco não, pois é o propósito. 
Interessante o seguinte: como é que Deus poderia edificar, senão,  nos levando a 
entender, nos provando até onde nos tem provado? Então, eu quero estar tranqüilo, 
consciente da obra que temos que fazer. Agora é esperar que Rute esteja em nosso 
meio. Agora, a nossa grande preocupação é essa: que Rute esteja em nosso meio para 
dar continuidade à Igreja, ou seja, à árvore genealógica. 

E nós, muitas vezes, somos pressionados pelo inimigo, que está pelejando  
para quê? Para que a Igreja que vai dar seqüência à árvore genealógica, a Igreja que 
vai gerar lá na frente... Quem gerou Obede? Rute. E de Obede veio Jessé. E de Jessé 
veio Davi e assim por diante. E Jesus Cristo está voltando, estamos caminhando... de 
Jessé para Davi e, de repente, JESUS. E nós estamos indo, quem sabe o próximo? 
Quem sabe já não está aí. Por enquanto nós estamos ali: Obede, Jessé, Davi, etc., 
quem sabe o próximo já não é a Igreja que vai trazer Jesus, a Igreja que vai ser aquela 
que vai dar a luz ao menino? Tem coisas aí para entendermos ainda. 

E o que resta para você, meu irmão, é ser FIEL, é prestar atenção, é amar 
com cuidado, com muito jeito, principalmente aquela que te gerou. Se o Deus dela é o 
seu Deus, apegue-se a ela. Porque onde ela for, Deus vai ser com ela. Ela foi e Deus 
era com ela. Ela voltou e Deus era com ela. 

Às vezes, nem crentes nós somos, não temos denominação, não temos nada, 
totalmente gentios, sem eira e nem beira, não temos marido, mas vamos trabalhar. 
Quem sabe nós vamos ser encontrados aí por Deus. 

Senhor, eis-nos aqui, faz em nós a tua vontade. Se for possível, deixe irmos 
para o campo.  Nos deixe, Senhor Deus, fazer aquilo que nós imaginamos que somos 
capazes de fazer. O Senhor seja conosco! Pela fé, vem conosco, Pai! Ensina a obra 
que nós temos que realizar. E, com certeza, se nós não podemos te achar, te encontrar, 
o Senhor nos achará, o Senhor nos verá.  

Vamos curvar as nossas cabeças. 

Oração: Você, meu irmão precioso, pense, ore e ame uns aos outros. Ir para 
o campo trabalhar significa fazer aquilo que Deus nos está ensinando.  

Nós te agradecemos, Senhor Deus, por tua bondade, por tua misericórdia. E 
que o Senhor nos conceda a oportunidade de voltarmos para a terra onde o Senhor 
está novamente abençoando. Se toda a experiência que tivermos nos servir para 
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entender; se todas as lutas e tribulações, pelas quais temos passado, permitir que 
sejamos achados pelo Senhor, com certeza isso vai nos alegrar. 

Agora, deixa-nos colher ou recolher aquilo que tem sido semeado com tanta 
dificuldade. Que o fruto e o trabalho de muitos anos, leve a Igreja a ser encontrada pelo 
seu Senhor, por aquele que a remiu; pelo seu remidor; por aquele que por ela pagou. 
Porque tudo ali no campo estava pago, tudo pertencia a Boaz. Tudo ali estava adquirido 
por Boaz. E Rute estava ali colhendo, recolhendo e foi achada por ele. 

Ache-nos, encontre-nos, Senhor! Nós te agradecemos, meu Deus, por esse 
entendimento. Te agradecemos, Senhor, por nossos irmãos que, no passado, 
trouxeram um pouquinho de luz para que os nossos olhos hoje fossem abertos. 
Obrigado Jesus pelo esforço de cada um. Meu Deus, que muito mais nós possamos 
ver, muito mais! Amém Jesus! 

 
Louvor 
A quem tenho eu além de ti 
Não vejo ninguém sozinha estou aqui 
As nações colocaste contra mim 
Meus despojos repartidos aqui 
Jerusalém suplica por ti 
Sem marido ela espera por ti 
 
Por que choras minha menina? 
Não podes entender o meu amor 
Cada ferida tua está em mim 
Somente eu conheço tudo de ti 
Mas com juízo eu virei a ti 
E para sempre te tomarei pra mim. 
 
És a menina dos meus olhos 
Amada, preciosa, linda, sou louco por ti 
Tua beleza me fascina, te amo minha menina 
Linda, apaixonado sou por ti 

 


