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Goiânia, 21 de julho de 2012. 

 

  

 

1 - A nossa visão é de que seríamos a Igreja Santa, Justa e Perfeita.   

   

Deus abençoe. Que a paz do Senhor seja com todos.    
 Cantávamos: “Pra ser um soldado, eu mesmo um dia pedi. Eu nem imaginava o que 
ainda havia por vir”. Se eu imaginasse, não teria pedido para ser um soldado. Depois me 
armei, me vesti. “Cingidos”... nos vestimos. Mas não contávamos com a dificuldade, com 
a tribulação. Não contávamos com a luta que viria depois. Não imaginávamos que viria 
tanta dificuldade.    

A tendência é não suportarmos a tentação, a perturbação, a dificuldade, a luta, e 
desanimar, perder o ânimo, disposição, temor, a fé. Com isso, você começa a pecar, a 
negar a Deus.    

Crer não é tão difícil, o mais difícil é permanecer.  “Eu nem imaginava o 
que ainda havia por vir”. Quando vem a tribulação, a perseguição e a dificuldade é que, 
muitas vezes, negamos a Cristo, como aconteceu com Pedro. Na hora da dificuldade, do 
aperto, ele negou Jesus. Aquilo o entristeceu muito, o feriu. Ele ficou muito contrariado 
com sua posição. Ele pensou: “Não era para ser desse jeito”.    

Quando cremos, imaginamos uma igreja que permanecesse, trabalhasse, lutasse, 
repartisse; uma igreja que fosse diferente das outras. O diabo ouviu e se armou contra 
nós, se armou contra a igreja. Ele luta, peleja de todas as maneiras para que não 
alcancemos o nosso objetivo.  Então vêm escândalos, muita coisa que você não espera, 
não imagina.    
 Jesus não imaginava que um dos apóstolos que Ele escolheu viesse fazer o que fez com 
Ele. Jesus não imaginava que Ele, vindo ao mundo, pudesse ser tratado por seu povo da 
forma como foi tratado. “Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam” 
(João 1:11).  Quer dizer, o seu povo o tratou daquela maneira. Se Ele quis fazer alguma 
coisa, teve que procurar com os gentios, com o povo que não era povo de Deus, e as 
coisas não são diferentes hoje.   Às vezes, você encontra 
mais fidelidade, mais compreensão, mais amor, mais companheirismo em uma pessoa que 
não é do nosso meio. Ou aquilo que não esperamos da igreja, vamos encontrar 
exatamente na igreja. Você não esperava que ocorresse isso. Por isso que Ele disse: “os 
seus inimigos serão os da sua própria casa” (Mateus 10:36).  Pai contra filho, filho contra 
pai, divisão. Os maiores problemas existem entre nós; onde não esperávamos que 
acontecesse é onde acontece.    
  Lucas 8: “E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a 
conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com 
perseverança” (Lucas 8:15). Ele está falando de semente.   A palavra de Deus é a 
semente.  “Esta é, pois, a parábola: a semente é a palavra de Deus.” (Lucas 8:11).    

A palavra de Deus foi semeada. Há muito tempo, vem sendo semeada aqui no 
nosso meio. Começou na casa da Dona Jaci, na casa da Dona Zefa e chegou até aqui. 
A palavra de Deus vem sendo semeada. Passaram por nós muitas pessoas diferentes. 
Essas pessoas são como a semente e a terra.    

No versículo 15, fala que a semente caiu numa terra boa e a pessoa ouviu e 
guardou aquilo em um coração honesto, bom, que deu fruto com perseverança. 
Perseverar significa continuar, permanecer. Permanecer dando fruto. A árvore era boa, 
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semente boa, terra boa, não tinha como não dar fruto! O coração era honesto, bom, então 
não tinha como deixar de dar fruto.    

Muitas dessas pessoas, cujo coração não era bom nem honesto, ou seja, a terra 
não era boa, não entendiam; nem sequer sabiam por que estavam aqui. Então, elas não 
deram fruto, não perseveraram. Talvez dessem os primeiros frutos, mas a terra não era 
boa, o coração não era honesto, não tinham compromisso, e aí pisaram na bola, 
deixaram, e não permaneceram.    

O que Deus espera de nós é uma igreja que permaneça dando fruto até o fim, o que 
é o mais difícil! A igreja permanecer até o fim! Se ela não permanecer até o fim... “Eu nem 
imaginava o que havia por vir”. Nem imaginava que iria ser tão difícil fazer o que foi 
proposto no começo.    
 O que foi proposto no começo? Lembra, Roberta? O Paulo Junior não lembra, pois era 
muito menino. O Toninho já estava no meio do caminho, o Humbertinho não estava. Acho 
que não tinha ninguém aqui, só eu mesmo. Será que o Silvano sabe? O 
que esperávamos da igreja? Por que você deixou uma denominação, um jeito? Você era 
um crente, por que deixou isso e veio para cá, Silvano?    
 Silvano: Primeiro, porque a proposta é que nós não sejamos uma denominação. Queria 
nos provar que a igreja somos nós, as pessoas.    

Repete isso.    
Silvano: Não somos uma denominação. A Igreja somos nós.    
Em uma denominação, você defende um nome. Por exemplo, o time de 

futebol: “Goiás, Vila Nova, Vasco”, você defende o escudo. O jogador, quando faz o gol, 
beija o escudo do time que está em seu peito. Você entende aquilo.     

Em uma denominação, qualquer que seja, é natural que ela defenda... ela vai 
defender o nome, o título. Por exemplo, uma igreja presbiteriana tem um nome a zelar, 
que é Presbiteriana. Aí tem a Adventista, a Deus é Amor... “Eu sou da igreja Deus é 
Amor”. Se ele tivesse uma camisa e fizesse um gol, beijaria a camisa e diria: “Deus é 
amor”. Naturalmente a pessoa defenderá o escudo que está escrito lá na porta. Quando 
você pergunta à pessoa: “qual é sua igreja?”, o que ela fala? “A minha igreja é fulana, 
é sicrana, a minha igreja é tal”.    

Nós tínhamos dificuldade para servir a Deus, porque Deus não tem um título, não 
tem uma denominação. Ele não tem uma igreja que Ele prefira. Que a camisa seja de uma 
cor, de outra cor, que o escudo seja assim, assado. Deus não tem uma 
igreja, uma denominação que tenha preferência, seja católica, batista ou presbiteriana.    

Entendemos claramente que isto estava escrito aqui, que a igreja sou eu, somos 
nós. Então, se quisermos ser uma igreja boa, temos que entender que nós somos o corpo 
de Cristo, a igreja. O POVO É A IGREJA E A IGREJA É O POVO.    

Nossa visão... O objetivo na época era ser assim. Se a igreja somos nós, o povo 
seríamos nós. A Igreja, a Jerusalém celestial, a noiva, o Povo de Deus seríamos nós. 
Deus iria esperar de nós. Tudo seria através de nós.    

Olhando as escrituras, vimos que tínhamos que ser um povo. Éramos nós. E a igreja 
tinha que ser Santa; esse povo tinha de ser um povo bom, justo, honesto. 
Lembro de dizermos que poderíamos deixar o cofre aberto. Se fosse um irmão, você 
poderia deixá-lo dormir em sua casa que não tinha problema; você poderia deixá-lo viajar 
com sua esposa que não haveria problema.    

Falamos isso para o Silvano e ele largou a denominação e veio fazer parte desse 
povo. Mas ele nem imaginava o que havia por vir. Quando vieram as tribulações, as 
tentações, as provações, o vento soprou e ele foi provado. “Vou te provar para ver se você 
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é bom, se você é honesto, se você é realmente justo”. Aí vimos coisas absurdas, coisas 
terríveis acontecer em nosso meio.    

Chegamos à conclusão que para ser esse povo de Deus tínhamos que caminhar 
muito, que fazer muito; teríamos que prosperar, fazer muita coisa. E muitos foram 
pegando a sua sacola e indo embora. Foram deixando, largando ali sua cruz, deixando ali 
sua mala e indo embora por acharem que isso não seria possível. Alguém já chegou para 
mim e disse que isso é uma utopia, que não existe.    

Pode ser utopia, pode ser difícil, mas é uma verdade.    
A igreja, o Povo de Deus é um só. Só tem um povo. Deus não tem dois corpos; só 

tem uma cabeça e um corpo. Só existirá uma igreja, só irá existir uma árvore da 
vida, assim como só existe uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus 
guardou a árvore da vida, a protegeu. A árvore da vida é a igreja cujo tronco é Cristo, 
aquele que alimenta os galhos, que alimenta as folhas. Só tem uma árvore.    

Continuar é fácil? Não é. O que faremos? Largaremos de mão? Não. Às 
vezes pedimos a Deus: “Senhor, ou mande minha morte, ou me tire logo, ou venha logo, 
porque temo não aguentar”.    

Vocês não temem, não? Não estão com vontade de chutar o balde? Muitos já 
fizeram isso, já largaram de mão. Muitos dos que estão aqui não sabe nem porque 
estão.    

Você não sabia que tinha que ser santo? Você tem que ser santo, meu filho, para 
fazer parte desse povo! Tem que ser bom, bom mesmo. Tem que ser honesto, justo, 
perfeito. Aí, você pensa: “Mas isso é impossível”. Não interessa! “É difícil 
demais”. Problema seu! “Deus me livre desse caminho, não vou conseguir”. Mas essa é a 
visão da igreja, foi por isso que o Silvano deixou a denominação.    

Quando foi proposto para o Silvano, ele viu e disse: “Isso é verdade, vou 
tentar”. Não sei se ele falou que iria tentar ou se iria ser tentado, mas o certo é que ele 
veio. Muitos vieram quando viram a proposta da igreja. Viram claramente que aquilo era 
verdade. A Rosimar é uma delas, é daquele tempo. Ela era uma menina, mas ao longo do 
tempo foi percebendo que era essa a proposta da igreja. Você tem que ser, não tem 
esse ‘negócio’ de: “eu posso ser, se der certo”. Não! Você tem que ser!    

O machado estaria posto à raiz da árvore e toda árvore que não produzisse fruto 
seria arrancada e lançada fora (Mateus 3:10). Deus iria arrancar toda planta que Ele não 
plantou (Mateus 15:13). Nós falamos tudo isso, que o ‘negócio’ iria ser sério, e foi, e é 
sério!    

Tenho um sonho dentro minha gaveta que é particular. Alguém sonhou e me deu e 
eu disse para deixar o sonho comigo e não falasse nada. Nele vejo o quanto é grave 
e séria a nossa situação. E nós falamos: “quem dirige e julga a igreja é Deus. Ninguém vai 
passar na frente dele, com Deus não se brinca, não se zomba. Ninguém vai passar por 
este caminho sem que seja provado”.    

Acho que muitos de vocês que estão aqui vieram depois, ou eram crianças, não 
entendiam e cresceram no nosso meio, talvez tivéssemos que voltar atrás e explicar tudo 
de novo.    

Achavam que nós também fôssemos uma [igreja] que defendesse o escudo. Que 
não tivéssemos compromisso, que não éramos obrigados a ser bons, a ser justos, santos.  

“Não, isso eu não posso; não posso fazer isso, eu não posso dar esse passo”. Isso é 
cada um, individualmente.    

Lembram-se de uma palavra que tivemos esses dias aqui? Que falava “Ora por 
você, porque sua situação é grave”. Ore por você, não ore pelo seu irmão, não ore por 



7 
 

PovodeDeus.org 

seu filho, não perca tempo. Deixe que eles orem por eles. Ore por você, porque sua 
situação é grave.    

Como vou ajudar uma pessoa, orar por uma pessoa, salvar alguém se minha 
situação é grave? Eu não consigo. É mesma coisa do avião. Se tiver um problema, desce 
uma máscara. Em quem você coloca primeiro? No bebê ou em você? Em você! Ponha sua 
máscara e deixe a do bebê lá. A nossa tendência é querer pôr primeiro no bebê. Aí você 
vai ficando afobado e, daqui a pouco, você desmaia por falta de oxigênio, e a criança 
morre. A orientação é: “Ponha sua máscara primeiro e dará tempo de você socorrer seu 
filho”. Vai dar tempo de pôr a sua, pegar a outra e colocar no bebê. Você está bem, 
respirando direitinho, e coloca a do bebê.    

A pessoa quer salvar alguém quando ela está perdida. Você quer 
ensinar o caminho a alguém, mas não sabe o caminho. Você quer levar uma pessoa a 
Deus quando você não conhece Deus. Então, tem muita coisa para pensarmos.    

 “E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam 
num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança.” (Lucas 8:15). O seu 
coração tem que ser honesto e bom. A vida inteira!     

O Rhudá e o Chico não sabiam disso. A Suzane talvez não soubesse disso. Acho 
que a Amilce não sabia disso. Pouca gente sabia da visão da igreja. Concorda, Silvano? Aí 
fomos levando assim em festa, amigo irmão, etc. Festa daqui, churrasco dali e quando 
menos nos demos conta, as coisas começaram acontecer. Começamos a ver que o povo 
não era tão bom como pensávamos. Vimos gente ruim no nosso meio, fazendo 
ruindade; coisas que nem o diabo faz. Vimos que as pessoas não eram tão justas assim. 
Nossa! Cada injustiça... Ficamos até com medo de estar no meio povo. Passando com 
muito cuidado para não ofender o povo que morde. O povo não é fácil, não.    

Percebemos que honestidade passava longe, perfeição então nem se fala. 
Fidelidade? Não era um povo fiel. Isso nos assustou, e chegamos à seguinte conclusão: a 
igreja seria realmente como Deus previu. Como foi nos dias de Noé, será a volta do filho 
de Deus. Enquanto o pessoal espera muita gente convertida... tem muita gente 
convertida, mas não com essas características. Como foi nos dias de Noé, a arca 
simboliza Cristo. Cristo simboliza a cabeça, a arca é Cristo. Quantas pessoas tinham na 
arca? Oito. Como foi nos dias de Noé, será a volta filho do filho do homem (I Pedro 
3:20).    

Na volta de Cristo, teremos pouca gente. Oito pessoas, para o tanto de gente que 
tem hoje no mundo, seria muito pouco; poderia ser muito pessimismo da nossa parte. Mas 
vamos multiplicar. Por quanto você acha que devemos multiplicar? Quantos no mundo 
inteiro?    

No apocalipse diz o quê? “E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: 
Estes são os que vieram de grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as 
branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o 
servem de dia e de noite no seu templo; e aquele que está assentado sobre o trono 
os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede; nem 
sol nem calma alguma cairá sobre eles” (Apocalipse 7:14-16).    

Quem é esse povo? Esse povo é um povo que foi sendo salvo através dos tempos. 
Nenhum deles foi salvo sem tribulação. Nos últimos dias haverá grande tribulação, como 
nunca houve, mas sempre houve tribulação; nenhum filho de Deus foi salvo sem 
tribulação.    

Esses que vieram da grande tribulação foram para o seio de Abraão. Esses oito são 
os que estiverem vivos. “Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados” (I 
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Coríntios 15:51-52).  São esses os oito. Quantos vocês acham que estarão vivos? Nos 
dias de Noé tinha oito. Quantos estarão ainda nesse corpo sendo honestos, direitos, 
santos, justos? Mulheres santas, justas... Onde vamos arrumar mulheres de Deus? 
Homens de Deus, onde vamos arrumar isso?    

Nos dias de Noé tinha oito na arca; quantos vocês acham que estarão nesse corpo 
nos dias da volta de Cristo em condição de serem transformados?    

Queria que vocês dissessem: “Deus me considerou santo, justo, perfeito. Deus não 
viu pecado em mim”.    

Quantos estarão, naquele dia, naquela situação?  Se brincar só os oito. Eu acho que 
será mais de oito. Eu acredito. Iremos multiplicar isso por um número bem maior, se Deus 
quiser. Vai ter muita gente, e eu espero que seja dessa igreja. Foi isso que eu vi.    

“Eu nunca imaginava o que havia por vir”. Eu pensava que as pessoas iriam ser 
boas, que iria ser fácil, fácil. Pensei que não teria perseguição, pensei que o diabo iria dar 
sossego para a gente. Eu nunca imaginava que seria tão difícil. Você imaginava que 
seria tão difícil?    

“Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é 
justo.” (Efésios. 6:1)    

Tem que ser obediente. E aí, Daniel, como é que vai fazer? Tem que ser obediente 
aos pais, porque isto é justo. Como fazer, Rhudá? Você vai conseguir? Você prefere 
perder a salvação do que se esforçar, se humilhar, andar a segunda milha, sofrer o 
dano? Você prefere passar pelas dificuldades e ser justo, ou perder a salvação só porque 
precisa obedecer? Você não acha que é muito pouco? Trocar o inferno por... “Eu vou 
obedecer”. “Não, não; sim, sim.” Irei obedecer, irei me esforçar. Graças a Deus que eu 
não tenho mais pai, mas quem tem pai, tem que obedecê-lo; é um mandamento de 
Deus.    

Se seu pai disser: “tem que chegar à reunião às 18h”. Se o pai falar, você vai ter que 
estar pronto 20 minutos antes, para chegar na reunião às 18h. Tem que obedecer, precisa 
obedecer. Tem que ser obediente. “Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no 
Senhor, porque isto é justo.” (Efésios. 6:1)    

Você tem que ensinar o seu filho a te obedecer e ele tem que ser obediente. “Mãe, 
pai, me perdoem porque eu...”, “Ah! Mas minha mãe está errada, meu pai está 
errado”. Tem certeza de que seu pai está errado? Você pode julgar seu pai, sua mãe?    

Temos que orar muito. Ore por você, porque se seu pai e sua mãe forem errados, 
você ora, põe o joelho no chão, clama. “Como vou obedecer a um pai, a uma mãe que não 
dão bom exemplo, que não merecem?”. Então vou ter que orar, pedir a Deus, 
clamar, porque está em risco a minha salvação. Será que Deus, por causa da sua oração, 
não ajudará a sua mãe? Será que Deus, por causa sua oração, não salvará sua mãe? “Eu 
não posso obedecer a meu pai, porque meu pai é alcoólatra”. Ore, ore muito por 
você. “Senhor, tenho que obedecer a meu pai”.  Por isso que é difícil, pois o diabo fala: “Eu 
vou meter pinga nele e quero ver o filho dele se salvar, quero ver o filho dele obedecê-lo”.   

Nossa luta é violenta. “Não posso viver com essa mulher, pois ela não vale 
nada”. E aí, como você vai fazer? Se você tiver uma mulher, um marido que não 
presta? O que você vai fazer? Porque o mundo é desse jeito, e nós estamos no mundo. Aí 
você descarta seu pai, descarta sua mãe, descarta o marido. Você é o único bom e o resto 
é tudo ruim. Não é assim?!    

Você tem que orar muito por você. “Eu não posso desobedecer a minha mãe!”. Você 
vai obedecer. Deus dará um jeito de você obedecer a sua mãe, obedecer a seu pai, 
porque Deus provê, Deus salva, Deus arruma um jeito para nós.    
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Jesus agradou a Deus em tudo e não foi necessário trair ninguém, ser mau com 
ninguém; não foi necessário desobedecer aos pais, Ele foi obediente até a morte.  “Honra 
a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa; para que te vá 
bem, e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis à ira a vossos 
filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor.” (Efésios 6:2-4).    

Eu tenho certeza que o pai que criar o filho dessa forma, criar o seu filho na doutrina 
do Senhor, vai ter um filho que o obedeça. Se o pai souber criar o filho, ele não vai ter um 
filho desobediente.  “Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com 
temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a 
Cristo” (Efésios 6:5). Temos pessoas no nosso meio (que para mim não fazem 
parte), entrando na justiça contra outras pessoas, às vezes, até do nosso meio 
mesmo; cobrando direito que, às vezes, não tem. Preferem, de uma forma desonesta, tirar 
dos outros com a maior naturalidade do mundo. Preferem fazer essas coisas.    

“Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, 
na sinceridade de vosso coração, como a Cristo.” (Efésios 6:5).    

Você entra na justiça contra Cristo?    
Hoje é difícil arrumar uma pessoa que obedeça, que trabalhe. Você 

põe uma pessoa para trabalhar e já tem medo, receio. Isso pode acontecer no mundo, 
mas com povo Deus não pode acontecer.    

Temos que ser honestos! Não é justo fazer isso! “Mas ele me passou para 
trás”; então deixe ele te passar para trás! “Mas ele fez isso comigo!” Deixe-o fazer isso 
com você; mas você não pode fazer, porque você quer ser salvo, quer fazer parte do povo 
de Deus. Você quer estar aqui. Você quer ser uma daquelas almas que vieram da grande 
tribulação. Pois o corpo não virá, é a alma que virá.    

“Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de 
Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus” (Efésios 6:6).    

Tenho que fazer da melhor maneira possível. Por quê? Estou fazendo para 
o homem? Para as pessoas? Não, estou fazendo para Deus. Não é para 
agradar a ninguém. Faço para agradar a Deus. Mas agradou você, ótimo! Se agradou 
você, foi bom demais, mas tenho essa consciência de fazer as coisas para 
agradar a Deus.   

Estou falando sobre a visão da igreja. Nós não imaginávamos que ia ser tão difícil o 
caminho que iríamos passar. É para quem perder essa vida. Temos que perder pra poder 
ganhar.  “Servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, 
sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja 
livre.” (Efésios 6:7-8).    

De quem vamos receber a recompensa?  “...sabendo que cada um receberá do 
Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre.” (Efésios 6:8).    

Não é receber na Justiça, querer passar os outros para trás, usurpando; fazer 
coisas com maldade, querer aproveitar. Tem gente que aproveita a situação, deixa tudo 
por conta dos outros, pesa o fardo de uns, a carga sobre alguns e não apoia, não é um 
corpo.    

Sabemos que o galho recebe seiva do tronco e ele distribui para todos os galhos 
menores até chegar na folha. Temos que ser amigos uns dos outros, companheiros. Tem 
gente que fala mal dos outros, que deseja mal para os outros. Então não é igreja, não é 
povo de Deus. Tem que ter aquele esforço para agradar a Deus, aquela disposição de 
orar, de buscar.    
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Vamos abraçar esse escudo. Não podemos fazer nada errado. Amém? Se tiver um 
imposto para pagar, temos que pagar. Se chegar multa, temos que pagar. Ou vamos 
recorrer? Tem muita gente recorrendo. “Não, eu não aceito pagar isso e tal”. Recorre, é 
um direito dele.  Qual é o nosso direito? É não ter direito. Se chegar multa na sua casa, o 
que você faz, Silvano? Paga a multa. “Ah! Mas tenho certeza que não fiz isso”. Não 
interessa. “Mas já paguei isso...”. Paga de novo.    

Esses dias, veio uma conta nossa e foi para o cartório. Recebemos um comunicado 
do cartório. A Juliana ligou para mim preocupada e disse: “eu não vi esse boleto 
aqui”. “Tenho certeza que esse ‘negócio’ não passou por aqui, não estamos devendo”. Eu 
disse: “manda que eu vou pagar”. Fui ao cartório e paguei.    

Depois a empresa ligou e pediu mil desculpas porque já tínhamos pagado e não era 
para ir para o cartório. Passaram-se dois meses, quando, essa semana, a mesma 
empresa veio do cartório com uma duplicata. Essa eu não sei se estava devendo ou 
não, só sei que foi para o cartório. Vamos pagar antes, porque se protestar é como 
se estivesse protestando a igreja, fazendo um mal para a igreja. Eu faço de tudo para 
que a igreja não seja difamada, prejudicada. Eu faço de tudo para que a igreja seja 
exaltada. “Olha, o irmão lá da sua igreja é gente boa para ‘danar’. Aquele pessoal seu 
lá, nós tiramos o chapéu, só tem gente fina”. Não é melhor assim?    

Eu dou graças a Deus. Amém! “Graças a Deus que o seu povo está dando 
testemunho, glorificando ao Senhor na terra com o seu procedimento. Graças a Deus, 
Senhor, que estamos Te glorificando na terra. Como o Senhor disse: Pai, eu te glorifiquei 
na terra”, ou seja, “não fiz nada de errado, nada de mal.” Você sabia que todo pecado que 
cometermos nós machucamos a Deus até hoje? Temos que glorificar a Ele como Ele 
glorificou o Pai. De que maneira? Que em nós não encontrem nada de errado.    

Ele mesmo dizia: “julga, aponta meu pecado. O que eu fiz? Curei enfermo, expulsei 
demônio, reparti com os pobres. Aponta o meu pecado”. Não tem! Isso que nós temos que 
fazer, porque queremos ser esse povo. Você quer ou não quer? Ou quer voltar à 
denominação, um lugar onde você não tem esse compromisso? Lá tem bandeira, mas 
aqui não tem bandeira, não tem escudo. Aqui ou você é bom ou não é bom. Ou você é 
honesto ou não é. Você precisa ser assim para fazer parte da igreja. “Senhor, eu faço 
parte do seu povo?”. Pergunte para Deus. “Senhor, se por acaso hoje eu for levado 
para o Reino do Senhor, eu estarei apto? Eu sou uma pessoa de Deus?”. Pergunte para 
Deus.    

“No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. 
Revesti-vos de toda armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as 
astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas, 
sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas 
deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. 
Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, 
havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos 
lombos com a verdade, e vestida a couraça da Justiça, e calçados os pés na 
preparação do evangelho da paz; tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual 
podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete 
da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo 
com toda oração e suplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e 
súplica por todos os santos e por mim; para que me seja dada, no abrir da minha 
boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do evangelho, pelo qual 
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sou embaixador em cadeias; para que possa falar dele livremente, como me convém 
falar.” (Efésios. 5: 10-20).    

Missão de Paulo ou obrigação da igreja? Obrigação de Paulo ou da igreja?    
Para que possamos, no abrir de nossa boca, falar a Palavra de Deus. Para que 

possamos fazer parte desse corpo que é vestido da armadura de Deus, esse corpo que 
tem os pés sobre o evangelho; esse corpo que tem a cabeça protegida pelo capacete da 
salvação; esse corpo que é justo e tem uma couraça justa; esse povo que você tem 
certeza que você pode virar as costas para ele que não te atingirá. Pessoas honestas, 
direitas, justas... ESSA É A IGREJA DO SENHOR, O POVO DE DEUS SOMOS 
NÓS. Amém?    

“Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o 
fundamento, e outro edifica sobre ele; mas veja cada um como edifica sobre 
ele” (I Coríntios 3:10). Veja cada um de nós como vive. Veja como você vive. Se você for 
excelente, ótimo; pois é melhor sobrar do que faltar.    

“Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o 
fundamento, e outro edifica sobre ele; mas veja cada um como edifica sobre 
ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual 
é Jesus Cristo. E, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, 
prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha a obra de cada um se manifestará; na 
verdade, o Dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta; e o fogo provará qual 
seja a obra de cada um” (I Coríntios 3:10-13).    

A obra de cada um está sendo provada. Ou ela permanecerá, ou pegará fogo. 
Ou irá queimar, desaparecer, ou irá permanecer. Chegar diante de Deus com as mãos 
vazias, ou chegar diante de Deus trazendo oferta. “Senhor, está aqui o que tenho feito pelo 
Senhor”. “Está aqui o resultado do meu trabalho, o fruto do meu trabalho”. Fruto é 
resultado, resultado da minha vida. “Olhe o fruto do meu trabalho”. É Deus olhar e 
dizer: “Oh! Fruto bom! esse merece recompensa”. Deus recompensará a igreja pelo seu 
trabalho, pelo fruto, pela obra que ela realizou na terra para Deus, para glorificá-lo.    

Se você fez para você, é diferente. Às vezes, nós vimos e sentamos no banco, e 
cada um faz para si mesmo. “Senhor, me ajude fazer isso, aquilo, ganhar aquele 
negócio”. “Senhor, meu filho está doente, sara meu filho”. “Minha barriga está vazia, encha 
minha barriga”. “Senhor, quero aquilo, mais isso. Estou comprando meu carro, dirige meu 
coração e o daquele que vai me vender o carro”.    

Pedimos para nós mesmos e chegamos ao altar com as mãos vazias. “Senhor, aqui 
está a minha oferta, o que fiz para o Senhor está aqui. Não é boa coisa, não é muito. Eu 
sei que o Senhor merece muito mais, sei que tu és digno de muito mais. É muito pouco o 
que estou te oferecendo, mas quero que o Senhor saiba que é de coração; que o fruto do 
meu trabalho é de coração”. “Fique com isso aqui, amanhã trarei mais, me ajude, eu quero 
trazer mais”. Todos serão recompensados pelo fruto, pelo trabalho que realizaram para 
Deus. Não precisa contar para ninguém. Como o samaritano, passou e fez o ‘negócio’, ele 
fez e, na cabeça dele, já estava pensando: “eu fiz para Deus.”    

Eu preciso fazer alguma coisa para Deus. Todas as vezes que você fizer uma 
bondade, pense nisso. Eu quero ser bom, não para agradar as pessoas, mas para agradar 
a Deus. Quero ser bom, que Deus me veja sendo bom, não para agradar as pessoas ou 
para ganhar dinheiro.    

Quero ser bom, que Deus me veja. “Senhor, o Senhor me viu?”. Os olhos de Deus 
estão sobre nós, não cai um fio de cabelo sem que Deus saiba. Toda ruindade que 
fizermos, Deus vê. Mas Ele também vê toda bondade. Faça as coisas com amor, de 
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maneira justa. Você sabe que a pessoa boa não tem coragem de fazer mal. Ou faz 
bem, ou mal. Deus diz: “ponho diante de vocês o bem e o mal, faz o bem” 
(Deuteronômio 11:16).    

Vamos voltar a ser povo de Deus? Hoje estamos tomando conhecimento. Quem 
tem coragem de enfrentar isso? Ninguém tem, porque nós cansamos. Às vezes, 
cansamos de fazer o bem. A Bíblia nos diz para não nos cansarmos, você não 
pode se cansar.    

“Senhor, renova minha força, me dê força, eu não posso me cansar. Quero 
conseguir, quero ser a menina dos seus olhos. Quero ser uma pessoa que o Senhor 
possa dizer: eu tenho prazer nele, eis aqui meu filho amado em quem tenho prazer. 
Ô Filho bom esse aqui. Apesar de ser meio escuro, queimado, deixado muito 
tempo no forno, mas é uma pessoa boa, justa, honesta, direita, que não reclama, não 
murmura. É uma pessoa que ama, inoxidável (risos)... é uma grande pessoa”.    

Não é melhor ouvirmos isso de Deus do que Deus chegar e dizer que está triste, 
chateado, com esse povo? Porque o que vemos são contendas, murmurações, maus 
tratos, maus procedimentos, vaidade. Isso não agrada a Deus.  Vamos ser essa igreja? 
Não é uma proposta boa que Deus faz para nós?    

Eu não quero ser ruim; há muito tempo já tomei essa decisão. Não quero mais ser 
uma pessoa má, quero ser uma pessoa boa, fazer o bem sempre; nunca fazer o mal.    

“Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá 
galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento; mas o tal será salvo, 
todavia como pelo fogo” (I Coríntios 3:14-15). Se você estiver realizando a obra, 
pelejando para fazer, pode até ser que a sua obra não vá ser aprovada, mas só a boa 
vontade, o interesse, o sofrimento que você teve para realizar aquilo, será recompensado. 
Deus não é injusto. Ele considerará o esforço, a luta. A luta que o irmão teve para que 
toda a casa dele fosse de Deus e ele não conseguiu. A luta que ele teve para que todos 
os filhos fossem convertidos, a luta para que não houvesse nenhum irmão fazendo o mal. 
Lutou, lutou e não conseguiu. Foi salvo? Foi. Não conseguiu fazer as coisas, mas Deus 
viu o esforço, o fogo pelo qual ele passou. O sofrimento que ele teve.    

“Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento; mas o tal será salvo, 
todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que 
o Espírito de Deus habita em vós?” (I Coríntios (3:15-16).  ISSO QUE É A IGREJA. 
O espírito de Deus habita em você. Sabe por que o Espírito de Deus habita em você? 
Porque você é bom, abriu a porta. Ele bateu na porta e você abriu, você aceitou ser 
dirigido, guiado; você aceitou ser Casa de Deus. Muitos fecharão a porta, rejeitarão 
o Espírito de Deus, mas você não. Você é uma pessoa que ficou feliz quando Deus bateu 
na sua porta, ficou alegre e disse: “Senhor, o Senhor achou a pessoa certa, está aqui uma 
pessoa que queria encontrar o Senhor. O Senhor bateu na porta certa. Não retire de mim 
seu espírito, sua graça. Jamais, Senhor, aparte-se de mim, fique comigo! Senhor, não me 
deixe, porque o melhor da minha vida foi encontrar-te. Eu não quero mais te perder, ficar 
sem o Senhor. Se alguma coisa eu fizer que te entristeça, me perdoe. Não faço porque 
quero. Se alguma coisa eu fizer é por pura ignorância, por falta de entendimento, eu não 
sabia e eu pequei. Mas, Senhor, me perdoe”.  Ele te perdoará.    

VAMOS SER ESSE POVO, SER ESSA  IGREJA. VAMOS DAR ESSA 
HONRA, ESSE ORGULHO PARA DEUS. VAMOS FAZER COM QUE O NOSSO DEUS 
SEJA FELIZ, E QUE ELE TENHA MAIOR PRAZER EM NÓS. Quando Ele chegar e ouvir 
nosso louvor, dirá: “aquele povo eu não posso deixar de amar, porque aquele povo luta, 
peleja para fazer a minha vontade”. Que a vontade de Deus seja feita entre nós!    
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Vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Deus, porque não fomos nós que o 
achamos, mas Ele que nos encontrou. Não fomos nós que o escolhemos, mas foi Ele 
quem nos escolheu. Ele me viu um dia e teve misericórdia de mim, estendeu sua mão 
para mim. Ele me viu, um dia, na minha aflição, angústia, sem Deus, sem saber o que 
fazer, sem saber como decidir. O mal estava em mim e me dominava. A ira, o ódio, a 
vontade de vingar, de devolver todo mal que vinha sobre mim 
naquele tempo, me dominava.    

Ele me viu naquela aflição, angústia e se compadeceu de mim, teve misericórdia, 
estendeu a sua mão, me tomou nos seus braços e começou a mostrar uma nova vida. 
Começou a mostrar para mim que havia Deus, havia um ser que eu não conhecia, 
que eu nunca havia falado com Ele. Ele me amou e me juntou a Ele com seu povo e 
jamais irá permitir a nossa perdição. Ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia da igreja, tem 
piedade de nós. Que possamos voltar onde caímos, onde te deixamos. E te querer, te 
buscar. Pai santo que está no céu!    

Ao passar por ti compadeci....   
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GOIÂNIA,16 SETEMBRO DE 2018.  

 

 
   

2 -  Ser amigo de Deus.  
 

 

Deus abençoe e que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Cem por cento ainda 

não estou, mas ter que esperar mais está ficando difícil para mim.   

Amém. Existem algumas coisas que vão acontecer, queiramos ou não. Tem coisas 

que vão acontecer, não tem como não acontecer. Não é pela igreja se esforçar ou deixar 

de se esforçar que as coisas deixarão de acontecer. Por exemplo: havia dez virgens; 

cinco virgens néscias e cinco virgens prudentes. As virgens néscias não acumularam 

azeite na vasilha, e as virgens prudentes tinham azeite na vasilha. Isso quer dizer que, 

também, nos últimos dias, haverá de acontecer a mesma coisa.   

            A falta do Espírito, a carência do Espírito, é muito grande, e a carne não entende 

as coisas de Deus; a carne não compreende as coisas de Deus. As coisas de Deus, só se 

entende espiritualmente; então, se formos carnais não vamos conseguir as coisas que são 

espirituais.   

            Quem quiser compreender as coisas de Deus, tem que ser espiritual, senão, não 

irá compreender. Quem não acumular azeite na vasilha, quem não colocar azeite na 

vasilha, não vai entender. Aquele que não tiver o Espírito, não vai entender. Só aquele 

que for espiritual, aquele que colocar o azeite na vasilha, conseguirá entender.   

            Agora, como colocamos o azeite na vasilha? Como podemos dizer que temos o 

azeite? Tem uma maneira. Quem ainda não tem o azeite, tem que colocar o azeite na sua 

vasilha.   

Temos um período antes da palavra ao qual chamamos de louvor: “durante o 

louvor, ou depois do louvor”. Este é o período em que o pessoal canta uma, duas, três 

músicas, quatro às vezes; e durante essas músicas, louvamos a Deus; mas podemos 

apenas cantar. A carne canta, o natural também canta, só que não louva a Deus. Todo 

mundo canta, mas quem louva a Deus, quem aproveita a música… A música nos ajuda? 

A letra da música ajuda? Muitas vezes não, mas às vezes ajuda. Sabe por quê? Porque 

essas músicas normalmente são feitas no momento em que a pessoa está, 

espiritualmente, falando com Deus; no momento em que a pessoa está sofrendo, no 

momento em que a pessoa está aflita, angustiada; aqueles raros momentos em que a 

pessoa consegue ser espiritual; às vezes quando passa aquele momento, ela volta ao 

natural.   

Muitas pessoas que já fizeram músicas maravilhosas, hoje estão no mundo da 

droga, no mundo da perdição; então não é por aí. Às vezes eu prefiro nem ver a cara da 

pessoa que está cantando, porque se eu olhar para a cara dela eu perco o Espírito. Não é 

o caso do Wender (risos). Mas, às vezes, eu chego de manhã e a Elma está lá ouvido 

uma música; a música é até bonita, mas eu prefiro nem ver a cara do sujeito [que está 

cantando] para não perder o Espírito da música.   

            Temos que ser espirituais, “carne e sangue não herdarão o reino de Deus” (1 

coríntios 15:50). A luta entre a carne e o Espírito é grande, é muito grande; a carne e o 
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Espírito, um resiste ao outro, um está sempre resistindo ao outro. Mas temos que ser 

espirituais, temos que arrumar um jeito de ser espirituais. Tem como ser espiritual?   

            Cantávamos aqui... A primeira música que eles cantaram foi: “Seja estabelecida a 

Casa do Senhor...”. Aí começou, nessa mesma hora... Quem é espiritual ou quem estiver, 

nesse momento, espiritualmente ligado, começará a perceber o que Deus está falando, 

começará a perceber, começará a sentir o clima da reunião, começará a sentir a 

presença. Porque “isso aqui” só tem sentido se Deus estiver presente! Não tem sentido, 

nós nos reunirmos, se Deus não estiver presente.   

            Hoje de manhã, quando os meninos chegaram, eu perguntei: “E aí, como foi a 

reunião?”. Um não soube responder, e eu disse: “Então você não foi à reunião, você foi à 

cooperativa!”. O outro também não soube responder; e acabou que todo mundo só veio 

aqui, na cooperativa.   

            A Suzane ainda brincou e disse que depois de Moisés subir no monte, ele desceu 

“rumando o pau”; quebrou logo a tábua na cabeça da turma (risos). Mas não é. O que eu 

queria dizer para eles é o seguinte: Meu pai só queria saber se eu tinha ido à missa. 

Éramos oito filhos, e cada um tinha o que fazer durante o dia. No meu caso, era jogar 

futebol; eu gostava demais de jogar futebol; mas eu só podia ir jogar futebol se eu tivesse 

ido à missa. Então, a minha preocupação primeiro, antes de jogar futebol, era ir à missa... 

“Pai, eu já fui à missa!”, “Então está, ótimo!”. Não interessava o que havia acontecido lá, 

não interessava o que eu tinha ouvido; o certo era que eu já havia cumprido o meu 

compromisso, que era de ir à missa. Quem não tinha ido à missa, não estava liberado 

para fazer outra coisa. “Foram à missa?! Então, agora, tudo bem; vocês estão liberados 

para tomar banho de rio, para ir pro cinema...”. Aí sim cada um ia para o seu lugar.   

            Vir aqui, somente na cooperativa, não resolve o nosso problema; só assistir o culto 

não resolve! O que resolve é chegarmos a um lugar, seja aqui ou em qualquer outro lugar, 

onde possamos reunir e sentir a presença de Deus. Esse lugar pode ser no seu quarto, na 

sua casa, pode ser no seu trabalho; onde você estiver e, ali, colocando o joelho no chão, 

ou às vezes, até deitado, ou no carro, etc.  

Eu estava dizendo que a primeira vez que senti a presença de Deus na minha vida, 

eu nunca tinha aberto uma Bíblia; eu não sabia o nome que eu iria usar... O quê eu falei? 

“Divino Espírito Santo, tenha misericórdia de mim. Divino Espírito Santo, me ajude”. E eu 

senti, naquele momento, a presença de Deus. E eu nunca tinha aberto a bíblia, não sabia 

de nada. Então, não vamos sentir a presença de Deus pela quantidade de vezes que 

lemos a Bíblia, não é pelo lemos na apostila, no livrinho ou não sei onde, ou se lemos ou 

não lemos.   

         Você sentirá a presença de Deus no momento em que você precisar de Deus; é 

nessa hora que você irá sentir a presença Dele. A partir daí, se você entender que a sua 

aproximação com Deus foi boa, foi para você uma coisa boa, você não irá querer perder 

isso.  Preste atenção no que eu estou falando: vamos sentir a presença de Deus quando 

precisarmos de Deus. Na hora em que você sentiu, viu, achou boa a presença de Deus; 

foi bom sentir a presença de Deus, aconteceu algo maravilhoso na sua vida... É nesse 

momento da sua vida, no qual você pedir a Deus, chamar por Ele e Ele te livrar; você 

chamar por Ele e Ele te salvar de uma situação, e você gostar daquilo de tal maneira, que 

você irá querer, de novo, fazer isso: ir até deus, falar com ele.         
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É assim que seremos justificados; é assim que teremos amizade com Deus; é assim 

que vamos aproximar de Deus; é orando, é querendo Deus. Isso irá criar entre nós, entre 

mim e Ele, um amor, uma aproximação, uma amizade; e não uma lei, e não uma 

obrigação; não é uma imposição. A lei nunca aproximou ninguém de Deus. A lei revela 

para você o pecado, aquilo que está acontecendo; mas o que nos aproxima de Deus é o 

Espírito. Eu preciso sentir e Ele também; precisamos sentir essa comunhão entre nós. Por 

exemplo, a lei já existia no tempo de Davi, mas o que justificou Davi foi aproximação dele 

com Deus. Abraão não foi justificado pelas obras, foi justificado pela fé; não havia nem lei 

em seu tempo. Nenhuma carne será justificada de outra maneira. E o que é essa 

justificação? É o perdão dos nossos pecados, é a nossa aproximação de Deus. Eu deixo 

de ser inimigo e passo a ser amigo de Deus; eu deixo de ser contra e passo a ser 

favorável a Ele.  

         Por que eu preciso da Bíblia? Porque Deus vai usar as escrituras, Deus vai usar a 

Bíblia para facilitar, para eu fazer a minha oração.  Se eu estou aqui ouvindo o louvor: 

“Caiam por terra agora os inimigos de Deus”, isso me faz entender o que? Quem são os 

inimigos de Deus? “Caiam por terra agora os inimigos de Deus...”. Mas quem são os 

inimigos de Deus? Aqueles que não são amigos, entendeu?  

         E você? Qual é a sua situação? Será que já pode ser chamado amigo de Deus? “Já 

não vos chamo servos e sim amigos” (João 15:15). Essa amizade, essa aproximação, 

esse relacionamento bom que acontece entre você e Deus, é adquirido conversando com 

Deus, falando com Deus; é abraçando a Deus que você se torna amigo Dele. Não é uma 

letra.  A lei tem uma distância, mas você se tornou amigo de Deus porque Ele te salvou 

muitas vezes; porque você chamou por Ele e Ele veio; porque você o ama; porque Ele é 

bom para você. A Bíblia diz que enquanto não entendermos que Deus é bom para nós...  

Eu pergunto, Deus é bom para você? Deus tem te ajudado no dia a dia?  É assim que nos 

tornamos amigos de Deus; é a nossa aproximação, o nosso relacionamento; é porque eu 

chamo por Ele, e Ele diz: “Eis me aqui”.  

         “Caíam por terra agora os inimigos de Deus”.  Eu quero, cada dia mais, me 

aproximar de quem é o meu melhor Amigo; desse que é meu Amigo, fiel Amigo; que me 

ama independente de qualquer coisa; e que, às vezes, parece estar me obrigando a 

querer o bem para Ele, me faz amá-lo cada dia mais. Como Deus é bom! 

         João capítulo 8, versículo 29: “E aquele que me enviou está comigo; o Pai não 

me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada". Deus não me deixa só, 

Ele é meu amigo! Deus me ama e eu amo Deus; Ele não me deixa só, porque eu procuro 

fazer sempre aquilo que o agrada, amém? Dá vontade, realmente, de chorar. Quando 

começavam a cantar: “Caiam por terra agora os inimigos de Deus e seja estabelecida a 

Casa do Senhor”. Sabe qual é a Casa de Deus? Ela é constituída pelos amigos de Deus. 

Agora eu estou falando espiritualmente, mas, naturalmente você entende isso? Será que 

na carne você consegue entender isso?    

Dá vontade, realmente, de chorar! Nossa... eu fui privado, aqui, do direito de chorar; 

eu queria chorar e ir embora! Eu queria só chorar muito, e ir embora. Porque eu só vim 

sentir a presença de Deus. “Seja estabelecida a Casa de Deus”! Ela vai ser constituída 

pelos amigos de Deus. Realmente, que os inimigos de Deus não tenham lugar.  

A Casa de Deus, que começou lá atrás, com a pedra principal...  Olhem a vida 

daquela pedra, que foi Jesus Cristo, e vejam o quanto Ele amou a Deus! O quanto ele 
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quis ser amigo de Deus, e foi. Mas não foi, claro, só Ele, e também não será somente nós, 

eu espero! Mas, também, todo aquele que entende que Deus é bom. Uma coisa que 

entristece, que machuca, é vermos Deus ser uma bênção para muitos; vermos Deus 

abençoando as pessoas, e a retribuição, às vezes, não sendo a ideal; a contrapartida, às 

vezes, não é a ideal.  

         No salmo 32, diz assim: “Bem-aventurado aquele cuja transgressão é 

perdoada.” Feliz, bem-aventurado, é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado 

não é levado em conta, amém? Todas as vezes que vamos até Deus, na nossa oração, 

Ele pergunta para nós qual é o nosso pecado? Todas às vezes que você precisa de Deus, 

Ele pergunta qual foi o mal que você cometeu para estar naquela situação?  Deus não 

quer saber. Ele já fica satisfeito, feliz, de você ter ido até Ele. Deus sabe disso; Ele sabe 

da nossa dificuldade; Ele sabe do mal que habita em nossa carne; Ele sabe o quanto é 

difícil para nós.  

         Ele fica feliz só de você ir até Ele; Ele não quer saber o que você fez; Ele não quer 

saber o seu pecado. “Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada...”. Antes 

mesmo de confessar a Ele o meu pecado, Ele já me alivia, Ele já me acolhe, Ele já me 

abraça. Eu pergunto, gente: esse Deus não merece um louvor? Não merece que digamos: 

“realmente, seja estabelecida a Casa do Senhor, que haja entre nós os amigos de Deus, 

que haja entre nós aqueles que te amarão sobre todas as coisas, da melhor forma 

possível! Seja estabelecida a Casa de Deus!”. 

Versículo 2: “Bem-aventurado a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo 

espírito não há engano”. Quando vamos até Deus, já vamos sabendo, não é um 

engano, eu não estou ali para enganar a Deus, eu já vou até Deus sabendo que, se 

dependesse da minha justiça, Ele nem me receberia. Eu vou porque eu sei que ele é bom! 

Eu vou até Deus porque eu sei que ele é muito bom! E que Ele me recebe, me alivia e diz 

a mim: “Vá, meu filho, e não peques mais. Mas se você pecar, você volta aqui, o papai vai 

te ajudar de novo. Por acaso não somos amigos? Por acaso não foi assim que você me 

conheceu?! Algum dia eu te cobrei alguma coisa? Algum dia eu te pedi alguma coisa?”.  

Esse homem inteligente, prudente, sabe que Deus é bom. Ele sabe que Deus o 

acolhe em qualquer situação. Ou vamos primeiro arrumar a nossa vida, ler todas as 

escrituras, aprender todos os salmos e depois ir até Deus? Não. Não é assim. Eu vou até 

Deus todas às vezes que eu estiver angustiado, triste, amargurado; eu vou até Deus todas 

às vezes que eu estiver precisando de Deus.  

          Salmo 32, versículo 3: “Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos.” 

“Enquanto eu me calei…”. Já observou que, às vezes, endurecemos e não vamos até 

Deus, e ficamos assim: “Eu preciso orar, eu preciso orar”, mas vamos endurecendo, 

aumentando a distância? E não vai ficando pior a nossa situação? Não fica mais 

angustiada a nossa alma?  

         Versículos 4, 5 e 6: “De dia e de noite a sua mão pesava sobre mim, o meu 

humor se tornou em sequidão de estio; confessei-te o meu pecado, e a minha 

maldade não encobri. Dizia eu: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões; e 

Tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que, todo aquele que é santo orará a 

Ti, a tempo de Te poder achar; até no transbordar de muitas águas, estas não lhe 

chegarão.” Amém!  
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         A segunda música que cantamos foi: “Quem pode livrar como o Senhor?” Não é 

verdade? “Pelo que, todo aquele que é santo orará a Ti, a tempo de Te poder achar; 

até no transbordar de muitas águas...” (Salmos 32-6). Não interessa a situação pela 

qual estamos passando. Quem pode nos livrar? Qual outro nome? Qual outra pessoa que 

nos ajudará se não o Senhor?!  

Como falamos no começo: vamos até Deus em que hora? Quando precisarmos 

dele; quando estivermos precisando dele, aí vamos até Ele. E quem pode livrar? Por que 

eu vou até Ele? Por que eu recorro a Ele?  

Mas, às vezes, a igreja não quer aceitar isso, a igreja quer primeiro fazer assim: Um 

vai na casa do outro, o outro vai na casa do outro e depois que esgota todos os recursos é 

que vai a Deus, ou, às vezes, nem vai. Não é assim? Todos nós, vamos aprender a 

invocar a Deus! Porque o azeite - que é o Espírito, vai entrar em você; todas às vezes que 

você orar a Deus, o Espírito de Deus estará ali. A nossa própria justiça não traz a 

presença de Deus.  

         Na terceira música: “Senhor, eu não sou nada...”, eu não sou nada, MAS O 

SENHOR É! Eu preciso do seu perdão, eu preciso da sua presença, eu preciso do seu 

Espírito Santo; eu quero sentir a sua presença! Amém? Então uma vez, duas vezes, três 

vezes, dez vezes; “batei, batei e abrir-se-vos-á” (Mateus 7:7). Enquanto eu não sentir a 

presença de Deus, eu não posso achar que eu já consegui o que eu queria.  

         Apocalipse capítulo 14, versículos 12 e 13: “Aqui está a paciência dos santos; 

aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma 

voz do céu, que me dizia: Escreve: Bem-aventurados os mortos que desde agora 

morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, e 

as suas obras os seguem.” Morrem onde? Preste atenção nesse detalhe: “Bem-

aventurado...”, agora mesmo vimos no Salmos 32: “Bem aventurado...”; FELIZ aquele 

que morre no Senhor. Tem uma apostila que diz assim: “Morre no Senhor.” Essa palavra, 

esse detalhe: “No Senhor”. “Bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor, Nele.”  

         Tem uma apostila que irá te ensinar a estar nele! “Nisto sabemos que estamos 

Nele”. Você lerá a apostila e perceberá que ela está te ensinando. “O mistério que 

esteve escondido todo este tempo e que foi revelado agora” (Colossenses 1:26).   

Apocalipse capítulos 10, versículos 7: “Mas nos dias da voz do sétimo anjo, 

quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus”. Qual é o segredo de 

tudo? É exatamente esse aqui. Se você perguntar: “Qual é o segredo de você sentir a 

presença de Deus com tanta facilidade?” Qual é o segredo? É esse mistério aqui: “Bem-

aventurada a pessoa que morre no Senhor.” Morre de qualquer jeito?! Não, se ele 

morrer nessa situação, ele estará salvo; ele morreu no caminho; ele morreu nele; ele 

morreu no Senhor!  

No versículo está explicando o seguinte: “Aqui está a paciência dos santos, aqui 

estão os que guardam os mandamentos...”. “Nisto sabemos que estamos Nele”. Vamos 

aprendendo os mandamentos de Deus através de Cristo! Toda vez que eu invoco o 

Senhor, toda vez que eu chego e faço uma oração, eu aprendo algum mandamento de 

Deus; toda vez que eu falo com Deus eu aprendo alguma coisa. A igreja que não fizer 

orações, a igreja que não invocar a Deus, a igreja que não falar com Deus, a igreja que 

não sentir a presença de Deus... como ela irá aprender?  
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É indo até Ele, conversando com Ele na hora da sua aflição, no seu momento de 

angústia.  Na hora em que você precisou falar com Deus, você foi e falou com Ele. 

Quando falamos com uma pessoa, ela não fala algo para nós? Ela fala alguma coisa; e 

aquilo que Ele fala com você é o que irá te salvar, tanto da situação que você está 

vivendo, quanto do fogo do inferno.   

A fé em Jesus, isso é o que te salvará. Por exemplo: muitas vezes que passávamos 

situações difíceis e eu orava, Deus falava comigo: “Eu estou cuidando de você”. 

Aparentemente parecia que não, mas se Ele disse que estava cuidando de mim, eu 

acreditei! A Amilce, passando mal lá na cama, e nós, passando por muita dificuldade, eu 

cheguei na Amilce e falei: “Amilce, Deus falou que está cuidando de nós”. Aí ela 

respondeu: “Eu estou vendo... realmente ele está! Mas fala pra Ele que não precisa 

cuidar, não”. E Ele estava cuidando.  

Quando alguém vem e toma alguma coisa de você e você ora a Deus, a impressão 

que você tem é que Deus vai te devolver aquilo; aí Deus fala: “Fique calado, olhe, não 

pague o mal com o mal; sofra o dano; humilha, meu filho… é assim! foi assim que eu 

achei o céu, foi assim que eu agradei o pai; faz assim”.  

         Ele me ensinou, Ele falou comigo. Talvez não tenha sido aquilo que eu queria ouvir, 

mas eu ouvi dele a palavra que iria me salvar. A fé em Jesus salva, não só das coisas que 

você está vivendo, mas do fogo do inferno. É o que Jesus te ensina! E em que hora Ele te 

ensina? Pela lei, eu quero concluir com isso, se você for pela lei, você não vai encontrar. 

Você só entenderá se você sentir a presença Dele. Você sairá dali convencido. Eu saí dali 

convencido que Ele estava cuidando de nós. A Amilce não, porque ela estava em casa 

doente; a situação dela era outra. Quem foi até Deus orar? Quem foi pedir ajuda, pedir 

socorro? E Deus não estava cuidando de nós?! E depois, ao longo do tempo, fomos 

percebendo que realmente Ele estava cuidando de nós. 

No momento, nem toda correção, nem todo castigo pelo qual você está passando… 

Agora mesmo, recentemente, não aconteceu comigo esse acidente; ou incidente?! Não 

aconteceu comigo e com o Alisson?! Comigo, de uma maneira, com ele, de outra maneira; 

tanto eu me feri como ele também foi ferido. Mas esse incidente, eu tenho absoluta 

certeza que foi providência de Deus; me sinto tranquilo em relação a isso. O quanto Deus 

fará ou está a fazer em minha vida a partir desse incidente... Eu não perdi a comunhão 

com Deus, muito pelo contrário... “O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza” (II 

Coríntios 12:9). Coisas as quais você não entende naturalmente, você entenderá 

espiritualmente.  

Já estou até passando da hora, do tempo que me foi dado. Eu tinha muita coisa 

para falar, tenho muita coisa para falar! Mas vamos ficar com isso hoje.  O que Deus falou 

com você?  

Se você juntar; é claro que um ficou com um uma coisa, outro, com outra coisa; mas 

de um modo geral, o que Deus falou com você?   

  

- Estou levando que Ele é bom!  

         Ele é bom!  Ótimo! Se você já estiver levando isso, beleza! Muito bom mesmo.  

         Muito bem! Se a igreja sair daqui entendendo que Deus é bom e que você já deveria 

ter ido até Ele muitas vezes, porque Ele é BOM!... Olha, se você tivesse ido até Ele antes, 

você teria evitado muitas coisas na sua vida. AMÉM?!  
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- A gente vai até Deus quando precisa de Deus.  

  

Também é uma verdade! Vamos até Deus quando estamos precisando. Quando 

você tem fome e sede, aonde você vai? Quando você precisa de ajuda? Se você tem 

sede, você vai beber, se você tem fome, você vai comer, e quando você precisar falar 

com Deus, você vai falar!  

 Sentir a presença de Deus; se você vier aqui, e falar: “Eu vou para sentir a 

presença de Deus, eu quero sentir a presença de Deus; Ele está ali, naquele lugar, 

esperando por nós. Ali Ele tem me encontrado; ali eu tenho sentido a presença de Deus”. 

Vamos zelar, toda a igreja que está aqui, zelar pela presença de Deus. “Ali eu tenho 

sentido a presença de Deus; ali Ele vem a mim”. Fechando os olhos, eu digo: “Senhor, Tu 

estás aqui, eu sinto sua presença; escute a minha oração, Senhor, socorra-me, tenha 

misericórdia nas nossas aflições”.  

Eu levo uma coisa interessante; eu entendi que Deus falou comigo hoje: “Caiam por 

terra os inimigos de Deus! Que fique somente os amigos, e a Casa de Deus seja 

estabelecida pelos amigos de Deus.” Vou sair daqui me esforçando para que a Casa de 

Deus seja estabelecida; que os amigos de Deus se manifestem; quem quiser fazer parte 

da Casa de Deus, será amigo de Deus.  

Quando vamos a Deus, Ele não quer saber dos seus pecados; Ele já sabe; Ele sabe 

que você está indo ali porque pecou; e se Ele fosse cobrar de nós, Ele ia acabar conosco. 

Ele já sabe que você está ali porque pecou, está aflito, angustiado. Por isso passamos a 

gostar tanto dele; exatamente porque Ele nos recebe dessa maneira, não cobra da gente, 

não acaba nos machucando mais. Ele vem, recebe, cura as feridas, nos ama e nos 

abençoa. E voltamos como um passarinho que Ele cuidou e soltou; aí o passarinho vai 

embora e, às vezes, apronta de novo; então, volta e Ele recebe do mesmo jeito, como se 

nada tivesse acontecido.  

         Não merece ser amigo?! Não merece que o abracemos e digamos: “Senhor, não há 

Deus como tu.” Amém?! Então Toninho, vamos cantar o quê? “Seja estabelecida a Casa 

de Deus”. Vamos cantar, e, na sua oração, você vai dizer: “Senhor, se depender de mim, 

eu quero ajudar, eu quero ser amigo, não quero ser um inimigo. Se depender de mim, eu 

quero ajudar para que a Casa de Deus seja estabelecida cada vez mais”. Amém. Deus 

abençoe.     

  

         Oração: 

Amém, Jesus, como é bom saber que o Senhor é quem tira os nossos pecados; 

como é bom saber que é o Senhor quem nos sara; que é o Senhor quem nos purifica, é o 

Senhor, realmente, quem nos santifica. Jesus, como é bom chegar a tua presença, ouvir a 

tua voz me recebendo, me abraçando, me consolando, muitas vezes, quando eu caí em 

seus braços. O Senhor é bom, só o Senhor, Deus, realmente, poderia me amar tanto e me 

querer tanto assim como eu sou, e tirar os meus pecados.  

É incrível saber, Senhor, que ainda há alguém que é inimigo do Senhor, sendo o 

Senhor bom, sendo o Senhor, Deus, amado e precioso; é difícil saber que ainda exista 

alguém que seja seu inimigo.  Jesus, obrigado. Caminhamos para frente, tocamos para 

frente, deixando as coisas que para trás ficaram... E, seja estabelecida a Casa do Senhor, 
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para que seja, Senhor Deus, constituída a Casa do Senhor por homens e mulheres que te 

amam, que te querem e sabem que o Senhor é bom! Que o nosso Deus é um Deus de 

bondade, de misericórdia; é Deus que quer nos salvar e não nos condenar. OBRIGADO 

DEUS!    

De coração, você não vai cantar para quem está ao seu lado, você vai cantar para o 

Senhor seu Deus! Você vai falar com o Senhor seu Deus, Jesus!  

     

  ...  

“Caiam por terra agora os inimigos de Deus  

Seja estabelecida a Casa do Senhor  

O Senhor é um Deus  

Que salva, que cura e santifica  

Ele tem nos dado nova vida  

Ele tem nos dado um novo cântico  

Um novo espírito  

Como nossos lábios vamos proclamar  

Caiam por terra agora os inimigos de Deus  

Seja estabelecida a Casa do Senhor  

O Senhor é um Deus  

Que salva, que cura e santifica  

Ele tem nos dado nova vida  

Ele tem nos dado um novo cântico  

Um novo espírito  

Como nossos lábios vamos proclamar.”  

  

          Ele não tem dado a você essa vida? Ele não tem feito você experimentar uma vida 

com Deus, uma vida nova? A vida que você vive hoje, você não dá graças a Deus por 

ela?! Ele, por acaso, não é digno de ser louvado?! Porque a vida que você vive hoje, você 

deve a Ele! Perdoa Senhor, se, às vezes, somos ingratos, se somos tardios em ver e 

observar quantas bênçãos, quantas graças o Senhor tem feito. Se existe algum mal, nós 

não temos coragem de atribuir ao Senhor, mas a nós mesmos! O Senhor é digno, Jesus! 

A melhor coisa, realmente, que aconteceu nas nossas vidas, foi essa vida que o Senhor 

nos deu.  Amém! Abraça seu irmão, estamos encerrando em nome de Jesus.  
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Goiania, 14 de fevereiro de 2001. 

 

3 - SER O SAL DA TERRA 
 

 

Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 14, versículos 34 e 35: “Bom é o sal, 

mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Não presta 

nem para terra, nem para adubo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, 

ouça”.  

Também em Marcos, capítulo 9 versículo 42: “Mas qualquer que fizer tropeçar 

um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse 

ao pescoço uma pedra de moinho, e que fosse lançado no mar”.  Se observarmos, 

aqui diz o seguinte: “Cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, se o sal perde o 

sabor...”. 

Cada vez que Deus nos fala uma parábola, Ele está deixando um ensinamento, um 

fundamento para nossa vida cristã. A nossa vida, toda ela, é baseada em cima de 

fundamentos que são a base da Doutrina de Cristo. Se começarmos a perder os 

fundamentos da Doutrina de Cristo, começaremos a perder, também, o sentido de ser um 

cristão; começaremos a perder o gosto, o sabor; muitos já perderam isso; muitos não 

servem mais, a não ser para serem pisados, jogados fora, lançados fora, porque 

perderam o sabor, o gosto de ser cristão. Jesus disse um pouco antes: “Se o teu braço te 

atrapalha, arranca-o” (Mateus 5:30), se o seu braço começar a tirar de você o sabor, é 

melhor ficar sem ele.  

Qual é o gosto do cristão? O gosto do filho de Deus? O gosto do sal, a gente sabe; 

mas o que dá ao filho de Deus a diferença dos demais povos? Se você colocar o sal na 

boca, terá um gosto. Se você colocar açúcar, terá um gosto diferente do sal. Se você 

colocar farinha de trigo, também terá um gosto diferente do sal. O sal tem um gosto 

característico, diferente de tudo que você possa imaginar, só existe o sal com esse gosto. 

É isso que Deus está querendo nos dizer, que o cristão também tem que ser diferente, o 

cristão tem que ser uma pessoa diferente.  

  Se você pega uma panela cheia de água e feijão, e põe meia colherzinha de sal, 

isso dará gosto a todo o feijão. E o que tem em maior quantidade na panela? O sal, a 

água ou o feijão? O feijão. E depois, a água, depois, o sal. É isso o que Deus quer dizer: 

que o número de cristãos sempre será menor. Por exemplo, numa família com quarenta, 

cinquenta pessoas, quantos cristãos podemos esperar que tenha ali? A maioria ou a 

minoria? A minoria. Sempre encontraremos uma multidão sendo contra, e uma, duas, ou 

três pessoas realmente sendo cristãs, mas elas farão a diferença. É isso o que Deus está 

querendo dizer.  

Qualquer grão de feijão que você apanhar dentro da panela terá um pouquinho de 

sal. É isso que Deus quer que nós façamos. Que possamos contagiar as pessoas, 

transmitir a todo mundo um pouquinho do gosto, do prazer de ser um filho de Deus! 

Mostrar a alegria, a satisfação, a fé, a certeza e a convicção de ser um cristão; que você é 
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um filho de Deus! Que você é capaz de cortar um braço, que você é capaz de cortar uma 

perna, que você é capaz de perder um olho...   

É isso que o mundo irá admirar em nós e é isso que o mundo irá procurar imitar em 

nós. É a nossa fé, é a nossa alegria, é a nossa certeza, é a nossa sabedoria, é a nossa 

vida pautada por justiça, honesta, direita; é o nosso entusiasmo com as coisas de Deus; 

se perdermos isso salgaremos alguma coisa? Se ninguém notar a diferença, se ninguém 

perceber em nós diferença alguma e nós nos misturarmos com o mundo?   

Precisamos ser diferentes. Se tiver uma festa em casa, com a família toda reunida, 

ali você é diferente. Jesus fazia a diferença onde Ele estava; isso quer dizer o seguinte: 

que não precisa de muita gente; não precisa ter muitas lâmpadas aqui dentro do salão; 

você coloca duas, três, quatro lâmpadas aqui nesse espaço enorme e elas clareiam todo 

esse ambiente.    

Então, qual é o mal? Qual é o problema sério que acontece? É que vamos 

perdendo o sabor, vamos perdendo aquele caráter cristão, vamos perdendo aquela 

confiança, aquela certeza; vamos perdendo a fé. As escrituras dizem: “Ai daquele infeliz 

que roubou a sua fé, melhor seria que pendurasse em seu pescoço uma pedra 

enorme e fosse parar lá no meio dos infernos” (Lucas 17:2).  Alguma coisa roubou a 

sua fé, alguma coisa te fez perder aquilo que você tinha; e Deus disse que isso pode ter 

vindo, às vezes, pelo braço, pode ter vindo pelo olho, pode ter vindo pela boca... Em 

algum lugar, em um determinado momento, seus olhos traíram você; a sua mão traiu 

você; a sua língua traiu você; é por aí que o inimigo entra.  

 Jesus disse que melhor seria que você perdesse o braço, que você perdesse aquilo 

que você considera muito importante, do que você perder o sabor; do que perder essa 

graça de ser um filho Deus, de ser chamado cristão.  

É preciso considerar isso a coisa mais importante, mais preciosa! Sentir orgulho! Se 

sentir digno por ser um filho de Deus. Estar disposto a perder a vida, se for necessário, e 

dizer: “enquanto houver fôlego de vida em mim, eu não vou deixar nada me atrapalhar!”. 

Quando você confessa isso, certamente, Deus se agrada e Ele, certamente, te honrará.  

Deus vai estar do seu lado quando você disser: “eu não vou deixar de ser um 

cristão só porque eu perdi isso ou aquilo, eu não vou deixar de ir à reunião e louvar a 

Deus e exaltar o nome do Senhor porque eu perdi o emprego, porque eu não fiz um bom 

negócio”.    

Em Marcos 9:49 diz assim: “Porque cada um será salgado com fogo”.  Então, o 

que nos salga é o fogo; o que dá gosto na nossa vida é o fogo; é isso o que dá gosto; mas 

quando vem o fogo, nós corremos, temos medo do fogo.    

Se alguma coisa eu estou passando, se alguma coisa estou sofrendo, que seja para 

honra e glória do meu Deus; é isso o que a igreja precisa; lutar, chegar e dizer: não tem 

ninguém que irá me tirar o direito, a graça de ser um filho de Deus; ninguém me roubará 

isso.   

 Os frouxos, os tímidos, os que tem medo do fogo, ficarão de fora; com certeza, 

ficarão de fora. Vamos louvar, vamos cantar, mas vamos começar a reunião assim: “eu 

vim aqui para louvar o Senhor, eu vim aqui para exaltar o nome do Senhor! Eu creio. 

Aonde eu for, eu não tenho vergonha de ser chamado filho de Deus; eu me orgulho de ser 

um filho de Deus”. É assim que devemos ser; se você se assentar numa roda, você tem 
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que saber discutir, mostrar que você conhece a Deus; senão, de que adianta? O que 

resolve se nós não fazemos diferença nenhuma?! 

Mas se a gente murcha, os outros vêm e tomam conta, nos inibem, e, de repente, 

não temos argumento, não temos nada e nos escondemos; e é isso que Deus não quer 

que aconteça. A Luz está se apagando; estão acabando aqueles que realmente são filhos 

de Deus, que acreditam que são filhos de Deus.    

Deus disse: “Quem crê em mim vai se tornar um filho de Deus”. Por isso você é 

um filho de Deus! Porque o espírito que está em você diz que você é filho de Deus! 

Porque no seu coração e na sua boca está a palavra de Deus! Você não tem vergonha de 

ler esse livro! Você não tem vergonha de carregar esse livro! Você não tem vergonha de 

discutir o que está aqui dentro; você sabe o que está aqui dentro e se orgulha disso! E 

você diz: “Esse livro é tremendo! A Palavra de Deus é tremenda!” Esse é o sabor, é esse 

o gosto!   

Mas aí, vem a tribulação, vem aquilo que seria para nós o fogo...  Paulo disse “que 

o poder de Deus seria aperfeiçoado na fraqueza” (II Corintios 12:9); mas, vem à 

tribulação e nos escandalizamos; quando poderíamos tirar proveito da tribulação para 

adquirirmos mais de Deus; aí começamos a murmurar, começamos a reclamar, achar que 

Deus nos deixou; e é exatamente o contrário. Era justamente naquela hora que teríamos 

que nos sentir orgulhosos; porque se eu estou sendo provado, se o fogo tem vindo sobre 

mim, é porque Deus está esperando algo mais de mim.  

Quando Pedro foi crucificado, ele não queria ser crucificado como Jesus foi, não. Se 

eu sou humilhado, injuriado... Será que eu sou digno de passar as mesmas coisas que o 

meu Senhor passou? Será que um dia eu vou ser digno de ser ferido na face? De alguém 

cuspir em mim? De ser perseguido por causa do Evangelho?   

E se eu for perseguido por causa do Evangelho que eu prego, é sinal que o sal está 

salgando; se eu for injustiçado por causa da palavra de Deus, é sinal que ela está 

produzindo efeito. 

Agora, se não acontece nada... Eu vou aqui, vou ali, e não acontece nada?! Não 

faço diferença?! Pelo contrário, até me abraçam [e dizem]: “Eu gosto de cristão é como o 

Fulano! Todo cristão podia ser igual o Fulano! Não precisa ser radical, pode ser igual ao 

Fulano! Ele faz isso, faz aquilo, desfaz; toma uma cervejinha, dá cheque sem fundo... 

Cristão bom é assim!” Ou não? Não. Cristão bom é aquele que ninguém gosta dele; ele 

não abre mão mesmo; e, se realmente a gente for cristão, no fundo, as pessoas nos 

odiarão, terão raiva da gente; e é assim que eu quero; porque, assim, vou estar fazendo 

diferença!  

 Jesus passava e as pessoas reclamavam: “já vem para o meio da gente, Jesus de 

Nazaré? Saia da nossa presença”. Alguém chegou para ele e disse: “Senhor, eu quero te 

seguir” e ele disse: “o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça” (Mateus 8:20). Mas 

o filho do homem chegar e ficar nos melhores hotéis?!   

As trevas se incomodam com a presença do cristão verdadeiro. Certa vez eu 

conversei com uma pessoa e ela me disse: “eu não gosto de conversar com você, você 

me embrulha o estômago”. Eu não me tornei inimigo dela, não. Mas, lá no fundo, eu 

agradeci a Deus, pois eu quero embrulhar o estômago de todo mundo. Pois se eu não 

embrulhar o estômago de ninguém, se eu for igual aos outros, eu estou salgando?   
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Quantas religiões acabaram porque não servem mais a não ser para serem 

pisadas, criticadas, zombadas, “avacalhadas”? Por quê? Não faz mais nada, não 

incomoda ninguém. Você vê os evangélicos pulando carnaval! Será que estão salgando? 

Aí, todo mundo aplaude, todo mundo acha bom, todo mundo diz: “está quase chegando 

lá, igual a gente! Pulando carnaval! Daqui a pouco estão na política. Quase igual a nós.” 

Não é assim? Com certeza não é isso que Deus quer para nós. O filho de Deus, o homem 

de Deus, o servo de Deus, o verdadeiro filho de Deus vai fazer a diferença.  

 Se ele se assentar numa mesa, dentro de poucos minutos já saberão que ali tem 

um filho de Deus. Quem fica sabendo primeiro são os demônios, não precisa nem avisar. 

Porque o filho de Deus traz com ele a luz. A luz brilha através dele.   

Você não vai ver um filho de Deus murmurando, reclamando, brigando. Se eu 

colocar ele para dormir no chão, ele fica. Se pendurar ele em um pau, ele fica e não 

reclama. E chega na reunião feliz da vida, doido para cantar, louvar a Deus. Alegre! 

Parecendo que até ganhou na loteria durante o dia. Parece até que fez tudo de bom aos 

olhos do mundo durante o dia.  

 É no fogo que somos salgados. Nós adquirimos o gosto é no fogo. O filho de Deus 

passa por luta, angústia, tribulação, dificuldade, mas está sempre... Você sempre vai 

encontrar uma palavra de confiança na boca dele. Você olha para ele, pensa que ele está 

destruído, mas você não tira uma palavra da boca dele a não ser de esperança, de fé, de 

confiança em Deus. Amém? Caem mil ao seu lado, dez mil do outro lado, mas você não 

se abala, continua firme (Salmos 91:7).   

 Sofra a injustiça. Porque é isso que nos dá gosto. Perca a sua vida. Não queira 

ganhar a sua vida. Porque é isso que vai te dar gosto. É isso que vai te dar sabor. Dê a 

sua vida, faça isso. Pode ter certeza que isso vai fazer diferença na sua vida.  E quem tem 

esse sabor é como uma árvore, plantada à beira do riacho, que não deixa de dar fruto. É 

como o Monte de Sião, que não se abala; e Deus tem prazer em você.   

Muito cuidado! Vigia, ora, porque como eu falei agora a pouco, por onde o inimigo 

vai nos atacar? Por onde ele vai querer entrar em nós? Ele vai usar nossos sentidos para 

poder entrar em nós. Pelos nossos olhos, pela nossa boca, pelo nosso ouvido, pelo nosso 

pensamento, para tirar de nós o sabor.   

Podemos estar abatidos, mas nunca destruídos. Como aconteceu com o próprio 

Jesus, que foi crucificado e passou por todas as dificuldades para chegar aonde chegou. 

Na verdade, ninguém espera passar o que ele passou e ficar sorrindo, dando 

gargalhadas. Você pode estar chorando, derramando seu sangue, sofrendo, mas se for 

tirar de você uma palavra para negar a Deus, para negar a sua fé, para negar a sua 

confiança, não tira. Não tirava de Jesus. Aparentemente, ele estava destruído.   

É isso. Você tem que sentir que você é filho de Deus. Você tem que se orgulhar de 

ser filho de Deus, e mostre que você é filho de Deus pelo seu procedimento, pelos seus 

atos. E cada vez que isso acontecer, você diz: “Senhor, obrigado, porque me foi dada 

essa graça, me foi dada essa oportunidade de testemunhar, mostrar para o mundo que eu 

sou um filho de Deus, que eu creio em Jesus Cristo”. Temos muita oportunidade, durante 

o dia, de dar uma demonstração que estamos crendo naquilo que nós estamos falando.   

Marcos 10:42 - “Então Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse: Sabeis 

que os que são reconhecidos como governadores dos gentios, deles se 

assenhoreiam, e que sobre eles os seus grandes exercem autoridade.  43) Mas entre 
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vós não será assim; antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será 

esse o que vos sirva; 44) e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo 

de todos. 45) Pois também o Filho do homem não veio para ser servido, mas para 

servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos”. Sabem por que Jesus respondeu 

isso para os discípulos? Ele estava falando do sal, do gosto e que seríamos o sal. O 

normal é a panela cheia de feijão. O sal é o que é introduzido lá no meio. O normal é o 

mundo, a Doutrina de Cristo é o sal que entra no mundo e tenta mudar o gosto do mundo.   

Onde há violência, você entra. Onde há injustiça, você entra. Onde há dor, você 

entra, aliviando. Onde há o mal, você entra com o bem. O normal é o mal, a dor, a 

injustiça. Há pouca justiça, mas ela está com você. E você tem que se orgulhar disso.   

Jesus estava explicando isso para João e Tiago e eles falaram assim: “Senhor, 

quando chegar lá, dá para ficarmos perto do Senhor?” Mas Jesus disse: procure ganhar 

isso, aqui! Dá para você ficar ao lado dele, mas procure ganhar esse direito aqui! Queira 

ser o primeiro, aquele que governa, aquele que dirige entre nós; não fique satisfeito só em 

ficar em baixo não; almeje o primeiro lugar! Queira dirigir, tomar o meu lugar! O que você 

vai ter que fazer para isso? Jesus disse que o maior é o que serve. Seria tão bom se 

todos quisessem servir. Se todos pensassem assim: “Senhor, eu quero estar ao seu lado, 

eu quero estar junto do Senhor!” Isso vai fazer com que você sirva, ame, trabalhe, dê a 

sua vida em resgate de muitos.  

Todo cristão vive assim... Você não pode ser um cristão apenas por necessidade, 

por conveniência. Você tem que pensar naqueles que você vai salvar, naqueles que você 

vai resgatar.  

 Eu quero estar junto de Deus! Chegar em primeiro lugar! Quando a trombeta soar e 

forem chamados os filhos de Deus, meu nome tem que estar na lista. Se o meu nome não 

estiver na lista, eu vou ficar muito decepcionado, pois eu corri, me esforcei, renunciei, 

andei a segunda milha...   

Mas se eu não fiz nada e o meu nome não apareceu... Deus é justo; e Ele sabe se 

você está se esforçando ou não. O Reino de Deus será alcançado com esforço (Lucas 

16:16).. Deixe os outros falarem: “Ah, agora ele está querendo ser santo, ser perfeito”. 

Mas você sabe por que você quer ser santo; você sabe porque você quer ser perfeito; é 

Porque você não quer ver o seu nome fora! Por isso, se tivermos que perder, vamos 

perder com sobra!   

Por isso que eu digo: não pense só em você. Deus quer exatamente isso, que toda 

árvore dê fruto. Deus não chamou nenhum de nós simplesmente para dizer: “só me 

interessa a salvação, está bom demais”. Enquanto estivermos conformados com essas 

coisas, não cresceremos.   

Sabe qual é o sabor do homem de Deus? O Sabor do filho de Deus? É que ele 

pensa em salvar vidas. Ele não se conforma com as vidas sendo destruídas. Ele não se 

conforma com o pecado. Ele não aceita ver ninguém se perder e ele ficar simplesmente 

olhando.   

Esse é o sabor; esse é o gosto; e é isso que te dá o sal. Porque na hora que você 

perder esse sabor, você não irá querer salvar ninguém, você não irá querer compromisso 

com ninguém. Pelo contrário, você começa a correr dos problemas, correr dos doentes, 

correr dos enfermos, correr dos incrédulos. Você não quer mais ser o primeiro, ser um 
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profeta, ser um apóstolo, ser um filho de Deus. Se você está correndo dos problemas, 

nessa altura você “já era”. Ficará igual aos outros; vai ser pisado, zombado e criticado.   

Às vezes, na sua presença, falam que você está certo. Mas por trás, vão dizer que 

não há nada de cristão em você, que o evangelho passou longe; eles gostam disso; tem 

muita gente esperando para ver o seu tombo e dizer: “olhe lá, já está tomando cerveja! Já 

está vendo filmes a noite inteira! Não tem mais aquela vontade que tinha! Já não lê as 

escrituras, não fala mais de Deus! Já não quer mais salvar ninguém! Já misturou com o 

mundo! Está igual a nós! Está igual a todo mundo”.  

Eu vou fazer uma pergunta: vocês concordam que a igreja dos últimos dias está 

realmente perdendo o sabor?    

Tem sido difícil, confesso que não tem sido fácil, mas se ainda nos esforçarmos, se 

ainda invocarmos a Deus, se clamarmos por misericórdia, se ainda pedirmos a Deus, 

ainda vamos conseguir ler a Bíblia; ainda vamos conseguir fazer oração; ainda vamos 

voltar a ter prazer em sermos filhos de Deus.  

  Então, por que nós vamos perdendo o sabor?   

Os cristãos de hoje, os cristãos modernos, não gostam de fogo, não gostam de luta, 

não gostam de tribulação; então vão perdendo o gosto, vão perdendo o sal; porque o sal 

vem exatamente nessa hora, mas no momento em que precisava sofrer aquilo, não são 

capazes de sofrer.   

O cristão é corrigido, é ensinado. É preciso aprender. Como o cristão tem que 

proceder? Vem um e bebe a Coca-Cola toda, come todos os pães... Tem dez pessoas 

para comer, vem três na frente e comem tudo. É preciso ter respeito com os mais velhos, 

ter respeito com os outros. Nessas horas que somos salgados. Pode comer, mas lembre-

se de que tem mais gente. Tem as pessoas mais velhas, tem aqueles que não comeram 

ainda. Aí vem um ímpio e senta lá atrás, faz um prato pequeno, preocupa com todos, se já 

comeram... Quer dizer, nós que tínhamos que salgar, nós que tínhamos que ser a luz...   

Esses dias, alguns irmãos estavam jogando bola ali fora e não sabíamos onde 

estava o maior mau testemunho, se era nesse campo, naquele campo, ou no outro 

campo. É muito feio, porque as pessoas veem isso; ainda mais se estivermos misturados 

com os ímpios. Então não vá. Se você não é capaz, se você irá fazer feiura, então não vá.   

Em tudo temos que ser exemplo. Está difícil? Ore mais, leia mais, busque mais a 

Deus, jejue, ponha o joelho no chão.  

Eu sei que você está encontrando dificuldade, mas não é só você; é um problema 

da época; mas faça sua oração, leia pelo menos um pouquinho, invoque o Senhor, faça 

força. “Porque o reino de Deus é alcançado com esforço” (Lucas 16:16). O marido 

ajuda a esposa, a esposa ajuda o marido, o namorado ajuda a namorada, o pai ajuda o 

filho.   

Vamos fazer um esforço, porque às vezes, estamos perdendo pessoas próximas a 

nós. Vamos dar exemplo de boas obras. Exemplo de humildade, exemplo de 

companheirismo, exemplo de seriedade. Porque, assim, nós vamos conquistar a Deus. 

Deus tem estado em nosso meio. Deus nos quer.   

E, como eu falei aqui e não quero que você se esqueça, queira ser o melhor, queira 

ser a maior estrela do céu. Não está errado. Sabe por que os ímpios prosperam e 

crescem em tudo o que eles fazem? Porque eles sempre estão querendo mais; e nós 

também temos que querer ser os maiores homens de Deus, os mais santos, os mais 
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justos. Por que não? Eu quero dar exemplo, eu quero que o meu nome esteja em primeiro 

lugar. Amém?  

 Oração – Amém, Jesus. Pai que está nos céus. Jesus, mude a minha maneira de 

ver, mude a minha maneira de entender! Ajuda-me, Senhor Deus, a me corrigir, a me 

colocar entre aqueles que são chamados para serem santos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a 

lutar, a desejar, a te querer mais, te conhecer melhor. Nós precisamos dar exemplo, 

precisamos mostrar ao mundo. Não precisamos nos envergonhar. Pelo contrário, 

devemos sentir-nos orgulhosos, porque Deus está conosco! Deus está com o meu pai! 

Deus está com meu filho! Deus está na minha casa! Deus é o meu Senhor! Eu me orgulho 

de ter Deus comigo!   
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Goiânia, 15 de junho de 2016. 

 

   

 4 - Somos livres para sairmos do poder de Satanás  

 

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

A paz do Senhor, não a paz que o mundo dá, mas a paz do Senhor. Tem diferença entre uma e 

outra, a paz do Senhor e a paz que o mundo dá? Qual a diferença? Não sabemos, mas que tem, 

tem.  

Estamos aí pra esquentar de novo a cabeça de vocês. Jesus falou assim: “Eu vim para 

pôr fogo na terra” (Lucas 12:49), e eu também. Já que é pra pôr fogo, nós estamos aí para 

ajudar.    

Estávamos cantando aqui: “Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual 

a ti, não, não há.” Por que Ele é grande? Por que Ele faz maravilhas?   

Vamos começar por um versículo que é importante demais e nos ajuda a entender muita 

coisa. Foi quando Deus apareceu a Paulo e falou para ele: “Levanta-te e põe-te sobre teus pés” 

(Atos 26-16).   

Eu queria que você acompanhasse o que vamos falar hoje; iremos falar pouco, mas iremos 

dar um jeito de colocar fogo e, ao longo dos dias, vamos soprando o fogo. Por enquanto, vamos 

só acender a brasa e durante as próximas reuniões vamos soprando essa brasa. Se Deus quiser, 

vamos soprar o fogo.  

Deus apareceu pra Paulo, como uma luz forte, e no meio da luz saiu uma voz que disse 

pra ele assim: “Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto...” (Atos 

22:10). “Eu não apareci pra você pra fazer graça não, Eu não apareci por aparecer não, Eu não 

apareço pra alguém à toa não; quando Eu aparecer, não é brincadeira não. Eu apareci pra você, 

para que você faça para mim alguma coisa.”  

           Jesus aparece pra ele e dá uma missão: “Isso é o que eu quero que você faça: 

Primeiro: sai do meio de onde você está; você precisa estar só, você não pode estar envolvido 

com ninguém; fique só e comece a buscar a Deus.”   

Só, quer dizer o quê? Só. Sem a ajuda de ninguém, sem interferência de ninguém. “Fica 

só, sai de onde você estiver.” E Paulo fez isso, ele saiu, isolou-se, ficou só e foi buscar a Deus. 

Nesse tempo acontece com Paulo um livramento; nesse tempo Deus abre os olhos de Paulo, faz 

Paulo entender, faz Paulo enxergar, faz Paulo ver as coisas. E Paulo viu... Ele entendeu 

perfeitamente o que Deus queria falar com ele. E foram muitos mistérios, muitas coisas que Paulo 

viu, que Pedro não viu, João não viu, Mateus não viu, Tiago não viu, só Paulo viu.   

Deus fez isso, chamou Paulo e abriu os olhos dele. Paulo entendeu coisas que até hoje 

estamos aqui, batendo cabeça, pelejando pra ver se entendemos. É como se Deus falasse pra 

ele: “A hora que Eu conseguir libertar você de toda denominação, libertar você de toda religião; 

que eu deixar você sozinho, sem pai nem mãe, sem mulher, sem irmão. Quando Eu puder falar 

com você, Eu vou falar.” E foi assim que Deus fez com ele.  



30 
 

PovodeDeus.org 

E deu a ele uma missão que foi abrir os olhos das pessoas, convertê-las das trevas para a 

luz e tirá-las do poder de Satanás. Depois de fazer isso, vem a continuação do versículo: “[...] a 

fim de que recebam a remissão dos pecados e encontrem sorte entre os santificados pela fé em 

mim” (Atos 26-18).  

      Essa sequência de coisas precisa acontecer. Não sei se você já observou, mas seria 

assim: uma pessoa que ainda está sob o poder de Satanás não pode ter o perdão dos pecados. 

Ela só vai receber perdão dos pecados depois de ter os olhos abertos; porque, como ela vai pedir 

perdão se ela ainda continua cega? Se ela ainda não entendeu; se ela ainda está sob o poder de 

Satanás?   

E, se a pessoa se encontra sob o domínio de Satanás ela continua na escravidão do 

pecado, continua escrava, ela não é livre. Uma pessoa escrava, tudo que ela fizer, ela tem que 

dar satisfação a quem? Ao seu dono, ao seu senhor. Esse é o poder que Satanás exerce sobre a 

humanidade. Então, tudo que a humanidade faz ela tem que dar satisfação a quem? Ao dono 

dela... ao Diabo. As pessoas estão sob o poder de Satanás.  

 Preste bem atenção pra você identificar qual é a sua situação. Vamos tentar explicar algo 

aqui, porque hoje eu falei que é só pra pôr fogo. Vamos só pôr fogo.   

Deus criou a humanidade, fez toda a criação; criou a água, o vento, criou os alimentos, os 

pássaros, os animais, pra quem? Para o homem. Deus criou o homem para que o homem 

cuidasse da criação; Ele também criou a mulher para o homem.  

O homem era livre; completamente livre. Deus falou: “vai, põe o nome que você quiser, 

cresça, multiplique...” etc. E o homem viveu livre, ele viveu totalmente livre. Deus só visitava o 

homem. Ele vinha na virada do dia, ver, visitar, ver como estava indo... O homem era livre.  

Você sabe o que é uma pessoa livre? Por exemplo: Quando você se casa, você não é 

mais livre, você não pode mais fazer o que você quer. Uma pessoa livre faz o que ela quiser. 

Uma pessoa solteira tem que dar satisfação à mãe ou ao pai quando ela é menor; a partir do 

momento que ela adquire maior idade, não tem como o pai interferir mais na vontade dela. 

Quando você se casa, você já não é mais livre; você tem que dar satisfação pra mulher, a mulher 

para o marido, não é assim? Você dividiu a sua liberdade com a mulher ou com o marido.   

Deus falou pra ele: “só não faça isso, não coma da árvore do conhecimento do bem e do 

mal, o resto, liberdade de ação.” E o homem viveu assim: livre. Ninguém sabe quantos milhões de 

anos isso durou, não sabemos quanto tempo o homem viveu assim.   

Paulo disse: “em um determinado momento eu era livre; eu vivia.” Então, entrou o pecado 

no homem, entrou um mais valente e dominou o homem. E o homem se tornou escravo. E como 

tudo estava nas mãos do homem, tendo ele se tornado escravo do Diabo, da serpente, do 

pecado; significa que todas as coisas que pertenciam ao homem passaram a ser do Diabo.   

Quando um rei é vencido por outro rei, ele perde não só a coroa (o poder, deixa de ser rei), 

mas perde também os bens, tudo que era dele; inclusive, o território passa a ser daquele que 

venceu. Então, a criação passou para o poder do Diabo.   

Então quem manda na criação hoje? O Diabo. Quem manda no homem hoje? O Diabo. 

Chegamos à conclusão que quem manda no mundo, quem governa o mundo é Satanás.  

Quando nós cantamos: “porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro...” Por 

que falamos isso? Será que sabemos o que estamos falando? Ou apenas cantamos? Às vezes 

não sabemos direito o que estamos falando não, mas não é culpa de vocês não; é culpa do 
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Diabo, viu? A culpa é daquele que cegou vocês, enganou; enganou Eva e continua enganando o 

mundo. E ele governa o mundo hoje de que jeito? Ele ainda usa o mesmo processo, continua 

usando o mesmo sistema: iludindo, enganando, mentindo e é isso que mantém o povo sob o 

poder de Satanás. Você pode perceber que ele mesmo não aparece.   

O homem vivia sobre a Terra e toda a criação estava em suas mãos, era dele. O homem 

faz parte da criação. Mas vamos separar o homem e a criação. O homem continua sendo o 

mesmo hoje; é a mesma humanidade, o mesmo povo lá de trás; e foi aumentando, aumentando, 

até chegar aos dias de hoje, encheu a terra. Mas isso já era previsto por Deus; Deus sabia que 

isso iria acontecer. Ele mandou que enchesse, multiplicasse; e a terra, a cada dia mais, vem 

enchendo de gente. Só que o homem, vencido pelo Diabo, entregou a terra nas mãos da 

serpente. Por isso Deus falou pra Paulo: “Paulo, vai e tira a pessoa do poder de Satanás.” Pensa 

bem gente. Vai lá ver se você consegue tirar o Luiz do poder de Satanás; vê se você consegue 

tirar o Rossini do poder de Satanás. Tem mais algum? Você acha que tem mais algum? Tem sim; 

toda a humanidade.   

Vocês estão entendendo? Quem quer fazer uma pergunta? Tem que fazer alguma 

pergunta.  

Ericson: Como fazer para tirar do poder de Satanás?  

Isso, uma boa pergunta.   

Foi a missão que Paulo recebeu. A nossa salvação é o que? Sair do poder de Satanás. 

Não tem essa ‘coisa’ da pessoa ser mais bonita, mais boazinha; não interessa se ela é pobre, se 

ela é rica; todo mundo jaz do maligno, todos estão como se estivessem mortos. Não estamos 

literalmente mortos, mas estamos como mortos. Uma coisa sem poder de reação, a humanidade 

está assim. Tudo que ela faz; tudo que ela mexe, não resolve; tudo que ela faz parece que fica 

pior, caminha cada vez mais para o fim, para a perdição.   

A nossa salvação, a minha salvação, a do Ramiro, do Ericson, do Estêvão é Deus nos tirar 

do poder de Satanás.   

 Será que a seara já não está madura? Será que já não está na hora de colocar fogo? 

Jesus mesmo disse que veio pra colocar fogo (Lucas 12:49). Vai chegar uma hora que vai ter que 

colocar fogo na terra. A seara tem que amadurecer. Nós somos as árvores e temos que dar o 

fruto para esses dias, para os dias de hoje.   

Que tipo de frutos Deus espera da Igreja nos dias de hoje? Continuar rezando o terço? 

Rezando Ave Maria? Cantando sem saber o que está cantando? Que tipo de fruto Deus espera 

da Igreja nos dias de hoje? Estamos vivendo um tempo diferente do tempo dos nossos pais, 

estamos vendo coisas que nossos pais não viram. Eu tenho certeza que Deus espera de nós 

alguma coisa.  

Esses dias, orando, Deus deu uma visão pra irmã assim: Nós chegávamos e tinha um 

abismo, que sumia de vista; tenebroso, escuro, uma coisa profunda. E estávamos chegando aqui. 

E na visão a pessoa imaginava que não tinha como passar. E eu falava pra ela que tem jeito, tem 

como passar sim. Uma pessoa não passou? Se uma pessoa passou é porque tem como passar. 

Amém?   

Se estamos desse lado, de que lado nós estamos? Nós estamos de um lado, e do outro 

lado, a luz. Então nós estamos passando das trevas para a luz.  Estamos saindo do poder de 

Satanás. Certamente tem uma fila pra fazer a mesma coisa.   
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Tem como passar? Tem. Há um abismo entre nós. Deus nos deu o exemplo do rico e 

Lázaro. Quando eles morreram o rico não foi querer falar com Lázaro? Essa separação existe 

hoje e, se sairmos do corpo, ela vai continuar existindo. Se você sair do corpo estando do lado de 

cá, você vai continuar desse lado, você não vai poder passar para o outro lado. Lázaro estava 

desse lado e o rico estava do outro lado; então o rico não podia passar para onde Lázaro estava 

e nem Lázaro para o outro lado.   

Vamos devagar, porque hoje é só pra pôr fogo... E o tempo também não vai permitir falar. 

Mas Deus vai colocando as coisas na minha cabeça e eu tenho que falar pra vocês; estamos aqui 

pra ajudar, pra exercer a mesma função de Paulo. E se você acreditar, você também vai fazer. 

Mas, primeiro, o que Paulo fez?  Ele não quis ouvir ninguém, ele ficou só. Então, primeiro, você 

tem que se isolar, mas não é fisicamente não, largar a família, largar a casa, deixar de cuidar dos 

filhos, não é assim.   

Assim, foi mais fácil para eu sair da igreja católica; foi mais fácil para eu não ficar na igreja 

do evangelho quadrangular, porque eu era só. Foi mais fácil pra eu ir visitar o centro espírita 

porque eu era só; foi mais fácil pra eu conhecer a comunidade evangélica porque eu era só. Eu 

não tinha medo de entrar em lugar nenhum e não tinha perigo de eu ficar em lugar nenhum, 

porque eu era só, eu podia entrar e sair na hora que eu quisesse. 

Ficou bem provado isso quando eu saí da comunidade evangélica, por exemplo. Eu saí e a 

minha mulher continuou; os filhos continuaram lá, e eu saí; sem problema nenhum, sem brigar, 

sem fazer confusão, nada disso.   

Por que precisamos saber disso? Você poderia estar aí perguntando: e daí? Saber disso 

pra quê?    

Vamos ler o versículo 17 e 18: “[...] livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora 

te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres a luz e do poder de 

Satanás a Deus.” A pessoa tem que adquirir o direito de estar do lado de Deus; ela tem que se 

libertar. Todo mundo aqui é escravo do Diabo, todos aqui estão sob o poder de Satanás.   

Como que uma pessoa pode passar para o outro lado escrava do pecado? Como que ela 

pode chegar aqui, do lado de Deus, sem mais nem menos? O rico pôde? Por que ele não pôde? 

Ele morreu escravo, ele não conseguiu se libertar.  

 Quando alguém do nosso meio morre, ficamos na expectativa: “Será que a pessoa nossa, 

pai, mãe... Ficou de que lado?”  Ficamos nessa expectativa: de que a pessoa tenha conseguido. 

Senão, as escrituras estão erradas. Ficamos na expectativa de que a pessoa tenha conseguido 

se libertar do poder de Satanás antes da morte. Porque, quando ela sair do corpo, ela já sai 

desse lado aqui, e ela não tem nenhuma ligação com o outro lado; há um abismo entre uma coisa 

e a outra.  

 Toda a humanidade de um lado, sob o poder de Satanás. Agora, como que uma pessoa 

cega, que não está enxergando nada, que não entende, vai conseguir? Porque a nossa situação 

é muito mais séria do que imaginamos. Infelizmente, a obra que o Diabo realizou foi uma obra 

gigantesca. Ele conseguiu escravizar toda a humanidade, na sua mente, no seu interior, na sua 

cabeça.   

Precisa abrir os olhos primeiro, porque quando você tiver os olhos abertos... É quando 

vamos enxergar onde estamos pisando. Quando você abrir os olhos é que você vai entender; a 

cor, a beleza, o mal, o bem. Depois que você tem os olhos abertos é que você vai entender tudo 

isso.   
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 O que Jesus veio fazer conosco? Não está escrito em algum lugar que Cristo nos libertou? 

Não foi? Como eu estou falando, então, que a humanidade toda está sob o domínio do Diabo se 

Cristo nos libertou? Jesus falou que agora nós somos livres, vocês eram escravos. “Eu paguei um 

preço por vocês e libertei vocês.”   

Agora, voltamos a ser livres. Você é livre, agora você escolhe. Mas como que você vai 

escolher se ainda estiver cego? Aí vem o que Paulo tinha que fazer. Você é livre, mas você fala: 

“Senhor, eu não estou entendendo, eu não estou vendo, não estou sentindo.” Então, este é o 

trabalho mais difícil.   

O Wender é livre, mas ele não entende que ele é livre; o Lucas é livre, mas ele não 

entende e continua escravo do pecado. A pessoa é livre, mas ela continua escrava do pecado. É 

como se Deus tivesse aberto as portas e nós continuássemos lá dentro da prisão; somos livres e 

ainda continuamos escravos.   

Por isso é que Deus falou para Paulo: “Abre os olhos... Porque, agora, você pode fazer 

isso; antes não podia, mas agora você pode; você é livre. Eu estou do seu lado, Eu vou lhe 

ajudar, Eu venci, Eu passei para o outro lado, Eu estive aqui onde vocês estão e Eu passei pra 

lá.”  

 Como eu passei; meu filho, eu não sei. O lugar era infinitamente difícil, mas Eu passei. Eu 

chegava aqui e falava: “Eu vou passar”. Alguém passou. Se alguém passou é sinal que é possível 

passar. Amém, Toninho? É um desafio. Mas eu volto a dizer: como que você vai sair da prisão se 

ainda não tem consciência do que está acontecendo, se ainda continuamos escravos?   

 Vai ficando as dúvidas, mas ao longo da semana, eu espero que o Diabo permita que 

todos assistam as reuniões; vamos esclarecendo. Você pode... Sabia que você pode? Se você 

quiser você pode: Vir à reunião, chegar na hora, amém? Tudo nós podemos, porque somos 

livres. Eu preciso enxergar essa liberdade, eu preciso vê-la.  

Vamos ver um versículo que pode nos ajudar em alguma coisa. Vamos conversando e 

vamos entendendo. Coisas que antes não entendíamos, vão sendo esclarecidas. Vamos abrir a 

nossa Bíblia em Mateus.   

O que nós falamos no início da reunião? Falamos: boa noite, Deus abençoe os irmãos, que 

a paz do Senhor seja com todos. E eu expliquei: não a paz que o mundo dá; eu desejei a vocês a 

paz do Senhor, não desejei a paz do mundo. Tem diferença? Qual a diferença?   

Shirlei, você sabe fazer separação da paz que o Senhor dá, para a paz que o mundo dá? 

Paz do Senhor, amigo de Deus; paz do mundo, amigo do Diabo, concorda com ele, está do lado 

do dele; não é inimigo do Diabo, é amigo dele.   

Você estando em paz com o mundo está em paz com o Diabo. É até estranho, não é? 

“Como vai, irmão? Bem, graças a Deus...”; mas, qual Deus? Qual será o Deus? Ele está em paz 

com o deus do mundo ou ele está em paz com o Deus do céu?  

A LBV, por exemplo, está em paz? Será com qual Deus? Tem como provar isso que 

estamos falando? Tem. Daqui a pouco vamos provando. É como eu falei: hoje nós só vamos 

colocar fogo... Aos poucos vamos provando. Com quem você está em paz? Eu falei Mateus 10: 

34-35.  

Pensamos que a paz com o mundo é a rede armada lá na praia, tomando água de coco e 

vendo a mulherada, vendo a ‘homaiada’, não é isso? Pensamos que a paz do mundo é assim; 

mas não é isso. A paz do mundo, pode ter certeza que é o que eu falei, é a amizade com o Diabo.   
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Quando não somos inimigos do Diabo, estamos em paz com ele e, estando em paz com 

ele, estamos em paz com o mundo. Estando em paz com Deus, você está mal com o diabo.  

Mateus capítulo 10, versículos 34 e 35: “Não cuideis que vim trazer a paz à terra; não 

vim trazer paz, mas espada; porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e 

a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão 

os seus familiares.”  

Lê mais uma vez: “Não cuideis que vim trazer a paz à terra [...]”. Não parece uma coisa 

estranha? Parece uma coisa estranha; porque parece que Deus é ruim. “Eu não vim trazer 

paz... Eu quero é que a coisa pegue fogo, eu não vim trazer paz pra terra, Eu vim trazer foi 

dissensão, eu vim causar divisão, eu não vim trazer paz.”  

 Vocês já pararam para pensar como o mundo está? Vocês acham que o mundo está em 

paz? O que vemos são ofensas atrás de ofensas, palavrões, palavras de baixo calão; e não são 

só de pessoas mais baixas não; acontece também entre os presidentes, as autoridades. Às vezes 

a imprensa precisa segurar um pouco para não sair aquelas ofensas, palavrões, agressões 

terríveis entre as pessoas.   

Você acha que o mundo está em paz? Não está. Se Deus viesse e desse a paz a isso 

aqui, a algo que pertence ao Diabo... Deus vir e dar paz, apoiar isso aqui!? Deus vai apoiar isso 

aqui!? Não, não pode.  

 Observe o que está acontecendo no mundo; e vai ficar muito pior. Já pensou se Deus 

tivesse apoiando tudo isso? Não, isso aqui não está em paz com Deus. Está totalmente contra 

Deus e Deus sabe disso.   

Aí vem uma pessoa no meio de tudo isso e faz a diferença. Essa pessoa enxergou, teve 

abertos seus olhos, viu o que nós estamos falando, olhou pra cima, pediu a Deus: “Senhor, me 

salva desse mundo; solta, Senhor, as cadeias que me prendem, liberta-me, porque eu ainda sou 

escravo.” Essa pessoa não está em paz com o mundo. 

 Observa pra vocês verem, ela passou a ser diferente do mundo, ela não tem mais 

comunhão com o mundo, ela pensa diferente; essa pessoa, sim, vai estar em paz com Deus. 

Essa é a paz que desejamos a você, que você esteja em paz com Deus, que você não esteja em 

litígio com Deus, que não esteja guerreando com Deus, que você esteja do lado Dele, que você 

seja amigo de Deus. Caso contrário, estamos do outro lado.   

Como que faz a separação na terra e entre nós? Estamos aqui, todos, no mesmo corpo, 

vestindo as mesmas vestes, comendo as mesmas coisas, etc.; mas existe diferença entre o que 

crê e o que não crê; existe diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus.   

Existe diferença naquele que está enxergando, que viu o que está acontecendo e que se 

posicionou do lado de Deus. Mesmo estando ainda nesse mundo, mesmo ainda estando nesse 

corpo; de que lado você está? Amigo de Deus ou inimigo de Deus? A maioria no mundo é inimiga 

de Deus.   

Deus nos disse que quanto mais chegasse o fim mais gente haveria sobre a Terra (Quanto 

mais se multiplicaram, mais pecaram; mais escravos se tornaram). Quanto mais o mundo encheu 

de gente, mais inimizade contra Deus, e o resultado estamos vendo hoje.  A não ser que você 

seja cego?  

E têm promessas tremendas para os amigos de Deus e nós vamos ver. Vamos pôr fogo, 

mas também vamos dar os meios; vamos abrir os seus olhos e mostrar o que teremos que fazer. 
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Tendo os meios você vai saber o que precisa fazer. Foi isso que os discípulos perguntaram pra 

Jesus: “Senhor, do jeito que o Senhor tá falando, ninguém se salva” (Mateus 19:25). E Jesus 

respondeu: “Tudo é possível ao que crê” (Mateus 19:26). Para nós parece impossível, mas pra 

Deus não é.   

O que você precisa é estar em paz com Deus, se posicionar do lado Dele. Faz aliança com 

Deus e seja fiel como a mulher é fiel ao seu marido. A Igreja tem que ser fiel a Deus, ela é a 

esposa do cordeiro.   

Se Deus nos permitir, vamos mostrar muita coisa. “Vós sereis meus amigos, se fizerdes 

o que eu vos mando.” (João 15:14).  

De que lado você está? Somos amigos de Deus ou somos ainda inimigos de Deus? Vou 

dar uma colher de chá: você é amigo de Deus, está lutando, pelejando, ser esforçando e, a partir 

de hoje, vai se esforçar ainda mais. Quantos estão fazendo do jeito que Ele não manda?  

Examina a sua consciência, examina você mesmo. A sua luta agora é contra a sua 

consciência, é onde o inimigo atua, na nossa mente, na nossa cabeça; e cabe a você resistir e 

dizer ao Diabo: “Eu não preciso, eu não vou fazer o que você manda, eu sou livre; Jesus me 

libertou, eu tenho direito.”   

Às vezes, a sua consciência, os seus olhos ainda não mostraram nada, você acha que 

está cem por cento certo. Mas se você acha que há algum pecado que ainda lhe escraviza, você 

ainda é escravo de alguma coisa; você pode ficar livre, mas depende da nossa consciência.   

A pessoa vai ficar no poder de Satanás a vida inteira porque a consciência dela não 

ascendeu, a consciência dela não está acusando-a de nada; ela acha que não tem problema 

nenhum. Mas se houver alguma coisa é aí que entra a nossa luta contra o pecado.   

O que é o pecado? É a serpente que entrou no homem lá no início. É o espírito que opera 

hoje em nossas vidas. Podemos chegar a um ponto em que Cristo realmente habite cem por 

cento em nós; podemos chegar à estatura do varão perfeito; vamos chegar a natureza divina; 

chegar a plenitude do conhecimento de Deus.  Vai chegar o momento. E esse momento parece 

ser impossível, mas não é impossível porque teve uma pessoa que conseguiu. Você pode 

pensar: “Ah, meu Deus, como que eu faço?”. “Todo aquele que invocar o nome do Senhor 

será salvo” (Atos 2:21). É tão fácil. É porque nós mesmos colocamos um obstáculo muito 

grande; nós colocamos Satanás como sendo algo invencível; mas não é não! Às vezes, a coisa é 

muito simples, “[...] todo aquele que invocar o nome do Senhor...”, clama por Deus, invoque a 

Deus.  

Só queria que vocês saíssem daqui hoje com um entendimento, um pensamento: O mundo 

jaz do maligno, você não. Por isso a coisa está desse jeito, mas você não. Por que você não? 

Porque você é amigo de Deus, pois faz aquilo que ele manda, nós não lemos isso? “Vocês são 

meus amigos se fizerem o que eu mando” (João 15:14). 

Sem a ajuda do Espírito Santo é impossível sairmos do Reino desse mundo vocês acham 

que eu estou fazendo aqui uma coisa que Deus mandou ou o Diabo mandou? Que Deus 

mandou? E vocês querem estar do meu lado? Eu tenho a mesma intenção de Paulo? Qual? Abrir 

os seus olhos, fazer vocês entenderem. Você ainda vai entender melhor, você ainda vai enxergar 

isso melhor; vocês vão ver que o mundo realmente jaz do maligno. Era algo que eu mesmo me 

perguntava: “isso parece uma contradição, Deus não veio trazer paz, mas nós precisávamos 

estar em paz.”   
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Mas não, Deus não veio trazer paz. Pra quê Ele traria a paz? Para continuarmos amigos 

do Diabo? Não. “Eu não vim trazer paz para o mundo, eu vim pôr fogo, quanto mais divisão 

houver, melhor, porque aí os verdadeiros, os virtuosos, os filhos de Deus, vão se manifestar.”  

 Senão, iria continuar o engano, a ilusão; a mesma arma que o Diabo usou lá atrás. Você 

em paz com o mundo, estaria em paz com Deus?  

Deus falou conosco? Vocês realmente estão vendo que essa igreja nunca ficou passando 

a mão na cabeça de ninguém? Nós não passamos a mão em ninguém, graças a Deus.   

O Celinho uma vez quis sair, saiu, teve os motivos dele pra sair, e ele quis voltar, está aqui 

o Celinho. O Paulinho, meu irmão, de repente quis sair e foi embora. Se o Paulinho voltar 

amanhã, seja bem-vindo. Hoje o Paulo de Silvânia está aqui conosco, se amanhã ele não quiser 

mais, paciência. O certo é que nós não passamos a mão na cabeça de ninguém. 

Já tivemos sérios problemas em nosso meio, mas não podemos recuar. E Deus, cada dia 

que passa, está insistindo conosco. Realmente tudo indica que alguma coisa Deus tem a ver 

conosco. Como nos dias de Noé, haviam poucas pessoas na arca. Será que hoje no mundo as 

pessoas que vão estar na arca serão muitas ou serão poucas?   

Está uma confusão, insultos daqui e insultos dali; uma confusão de direitos humanos; 

repara bem pra você ver se não está do jeito que Deus falou que ia ficar. Deus já sabia. Mas isso, 

para nós, acaba sendo melhor; porque, não é possível que a gente não enxergue isso!  

 As virgens néscias e as virgens prudentes. Como estavam as virgens prudentes? Como 

estavam as néscias? Era a mesma igreja, era o mesmo povo, tinha um povo dormindo e um povo 

acordado. Era o mesmo povo. Só que tinha uns que lutavam para ser amigo de Deus e existiam 

outros que não estavam importando se faziam certo ou errado; não se importavam de que lado 

estavam; seguiram o curso do mundo.   

Eu quero que saia todo mundo tranquilo; o importante é que todo mundo veja. É melhor 

que doa! Jesus falou que no mundo seríamos odiados, que no mundo vai ser difícil, no mundo 

tereis aflições. A criação está sofrendo por nossa causa, nós a entregamos pro Diabo. Mas até a 

criação está esperando a igreja, esperando a manifestação dos Filhos de Deus.   

Eu fico feliz de entender, de saber essas coisas. A terra que hora existe está reservada 

para o fogo e destruição e você fica triste? Não, o céu nos espera! Aleluia! Deus não poderia dar 

paz para o mundo; dar paz para o mundo seria Ele concordar com o mundo; paz com o mundo 

seria amizade com o mundo; seria Ele estar de acordo com o mundo.  Já pensou se Ele estivesse 

de acordo com aquela matança que teve lá nos Estados Unidos? Se Ele estivesse de acordo com 

os movimentos que estão surgindo por aí? A coisa está pior do que nós imaginamos.   

Você imagina Jesus em paz com o mundo? O tanto que aquele homem foi atribulado, 

perseguido. Ele estava em paz com o mundo? Não. Ele estava em paz com Deus! Porque nós 

não vemos isso? “Como Cristo padeceu na carne, armai-vos também com o mesmo 

pensamento” (I Pedro 4:1). Arruma um jeito de estar em paz com Ele, é a nossa salvação.  

  

Oração: 

Amém, vamos curvar as nossas cabeças. Amém, Jesus, Pai nosso que está no céu... É 

bom demais... Que realmente o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor nos fale claramente, 

que o Senhor tenha liberdade de chamar a nossa atenção, porque a nossa salvação é isso. 
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Quantas coisas que, às vezes, até enxergamos, mas nos falta ainda algo para nos tirar 

desse poder que o inimigo ainda exerce sobre nós. E é desse poder que o Senhor está querendo 

nos libertar. Só o Senhor pode fazer isso! Por isso que o Senhor é digno do nosso louvor, o 

Senhor é digno da nossa oração. O Senhor realmente é digno de que a igreja olhe para o Senhor 

e diga que Tu És a nossa única salvação. Se o Senhor não tiver misericórdia de nós, não tem 

como meu Deus! Graças queremos dar ao Senhor, porque, se nós estamos ouvindo isso, é o 

Senhor que está nos falando. Bem-aventurados os vossos olhos, os vossos ouvidos... Realmente 

é bem- aventurado o ouvido que ouve a Deus.   

Se não é assim, se não é dessa forma, que o Senhor tenha liberdade de nos mostrar outra 

coisa. Mas se é assim, que nós somente nos curvemos diante dos seus pés e esperemos na 

salvação de Deus, que é Cristo Jesus, a nossa salvação.   

Louvado seja o Senhor! Perdoa; perdoa a dificuldade que estamos sentindo. Nós estamos 

vivendo a pior época... Perdoa-nos ó Deus, se estamos sendo tardios em ver, enxergar tudo o 

que o Senhor tem falado conosco. Em nome de Jesus!   

Aleluia! Amém Jesus. Eu concordo plenamente com a sua oração irmã... Realmente, não 

pode ser carne, senão o Espírito de Deus. Imagina como seria o nosso clamor se entendêssemos 

a gravidade e a importância dessa salvação. 

  

Louvor  

“Dias do fim, quem sobreviverá. Tantas perseguições, agressões, bombardeios em todas 

direções. Atingido sou sem perceber. A guerra entrou em mim e a dor me fez ver, que as armas 

que lutei não me fizeram vencer. Violência, ódio e rancor são frutos que não vem do meu Senhor. 

Vou te invocar, sei que o Senhor me salvará, vou insistir, até que Cristo reine em mim. Com 

armas certas vou vencer, com mansidão e perdão eu vou lutar.”  

Amém, que Deus nos abençoe que o Senhor abençoe toda a igreja! Amém? Que a paz do 

Senhor seja com você! Esteja você em paz com Ele. E todo dia, como Deus falou, tome a sua 

cruz e siga-o. Eu tenho certeza que essa é a vitória que Deus deixou para o seu Povo; Cristo é a 

nossa salvação.  

 Abrace o seu irmão, estamos encerrando em nome de Jesus.  
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Goiania, 30 de junho de 2018. 

 

5 - Olhar para Deus – Parte I 

  

Amém! Então, como eu estava dizendo... Ele fala, aqui, que queria que Paulo 

abrisse os olhos do povo; das trevas o convertesse à luz, do poder de satanás para o 

poder de Deus.  Aí eu comecei a pensar, perguntar o que Deus queria que nós 

olhássemos, o que Deus queria que nós víssemos. O que você acha que Deus quer que 

você veja? Alguma vez você parou para pensar nisso? O que Deus quer que você veja? 

As trevas do mundo? A ilusão? O que Deus queria que enxergássemos? 

 Há poucos dias estávamos orando e Deus deu uma visão para a Luciene. Uma 

visão de uma criança que soltava ‘papagaio’. E aí ela soltava ‘papagaio’ e olhava para 

cima.  

Luciene: eu vi um menininho de oito, nove anos, mais ou menos. Ele estava só de 

bermuda na rua. E, primeiro, ele estava arrumando a pipa dele. Ele passava cerol na linha 

e arrumava. Aí ele soltava a pipa e olhava para cima soltando a pipa. Quando ele olhava, 

soltando a pipa, ele via uma nave chegando sobre a terra, não só sobre ele. A nave era 

branca, cheia de luzes e tinha gente dentro da nave. Aí ele jogava aquela latinha para 

correr e avisar a mãe dele, mas ele dava uns passos e desaparecia, desintegrava, sumia.  

Ele largou a latinha (onde se enrola a linha) e saiu correndo para avisar a mãe. 

Quando ele saiu correndo, ele sumiu, desapareceu. O que quer dizer isso? 

Deus falou que nós deveríamos ser como uma criança (Mateus 18:3). A criança não 

está preocupada se o dólar está subindo, se está descendo; se o euro está subindo, 

descendo. As coisas estão acontecendo, e, uma criança de oito, nove anos, tem noção do 

que está se passando? Se o Lula está preso, se o Lula está solto? Se a reforma irá 

acontecer ou não? 

A criança estava soltando a pipa, e, por causa disso, ela olhou para cima. Se ela 

não estivesse soltando a pipa, brincando, se não fosse uma criança, não olharia para 

cima. O resto está olhando para baixo, está olhando para o chão, não para cima.  

Nesse dia, nós estávamos orando e eu falava: Se os reis magos não estivessem 

olhando para cima, não teriam visto a estrela e não teriam chegado até Jesus.  Eu tenho 

certeza que Maria não teria recebido a visita do anjo se ela não estivesse buscando a 

Deus. Maria não foi uma mulher qualquer. Quando o Anjo chegou, ela já estava 

esperando, ela estava pronta para conversar com o anjo. A conversa dela com o Anjo foi 

curta. Logo ela disse: eis aqui tua serva, escrava do Senhor. Faz em mim a tua vontade 

(Lucas 1:27). E já saiu de lá correndo e foi atrás da prima Isabel, e ali continua a vida dela. 

Eu tenho absoluta certeza que Maria buscava a Deus assim como Isabel, que era esposa 

de Zacarias. 
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Então, abrir os olhos não seria fazer com que nós olhássemos para Deus? Se ao 

invés de estarmos olhando para o chão, estivéssemos olhando para Deus... Aquela nave 

simboliza a igreja. Porque aquela nave estava cheia de gente. A igreja estava vindo. 

Aquela criança desapareceu porque ela foi tomada. Amém, gente? 

 Com certeza, Deus queria realmente abrir os nossos olhos, nos fazer acordar e 

mostrar para a igreja que Ele existe. Nós precisamos olhar para cima, porque não é só 

dizer: Senhor, Senhor... Não é só continuar com a cabeça para baixo, com a cabeça no 

meio das pernas, não adianta; com certeza não adianta. Deus tem aberto nossos olhos, 

ele tem balançado as nossas vidas para que olhemos para cima. Com certeza, a palavra 

que tem sido dada, que tem sido dirigida a nós é no sentido de que a gente busque a 

Deus. Busque a Deus mesmo!  Nós temos que encontrar Deus. 

Quem já encontrou Deus? Eu acredito que não ninguém por aqui. Mas, buscar-me-

eis e me achareis (Jeremias 29:13). A igreja é a única que irá permanecer acordada.  A 

igreja, o povo de Deus é o único povo na terra... Vocês acham que lá nos estádios da 

Rússia, toda aquela multidão que está lá envolvida, não é só lá, é no mundo todo, mas 

especificamente lá; será que lá tem alguém com esse Espírito? Qual espírito eles estão 

tendo lá? Qual espírito? Será que é o espírito de olhar para cima? Será que é o espírito de 

invocar a Deus, perguntar para Deus alguma coisa, querer saber alguma coisa de Deus? 

Hoje eu estava em frente a televisão e pensando no quanto a televisão tem sido um 

instrumento para tirar as pessoas, afastar as pessoas cada vez mais de Deus. A televisão, 

a ciência, a evolução, o celular, essas coisas todas têm dificultado muito. Porque é uma 

ilusão muito grande, você vê lá só coisa bonita. Coisa bonita mesmo! Parece que o mundo 

está maravilhoso, está uma beleza. Será que nós vamos querer Deus!?  

Ontem eu estava aqui com os meninos, sexta-feira tem reunião de jovens. Eu 

conversei com eles e perguntei qual seria o motivo, a razão do desânimo dos jovens. Qual 

seria a razão da falta de compromisso dos jovens em relação a Deus, às coisas de Deus? 

Então eles responderam o seguinte: “o que o evangelho propõe não é atraente. O que o 

evangelho propõe é menos atraente”. Ou, não atrai nada? Foram até francos em dizer. 

 O Arthur ficou aqui uns quinze minutos. Aí, o Arthur foi embora porque o mundo o 

chamou para lá, e ele foi. Mas ele conseguiu ficar aqui uns quinze minutos. Mas o que o 

mundo propõe para ele? E o que o evangelho propõe, não está com nada, não dá para 

segurar o Arthur aqui. Tem que ter alguma coisa a mais.  

Eles falaram assim (a Mariana quem falou): que precisava de ter alguma coisa que 

tivesse um foco, que chamasse atenção. Uma festa... Precisava ter um ‘trem’ como fazem 

por aí para chamar atenção, atrair os jovens.  Nós fizemos aqui academia, a quadra, a 

cozinha, lanchonete, mas está faltando uma ‘boatezinha’, boliche, um ‘trem’ assim, 

porque, senão, não atrai, não chama atenção. O foco que nós estamos dando é muito 

fraquinho, não chama atenção. E eles, então, preferem outra coisa. Eu não tiro a razão 

deles, não tiro; porque, em outra proporção, acontece conosco também.  
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Nós também temos outras coisas atraentes que nos tiram, nos afastam de Deus. E 

aí, não corre o risco de a nave descer... A criança saiu correndo para avisar a mãe e não 

deu tempo, a criança desapareceu; e, certamente, essa mãe ficou para trás. 

Quando Jesus veio, quando João Batista veio... João Batista morreu; Jesus veio, 

morreu, ressuscitou e ficou quarenta dias na terra [após ter] ressuscitado; houve aquele 

derramar do Espírito no dia de Pentecostes, etc. E vocês sabem que muita gente, a 

maioria do povo não tomou conhecimento e nem ficou sabendo? Eu temo que as coisas 

possam se repetir da mesma forma. Porque Jesus falou que seria como foi nos dias de 

Noé e nos dias de Sodoma e Gomorra (Mateus 24:37). 

 Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, parar, sentar, se quiserem fazer uma 

roda, nós vamos fazer. O certo é que nós temos que fazer alguma coisa para poder 

quebrar uma sequência de coisas erradas que vêm sendo feitas. Nós temos que fazer 

alguma coisa para que os jovens interessem pelo evangelho e para que os pais também 

tenham prazer. Vamos ver se nós conseguimos. 

 Tem uma coisa que precisamos acrescentar no evangelho. Deus falou que não 

podia acrescentar nada, mas teremos que acrescentar. “Abrir os olhos e soltar a língua”. 

Parece que Deus se esqueceu disso, “vai e solta a língua desse povo”. Nós precisamos 

soltar a língua, você precisa falar. Sabe por que você precisa falar? Até mesmo para você 

saber o que tem dentro de você, porque a boca fala é do que tem dentro. Às vezes não 

falamos nada; é porque não temos nada. Então, você tem que falar. Até o nada que você 

tiver, você tem que falar.  

Tem que falar, pedir socorro, pedir água, ou, então, dizer que não, dizer que sim. 

Nós temos que falar, porque a melhor maneira de ajudar uma pessoa é ouvindo-a. Você 

pode ter certeza que é! O verbo é a palavra. Jesus falou: “minhas palavras são espírito 

e vida” (João 6:63). As minhas palavras são alimento, as minhas palavras... Ele fez uma 

série de referências à sua palavra.  

A palavra que o mundo fala, nós falamos! Após sairmos daqui nós começamos a 

falar. Nós falamos demais, nós falamos o dia inteiro. Você fica em frente a televisão... Já 

viram o quanto Galvão Bueno fala? Fala o tempo todinho, não para de falar. Já pensou se 

a pessoa ficasse assim diante da televisão e a televisão fosse muda? Você suportaria? É 

duro ficar diante da igreja muda! Por isso que é mais fácil ficar diante da televisão. Então, 

vamos abrir as nossas bocas. Amém? Vamos falar, vamos falar!  

Porque a comunhão, o partir do pão... O que Deus queria não era que alguém 

ficasse falando e as outras pessoas só olhando. Eu tenho certeza que Deus não queria 

isso! Porque o princípio é: Deus prepara uma mesa para nós. Viu como Jesus fez? Não 

tem os discípulos ali sentados à mesa, simbolizando... Jesus sentava à mesa com eles.  

Jesus não servia ali? Não partia um pão simbolizando que todos tinham que participar da 

mesa? Todos tinham que participar da mesa.  

Sabe por que na missa tem a comunhão? Aquilo simboliza exatamente a 

comunhão. Mas o povo meteu os pés pelas mãos e confundiu as coisas e ali a pessoa 

pega aquele ‘negocinho’, põe na boca, e sai mudo, não fala nada. E quem cala, consente. 
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Aí nós ouvimos a televisão, ouvimos o que é falado na televisão e, estando certo ou 

errado, não podemos fazer nada. Porque ali não tem comunhão, ali não permite a 

comunhão.  

 Mas você tem que falar, você precisa falar. Isso aqui está errado! Tenho certeza 

que está errado! Precisa falar e não é só o primeiro banco aqui, se levante lá de trás, 

venha aqui, passe a mão no microfone, reclame; “não quero, não gosto, minha opinião é 

essa...”. Amém, gente? Será que nós vamos conseguir fazer um ‘trem’ desse? Uma 

revolução! Seria uma revolução. 

 Mesmo que as pessoas reprovassem o que você iria falar... Porque, você fala, e as 

vezes a pessoa reprova. Mas e daí? O que é que tem, reprovar? Nós estamos aqui para... 

Então, deixa a pessoa reprovar. Você fala: “olha, comigo aconteceu isso, isso, isso, etc. 

Eu não queria assim, eu queria assado, etc”. Dê sua opinião. “Eu acho que Deus errou. 

Eu acho que Jesus deveria ter feito isso, isso, isso”. Dê a sua opinião. Ou então traga 

aqui: “ó, está escrito aqui assim, assim...”, e nós vamos discutir o assunto. O certo é que 

não pode... Nós não podemos ficar desse jeito. 

O mundo veio vindo até Jesus... E o que revolucionou o mundo? O que fez com que 

o mundo tomasse outro rumo depois de Cristo? Tem antes de Cristo e depois de Cristo. 

Foi o quê? É porque ele pôs a boca no mundo! Senão, nós estaríamos até hoje aqui sob o 

jugo dos judeus, debaixo da lei dos judeus, se nós quiséssemos Deus. 

 O Deus em quem nós cremos é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Aí Jesus 

chegou. Nós não tínhamos nem direito a isso porque nós éramos os gentios. Não 

tínhamos nem direito de ouvir, de participar de nada. E o que revolucionou?  Não foi a 

palavra? Então ele mandou que todo mundo falasse. Abre a tua boca e eu a encherei 

(Salmos 81:10). Abre a tua boca e fala a palavra. A palavra está na tua boca e no teu 

coração, (Romanos 10:8). Fale a palavra. Mas aí você diz: “olha, mas eu não acredito”. 

Pronto, você já falou. 

 É mais fácil ajudar uma pessoa a partir deste ponto. Ela fala: “eu não creio, eu 

estou aqui porque o meu cavalo gosta de vir”, não foi isso o que o diabo falou? Nós 

respeitaremos o cavalo. Vamos respeitar. O homem ia a toda reunião, sempre estava lá, 

até o dia em que aconteceu aquele incidente. Qual foi a resposta dele? Eu achei 

interessante... “mas por que você vem aqui então? Você vem e fica calado o tempo todo, 

você vem para quê? Para quê você vem aqui?” E ele respondeu: “porque o meu cavalo 

gosta de vir”. Já pensou se você estiver sendo usado como um cavalo para trazer alguém 

especial? Ou não pode acontecer isso?  

Jesus tinha doze discípulos e ele falou: um de vocês não é daqui, não! Estavam 

entre nós, mas não eram dos nossos, estavam em nosso meio, mas não era do nosso 

meio (I João 2). Gente, a verdade precisa ser dita. “A planta que meu pai não plantou...” 

(Mateus 15:13). Então, por isso nós precisamos falar, é uma libertação. A libertação irá 

acontecer até com você mesmo, para te ajudar. 

Perguntar por que, que horas, que dia, etc., que cor, quem foi... Pergunte! Abra a 

sua boca! É sério o que nós estamos falando!  
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Saiu o Semeador a semear. “Senhor, o Senhor semeou a boa semente, quem 

semeou a semente ruim?” (Mateus 13). Agora, como nós sabemos qual é a semente 

que está no seu coração? Amém? Ou vocês acham que não? Vamos continuar então 

celebrando a nossa missa... 

O homem ficava na igreja; eu mesmo o vi várias vezes lá na comunidade. É um 

senhor moreno. Me lembro que ele usava uma corrente de ouro. Eu perguntei: “mas por 

que você vem aqui?”. Mas a partir daquele dia, ele sumiu. Nunca mais o vi lá.  

Se nós virmos querendo, diremos assim: “eu quero vir e ficar livre, eu quero ser 

liberto, eu quero que Deus me liberte”. Então eu irei falar, irei abrir a minha boca no 

mundo! Quero que Deus me liberte! Eu não quero aceitar! Amém? Deus falou que você é 

livre. Deus quer permitir a nós essa reação. “Olha, eu não aceito, eu quero ter a liberdade 

de expulsar, de fazer, de curar os enfermos, eu quero ter a liberdade de olhar para Deus”. 

Amém? Eu não quero aceitar ficar preso, na moita, sei lá... Amém, gente?  

Aí o louvor é diferente, a oração é diferente. Você tem a liberdade para levantar os 

seus braços, para falar, e abrir a sua boca: “Senhor Jesus!”.  E, aí, eu acho que Deus terá 

a liberdade de estar em nosso meio. Fazer um avivamento, uma coisa boa, uma coisa 

preciosa, que cure os enfermos, que liberte muitas pessoas; pessoas angustiadas, 

pessoas às vezes precisando de tirar isso de dentro. Abra a boca e irá sair. Amém? 

 É com a boca que se confessa, com o coração se crê (Romanos 10:10). Quando 

você abre a sua boca, você se liberta. Quando você fala, você se liberta. Por isso que 

clamar, fazer orações em alta voz é importante, porque é uma libertação. Amém?  

“Olhai para mim, e sereis salvos, vós, todos os termos da terra; porque eu sou 

Deus, e não há outro” (Isaías 45:22). 

Olha para mim, olha para mim! Às vezes ficamos pedindo a Deus para olhar para 

nós. Ele está olhando para nós já faz tempo. Os olhos de Deus estão sobre a terra, os 

olhos de Deus estão sobre todos os habitantes da terra. (Salmos 101:6) Agora, o que 

Deus quer? Que o habitante da terra olhe para ele. Amém? Olhai para mim, e sereis 

salvos (Isaías 45:22). Levantai os vossos olhos. Aquela criança foi salva naquele 

momento porque ela estava soltando pipa e o ‘pescocinho’ dela...  

Dura cerviz... O que é dura cerviz? O pescoço não mexe. Experimente olhar para 

cima, todo mundo! Veja se a sua cerviz... “Olhai para mim, e sereis salvos, vós, todos 

os termos da terra; porque eu sou Deus, e não há outro” (Is 45:22). 

Olhar, buscar, procurar, querer, interessar. Então, os jovens, têm toda razão; eles 

precisavam ver alguma coisa, principalmente em nós, os adultos. Alguma coisa que 

chamasse atenção, que interessasse. Porque, senão, nós vamos obrigá-los a ficar aqui 

dentro, vamos segurá-los até a hora em que não tiver mais jeito; até a hora que os pais 

não conseguirem mais. Porque, terá um momento. Ou não?  Terá uma hora em que seu 

pai não irá segurar mais. Ou não? É isso! 

Os pais conseguem segurar até um determinado ponto, não tem como! Chegará um 

momento... E aí, o que você fará com seu filho?  Você irá lamentar, você irá chorar de 
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cabeça baixa, você irá orar de cabeça baixa; porque terá vergonha de olhar para cima. 

Porque esteve na sua mão e você jogou fora. Amém?  Vai ter um momento que você não 

conseguirá mais segurar o seu filho. Muitos já debandaram, mas foi isso. 

Sabe por que Isaque não debandou? Por que Jacó não debandou? O Deus de 

Isaque era tão precioso quanto o Deus de Abraão! Então, não é que Isaque quisesse ficar 

atrás de Abraão. Isaque queria o Deus do pai dele! Amém? Salomão queria o Deus do pai 

dele, o Deus de Davi. Eliseu queria o Deus de Elias. Será que o seu filho quererá o seu 

Deus?  

Porque vocês podem falar: “Ah! Não! Meu pai!? O Deus que meu pai...”. 

Mas você pode quebrar essa sequência. O Deus que seu pai arrumou para você, as 

tradições dos nossos pais, o Deus de nossos pais que não serviu para nós... Vamos 

quebrar essa tradição, vamos romper essa barreira. Senão vamos de mal a pior.  

Tem alguma coisa errada no mundo. Não é só aqui, é no mundo. A Luz está se 

apagando. Deus está sumindo da terra! O Deus que nós estamos falando. Estamos 

falando de um Deus diferente. Um Deus que faz através de você. Um Deus que fará as 

coisas através de você, com certeza. Um Deus que você verá. Olhando para o céu, você 

conseguirá vê-lo. Mas a igreja é responsável por isso. Deus deixou para a igreja uma 

tarefa extremamente difícil.  

Eu estou aqui suplicando a ajuda de vocês, porque eu não posso ser sozinho, é a 

igreja! Se eu não estou fazendo o ideal, você pode me ajudar, você pode fazer. Só de 

conversar, você já ajudará, porque a fé vem pelo ouvir. A hora em que nós começarmos a 

discutir determinadas coisas, nós teremos opção para poder acreditar. Ou pelo menos 

olhar para cima e falar: “Senhor, tenha misericórdia de nós, porque se foi embora o boi 

com a corda”. 

 Vou fazer uma pergunta: Vocês acham que tem recurso ainda?  

Nós começamos essa obra, a fazer o que nós estamos fazendo, há uns trinta e 

poucos anos. Hoje nós temos jovens, adultos, pais de família, casados, pessoas que 

nasceram em nosso meio. Então, nós temos hoje, jovens com problemas; temos pais 

passando sérios problemas com seus filhos.  

 Eu acho que nós não podemos esperar isso acontecer. O que aconteceu, qual foi o 

motivo? Qual foi a causa? Qual foi a razão? O que nós precisamos fazer para quebrar 

isso, impedir que isso continue? Você irá querer isso para o seu menino? Daqui a vinte 

anos é o seu menino! Aí você estará com quarenta, cinquenta, e seu filho com vinte. 

Rodrigo: todo dia de manhã, quando eu vou levar a Carol para a faculdade, e à 

tarde quando vou buscar, eu experimento falar para ela as coisas que nós escutamos 

aqui. Aí teve um dia que ela falou para mim: “pai, eu não quero escutar isso agora porque 

eu não quero ficar desanimada”. Porque o evangelho, paro jovem, desanima. “Eu entrei 

na faculdade agora, quero prestar um concurso...” Tem essa ilusão! Eu fiquei pensando 

naquilo e falei: mas isso está errado. Por que ela falou isso? Por que ela não enxerga 

igual nós estamos tentando enxergar? Aí, um dia, voltando da faculdade, ela comentou 
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comigo que um professor tinha citado um filósofo sei lá de onde. Que esse filósofo tinha 

chegado à conclusão que esse mundo não prestava e ela se lembrou do que eu tinha 

falado pra ela.  

E aí eu pensei: olha, fez efeito, de alguma forma, fez efeito.  Mas a palavra que eu 

tinha falado para ela fez algum efeito. Então o senhor está falando aí, o que está vindo em 

minha mente é que eu preciso continuar falando, porque vai fazer efeito uma hora. E às 

vezes é o que vai salvar a vida dela. Porque não tem coisa mais infernal para mudar a 

cabeça do jovem do que a tal da faculdade. E o João Francisco vai chegar lá daqui uns 

dias. Hoje eu o encontrei e ele falou para mim: você me desobedeceu! Eu falei: uai! Esse 

menino está doido! Com dois anos... Então, o Senhor está falando e eu estou pensando e 

ficando preocupado. Porque eu vou experimentar fazer mais isso, falar, porque uma hora 

vai servir. Igual serviu para a Carol, o que eu falei, ela não quis, a desanimou, mas 

quando ela se lembrou...” 

 Você está falando de um detalhe importante. O jovem chega e diz assim: “eu não 

quero desanimar”. Então, quer dizer que o evangelho desanima? Então está errado! Está 

errado, porque você não pode ser desanimado, muito pelo contrário! Um homem de Deus 

não pode ser desanimado. Então o evangelho que você está ouvindo, que você acredita, 

está errado!  Porque você pode ser animado, disposto... Muito pelo contrário. Porque, são 

os valores que precisam mudar. É o ponto de vista que precisa mudar. Mas você irá 

trabalhar normalmente, viverá normalmente, será animado. O que muda é a justiça, é o 

jeito de viver, é o ponto de vista; mas você continua animado, disposto, fazendo [o que 

tem de fazer].  Eu não me considero uma pessoa desanimada. Eu trabalho. Trabalho e 

não tenho tempo para nada, meu tempo é todo tomado.  

 É claro que você terá muita dificuldade, mas pelo menos o filho verá em você 

aquilo que ele não verá no mundo, que é o seu Deus. É o seu Deus! 

 Você acha que Salomão foi uma pessoa desanimada? Davi foi uma pessoa 

desanimada? Abraão? De jeito nenhum!  Mas de jeito nenhum! Muito pelo contrário. A 

vida ativa daqueles homens, daquele povo, era muito grande. Não tinham preguiça! Quem 

tem Deus, trabalha, não tem preguiça, tem saúde, é disposto, etc. O que muda é o jeito, 

são os passos; é a maneira de viver, de proceder, de agir. O que muda é isso. O mundo 

segue um rumo e nós seguimos outro. Mas não tem preguiça, desânimo, fraqueza. Não 

tem, não. Ou tem? 

 “Ouvi-me, vós os que seguis a justiça, os que buscais ao SENHOR; olhai para 

a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. 

 Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu à luz; porque, sendo ele só, 

eu o chamei, e o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor consolará a Sião; 

consolará a todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como o Éden...” 

(IS 51:1-3) 

Olhe para Deus e Deus irá fazer isso. É isso, meu filho! 

 Agora, nós não levantamos nossas cabeças e queremos ser o que Abraão foi!? 

Sabe por que Abraão foi? Porque olhou para cima. Levanta os olhos, acredita! Sabe por 
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que, às vezes, você não olha? Porque não acredita! Aí não funciona mesmo! Você não 

acredita que Deus possa fazer. A diferença que era o Povo de Deus, separado dos outros 

povos! Mas o Povo de Deus cavava o poço, plantava e colhia. Cavava o poço e tinha 

água. Fazia as coisas, era abençoado. Mas eles não queriam o Deus do mundo, eles 

queriam o Deus de Abraão. Eu quero ser abençoado aqui! Quero ser abençoado com 

Deus! 

 Faça isso! Porque, assim, você ajuda; se um fizer, aí os outros... “Nossa, por que 

está acontecendo isso ali?”. É porque olhou para cima, porque invocou o Senhor.  

Aí, o pessoal ficava encabulado, porque, onde Abraão furava, dava água. Em tudo o 

que Abraão fazia, era bem-sucedido. Ficavam impressionados porque as coisas do Povo 

de Deus eram prósperas. Amém? Porque eles olhavam para o céu, eles confiavam em 

Deus, buscavam a Deus, criam em Deus, esperavam em Deus. Eles tinham orgulho do 

Deus deles. E nós, temos, às vezes, vergonha. Vocês não estão vendo aí os meninos 

falarem para os pais: “eu não quero desanimar?”. Eles têm vergonha do Deus de seus 

pais! Que coisa feia, que coisa absurda! Será que o problema não está em nós? 

“Porque o Senhor consolará a Sião; consolará a todos os seus lugares 

assolados, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do 

Senhor; gozo e alegria se achará nela, ação de graças, e voz de melodia. Atendei-

me, povo meu, e nação minha, inclinai os ouvidos para mim; porque de mim sairá a 

lei, e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos.” (IS 51:3-4). Porque é de mim 

que sai a palavra, é de mim que sai o conselho, é de mim que sai a orientação que você 

precisa. É dele que sai.  Senhor, ensina, dirija. Acredite que você vai ser guiado, vai ser 

dirigido por Deus. Amém?  

“E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente, e põe-na sobre uma 

haste; e será que viverá todo o mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma 

serpente de metal, e pô-la sobre uma haste; e era que, mordendo alguma serpente a 

alguém, olhava para a serpente de metal, e ficava vivo.” (Nm 21:8-9). 

Sabem por que essa serpente de metal? Você está desse jeito porque você foi 

mordido. Você está desse jeito, com esse desânimo, preguiça, falta de amor, falta de 

paciência... É alguma coisa que está te mordendo. Olhe para a cruz, olhe para o Senhor, 

olhe para Deus; ele é o nosso Senhor, ele é nosso Deus. Olhe para Deus antes que esse 

veneno acabe com você, meu irmão, antes que esse mal acabe com você!  

Buscar a Deus é fazer alguma coisa. Saia perguntando, procurando, e vá atrás... “é 

isso, é aqui...”. O certo é que cada um, quando quer uma coisa, tem que procurar. Amém?  

E volto a dizer, você irá se sentir muito melhor no seu trabalho, nas suas coisas... Você 

verá que realmente Deus abençoa o seu Povo. O certo é que, às vezes, ficamos com 

medo, com receio de sermos cristãos.  

 Todo mundo feliz com a carreira que abraçou?  

“E apascentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midiã; e 
levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. 

 E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio duma sarça; e 
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olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. 

 E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça 
não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio 
da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te 
chegues para cá; tira os sapatos de teus pés; porque o lugar em que tu estás é terra 
santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e 
o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E 
disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, 
e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas 
dores. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela 
terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel; ao lugar do 
cananeu, e do heteu, e do amorreu, e do perizeu, e do heveu, e do jebuseu.” (Exôdo 
3:1-8). 

Então Deus ouviu o clamor do povo no Egito. Quando o povo foi para lá, demorou 

muito tempo para que o povo entendesse que aquela não tinha sido a melhor opção. 

Foram para o Egito e estava muito bom. Mas, à hora em que o povo começou a sentir a 

necessidade, a aflição, e que precisava de Deus... 

Então teve que ter uma pessoa que conseguisse olhar para Deus. Embora Moisés 

tenha temido. Ele temeu. “E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para 

Deus.” 

 Então Deus foi muito misericordioso com aquele povo no Egito. Mas vocês 

concordam que Moisés teve que fazer um sacrifício, que Moisés teve que pagar um 

preço? Olhando para Deus, ele conseguiu obter de Deus tudo que ele precisava para ir lá 

tirar o povo do Egito. Não foi o povo do Egito que olhou para Deus. Foi Moisés que olhou 

para Deus, e não foi fácil para ele. E hoje nós temos uma pessoa que se sacrificou de tal 

forma... Que foi Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo conseguiu fazer o que ele fez? Ele 

olhou para Deus, ele não teve medo de olhar para Deus, ele não teve medo de ser igual a 

Deus, coisa que os outros tiveram. Moisés teve medo, teve receio. Jesus foi até Deus. 

O que Ele está propondo para nós?  

Olhar para Ele é seguir seus conselhos, é seguir seus passos, é aproximar daquilo 

que Jesus falou, daquilo que Jesus fez; e não termos medo, receio, vergonha. Por quê? 

Certamente outro libertador não virá. Olha para aquele que está oferecendo para nós o 

livramento. Moisés foi e ofereceu o livramento para o povo. E hoje nós temos o nosso 

Salvador, nós temos o nosso Redentor. Não tem outra pessoa que fará para nós o que 

Jesus fez. Ou vocês acham que terá outra pessoa? 

Para quem nós temos que olhar hoje? Para essa serpente, para essa pessoa que 

foi levantada na cruz, porque, é ali que você vai buscar realmente o entendimento. É 

Jesus Cristo, porque Ele é o seu Deus. Será que vamos querer outro Moisés, repetir tudo 

que eles fizeram? Claro que nós não vamos ter essa chance. 

“Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do 

SENHOR? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra 
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seca; não tinha parecer nem formosura e, olhando nós para ele, nenhuma beleza 

víamos, para que o desejássemos.” (Is 53:1-2). 

Eu acho que nós iremos preferir um Moisés de novo, não iremos? Um Moisés, uma 

pessoa que nós possamos... Um bode expiatório. Uma pessoa que você pode perguntar 

para ela: eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Uma pessoa que você põe sobre 

ela a responsabilidade. Ou nós vamos confiar em Jesus Cristo?  Em quem você não vê, 

que você não está ouvindo sua voz, mas ele está vivo, presente.  

Mas como nós faremos? Quem deu ouvido a nossa pregação? Quem achou graça 

no evangelho de Jesus Cristo? Não sei se vocês estão entendendo. Outro homem, outra 

pessoa... Será que vai existir outro? Se nós não acharmos graça, se nós não tivermos 

interesse no que Jesus Cristo ensinou, no que Jesus Cristo falou, na promessa Dele... Ele 

falou: “se você falar comigo, eu te respondo”. 

Já estava aqui previsto. 

“Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do 

SENHOR? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra 

seca; não tinha parecer nem formosura e, olhando nós para ele, nenhuma beleza 

víamos, para que o desejássemos” (Is 53:1-2). 

Realmente, o menino pega o evangelho aqui, vai ler e não sente nada. Você sente 

alguma coisa? “Não sinto nada”. “Eu não vejo nada, eu não estou vendo nada, não sinto 

nada”. Quando Ele fala: vai e abre os olhos desse povo... É claro, se o pai não vê nada, 

como é que o pai vai mostrar para o filho? A mãe não está vendo nada, como vai mostrar 

para o filho? 

“Portanto nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem 

de testemunhas, deixemos todo o embaraço, e o pecado que tão de perto nos 

rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para 

Jesus...” (Hb12:1-2). Olhando para Jesus. Olhe para Deus, levante sua cabeça. Olhando 

para Jesus... Como é que eu olho para Jesus? Esse levantar a cabeça é simbólico. Olhar 

para Jesus é simbólico. Como que você olha para Jesus? Saber o que Jesus pensava; o 

que Jesus tinha na cabeça; como Ele via as coisas. É o ponto de vista Dele. Olhar para 

Jesus é isso. “Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande 

nuvem de testemunhas...” (Hb12:1) 

Nós acabamos de falar de irmãos lá de trás que olharam para Deus. Mas ninguém 

olhou para Deus melhor do que Jesus. “Olhando para Jesus, autor e consumador... 

(Hb 12:2). O que é consumar? Ele executou, ele consumou tudo aquilo que Abraão... 

Tudo aquilo que foi dito aos profetas. Isaías, Jeremias, etc... Olhando para Jesus, seguir 

os passos de Jesus, tê-lo como guia. 

 Agora, se você falar: “eu não acho graça, não tenho interesse por isso...” 

“...desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. 

Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si 
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mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não 

resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado” (Hb 12:2-4). 

É como, às vezes, a Amilce fala: “você fala demais! Você fala muito e não adianta 

nada, porque o pessoal não entende. Você deveria falar pouco e o pouco que você 

falasse o pessoal entendesse”. O que vocês acham? Eu fico entre a cruz e a espada. 

Deveria falar pouco, bem pouquinho... “Com Deus me deito, com Deus me levanto...” Mas 

aí, falo muito e não resolve. Muita água, às vezes, mata a planta. 

Mas vocês acham que pelo menos alguma coisinha deu para falar hoje? Deu para 

entender, por exemplo: o que é olhar para Deus? 

Alguém: é saber o que ele pensa, o que ele fez para eu fazer igual. 

Você vai ver o que ele pensa, o que ele fez. Ver o que ele está fazendo hoje. 

Porque, se você olhar para Deus, você irá descobrir que Ele está presente, Ele está em 

algum lugar. Se você olhar para ele hoje, sem medo... “Eu quero te ver, Senhor. O Senhor 

está vivo. O Senhor não está vivo? O Senhor não ressuscitou?”. Porque, se você começar 

a se interessar realmente por Ele, descobrirá coisas e irá querer. “O Senhor não 

ressuscitou? Então, onde o Senhor está? O que eu tenho que fazer?”. Você não ficará só 

carregando a Bíblia para baixo e para cima. Só carregar a Bíblia para baixo para cima não 

irá te ajudar. 

Você pode procurar Jesus lá em Êxodo, pode procurar em Números, 

Deuteronômio... Você vai encontrar. Se você realmente estiver interessado, você achará 

muita coisa, muita coisa mesmo!  

Você poderia dizer: eu tenho feito isso, eu tenho feito. Eu tenho debruçado em cima. 

Não tem, Alessandro?  

Alessandro: não tenho olhado para cima, não. Não tenho buscado a Deus.  

Mas a Rebeca está, não está? Também não!? Você não está olhando para cima? 

Mas quem está, então? A Meiriele? 

Meiriele: não, porque estou olhando só para os meus problemas mesmo. 

O que é olhar para Deus? Olhar para Deus é olhar para Jesus, porque Jesus é 

Deus. Olhar para Deus é olhar o que Jesus fez, o que Jesus está fazendo, o que está 

acontecendo, não é, Marquinho? Você tem procurado olhar isso assim, Marquinho? 

Marquinho: não. 

 Como se a nave estivesse chegando e você estivesse esperando essa nave? A 

sua vida tem sido assim? 

Marquinho: não, na verdade não. 

Por que não tem graça? 

 Alguém: não é atrativo. 

 Amém! É verdade, verdade.  



49 
 

PovodeDeus.org 

O Daniel está. A Bíblia dele chega estar ... 

Daniel: estou olhando para mim mesmo, meu Deus é o meu umbigo. As coisas 

desse mundo ainda me seduzem. Mas Deus tem razão em tudo, e o tempo passando 

rápido, e tem que olhar para o céu, tem que clamar a Deus para ser salvo. 

Olhar para Deus, vamos reforçar essa ideia. Olhar para Deus é olhar para Jesus, 

Jesus crucificado. Olhar para Jesus crucificado, olhar para aquele homem que se 

crucificou por nós. Ver o que ele fez, o que ele está fazendo, onde ele está, se está 

voltando, que hora volta, que dia... “Senhor, é agora? É amanhã? O que está 

acontecendo? E o mundo de hoje? Que horas são? No relógio do Senhor, que horas são? 

O que está acontecendo no mundo, Senhor, fale para nós! O Senhor que está vendo o 

mundo todo, porque, aos olhos do Senhor não escapa nada... O que o Senhor está 

vendo?”. 

 Então, realmente parece que estamos ‘meio dormindo’. Não estamos assim... 

Como diz o menino, não é interessante. Tem coisas muito mais importantes entrando na 

frente. Amém?  

Vamos curvar nossas cabeças.  

 Amém, Jesus! Pai Nosso que está no céu. O Senhor habita no meio da Igreja. O 

Senhor vive com ela, o Senhor está no meio de nós e nós não conseguimos vê-lo. Nós 

não estamos, Senhor, demonstrando alegria pela presença do Senhor no nosso meio. Por 

que será? Por que será, Senhor, que os nossos olhos não conseguem vê-lo? Por que 

será que o nosso espírito, nosso coração endureceu? Por quê? 

 Mas eu tenho certeza, meu Deus, que... “Batei, batei e abrir-se-vos-á”. Nós vamos 

continuar insistindo, nós vamos continuar, Deus. Porque não vemos outro caminho, não 

vemos outra direção. Nós vamos continuar, Jesus, olhando para o alto, olhando para o 

Senhor, o autor dessa fé, o autor desse evangelho. Nós vamos continuar Jesus, 

acreditando que o nosso Deus está vivo, que o nosso Senhor está presente em nossas 

vidas. 

O nosso Deus é verdadeiro, não é mentira, não é falso! O nosso Deus está vivo, ele 

existe! Não é possível, Senhor, não é possível que exista outro que não seja o nosso 

Senhor, que não seja o nosso Deus. 

 Senhor Deus, escute as nossas orações, nós não temos outro Deus em quem nós 

possamos confiar. Não há outro nome que nós possamos invocar. Faz com que os nossos 

olhos vejam o Senhor. Faz com que os nossos olhos vejam o Senhor, Jesus. Levanta-nos, 

Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abra os nossos olhos!  

Deus, que desperte em nós, em nossos corações, o desejo, o interesse que ainda 

nós não estamos tendo. Nós estamos aqui, Deus, confessando a falta de ânimo, a falta de 

interesse... Estamos confessando ao Senhor, Jesus. A razão, talvez nós não saibamos; o 

motivo, talvez nós não saibamos; mas nós contamos com a misericórdia do Senhor. Nós 

contamos com a bondade do Senhor, Jesus! Nós esperamos em ti! Em nome de Jesus, 

em nome de Jesus! Aleluia, Aleluia! Amém, Jesus! Amém! 
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Louvor: Eu quero dar o melhor de mim, eu quero me esforçar. Deus vai ver nosso 

esforço. Eu não posso continuar assim... 

Amém! Eu quero dar o melhor de mim, eu quero me esforçar. Eu vou buscar o 

Senhor com toda minha força, com todo meu entendimento. Amém!  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 
 

PovodeDeus.org 

Goiânia, 21 de fevereiro de 2018.  

 
 

6 - Há um descanso para quem busca a Deus  

 
 
 
Amém! Deus abençoe, tenham todos uma boa noite e que a paz do Senhor esteja 

com todos!  
Por onde vamos começar? No livro de Gênesis 3:17-19.  
“E a Adão disse: Porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da 

árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de 
ti; com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos, e cardos também, te 
produzirá; e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até 
que te tornes à terra; porque dela foste tomado; porquanto és pó e em pó te 
tornarás” (Gênesis 3: 17-19). Isso aqui é uma bênção ou é uma maldição? Uma 
maldição. “Porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de 
que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti.”  

Isso aqui não acabou! Porque Deus fala assim: “Comerás dela todos os dias da 
tua vida. Espinhos, e cardos, também, te produzirá; e comerás a erva do campo. No suor 
do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra; porque dela foste tomado; 
porquanto és pó e em pó te tornarás, [...] maldita é a terra por causa de ti.” (Gênesis 3:17)  

Essa maldição não acabou, ela continua vigorando. Nós trabalhamos para morrer! 
Trabalhamos todos os dias, trabalha, trabalha... Um corre para cá, o outro corre para lá; e 
todos os dias têm coisas que precisam ser feitas, e as coisas que devem ser feitas; e tem 
coisas que ficam para “amanhã”. E assim vivemos, debaixo dessa maldição. Isso é uma 
maldição.  

Vamos abrir [a nossa bíblia] no livro de Jó. Vemos aqui o seguinte: Jó chateado, 
amolado, maldizendo o dia em que ele nasceu. Estava muito chateado, muito amolado, 
angustiado, revoltado. Por quê? Por que ele estava naquela situação? Porque Jó 
trabalhou, arrumou, ajeitou, fez e criou um patrimônio enorme. Ele era uma pessoa muito 
bem-sucedida. Ao invés de ser uma pessoa amaldiçoada, ele se considerava uma pessoa 
bem-aventurada, abençoada. Se você falasse de maldição, Jó não acreditaria; se você 
falasse que toda pessoa vive na terra debaixo dessa maldição, ele não acreditaria. Mas, 
de repente, a coisa mudou, o vento soprou sobre ele; de repente as coisas 
mudaram. “Depois disto abriu Jó a sua boca, e amaldiçoou o seu dia” (Jó 3:1).  

Jó estava amolado, chateado, revoltado, não entendendo de forma nenhuma 
porque as coisas mudaram na vida dele daquela forma. Jó não estava entendendo.  Jó 
vem falando, amaldiçoando, falando coisas. “Escureçam-se as estrelas do seu 
crepúsculo; que espere a luz, e não venha; e não veja as pestanas dos olhos da 
alva; porquanto não fechou as portas do ventre; nem escondeu dos meus olhos a 
canseira. Por que não morri eu desde a madre? E em saindo do ventre, não expirei? 
Por que me receberam os joelhos? E por que os peitos, para que mamasse? Porque 
já agora jazeria e repousaria” (Jó 3:9-13). “Porque se não tivesse acontecido isso, 
hoje eu já estaria morto; dormindo. Por que a minha mãe me deu à luz? Por que me 
receberam os joelhos? E por que os peitos, para que mamasse? Se não fosse isso, eu 
agora estaria morto, repousando, dormindo. Então haveria repouso para mim.”  
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“Com os reis e conselheiros da terra ...” (Jó 3:14). Quer dizer: ele já estaria 
dormindo com os reis e conselheiros da terra, que morreram antes dele. “Se eu estivesse 
morto, eu estaria lá com eles. Com os príncipes que morreram, eu estaria também 
com os príncipes que morreram. Ou como aborto oculto, não existiria; como as 
crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar...” (Jó 3:16-17).  

“Ali, naquele lugar, os maus cessam de perturbar”. Quer dizer, 
enquanto estamos vivos, os maus não cessam de nos perturbar. A única hora em que 
o mal cessa de nos perturbar é lá, junto com os mortos. “Ali os presos juntamente 
repousam, e não ouvem a voz do exator” (Jó 3:18). Ali os presos descansam. Muitas 
vezes essas chacinas dos presídios matam uns vinte, trinta... De acordo com Jó, é uma 
felicidade para aqueles que foram mortos. “Ali junto com os mortos, os presos 
repousam, descansam, e não ouvem a voz do exator.” E assim ele vai falando. “Ali 
está o pequeno e o grande, e o servo fica livre de seu senhor” (Jó 3:19). “O servo 
fica livre do seu senhor.” O funcionário fica livre do seu patrão. Ali nós ficamos 
livres dos impostos, dos vizinhos; é ali que você fica livre. Onde? Junto com os mortos, 
segundo Jó. Mas será que Jó estava certo?  

De acordo com Jesus Cristo, um morreu e foi para um lado. O outro morreu e foi 
para o outro lado. Existe um repouso para o Povo de Deus. Jó não tinha razão quando ele 
estava falando isso (Lucas 16:19).  

Por que ele estava falando isso? Por que ele estava falando assim? Ele estava 
atormentado, revoltado, angustiado. Por que Jó estava maldizendo? Porque ele estava 
passando muita aflição. Então ele abriu a boca para falar, para dizer. Revoltado, na 
verdade, com Deus. “Que dia vai parar, terminar, até quando?”. Ele imaginou, certamente, 
que melhor seria se ele não tivesse nascido ou então que, nesse caso, ele já estivesse lá 
com os mortos, descansando com os príncipes e reis. Na verdade, ele não sabia do 
que Jesus, depois, deixou bem claro. Que aquele que agiu de uma forma, vai para um 
lado e aquele que agiu de outra forma, vai pro outro lado. Jó pensava que todo mundo 
estava indo para um lugar só. Na verdade não é assim.  

Ele ‘soltou os cachorros’, reclamou, murmurou, estava extremamente chateado. E a 
pessoa com quem ele falou, que era amigo dele, de repente começou a dizer...  

No Capitulo 5, logo em seguida, o que o amigo dele fala?  
- Jó preste atenção! Não fale bobagem! “Porque a ira destrói o louco; e o zelo 

mata o tolo” (Jó 5:2).  
“Bem vi eu o louco lançar raízes; porém logo amaldiçoei a sua habitação” (Jó 

5:3). Quer dizer, a pessoa quis resolver o problema do seu próprio jeito. “Seus filhos 
estão longe da salvação; e são despedaçados às portas, e não há quem os livre” (Jó 
5:4).  Filhos de quem? Dos loucos.  

- Não é todo mundo, Jó, que vai descansar depois de morto. Não é todo mundo que 
vai ter alívio depois de morto.  

Ele explica no versículo 6: “Porque do pó não procede a aflição, nem da terra 
brota o trabalho” (Jó 5:6). O problema não está na terra, no pó, nas coisas. O problema 
está no homem. “Mas o homem nasce...” (Jó 5:7). Engraçado, o homem nasce para...? 
O homem nasce para trabalhar, sofrer. Nasce para cumprir aquela maldição.  

Deus falou: “No suor do teu rosto comerás” (Gênesis 3:19). Você tem seu filho e 
ele vai crescendo para esse caminho. Depois, você o empurra para esse caminho. Aí o 
médico que está de “saco cheio” com a medicina, correndo dos plantões e etc... Sabia 
que  nos Estados Unidos - vi uma reportagem - tem cerca de quatrocentos casos de 
suicídio de médicos por ano. Um índice muito grande de depressão, porque a vida de um 
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médico normalmente não é fácil. Ele não tem sossego, descanso. Apesar de que hoje, 
com a especialização... Médico para isso, para aquilo, etc... As pessoas ainda conseguem 
equilibrar um pouco a situação. Mas o pai que é médico, que não deseja medicina para 
ninguém, os filhos dele vão ser médicos.  

Eu sempre vejo entre os militares, o general, o coronel etc., todo mundo doido para 
ir para a reserva. Amaldiçoavam, contando os dias certinho; que dia eles poderiam entrar 
com o requerimento de transferência para entrar para a reserva. Estavam de “saco 
cheio” daquele “negócio”. Todo dia, seis horas da manhã tinham que levantar, chovendo 
ou fazendo sol. Todos os dias tinham que entrar em forma. Pensavam: “Meu Deus, que 
dia vou ficar livre disso aqui?”.   

E os filhos deles? Eles encaminhavam os filhos para o colégio militar, porque do 
colégio militar iam para academia e da academia para agulhas negras e de lá saíam os 
oficiais. Quantos dos filhos dos oficiais são militares hoje, não é Celinho?!  

Tudo é canseira e enfado. A partir da hora em que você nasce, depois de pouco 
tempo você começa. E os pais, às vezes, com medo dos filhos passarem necessidade, 
aquela coisa toda, dão um jeito. “Tudo bem, meu filho, o que você vai ser? Pedreiro? Não. 
Carpinteiro? Não. Marceneiro? Não”. Aí você lembra do Homilde. Mexer com 
concreto, Luismar, concretar é bom? É problemático. Mexer com gráfica, Alisson? Pois é, 
você olha e não acha uma profissão para o seu filho. O que você faz? “Merda por 
merda”. Meu filho vai seguir a carreira do pai. Então, normalmente, você vê o filho do 
médico, ser médico; de militar, ser militar. Se nós pudermos, nós encaminhamos. Só 
quando não tem jeito... Mas até os filhos de carpinteiro são carpinteiros; de pedreiro são 
pedreiros e assim por diante. De vez em quando escapole um para outro lado. Mas o 
normal é isso. É... é muito difícil. O homem nasce para o trabalho, não tem jeito, não, Jó.  

“...como as faíscas das brasas se levantam para voar” (Jó 5:7). Assim como as 
faíscas das brasas se levantam para voar. É tão certa uma coisa quanto a outra. Que o 
homem nasce para sofrer. Canseira, enfado, porque não tem alternativa. Nós comemos 
da árvore do conhecimento do bem e do mal, nos tornamos, dessa forma, como somos 
hoje e não tem outro caminho.  

Ele dá um conselho tremendo para Jó. É a solução para nós hoje, que, também, foi 
dada a Jó lá naqueles dias. A solução que não colocamos em prática: “MAS QUANTO A 
MIM EU BUSCARIA A DEUS; E A ELE DIRIGIRIA A MINHA FALA” (Jó 5:8). Nós 
estamos sob maldição? Você concorda que você levanta, trabalha o dia inteiro, e pena, 
sofre para “danar”?! Como poderíamos resolver isso? Ou, pelo menos, amenizar, se não 
for buscando a Deus? O correto seria, antes, falar com Deus. Antes de entrar na correria, 
antes de começar a luta que ocorre todos os dias. A única forma de você não entrar nisso 
é ficando doente. Quando você “cai” na cama é pior ainda.  

Você já viu em que situação vive o homem? Porque quando ele não trabalha... 
Roubar é bom para ele? Assaltar é bom para ele? Tomar o que é dos outros é bom para 
ele? Não. Trabalhar é bom pra ele? Não. Ficar doente para fugir de tudo isso? Ir 
para a cama? Não, também não. Então qual é a solução? “Quanto a mim, eu buscaria a 
Deus” (Jó 5:8).  

Ou seja, será que Deus não tem um jeito de nos ajudar? Tem! Será que Deus não 
tem um jeito de nos livrar do mal que há em todos os dias? Todos os dias têm o seu 
próprio mal, tem sua aflição, tem sua canseira. E a única solução para nós, homens 
mortais, amaldiçoados, destinados a trabalhar; pois nós somos destinados a trabalhar, 
não existe outro jeito. Mas pelo menos amenizar, sentir um conforto diante de tudo isso, 
QUE É BUSCAR A DEUS. Senhor, estou indo para a luta, eu não sei o que me espera 
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hoje. Não é assim? Não sabemos o que vai acontecer durante o dia e quanto mais 
compromissos nós tivermos, quanto mais envolvidos nós estivermos, maior é 
a probabilidade de [cometer] erros.   

Quantos médicos erram na cirurgia?! Quantos médicos são acusados disso 
ou daquilo?! Quantos processos existem em cima desse povo?! Quantos militares 
também  são acusados de coisas?! Você faz a “coisa” e o “negócio” não dá certo. Não é 
todo mundo que tem paciência, misericórdia de nós. Não é todo mundo que nos 
entende. Por isso, quando vejo uma pessoa ser humilhada, massacrada por causa das 
coisas que ela fez, eu penso: “meu Deus, poderia ter evitado isso”. Quando menos você 
espera, é um processo, uma intimação, um “negócio” que quebra, é outro que pega 
fogo. É um erro que você não queria que fosse daquele jeito. BUSCAR A DEUS É A 
SOLUÇÃO. Senhor, estou indo para a luta, ensina-me o caminho que devo andar, guia 
meu coração, acampe teus anjos ao meu redor.  

Eu não sei se acontece com vocês; acontece comigo. Tem dias que você não sabe 
o por que; o dia fica amarrado, angustiado, esquisito, e vai passando... A solução é muito 
simples. Parar naquele momento e fazer uma oração. Clamar a Deus, e sair dali aliviado, 
confessando para Deus exatamente isso que nós estamos falando aqui: Senhor, 
está difícil. Mas eu não estou fugindo da responsabilidade.  

Porque Deus disse assim: “Tendo o que comer e o que vestir 
estejais contentes” (I Timóteo 6:8). Se eu não ficar contente com o comer e vestir, eu 
vou arcar com as consequências. Eu não estou satisfeito só com o que comer e vestir. Eu 
posso fazer alguma coisa mais? Posso melhorar um pouco o meu ganho? Posso, mas eu 
vou arcar com as consequências. Eu estaria, dessa maneira, arrumando mais problema. 
Se eu tenho um funcionário, se eu tenho dois, três...  

Eu estava vindo de casa e ouvindo a voz do Brasil dizendo: o governo recuperou 
não sei quantos bilhões em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio grande do Sul e Belo 
Horizonte, nessas quatro localidades. Não sei quantos bilhões eles recolheram, 
retornaram ao caixa do governo de FGTS, que as empresas deixaram de recolher.  

Mas, por que a empresa deixou de recolher o FGTS? Vamos dizer que tenha aí um 
percentual de empresas que não recolheram propositadamente. Mas muitas, a maioria 
delas, às vezes não recolheu por algum motivo. O empresário é o que mais sofre na 
empresa. O empresário é o que mais passa por dificuldades.  O funcionário vai embora e 
o empresário tem que recolher, tem que pagar os impostos. Normalmente, o último que 
sai da empresa é o empresário. A aflição em cima dele é muito grande, porque ele é o 
dono.  

Quantas vezes lá no quartel, eu me lembro, eu trabalhava direto com o 
comandante. Eu chegava em casa por volta das 19h30, 20h, e 
a Amilce perguntava: por que todo mundo sai 17h e você tem que chegar em casa 
a noite? Não tem nem como explicar. “Amilce, é porque eu trabalho com o coronel. Eu não 
posso sair se o coronel não me liberar”. Ele ficava no quartel todo o dia. Dava a hora, todo 
mundo ia embora e o coronel ficava lá. Aí, todo mundo ia embora e, de repente, ele saia 
sozinho. O problema era naquela hora. Ele falava: olha Fleury, eu sei que você tem que ir 
embora, mas aguenta aí um pouquinho por causa disso... Eu ia dizer que não? Eu ia 
embora? Não. Eu ficava com ele lá.  

Ele precisava de alguma coisa, alguém tinha que fazer. Às vezes, até 
conversar com ele. Você não vai encontrar um comandante que ao toque de 
ordem vá embora; não tem. Toque de ordem é quando abre-se o portão e você pode ir 
embora. O coronel ficava contrariado porque tinha “caboclo” que ficava lá na 
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moto [falando]: “Vamo! Vamo”. Só esperando abrir o portão. Teve um dia que ele 
proibiu. “Você sai empurrando a moto e vai funcionar ela lá fora, porque ficava todo 
mundo contando a hora”. Os comandantes de companhia, chefes de seção, eram os 
últimos a sair do quartel. Uma pessoa entra no governo, e quando ela sai do governo, 
quatro anos depois, está velha, acabada.  

Então, está mostrando para nós que isso é verdade, mas também está mostrando a 
solução. Já que não tem alternativa. Por que não tem alternativa? Por exemplo: não seria 
melhor que eu ficasse solteiro? Mas não, eu não fiquei solteiro, deu um “troço” em mim e 
eu não fiquei solteiro. E quem tem filho, tem uma probabilidade muito grande de ter neto. 
E quem tem neto, pode acontecer de ter bisneto, se não morrer antes. A responsabilidade 
vai aumentando. E o pior de tudo é que você quer fazer certo. Por isso você sofre mais. 
Você quer fazer tudo direitinho, ser honesto, você quer pagar todas as suas contas. Por 
isso você sofre mais.  

Mas há solução para quem está sofrendo. “Há um repouso sabático para o povo 
de Deus” (Hebreus 4:9). Há um refúgio para o povo de Deus. Mas nós somos tardios 
para poder entender que isso é verdade. Existe um repouso, existe um socorro para o 
povo de Deus, que vai descansar à sombra do onipotente, que procura Deus.  

Mas para eu fazer isso, é preciso, no mínimo, acreditar que ao buscar a Deus vou 
ser aliviado. PORQUE, NA MAIORIA DAS VEZES NÃO É TANTO O PROBLEMA, MAS 
SÃO OS DEMÔNIOS, OS ESPÍRITOS QUE ESTÃO ALI POR CIMA. Às vezes, não é 
tanto o problema, porque você vai encontrar uma solução. “Meu filho, pega isso e 
joga em um canto!”, acabou o problema. Ou então, sofra a injustiça, sofra o dano, faça 
isso, chore um pouquinho; alivia. Há um refúgio, um repouso, para quem? Para os que 
buscam a Deus. “Há um repouso sabático para o povo de Deus” (Hebreus 4:9).  

“Mas quanto a mim eu buscaria a Deus; e a ele dirigiria a minha fala. Ele faz 
coisas tão grandiosas que não se pode esquadrinhar e tantas maravilhas que não 
se pode contar. Ele dá chuva sobre a terra, e envia águas sobre os campos. Para 
pôr os abatidos num lugar alto, e para que os enlutados se exaltem na salvação. Ele 
aniquila as imaginações dos astutos.” (Jó 5:8-12)  

Você não está vendo, mas tem uma pessoa, um astuto... O que é astuto? Alguém 
que quer fazer um mal a você, alguém que está bolando, maquinando uma coisa para 
poder te prejudicar. Eu só vou esperar, vou ficar esperando o Ramiro chegar. Aí Deus 
providencia uma coisa para aniquilar a imaginação daquela pessoa; e quando o Ramiro 
chegar, ela já mudou de ideia. Ele estava ali pronto para “soltar os cachorros”. Quando o 
Ramiro chegou, ele mudou de ideia. Quem fez isso? Foi Deus.   

“Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga...” (Jó 5:8-
17). Se todos os dias Deus me corrigisse, se todos os dias Deus chamasse a minha 
atenção, não seria bom pra mim? Se todos os dias Deus, logo de manhã, chamasse 
minha atenção? Olha, o dia é difícil, você vai enfrentar... Você está com uma lista de 
coisas para fazer, pense bem nisso, naquilo, antes disso, daquilo, tal.  

ORE, CONVERSE COM DEUS, CHORE! ORE ANTES DE COMEÇAR A LUTA. 
Depois você vai para a luta. Ainda assim, às vezes, tem que fazer reforçar durante o 
dia. Tem que fazer umas orações de reforço durante o dia, porque, as vezes, o que você 
fez de manhã, dá para ir até 11h, 12h. Aí você tem que fazer um reforço que vai 
até 15h, 15h45. Depois, se não deu, reforça mais um pouco. Mas tem jeito de não 
trabalhar?  

Tem jeito de a mãe levantar e ignorar a casa, o fogão? Ignorar a vassoura, 
tem jeito? Engraçado, até o homem que não trabalha, ele sofre, porque fica incomodado 
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por não estar trabalhando; ele tem que trabalhar. Não tem como ignorarmos. Por mais 
simples que seja o seu trabalho, não tem como você ignorá-lo. Então fica aqui a 
solução. Qual? BUSQUE A DEUS. Para quê? Amenizar! É um descanso, é apenas um 
descanso, um alívio, um socorro.  

Deus me dá sabedoria. De repente, você está exagerando nisso, ou então está 
querendo demais, ou então está tratando mal os seus funcionários, ou então está tratando 
mal os seus clientes. Na verdade, buscamos Deus para Ele nos ensinar como nós vamos 
fazer; porque deixar de fazer, ninguém vai. “Do trabalho de suas mãos 
viverás...” (Gênesis 3:19). Não tem jeito; principalmente aquele que tem consciência. Às 
vezes, a pessoa foge dessa responsabilidade, roubando, assaltando, matando. Não é o 
ideal.  

Deus falou conosco? Porque, parece que só um ou dois passam por isso. Ou você 
também passa? O Paulo lá em Silvânia passa.   

Eu creio que Deus falou conosco. Amém?!  
O Luiz, solteiro... Pensamos que solteiro não passa por isso, mas passa. A Nicole? 

Também. Mas você está caçando mais chifre, já não chega o que você tem?   
O que vamos fazer? O que é buscar Deus? Ir até Deus, pedir uma orientação, uma 

direção, talvez não seja aquilo. Às vezes, Deus quer mudar alguma coisa. Amém?  
Fica aqui o exemplo, aquilo que Jó acabou fazendo. O que ele fez? Ele buscou a 

Deus e mudou de ideia. Ele mudou de ideia. Ele falou coisas sem entendimento, sem 
pensar. Já que estou nessa situação, já que sou filho de Eva, já que nasci em pecado, sou 
carne, eu não tenho jeito. Eu estou no mundo, e o mundo é mau. Não tem outra solução 
para nós. A não ser o quê? Porque, há um repouso sabático. Sabático por quê?  

“Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que 
entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. 
Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo 
exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais 
penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até à divisão da alma e 
do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e 
intenções do coração” (Hb 4:9-12). A palavra de Deus fará isso comigo, me 
convencerá e me descansará. Vou dizer: amém, Senhor, então é assim mesmo, que seja 
feita a tua vontade.  

Eu entro no repouso, descanso. Pelo menos eu descanso. Porque, amanhã não 
vamos enfrentar de novo? Amanhã não tem mais? Porque a palavra de Deus, quando 
vem, ela vem para me convencer. Talvez seja isso que Deus esteja fazendo conosco 
agora. Eu não liguei para ninguém hoje, não perguntei da vida de ninguém. Se estivermos 
falando isso é porque Deus está sabendo o que está havendo.  

Hoje nós não oramos, não é Carmem? Mas eu cheguei em casa e orei. Porque, por 
mais que pensem que eu não faço nada, ou pensem que eu também não tenho aflição, 
que eu também não tenho responsabilidade... “E as aflições desse tempo presente” 
(Romanos 8:18).  

Então, é uma coisa que acabamos de cantar. O nosso padecer, até isso temos que 
saber. Saber padecer. Jó não sabia padecer, mas Jó aprendeu. Jó não sabia, porque 
estava tudo favorável a ele. Tudo dava certo, tudo era favorável. Ele não sabia. Jesus 
Cristo aprendeu a obediência através das coisas que ele padeceu, sofreu (Hebreus 5:8).  

Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus, porque Deus está nos corrigindo. 
Deus está chamando a nossa atenção, abrindo nossos olhos. Na verdade, ele está 
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dizendo para nós: fale comigo, eu vou te ajudar, eu te ajudo. Ele é nosso ajudador, 
salvador. Ele é o nosso guia, consolador.  

Amém, Jesus. Pai nosso que está no céu, realmente, o Senhor tem razão e é o 
nosso Pai, nosso guia, nosso Senhor, nosso ajudador. Bem-aventurado o homem que 
confia no Senhor, que procura a Deus. Bem-aventurado o homem que sabe que a solução 
está em Deus. Por isso, Jesus, o Senhor nos trouxe aqui. Para que nós ouvíssemos isso 
do Senhor. Porque, certamente, teus olhos estão sobre nós e nos tem visto aflitos e 
cansados. Nos tem visto atribulados diante de muitas lutas, muitas coisas. Só o Senhor 
pode nos livrar. Quem pode livrar como o Senhor? Quem pode socorrer como o Senhor?  

Obrigado, Jesus, porque amanhã será outro dia e, certamente, o sol há de brilhar 
para nós. Certamente, a solução virá. Certamente, meu Deus! O Senhor é um Deus 
misericordioso, Deus de bondade, de justiça, e tem visto a intenção 
dos nossos corações; tem visto a nossa disposição em acertar, em fazer o que é bom, 
direito, justo.  

Eu tenho certeza que a oração do justo chega até o céu. Que o Senhor não 
esconde de nós o teu rosto. As tuas mãos estão esticadas, estendidas para nos receber.  

Obrigado por tudo! Amém! Amém! Louvado seja o Senhor que nos livra, que nos 
salva, que nos abençoa! Amem!  
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Goiânia, 14 de março de 2018.  
 
 
  

7 - Deus não rejeita o quebrantado de coração  
  

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

Amém!  
Todo mundo animado, feliz com a carreira? O Luiz parece que está. Amém!   
Por que “adoramos um Deus santo e verdadeiro? Um Deus que me leva a crer na 

salvação. Que me olha ao adormecer e me traz o amanhecer, e é acima de todas as 
coisas, ele é o maior. Ele é forte, destemido e poderoso. Fez os céus e a terra e o que 
neles há. É um Deus que pode tudo, nele eu posso confiar! Se eu me sentir cansado, nele 
eu posso descansar...”  

 Por que adoramos esse Deus? Por que gostamos desse Deus? Por que você 
gosta, por que você adora esse Deus? Adorar é gostar muito. “Adoro um Deus santo e 
verdadeiro.” Um Deus que, cada dia que passa, eu me apaixono mais por Ele. A cada dia 
que passa eu quero mais bem a Ele. Um Deus tremendo.  

Essa música é do Miguel. O Miguel tinha muitos motivos para gostar desse Deus, 
porque o Miguel tinha uma vida extremamente miserável. Nós não temos não. Mas o 
Miguel tinha. E Deus apareceu na vida dele numa hora, num momento em que não tinha 
mais recursos. Eu me lembro bem daquela situação. Ele estava realmente desesperado. 
Ele vivia de esmolas, era um pedinte. Com a mulher que tinha tentado suicídio com soda 
e não morreu na hora, mas estava dando aquele trabalho horroroso. E ele, para poder 
ficar livre do problema, ‘enchia a cara’, ficava naquela situação terrível. Eu 
me lembro muito bem da situação; com a mulher e o Cleitinho que tinha só alguns 
meses.   

 Então Deus deu uma mão para ele, deu uma mão tremenda! Deus achou o Miguel 
e o Miguel encontrou Deus. Então ele tinha razão para poder dizer isso: “Adoro um Deus 
santo e verdadeiro”. Aí ele achou um Deus verdadeiro! Essa música é dele. Você ver uma 
pessoa como ele fazer uma música dessa! Só isso já basta.  

 Um Deus que me leva a crer na salvação! A partir dali ele passou a crer realmente 
em Deus, o Deus que o levou a crer na salvação.   

Ele vivia no mundo... Quando a pessoa é revoltada com o mundo, ela não acredita 
em mais nada. Ela fica revoltada com o mundo, com tudo na vida, e chega a revoltar-se 
também contra Deus. De achar que Deus não existe, que Deus não faz nada. E aí, nesse 
caso, nessa situação, uma pessoa revoltada, ela desespera.  

 Eu até fiz questão de parar o louvor agora e olhar isso: “Nele eu posso confiar. Se 
eu me sentir cansado, nele eu posso descansar.”   

A gente gosta de Deus, a gente ama Deus, gosta de Deus porque Deus começa 
responder sua oração, Deus começa ajudar você. Os leprosos foram curados, as pessoas 
que eram cegas, foram curadas, os doentes, as pessoas oprimidas, deprimidas foram 
libertas. A pessoa passando situação difícil, etc., e Deus vinha na vida da pessoa, e ela 
então passava a gostar daquele Deus.   

Aquele povo no deserto, aquele povo que saiu do Egito, atravessou o mar, tinha 
motivo para gostar daquele Deus. Os povos que viviam em torno do povo de Deus, que 
eram os hebreus, todos aqueles povos o respeitavam. Porque, naquele tempo, cada 
povo tinha o seu deus. Eles arrumavam lá um deus e acreditavam naquele deus. Mas eles 
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tinham um respeito enorme pelo Deus dos Hebreus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, 
de Jacó. Eles tinham um respeito enorme por aquele Deus. Na Babilônia, 
Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego eram respeitados demais. Todos temiam por 
causa do Deus deles. O Deus de Daniel, o Deus de Elias, o Deus de Eliseu, era um 
Deus tremendo!  

 E hoje você observa que não existe um povo como existia naquele tempo, 
fisicamente. Existia fisicamente um povo que acreditava mesmo em Deus a ponto de 
confiar. “Nele eu posso confiar.” E eles acreditavam, confiavam de tal forma, como foi o 
caso de Abraão. “Sai e eu vou ser com você, sai do meio da sua parentela” (Gênesis 
12:1). Aí o homem sai caminhando; ele acreditava. E ali, se precisasse de alguma coisa, a 
água saía da pedra, o sol parava. Se precisasse de parar o sol, o sol parava!  

 Hoje lutamos, hoje temos uma dificuldade muito grande para acreditar. Temos uma 
dificuldade grande para confiar realmente em Deus. Nos falta essa fé. Mas nós estamos 
lutando contra isso, nós estamos aqui pelejando contra isso. E eu chamo você, eu convido 
você para lutar também contra isso, contra essa frieza. Deus disse que o amor de muitos 
esfriaria (Mateus 24:12). Deus disse que viria a apostasia (II Tessalonicenses 2:3), que 
seria perder a fé.  

 Porque, de repente você pede e Deus não faz; de repente você quer uma coisa e 
Deus não faz. Você ainda não encontrou, não entendeu Deus.  

 Eu estou falando, me dirigindo a você, mas não é você, somos nós. Nós que 
vivemos essa época difícil. Somos nós que vivemos.  

Eu estou falando, convidando você para lutar, eu convido você para não 
perder, lembra-se do que Deus já fez por você! Eu tenho certeza que qualquer pessoa, 
como o Miguel, ao olhar um pouquinho para trás, ele via realmente que Deus tinha feito 
muito na vida dele. Lembre-se do que Deus já fez por você! Por menor que seja, eu acho 
que compensa você colocar ainda sua confiança em Deus. Compensa você levantar 
realmente a sua voz por Deus.  

 Nós estamos vivendo uma época difícil que já estava prevista. Eu acredito que 
essa época está chegando ou já chegou.  

Eu não escolhi o que eu vou falar para vocês, mas foi esta a palavra que estava 
aqui para falar. Qual? Sobre o quê? Sobre isso. Quando eu cheguei, pela música que já 
estavam cantando, eu entendi que estava de acordo com aquilo que Deus queria que nós 
falássemos.   

Os últimos capítulos de Isaías falam sobre a glória da igreja. O que é a glória da 
igreja? O que significa a glória da igreja? Nada mais do que isso: enquanto a fé está 
acabando, a apostasia, a decepção está tomando conta do mundo, a igreja tem um Deus 
verdadeiro. A igreja está sendo salva dessa situação que está ocorrendo. E quem é o 
Salvador da igreja? Jesus Cristo. A glória da igreja significa que a igreja não vai ceder 
diante da opressão, a igreja não vai ceder diante da perseguição, a igreja não vai se 
entregar.  

 Os últimos capítulos de Isaías falam da Glória da igreja. No Capítulo 62:1 diz: “Por 
amor de Sião [...]” (Isaias 62:1). Por amor da igreja, por amor de você, meu irmão! Se 
você me ama, se você confia em mim... Deus tem por obrigação, Ele diz: “[...] aquele que 
crer em mim será salvo” (Marcos 16:16). Então se você crê, por amor de você, Deus se 
sente obrigado a ajudar, a socorrer porque ele é um Deus justo, santo e verdadeiro. 
Então, Ele prometeu, e por causa da sua justiça, Ele não pode falhar, Ele não pode faltar. 
E todo aquele que invocasse o Senhor seria salvo. Então se eu chamo por Ele, se eu 
clamo por Ele, Ele não pode deixar de me atender.   
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 A glória da igreja será essa. Qual? Enquanto as coisas vão caminhando para um 
lado estranho, esquisito, a igreja continua crendo, acreditando em Deus. ACREDITAR EM 
DEUS, EM JESUS CRISTO É O QUÊ? É CHAMAR POR ELE NA HORA QUE VOCÊ 
PRECISA. O que é acreditar, confiar? É chamar por Ele na hora que você precisa. Ele 
resolve a sua situação. Resolveu? Resolveu. Então, a partir dali você vai gostando mais 
Dele; a partir dali você vai aumentando a sua fé, você vai aumentando a sua confiança. 
Porque, você pede e Ele atende. Você fala e Ele responde. Então eu passo a gostar como 
o Miguel gostou, eu passo a amar como o Miguel amou. Nem sei se isso aconteceu, mas 
dá a entender pelo que ele escreveu ali na música.  

 Eu perguntei no começo da reunião: por que você ama Deus? Porque Deus faz por 
você. Quantas vezes você falou: olha, foi graças a Deus. E isso assim? Nossa, foi graças 
a Deus. E aí, você foi bem? Fui. foi graças a Deus. E aconteceu assim, assim, 
assado... nossa foi bom, foi Deus.   

Então não é esse o motivo pelo qual nós gostamos Dele? Não é por isso que nós 
amamos a Deus, porque Deus faz por nós?  

E não podemos esquecer. O povo no deserto pecou porque se esqueceu de Deus. 
O povo foi tirado ali do Egito, onde a situação deles era aflitiva; era angustiante. 
Atravessou o mar, e a sombra em cima, e a água saindo da rocha, e não faltava comida, e 
etc. De repente esqueceram-se dos favores, das bênçãos, esqueceram-se de quanta 
coisa Deus havia feito por eles e começaram a murmurar, reclamar, a dizer que Deus não 
existia; até chegar ao ponto de não querer mais Deus e exigir que fosse colocado um 
homem. “Nós queremos uma pessoa que vai à nossa frente, nós queremos uma pessoa 
que a gente possa pegar, uma pessoa que a gente possa ver.” Esse Deus que a gente 
não vê, esse Deus que a gente não pega... Aí resolveram fazer um bezerro de ouro, que é 
uma coisa que podia ver, podia pegar, esse era o Deus que eles queriam.  

“Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, 
até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha 
acesa. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória; e chamar-te-ão 
por um nome novo, que a boca do Senhor nomeará. E serás uma coroa de glória na 
mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus” (Isaias 62:1-3).  

Eu ainda acredito numa igreja gloriosa. Eu ainda acredito, não precisa ser muita 
gente não. Mas eu ainda acredito numa igreja poderosa, uma igreja que vai colocar a mão 
no enfermo e o enfermo vai ser curado. Uma igreja capaz de expulsar o demônio. Eu 
ainda acredito porque está escrito aqui. Eu acredito no povo de Deus. E é por isso que a 
gente ainda consegue se manter, porque é a fé que nos mantém. Se você perder a fé, 
desanima. O desânimo, a tristeza toma conta, você não anda mais.   

 A força é renovada, o ânimo é renovado, a esperança, quando você acredita; 
quando você ainda tem fé. Eu acabei de falar com vocês que eu acredito no povo, na 
igreja gloriosa. Eu acredito!   

Deus fala que ela terá a lua debaixo dos pés, quer dizer, ela vai conseguir 
realmente ter o inimigo debaixo dos pés. Pode não ser na minha geração, quem sabe na 
sua geração, na geração dos meus filhos, dos meus netos, mas pode não ser na minha 
geração.   

Mas que os meus filhos, os meus netos creiam na igreja que eu creio, creiam na 
glória de Deus, no Poder de Deus, na capacidade de Deus. Coisas que eu já vi Deus 
fazer, eu não posso deixar de acreditar. Coisa que Deus fez através das minhas mãos, eu 
não posso deixar de acreditar, seria uma ignorância!  
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“O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o SENHOR me ungiu, 
para pregar boas novas aos mansos [...]” (Isaias 61:1). Tem lugar que tem manso, tem 
lugar que tem quebrantado. “[...] enviou-me a restaurar os contritos de coração, a 
proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos [...]” (Isaias 
61:1).  

O Espírito de Deus estava sobre Jesus; ele disse: “O Espírito de Deus está sobre 
mim” (Isaías 61:1). “O Espírito de Deus está sobre mim”, sobre você, sobre a igreja. 
O Espírito de Deus está sobre a igreja, Amém? Pra quê? É para fazer as mesmas 
coisas. “Para pregar boas novas aos quebrantados; enviou-me a restaurar os 
contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, e a abertura de prisão 
aos presos [...]”.   

Quebrantados, contritos, perseguidos! Se nós não estivermos assim, a gente não 
busca Deus. Se nós não tivermos necessidade, nós não buscamos a Deus não. Se nós 
não tivermos necessidade, como o Miguel tinha, não buscamos a Deus.   

Quando ele bateu lá na porta da casa do Silvano, alguém foi lá perguntar se ele 
queria uma esmola, como se fosse um negócio. Ele disse: não, eu não quero nada não, 
eu quero ajuda. Não quero comida, não quero dinheiro, não quero nada, quero que me 
ajudem.  Se nós não tivermos necessidade, não buscamos a Deus não. Sabe que horas 
que Deus me achou, que dia que Deus me encontrou? Eu estava... eu não tinha mais 
aonde me segurar não! Não tinha! Estava ali uma pessoa realmente quebrantada. Sabe o 
que é quebrantado, Luís? Estava ali uma pessoa quebrantada.  

Engraçado é que meu pai estava longe, minha mãe estava longe, e eu não tinha 
lugar nenhum para escorar. Graças a Deus que eu não tinha lugar nenhum para escorar! 
Eu fui obrigado, por livre e espontânea pressão, invocar a Deus, pedir a Deus ajuda.  

“O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o SENHOR me ungiu, 
para pregar boas novas aos quebrantados [...]” (Isaias 61:1). Engraçado, é mais fácil o 
quebrantado ouvir do que a pessoa que não está precisando, do que a pessoa que não 
está sentindo nada. Ela não está oprimida, não está angustiada, ela não está sentindo 
nada, ela não está precisando. Aquela pessoa que fala: se melhorar estraga! Diferente 
daquele que está precisando de Deus.   

Não é mais fácil encontrar Deus naquele que está precisando de Deus? 
Quebrantado, debilitado, abatido, prejudicado, lesado, que levou um chumaço na 
panturrilha. É uma pessoa que está se sentindo sem força, sem energia, fraca. É a melhor 
hora para fazer uma oração. Você não tem o espírito para orar, para poder fazer o que o 
Miguel fez, para poder fazer o que eu fiz. Deus falou: aquele cujo espírito estiver 
precisando de mim, aquele que realmente entender que eu sou a sua salvação, aquele 
que entender que eu sou seu Deus, o seu Senhor...  

Senhor, eu não tenho outro Deus, eu não tenho a quem recorrer. Por isso eu elevo 
meus olhos ao monte de onde vem o meu socorro. Por isso eu clamo, eu invoco o meu 
Deus. “Senhor, eu não tenho outro Deus! Ajuda-me, renova minha fé, renova Deus a 
minha força!”.  Aí, então o Espírito de Deus vem sobre nós e nos livra daquela situação, e 
nos salva daquela situação dramática, difícil.  

“A ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, 
óleo de gozo por tristeza [...]” (Isaias 61:3). Quem vai até Deus é porque precisa de 
Deus. Ele sente que Deus é a sua solução. Por que estamos tristes? Por 
que estamos abatidos? Porque alguma coisa que nós fizemos, alguma coisa está nos 
prejudicando. Às vezes é um negócio que você tinha direito de receber e não recebeu. É 
uma injustiça que você acha que sofreu. Alguma coisa aconteceu; porque tudo isso que 
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eu estou falando é pecado. É pecado! O que é pecado? É não fazer do jeito que Jesus 
falou.  

Jesus disse: “Tendo o que comer e o que vestir estejais contentes” (I Timóteo 
6:8). Eu não fui capaz e arrumei uma série de coisas e essas coisas que eu arrumei 
me deixaram triste. As coisas que eu arrumei me deixaram triste porque foi ali que eu 
tomei prejuízo, foi ali que eu fui injustiçado, foi ali que eu fui humilhado.  

 Às vezes um irmão, uma irmã... Deus fala: ‘fica sem homem, faz uma forcinha’. Aí a 
gente não aguenta ficar sem homem, arruma um homem. Aí, dá um trabalho danado. A 
gente briga, bate, apanha, faz uma confusão danada, e sofre as consequências. Assina 
aonde não era para assinar, faz compromissos fora do alcance e, assim, nós vamos 
pecando, e o pecado nos faz sofrer. É o pecado que vai fazer você sofrer.   

Mas, mesmo assim, é ele que tira o pecado do mundo; mesmo assim, não deixe de 
recorrer a Deus. Quebrantado é exatamente essa pessoa que foi quebrada. Ela foi 
abatida, quebrada, porque o inimigo aproveitou aquela situação e pisou em cima e 
quebrou, o vaso ficou estragado. Consequência de quê? Do pecado. Eu vou até Deus, 
confesso o meu pecado, quebrantado, quebrado, vou até Ele, quebrado. Porque, o que 
me quebrou? O pecado. Eu vou até Deus e confesso meu pecado.   

 E agora eu vou quebrantado, eu vou chorando, eu vou triste, eu vou abatido. “A 
ordenar acerca dos tristes de Sião [...]”. Por que está triste? Porque pecou e pecou 
com ‘gosto de gás’. Que se lhes dê ornamento por cinza. Então Deus falou: está bom, 
está perdoado seu pecado, vai e não peques mais. Esse esforço, essa luta contra o 
pecado, essa guerra é que vai fazer do povo de Deus um povo vencedor.  

 Porque é um povo que peca igual aos outros; é um povo que erra igual aos outros 
povos, mas é um povo que tem Deus. Tem um Deus verdadeiro, um Deus que salva, um 
Deus que perdoa; um Deus que tem misericórdia.   

Não é porque nós somos bons, melhores do que os outros não, porque todos nós 
somos carne, somos pecadores e a diferença está nisso, só nisso.    

Não interessa, todo aquele não é só daqui ou dali, de lá ou de cá. Todo aquele que 
invocar o Senhor, quebrantado... Porque se for altivo, ah! Não vai! Mas se você for 
quebrado, arrasado... Senhor, levaram tudo, quebraram tudo e fizeram isso, cuspiram na 
minha cara, me feriram, me arrasaram e tiraram tudo.  Invoca o Senhor, vá até Deus.  

 “Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se 
converterão” (Sl 51:13). Quem vai até Deus, vai pra quê? Para ser ensinado. Quem vai 
até Deus, vai confessar e pedir orientação... Guia-me, dirija-me. Senhor ensina o caminho 
que eu tenho que andar. Dirige o meu coração. Apaga, Senhor Deus, as minhas 
transgressões. Perdoa Senhor.   

 “Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade; apaga as 
minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias” (Salmos 
51:1). Davi já chegava Nele... Porque, Davi sabia que se ele estava passando, sofrendo 
as consequências, era por causa do pecado. “Tem misericórdia de mim, ó Deus, 
segundo a tua benignidade; apaga as minhas transgressões, segundo a multidão 
das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me 
do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está 
sempre diante de mim. Contra ti, contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos 
parece mal[...]” (Salmos 51:1-4). O que é que tem eu dizer isso para Deus? Que 
dificuldade tem?  Deus vai me entender. Senhor, não há ninguém melhor do que o Senhor 
para me entender. Não tem um não, todos nós temos as mesmas dificuldades.   
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“Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado; a um coração 
quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus” (Salmos 51:17). Você acha que 
Deus vai deixar de ouvir a sua oração? Julga, Senhor, conforme a tua vontade, examina. 
Se eu tiver algum direito me dá, se tiver alguma coisa que eu ainda possa fazer, eu tenho 
certeza que tem.   

O Espírito de Deus está sobre mim para dizer à igreja: “faz assim”. Dizer Boas 
Novas aos quebrantados de coração. FAZ ASSIM, PEDE A DEUS ORIENTAÇÃO, PEDE 
A DEUS DIREÇÃO. Senhor, renova minha força, apaga as minhas transgressões e ensina 
o caminho que eu tenho que andar, guia-me. Ele é o guia da nossa vida.  

Então quebrantado é isso. Contrito é uma espécie de arrependimento. Senhor, eu 
não queria ter feito isso, mas agora já fiz. Senhor, eu já fiz! E agora? O que o Senhor pode 
fazer por mim? Eu já fiz. Julga minha causa.   

“Eu apascentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor 
Jeová” (Ezequiel 34:15). Existe um repouso sabático para o povo de Deus, existe um 
repouso para o povo de Deus. Esse refúgio chama-se Jesus Cristo, esse lugar 
de descanso chama-se Jesus Cristo. Se você for até lá, ele é o seu refúgio, ele é o lugar 
do seu descanso, chama-se Jesus Cristo.   

Todo joelho se dobrará, toda língua confessará (Romanos 14:11), por quê? Porque 
vai chegar o momento em que, aquele que não invocar o Senhor não vai suportar. Aquele 
que não creu em Jesus não vai suportar.  

Eu estava falando ontem lá em Brasília, do rico que morreu e foi para um lado, e o 
pobre que morreu e foi para o lado de lá, de Abraão. E o rico falava assim: “Pai Abraão, 
deixa alguém ir lá avisar minha família” (Lucas 16:24). Você via que era uma pessoa 
ligada a Abraão. Não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa ligada a Abraão. Aí, o 
que foi respondido para ele?  

Não adianta, eles têm a lei e os profetas; quer dizer: o que aquela casa onde 
morava aquele homem tinha? A lei e os profetas. O que eles não tinham? O mais 
importante é você saber o que eles não tinham. Eles não tinham Jesus, eles não criam em 
Jesus. Tinham a lei e os profetas e não tinham Deus. Então Deus vai ajudando a 
gente. Ele vê com certeza o meu esforço, ele vê a maneira como eu estou aqui diante de 
vocês e querendo ajudar.  

Eu estava saindo para cá e vi em um noticiário, uma mulher que foi dar à luz no 
hospital. Era nova ainda e teve uma hemorragia, e os médicos mais do que depressa 
tiraram o útero dela. Mas a mulher morreu, e salvou a criança. A criança está viva. E os 
médicos, o Hospital deu a nota que lamenta profundamente, e manda as condolências à 
família.  

 Mas, gente, eu fiquei pensando, resolve para a casa? Será que isso resolve para a 
casa que foi massacrada com aquele acontecimento, com aquela situação? Ali tem mãe, 
pai, irmão... aquela casa que foi arrebentada com aquela situação. Você se coloca no 
lugar daquela pessoa e pensa assim: eu não estou tão necessitado. Eu acho que aquela 
casa, hoje, pelo menos hoje, ela está sofrendo mais do que eu.  

 Porque, se você olhar com um pouquinho de atenção, você vai ver que tem um 
mundo sem Deus. É um mundo que não tem onde segurar. O mundo sem Deus não tem 
onde se apegar não. Não é o nosso caso. Nós também temos as nossas aflições, as 
nossas angústias, nossas dificuldades, só que nós temos um Deus santo e verdadeiro, um 
Deus que nos leva a crer na salvação.   

“Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que 
faça triunfar o juízo” (Mateus 12:20). O que você entendeu? Nós somos a cana 
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quebrada. Nós somos esse morrão que fumega.  Então, Deus não vai esmagar a cana 
quebrada e não vai apagar o morrão que fumega. Deus não tem prazer nisso! Ele quer 
salvar você. Ele não vai esmagar estando você já quebrado.  

O morrão significa aquela lamparina quando fica só aquele preto, aquela coisa 
chama-se morrão. Aquela lamparina vai queimando, vai formando ali uma coisa que se 
chama morrão. E aquilo ali, o fogo já não está tendo força para sair dali, porque você 
precisa do pano, do pavio, e precisa do azeite. E aquele morrão ali não é nem pano, nem 
o azeite chega, e aquilo ali fica como uma coisa esquisita. E você é esse morrão cujo fogo 
está apagando, mas o que Deus está dizendo aqui? Ele não vai te esmagar estando você 
quebrantado, estando você contrito, angustiado, arrasado, já prejudicado. Pode chegar 
Nele que ele não vai esmagar, ele não vai acabar de destruir você não. Muito pelo 
contrário, ele vai colocar azeite na sua vasilha, ele vai soprar esse morrão, ele vai fazer 
isso acender. Desde que você creia, desde que você acredite, porque quem acredita vai 
até ele, pede, clama. SENHOR! TEM MISERICÓRDIA.   

Vai esfriando, apostasia, vai tirando o fogo e o azeite vai acabando. Você não põe 
azeite, o azeite vai diminuindo. Você não cuida da lamparina, ela vai perdendo, e aí, vai 
esfriando. E, assim, fica difícil para fazer uma oração. Então aproveita o 
espírito quebrantado, aproveita o problema que às vezes você passa. Para quê? Para se 
humilhar diante de Deus. Eu volto a dizer, ele não deseja esmagar o resto que tem. 
Amém?  

 Vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Deus.   
Às vezes a tristeza, a angústia, a coisa vem para nos desanimar; não é fácil não. 

Para poder você tirar ali um ‘restinho de coisa’, não é fácil. Por isso que às vezes é até 
bom. Jesus era ferido, moído, então ele estava sempre quebrantado. Ele foi tido por ferido 
por Deus, uma pessoa ferida. Então ele estava sempre precisando de Deus.  

 Deus fala assim: “Não estranheis a ardente provação que vem sobre vós como 
se coisa estranha estivesse acontecendo” (I Pedro 4:12). Aproveita o espírito 
quebrantado e vai até Deus. Amém? Vá até Deus. Às vezes é uma providência de 
Deus. Se tiver alguma coisa que Deus precisa tirar, ele vai tirar. Se tiver alguma coisa 
errada na nossa vida, ele precisa tirar, e ele vai tirar. Ele precisa tirar. Amém?  

 Amém, Jesus! Amém, Senhor Deus! Perdoa os nossos pecados, nossa ignorância. 
Perdoa Jesus, a nossa falta de entendimento. Nós acabamos pagando caro por demorar, 
por insistir na nossa própria justiça e não irmos até o Senhor.  

 Escuta a nossa oração, Jesus! Escuta a oração que cada um de nós, com certeza, 
tem feito. Não retire de nós a tua graça, o teu Espírito, a ponto de apagar a chama de uma 
vez.  

Certamente o Senhor não vai permitir que nós sejamos esmagados já estando a 
cana quebrada, já estando nós assim muitas vezes feridos, muitas vezes sem saber como 
reagir. O importante é te buscar, o importante é ir até o Senhor, conversar com o Senhor, 
querer muito mais.  

Obrigado Senhor, se a reunião foi importante para os irmãos, se a reunião foi útil, eu 
dou graças ao Senhor. Obrigado! Eu dou graças ao Senhor! Eu louvo ao Senhor!  

Renova mesmo a fé da igreja. Renova, Deus, o ânimo, traz alegria como o Senhor 
falou ali em Isaías. Vestes de alegria em vez de espírito angustiado. Vestes de louvor ao 
invés de coração abatido.   

Amém, Senhor Deus! Precisamos confiar no Senhor e saber que o Senhor é Deus e 
que o Senhor sabe o que faz e as nossas vidas estão nas tuas mãos. Amém! Amém! 
Aleluia!   
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Vamos ficar de pé. Vamos acreditar no nosso Senhor! Vamos acreditar, vamos crer 
que o nosso Senhor realmente está falando a verdade e a verdade é que nos liberta. 
Certamente o Senhor não tem prazer no nosso sofrimento. Amém!  

 Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado e abatido. Eleva os seus olhos ao 
monte de onde vem o seu socorro, e diz: Senhor, tu és o meu Deus. O Senhor é a nossa 
força, o Senhor é a nossa Salvação! Renova Deus, o nosso entendimento. Faça-nos ver 
as coisas como o Senhor quer que nós vejamos. Aleluia! Amém mesmo!  

  
LOUVOR.  
  
Amém. Pra mim é uma honra dobrar o joelho diante dele. Eu tenho o maior prazer 

em me curvar. Amém, Senhor Deus! Não retire de mim essa graça.   
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Goiânia 26 de setembro 2018.  
 
 
  

8 - Precisamos saber orar e invocar a Deus   
 

 

 

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

Qual seria a obra de Deus hoje? A obra, a construção? A obra de Deus é a 
edificação da Igreja, a construção da Igreja. As Escrituras dizem que: “Deus não habita 
em casa construída por mãos de homens, que casa me edificareis vós?” (Atos 
7:48).   

Jesus veio e lançou a pedra fundamental da Igreja, os fundamentos da Igreja, 
mostrando como seria edificada a Igreja; e a obra de Deus começou a ser realizada ali 
naqueles dias. A obra, propriamente dita, começou ali.  

Até então, existia projetos, falava-se muito ao longo do tempo; mas a obra, a Casa 
de Deus, que é constituída pelo corpo de Cristo, que é constituída pelo Povo de Deus, 
teve início com Cristo. É bom que você entenda isso para ver o que você está fazendo 
hoje; o que você irá fazer hoje.   

Os apóstolos lançaram o fundamento, eles fizeram a parte deles. Depois dos 
Apóstolos, ao longo do tempo, muita gente deu a vida pela Igreja, para que esse Povo 
existisse. Esse povo é a Igreja que está sendo edificada no céu. O céu que eu digo é no 
mundo espiritual, longe das vistas do inimigo. A Igreja não pode ser notada, não pode ser 
vista.    

Como eu já falei muitas vezes, ninguém sabe, aqui entre nós, quem faz parte da 
Igreja. Todos são convidados, todos são chamados. Quem serão os escolhidos? Só 
aquele que irá saber escolher. Todos nós somos chamados, e Deus, num determinado 
momento, vai escolher dentre os que estão aqui agora.   

A geração dos meus pais passou. Os escolhidos daquela geração já passaram. As 
gerações dos nossos avós e bisavós passaram e os escolhidos daquelas gerações já 
foram escolhidos.  Agora, hoje, o importante é eu me preocupar com o a minha geração, e 
também, com a geração dos meus filhos, dos meus netos. O que eu puder fazer para 
ajudar a geração dos meus descendentes, eu farei.   

 Aqui deve ter, talvez, duas ou três gerações. Tem a minha, tem a geração dos 
meus filhos e eu já tenho netos; ainda não tenho bisnetos. Mas eu tenho netos já em 
condições de “arrumar” bisnetos. Então, eu já estou participando de três gerações abaixo 
de mim. Acima de mim não existe quase ninguém. A minha sogra, por exemplo, está uma 
geração acima da minha. O que importa, nesse momento, é a obra que está sendo feita 
agora. Não é hora de lançar o fundamento, porque já foi posto.   

 Está escrito assim: “Ninguém pode lançar outro fundamento...”. (I 
Coríntios 3:11).  Por quê? Porque já foi posto.   

As paredes, os altares, muitas coisas, com certeza, já estão prontas. Nós estamos, 
eu creio, vivendo, talvez, a última geração. Estamos em uma época, em um tempo cujo 
qual a igreja está passando por sua fase de acabamento.    

Quem entender isso, quem acreditar nisso, vai ter, eu acredito, facilidade em poder 
servir a Deus, fazer a sua obra.    
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Então: “Quantas vezes me apressei em buscar o meu querer. Quanto tempo eu 
perdi, sem Deus...” (Louvor do início da Reunião). Sem Deus por quê? Porque eu estava 
buscando o meu querer, eu não estava buscando o querer de Deus e, nessas condições, 
eu estava sem Deus.  “Quantas vezes eu tentei preencher meu coração, preencher o meu 
espírito, preencher a minha alma com prazeres”. O que é o normal de todo mundo. Todos 
nós temos nossos sonhos, nossos anseios, as nossas ilusões; não tem uma geração que 
não tenha isso. Toda geração tem.    

Cada geração vai lutar contra as suas ilusões. A geração do meu pai, do meu avô, 
não tinha que se preocupar com televisão, celular, rede social. A rede social é um 
problema da nossa geração; da minha, dos meus filhos, meus netos. É um problema 
sério, problema seríssimo. Por que é sério? Porque o espírito é transmitido, ele é 
transmissível.   

A Palavra diz: “Eis que o semeador saiu a semear... Semear a semente... A 
semente do Espírito de Deus” (Marcos 13:3). A semente saiu da boca de Jesus; a 
semente do Espírito de Deus saiu da boca de Jesus. Saiu o Semeador a semear a sua 
semente, a semente dos filhos de Deus que teriam o Espírito de Deus. O Espírito é 
semeado. Ele é transmissível.   

 Quando você ouve, você fica possuído por aquele espírito. São os sentidos, 
principalmente a audição... Quando você vê, aí vem à cobiça; vem o desejo; e isso 
incentiva e motiva as suas ilusões. Ainda mais que é tudo colorido, tudo muito 
bonito. Quem botou o olho ali, sofre; quem ouve, também!   

Por exemplo: a televisão; principalmente a televisão, porque não é só o ouvir, ela 
mostra. Mas não é só o ouvir e o mostrar, é também uma ideia que sai dali. Ali vem junto 
com o pacote uma ideia, um ponto de vista.  Você liga uma rádio, você está ouvindo o 
espírito da conversa, a ideia, o ponto de vista, a doutrina, a filosofia! Isso tá sendo a tônica 
no mundo inteiro.   

E no meio disso tudo está a Igreja. A Igreja está olhando tudo isso? Ela está vendo 
tudo isso? A Igreja está ouvindo tudo isso? A Igreja também tem desejos? Tem. Claro que 
o desejo da Igreja não é só o de te amar... “A não ser o de te amar, e te amar...”. Ali está 
escrito, mas quiséramos nós que fosse desse jeito.  Na verdade, os nossos desejos, as 
nossas concupiscências, são carnais, nossos desejos são naturais.   

Enquanto estivermos nesse corpo, é luta. “Ainda não resististes até o sangue na 
luta contra o pecado” (Hebreus 12:4). O sangue significa a morte, “ainda não 
resististes até o sangue”; quer dizer: quando você derramar o seu sangue como Jesus 
derramou, acabou a luta. Então, “ainda não resististes até o sangue”, quer dizer que você 
não chegou ainda até a morte, mas vai chegar na luta contra o pecado.    

O que é o pecado? Ele está aí na sua carne. São seus desejos, seus anseios, suas 
ilusões, suas paixões. Quem não tem?  Tem alguém aqui que não tem? Então está morto! 
Porque todo mundo tem. Senão, não teria luta, as escrituras não estariam certas 
dizendo: “ainda não resististes até o sangue na luta contra o pecado.” É uma coisa 
muito difícil!   

 Estávamos cantando: “Pai, quero tua obra hoje fazer, quero teu escravo 
ser...”. Para ser escravo de Deus, para fazer a obra de Deus, eu tenho que renunciar; eu 
tenho que me esforçar. Eu já não digo nem renunciar, mas me esforçar, porque os meus 
desejos, as minhas paixões são opostas à vontade de Deus, aos desejos de Deus.    

Se eu quero fazer a obra de Deus, se eu estou disposto a fazer a obra de Deus, eu 
posso? Posso. Jesus nos disse: ¨Venha e faça as contas, porque não será fácil, 
será difícil. Pode ser que você comece aqui e desanime ali, e resolva parar ali na frente, 
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porque é muito difícil. Faça as contas, porque, às vezes, você se arrependerá¨ (Lucas 
14:30 ao 31). Quem quiser realmente fazer a obra de Deus, “renuncie a si mesmo, 
pegue sua cruz e siga-me” (Lucas 9:23). Amém?   

 Qual é o motivo do nosso sofrimento? O motivo é o seguinte: não fizemos 
as contas direito, não imaginamos o que iríamos perder; não prestamos atenção, não 
olhamos exatamente o que era para fazer; qual era a obra, e aceitamos assim mesmo. 
Agora ficamos assim: angustiados, aflitos...  

Preste atenção nisso: na geração dos meus pais, dos meus avós, como não tinha 
muita oposição, também não tinha muito sofrimento, não tinha muita angústia.   

Está escrito assim: “As trevas cobririam a terra...” (Isaías 60:2).  Jesus volta 
quando as trevas estiverem tomado conta. Ele vem à hora mais escura do dia, que é a 
madrugada, antes do sol sair, o tempo escuro mesmo, para valer! Nessa situação, quem 
estava cansado, irá dormir; quem estava com a luz acessa, vai apagando. “Aí apagaram-
se as luzes e as trevas cobriram a terra”. “Porque eis que as trevas cobriram a terra, e 
a escuridão os povos; mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá 
sobre ti” (IS 60:2). Sobre ti, quem? Sobre a Igreja, sobre o Povo. A glória virá sobre o 
Povo. Mas eu não sei quem é o Povo! Essa responsabilidade eu tenho que chamar para 
mim. “Sobre ti”, sobre você.   

A escuridão tomou conta. O que quer dizer a escuridão tomou conta? A angústia, 
aflição, correria, cansaço; muita correria, muita angústia.    

Se houve aflição na geração de nossos pais, hoje tem muito mais aflição, mais 
dificuldade, mais angústia, mais luta.   

“Mas sobre ti o Senhor virá”. O testemunho de Deus, a glória de Deus, somos 
nós. Nós quem? Nós que temos, sobre nós, o Senhor. “Mas sobre ti o Senhor virá”. Onde 
está o Senhor? Onde está ele? Está sobre mim.    

 Jesus chegou e falou: “O Espírito do Senhor está sobre mim” (Is. 61:1-2). Ele 
não falou sobre nós, ele não jogou para os outros. Ele falou: “O Espírito de Deus está 
sobre mim. Pelo que me ungiu para fazer isso, isso e isso e eu vou fazer!”.  

“O Espírito de Deus está sobre mim”, mas não foi só para Ele; porque, se eu 
pegar isso e ler, vai ser para mim também.    

“O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim; porque o SENHOR me ungiu, 
para pregar boas novas aos mansos; enviou-me a restaurar os contritos de coração, 

a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos; a apregoar o 

ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus; a consolar todos os 

tristes” (Is 61:1-2).   

Se naquele dia essa palavra estava atual, hoje ela está mais ainda.   
“A ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, 

óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado” (Is 61:3). Então 
se essa doença estava lá naquele tempo, hoje mais ainda.  “...a fim de que se chamem 
árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado” (Is 61:3).   

Como é que isso funciona?   
Em outro lugar ele fala assim: “Todo aquele que invocar o Senhor será 

salvo.” (Atos 2:21). O Espírito de Deus viria sobre nós.    
Temos falado esses dias da falta que nos está fazendo o Espírito Santo. E essa 

carência do Espírito é que nos tem levado à angústia, à aflição.  Nós queremos a solução 
das coisas naturalmente.   

Se você der um copo d'água para uma pessoa hoje, amanhã ela estará com sede 
de novo. Se você der uma cesta de alimento para ela hoje, amanhã ela quererá de novo. 
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Se você pagar o aluguel dela esse mês, mês que vem ela irá ligar para você e dizer o 
quê? “Ó! o aluguel venceu!”. Então, alguém irá sair sobrecarregado com essa coisa; não é 
a solução.    

 A SOLUÇÃO É VOCÊ INVOCAR O SENHOR, é você mostrar para a pessoa 
onde está a solução. Mostrar para a pessoa onde é que ela encontrará a solução. Para o 
Espírito angustiado, a alma aflita: “Aquele que invocar o Senhor”.   

Por que a Igreja vai invocar o Espírito? Porque ela sabe que ele está sobre nós. Ele 
foi colocado à nossa disposição, Ele está sobre nós.   

Eu vou invocar o Senhor, eu vou clamar, eu vou chorar, eu vou pedir. Está 
escrito: “Ao invés de espírito angustiado, uma veste de louvor”. Então eu vou sair 
da minha oração consolado. Talvez não seja nem do jeito que eu gostaria, mas eu vou 
sair dali aliviado, consolado.  Por isso que é o Espirito Consolador. Jesus falou: “Eu tenho 
que ir, senão o Espirito Consolador não virá”.  Até hoje o Espírito Santo está nos 
consolando, porque o que tem de aflição, o que tem de problema, é uma barbaridade!   

E, normalmente, vamos buscando soluções exatamente onde não deveríamos; 
Porque nós queremos resolver o problema naturalmente.   

Você vê o seu filho passando por problema e quer ajudar seu filho de que maneira? 
Naturalmente. Você vê alguém passando por problema, e quer ajudá-lo. Se você chegar 
para ele e dizer: “faz assim”, ele não vai fazer.  E, normalmente, os pais não querem ver 
os filhos sofrendo. E, aí, acaba complicando muito mais.   

Se tivéssemos coragem, força para ensinar; como o Ericson falou aqui, para chegar 
e dizer: “Meu filho, faz assim”. Nos esforçamos, mas não vemos a pessoa fazer assim 
e, por isso, ficamos angustiados. Ficamos angustiados, e ai onde vamos resolver o nosso 
problema? É uma sequência de coisas que acaba nos obrigando a fazer isso.   

A Igreja, o Povo de Deus será colocado como objeto de louvor na Terra. A Igreja, 
por quê? Exatamente por essa Consolação que vem através das nossas 
orações.  Porque, se você ora por uma pessoa que está aflita, que está angustiada, ela 
vai se sentir aliviada. Só que ela vai voltar, se ela não fizer a mesma coisa, se ela não 
aprender, ela voltará novamente amanhã, aflita novamente.    

Se tem uma coisa que não gostamos de fazer, é de orar. “E a minha casa será 
chamada casa de oração” (Isaías 56:7).  Mas a Igreja, o Povo de Deus de um modo 
geral, não gosta de orar. Se o povo orasse, se nós orássemos da forma que Deus quer 
que nós façamos, eu creio que facilitaria muito. Mas o que prejudica? O que atrapalha? 
Exatamente a aflição, a tribulação, a angústia, a falta das coisas. Queremos resolver as 
coisas primeiro, para depois orar.   

Coincidentemente, conversando com a Isabela antes da reunião; ela me disse: “Eu 
queria falar com você um pouquinho”. Não é que eu não queira ouvir todo mundo contar 
seus sonhos, contar suas coisas, claro que gostaria de ouvir todos vocês, mas vocês 
vão entender, vão concordar que irá chegar um momento em que não será mais 
possível...  

O ideal é que toda a igreja sensibilize e entenda que não é maldade da minha parte 
e nem que eu não queira escutar. Porque são sonhos longos, são visões longas. E todas 
as vezes que oramos, Deus está respondendo, Deus está falando. Se tivesse uma pessoa 
junto para ajudar a interpretar, para ajudar a incentivar a pessoa a fazer.   

Estava conversando um pouquinho aqui com a Isabela e ela disse: “Eu tive um 
sonho”. Porque ela tá passando por um problema. Qual é o problema dela?  Às vezes 
o [problema] dela não é o meu; se fosse eu no lugar dela, não estaria sofrendo, mas ela 
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está. O problema é dela e eu tenho que respeitar. Nem sei o quê é, mas aí ela orou. 
Como foi a resposta, o sonho?   

Isabela: Eu sonhei que eu estava em um lugar muito conturbado. Nem eu estava 
entendendo direito o que estava acontecendo. Aí o meu pai, meu pai mesmo, meu pai 
carnal, aparecia e falava para mim assim: “Sobe aqui que eu vou te mostrar uma coisa”. 
Aí ele mandava subir na mão dele com os meus pés na palma das mãos dele e esticava o 
braço. E quando esticava o braço, ele falava: “Olha lá para frente”. Eu olhava e era um 
lugar que nem parecia ser no Brasil. Era um lugar bonito, umas montanhas verdes. Assim, 
um lugar tranquilo, parecia que tinha paz.  

 Rossini: Então não era o Brasil.   
 Isabela: Parecia não ser no Brasil. Um dia muito bonito, um céu azul. E eu ficava 

olhando, assim, admirada com aquilo, porque eu não esperava ver aquele lugar que eu 
estava vendo antes de subir nas mãos dele. Aí ele falava assim: “Agora vou te girar 
trezentos e sessenta graus. Vou girar para você poder ver tudo”. Aí quando ele falava 
isso, eu não confiava. Eu falava assim: “Não, você não vai conseguir me girar, eu vou 
cair”. Aí ele falava: “Não, eu vou girar, espera”. Aí eu descia por minha conta e falava: 
“não, você não vai dar conta eu vou cair”.  

Rossini: Ficou com medo.   
     
 Isabela: Fiquei com medo de cair e desci.   
Entendeu o sonho? Quem quer contar o sonho para mim, quem entendeu, ou ela 

mesma repete?   
 Luzia, você entendeu?  
É o que eu acabei de falar. Tem cinquenta e dois sonhos por hora, sonhos e visões 

é o que não falta. Quando você conversa com a pessoa, ela fala: “Olha, eu tenho um 
sonho”. “Bom dia, bom dia, eu tive um sonho com o senhor”. Não, não foi um sonho 
comigo; mas eu estava no sonho dela.    

Mas vamos ver aqui um sonho. E a Luzia preocupada com o sonho dela, não 
prestou atenção no sonho da menina.  Você vê como é que são as coisas.  A Luzia devia 
prestar atenção no sonho, quem sabe o sonho da outra resolveria o sonho dela; e o sonho 
dela, o da outra.  A Isabela, chateada, amolada, num lugar conturbado, ela já tinha comido 
todas as unhas; um sinal da ansiedade.   

Ela estava em um lugar conturbado, um lugar difícil, que lugar seria esse? Não seria 
o lugar do trabalho dela, onde ela está encontrando dificuldade para poder resolver a 
questão?   

Ela estava em um lugar conturbado.  Eu tenho certeza que o lugar no qual ela 
estava não era pior do que o lugar no qual eu estou. Não era pior do que o lugar onde o 
Vitor está, não era pior do que o lugar onde o Lucas está. Ou seja, um lugar que todos nós 
estamos; todos nós estamos num lugar que jeito?   

   

Isabela: Conturbado, cheio de aflição, não conseguimos ver uma solução.    
   

Você não estava vendo saída. Era um lugar, eu imagino, terrível, não é isso? Um 
lugar de aflição. É o lugar onde todos nós estamos. Onde? Na terra, no mundo de hoje. É 
o mundo de hoje. Duvido que uma pessoa que está nesse mundo não esteja 
nessa situação. Não adianta vir falar para mim que não. Não acredito; é mentira. Uma 
pessoa falar o contrário é mentira. Nós estamos no mundo, esse mundo não tem jeito.   

 Aí o pai dela... Quem? Quem que pode pegar você na mão assim, quem?  O pai 
dela pegou... e ainda tem gente que não acredita em sonhos, não acredita que Deus fala 
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através do sonho. Sonho todo mundo tem, mas uma palavra de Deus... Mais claro do que 
isso não tem. Uma palavra de Deus através do sonho, através da visão. O pai dela pegou 
e levantou ela na mão, e ela aqui na mão dele, só Deus poderia fazer uma coisa como 
essa.    

E Ele mostrava para ela: olhe lá; lá na frente... Ela olhava e via uma Nova Terra. Ela 
via um lugar diferente daquele que ela estava, que era conturbado, aflito, estragado, 
feio.  Ela já viu aquilo [Nova Terra] e falou: Isso aqui não é o Brasil.   

Não é lugar nenhum!   
Era a Terra que Deus prometeu. Era a Terra do nosso sonho, era a Terra que Deus 

prometeu. Mostrou para ela e falou: “Agora aguenta firme aí que eu vou virar, girar você e 
te mostrar do outro lado. Vou te mostrar o lado oposto”.   

Eu gostaria tanto que você tivesse aguentado a barra! Você não quis, não é?! Para 
você contar para nós, mas ela não precisava; é o que estamos vendo aqui, gente! 
Amém?!   

Eu pergunto: será que Deus não está presente, ouvindo nossas orações? Será que 
Deus não está vendo as nossas aflições?    

Por que demoramos a fazer as orações? Por que demoramos? Você teve sonho, 
invocou o Senhor; já pediu orientação? Não; ficamos querendo soluções naturais, 
querendo resolver o problema naturalmente. Amém?!   

E o Povo de Deus, a Igreja que vai glorificar a Deus, Isabela, será constituído por 
aqueles que olham para cima, que confiam em Deus, e vão esperar em Deus.   

Orações, porque, quando você faz a oração, você é consolado. Quando você faz a 
oração, quando você clama, quando você chora, quando você olha para o lugar de onde 
vem o seu socorro, você é consolado.    

Mas não queira que Deus venha tirar a Isabela daquele lugar onde ela está; só se 
arrancasse a Isabela do mundo, só se tirasse ela do mundo, porque, o que ele mostrou? 
Ele mostrou o mundo, minha filha! “Eu vou te tirar daqui, vou botar aqui; vou tirar você 
dessa residência, passar para essa residência; mas será tudo a mesma coisa. Eu vou 
passar desse hospital para outro hospital, vai ser tudo a mesma coisa. Você não quer 
esse marido? Vou te dar outro marido, vai ser a mesma coisa, se não ficar pior. Não é o 
seu negócio, não é a sua casa; é o mundo, minha filha! É todo o mundo. É tudo”.   

 “No mundo tereis aflições...” (João 16:33); então, “livra-me do mal, 
Senhor.  Senhor, acampa os teus anjos ao meu redor, nesse lugar escuro, 
tenebroso”. Todo mundo está nessa aflição. A terra está nessa aflição.  

Então, não é tirar a pessoa; não pense que vai ser a solução trocar de lugar, de 
posição, de profissão; tente arrumar a sua vida com Deus onde você está, onde você 
estiver.    

 Você viu a resposta sábia que Deus deu para ela? “Minha filha, tirar você daí e pôr 
onde?”. Só quando chegar esse lugar bonito. Não tinha ninguém nesse lugar bonito, não 
tinha sido ocupado ainda, ninguém tinha chegado lá. Vamos apressar essa hora, apressar 
o dia em que vamos ocupar essa terra.    

Mas para tudo isso tudo tem que ter fé, você tem que acreditar. “Senhor, então que 
eu tenha paz, que eu tenha tranquilidade aqui nesse inferno”. É assim! “Que eu seja 
aliviado nesse inferno”.   

Como diz na Salve Rainha: “Gemendo e chorando neste Vale de Lágrimas... E 
depois deste desterro, desse exílio...” E depois desse desterro, desse exilio, que vamos 
chegar lá.   
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 Só os sonhos não vão resolver o seu problema. O que irá resolver é a atitude que 
você tomar. A palavra que você ouvir não resolverá seu problema. É a atitude, a 
providência, o seu desejo de fazer daquela forma.  

Eu fiquei encantado com esse sonho seu. Eu pego para mim, me ajudou demais. Se 
você não fizer, eu vou fazer para mim, hoje mesmo eu já vou tomar providências.   

A Carmem teve uma visão muito interessante esses dias. Se eu estiver errado você 
me corrija, por favor, a visão “do Posto Ipiranga”. Interessante que Deus usa tudo para 
esclarecer bem para gente.   

Tinha uma pessoa que chegava e perguntava alguma coisa para ela, mas ela não 
entendia bem o que a pessoa perguntava, e também não entendia a resposta que o outro 
dava. Um senhor sempre dava a seguinte resposta: “Posto Ipiranga”. Ela falou: “uai, mas 
Posto Ipiranga?”. Ela começou a pensar: “Posto Ipiranga que vai resolver os problemas? 
E isso assim, assim?”. “Posto Ipiranga”, “Não sei o quê, não sei o quê?”, “Posto 
Ipiranga”.   

 Aí, de repente, ela começou a perceber que não era Posto Ipiranga que ele 
respondia e também começou entender o que a pessoa perguntava. Aí mudou a 
conversa.  A pessoa perguntava: “Onde é que eu vou encontrar, como eu vou arrumar, 
como eu vou achar a minha salvação?”, aí ele falava... Era um lugar e estava escrito 
lá: “MUITO ESFORÇO!”.     

E a minha salvação? “Muito esforço”. E se eu quiser o Reino de Deus? “Muito 
esforço”. E se eu quiser ter paz? “Posto Ipiranga”. E se eu quiser não sei o quê? E se eu 
quiser arrumar um marido bem ajeitado, abençoado, etc. amável, companheiro, 
arrumo onde? “Posto Ipiranga”. Mas, na realidade, não é Posto Ipiranga, é o quê? MUITO 
ESFORÇO, MUITO ESFORÇO.    

Eu quero o Reino de Deus, eu preciso alcançar o Reino de Deus. Eu quero estar 
sendo dirigido, reinado por Deus. Eu quero Ele!   

 Você pode ter certeza que você está no Reino de Deus, por quê? Você orou e ele 
respondeu.  Agora, pega isso. Se Deus respondeu a minha oração é porque ele está 
sobre mim, é porque está me vendo, é porque Ele me ouviu. “E quando ouvires a voz de 
Deus, não endureça o seu coração” (Hebreus 4:7).  Se Deus responde a minha oração, 
é porque ele está perto de mim e eu estou perto dele. Eu estou na Casa Dele.   

Então, MUITO ESFORÇO, MUITO ESFORÇO.   
Você vai sair daqui, Isabela, convencida de uma coisa: É aqui mesmo, onde você 

está; olha, de repente, pode sair daqui e ir para um lugar pior.  Se Deus quiser, será 
naturalmente, você irá sair naturalmente, você fará a coisa naturalmente. O importante é 
que você seja capaz de servir a Deus ali.   

 Eu me lembro que quando eu comecei a buscar a Deus, logo comecei a pensar: 
como vou servir a Deus aqui dentro do exército? Como vou servir a Deus aqui? Um lugar 
onde você tem que mandar, você tem que obrigar, você tem que chamar atenção; um 
lugar onde você tem que punir! É um negócio diferente. Aí eu falei: “Mas como?”.   

Deus respondeu para mim depois, do jeito Dele responder: “É aqui mesmo que eu 
quero que você saiba, é aqui mesmo que você vai aprender, é aqui mesmo que eu quero 
que você sirva”. Onde você está, sirva a Deus; onde você está, seja fiel a Deus; onde 
você está, contribua da melhor forma.   

 Jesus veio a terra e não era um lugar no qual Ele foi bem recebido; não era um 
lugar ideal para Ele morar; não era o lugar ideal para ele viver. No entanto, Ele viveu; Ele 
fez, serviu a Deus.  
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Deus falou conosco? “Quantas vezes me apressei em buscar o meu querer” e 
nunca deu certo; mas quando eu resolvi fazer a obra de Deus eu disse: “Senhor, eu estou 
aqui no quartel...” “Então está certo, aí onde eu te achei, é aí que você vai ficar”.  Ou eu 
vou escolher um lugar bom para fazer a obra de Deus? Tem algum lugar bom nesse 
mundo que você possa viver sem opressão, sem aflição, sem angústia, tem algum 
lugar? Tem, Joana? Não tem, meu filho, não tem mesmo! Parece que quanto 
mais se mexe, mais fede.   

 Então vamos orar, vamos invocar o Senhor, vamos fazer a coisa com mais esforço, 
vamos pelejar. Porque, se as trevas estão cobrindo a Terra, é sinal que do outro lado já 
está verdinho, verdinho... Do outro lado está arrumadinho, só esperando por nós, amém?   

Vamos então curvar nossas cabeças e agradecer a Deus.   
Amém, Jesus. É verdade, Senhor. Se foi da Tua vontade que eu servisse ao Senhor 

como pai, como avô, como um irmão mais velho da igreja; se foi da Tua vontade que eu 
fosse uma luz ali no quartel, que eu tenha correspondido. Que eu tenha saído de lá com a 
minha cabeça erguida, com a minha consciência tranquila. O que eu espero, Senhor 
Jesus, é que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos console, porque, 
realmente é grande a aflição do tempo presente. É grande o medo, o receio, a angústia. 
Nós precisamos de ti, Jesus... Nunca precisamos tanto quanto agora. E nesse lugar 
conturbado, difícil, onde o Senhor encontrou a Isabela, onde o Senhor a pegou em tuas 
mãos, certamente o Senhor também está presente, porque o Senhor tomou-a nas mãos. 
Eu sei que o Senhor não nos deixa só, eu sei que o Senhor também está conosco, não 
tem nos deixado só.   

 Escute as nossas orações! Escute, Senhor Deus, e faça assim com todos nós. Nos 
tome na palma da sua mão e nos leve, Senhor Deus, a ver a realidade, a verdade. Nos 
leva a entender Senhor, que não é só comigo, mas com todos os habitantes da terra. 
Todos! Ensina-nos a orar. Ensina, Senhor Deus, como devemos te buscar. 
Como  devemos, pai, confiar no Senhor! Te pedimos em nome de Jesus, em nome de 
Jesus! Escuta as nossas orações, nos console, e que possamos realmente ser a luz, ser 
aquilo que o Senhor quer que sejamos onde estivermos. Obrigado, Jesus!   

 É ali onde eu estou que o Senhor está. O Senhor está comigo. Se eu estou ali, o 
Senhor está comigo! Amém! Aleluia! Que brilhe a nossa luz, que brilhe, realmente, a 
nossa luz! Que o sal, o sabor esteja presente em nossas vidas.    

Obrigado, Jesus, louvado seja o Senhor! Amém!   
Que essa palavra tenha consolado você! Que essa palavra tenha, realmente, 

mostrado a você que Deus está conosco! Ele está sobre você! Olha para cima, levanta 
sua cabeça. Deus proverá! Deus Proverá! Aleluia!   
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Goiânia, 06 de outubro de 2018. 

 

 

9 - A Igreja não pode ser natural, tem que ser espiritual. 

 

Amém! Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja 
com todos. 

Normalmente, o começo... Quando estávamos aqui louvando, cantando... Tem 
alguma ligação com o que vamos falar. É até uma maneira boa de Deus provar para nós 
que Ele está dirigindo. Às vezes a música vem para confirmar; às vezes é um sonho de 
uma pessoa; ou uma pessoa tem uma visão. Muita coisa acontece para nos ajudar na fé, 
para confirmar. 

Os judeus pediam a Jesus: faça alguma coisa para que nós possamos crer! Para 
nos ajudar na fé. É bom nos ajudar na fé. 

Estávamos cantando, agora no final: “grande Senhor que me cura, deixa-me ver tua 
face, deixa-me ver tua glória”.  

Toninho: e renova em mim teu Espírito Santo, e transforma-me para que eu possa 
ser a tua imagem...  

Claro que seria bom, seria ótimo se pudéssemos ver; se pudéssemos ser 
renovados, sentir renovados, principalmente no que diz respeito ao Espírito. “transforma-
me para que eu possa ver tua face, deixa-me ver tua face”. Claro, quem não gostaria? 
Mas quem poderia ver Deus? Será que Jesus não quis isso? Será que Jesus não desejou 
ser isso que estamos querendo ser? Ele quis, Ele desejou e se tornou o quê? Espiritual. 
Jesus se tornou espiritual. Amém! 

A nossa condição, preste bem atenção nisso, que é interessante! Nós viemos ao 
mundo, o primeiro homem é descendente de Adão, é descendente de Eva. O primeiro 
homem, ou seja, a sua primeira condição é natural. Ninguém nasce espiritual, nasce 
natural. Todo mundo nasce natural, seu filho, meu filho, nossos filhos, todos nós 
nascemos assim.  

Nós viemos ao mundo naturalmente e depois que nos transformamos, depois que 
nos tornamos espirituais. Aí sim, espiritual, você pode alcançar muita coisa. Jesus veio de 
que forma? Espiritual ou natural? Natural. Ele nasceu de mulher. Ele fez questão de 
passar por todos os passos que estamos passando. Preste atenção, eu quero que vocês 
entendam. Ele fez questão de passar por todos os passos que nós passamos. 

Nós nascemos naturais, ele também nasceu natural. Nós nascemos de mulher, ele 
também nasceu de mulher. Todas as pessoas nascem de mulher. É a mulher quem gera 
o homem. 

Jesus nasceu de uma mulher. Então, primeiro, ele foi natural, e, ao longo do tempo, 
ele se tornou espiritual. O que é espiritual? O que seria uma pessoa espiritual?  
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Nós temos pessoas espíritas, pessoas espiritualistas. O que é uma pessoa espírita? 
Uma pessoa espírita acredita na existência de espíritos. Acredita e entra em contato com 
o espírito. Ela acredita, e não só acredita, como tem certeza e entra em contato com o 
espírito. 

Foi uma coisa que me ajudou muito a acreditar na existência do Espírito. Por quê? 
A pessoa que é carnal, natural, não acredita na existência do Espírito. Ela pensa assim: 
“morreu, acabou, não tem mais nada”. Na verdade, não é assim. Nós somos corpo, alma 
e espírito. Uma pessoa tem um espírito nela, é o espírito que deu a ela a vida. O espírito 
recebeu o nome que você tem e o espírito recebeu o corpo no qual você está.  

O espírito tem mais valor do que o seu nome, tem mais valor do que você. O 
espírito é o que vivifica; o espírito que tem importância. A obra é no espírito, quem pecou 
foi o espírito. Tudo está relacionado ao o espírito e não à carne. Quando o espírito entrou 
no mundo, ele recebeu um corpo e um nome. Cada um de nós aqui, somos um espírito. 
Somos uma alma vivente, quer dizer, um espírito que está vivendo. Somos uma alma 
vivente, ou seja, um espírito que está vivendo esta vida, que está passando pela terra. Um 
dia Jesus entrou no mundo e, ao entrar no mundo, Ele entrou da mesma forma que todos 
nós também entramos. Ele entrou e recebeu um nome e um corpo.  

Aí, como nós fomos castigados e condenados, ao entrar no mundo não enxergamos 
nada, não vemos nada. É uma prova que Deus faz conosco. Na hora que entramos no 
mundo, ficamos isolados, perdidos no deserto, sem rumo, sem direção. É uma 
condenação! Todos nós fomos condenados a ter que passar por isso antes de entrar na 
terra que Deus prometeu. “Ele colocou uma espada guardando o caminho da Árvore 
da Vida” (Gênesis 3:24). Colocou um impedimento para todo mundo. Todos tem esse 
impedimento, ou seja, nós entramos no mundo naturais, carnais. Se você continuar desse 
jeito, carnal, animal, você não entenderá as coisas de Deus. Por quê? Porque Deus é 
espiritual, Deus é Espírito. Jesus entendeu isso e começou então a buscar o céu. 

 O que é espiritual? Uma pessoa espiritual é uma pessoa que começa a olhar para 
o céu. Quem não acredita no Espírito não vai buscar o Espírito. 

Quem não acredita no espírito, acredita na carne; confia na carne, no que ele faz, 
na inteligência dele; é o trabalho dele, é a justiça dele. Quem não é espiritual só acredita 
no que ele [mesmo] faz. Agora, quando você é espiritual, acredita em outra força, em uma 
outra dimensão, no mundo espiritual. Então você invoca, conversa, medita, pensa, fecha 
os olhos, quer falar com o mundo espiritual. Você quer que o mundo espiritual te ajude, 
que o mundo espiritual participe da sua vida. A pessoa espiritual é aquela que vai 
deixando de ser natural e vai passando a confiar, acreditar muito mais nas coisas 
espirituais.  

Por exemplo, se você invocar o lado errado, você terá uma experiência com o lado 
errado. Uma vez eu falei que não seria ruim. Não é bom, na verdade, é muito tenebroso. 
Mas seria uma experiência se tivesse alguma coisa que você entendesse que é 
sobrenatural. 

Quando a mulher conversou com Jesus na beira do poço, Jesus falou para ela: 
“você teve cinco maridos” (João 4:18). Imediatamente a mulher entendeu e disse: “esse 
homem não é normal. Ele falou que eu tenho cinco maridos e ele acertou; e ele falou que 
o marido que agora estou com ele não é meu”. Realmente ela devia saber que não era. 
Então, essa pessoa (Jesus) passou a ser importante para ela. Quando você vai a 
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cartomante, uma pessoa que lê a sorte, você vai uma vez e a tendência é voltar. 
Consultar o mundo espiritual é uma necessidade que nós temos. De saber, por exemplo, 
o horóscopo. A quantidade de gente que consulta horóscopo! Quando as coisas apertam 
muito, ela recorre ao sobrenatural. Essas pessoas que normalmente chegam a ir a um 
lugar desse, a tendência é voltar. Por que elas voltam? Porque deu certo. 

Eu já contei para vocês que eu consultei, e deu certo, foi verdade. Mas, depois, eu 
pensei comigo: “não vou voltar mais nesse negócio, não”. Fiquei meio receoso: “esse 
‘negócio’ não está muito certo”. Mas a situação apertou de tal maneira que eu voltei. 
Quando eu voltei, sabe o que ele falou para mim? “Você é forte hein?! Demorou a voltar! 
Você demorou vir, pensei que você não vinha, mas você veio!”. Pronto, comi na mão dele 
de novo. Tudo que era feito tentando resistir a coisa, a força dele sempre era maior. Isso é 
espiritual. 

Quando eu chegava lá, ele falava para mim todos os passos que eu tinha dado, 
tudo que eu estava fazendo. Como você não volta?! Isso que é espiritual, gente! Tem 
alguma coisa sobrenatural que me vê, que me acompanha. 

Aí, ele falou para mim: “quando você precisar lá no seu serviço (porque estava 
tendo um problema), você acende um cigarro para mim. Mas não ponha a boca no 
cigarro, não”. Eu pegava o cigarro, botava o isqueiro e percebia que tinha alguém 
chupando o cigarro. Porque, quando você vai acender, se não tiver chupando o cigarro, 
não acende. E acendia bonito. Aí eu puxava a gaveta para ninguém ver, botava o cigarro 
em pé e a coisa era favorável. Então eu tinha ali a carteira de cigarros dele! Daí qualquer 
coisa... Você fica dependente daquela força espiritual.  

Os reis consultavam os espíritos através dos magos. Nabucodonosor tinha 
quatrocentos, não eram bem feiticeiros, eram pessoas que invocavam os espíritos, só 
isso, mais nada. 

Daniel fazia parte desse povo. Só que certa vez aconteceu um fato que o rei ficou 
meio ‘cabreiro’ e falou: “eu contar o sonho para vocês e vocês discernirem o sonho?! Ah! 
Mas, desse jeito é fácil! Eu tive um sonho. Agora, faremos o seguinte: eu não vou contar o 
sonho. Vocês não entram em contato com o mundo espiritual?!”.  

Então, se a pessoa irá discernir o sonho para você, também pode contar o sonho. 
“Eu não vou contar o sonho!”. E deu um prazo para eles: “Eu quero que vocês tragam o 
discernimento do sonho”.  Aí o rei chamou o secretário de ‘imprensa’ dele e falou: “esse 
povo aí tem tantos dias para trazer a mim o sonho e a interpretação, senão, mate todos 
eles”. Acho que não deu nem tempo para eles invocarem os demônios deles. Aí, chegou 
alguém, Daniel, e ficou com pena daqueles quatrocentos. Daniel falou: “espera aí, não 
faça isso, vá e fale para o rei me dar um tempo”.  

E Daniel foi orar e perguntar a Deus: “Senhor, eu tenho certeza que o Senhor pode 
me dar esse sonho e me dar a interpretação”. E Deus não deu o sonho a Daniel?!  

Daniel chegou lá... “Seu rei, o sonho seu foi assim, assim, assim”. E o rei 
respondeu: “realmente o sonho foi assim. E a Interpretação?”.  

“Então vou dizer para você agora a interpretação”. Antes, Daniel falou para ele: “tem 
um Deus no céu que é Deus! Nesses aí, desse povo seu aí, eu não confio! Mas no Deus 
que eu confio, é cem por cento”. 
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Então, aquele quem eu consultava, aquele de quem eu dependia, que me pedia 
cigarro, não era cem por cento. Ajudava vinte, trinta ou dez por cento...  Mas na hora que 
você mais precisa, ele te deixa na mão. Por quê? Porque tem outros acima dele. É uma 
hierarquia espiritual. Vem outro maior, e, então, ele é obrigado a entregar você para o 
outro. Aí a sua situação vai ficando cada vez pior.  

A conclusão que eu quero chegar é que a igreja não pode ser natural, ela tem que 
ser espiritual. Amém? Porque a nossa luta não é contra o natural, a nossa luta é contra as 
hostes espirituais. 

 Aí com quem você vai lutar? Daniel tinha um Deus no céu do lado dele. Como você 
vai enfrentar as hostes espirituais se você não tem um espírito que seja capaz? Que seja 
maior do que aquele que está vindo contra você? Não foi isso o que aconteceu com 
Daniel? “Tem um Deus no céu, o meu Deus, o meu eu garanto”. Elias, Moisés, ali todo 
mundo teve guerras, lutas espirituais. De um lado estava, também, um espírito. 

A igreja não pode ser natural, porque se ela for só natural... O nosso zelo consome 
o espírito. É como se você não precisasse. Você pensa assim: “eu faço tudo certinho, não 
sei o que, não sei o que; eu sou bonzinho, eu pago, eu compro. Eu não fiz isso eu não fiz 
aquilo”. Então você pensa que tem razão. Não gente, não é assim! Tem uma guerra 
espiritual que disputa a nossa vida. Tem uma guerra no mundo espiritual disputando as 
nossas vidas, que são os amigos e os inimigos. Os amigos querendo a sua salvação e os 
inimigos querendo a sua destruição. 

Espíritos do lado de lá, e espíritos do lado de cá. Está escrito assim: “resiste o 
diabo e ele fugirá de vós” (Tiago 4:7). Mas como eu vou resistir o diabo? Na carne? No 
peito? Eu não sei nem onde ele está!  

Eu não sei o que ele está fazendo, como ele age; eu não sei como é que ele está 
produzindo a obra; eu não sei onde é que ele anda. Como que eu vou resistir o diabo? 
Quem pode me tornar resistente ao diabo? 

Então, chegou o momento que rompi com tudo isso e não foi fácil. Por quê? Eu 
contei para vocês que bastou eu demorar um pouquinho que a coisa apertou de tal 
maneira que eu tive que ir lá. Mas chegou o momento que era vida ou morte. Eu não me 
arrependo de ter ficado do lado que eu fiquei. Eu fiz como Daniel: “eu vou ficar do lado do 
Senhor, haja o que houver, custe o que custar eu vou ficar do lado do meu Deus”. Amém? 

Mas eu fui fazer o quê? Eu fui atrás, invocar, chamar, pedir. Amém? Invocando, 
acreditando que existe. Invocar o espírito... Porque não adianta só cantar do jeito que nós 
cantamos, porque, cantamos e fica por isso mesmo. Não! A igreja tem que ser espiritual, 
ou seja, ela precisa acreditar na existência do Espírito. Porque a luta sua é contra os 
espíritos. 

Por isso que está escrito assim: veste a armadura de Deus. “Põe o capacete, põe a 
couraça, põe o cinto, veste a armadura de Deus” (Efésios 6:11), porque todos os dias 
você tem algum problema espiritual. Todos os dias tem alguma coisa que pode te largar 
no chão!   

O diabo anda ao nosso redor, ele nunca irá descansar. Ele não tem problema de 
fadiga, de cansaço, de preguiça. Os espíritos não têm esse problema que nós temos. 
Pressão alta, canseira, diabetes, colesterol... Ele não tem essas coisas. A nossa luta não 
é contra carne, vocês podem ter certeza. O povo de Deus é diferente dos outros povos. 
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Por quê? Porque o povo de Deus é espiritual. Nós não somos espíritas, os espíritas 
acreditam na reencarnação. A diferença é só essa, mas eles também são espirituais. Eles 
são espirituais, nós somos espirituais também. Mas o nosso lado, o espírito que nós 
invocamos, o guia nosso... Então quanto mais espiritual eu for, melhor para mim.  

Quando Natanael veio conversar com Jesus, Jesus já disse a ele: “Eu te vi debaixo 
da figueira” (João 1:48); “Eu já estava aqui te esperando, eu sabia que você vinha aqui. 
Qual é o problema? Eu já te vi”. Natanael desmontou todinho, se ele vinha com algum 
argumento, alguma coisa, ali já acabou. Isso é um dom. Às vezes a igreja tem medo de 
ser espiritual, nós temos medo de ser espirituais.  

O Chagas tinha um dom interessantíssimo. Só que quando a pessoa é espiritual, 
ela é perseguida. Por exemplo, Jesus, quanto mais ele cresceu espiritualmente, mais o 
mundo se levantou contra ele. Mais de Deus ele precisava. Ou ficamos do lado de cá ou 
ficamos do lado de lá. Em cima do muro não é o lugar ideal para ficar. Vista a armadura 
de Deus, largue o lado de lá! 

O Chagas era uma pessoa que tinha um dom tremendo. Eu me lembro de que uma 
época teve um avião que explodiu no ar, e morreu cerca de trezentas pessoas de uma 
vez. Foi um desastre terrível da aviação. 

O Chagas levantou de manhã e me ligou, porque ele me ligava e falava: “isso, isso 
e isso. Eu vi isso, isso, isso”. Ele falava para mim e durante o dia ficávamos só esperando 
aquilo acontecer. Aí ele viu o avião explodindo no ar e falou: ”foi muita gente, muita 
gente...” Isso de manhã. Por volta de 10h30, 11h, saiu a notícia do avião que havia  
explodido no ar.  

Outro dia, estava terminando o expediente e tinha um cabo amigo dele que, às 
vezes, iam embora juntos. O cabo fazia um trajeto certinho para ir para casa. Saía do 
quartel, passava por aqui, por aqui, ia de moto, e saía na casa dele todo dia. O Chagas 
estava de serviço, ficou dentro do quartel. Quando deu a hora, o Chagas, naquele 
momento, falou: “vai acontecer um desastre com o cabo fulano”. Aí saíram correndo para 
impedir o cabo de sair, para não deixar o cabo sair. Quando chegaram lá no portão, o 
cabo tinha acabado de sair. 

 Ele podia ter falado: “manda ambulância!”. Aí, ficou todo mundo naquela 
expectativa, porque ele falava, ele avisava às pessoas que estavam perto... Não demorou 
trinta, quarenta minutos e o telefone do oficial dizia para mandar socorro porque o cabo 
tinha sofrido um acidente grave. Não morreu, mas sofreu o acidente. 

Ele tinha esse dom impressionante! Mas ele também era muito perseguido. Então, 
precisava ser uma pessoa que buscasse muito a Deus. Ele era uma pessoa muito 
perseguida, certamente por causa dessa situação. 

Um dia, por exemplo, ele saiu do quartel a noite... Maysa era o bairro onde ele 
morava e tinha um trecho enorme de chão por onde ele passava de moto. Ele disse que 
passava ali à noite e que não tinha como não sentir medo. Aí, ele ia passando de moto e 
escutou uma voz dizendo: “Chagas!”. Aí ele diminuiu a velocidade, olhou, e não viu nada. 
Quando ele saiu de novo, começou a andar, ouviu novamente: “Chagas!”. Então ele parou 
e pensou: “agora eu vou parar, eu vou descer, tem que ter alguém”. 

Quando ele olhou para trás, viu um cachorro em pé. Quando ele ficava sentado era 
um cachorro bonito, muito bonito. Ele falou: “mas não pode ter sido esse cachorro”. Ele 
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olhou o cachorro, montou na moto e saiu. Quando ele montou na moto, o cachorro falou: 
“Chagas!”. Aí ele disse que não olhou para trás e não quis nem saber, ele ‘rumou o pau’ e 
foi embora. Ele tinha essas coisas fantásticas, se eu fosse contar para vocês aqui... Dons 
espirituais... A igreja precisa ser espiritual. Nós precisamos ter contato com o mundo 
espiritual. 

Quando Jesus falou: “eu e o pai somos um; o que o pai faz, eu faço também” 
(João 10:30). O que nada mais, nada menos era do que... O Espírito de Deus usava ele. 
“Quero ser usado da maneira que te agrade...”, nós não cantávamos assim? Nós falamos, 
as vezes, nós pedimos. Mas se Deus for usar realmente o vaso... O melhor para nós seria 
ser usado por Deus, dirigido por Deus, guiado por Deus. O guia, o Espírito de Deus 
guiando, dirigindo.  

Quando Jesus disse: “eu e o pai somos um (João 10:30); a unidade da fé; quem me 
vê a mim, vê ao pai. O que eu faço não sou eu que faço, mas o pai que está em mim é 
que faz”. O que ele quis dizer com isso? 

Pilatos chega a dizer para Ele: “então você está dizendo que você é Deus!”. “Eu não 
estou falando que eu sou Deus, eu estou falando que Deus está em mim”. (Lucas 23:3). 
Aí Ele disse: “eu expulso o que está do lado de lá, e, se eu expulso o que está do lado de 
lá, eu mando no que está do lado de lá. Saia, faça isso, faça aquilo”. (Mateus 12:28). 

Vocês acham que seria ruim nós sermos espirituais? Não, gente! Maior é o que está 
em mim! Porque se nós não formos espirituais, automaticamente nós seremos naturais. 
Agora, se você quer ser espiritual do lado de lá, tem muitos lugares para você ir e muitos 
espíritos para você invocar. Se você quiser ser espiritual do lado de cá, tem como. Aliás, 
tem como não; deve!  Todo aquele que invocar o Senhor... (Atos 2:21). Invocar o 
Senhor! Então, Deus nos manda invocar. 

“Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 
  Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis 
guiados.” (I Coríntios 12:1-2). “Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que 
sejais ignorantes”. Ignorantes a respeito do dom espiritual.  Tem o dom de ensinar, o 
dom profetizar, o dom da fé, o dom de expulsar o inimigo, o dom da cura, o dom de visão; 
existem vários dons que são inerentes ao Espírito, não à carne. 

Dons espirituais. A igreja precisa acostumar e buscar o Espírito de Deus. “Senhor, 
dá-me do teu Espírito. Senhor, enche-me do teu Espírito. Põe a tua palavra na minha 
boca. Senhor eu vou, mas eu vou em nome do Senhor. Eu vou e o Senhor será comigo. 
Onde eu colocar a minha mão, onde eu colocar o meu pé...”. Eu preciso acreditar no 
poder que o Espírito exerce. Amém!? 

Agora mesmo, conversando no hospital com a Rosa Maria, ela me falava que 
estava com muito medo de ir para os Estados Unidos. Porque ela ia levar o menino dela, 
o Guilherme. E ele estava dando muito trabalho... Muito problema, muita dificuldade, ela 
estava morrendo de medo. 

Ela ligou para mim e falou: “eu não vou se o senhor não vier aqui e me abençoar. 
Eu não vou! Eu vou perder a passagem e o senhor vai ser responsável”. E me ameaçou, 
eu tive que ir lá correndo. 

 Primeiro eu chamei o Guilherme, orei com ele, falei com ele, mas eu falei com ele 
com autoridade: “Você vai e não me cria problema! Deus abençoe, vá em paz. Rosa 
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venha cá, tal, tal, tal”. Voltei para casa tranquilo. Amém? Certo de que o que eu tinha que 
fazer, eu fiz.  Agora, se Deus foi comigo, ele honraria... Ele honra, porque, se você não 
tiver fé, você não vai. Você fala: “não! Deus me livre, vou me responsabilizar pelo 
negócio!”. Você não vai. 

 Você fala e Deus  te honrará. O Espírito agirá mediante a sua fé. Daniel chegou e 
disse: “deixe-os aí, não mate ninguém! Eu falarei com meu Deus!” E ia falar com Deus. E 
o sonho que veio na cabeça dele, ele teve coragem de contar o sonho, entendeu!? O 
sonho veio na cabeça dele... Não ficou Deus falando para ele: “olha, tal, tal, tal”, não! O 
sonho veio na cabeça dele e ele acreditou que aquele era o sonho. “Senta aí rei, que eu 
vou te falar o sonho”. 

E se não fosse? A cabeça dele seria a primeira [a rolar]. Mas olha que coisa 
tremenda... Não pensem vocês que Deus ficou falando na cabeça dele o sonho. O sonho 
veio na mente dele, e, é como se ele dissesse: “olha, o sonho foi esse”. Agora, se ele não 
tivesse coragem, ele não iria lá falar. Quando Deus faz as coisas, não é escrito ou com 
alto falante na sua cabeça, não. Não é assim! Deus fala: “vai e eu vou ser com a tua 
boca, o que você falar, está falado” (Êxodo 4:12). Daniel chega diante do rei e diz: “o 
sonho foi esse”.  

Aí a Rosa estava falando assim: “olha, o senhor precisa voltar lá em Pires do Rio de 
novo. Para me ajudar, porque o Guilherme não sei o quê, não sei o quê...”. Pois é, Rosa, 
e a viagem, como foi? “Pois é, a viagem foi maravilhosa. Mas chegou da viagem, terminou 
a viagem...”. Porque a benção foi só para a viagem. Ela não pediu a bênção foi para a 
viagem? Então, gente, por que não pedimos a bênção definitiva? Porque não rompemos 
realmente?  Não, você fica com a coisa à prestação, você fica com o negócio a prestação. 
Ela disse que foi uma maravilha a viagem, que ela nunca viu o Guilherme tão bem, e ela 
também  estava tranquila. Disse que foi ótimo, correu tudo bem. 

Mas, aí temos aquela dúvida, “mas será que foi?”. Eu tenho certeza que Deus 
abençoou. Por que Deus abençoou? “Eu vou aí e vou te abençoar, eu vou te falar e Deus 
vai fazer”.  

A igreja, então, precisa procurar...  Usar o espírito. Deus proverá, Deus vai fazer, 
não é, Toninho? 

 “Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós 
bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados” (I 
Coríntios 12:1-2). Eram guiados por quem? Ou por espíritos? Não, eles não eram 
guiados por espíritos, eles eram guiados por ídolos mudos. Agora, por detrás daquele 
ídolo mudo, havia um demônio. 

 Então, Deus falou: “ao invés de você ser guiado por um ídolo que não fala, seja 
guiado por um que fala. Seja guiado por um que está vivo, que responde a sua oração”. 
Quando você fala: Senhor!... Ele vai responder: eis-me aqui. 

A água não movimentava lá, as coisas não aconteciam! Amém? O Deus de Elias é 
o mesmo Deus nosso. Por que eles tinham muito mais experiências com Deus? É porque 
eles usavam mais a Deus, eles invocavam mais a Deus. 

 Tem um versículo que fala: “o zelo da casa consome Deus” (Salmos 69:9). É 
porque você resolve tudo com dinheiro, com prestígio, com escola... Nós vamos 
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resolvendo as coisas... E nós precisamos do Espírito?  O zelo consome Deus, ou seja, o 
remédio, o dinheiro, a justiça própria, prestígio, etc. 

Agora, por que Deus era presente no meio daquele povo lá no deserto? Porque eles 
dependiam cem por cento de Deus, não tinham onde recorrer, eles tinham que olhar para 
cima.  Vocês concordam que vamos resolvendo e vamos abafando? O zelo consumiu 
Deus. Tanto zelo, consumiu Deus. Você leu a Bíblia, mas não invocou o Senhor. Você leu 
a Bíblia, mas não falou com Deus. Você resolveu o problema, foi uma benção, mas você 
perdeu a oportunidade de falar com Deus, de conversar com Deus. 

 E o mais importante é Deus. Mais importante do que tudo que fazemos na nossa 
vida, é Deus. Se eu tiver Deus, eu não preciso de nada, nada, nada, absolutamente nada. 

Hoje a Dora estava me falando que o Vilmar estava com uma ferida na perna... Dê o 
microfone para a Dora. 

Dora: o Vilmar usa órtese e ela transpira. Aí o contato da perna dele com a órtese 
junta bactérias e as bactérias causam ferida na perna dele. Ele já tinha tido duas vezes a 
ferida e teve que ir ao médico tomar antibiótico forte para poder curar. Aí veio pela terceira 
vez a ferida na perna dele e eu fui ao médico para pegar a receita, porque não compra 
sem receita, e o médico estava em um Congresso, não pôde me dar a receita. Quando eu 
voltei para casa, eu vim aqui para o salão orar e o senhor estava aqui com outros irmãos. 
Nós oramos e eu peguei um pouquinho do óleo e levei. Lá em casa, eu passei na ferida 
da perna dele e nós oramos. Isso foi à noite. No outro dia, não tinha nada na perna dele, 
estava sarada igual está hoje. 

 Pois é, ouvindo assim, alguém falar... Somos muito incrédulos. Se não acontecer 
conosco, com os outros não adianta muito, não.  

A igreja já foi mais espiritual, vocês têm me atrapalhado muito, muito. Eu gostava 
muito mais de ser espiritual. A igreja, ela força, obriga a ser natural. O jeito de sentar, o 
jeito de reunir, e acabou conosco sendo muito mais naturais do que espirituais. E era 
muito melhor ser espiritual. 

Quando a Lázara e o Ramiro, dentro do apartamento, em uma situação difícil... Ela 
orou: “Senhor, mande um anjo! Eu queria que o Senhor mandasse um anjo para me 
ajudar”. Aí, logo em seguida eu cheguei lá no apartamento, eu apertei o interfone e ela: 
“nossa, irmão, sobe aqui”. Eu não tinha muito conhecimento com a Lázara, nunca tinha 
ido ao apartamento dela. 

 Mas, eu não sei por que cargas d'água, eu estava passando na porta e resolvi 
parar. E pensei: “vou dar um alô para a Lázara”. Não sei por que eu apertei a campainha. 
“Ô irmão sobe aqui, por favor”. 

Foi o dia em que ela e o Ramiro... Ela estava mandando o Ramiro embora. Foi o dia 
em que a vida dos dois mudou e, o Ramiro e a Lázara estão aqui hoje. Mas começou lá, 
por quê? “Manda um anjo aqui”, e o Anjo foi lá. Amém!? 

Então, às vezes vocês ficam passando por muitos problemas, porque querem 
resolver naturalmente. 

O Luismar teve um sonho esses dias teve um sonho que era uma maratona.  
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Eu prefiro a igreja espiritual. Aquela que acorda de madrugada e quer falar com 
Deus, aquela que invoca o Espírito e quer ter uma experiência com Deus. Amém!? Que 
quer andar com Deus, quer que as palavras da nossa boca sejam as palavras de Deus. 
Amém? 

Luismar: eu sonhei que tinha uma maratona para ser corrida e só participava quem 
quisesse. O horário de início era às dez horas da noite e iria terminar dez horas da manhã 
do dia seguinte. 

Irmão Rossini: Um bom horário (risos). 

Luismar: aí eu pensei seguinte: como eu posso começar depois, eu vou deixar para 
depois, porque eu acho que eu não vou conseguir correr a noite toda e ir até o final. Aí, eu 
deixei para ir no dia seguinte, mas o senhor aparecia todo preparado, de bermuda, tênis, 
relógio para marcar o tempo; bem preparado mesmo, para correr a maratona. E aí eu fui 
embora, fui dormir, e voltei no dia seguinte às oito horas da manhã, para entrar na 
maratona. 

Irmão Rossini: Ela terminava às dez horas! Que hora que ele queria entrar? 
Dormia a noite inteira e pegava a maratona às oito horas! Pegava já no finalzinho.  

 Luismar: aí eu chegava, eu e a Jéssica; e eu vi o senhor. Estava correndo e não 
estava nem cansado, estava animado ainda. E eu comecei a correr descalço, e as pernas 
começaram a doer demais, e eu vi que não tinha jeito de correr descalço. Aí eu parei para 
calçar um tênis. E a Jéssica também tentava começar a correr descalça e eu falava para 
ela: não adianta, nós não conseguiremos correr aqui descalços! E foi isso. 

Irmão Rossini: Por que eu estava correndo?  Quem teve o sonho não fui eu, quem 
me colocou no sonho também não fui eu. Se colocou, é problema dele e da Jéssica. 

Por que eu corri desde às dez horas da noite? Na hora que começou a maratona, 
eu estava correndo, pelo jeito que ele contou o sonho, eu estava correndo. Quando ele 
chegou, oito horas da manhã, eu estava na maratona já correndo, não é? 

Não estava demonstrando cansaço, estava animado, disposto, e ele queria entrar... 
Qual era o problema dele? Ele estava descalço, ou seja, ele não estava preparado. 

O Evangelho é o que nos dá o apoio, eu preciso confiar no evangelho. Eu leio o 
evangelho e Deus fala para mim que é desse jeito, eu vou fazer do jeito que Deus manda! 
Eu leio o evangelho e as promessas que estão ali, eu pego para mim! Isso é o que me dá 
sustentação, isso é o que me dá força, que fala para mim: “pode correr que você não vai 
se cansar”. 

O Luismar, ele tem tido muito zelo, por isso que Deus está sempre dando um sonho 
para ele. Incentivando cada vez mais, para ele não só ter zelo, não só se esforçar, mas 
preparar, calçar, viver de acordo com aquilo que ele está ouvindo, que é a nossa base. E 
ele, por sua vez, pode dizer para a Jéssica: “Jéssica, minha filha, não vá descalça, porque 
eu já tentei e não consegui”. O calçado simboliza a preparação do Evangelho. É olhar o 
evangelho e acreditar que aquilo ali é para você. Amém!? 

 O que Jesus quer?  Que todos sejam filhos de Deus, que todos sejam iguais a ele, 
que todo discípulo seja perfeito (Mateus 10:25). “Olha, vocês vão fazer o que eu faço e 
muito mais se vocês quiserem”.  
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Então, quando você ler ali, você está vendo o que Deus está oferecendo para nós, 
Ele está nada mais do que oferecendo para nós. “Vá e eu serei com você! Você não irá se 
cansar, te darei força, te darei sabedoria”.  

O zelo impede você de usar o Espírito. O zelo consome Deus, porque Deus é 
espiritual. Deus é Espírito! 

Vocês concordam que o povo Judeu era um povo, de acordo com a lei, cem por 
cento? José, Maria, esse pessoal não era cem por cento? E o que faltava para eles? O 
Espírito. E o Espírito é a vida.  Eles tinham muito zelo...  

“Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para sua 
salvação” (Romanos 10:1). Era para salvar Israel. Por quê? “Porque lhes dou 
testemunho de que têm zelo de Deus” (Romanos 10:2). 

É bom ter zelo? É. É bom que a igreja seja zelosa? É. Mas sem o Espírito, você não 
vai a lugar algum.  

Mas não vamos considerar o zelo? É bom que haja o zelo, é bom que você não use 
a Casa de Deus para qualquer coisa, é bom que você evite os lugares errados, é bom que 
você proceda de forma decente, é bom que você tenha bons hábitos de educação, de 
sabedoria, é bom que você respeite as autoridades, é bom que você seja simples nas 
coisas que faz, é bom que você pague as suas contas, é bom que você seja fiel nos seus 
contratos, nas suas coisas, tudo isso é zelo. Só que isso sem o Espírito...  

 “Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com 
entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus” (Romanos 10:2-3). A 
única coisa que permitirá que eu conheça, que eu saiba realmente separar uma coisa da 
outra, que me permite ter coragem para poder, se for o caso, falar com o mundo espiritual, 
é Deus, é a justiça de Deus. 

Eu já contei a vocês a oportunidade que eu tive de expulsar um demônio uma vez, 
duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, e o demônio falar para mim: “não vou 
sair. Não vou sair!”. Foi bom para mim? Foi. Me ensinou muito! Uma das coisas que me 
ajudou, me ensinou muito, foi não ter medo, não ter receio. 

 É terrível, é triste que a igreja seja natural, nem um pouquinho espiritual.  

 Finalizando, a nossa luta não é contra carne; é contra as hostes espirituais (Efésios 
6:12). E as hostes espirituais preferem uma Igreja zelosa, mas sem o Espírito. É o mesmo 
que sem Deus.   

Buscar a Deus, chegar uma vez, duas vezes por dia, todos os dias, naquele horário. 
“Eu preciso falar com Deus!”. Olha que coisa boa! Se você insistir, se a igreja toda fizer 
isso... “Eu preciso falar com Deus!”.  

Deus falou conosco? Considerações, Toninho. 

Toninho: Amém! Achei muito interessante. Concordo em gênero, número e grau. 
Nós vamos ficando zelosos demais. ‘Não faço isso, não faço aquilo, fazia isso não faço 
mais’, e começamos a confiar na carne, confiar em nós mesmos. E depois deixamos de 
contar com Deus, deixamos de invocar a Deus, de falar com Deus. E não interessa para 
Deus uma igreja zelosa, mas sem Deus, sem o Espírito Santo, sem os dons. Precisa 
mesmo ser espiritual... Tem tantos dons, dons de cura... 
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 O apóstolo Paulo fala: “eu sofro dores de parto até que Cristo seja formado em 
vós” (Gálatas 4:19). Então, ali, ele lutava por uma igreja espiritual, uma igreja que tivesse 
o Espírito. “Eu irei aí, e verei se eu levo alguns dons espirituais a vocês”. Ele ia naquele 
lugar e se esforçava para que Deus deixasse lá, no meio daquele povo, um dom espiritual.  

Aí nós chegamos, assim... A igreja, assim, morta, cansada, desanimada, não é, por 
acaso, a falta do Espírito? 

Interessante, o diabo não é bobo! Ele é terrível. A igreja era morta, a igreja ficou 
muito tempo paradinha, morta, sem nada, nem batia palma. Aí, alguém percebeu que o 
povo de Deus sem o Espírito, não podia ser chamado o povo de Deus. Veio então o 
Movimento Pentecostal, que foi praticamente a restauração. Onde nasceu o louvor, a 
música, o canto, levantar as mãos, bater palmas... Até a Igreja Católica deu uma 
colherzinha de chá. O movimento que criaram dentro da Igreja Católica foi o movimento 
carismático, que batia palma e tal, mas, depois, eles abafaram e não deixaram mais. 

Aí, no Movimento Pentecostal começou... Para você ver como é o problema, 
começaram a acontecer os exageros. Os espíritos aproveitaram a situação e começou... 

 Quer dizer, com medo de uma coisa, acabaram com uma coisa que era importante 
demais, que era ser espiritual. É importante a letra, é importante o entendimento, é 
importante a compreensão? Muito. Mas sem o Espírito, o que adianta?!  

Nós não podemos abrir mão do entendimento, da leitura, da compreensão, da 
palavra. Nós não podemos abrir mão de jeito nenhum! Mas não podemos admitir uma 
igreja que não tenha o Espírito Santo, que não seja espiritual. 

Espiritual é aquela pessoa que invoca o Espírito, que entra em contato com o 
Espírito. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Mais do que nunca, nos dias de 
hoje, nós estamos precisando do Espírito Santo. Vocês concordam? O Espírito dele, de 
Jesus Cristo. Precisamos desse Espírito na igreja! Precisamos desse Espírito entre nós.  

Nós temos uma força espiritual do mal, as trevas que se opõem a luz. Mas Deus 
disse que a luz prevalecerá sobre as trevas; você acende a luz, as trevas vão embora.  

Não é porque existe mal que vamos abrir mão do Espírito de Deus; pelo contrário, 
vamos acender, vamos fazer com que o Espírito de Deus realmente mova; que o Espírito 
de Deus tenha liberdade nas nossas vidas.  

Amém, Senhor! Vamos agradecer a Deus e dizer: Senhor, o Senhor tem razão! 
Azeite na vasilha, a luz para a igreja. O azeite em nossas vasilhas é que vai fazer com 
que a luz brilhe. Fazer com que o sol nasça. Que nós não tenhamos preguiça de fazer 
orações e súplicas como o Senhor fez. Que nós não tenhamos preguiça, mas o desejo de 
ter o Espírito Santo. Ficar sem o Espírito, com certeza, não é o ideal para nós.  

Dê-nos, Senhor Deus, do teu Espírito. Ponha luz nas nossas trevas. 

Que nós o invoquemos, que nós o desejemos, cada um para si, o Espírito Santo.  

Agora é a oração que você vai fazer... É para você! Essa vontade de que Deus 
encha a sua vida, que Deus fale com você, que Deus te dê dons espirituais. O dom de 
visão, o dom de línguas, de interpretação. Que o Espírito Santo tenha liberdade entre nós. 
Que nós não venhamos, com o nosso zelo, impedir que o Espírito de Deus aja em nosso 
meio. Amém, Jesus! 
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 Amém, Senhor! Obrigado, Senhor Deus! Obrigado! Ajude-nos, ensina-nos; abra, 
Senhor, os nossos olhos, para que nós possamos entender o mistério que é Cristo em 
nós. É o Espírito de Jesus agindo em nós, o Espírito de Deus agindo em nós! Aleluia! 
Aleluia! Amém, Jesus! Agindo em mim, o Espírito de Deus agindo em nós. Amém! Aleluia! 
Guia-nos, orienta-nos!  

A sabedoria é o Espírito de Deus. Só Deus é quem sabe o que precisamos; o que 
nos atrapalha. Só Deus sabe o que é melhor para você.  

Então, melhor do que ouro, a prata, melhor do que tudo é Deus. E Deus é o Espírito 
e o Espírito é Deus. Então você encontrou Deus, você encontrou a sabedoria. Você 
encontrou o Espírito de Deus, você encontrou a maior riqueza, o maior tesouro da sua 
vida. Amém! 
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Goiânia, 07 de outubro de 2018.  
 
 
  

10 - Ser espiritual – Parte I   

                                     
 
  

O que Deus falou conosco ontem à noite? Conhecemos as coisas naturais, as 
coisas deste mundo; desejamos as coisas deste mundo. Sabemos opinar, sabemos 
falar... As coisas do céu, as coisas do Reino de Deus pertencem a Deus.  Quando Ele 
entrou no mundo, Ele falou: “O meu reino não é deste mundo.” (João 18:36).  Quando 
Ele conversava com os discípulos, de vez em quando Ele falava sobre alguma coisa deste 
mundo, mas normalmente o que Ele falava era sobre as coisas do outro mundo. Os 
discípulos falavam: "Senhor explica-nos isso!" Então Ele respondia: “Vocês não entendem 
nem as coisas daqui e querem entender as coisas de lá!?”  

Por que hoje temos uma igreja muito mais natural do que espiritual? É uma igreja 
que mal e ‘porcamente’ sabe das coisas daqui. Vocês concordam comigo? A igreja hoje 
só fala sobre as coisas daqui; não é uma igreja espiritual. Na reunião de ontem falávamos 
sobre isso. Então eu pergunto: Será que era Deus ou era eu que estava falando? Então 
eu sou espiritual? Porque, eu não falava das coisas daqui, estava falando sobre as coisas 
de lá. Portanto, será que eu sou espiritual? O Luiz disse que eu tenho muitas 
características de uma pessoa espiritual. No entanto, eu gripo, caio, machuco, quebro. Eu 
não sou igual a vocês? Eu sou igual a vocês. Será que Deus falou 
conosco, ontem, através de mim?   

Na verdade, eu não sou espiritual. Sou natural; posso ter um dom 
espiritual. Considero-me natural ainda. Eu sofro as mesmas consequências que vocês; 
agora, eu posso ter um dom espiritual. Como nós falamos aqui: "Acerca dos dons 
espirituais não quero, irmãos, que sejais ignorantes." (I Coríntios 12:1). No capítulo 
14, versículo 1 fala: “Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais.”   

Portanto, é uma pessoa natural, que está no mundo e possui dom, ou dons 
espirituais. Agora, uma igreja cem por cento natural... Um Povo do Céu, um Povo de 
Deus, um Povo que fala das coisas relativas ao céu, relativas ao Reino de Deus, vocês 
concordam que não pode ser cem por cento natural? Esse povo precisa ter alguma coisa 
espiritual?  

Quando uma pessoa vai à igreja, onde a igreja estiver reunida, igreja que se preze, 
ela estará buscando alguma coisa do mundo espiritual, qualquer que seja essa igreja, 
qualquer que seja esse povo. Se for budista, eles estarão buscando alguma coisa 
espiritual. E se for Islamismo? Eles não estarão buscando alguma coisa do mundo 
espiritual?   

Se for espiritismo, de repente, eles começarão a conversar e ir atrás de alguma 
coisa espiritual, ou não? Seja o que for, se estiver querendo se relacionar, se envolver 
com Deus... O índio não se veste diferente dos outros? Ele não tem alguma coisa 
diferente dos outros? Nem que seja na loucura. Se ficar todo mundo igual, não adianta. 
Temos que ser, pelo menos, meio doidos. Natural por natural, o que estamos fazendo 
aqui? Bem ‘naturalzinho’ vamos ficar onde? Na nossa cama, em frente à televisão, no 
clube, envolvido com as coisas naturais.   

Aí vem o que chamamos de igreja, o lugar, a nós vimos até aqui para continuar 
naturais? Você vem e passa uma manhã inteira aqui para ir embora sem ter nenhuma 
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revelação!? Não sentiu nem o cheiro, não teve nada, nada espiritual!? Quem cantou, 
cantou naturalmente; quem falou, falou naturalmente, pronto. Aí eu pergunto: o que 
resolveu? Nada.  

A Igreja tem alguma coisa de natural, mas ela busca ser espiritual. Porque o que 
interessa realmente para nós não é o natural. O natural você tem o dia inteiro, você é cem 
por cento natural. Você compra, vende, vai, vem, sobe, desce e isso tudo é natural. No 
mundo, levamos uma vida normal... Inconformados, inquietos, insatisfeitos com esse 
mundo, com essa natureza, com esse natural.   

Olhamos e pensamos: “Deve existir, não é possível!” Agora, se pegarmos um 
cego, e levarmos o cego para cá, levarmos o cego para lá, colocarmos o cego ali, ele 
continuará do mesmo jeito. Por isso é que Deus fala: “Se um cego estiver guiando outro 
cego, dará um problema sério.” (Mateus 15:14).  

Essa palavra ‘Igreja’ surgiu no Novo Testamento referindo-se aos cristãos, 
referindo-se à congregação dos cristãos. Os cristãos tinham uma característica diferente 
dos outros: ELES ERAM ESPIRITUAIS. Se eles vissem alguma coisa natural, eles 
ligavam ao espiritual. Eles fechariam os olhos e olhariam esse jarro espiritualmente. Tudo 
eles olhavam naturalmente e discerniam e meditavam sobre aquilo espiritualmente.   

Quando se fala "Igreja", você já se lembra de pessoas espirituais. Por exemplo: se 
você coloca uma fita de Nossa Senhora, ou então, como o meu pai, que era Congregado 
Mariano e vestia aquela roupa vermelha, que era da Irmandade do Santíssimo... Eles 
colocam aquela bata vermelha, aquela faixa no peito, por quê? Para simbolizar, para 
mexer com alguma coisa espiritual.  

Por que eles reforçam que Maria apareceu lá em Lourdes para três criancinhas? 
Aquilo vem para fortalecer a igreja, para que a igreja tenha alguma coisa espiritual; 
porque, não existe igreja que não seja espiritual. Os espíritas tentam ter alguma coisa 
espiritual. E nós não poderíamos ser diferentes, alguma coisinha espiritual nós temos que 
ter.  

O meu pai tinha em casa o lugar o qual ele chamava de oratório. Lá dentro tinha 
uma imagem, que não me lembro de quem era, e umas três imagens menores. Uma delas 
eu me lembro que era de São Judas Tadeu. Mais para cima tinha um livro, não era uma 
Bíblia, era um livro no qual ele acompanhava algumas coisas. Ali tinha umas velas acesas 
no azeite e aquilo queimava o dia inteiro.   

O meu pai era espiritual? Quando a pessoa é natural, ela não tem ligação nenhuma 
com o espírito. Espiritual é a pessoa que acredita no mundo espiritual. Quando fala-
se que uma pessoa é espírita, [sabe-se que] ela acredita no mundo espiritual. Quando não 
acreditamos em nada espiritual, somos cem por cento naturais.   

O meu pai era espiritual, ele era congregado Mariano, membro da Comunidade São 
Vicente de Paulo. Vicente de Paulo morreu há muito tempo, no entanto, existe a 
irmandade São Vicente de Paulo. O espírito de Vicente está ali naquele meio; a pessoa 
tem o espírito de Vicente de Paulo. O que ele fazia é o que a pessoa faz.   

Uma filha de Maria põe véu, roupa adequada, não se vê uma filha de Maria com 
uma saia curta. Ela tem que ter o espírito de Maria, cabelo de Maria, o jeito de Maria. 
Então, uma filha de Maria é espiritual. Quando ela entra na igreja, você sabe que ela é 
uma filha de Maria pela roupa dela, pelo jeito dela; tem uma fita atravessada no peito.   

Quando essas pessoas entravam no templo, sabia-se que um era congregado 
Mariano, que o outro era da Irmandade Santíssimo, e que o outro não era coisa nenhuma. 
Aí um bêbado entrava, sabia-se que ele não era nem Congregado Mariano, nem da 
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Irmandade Santíssimo e nem filho de Maria, mas ele estava ali com um espírito. É isto 
que eu quero dizer a vocês: tem um espírito influenciando o seu jeito de viver.   

Quando se vê uma pessoa muito triste, abatida, desanimada, tem um espírito ali 
com aquelas características. Quando se vê uma pessoa violenta, xingando, nervosa, 
também tem um espírito, ali, com aquelas características. A Igreja de Cristo tem as 
características de Cristo. É onde eu queria chegar.   

Entra um irmão aqui, já se pensa: não, aquele ali não pode ser filho Dele!  Você vai 
conversar com a pessoa e ela não fala nada que Ele fala, não tem nada Dele, não tem 
nada que parece com Ele. Amém? Jesus falou isso: "Você vai conhecer a árvore pelo 
fruto" (Mateus 12:33). Tudo o que eu expliquei para vocês, aqui, foi isso.   

Por isso, na apostila, falamos: “Como que o Brasil é um país cristão?” Como o povo 
brasileiro é um povo cristão? Não é. Não é mesmo! Podem existir alguns cristãos, não é 
possível que não tenha, mas não se pode considerar o Brasil um país cristão. Aí vocês 
podem observar que o espírito do mundo age. O espírito de prostituição, de violência, de 
escândalo, etc. Você vê que o espírito do mundo age.   

A nossa luta é para que exista um povo... Jesus estava no mundo falando das 
coisas concernentes ao Reino de Deus, e Ele falava: "Se vocês não creem nas coisas 
que eu falo, creiam nas coisas que eu faço" (João 10:38).  E é a mesma coisa, como 
eu falei: você entra ali e o espírito é o mesmo. Você não crê no que eu falo, você tem que 
crer no que eu faço.   

Saímos de casa pela manhã, reunimos aqui e não podemos perder tempo. Nós 
temos que correr atrás. Hoje à noite tem mais, amanhã tem de novo. 
Quando nós chegamos em casa, abrimos a Bíblia, pensamos, meditamos, porque nós 
estamos inconformados com o mundo, com o espírito que hoje opera no mundo. Porque 
nós estamos vendo os frutos, a situação.   

O nosso inconformismo não é contra a pessoa, nós não estamos contra o A, B ou 
C. Nós, na verdade, deveríamos estar contra o espírito que chefia, que manda, que opera 
nos filhos da desobediência. As consequências, os frutos, têm sido desastrosos.   

Mas, porque todos estão sendo enganados, ou por um ou por outro tipo de espírito, 
nós estamos nos distanciando cada vez mais da verdade, do que é puro, do que é 
honesto, do que é justo, do que é direito, e isso é um problema da Igreja de Cristo. Jesus 
fala: “Quando eu voltar, será que haverá alguém na terra com o meu 
espírito?” (Lucas 18:8).  Não é sério?   

As escrituras dizem que as coisas do Espírito de Deus, para o mundo de hoje, 
são loucura. Isso que eu estou falando deixa vocês assim, porque isso é loucura. O 
normal seria que cantássemos duas ou três músicas, rezássemos um pouco, e fôssemos 
embora “rapidinho”. “Assistimos a missa, vamos embora!”. Podíamos por até um 
‘badecozinho’ aqui, alguma coisa na cabeça, uns óculos escuros, qualquer coisa para 
caracterizar um pouco de espiritualidade.   

Os fariseus vestiam roupas que, quando eles levantavam os braços, as roupas 
vinham lá de baixo e parecia que voavam, aquilo era espiritual. Você pode deixar a Bíblia 
quietinha no seu colo! Vamos pensar se nós ficaremos conformados com essa situação 
ou se falaremos: "Realmente não está bom, nós precisamos fazer alguma coisa. Como 
nós vamos fazer? O que nós vamos fazer?".   

Imaginem nós com o dom de línguas, com o dom de profetizar, dom de interpretar, 
um dom que cura. Imaginem nós com dons espirituais!... Será que ficaríamos todos 
quietos? Então, quando a igreja se ajuntar... Para começar, imaginem Jesus Cristo, ele 
tinha sossego nessa terra? Por quê? A igreja de Atos tinha sossego? Dava tempo de ela 
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fazer alguma coisa para ela? Será que eles tinham um tempo para comprar e vender, 
etc.?   

Eles eram cem por cento ocupados. Aquilo fervia de dia e de noite; e eles faziam 
aquilo com prazer. Era uma coisa tão boa, tão gostosa, tão preciosa, que, parecia que o 
céu havia descido ali. Tinha tanta gente, milhares de pessoas! Não interessava se a 
pessoa seria salva, interessava que ela fosse lá. Alguns convertiam. Imaginem três mil 
pessoas... Se três mil converteram, resolveram segui-los... Vamos dizer que havia umas 
cinco mil e duas mil foram embora, aí, aquelas três mil pessoas que ficaram, se elas 
precisassem comer? Se elas precisassem de alguma coisa?   

Então nós vamos continuar sendo naturais? Viemos, colocamos a Bíblia no colo... 
Aí à noite tem mais, voltamos, aí tem a cantina, o açaí da Lucilda, e vamos embora. 
Amém? O que vocês acham? Assim está bom? Não. Aí você fala: se nós nos tornarmos 
espirituais e "o pau começar a cair a folha", como é que nós faremos? E aí, como nós 
vamos fazer? Voltamos para casa? Não voltamos para casa?   

Ontem a Suzane teve uma visão interessante, ela me contou em casa. Suzy pegue 
o microfone e conte para nós.   

Suzane – Eu vi que, enquanto o senhor falava sobre os espíritos, sobre o mundo 
espiritual, aqueles bichos que ficam em zoológico, como elefante, hipopótamo, avestruz... 
Esses, assim, grandões, "molões", que parecem que não ofendem ninguém... Eles saíam 
de dentro de nós, só que eles não saíam andando, eles tinham uma asinha preta. Eu 
achava estranho porque eles saíam voando. As patas que eles tinham, eles colocavam na 
orelha, porque eles não queriam ouvir aquilo [que estava sendo falado]. Assim, eles se 
afastavam o máximo possível, como se ficassem esperando, porque não aguentavam 
escutar aquilo. Aí, eu vi que, no final, quando começamos a orar, eles se afastavam 
mais ainda, porque eles não queriam ouvir nenhum barulho. Nem a oração, nenhum 
louvor, nada. Eles não suportavam.   

São espíritos, aparentemente, inofensivos. Não são violentos, não te prejudicam 
muito, são domésticos. Desde que você não os incomode, eles ficam aí. Amém? Aqui não 
tem nada que os ofenda, então eles vêm. Mas, ontem, eles se sentiram ofendidos. Aí, 
colocaram as mãos tapando [os ouvidos] e ficaram esperando do lado 
de fora. Na hora em que você sair, eles voltam para dentro.   

No capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, Paulo fala que quando nós nos 
reunimos, uns falam línguas, outros interpretam, outros profetizam, outros operam 
maravilhas... O Espírito é o mesmo, a igreja é de Cristo, o povo é o povo de Cristo. Tudo é 
o Espírito de Deus, é o mesmo Espírito, mas cada um fazendo uma coisa, contribuindo 
para a edificação da igreja. Toda a igreja tem o mesmo Espírito. Como eu falei: se é filho 
de Maria, todos vão lá com aquele ‘negócio’ e você sabe que aquela pessoa é filha de 
Maria. Então aqui, a igreja reúne, o espírito é o mesmo; o espírito de Cristo edificando o 
reino de Deus, fazendo as coisas concernentes ao reino de Deus, trabalhando para 
edificação da casa de Deus, que é o povo de Deus. Amém?   

Mas em uma casa você não precisa somente de uma coisa. Você precisa de muitas 
coisas. Você não vive em uma casa só com cadeira, só com um vaso ou com uma cama. 
Precisa-se de copo, de prato... Um corpo não é constituído somente por um órgão; e cada 
órgão tem a sua função. Entendeu?   

Não são todos que vão fazer o que eu faço, mas alguma coisa você precisa fazer 
para a edificação da casa de Deus, do povo de Deus, do Reino de Deus. Por menor que 
seja a sua participação no corpo, você tem, e aquilo é uma alegria para você, é uma 
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satisfação. Você pensa: “Eu não sou inútil, eu sou útil. Eu faço parte, eu vou, porque se eu 
não for, ficará faltando um dedinho na igreja, porque o dedinho não foi”. Não é assim?   

Aí a pessoa pensa: “Vou passar um mês sem ir lá...”. Vocês viram a falta que eu 
fiz esses dias. Eu não estou brincando, eu não estou exagerando, eu estou falando com 
vocês uma coisa séria. Mesmo com setenta e três anos, aqui nesta situação, se vocês me 
tirarem, vão sentir a falta que "o velho" faz.  

 Me perguntaram: “O senhor vai a Mineiros? Eu preciso saber se o senhor vai”. Por 
quê? Porque se eu for, todo mundo quererá ir. E se eu for, a “coisa” lá será diferente. Se 
eu não for, será um “trem” morto, desanimado. Então eu tenho a minha importância na 
igreja. Aí, tira você, você fica um ano fora daqui... E quando você resolve aparecer, as 
pessoas perguntam: Uai, você não morreu?! Sumiu! Então, o que está acontecendo? 
Você não faz falta alguma! Tanto faz fora ou dentro. Você não incomoda os bichos. Por 
que eles não ficaram aqui ontem? Porque eles não estavam aguentando escutar. 
Amém?  Parece que vocês ficaram tristes! A Suzane está dizendo que não fomos 
nós, mas sim os bichos que ficaram tristes.   

Um dia eu entrei em um lugar e eu comecei a me sentir incomodado. Eu lia e 
pensava: “não é assim; não pode ser desse jeito, a igreja não pode ser isso, não está 
certo isso!”. Isso a uns trinta anos atrás. Eu, me sentindo incomodado, comecei realmente 
a buscar alguma coisa; eu comecei a olhar e ver. É o que vocês precisam fazer.  
 Vamos ler em I Coríntios capítulo 12 versículo 8 ao 11: “8) Porque a um, pelo Espírito, 
é dada a palavra da sabedoria; a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência; 9) 
a outro, pelo mesmo Espírito, a fé; a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar; 
10) a outro a operação de milagres; a outro a profecia; a outro o dom de discernir 
espíritos; a outro a variedade de línguas; e a outro a interpretação de línguas. 11) 
Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo 
particularmente a cada um como quer.”   
  

Observem que está falando: ... e a outro, e a outro... Então, não é tudo em cima de 
um, não. A um foi dado isso, a outro foi dado aquilo, etc. A igreja, quando reunia, era rica 
em dons. Um tinha uma coisa, o outro tinha outra coisa e 
aquilo, certamente, movimentava. Era um ‘negócio’, assim, tão gostoso, que não tinha 
esse desânimo, não tinha como parar.   

Uma pessoa de fora que chegava naquele meio, entrava e logo sentia; e ela 
almejava um dom daquele, desejava ter um dom daquele. Quem desejasse fazer o que eu 
faço, poderia? Poderia, mas não seria um ‘negócio’ morto, não seria. Eu até falei para 
vocês, um dia eu entrei, olhei, vi, e falei: não pode ser desse jeito, e eu almejei, desejei 
ser, fazer alguma coisa.   

Ninguém é obrigado a ser o que o outro é, porque, às vezes, a pessoa tem um dom, 
e a outra tem outro dom. Um tem o dom, por exemplo, de caridade. O outro, de amor, de 
administração, etc. A igreja carece de todos os dons. Porque lá, tinha pessoas para 
fazerem aquilo e faziam, desempenhavam aquela função sem que ninguém 
mandasse. Não havia aquele ‘negócio’, não era uma instituição; era naturalmente. É como 
se fosse uma árvore que dá fruto para todos os lados. E eu garanto que não era uma 
coisa morta, não tinha como a pessoa chegar lá e ficar morta. Ela era envolvida.   

Quando alguém chegava lá, já vinha alguém e profetizava. Por exemplo, falava a 
respeito da Renata, quantos sapatos a Renata tinha, o que ela fazia, quantos filhos 
a Renata tinha; sabia se ela tinha dado o dízimo esse mês ou não, falava para ela até os 
centavos que ela deixou de dar ou que passou. E a Renata ficaria entusiasmada com 
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aquilo, ela acordaria e, de repente, por causa daquilo, ela mudaria a vida dela. Falavam 
para você qual o problema que você tinha e o porquê de aquilo estar acontecendo. Uma 
pessoa chegava e falava para a outra. Então era um povo espiritual, cada um emprestava 
o seu corpo, mas a igreja era espiritual, Suzane!   

Aconteceram coisas como a morte de Ananias e Safira, mas o povo agia 
naturalmente. Morreu? Morreu. “Pegue aqui, ponha para lá”. Quem queria mentir daí para 
frente? Os bichos não ficavam assim tão conformados, tão estacionados, como, 
normalmente, eles ficam aqui. A igreja era espiritual. A igreja é você. É você que tem que 
almejar. É você que tem que desejar. Tem um versículo que diz: “Desejar os dons 
espirituais” (I Coríntios 14:12). E no capítulo 13, no versículo 1, o Apóstolo Paulo ainda 
fala assim: "Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse 
caridade..." Ele ainda coloca o amor acima de todos os dons. Nós estamos aqui 
pelejando para ver se conseguimos pelo menos um desses "donzinhos". O amor está 
acima de tudo isso. Isso significa que nós ainda temos que andar muito. "Ainda que eu 
falasse a língua dos anjos".   

Lá tinha pessoas que... Se chegasse um alemão e entrasse e tivesse uma pessoa 
falando, ele ouviria em alemão. Se a pessoa que tivesse esse dom aqui fosse 
a Lorraine e a Lorraine começasse a falar, ele a ouviria falar em alemão. Ela falando em 
português e ele ouvindo em alemão. Ele falando em alemão e a Lorraine ouvindo em 
português.   

A igreja era doida, o povo era assim. O mais importante disso, Divina, é que você 
chegava lá na sua casa e a pessoa falava: “Divina, você tem que fazer isso. Olha, Divina, 
pegue aquilo ali e ponha fogo”. É desse jeito, gente, a igreja era o Reino de Deus. Será 
que nós podemos sonhar com isso? Mas, para isso, cada um de vocês tem que desejar, 
se esforçar.    

O corpo tem dedo, unha, falange, tarso e metatarso. O corpo tem muita coisa. Se 
você falar: “Senhor, e eu? Eu vou ficar aqui comendo mosca? Eu vou ficar aqui a vida 
inteira “enchendo o saco”, querendo reunião boa?” Isso é coisa do cão!   

Parece loucura, mas não é. No capítulo 14, versículo 4: "O que fala língua 
estranha edifica a si mesmo." Olha aí! Você vai buscar o dom de língua estranha e não 
pensa que você vai ser útil à igreja, você vai ser útil a você mesmo. Então se você tiver 
um dom de línguas, já está bom demais, porque vai ajudar você. Pelo menos se você 
crescer, se você for beneficiado, já não está bom? O ideal é que todos falassem em 
línguas, porque todos seriam edificados. Olha o versículo 3: "Mas o que profetiza fala 
aos homens...".  

O ideal seria que todo mundo falasse línguas estranhas, mas se houver línguas 
estranhas, que haja também quem interprete. De repente, vai ter aquele que interpreta 
para poder fiscalizar: “Olha, você não está falando coisa nenhuma, não. Olha, você está 
enrolando". Ou então, se ele falar, o outro tem que saber o que ele falou e não brincar. 
Mas Paulo diz: “Eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas, mas muito mais 
que..." O que é profetizar? Fazer o que eu estou fazendo. Falar a palavra de Deus.  

Então o corpo é seu, mas a palavra é de Deus. Por isso eu sempre pergunto: Deus 
falou conosco? Por isso os espíritos não queriam escutar. Porque não era o Rossini. Por 
isso os espíritos saíram. Isso é fundamental, porque se você acreditar, você acreditará na 
palavra de Deus. Se você acreditar, você não estará acreditando em mim, ou, se você 
acreditar em mim, é por causa da sua bondade.   

Deus deu a visão para mostrar o seguinte: “não foi você que falou”. Então quando 
nós pegamos uma reunião digitada... Se alguém digitar essa reunião, verá quanta coisa 
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importante tem sido dita aqui e que não pode ser, realmente, minha. Eu começo a falar 
aqui e as coisas vão vindo. Se deixar, eu falo o dia inteiro, ou eu caio duro aqui. Amém? 
Então, ou você sai do armário, ou você realmente escolhe. "Eu preciso almejar, eu preciso 
alcançar uma coisa que vá me colocar, me encaixar no corpo.” Às vezes você já está e 
não sabe.   

Talvez nós já até estejamos, mas a igreja precisa de anciãos, de conselheiros; a 
igreja precisa de pessoas que orientem; a igreja precisa de mulheres mais velhas que 
ensinem as mais novas; a igreja não pode viver assim, só entrando e saindo. Se é que 
nós queremos ser o povo de Deus, os filhos de Deus. Porque às vezes, Celinho, você já 
está encaixado.   

Você não ouviu falar que a árvore teria de produzir fruto? Que toda árvore teria que 
produzir fruto? E que a árvore que não produzisse fruto ele podaria para ver se ela viria 
a produzir? E que se ela produzisse, ele podaria para ela produzir ainda mais (João 15:2). 
Que a árvore que não tivesse nenhuma utilidade, melhor seria que ela fosse cortada.  

É o que eu estava falando. Talvez você já esteja. Talvez você ainda não tenha 
descoberto qual é a sua utilidade, mas você já está ali. Nós já fomos mais participativos. 
Temos nos esforçado para ver se vocês descobrem alguma coisa...   

Esses dias a Naianny me falou: Eu quero que o senhor fale para mim o que 
nós precisaremos para organizar o ambulatório. Para poder ver como pode surgir alguma 
coisa que possa ser feita pela igreja.   

Tudo é visando a edificação da igreja. Se cada um... É uma pessoa 
que saiba bordar, é uma pessoa que saiba costurar, é um que faça isso, outro que 
faça aquilo, é uma pessoa que limpe, que passe o pano... E que você faça a sua função 
com alegria, com satisfação. De tal maneira que, no dia que você faltar, todo 
mundo irá notar. “A luz ficou acesa! Ué, o Fulano não veio?"; “As janelas ficaram abertas! 
Ué, o fulano não veio?". Porque era aquilo era ele quem fazia.  

Que os jovens desejassem os melhores dons. Desejem, almejem os melhores dons! 
O Brechó ficou muito tempo sem ser usado, sem ninguém se interessar. A Ló interessou. 
Talvez ninguém nem perceba, mas é bom para ela se sentir útil e é uma coisa que ela 
gosta; aí começa a sentir prazer em fazer aquilo.   

Precisa-se de pessoas que se interessem por tudo. A igreja é um corpo bem 
ajustado, no qual todas as pessoas são como juntas e medulas. A igreja é um corpo bem 
ajustado, que cresce para edificação (Efésios 4:16). Se tivesse uma pessoa doente, você 
teria o dom para cuidar dela. Se tivesse uma pessoa necessitada, você seria o 
encarregado de cuidar daquela pessoa.  

O Samaritano passou e viu o sujeito doente (Lucas 10:32). O importante é que você 
tenha sido útil a Deus. Deus, precisando ajudar uma pessoa, usou você para poder ajudá-
la. Deus realmente está aqui, Ele está à frente de tudo. Ele quer um povo que se 
coloque à disposição. "Senhor, eis-me aqui, faça em mim a tua vontade." Às vezes você 
nem imagina qual será a sua utilidade.   

Quando eu comecei a fazer o que eu faço, eu não tinha ideia, muito pelo 
contrário. Quando eu entendi que Deus havia falado alguma coisa comigo, eu recuei e 
falei: "o Senhor encontra outra pessoa, porque eu não tenho condição de fazer isso". Eu 
não sei como... Aos poucos, eu vim chegando aonde cheguei. Mas eu acho que nós ainda 
vamos mais longe. Então, Deus falou conosco?  

Imaginem o Senhor da igreja, o Rei Jesus. O que ele fez? Qual o exemplo que Ele 
deu? Se você se basear no que Ele fez, no exemplo que Ele deu, imitar, copiar... O que 
Ele fez? Evangelizou, buscou a Deus, curou enfermos, expulsou demônios. Ele foi 
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trabalhando; não esperou ninguém. O que Ele tinha que fazer, Ele foi fazendo. E as 
pessoas viram aquilo como sendo importante, e queriam segui-lo. "Eu posso seguir o 
Senhor?".   

Mas Ele não ficou esperando; Ele foi fazendo. Não era para mostrar para ninguém, 
mas na hora em que fosse preciso, Ele tinha. É isso, gente, comecem! Como a Eliana 
falou, ela não sabe se ela fará e nem como ela irá fazer. Mas você irá fazer, minha 
filha. Aliás, você tem feito.   

Imite, siga. Vá fazendo do jeito que Jesus fez sem ter que... Ele não leu? Ele não 
buscou? Na hora em que foi preciso, Ele falou: “Está escrito” (Lucas 4:4). 
Na hora em que foi preciso, Ele não falou: "foi dito assim pelo profeta tal" 
(Mateus 24:15)? ‘Eu quero ser usado da maneira que o Senhor deseja’. Às vezes Deus 
quer que você fique quietinho ali, mas você não se esqueça de dizer para Ele: "É um 
prazer servi-lo, Senhor! Ser guiado pelo Senhor, estar sempre pronto".   

Uma igreja dirigida por Deus, guiada por Deus. A cabeça dirigindo o corpo. Porque 
você entrou, você se colocou à disposição, você disse: eis-me aqui, Senhor! Eu quero 
fazer parte do corpo, eu quero ser útil, eu quero, realmente, ser usado.   

Um dia, dois dias, três dias... De repente, você perceberá que as coisas estão 
mudando. Tem um versículo que fala assim: "Não como lá atrás, quando cada um fazia do 
seu jeito, quando cada um seguia o seu próprio conselho, quando cada um andava nos 
seus próprios caminhos." Agora não, nós não andamos mais nos nossos próprios 
caminhos, nós não fazemos mais a nossa própria vontade. Nós temos um Senhor que nos 
guia, que nos dirige, que nós vivemos para Ele. Amém?  
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Goiânia, 10 de outubro de 2018. 

 

 

11 - Deus quer ensinar a Igreja a ser um povo espiritual. 

                   

Amém! Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja 

com todos. Amém! Todo mundo feliz com a carreira?   

Nesses últimos dias, Ramiro, nas pregações da Palavra, o que mais chamou a sua 

atenção? 
 

 Ramiro: Eu vi Deus preocupado, falando-nos que é desejo Dele que a igreja fosse 

espiritual. Se há um lugar onde Deus habita é no meio do povo espiritual.  E no meio do 

povo espiritual, o povo alcança dons, aquilo que Ele tem para nos dar, mas enquanto 

formos carnais, não recebemos. Ele tem tudo para a gente, mas temos que fazer um 

esforço para nos tornarmos espirituais. O senhor começou falando que no começo 

éramos espirituais, tínhamos essa alegria de ser espirituais. Aí, com o passar do tempo, 

foi envolvendo, foram acontecendo coisas, e hoje está endurecido no sentido de sermos a 

Igreja. E Deus tem alguma coisa para nós. 

 

  Amém! Eu concordo plenamente que Deus tem aberto nossos olhos para 

entendermos que o povo de Deus não pode ser um povo natural, tem que ser um povo 

espiritual. 

Por que devemos ser espirituais? Deus disse que a palavra se discerne 

espiritualmente. Então, para discernirmos as escrituras, tem que ser espiritualmente. Você 

vai fazer perguntas espirituais e obter respostas espirituais. Por que temos que ser 

espirituais?  Nós devemos continuar naturais ou devemos procurar ser espirituais? 

 

 Erickson: estou lembrando aqui que o Senhor disse que a nossa luta não é contra 

carne e sangue, não é uma luta natural. 

 

 Exato. 

 

Erickson: mas contra os espíritos malignos. 

 

Se você for lutar naturalmente contra uma força espiritual, você vai estar em 

desvantagem. Você não vai levar vantagem, vai levar prejuízo. A nossa luta realmente 

não é contra as forças naturais, não é contra a carne nem contra o sangue. Contra a 

carne e contra o sangue, contra o natural, você tem a delegacia de polícia, a lei Maria da 

Penha, código de trânsito, a Rotam, tem a Polícia Federal, Superior Tribunal, tem os 

juízos naturais; as forças naturais se combatem naturalmente. 

Agora, sendo espirituais ou sendo naturais, vamos lutar contra uma coisa que não 

vemos, uma coisa espiritual. Como é que nós vamos levar vantagem sobre uma coisa que 

não estamos vendo? Sobre um espírito maligno na sua casa, na sua vida, no seu 
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comércio; uma força espiritual, alguma coisa sobrenatural? Sobrenatural!  Eu falava com 

alguém a respeito disso. Sobrenatural é que não é comum.  É uma coisa que, vamos dizer 

assim, vai além do normal. Isso é sobrenatural, isso é espiritual, não é natural.  

Por exemplo: eu vi com os meus olhos uma pessoa beber um litro de álcool sem 

tirar o litro da boca; bebeu o litro de álcool todinho! E eu estava junto quando o álcool foi 

comprado. Um litro de álcool! Isso depois de tomar oito, dez garrafas de cerveja natural, 

quente, e a pessoa continuou conversando normalmente. Isso não é normal, uma pessoa 

tomar um copo desse aqui de álcool. Não é normal! Isso que é espiritual. 

“No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder” 

(Efésios 6:10). Fortalecer. Isso quer dizer o quê? Não adianta eu ler e discernir 

naturalmente. Você leu e, o que você viu? Nada. Mas se eu olhar com os olhos do 

espírito, se eu procurar discernir isso aqui espiritualmente, eu vou começar a enxergar 

coisas espirituais. 

 “Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.” Adquirir o poder de Deus, 

adquirir a força de Deus. Porque, eu imagino assim: que quando eu estiver diante de uma 

situação que seja sobrenatural, que extrapola o natural, eu vou usar que força?  Então, eu 

vou usar essa força que eu adquiri do Senhor. E que hora, que dia eu adquiri essa força? 

“No demais, irmãos meus, fortalecei-vos...” Procure adquirir a força no momento de 

paz, nas horas de folga, no momento que as coisas estão tranquilas.  No momento de 

tranquilidade eu estou meditando, pensando, eu estou adquirindo o Espírito de Deus; eu 

estou adquirindo aquele que realmente tem força espiritual. Porque, quando for preciso, 

quando chegar a hora, eu vou usar aquela força e não a minha. 

 Fortalecei-vos na força Dele. Eu vou adquirir e vou usar aquela força. Eu vou fechar 

os meus olhos e vou dizer... Eu vou botar minha mão... Quando Moisés levantou a mão e 

o mar abriu, ele usou uma força dele ou usou uma força sobrenatural? Ele levantou a mão 

e o mar abriu! 

 Nós vamos experimentar, você vai usar hoje, vai usar amanhã, e, na medida que 

você vai crendo, você vai se fortalecendo; na medida que você vai vendo que funciona, a 

sua fé lhe dá mais força. Quanto mais fé eu tenho, mais força. Claro que para levantar a 

mão e o mar abrir, a pessoa tinha que ter uma fé sobrenatural. 

Por que não usamos as nossas forças espirituais? Porque não acreditamos que as 

temos. Nós não usamos as nossas forças espirituais porque não acreditamos que as 

temos. 

Uma igreja que vai se entregando ao natural é uma igreja que está perdendo a 

armadura; ela está perdendo a fé; ela está perdendo a esperança; ela está perdendo a 

força; ela não sabe manusear direito a espada. Quer dizer, estamos perdendo a armadura 

de Deus, a nossa defesa. É como se uma pessoa tivesse perdendo imunidade, tivesse 

perdendo saúde; a saúde física e a saúde espiritual. 

Então, quanto mais eu leio, medito, quanto mais eu penso e procuro, 

espiritualmente, discernir o significado das coisas, eu me fortaleço espiritualmente, porque 

eu creio. E, na medida que eu acredito... “quem crê, faz as obras que eu faço” (João 

14:12). 

Jesus falou: “acredita, porque você vai fazer.” Acredita, porque tudo é através da fé. 

Quem não acredita, não faz nem questão de querer saber. Mas quem acredita, quer 

saber, quer entender o porquê das coisas. 
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 Por exemplo: por que o evangelho me dá uma força sobrenatural, uma força 

tremenda quando eu começo a aplicar coisas tais como: se alguém te obriga andar um 

passo, anda dois? O que isso significa espiritualmente? Se alguém te ferir numa face, 

você vira a outra; o que eu quero para mim, eu faço para os outros. Se você não discernir 

isso espiritualmente, isso não tem sentido.  

 Mas por que isso funciona? Onde isso funciona? Como que isso traz benefícios 

para nós?  

Por exemplo: “quando você estiver no caminho com o seu inimigo, procure 

entrar em acordo com ele” (Lucas 12:58). Vamos falar mais claro para facilitar o 

entendimento. Se você vai com seu inimigo, ou seja, alguém te levou na justiça, qual o 

primeiro passo que deve ser dado? Não é acordo? Entra em acordo com o seu inimigo. O 

que Jesus falou? Se você continuar em litígio, em guerra, vocês vão até a última instância. 

E lá, quem tiver que pagar o último centavo, vai ter que pagar. 

Então, o conselho de Deus não é o melhor, espiritualmente? E o reflexo natural não 

é também o melhor? Por exemplo: se eu evitar contenda, se eu evitar todo tipo de briga, 

todo tipo de confusão, eu pergunto, não é melhor para nós? O inimigo queria que eu fosse 

até lá. Eu ia me machucar, ia me lascar. Eu poderia até vencer, mas o desgaste seria 

muito  O inimigo quer que eu faça assim, Deus quer que eu faça de outro jeito. 

Toda orientação de Deus é espiritual, toda orientação do inimigo é natural. Ele quer 

que você se dê mal, você pode ter certeza que, no fundo, no frigir dos ovos, é um mal. 

Então, a nossa luta é contra o mal, contra a força do mal, contra aquilo que vai nos 

prejudicar. Melhor não é você deitar e dormir? Toda orientação de Deus tem um 

significado, você pode ver que tem um significado espiritual.  

Se alguém tomar o que é seu, não reclama. Tem o bem e tem o mal; qual é o mal? 

E por que o mal é reclamar? Vocês estão vendo aí os assaltos, as coisas estão aí na rua, 

qual é a melhor orientação? Não reagir. Mas até o mundo entender isso, quantas pessoas 

já morreram! Vocês acham que eles pegam o evangelho e ensinam como se fosse uma 

palavra de Deus? Não.  

Mas nós, espirituais... É porque nós já sabemos o que é melhor! 

Se alguém tomar o que é seu, não reclame; se alguém te obrigar a andar um passo, 

ande dois; não discuta com ninguém; não pague mal com mal. Não é lei não gente, isso é 

vida espiritual, é discernimento, é sabedoria de Deus para nos ensinar a viver melhor. Não 

vivemos melhor dessa forma? Vive melhor. Você evita enfermidade; você evita 

inimizade... O ideal é que não tenhamos um inimigo; o ideal é que todas as pessoas 

pudessem ser amigas. 

O evangelho sempre nos convida a essa vida espiritual. O que é uma vida 

espiritual?  É uma vida que transcende o natural. O natural quer levar vantagem; o natural 

quer passar na frente; o natural quer se sobrepor sobre os outros; o natural não quer ficar, 

de forma nenhuma, para trás; o natural quer ostentar; é a soberba, é o orgulho, isso é o 

natural. 

Então, igreja, procurai se fortalecer! Como Deus adquiriu a força? (A força dele é a 

força que eu quero.) Através da meditação, através da leitura, através da oração. O Povo 

de Deus seria um povo de oração; a Casa de Deus é uma Casa de oração (Mateus 

21:13). Orar é exatamente entrar em contato com o sobrenatural. 
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Eu estava dizendo o seguinte: o natural consome o espiritual. O culto, na verdade, é 

natural ou é espiritual? (Natural é uma coisa que você faz todo dia do mesmo jeito, a 

mesma coisa, isso é natural). O culto, na verdade, é natural. A lei era espiritual, ela é 

espiritual. Mas as pessoas usavam a lei naturalmente. Se a lei mandasse: vira para cá. 

Então a pessoa só virava para cá; porque ela entendia naturalmente. Mas se eu estiver 

aqui e falar vira para cá, e eu virar para esse outro lado, também não está certo? A lei era 

espiritual, mas as pessoas entendiam naturalmente. Então, quando estivermos querendo 

discernir, devemos procurar discernir espiritualmente.  

Hoje tivemos um casamento aqui, e a igreja, as pessoas que estavam aqui, tiveram 

uma surpresa com relação a vaidade. Falamos que a vaidade é importante no casamento. 

Não foi isso? Onde foi que nós vimos isso? Eclesiastes 9:9. Se você for discernir 

naturalmente, você vai esbarrar na palavra vaidade. A vaidade não é um mal? Até hoje 

era... Ou é? Nada é mal senão para quem é mau. Olha para você ver se não é 

interessante: “Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de vida da tua 

vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade; porque 

esta é a tua porção nesta vida, e no teu trabalho, que tu fizeste debaixo do sol” 

(Eclesiastes 9:9). 

Eu estava explicando: tem a vaidade do homem e tem a vaidade da mulher; não é 

assim?  Citamos o caso, por exemplo, de um fazendeiro. O orgulho dele, a vaidade dele, a 

paixão dele é ver o bezerro nascer. É ver os bichinhos prosperando. Não tem as ovelhas 

de Jacó? Jacó era doido por causa das ovelhas. Raquel, que era mulher de Jacó, 

certamente não interessava por ovelhas, não queria saber de bezerros, não queria saber 

de boi. 

A mulher inteligente é aquela que, para ter uma vida boa com seu marido..., vai 

brigar com ele, porque ele gosta de bezerro, de boi? Não, não vai. Ela vai dizer: “nossa, 

que coisa boa, né! Vamos fazer tudo para que os seus bezerrinhos aumentem cada vez 

mais! Nossa, eu vi um bezerrinho seu ali, peguei ele, dei um banho nele, tal, etc.”  

E a vaidade da mulher? Totalmente diferente. Às vezes a vaidade dela é uma joia. 

Não adianta você dar cem bezerros para ela se ela gosta é de joia.  Então um homem 

inteligente vai procurar... O Ramiro está dizendo: se você der o bezerro, ela vende e 

compra uma joia. Goza a vida no tempo da sua vaidade...  Não adianta dizermos que não 

temos vaidade. Deus sabe que a nossa vida é em cima de vaidade. Então, que o homem, 

no casamento, pegue a mulher que ele ama, ou a mulher, o marido que ela ama, e 

procurem um explorar a vaidade do outro. Ela gosta é disso, não é? O outro gosta é 

daquilo.  

Lá em casa, meu pai tinha muitos filhos, então, ele não dava presentes de Natal 

não. Aí, fizeram uma pressão em cima dele para dar presente. E, num certo ano, ele 

resolveu dar presente. E o que ele fez? Ele comprou uma toalha para um, uma botina 

para o outro..., ele foi comprando essas coisas. 

 Aí foi dar os presentes. Mas foi um desastre! Por quê? Porque a meninada... Por 

exemplo, eu queria uma bola. Eu não me lembro mais o que foi que eu ganhei, mas eu 

fiquei tão decepcionado com o que eu ganhei! Eu queria era uma bola. 

Aí o meu padrinho ficou sabendo da situação e, para poder cobrir o negócio, ele 

arrumou uma bola, era chamada bola de cobertão. Tinha bola de borracha e a bola de 

cobertão. Meu sonho era ganhar uma bola de cobertão. Ele pegou uma bola, afundou 
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uma parte dentro da outra e fez uma espécie de tigela. E arrumou bem direitinho e deu 

para mim como se fosse uma tigela. Eu olhei, peguei aquilo, mas quando eu vi que ela 

estava diferente, já fui abrindo logo e era uma bola. Nossa! O presente do meu pai eu nem 

liguei.  

Explorar as nossas vaidades não é errado, amém!? Agora, cabe a mim chegar no 

momento e pensar se é o ideal para mim ter todos os bezerros do mundo ou entender que 

não é só de bezerro que que vive o homem. O homem não vive só de bezerro, ele vive de 

joias também. Cabe à mulher também, depois, entender que não é só de joia que vive a 

mulher, que ela vive de outras coisas também. E vamos adquirir isso brigando uns com os 

outros? Litigiando uns com os outros? Ofendendo uns aos outros? Ou aprendendo a 

viver?  

 Deus quer ensinar a igreja a ser um povo espiritual; que não briga por causa de 

nada; não tem nada que nos faça sair do normal.  Por isso que bate aqui, vira para lá; 

toma aqui, faz assim... Se você apelar, entrou na carne. Se você apelou, é porque você 

perdeu o espírito e entrou no natural. E quando entramos no natural, vai pagar até o 

último centavo. Você vai se arrepender por não ter, lá no começo, evitado.  

Então é isso que Deus está falando esses dias.  

Como eu vou lutar contra as hostes espirituais se eu sou carnal?  

A igreja tem muita coisa preciosa; só que ela, sendo natural, não adquire o 

espiritual. E as nossas riquezas, os nossos verdadeiros valores são espirituais. As nossas 

riquezas não são carnais. 

A igreja tem muita força, pode ter certeza. Só que é espiritual. Procure buscar o 

Reino de Deus! Ele é espiritual. Busque essas coisas, amém!?  

“Mas, como está escrito: As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, 

e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o 

amam” (I Coríntios 2:9). Se você ficar atrás das coisas que você vê, não está errado. Só 

que você vai ficar nas mãos do inimigo. O inimigo puxa o tapete, derruba o que você está 

com ele na mão. Ele não pode tomar de você uma coisa espiritual, ele não pode tomar de 

você uma sabedoria que você adquiriu; ele não pode tomar de você uma força que você 

adquiriu, uma fé que você adquiriu. Mas ele pode tomar essa caneta de mim. Eu lutei 

tanto para tê-la, cuidei tanto dela, aí, de repente... Mas os meus valores espirituais, ele 

não toma. A minha riqueza, a verdadeira riqueza, o meu tesouro, ele não vai pôr a mão.  

Cada dia que passa, eu devo acrescentar alguma coisa a mais no meu tesouro. 

Aumentar a minha fé, a minha esperança; aumentar minha inteligência, a sabedoria de 

Deus, aumentar as coisas que eu vejo que são preciosas e que estão sendo úteis à minha 

vida. 

“As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao 

coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus no-

las revelou pelo seu Espírito; porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as 

profundezas de Deus” (I Coríntios 2:9-10). Mas a igreja parece que não valoriza muito 

essas coisas. Ela está, ainda, de cabeça baixa; ela fica, ainda, contente com o natural, 

quando, a verdadeira riqueza, a força da igreja, é espiritual. Essa força, você sente; ela 

traz um espírito renovado, um espírito sadio. Ela traz para você, tantos benefícios! 

Realmente existe, é preciso acreditar. Deus nos revela essas coisas pelo Espírito de 

Deus.  
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Quando eu invoco o Senhor, quando fecho os olhos e digo: Senhor, onde está 

isso?... Por que eu não tenho? Por que eu não posso? Senhor, como que eu posso 

colocar minhas mãos ali? Por que eu não devo fazer certas coisas? 

É preciso adquirir, entrar em contato, falar com o sobrenatural, aquilo que o olho 

não vê. Lá está o nosso tesouro e não onde o ouvido está ouvindo. 

 Nesses dias nós estamos desgastando demais com política, é porque os nossos 

ouvidos estão ouvindo, os nossos olhos estão vendo. É muita poluição. Tem coisas que 

fazemos que ficamos até arrependidos de ter feito.  

 “Porque, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do 

homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o 

Espírito de Deus” (I Coríntios 2:11). Se queremos saber as coisas que Deus quer nos 

dar... Deus não quer nos dar? Repartir conosco tudo que lhe foi dado? Nós não temos 

direito nas bênçãos espirituais? Não somos herdeiros de Deus? Não temos, por acaso, 

direito? Não somos, por acaso, o corpo de Cristo? Deus nos tem dado tudo. Jesus pegou! 

Ele veio e abraçou isso.  Todo poder lhe foi dado no céu e na terra. Ele pegou isso. E nós 

ficamos contentes com aquilo que a gente apenas vê. Vamos sair do armário. Ou somos 

espirituais, adquirimos as bênçãos, as forças espirituais ou vamos acabar até perdendo o 

natural.  

“Dai e ser-vos-á dado. Busca o Reino de Deus e as outras coisas vos serão 

acrescentadas” (Mateus 6:33).  De repente, a sorte cai num lugar melhor. Onde você 

põe o pé, a coisa acontece. As ovelhas de Jacó multiplicaram. Enquanto Ló se matava lá 

em Sodoma, as coisas de Abraão prosperavam. Deus tem nos abençoado, Deus nos tem 

mostrado isso. A nossa igreja, tudo que ela faz, dá certo. Somos um povo abençoado. Por 

que não somos mais abençoados? Porque usamos pouco, somos acanhados, nós 

poderíamos ser muito mais.  

“Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito que provém de 

Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus” (I 

Coríntios 2:12).  O espírito do mundo é só o que vê, é só o que pega, são só as coisas 

desse mundo. O Espírito de Deus nos dá tudo que precisamos nesse mundo e mais as 

coisas que são pertencentes a Deus, e que nos são dadas por Deus.  

“As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana 

ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais 

com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de 

Deus. Mas o que é espiritual discerne bem tudo” (I Coríntios 2:13-15). Por isso que eu 

quero ser espiritual. E você quer ser o quê? Meus parabéns! Fizeste uma boa escolha: ser 

espiritual! GASTE MAIS, INVISTA MAIS NO ESPIRITUAL. Noventa e nove por cento do 

tempo acabamos investindo no natural.  Invista no espiritual. 

Edifica para você um tesouro no céu. Às vezes eu ligo para o Alisson e digo: lê isso, 

Alisson. Alisson, faz assim! Alisson, já orou? Por quê? Porque eu sei que, ali, ele 

consegue, de repente, passar na frente de toda essa aflição que o mundo acaba nos 

propondo, por causa das coisas que nos pesam nos ombros, as coisas que são deste 

mundo, que os olhos veem, a mão pega, são coisas relativas a esse mundo. Amém!?  

Oração 

Deus abençoe! Vamos curvar nossas cabeças. 

 Amém, Senhor. Obrigado, Jesus, por tua bondade, misericórdia.  
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Obrigado, Senhor. Realmente, eu quero que o Senhor nos ensine. Senhor, nos 

estimule a ser espirituais, a buscar as coisas de cima, as coisas do alto, onde nossos 

olhos não veem, onde nossas mãos não tocam, mas nós sabemos que existe. 

O Poder de Deus, a justiça de Deus, a verdadeira riqueza do homem não está neste 

mundo, está no céu. Nosso verdadeiro tesouro, dentro de nós... O Espírito que nos foi 

dado por Deus. 

Fale com Ele, converse com o Espírito que nos foi dado por Deus e que está aí 

dentro, te dando coragem, força, colocando na sua boca e no seu coração a palavra que 

você tem que falar naquele momento. Ensinando você como proceder diante das coisas, 

ensinando você como se comportar, para que o inimigo não leve vantagem sobre nós.  

Andar com Deus... Não esqueça do Senhor que te guia, que te ensina o caminho 

por onde deve andar.  

Obrigado, Pai, louvado seja o Senhor! Quando eu falo, eu louvo conscientemente. 

Graças te damos, Senhor, pelo Espirito que, agora, nesse momento, nós sentimos que 

está aqui. Nós sentimos que nos fala, sentimos que nos anima, que nos convida 

realmente a espiritualidade; que nos convida a olhar para o céu. Obrigado, Jesus! Amém! 

Aleluia! Amém! 
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Goiânia, 13 de junho de 2018. 

 

12 - Sofremos porque o caminho é justo, santo, honesto 
e verdadeiro.  

   
 

  Amém! Deus abençoe, tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com 
todos. Vamos abrir as nossas bíblias em Mateus, capítulo 26, versículo 31:    “Então, 
Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está 
escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. 32) Mas, depois de 
eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. 33) Mas Pedro, respondendo, 
disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me 
escandalizarei. 34) Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que, nesta mesma noite, 
antes que o galo cante, três vezes me negarás. 35) Seja necessário morrer contigo, 
não te negarei. e todos os discípulos disseram o mesmo.”  E todos os discípulos 
disseram o mesmo. Disseram o quê?  

 Igreja: Que morreriam com ele.  

 “Se for necessário, nós morreremos com o Senhor; se for necessário, nós vamos 
morrer juntos, mas negar, nunca”.  

 Agora vamos abrir [as nossas bíblias] em Mateus capítulo 26, versículos 69-
75: “Ora, Pedro estava assentado fora, no pátio; e aproximando-se dele uma criada, 
disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. 70) Mas ele negou diante de todos, 
dizendo: Não sei o que dizes. 71) E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e 
disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. 72) E ele 
negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. 73) E, logo depois, 
aproximando os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente, também tu és 
deles, a tua fala te denuncia. 74) Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: 
Não conheço esse homem.  E imediatamente o galo cantou. 75) E lembrou-se Pedro 
das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante, três vezes me 
negarás.  E, saindo dali, chorou amargamente.” “E, saindo dali, chorou 
amargamente.”   

Não é bom quando vamos orar e choramos amargamente? Ou não? Quando 
oramos e não choramos assim, é como se não tivesse valido nada. Bom é quando há um 
choro que nos faz amargar.  

Mas nada pode dar errado em nossas vidas. Nada pode dar errado 
que nós negamos a fé. Negar a fé é a mesma coisa que nós estamos a falar aqui, que 
estamos mostrando aqui. Se algo der errado, você nega a sua fé, escandaliza, 
desanima, começa a falar mal, a procurar problemas, procurar defeitos; começa a 
blasfemar e outras coisas mais. Enquanto naquela hora, na hora da prova, naqueles 
momentos de provações, que nós deveríamos dar o testemunho de que aceitamos a cruz. 
Você aceitou a cruz! Por que não pode dar nada errado? Por que não pode ter problema? 
Ou, a nossa conversão, a nossa vida com Deus só existem se der tudo certo? É só se 
tudo der certo?  
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“Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim.” (Mateus, capítulo 26, 
versículo 31). Então, Jesus falou porque está escrito. Preste atenção! O que tem a ver 
isso que está escrito? A palavra de Deus vai se cumprir, ela precisa se cumprir.  

Para convencer a todos, para que ninguém alegue ter razão, Deus já deixou 
a “coisa” escrita. Deus já deixou escrito para que ninguém alegasse ter razão. “Ah, isso 
aconteceu por causa disso, isso é assim por causa disso”. Não, Deus já deixou escrito, a 
palavra de Deus tem que se cumprir então.  

Por exemplo: nós sabemos que os últimos dias seriam dias difíceis; de muita 
tribulação. Então por que nos escandalizamos? Nós já sabíamos que haveria apostasia, 
que o povo iria perder a fé em Jesus, que o povo iria perder a fé em Deus. E por 
que nos escandalizamos?   

Nós já sabíamos que se o mundo odiou a Jesus, odiaria a nós também; e nós 
vamos de peito aberto! Aí ficamos chateados, amolados, contrariados quando as coisas 
não dão certo. É exatamente nessa hora que nós deveríamos dar glória a Deus, dar 
graças a Deus. Por quê? Porque está se cumprindo. Parece que nós não queremos que a 
palavra de Deus se cumpra. Vocês estão entendendo? Quem quer que a palavra de Deus 
se cumpra? O que Pedro falava aqui: “mas Pedro disse-lhe: ainda que todos se 
escandalizem, eu não vou escandalizar”.  

Pedro não queria que Jesus fosse para a cruz. Pedro não queria que a palavra se 
cumprisse. Eu não sei como será! Porque a igreja que deveria dizer amém, graças a Deus 
que ‘o pau está caindo a folha’, “graças a Deus que eu fui injustiçado!”. E o que nós 
fazemos? Alguns murmuram, reclamam.  

 Nós deixamos cair o semblante. O seu semblante cai como o de quem não 
gostou... É como se você dissesse: “eu não gostei disso”. Enquanto Jesus disse um pouco 
antes: “olha, hoje mesmo, nós estamos fazendo a última ceia, a próxima ceia já será no 
Reino de Deus, mas agora é preciso que se cumpra tudo o que está escrito a respeito do 
filho de Deus”. E as coisas foram se cumprindo na vida dele. Quanto mais rápido as 
coisas se cumprirem nos nossos dias, menos problemas nós teremos; mais perto será o 
fim. Amém?  Então, a igreja precisava apressar, e não ficar resistindo. Vocês concordam?  

Igreja: Amém!  

Parece que resistimos. Tem gente que diz: “só vou na reunião para levar”. Sabe por 
quê? Nós estamos querendo que a palavra se cumpra. Amém?  

Igreja: Amém.  

Se eu ficasse aqui ‘ensaboando macaco’, falando para vocês o que Deus não quer, 
ia longe; mas alguém tem que falar, eu espero que a igreja entenda, creia, que abrace 
essa ideia. Porque se tudo for dando certo, que dia chegará ao fim? Se tudo for do jeito 
que nós queremos, que dia irá chegar o fim? Amém? Quem quer que o fim chegue logo?  

Lucilda: Amém.  

Igreja: Risos.  

Então não é assim, as coisas não podem dar errado para a igreja, nada de 
errado pode acontecer, um pneu não pode furar que, às vezes, a pessoa escandaliza.  Já 
chega ali, abraça o pneu, e diz: “o que eu fiz para Deus? Ó, meu Deus, nada dá certo para 
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mim! Eu sou uma desgraça, não há nada que dê certo para mim! O meu pneu furou!”. 
Quantos coitadinhos têm por aí que não têm o evangelho, não acreditam em nada 
e se fura um pneu, saem carregando o pneu nas costas; vão lá, arrumam o pneu, trazem 
de novo, e saem cantando felizes: “a beleza da mulher não está na cara...”.  

Igreja: Risos.  

 Eles saem e não estão nem aí.   

Mas não, se fura o pneu, cai o semblante, escandaliza, murmura... Tantas coisas 
que nós recebemos; tantas bênçãos, mas uma coisinha que não dá certo... Não pode dar 
nada errado!   

Não é assim, Theo?   

- Theo: é, a nossa dificuldade, pelo menos da minha parte, de aceitar 
muitas coisas, é grande. Eu converso muito com o tio Lucas, e 
ele sabe quantas coisas eu falo para ele. Tio, isso eu não aceito, isso não entra na 
minha cabeça. É no meu coração que eu tenho que aceitar isso. É muita dificuldade, 
tem coisas que eu já aceitei, coisas que eu tento compreender, mas a carne não 
aceita facilmente isso, ela não aceita perder, ela não aceita ser passada para 
trás. Muitas vezes isso já me fez cair, e, mesmo assim, eu quero um dia poder 
chegar a abraçar o pneu e agradecer a Deus, dizer: Senhor, muito obrigado.  

 Igreja: Risos.  

Amém. Quem mais quer falar? Fala. Você não chega aqui e louva, não? Canta 
bonito aqui na frente? Então fala.  

- Wender: é isso mesmo, não é só ele; eu também tenho muita dificuldade de 
aceitar, igual o senhor falou.  

Você também nega?  

- Wender: eu nego. Não é uma, duas, três vezes não; são muitas vezes.  

A diferença não é que você não deva achar ruim, mas você precisa saber achar 
ruim. Por exemplo, será que Jesus foi para a cruz, cantando, sambando? Não, não foi. Ele 
foi para a cruz com muita dificuldade, em um sofrimento imensurável, mas ele suportou. 
Nós precisamos saber ser pacientes na tribulação. Nós precisamos aprender a 
sofrer; aprender a carregar a cruz e não negar. É preciso ter muito cuidado, porque essa 
hora é uma hora de provação; é uma hora em que Deus está experimentando a nossa fé 
para ver como nós reagiremos diante dos problemas.   

Porque, é desta forma que nós aprenderemos. Deus fala: “aprenda comigo, que 
sou manso, humilde”. É nessa hora, não é porque eu não aceito, porque eu não quero, 
mas é por causa da minha fé. Eu não posso aceitar isso de mim mesmo, mas por causa 
da minha fé eu aceito; “me esvaziei de mim...”, como nós cantávamos aqui; eu neguei a 
mim mesmo para fazer a vontade de Deus.   

Não tem como a carne fazer a vontade de Deus, mas então nós negamos a nós 
mesmos. Vamos renunciar a nós mesmos para fazermos a vontade de Deus. Não é minha 
vontade fazer isso, mas é a vontade de Deus.   
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Aqui na Bíblia está escrito uma frase interessante, diz assim: “a minha vontade é 
fazer a vontade de Deus” (João 6:38). Claro que não é minha vontade sofrer, claro que 
não é minha vontade fazer certas coisas; é a vontade de Deus. E eu estou aqui para quê? 
Não para fazer a minha vontade, a minha vontade ficou longe, longe, longe... Em uma 
hora como esta ela deve estar lá pelos infernos.  

Vocês concordam que enquanto se estiver querendo fazer a própria vontade 
não dará certo? Porque a vontade de Deus é diferente, ela não é para este 
mundo. A vontade da carne é de que tudo dê certo; não pode dar nada errado na vida da 
pessoa, nada pode contrariar a pessoa; esta é a vontade da carne. Ou não?  

Igreja: Amém.  

Alguma coisa está dando errado... É incrível como nós não temos paciência, 
capacidade para suportar nada! Tem que estar dando tudo certo, tem que estar tudo 
favorável pra nós.  

Enquanto Deus fala: “vocês estarão no mundo; olha, o mundo me odeia, ele vai 
odiar você também, fizeram isso com o lenho seco...” (Lucas 23.31). Você sabe por 
que nós temos esse problema. Porque não ligamos muito para a palavra. E Jesus, a 
palavra estava no coração dele, a palavra estava na mente dele. Ele falou: “terá que 
cumprir isso, vocês terão que me negar, e eu não vou achar ruim, não pense vocês que 
eu vou achar ruim, eu já sei que vocês me negarão”. Porque, poderia chegar lá na frente e 
ele dizer: “ó, seus ‘filhos de uma égua’, eu não vou ressuscitar; eu quero que vocês se 
danem aí! Eu vou ressuscitar para quê?! Seus ‘porqueiras’!”.  

Não, ele falou: “eu sei que vocês vão me negar, então não precisam achar 
ruim”. Ele ressuscitou e veio procurar aqueles que?  

Igreja: Negaram ele.  

Vocês estão entendendo, gente? Ele ressuscitou e deveria procurar outra 
turma. “Não, eu vou voltar lá na cooperativa”.  

Ericsson: Procurar o Ericsson.  

Procurar o Ericsson, procurar o a, ou b, ou c. Eu vou voltar na cooperativa. Quando 
muitos querem dizer: “aquele povo não merece”, ele voltou para aqueles que o negaram, 
ele voltou e procurou aqueles que o negaram.   

Igreja: Amém.  

Por que ele tinha essa segurança? Porque a palavra estava em seu coração. Ele 
sabia que aquilo precisava acontecer. Então, não seria hora de, ao invés de nós 
escandalizarmos, ao invés de nós fazermos um ‘pampeiro’, dizermos: Senhor, 
amém! Graças, obrigado porque me foi dado [o privilégio de] passar por essas coisas; eu 
fui achado digno de participar dos sofrimentos de Cristo; a palavra está se cumprindo na 
minha vida, a palavra está se cumprindo em meus dias. Se eu vim para viver nesses dias, 
eu vim para essa hora.  

Eu volto a dizer; por que nós temos dificuldade?  

Ericsson: Não aceitamos a palavra.  
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Nós não temos a palavra, não é nem aceitar, é que nós não 
temos, porque: “Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti” 
(Salmos 119.11-12).  

          Então, se eu peco, o que faltou?  

Igreja: A palavra.  

Ericsson: E nós nem queremos ter a palavra porque não queremos aceitar o 
sofrimento.  

Se você meditasse na palavra... Esses dias eu estava conversando, falando que o 
Espírito Santo nos fará lembrar tudo o que ele tem dito.  

Quando você lê as escrituras e acredita naquilo que está lendo, aquilo vai para sua 
mente e para o seu coração. Sua mente grava e no dia em que você precisar, o Espírito 
Santo vos fará lembrar, para que você possa suportar os dias maus.  

“Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais suportar os dias maus.” 
(Efésios 6). Não sei quem foi que teve uma visão, que as pessoas se sentavam aqui e os 
sapatos delas ficavam pregados no chão. “As pessoas chegavam, sentavam e enfiavam 
os pés nos sapatos...”. Olhe se o seu não está pregado aí!... As pessoas chegavam e 
calçavam os pés; os sapatos tinham o lugar certinho onde cada um sentava. As pessoas 
chegavam e sentavam onde? 

 Onde estavam os seus sapatos e enfiavam os pés nos sapatos. Quer dizer, pode 
falar:  “aceito tudo, concordo com tudo, vou fazer desse jeito”. Aí vem a música, 
nós iremos cantar alguma coisa e quando estivermos cantando, levantaremos  e já 
levantaremos sem os sapatos.  Cantamos e vamos embora. 

Quem teve essa visão? A Carmem.   

Mas não é verdade? Então vocês desculpem-me por eu ter que 
falar. Nós teremos que “arregaçar as mangas”, nós teremos que fazer um “senta e 
levanta”, alguma coisa assim, nós teremos que fazer alguma coisa.  

Esses dias Deus começou a falar comigo a respeito da palavra ter que se 
cumprir. Se vocês não quiserem que a palavra se cumpra em nós, em nossas vidas, em 
nossa geração, a palavra se cumprirá em outro lugar. Só foi possível na vida de Jesus 
porque Jesus permitiu. “Está escrito”. Eu achei bom isso, vocês não acharam? “E todos 
vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito.” (Mateus 26.31).  

Ele não se escandalizou! Porque, o correto seria ele se escandalizar. Então, quando 
os inimigos forem os da nossa própria casa, quando uns odiarem aos outros, negarem 
uns aos outros... O mundo irá nos perseguir; o mundo nos odeia, mas é por isso que 
acontecerão todas essas coisas; porque está escrito; e se nós não aceitarmos o que está 
escrito, acho que estamos no lugar errado. Vamos procurar ler as escrituras para ver o 
que está escrito.  

“Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Nem um 
jota, nem um til, se omitirá.” (Mateus 24:35).  

“O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar.” 
(Mateus 24:35). Pronto, não irá passar. Aí você diz: “mas isso é lei!”. Vejamos na 
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lei: “portanto, em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota 
ou um til se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido.” (Mateus 5:18).  

Amém! Então assim está bom, graças a Deus. Ninguém ficará por aí 
procurando chifre na cabeça de cavalo; procure em outro lugar no qual você achará, mas 
na cabeça do cavalo...  

Nós não criaremos problema, ninguém ficará procurando problema, mas, se por 
acaso houver alguma tribulação, saberemos passar por aquela tribulação de forma 
que nós agrademos a Deus. Vamos passar por aqueles momentos de luta, de tribulação, 
e saber também dar graças a Deus por tudo. “Amém, Senhor! Alguma coisa o Senhor vai 
nos ensinar, alguma coisa concorre para o nosso bem nesse 
momento. Amém, Jesus, seja feita a tua vontade, meu Deus. Que o Senhor tenha 
misericórdia, me ajude nesse momento.” Aí sim, você chora amargamente. Chora! Não 
faz mal, você está ali, realmente, lavando as suas vestes no sangue do cordeiro.  

Porque, se deixar de cumprir alguma coisa, então a palavra de Deus mentiu, porque 
não deixará de cumprir nem um jota, nem um til, você pode ter certeza. Você pode 
procurar que, com certeza, aquilo se cumpriu na vida de alguém, em algum lugar cumpriu 
aquilo.  

Jó capítulo 23, versículo 11: “Nas suas pisadas os meus pés se firmaram; 
guardei o seu caminho e não me desviei dele”.  

  Nas tuas ou nas suas? Nas suas. Então está falando dele. “Nas suas pisadas os meus 
pés se firmaram.” Então eu não escorreguei, não vacilei, não desviei nem para a direita 
nem para a esquerda, porque eu me firmei nas pisadas dele. Isso estava em Jó. Lá no 
tempo de Jó, a palavra já falava de Jesus. Nas pisadas dele, de Jesus, o pão da vida, 
o caminho é lá; foi lá que nós, imitando, seguindo os passos de Jesus... Foi ali que nós 
não desviamos nem pra direita nem para esquerda.  

Porque, nós não suportamos? Não resistimos? Não aceitamos a cruz? 
Primeiro, antes de caminhar... ele falou: “pegue a sua cruz”. Antes de caminhar. Eu não 
posso entrar no caminho sem a cruz. “Quem quiser, pegue a sua cruz e siga-me.” 
(Mateus 16).  

É um caminho no qual eu aceito a cruz. A cruz significa a coisa direita, significa 
retidão. Nós estamos acostumados com coisas desonestas, estamos acostumados com 
falcatruas, em fazer acepção de pessoas, a ganhar; estamos acostumados a não perder, 
estamos mal-acostumados. Sabem por que a cruz causa sofrimento? Porque é direito, é 
coisa certa, entendeu? É justiça, e nós somos injustos; errados. É por isso que sofremos! 
Porque eu aceito um caminho direito, de bondade, de justiça, e eu não sou... Vocês 
entenderam por que nós sofremos? É por isso. Eu peguei o caminho reto, de um homem 
direito para eu seguir, um homem impecável para eu seguir os passos dele; humilde, 
simples, gente boa até debaixo d’água. Aí tenho que sofrer mesmo, porque, para mim, 
tem que ser tudo do jeito que eu quero, na hora em que eu quero, tem que ser da cor que 
eu quero, tem que ser no dia em que eu quero, tem que cair na minha conta, tem que ser 
isso, tem que ser aquilo. Quando não der certo... Não deu, aí ‘vira bicho’! Não é assim?   

Igreja: Amém.  

É um ensinamento muito bom. Escreve ele aí em algum lugar. Por que sofre?  Eu 
estou seguindo os passos de uma pessoa que é gente boa demais, e por causa das 
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minhas iniquidades, eu sofro. Não é vergonha dizer: “Senhor, apague os meus pecados, 
Senhor me dê paciência; Senhor ensina-me o caminho que eu tenho que andar; Senhor, 
dirija o meu coração, me ajude, tenha misericórdia de mim”.  

 Onde nós lemos? Só o 11? Então continue. “11. Nas suas pisadas os meus pés se 
firmaram; guardei o seu caminho e não me desviei dele. 12. Do preceito de seus 
lábios nunca me apartei e as palavras de sua boca prezei mais que o meu 
alimento.”  

Olhe que coisa mais bonita! Não é tremendo quando você pensa nisso? Quem 
me falou isso, quem me fez entender isso, será que não foi Deus? Mas será que Deus me 
fez entender isso só por minha causa, ou por causa de vocês todos? Tenho certeza que 
não é só por minha causa. Me ajudou demais e ainda me ajudará muito, se Deus quiser, 
mas eu tenho certeza de que não é só por minha causa.  

A água cai como chuva, e corre como rio. A palavra vem de cima, é como se Deus 
estivesse falando pra nós: “você não suportará pela sua própria justiça, pegue a justiça de 
Deus; pela própria justiça você não suportará, procure saber o que Deus pensa”.  

Hoje Deus falou algo interessantíssimo, que foi sobre o caminho. Por que sofre?   

Ericsson: Porque o caminho que nós seguimos é justo, é perfeito, e nós não 
somos. Pelo contrário. Mas se tivermos paciência, humildade, fé, vontade; cada dia 
que passa vamos sofrer menos, porque vamos aprendendo a viver. Eu entrei aqui 
feito bicho, entrei feito um animal, e na medida que nós fomos caminhando, eu fui 
aprendendo com Deus a viver, então eu fui sofrendo menos, não que é isso que nos 
faz sofrer muito; mas, de repente, as coisas de fora não nos causam tanto 
problema.  

Versículo 13: “Mas, se ele está contra alguém, quem, então, o desviará? O que 
a sua alma quiser, isso fará.” Mas então, é interessante esse detalhe. E se ele estiver 
contra você? Ele quem?   

Igreja: Deus.  

Se Deus estiver contra você, você está morto, você está enrolado; não é que você 
está... (risos). Não é bem esse entendimento. E se ele estiver contra você, ele não vai 
tomar outro rumo por sua causa, ele não voltará atrás por sua causa, ele não vai mudar. 
Ele vai, se for o caso, esperar você se arrepender. Quem já pescou dourado lá em Mato 
Grosso do Sul? Se você quiser pegar e arrastar de uma vez, o bicho é muito violento 
dentro da água, então se quiser tirar ele rapidamente, às vezes, você fica sem ele; ele 
arrebenta a linha, ele apronta. Mas aí o que você faz? Solta a linha. Solta a linha e deixa 
ele, até cansar; ele vai, vai, vai até cansar; na medida em que você percebe que ele está 
se cansando, você vai trazendo. Normalmente, qualquer peixe é assim, não vem de uma 
vez. Arrancar o peixe é até perigoso ele levar você com tudo para dentro da água, 
conforme o tamanho do peixe. Mas se deixa-lo cansar, pode ser do tamanho que for, você 
o traz para dentro do barco. Tem peixe que vira o barco.  

Então, se eu sou rebelde, será que eu vou mudar o pensamento de Deus? Ou sou 
eu que tenho que mudar?  

Então lê novamente: “13. Mas, se ele está contra alguém, quem, então, o 
desviará? O que a sua alma quiser, isso fará.”  
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Isso. Se ele estiver contra nós... Eu posso até perguntar: “Senhor, por que o 
Senhor está contra mim? Por que o Senhor não me deixa fazer isso? Por que o Senhor 
não permite que eu faça isso?” Mas, se eu percebo que Deus não quer que eu faça 
aquilo, “então está bom, Senhor, o Senhor ganhou, o Senhor venceu, o Senhor 
tem razão”. Pronto. Mesmo que eu não esteja de acordo, eu vou fazer, porque o Senhor 
não quer que eu faça desse jeito.  

“Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus” (1ª Pedro5:6).  

“Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus”, ou então ele não é Deus. “Não 
resistas a mim”. Gente, vocês pegam uma coluna e querem tirá-la do lugar. Não resista a 
mim, diz o Senhor, que fez os céus e a terra, que conhece tudo, que sabe tudo, que é o 
princípio e o fim, o alfa e ômega. Não seria sabedoria, da nossa 
parte, humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus, e dizermos: “Senhor, 
faça conforme a tua vontade, não retire de mim a tua graça”? Quanto mais simples, mais 
humilde... Eu vou ser sábio.  

Versículo 13: Mas, se ele está contra alguém, quem, então, o desviará? O que 
a sua alma quiser, isso fará. Amém? Ele vai fazer o quê? 13. O que a sua alma quiser, 
isso fará.  

Jesus foi inteligente. “Você irá fazer do jeito que o Senhor quer”. Jesus leu isso, Ele 
viu isso. O que Ele viu? Que do jeito que Deus queria, Deus iria fazer. Se Jesus não 
fizesse, outro iria fazer. Alguém irá fazer. Então, como Deus viu que ninguém era capaz, 
ele falou: “do jeito que eu quiser eu irei fazer”. Aí está escrito o quê? Do jeito que ele 
quiser, ele irá fazer.  

         Então que seja feita a tua vontade. O que eu preciso saber direito é o que o Senhor 
quer; o que é melhor pra mim, o que é bom pra mim. Eu não quero resistir a Deus, eu 
quero me submeter a Deus. A igreja precisa ser submissa a Deus, a igreja precisa se 
submeter a Deus, não resistir a Deus e não querer fazer a própria vontade. A igreja tem 
que...?  

Igreja: Submeter a Deus.  

Por isso a igreja estará vestida de branco, por isso ela será a noiva. Porque ela se 
curvou; ela estará de cabelo liso e comprido. A Lucilda falou que não vai ser progressiva, 
será natural. Ela irá se submeter, ela será submissa a Deus, ‘faz, Senhor, conforme a tua 
vontade’. Deus falou conosco?   

Igreja: Amém.  

Então você tira o sapato e vá com ele viu, não deixe o sapato aí, pelo amor de 
Deus, vá com ele. Quem irá levar o sapato?  

Igreja: Amém.  

Você vai levar, Ramiro? Quem mais vai levar o sapato?  

Igreja: Amém.  

Amém. Meu Deus, não deixe, “depois de tanto tempo andando junto, hoje 
eu acordei me sentindo tão só”, depois de tanto tempo andando junto, não nos deixe... 
Que seja feita a tua vontade. Perdoe se nós rebelamos muitas vezes; às vezes é por falta 
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de entendimento, às vezes é por ignorância nossa, às vezes, Senhor, é por causa da 
tribulação.  

 Vamos achar um jeito, vamos achar alguma coisa que possa justificar a nossa 
rebeldia, a nossa dificuldade. Eu tenho certeza que o Senhor irá 
entender, irá compreender, eu tenho certeza que o Senhor irá entender que são os dias 
maus;’ é o tempo. Porque se o Senhor não entendesse Pedro e os discípulos, o Senhor 
não teria voltado para eles. O Senhor não levou em conta... E se o Senhor está falando 
conosco, é porque o Senhor ainda confia em nós, é porque o Senhor ainda espera por 
essa igreja. Que os irmãos que aqui estão, vistam as vestes de justiça, aceitem andar no 
seu caminho, submetam à tua vontade. Senhor, tenha misericórdia! Jesus, 
tenha misericórdia mesmo, tenha muita misericórdia de nós. Perdoe-nos, ó Deus, tenha 
compaixão de nós, ensina-nos o caminho que temos que andar. Eu tenho certeza que o 
Senhor só corrige aquele a quem o Senhor ama. E nós aceitamos; nós queremos aceitar 
de coração a correção, aceitar, meu Deus, a orientação, o ensinamento; para que os 
nossos olhos se voltem para aquele que é o nosso Senhor, o nosso Salvador; é de lá que 
vem o nosso socorro, é daí que está vindo a palavra, Senhor. É do céu, e graças a Deus 
por isso. Obrigado, Jesus! Porque o Senhor fez tudo isso por amor, porque o Senhor 
realmente nos amou, e se deu, e se entregou por nossa causa, para que hoje nós 
tivéssemos em quem confiar, para que nós tivéssemos, hoje, Deus, a quem 
seguir. Hoje nós temos a quem seguir; o caminho é o Senhor. Obrigado, Senhor, o Senhor 
nos convence, o Senhor nos convenceu, amém e amém, tenha misericórdia, amém...  

  

SEI QUE OS TEUS OLHOS   
SEMPRE ATENTOS PERMANECEM EM MIM   
E OS TEUS OUVIDOS   
ESTÃO SENSÍVEIS PARA OUVIR MEU CLAMOR  
POSSO ATÉ CHORAR, MAS ALEGRIA VEM DE MANHÃ   
ÉS DEUS DE PERTO E NÃO DE LONGE   
NUNCA MUDASTE, TU ÉS FIEL  
  
DEUS DE ALIANÇA, DEUS DE PROMESSAS   
DEUS QUE NÃO É HOMEM PRA MENTIR   
TUDO PODE PASSAR,  
 TUDO PODE MUDAR   
MAS TUA PALAVRA VAI SE CUMPRIR   
POSSO ENFRENTAR O QUE FOR   
EU SEI QUEM LUTA POR MIM SEUS PLANOS NÃO PODEM SER FRUSTRADOS  
MINHA ESPERANÇA ESTÁ   
  
NAS MÃOS DO GRANDE EU SOU   
MEUS OLHOS VÃO VER O IMPOSSÍVEL ACONTECER  
 Amém, Deus abençoe, tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com 
todos.  
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