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1 - COMER A CARNE E BEBER O SANGUE DE CRISTO 
 

Sábado, 04 de maio de 2015  
 

 Amém! Vamos abrir as nossas bíblias em João capítulo 6: “48) Eu sou o pão 
da vida. 49) Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. 50) Este é o 
pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. 51) Eu sou o pão 
vivo que desceu do céu; se alguém comer deste pão, viverá para sempre; e o 
pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. 52) Disputavam, pois, os 
judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a sua carne a comer? 53) 
Disse-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que, se não comerdes a 
carne do Filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós 
mesmos. 54) Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, 
e eu o ressuscitarei no último dia. 55) Porque a minha carne verdadeiramente é 
comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. 56) Quem come a minha 
carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu, nele. 57) Assim como o 
Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, 
também viverá por mim. 58) Este é  pão que desceu do céu: não é como o caso 
de vossos pais, que comeram o maná e morreram; quem comer este pão viverá 
para sempre. 59) Estas coisas falou Jesus quando ensinava na Sinagoga, em 
Cafarnaum”. 
 Preste atenção. Tem uma coisa que nós percebemos: que é muito difícil o que 
Jesus propôs para nós. É muito difícil. COMER A SUA CARNE E BEBER SEU 
SANGUE. Inclusive, os discípulos que o escutavam, no versículo 60, diziam: “... Duro 
é este discurso; quem o pode ouvir? 61) Mas, sabendo Jesus em si mesmo que 
murmuravam disto os seus discípulos, disse-lhes: Isto vos escandaliza? 62) Que 
seria, pois, se vísseis subir o Filho do homem para onde o primeiro estava? 63) 
O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita; mas as palavras que eu 
vos tenho dito são espírito e vida”. 
 Fica bem claro uma coisa, meus irmãos: Jesus não estava falando para ninguém 
comer a sua carne, nem beber o seu sangue; Ele falava sobre se alimentarem da sua 
vida, da sua palavra, daquilo que Ele falava, daquilo que Ele vivia. 
 Ele disse: “os seus pais comeram o maná...”. Aqui ele compara com aquilo que 
Moisés trouxe: o maná; que era uma coisa bem leve, suave, e diz: “o que eu dou para 
vocês, é muito mais do que isso, mas vocês precisam se alimentar disso primeiro”. 
Eles, então, se escandalizaram “como nós comeremos isto?” e ele disse: “Eu estou 
falando uma parábola para vocês entenderem. Estou dizendo para vocês que a carne, 
na realidade, não serve para nada, mas as palavras que esta carne fala, são espírito e 
vida. Então, se vocês comerem as palavras, vocês estarão comendo a minha carne, 
ou seja, a minha vida”. 
 Então, “Jesus nos dias da sua carne”, “Jesus nos dias da sua vida”... “Danilo nos 
dias da sua carne”...  Como eu posso me alimentar do Danilo? Eu me alimento da vida 
do Danilo. Eu só posso me alimentar da vida do Danilo. 
 Eu quero que vocês entendam isso: que a nossa carne é a nossa vida. No dia 
em que pegar essa carne e jogá-la fora, acabou a sua vida. No dia em que colocar a 
sua carne no caixão, o que vão dizer? Daqui um tempinho, você nem será visto mais. 
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Por quê? Porque a nossa vida é a nossa carne. Esta vida que nós temos aqui, é a 
carne que nós temos.  

Quando eu sinto que o meu rim está doendo, que o meu coração está palpitando 
ou quando eu sinto dor de cabeça, eu cuido de quê? Da minha carne. Por que eu 
cuido dela? Porque eu quero continuar vivendo. Então, relaciona-se esta vida, com 
esta carne. Alimentar desta vida é alimentar do que eu falo, do que eu penso, do que 
eu acho. É assim que nós nos alimentamos. Eu não vou comer o seu braço, não! Não 
irei fazer um ‘espetinho’ com a sua orelha! Não farei isso. Eu não quero isso. Ninguém 
quer isso. 

Então, nós nos alimentamos Dele alimentando da palavra Dele. É a palavra Dele 
que nos dá vida. Agora, muitos estão mortos. Muitos em nosso meio estão mortos. 
Muitos continuam mortos, porque a palavra não dá vida a eles.  

A palavra é a única coisa que pode dar vida. Jesus disse: “quem de mim se 
alimenta, vive”. Quem não alimenta [da palavra] não tem vida; continua morto, só a 
carne continua viva. Amém? A sua vida está nas mãos do diabo, está presa e 
dominada pelo diabo, e Deus quer dar vida a você. Você vive pela sua carne. Daqui 
um tempo, quando você morrer, acabou. Digo, quando você morrer não, porque você 
já está morto. Mas quando jogarem esse corpo seu, fedido, dentro de um buraco, 
acabou! Amém? Isso é o que Deus quer dizer para nós.  

Enquanto o seu corpo vive... Quanto mais você der corda a este corpo, quanto 
mais você alimentar este corpo, quanto mais você proteger este corpo, mais sinais de 
morte em sua vida. Porque você ainda não entendeu. Você ainda não se alimentou de 
Deus.  

Eu não sei se eu consigo explicar. Se Jesus não conseguiu! E eles se 
escandalizaram com o que Jesus disse... Mas escute aqui, em Efésios capítulo 5, 
versículo 29, diz assim: “porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne; 
antes, a nutre e preza, como também Cristo à igreja”. Eu quero aproveitar este 
versículo. O que significa isso? “Nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, 
antes a nutre a preza...”. O que isso quer dizer? Ele está dando o exemplo aqui, 
preste atenção! 

Mas não tem um versículo no qual Jesus diz: “quem não aborrecer a sua própria 
carne... quem não aborrece a si mesmo...”? (Lucas 14:26). Então, meu irmão, preste 
atenção. Quando nós estamos cuidando muito dessa carne, dessa vida, é porque nós 
a amamos. “Ninguém NUNCA...”, preste atenção! Se você não souber isso, está 
lascado.  

O que Ele quer dizer com este versículo (Efésios 5;29), é que normalmente, 
todos amam a sua própria carne, ou seja, amam a sua vida. Então, o cristão é uma 
exceção. Nós somos uma exceção. Nós somos um erro. Nós somos uma coisa errada 
em relação ao mundo. 

O mundo, o que ele faz? Ama e preza a sua própria carne. A “SUA”, porque nem 
a do vizinho ele preza. Nem a do filho. Ele ama e preza a “sua” [carne], e não a 
aborrece. Se alguma coisa começa a aborrecê-lo, ele fica contrariado. 

Isso é um erro. Então, o nosso procedimento, nosso comportamento, passa a 
ser o errado; passa a ser uma anomalia. Mas é realmente. O cristão, ele é uma coisa 
errada nesse mundo. Por isso Jesus disse: “se você não amar, não comer a minha 
carne”... Por que nós temos que comer a carne de Jesus? Porque Ele foi o único que 
aborreceu [a própria carne]. Então, para você vencer o diabo, você tem que aborrecer 
a sua carne. Amém? 



5 
 

Ele falou lá, nós lemos aqui agora. Desculpem-me a maneira de falar. Onde ele 
diz “a minha carne é verdadeiramente comida”, “quem come a minha carne”, “eu sou o 
pão da vida”? Tem outro lugar que Ele diz com mais clareza. “Quem não aborrece a 
sua própria carne”, nunca, meus irmãos, nunca poderá entender o que é o Evangelho; 
e não irá vencer o diabo.  O diabo encontra força onde? É na sua carne mesmo. 
Amém? 

Quando você percebe que uma pessoa começa a fortalecer a carne, é sinal de 
que ela está enfraquecendo espiritualmente. Por que Jesus foi forte espiritualmente? 
Porque aquele homem padeceu na carne. “Se Cristo padeceu na carne, armai-vos, 
também, do mesmo pensamento”.  

Você cogita das coisas de satanás. Você não entende que a minha força está 
exatamente no [fato de] eu desprezar essa carne; aborrecê-la. Amém? E o diabo 
ganha de você; ele cria forças na medida em que ele exalta a sua carne, na medida 
em que ele te ilude com a sua carne e na medida em que ele cria para você 
esperanças nessa carne.  

Quando você jejua, humilha, renuncia, e se entrega, você não está aborrecendo 
a sua própria carne? Quando você toma prejuízo, quando você leva desvantagens, 
quem é que está sofrendo? Não é a sua carne?  

E o diabo vai pegando a igreja e a rodeando; vai comendo a igreja como se 
come mingau, e a igreja vai se fortalecendo [carnalmente], se envaidecendo, se 
gloriando, se esquecendo... E a presença de Deus vai ficando difícil, não se consegue 
ela mais com facilidade; a igreja vai perdendo tudo o que ela tinha de Deus: o amor, a 
fé, a vontade, a coragem de orar, a vergonha. A igreja não tinha vergonha de fazer 
orações; ela não vinha se não fosse para fazer orações e súplicas, queria sentir a 
presença de Deus, não tinha medo de chorar. Aí, de repente... Às vezes nós vimos 
aqui tão embonecados, que não podemos nem chorar, porque estraga os nossos 
olhos! Não é? 

E são essas coisas... Nós não estamos alimentando... Se nós não 
alimentarmos... Porque Deus irá me provar amanhã, Deus me provará essa semana! 
Nós temos falado disso. Ele prova exatamente de acordo com aquilo o que você 
escuta. Ele vai te provar e se você não é capaz de ser aborrecido, se a sua carne não 
pode ser aborrecida, como Deus irá aparecer? Como a vida de Cristo irá aparecer em 
você? Como a vida de Deus, a vida que ele quer te dar, o pão da vida, não pode 
aparecer em você? Porque você não pode ser aborrecido! Nada pode te aborrecer 
nesse mundo! Amém, gente? 

“Amém, Senhor! Não é isso! Tenha misericórdia de nós! Tenha compaixão de 
nós! Abra os nossos olhos! Devolva a visão que nós tínhamos! Devolva a igreja que 
nós sonhamos, a igreja que nós amamos! Senhor, devolva a esperança de sermos 
como o Senhor é! Devolva a minha força! Não importa quantos terão que cair, não 
importa quantos terão que ficar!. Mas nos ensine, Senhor, a vencer esse mundo; a 
vencer o diabo! A vencer esses espíritos! Senhor, ensine-nos a resistir esses 
demônios!. Porque eles estão ganhando forças! Eles estão ganhando terreno! Eles 
estão ganhando em quantidade! Eles estão ganhando em capacidade! Tenha 
misericórdia da igreja, Senhor!”. Aleluia! 

Não somos nós, não. Eu tenho certeza que é o Espírito do Senhor que está nos 
incomodando já há alguns dias, levando a igreja a invocar a Deus; enquanto se pode 
achar. Buscar a Deus enquanto temos a oportunidade, enquanto Ele está perto! 
“Senhor, tenha compaixão de nós!”.    
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Então, nós temos que ver isso na prática. Nós queremos ver o irmãozinho aqui 
fazendo a oração; nós queremos vê-lo levantando a sua voz e clamando; queremos 
vê-lo chegando na hora, aborrecendo a própria carne. Só tem uma maneira de nós 
não perdermos aquilo que nós já ganhamos; é dizer para Deus: “Senhor, nós não 
daremos um passo sem que antes o Senhor recupere tudo aquilo que nós perdemos”. 
E será com oração, com clamor, com luta, com súplicas. Deus, com certeza, não nos 
abandonou, mas você precisa voltar a fazer aquilo que você esqueceu. Não tem um 
versículo que diz: “onde foi que você caiu”? (Apocalipse 2:5). Olhe lá onde você caiu! 
Ainda é tempo! Mas se nós continuarmos com a carne sem ser aborrecida... Se a 
carne continua sendo a força da nossa vida, Deus não pode aparecer. 

É necessário que sejam feitas orações nesse sentido. “Quem de mim se 
alimenta, viverá por mim”, então, nós temos que chegar e incomodar a Deus e dizer: 
“Senhor, pelo menos uma palavra!”.  

Eu achei interessante uma coisa que o Silvano me falou hoje ao telefone. Era 
sobre um sonho que ele havia tido, no qual Deus mostrava que o que nós temos, o 
que essa igreja tem, a palavra que nós já conhecemos, se nós a perdermos, no sonho, 
Deus mostrava para ele que era como se você jogasse uma joia fora e ficasse com um 
chapeado. É como se você jogasse algo se ouro fora e ficasse com uma joia falsa. E 
ele via, no sonho, e dizia: “mas isso aí já está até descascado, e vocês dão tanto valor 
nisso!”. Então, a igreja tem uma coisa que ela não pode jogar fora e nós só vamos 
provar para Deus que nós não queremos jogar fora se nós sentirmos que estamos 
perdendo. Porque se você não tiver esse amor... Se o amor a sua carne, a sua vida, 
tem sido maior do que a sua vida por Deus, é como se você estivesse jogando uma 
joia valiosa fora e ficando com a joia falsa. Aí ele [o Silvano] disse uma coisa 
interessante, que alguém tinha dito para ele que, às vezes a igreja precisa ver sinais, 
alguma coisa milagrosa para se converter; mas o Silvano respondeu: “Não. Eu não 
concordo. O povo que mais viu sinais foi o povo do Egito, Faraó e o povo dele”. Então, 
ninguém viu mais sinais do que aquele povo, os egípcios. Tem notícia de que algum 
deles se converteu? Ali, para retirar o povo do Egito, quantas coisas os egípcios 
viram? Coisas realmente tremendas, mas mesmo assim eles não se converteram. 

Jesus diz aqui: “aquele que me ama, guardará a minha palavra”. Meu irmão, se 
você não comer isso, “minhas palavras são espírito e são vida” (João 6:63), a carne 
que ele está se referindo é a vida Dele, e ela está aí nas suas mãos para você comê-
la; a vida de Cristo está aí nas suas mãos. A vida de Cristo tem sido falada, é isso o 
que dá vida, é isso que nos fará viver.  

Aquele povo [do Egito] viu as coisas acontecerem, e não se arrependeu. Viram 
sinais no deserto, provaram a Deus e não se arrependeram. Se este evangelho 
simplesinho não for suficiente... Esse é o pão que desceu e ele dá vida. Jesus disse: 
“quem de mim se alimenta”. SE NÓS NÃO ESTAMOS TENDO VIDA, É PORQUE 
NÓS NÃO ESTAMOS COMENDO, OU ESTAMOS COMENDO POUCO. 

 Voltando aqui em Efésios, Ele diz aqui: “ninguém aborrece a sua própria carne, 
antes a nutre e preza”. Nós nutrimos e prezamos; não esquecemos de almoçar, de 
jantar, de lanchar, de arrumar. Nós prezamos. O que significa prezar? Ter prazer, 
gostar, amar, achar bonito. Quando nós olhamos no espelho, quando vamos pentear o 
cabelo... Não é assim? Por que você faz esse ‘repartidinho’ no cabelo. Por que é que 
não faz de qualquer jeito? É porque olhando lá, você acha que fica feio! Se alguém 
tem uma falha de dente na frente, tampa, fica falando assim [tapando a boca] até 
arrumar; fica incomodado, não fica sorrindo por aí. Então, você preza e tem muito 
amor [pela sua carne]. Normalmente, ninguém despreza a sua própria carne, mas, se 
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você amar o evangelho, se você amar a Deus, se buscar a Deus, você irá, 
naturalmente, aborrecer essa vida.  

Por que aquelas pessoas abandonaram Paulo? (II Timóteo 4:10). Eles amaram 
essa vida e aí eles começaram a abandoná-lo. Paulo ficou sozinho, porque eles 
amaram [a própria vida] e começaram a se distanciar. Começaram a prezar muito... 
Gente, cuidado! Vamos lutar! 

Agora, não adianta você aborrecer a sua carne sem alimentá-la também. Não é 
pela força. Por exemplo, em muitas denominações, as pessoas eram obrigadas a 
aborrecer a carne, mas pela força. Não é pela força! Não é ficar sem tomar banho, não 
é relaxo, não é nada disso. Gente, alimentem de Deus que vocês irão entender. 
Amém? Não pergunte a mim como é que tem que fazer, não. Alimente-se de Deus. 
Medite nas palavras de Jesus, se alimente do evangelho, para você ter forças, ter 
condições; para saber resistir à força do inimigo que está nesse corpo. É difícil para 
entender isso que eu estou falando, exatamente por causa da fraqueza. 

Você quer ter vida? Quer ser capaz de aborrecer sua própria vida? Medite nas 
palavras de Jesus. Não espere chegar aos 70 anos, aos 80 anos. Tem gente que nem 
com 80 anos está conseguindo... Tem gente não; na realidade, todo mundo tem essa 
dificuldade. Amém. Deus falou conosco hoje? 

Me responde uma coisa: por que você acha que a sua carne está tão ‘saliente’? 
 
Irmão1: Porque nós não nos alimentamos de Deus, não nos atentamos para isso, não 
damos essa credibilidade que deveríamos dar. Se eu não buscar a Deus para que isso 
venha diminuir até acabar, eu nunca irei conseguir agradar a Deus nesse sentido. 
  
 Agora faço a mesma pergunta a você. Você acha que a sua carne ainda é muito 
‘saliente’ ou já tem perdido muito? Eu acho que você já tem conseguido, assim, vencer 
muito; já tem conseguido aborrecer muito a sua própria carne. 
 
Irmão2: O senhor está errado... Mas realmente, é uma palavra de Deus. Eu vejo que 
eu, por exemplo, cuido muito da minha carne, da minha vida, do colégio, essas coisas; 
e isso tira o alimento que me dá vida, isso vai me fazendo morrer. Como o senhor 
falou ‘eu vim para que tenham vida’, como o senhor mostrou, quem se alimenta dele 
tem vida, quem não alimenta não tem vida. Não tem meio termo. Eu sinto que eu 
preciso me alimentar mais, de fazer o que a palavra está falando. Eu sinto em mim 
mesmo uma força muito grande da carne, de querer cuidar das coisas desse mundo. 
Eu cuidava muito mais das coisas de Deus antes. Eu preocupo muito mais comigo, 
com minha própria vida e isso vai levando à morte. Como o senhor falou, é só o prazo 
de enterrar e pronto, já está morto. E Ele não, Ele veio para dar a vida por nós, não 
tem meio termo; quem alimenta vive, quem não alimenta... 
 
 Amém. Eu lembro que há pouco tempo Deus mostrou que iria distribuir lápis 
azuis e vermelhos. Porque quando falávamos uma palavra antes, o irmão tinha 
interesse em colorir a bíblia, se interessava, queria marcar ali para sair comentando. 
Não tem mais esse amor, esse carinho. Eu não digo todos. Eu falo até por mim 
mesmo. Pela dificuldade, Deus disse que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria 
(Mateus 24:12). Não estaria o seu amor à igreja, a sua piedade... Piedade não é amor 
às coisas de Deus? Não estaria o seu amor esfriando? E por causa do crescimento da 
iniquidade o amor de muitos esfriaria. Interessante observarmos o seguinte: na medida 
em que o amor a Deus, a piedade, vai se esfriando, o que vai se fortalecendo?  
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Irmão2: O amor a essa vida. Um acaba e o outro aumenta. Não tem meio termo. Se 
você está perdendo o amor pelas coisas de Deus, consequentemente as coisas do 
mundo na sua vida estão aumentando. Igual o senhor falou ali: ‘Não vou dar um passo 
enquanto o Senhor não renovar tudo o que eu perdi. Eu preciso, eu sinto que eu tenho 
perdido essa vida para qual o Senhor tem me chamado. Eu preciso de uma palavra, 
eu preciso que o Senhor me dê força. Essa força, essa fé. Não darei um passo até o 
Senhor me renovar’. Concordo com essa palavra. 
 
 Amém. É verdade. Não só nós, mas a igreja. Não vou individualizar aqui se é A, 
B ou C, mas a igreja. A igreja é como se parasse ali e dissesse: “Senhor...”. Amém? 
“Vamos armar, vamos levantar um acampamento aqui e vamos ver o que é que 
estamos perdendo, o que nós estamos deixando de ganhar”. Porque é automático, 
uma coisa é em função da outra.  

Aline. 
 
Aline: Achei muito importante, muita coisa importante para nós aprendermos. Porque, 
como eu tenho visto que eu não tenho aborrecido a minha carne, todos os dias. Eu 
vejo que é muito difícil; ninguém tem essa facilidade de aborrecer a própria carne, de 
não se cuidar... do próprio corpo, da própria vida, do trabalho, da família. São tantas 
coisas... E hoje nós vimos que é importante que façamos isso, porque se não 
aborrecermos a nossa carne, mais ela vai se fortalecer e a vida de Cristo em nós, não 
irá aparecer nunca. E é essa vida que nós queremos. Porque a vida que temos aqui 
não é vida, é a vida que a carne tem. A nossa vida mesmo, ela não existe se Cristo 
não existir em nós. Então, o que temos que fazer é clamar, pedir e buscar a Deus, se 
alimentar Dele, das palavras que Ele tem falado aqui. Então, cabe a nós agora ouvir e 
buscar entender e procurar cada vez mais, porque essa carne é muito forte. Acho que 
é porque nós alimentamos ela [a carne], tudo o que está ao nosso redor facilita para 
que nós não aborreçamos a nossa carne. É muito difícil. 
 
 Por que a nossa carne é forte? Porque Deus condenou o pecado na carne. O 
pecado está condenado. Por que condenado? Porque Deus vai eliminar a carne, e 
quando Ele eliminar a carne, o que Ele terá eliminado? O pecado; porque o pecado 
está na carne. Por isso que você tem que aborrecer a sua carne, porque quando você 
a aborrece, você está aborrecendo o pecado. O pecado quer te dominar, mas se você 
aborrecê-lo... Ele quer, mas você não deixa, você o resiste. Mas ele quer, e se ele for 
conseguindo, criando espaço, vai dominar totalmente.  
 Quem sabe repetir o que eu falei? Dê o microfone a Adriana. 
 
Adriana: O senhor falou que quando nós aborrecemos a carne, estamos resistindo o 
pecado, porque Deus condenou o pecado na carne e se nós não fizermos isso, ele 
toma conta até nos dominar totalmente. 
 
 Deus condenou o pecado na carne (Romanos 8:3). Então, quando você faz um 
jejum, a quem você está resistindo? O pecado. Quando você fica ali uma hora de 
joelhos orando, às vezes não tem nada o que falar, mas você fica ali: “Senhor, eu não 
tenho nada a falar, mas eu ficarei aqui. Eu sei que eu não tenho palavras, mas o 
Senhor está me vendo”. O que é melhor? Ficar lá no clube quarando ou de joelhos ali 
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orando 2h da madrugada? O que aborrece mais a carne? Se não aborrecer a carne, o 
pecado cria forças, porque o pecado está na carne.  
 Você não tem forças. Às vezes, nós não temos força contra o pecado; porque 
temos dificuldade em aborrecer a carne. Então o pecado está sendo forte, o pecado 
está dominando; e a Bíblia diz: “não reine o pecado” (Romanos 6:12). Significa que a 
sua carne não pode reinar você. Deus nos tem dado tudo. Você pode falar: “em nome 
de Jesus, você não vai me dominar!”. Aí o diabo diz: “Você vai fazer assim, assim!” e 
você responde: “Não vou, em nome de Jesus!”. O diabo diz: “Você vai chorar, vai ficar 
deprimido!”, e você responde: “Vão vou, em nome de Jesus! Vou ficar é alegre e feliz; 
você não tem domínio sobre mim!”. A depressão, a opressão, a vaidade... é porque a 
carne está forte, porque ela não está sendo resistida e o pecado está ali criando 
espaço, criando forças, cada dia mais, Hermógenes! Cada dia mais forte! Cada dia a 
pessoa está mais fraca em relação a Deus e ele [o diabo] mais forte! E inclusive, ele 
se gloria de ter domínio sobre você; e você não quer. Paulo diz: “O bem que eu quero, 
não faço; o mal que não quero, faço” (Romanos 7:19),  mas não sou eu, é o pecado 
que está fazendo isso, o pecado que está na minha carne, que está tendo essa força, 
conseguindo fazer com que eu faça o que não quero fazer.  
 Uma igreja não pode estar de mãos dadas com o pecado. Uma igreja tem que 
aborrecer a carne, tem que aborrecer o diabo; tem que lutar contra ele; tem que resisti-
lo. Aí, se for necessário, você jejua, você faz alguma coisa; clama! O melhor caminho 
é esse; é clamar, é pedir ajuda para Deus. Peça ajuda a Deus: “Socorro, Senhor! A 
minha carne está tão forte que eu estou sem forças. Ajuda-me, Senhor Deus! A tua 
palavra já não encontra mais lugar em meu coração! A tua palavra já não fica mais em 
mim!”. 
  
 
 Welmo, eu vou te fazer uma pergunta: qual você acha que foi a... Deus falou a 
palavra e deu o conselho, a sugestão do que deve ser feito? 
 
Welmo: Eu creio que sim. Eu entendi hoje de uma maneira mais clara o [motivo] por 
que é importante nós aborrecermos a nossa carne. Porque a força do pecado está na 
carne. Jesus foi forte no espírito, porque a carne padeceu muito. Então, padecer na 
carne... a igreja é um povo diferente; ela anda na contramão do mundo. Então, se o 
mundo está fazendo a vontade da carne, nós não iremos fazer a vontade da carne; 
nós aborreceremos a carne para que o pecado não encontre lugar. Eu achei tremendo 
isso porque, como começou lendo aí, muitas pessoas escandalizaram com aquilo que 
Jesus estava falando. Isso acontece conosco também. Quando eu falou que “quem 
não comer a minha carne e não beber o meu sangue”... Tem hora que escutamos uma 
palavra aqui e pensamos: “Meu Deus! Como vou comer isso que está sendo falado?”. 
Porque é difícil, pois ninguém aborrece a própria carne. Ninguém quer aborrecer a sua 
própria carne. A única pessoa que teve coragem de aborrecer a própria carne foi 
Jesus. 
 
 Inclusive, está escrito que ninguém normalmente aborrece a própria carne. Nós 
estamos aqui, nós tomamos banho, nós cuidamos, nós alimentamos, porque ninguém 
normalmente aborrece a própria carne. Aí vêm aquelas coisas que são contrárias, por 
exemplo, o jejum. Se falar em jejum para o mundo, acham um absurdo; ficar sem 
comer?! O jejum é um absurdo. Você acordar 4 da madrugada para ficar de joelhos, 
uma pessoa normal fala: “Está louco! Pode internar, pode mandar fazer tratamento!”. 
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Eu já vi um pastor falar que no dia em que ele acordasse 4 da madrugada, ele iria 
repreender o diabo, porque só o diabo para nos acordar as 4 da madrugada para orar.  
 Realmente, você sair do seu sono, aquele sono gostoso 4 da manhã e olhar no 
relógio... Se foi você que pediu: “Senhor, me acorde 4h porque eu quero...” Aí você 
acorda. Olha no relógio e são 4h. “Eu vou levantar e vou orar”. O que você está 
aborrecendo? A sua carne quer dormir. No jejum, a sua carne pede a comida o dia 
inteiro, sua cabeça dói.  
 Então, é assim. Aborrecer [a carne] não é uma coisa normal. É anormal. Você 
pega um cigarro que a sua carne gosta e deixa de fumar; você pega uma bebida que a 
sua carne gosta... Porque tudo isso, a carne, é coisa do diabo. A carne que eu falo, o 
diabo domina a carne. Deus condenou o pecado na carne, então ele [o diabo] domina. 
Aí, se você começa a buscar a Deus e passa a ter domínio sobre a carne. O normal, a 
carne domina você, mas quando você passa a buscar a Deus, você domina a carne, 
porque Cristo está em você, dominando a sua carne, reinando você; ao invés da carne 
reinar, Cristo passa a reinar. Amém. Preste atenção. Não é possível que amanhã irão 
continuar os mesmos. Eu quero ver... Nós vamos lutar. Me lembrem! Se eu me 
esquecer, quem me lembra? Vocês me lembrarão se nós esquecermos disso? Vocês 
chegarão em mim e dirão: “Irmão, a igreja não está muito voltada para a carne?”, “Nós 
não estamos prezando demais a carne?”, “Vamos fazer um jejum, fazer algo para 
aborrecer a carne!”. 
 Amém. Vamos curvar nossas cabeças. 
 
Oração: 
 
 Senhor, se isso é verdade, se a palavra falada, que saiu de nossa boca e de 
nosso coração, se era essa a vontade do Senhor, se realmente nós temos perdido por 
não alimentar do Senhor, se temos desprezado a mesa que nos tem sido preparada, 
desprezado o alimento que pode nos dar a vida, o único alimento que nos dá essa 
força contra o pecado... 
 Quem não alimenta do Senhor não será capaz de resistir o pecado. Quem não 
comer a carne do Senhor não terá força alguma contra o pecado. Ajuda-me, Jesus, 
porque certamente o diabo tem feito tudo na minha vida para que eu despreze esse 
pão que desceu do céu para que eu vivesse. Obrigado, Senhor, pela igreja que está 
aqui, e que é capaz de ouvir sem se escandalizar, que reconhece verdadeira a tua 
palavra. E é verdade Senhor, o Senhor tem razão e é bom que nós saibamos isso 
logo, enquanto estamos aqui.  
 Que nós possamos, Senhor Deus, fazer essa aliança que pode nos dar a 
verdadeira vida. Pai que está nos céus, como é forte nosso inimigo; sem o Senhor não 
podemos vencê-lo, mas o Senhor é Deus! O Senhor é maior, maior é aquele que está 
em nós do que aquele que quer roubar o que nós temos. Maior é o que está em nós e 
pode guardar a nossa riqueza, pode guardar as coisas preciosas que o Senhor nos 
tem dado! Quantas joias preciosas a sua igreja já ganhou, quantas alegrias. Devolva a 
nós a esperança, o prazer de buscar o Senhor; de buscar a tua presença. Ensina-nos 
como alimentar, como comer, os princípios, os fundamentos da tua palavra. Aleluia! 
Amém! 
 
Louvor: Senhor, eu quero prosseguir, mesmo que tudo se levante contra mim... 
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2 - A FALTA DO ESPÍRITO É QUE FAZ A LUZ APAGAR  

 
Domingo de manhã, 02 de Janeiro de 2011 
 

 Deus abençoe! Tenham todos um bom dia. Que a paz do Senhor seja com 
todos. Vamos abrir nossa bíblia em Lucas capítulo 9: “23) E dizia a todos: se alguém 
quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. 
24) Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á; mas qualquer que, 
por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. 25) Porque que aproveita ao 
homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? 
26) Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se 
envergonhará o Filho do homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos 
santos anjos. 27) E em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que 
não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. 28) E aconteceu que, quase 
oito dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e 
subiu ao monte a orar. 29)E, estando ele orando, transfigurou-se a aparência do 
seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e mui resplandecentes. 30) E eis que 
estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias, 31)Os quais 
apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em 
Jerusalém. 32) E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono; 
e, quando despertaram, viram a sua glória e aqueles dois varões que estavam 
com ele. 33) E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a 
Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, e façamos três tendas, uma para 
ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. 34) E, dizendo ele 
isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra; e, entrando eles na 
nuvem, temeram. 35) E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado 
Filho; a ele eu ouvi. 36) E, tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só; e eles 
calaram-se e, por aqueles dias, não contaram a ninguém nada do que tinham 
visto. 
 O que nós estamos querendo mostrar aqui? Nós sabemos que as dificuldades, 
as tribulações dos últimos dias, as lutas, a tendência é que dificultem a compreensão. 
Como o sono que veio sobre Daniel quando ele teve a visão dos últimos dias e aqui 
também vocês viram que Pedro, quando teve a visão do reino de Deus, caiu em um 
sono profundo. Era Pedro, Tiago e João. Eles tiveram sono; a mesma coisa que 
aconteceu com Daniel quando ele viu... (Daniel 10:9). Por duas vezes Deus apareceu 
para ele falando, através de Miguel, sobre os últimos dias, sobre o que aconteceria 
nos últimos dias e um dos detalhes que podemos observar é essa questão do sono. 
Tanto aconteceu com Daniel, quanto com Pedro, Tiago e João. Eu acho que também 
acontecerá conosco a mesma coisa; quando os dias do fim se aproximarem.  

Quanto mais a noite se aproximar... Porque à noite não é hora de fazer nada a 
não ser dormir, descansar. A noite que está sendo referida aqui é a tribulação, que vai 
fazer com que venha sobre a Terra, sobre a humanidade esse sono, essa preguiça 
espiritual, essa dificuldade que teremos para meditar, para enxergar as coisas. Nós 
iremos ficar cansados espiritualmente; com sono.  

Então, a mesma coisa que aconteceu com Daniel, aconteceu também com eles 
e deverá acontecer conosco. Não sei se está acontecendo isso com vocês, mas a 
tendência é acontecer no mundo inteiro, principalmente com as pessoas que estão 
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buscando a Deus; elas são tomadas por esse sono, essa dificuldade que você sente 
para ler a bíblia, para meditar, para buscar a Deus. Nós não temos mais aquela 
disposição, aquela alegria; muito pelo contrário, tem é aquela moleza, aquele 
desânimo. Outra coisa importante de observarmos aqui é a intenção que Jesus teve 
de mostrar para eles o Reino de Deus, de mostrar para eles como seria o Reino de 
Deus. Então Jesus os chamou para um lugar separado e a intenção Dele era mostrar 
a eles: “Olhem, o reino de Deus será assim”. Porque eles tinham uma curiosidade, a 
mesma que nós temos: “Como será depois? O que acontecerá depois desta carne? O 
que acontecerá após este corpo?”.  

O que a igreja precisava fazer hoje? O que a igreja teria que fazer hoje? Será 
que se nós víssemos alguém do Reino de Deus, mudaria a situação da igreja? 
Mudaria o ânimo da igreja? Então, isso é o que Ele fez. Ele achou que tinha a 
necessidade de mostrar a eles, para que eles ficassem animados, dispostos, com 
vontade, com desejo de ir para o Reino de Deus.  

Porque é uma coisa que vai tomando conta da igreja, vai tomando conta do 
mundo, mas principalmente da igreja. Porque o mundo não sabe o que está 
acontecendo, ele alegra com as coisas desse mundo. Todo dia tem uma coisa para 
motivar o mundo a prosseguir na sua alegria. A pessoa não aguenta ficar uma 
semana... Ela tem que inventar alguma coisa para... De repente nós não estamos mais 
aguentando sentir a falta do campeonato brasileiro [de futebol], por exemplo. Tem que 
acontecer alguma coisa para animar, aí colocam o natal, o ano novo no meio das 
coisas. Tem um ‘trem’, tem outro... Para motivar. Para ir tocando. Aí tem a corrida de 
são silvestre, depois vem o mês de janeiro. O que acontece no mês de janeiro? Férias! 
A pessoa deixa para tirar férias no mês de janeiro... Verão... Podem notar que a 
televisão explora aquilo que está acontecendo.  

Então, o mês de janeiro, o mês de fevereiro, são meses de passeio, de férias. É 
onde uns estão indo e outros estão voltando [de viagem] e é muita motivação, muitas 
coisas... Você vai a beira da praia, são nesses meses em que a passagem de avião 
fica bem cara, porque é época de alta temporada; as academias estão todas lotadas. 
Eu não vou à academia, mas não é porque eu não vou, é porque eu não tenho tempo 
e não tenho idade para ir à academia, mas as academias estão todas lotadas.  

Ou seja, o mundo muda a direção de acordo com a necessidade do tempo. Aí 
quando o pessoal já está enjoando dessas coisas, porque enjoa, se você fica 10 dias 
na beira da praia, passa um tempinho ninguém quer ficar lá mais. Aí volta e precisa 
criar outra coisa para motivar; aí vem o carnaval e o carnaval dá uma empurrada. E na 
beira das praias são criadas aquelas estruturas enormes [para o carnaval] e o povo se 
ajunta ali. Já pensou se todo final de semana tivesse natal e ano novo? Nós não 
iríamos aguentar toda semana tendo natal e ano novo, nós não iríamos tolerar isso. 

Então, é isso o que vai tocando o mundo, animando a carne. Nós que buscamos 
a Deus, o que nos motiva? O que vai alegrar o povo de Deus? De vez em quando o 
pessoal fica animado em um casamento, aí logo passa o casamento. Não é Júnior? O 
Júnior está animado procurando os ‘trem’, ajeitando, mas logo passa também. O que 
mais que poderia motivar e alegrar o povo de Deus? Eu lembro que nós vivíamos aqui 
motivados, porque estávamos construindo o campo de futebol, todos estavam 
ansiosos para ver a grama crescer. Aí colocou a grama, arrumou, ajeitou, mas eu não 
posso mais jogar bola, o Godoy não pode mais jogar bola. Quem mais não pode jogar 
bola? O Joneval não pode mais. O Lucas também não pode mais jogar bola. O 
Carlinhos nunca jogou. Aí o campo está ali, coitado, eu olho para lá e vejo o campo 
desanimado, triste. A praga está nascendo no meio da grama, matando a grama e eu 
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chamo alguém para podar a grama, para ver se motiva o campo... Mas [antes] 
chegava 18h e estavam todos querendo entrar, até mesmo os mais jovens. O Paulinho 
não vinha em nada, mas no futebol ele vinha, gostava demais e hoje nem o Paulinho 
gosta mais. Até o Eudázio, de vez em quando vinha, arrastando, mas vinha, não é 
Eudázio? Agora o Eudázio não vem mais.  

O que mais que nos motivava? Era assim, quando tínhamos em mente fazer 
algo, havia aquela motivação, mas e agora? Então, vem uma tristeza, um sono, quase 
um pesadelo. Você entra, durante o dia, em uma igreja católica [e tem] morcego 
atravessando de um lado para o outro, coruja... Na igreja de Pirenópolis, era, não sei 
se ainda é... Quando eu era menino, ia lá para matar coruja durante o dia. Tinha gente 
que morria de medo de entrar na igreja durante o dia. Minha mãe mesmo falava: “Eu 
estou querendo ir a igreja, mas estou com medo de ir sozinha”, precisava de alguém ir 
com ela durante o dia, porque aquilo causava medo. Era tudo tão sombrio, aquelas 
imagens... E essa tristeza vai tomando conta de nós, da igreja, o povo vai perdendo a 
motivação. 

Então, Jesus pensou: “Como eu vou fazer para alegrar esse povo?”. E a 
presença dele naquela época motivou a igreja, o povo e houve uma transformação 
enorme, mas aí passou aquela curva que eu falei para vocês, chegou a ser dia perfeito 
e depois vem caindo e entra novamente nas trevas, no cansaço, no desânimo e 
ninguém mais consegue fazer as coisas. 

Em Atos capítulo 10: “44) E, dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o 
Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. 45) E os fiéis que eram da 
circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o 
dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. 46) Porque os 
ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. 47) Respondeu então Pedro: Pode 
alguém, porventura, recusar a água, para que não sejam batizados estes, que 
também receberam, como nós, o Espírito Santo? 48) E mandou que fossem 
batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por 
alguns dias”. Então, eles tiveram, naqueles dias, uma coisa que trazia motivação e 
empenho para todo mundo. O que era? O batismo com o Espírito Santo. O falar em 
línguas, ter uma visão, um sonho. Era uma coisa assim que a pessoa se interessava 
muito em buscar o batismo com o Espírito Santo e falar em línguas. A igreja tinha um 
espírito completamente diferente do que existe hoje. Por quê? Porque naqueles dias o 
Espírito Santo estava sendo derramado. A igreja estava sendo motivada com o 
Espírito Santo; através do Espírito Santo. Ele falou: “Fiquem em Jerusalém” (Lucas 
24:49), porque eles já estavam tristes, abatidos com a morte de Jesus e resolveram 
dispersar, foram embora. Dois à caminho e Emaús, um não sei para aonde.  

Aquelas poucas pessoas que sobraram daquele... Porque a morte de Jesus, a 
perseguição que veio sobre Jesus... Eu quero que vocês entendam assim: Começou a 
igreja. Todos animados, Jesus era novo, animado, prometendo coisas, curando os 
enfermos, libertando os cativos, fazendo milagres; só tinha que ajuntar gente! Eram 
muitas pessoas, eram milhares, mas, de repente, começou a tribulação, a perseguição 
sobre Ele. Aí veio, em consequência, o desânimo, ninguém queria ficar naquele meio 
por causa da tribulação, da perseguição que havia sobre Ele. Aí começou a dispersar 
e Jesus ficou praticamente só. Com a morte então, aí que acabou a igreja, o povo de 
Deus. Jesus morreu. O que sobrou? Imaginem vocês, se não houvesse uma 
providência de Deus, iria terminar tudo ali. Mas aí Jesus aparece e promete a eles: 
“Fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Se ajuntem em 
Jerusalém! Eu não prometi a vocês o Espírito Santo? Eu prometi o Espírito Santo.” A 
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promessa, “fiquem lá até que recebam a promessa”, que era o Espírito Santo. E o 
povo, então, com muita dificuldade, reuniu 120 pessoas, ali esperando. Esperaram um 
dia, dois dias, três dias... Se demorasse muito, o que aconteceria? O povo iria embora. 
Mas eles perseveraram em oração. Certamente um incentivando o outro: “Fique firme! 
Espere aí! Ele prometeu. Ele derramará sobre nós o Espírito Santo. Vamos orar!”.  

Eu fico imaginando ali, no seco, a pessoa orando... Eu acho que algumas devem 
ter ido embora. Mas eles ficaram ali firmes esperando o Espírito Santo. Veio o Espírito 
Santo e aconteceu o quê? Aquela motivação, aquela alegria, disposição, pessoas 
falando em línguas, pessoas sendo curadas. Cada um queria fazer mais, cada um 
queria mais do Espírito Santo. Lembra daquelas músicas da época da igreja 
pentecostal? A igreja estava morta, acabada, aí alguém resolveu orar e buscar o 
Espírito Santo, pedir a Deus para receber o Espírito Santo, aí a igreja teve uma 
ascensão grande com despertar espirituais em vários lugares do mundo: Argentina, 
Estados Unidos, País de Gales... O avivamento! O avivamento que houve na rua tal 
nos Estados Unidos, avivamento na Argentina, avivamento no País de Gales... Houve 
avivamentos em vários lugares. A-vi-va-men-to. O que é avivamento? É uma coisa que 
está morta... Você pega ali um móvel que está morto, apagado, aí você passa uma lixa 
e depois joga um selador e aviva o móvel que estava morto. A igreja estava totalmente 
morta e começou o avivamento.  

As pessoas começaram a buscar a Deus, a reclamar para Deus. E esse 
avivamento durou pouco tempo. Logo o diabo entrou no meio com a intenção de 
acabar. Logo acabou. Porque começaram a misturar coisas certas com coisas 
erradas, aí já não era mais... Os dons de línguas, de repente o diabo também estava 
falando em línguas. Começaram a aparecer curas falsas, mentiras... O que Deus fez? 
Deus cortou, apagou. A igreja pentecostal caiu. Chamava-se igreja pentecostal porque 
era um reavivamento de pentecostes, e a igreja, então, caiu, por causa das coisas 
erradas que estavam acontecendo.  

Aí surgiu um outro tipo de avivamento. Qual foi? O louvor. Porque a igreja era 
parada, todos sentados, quietos. Mulher de um lado, homem do outro, não podiam 
nem bater palmas. Aí surgiu um avivamento, junto ao avivamento espiritual, um pouco 
depois, o louvor. Aí começou a levantar um louvor nas igrejas. Então a igreja batista, 
por exemplo, tem a Batista normal e a Batista Renovada. Presbiteriana renovada. 
Essa renovação foi o louvor. Você podia dançar, pular, podia louvar a Deus, levantar 
as mãos. Não é, Marlei? Vocë lembra, Marlei? E por que acabou, Marlei? Você não 
tem saudade?  

A igreja tinha um louvor... Quando começava a louvar, todo mundo, você não via 
uma pessoa quieta com cara ruim. Mas pelo contrário, a igreja era empolgada. Era o 
louvor; uma vontade que tinha de louvar e sentia-se a presença de Deus. Mas aí o 
louvor foi esfriando, enfraquecendo, inventando moda, inventando coisas erradas, foi 
criando esse negócio de dança, espetáculo; cada um queria inventar mais ainda e o 
louvor foi perdendo o Espírito, a presença de Deus. Por fim não tinha mais a presença 
de Deus, havia espetáculo humano, coisa humana, venda de discos. Aí as empresas 
já começaram a intervir, as gravadoras. Tem muitos aí que hoje gravam para as 
gravadoras, quem promove a pessoa é a gravadora; quem leva a pessoa lá no 
Faustão não é Deus, não é mais a presença de Deus; a pessoa chega lá e canta como 
o mundo faz.  

Deus foi saindo, Ele não fica no meio das coisas erradas, Ele sai. Porque não é 
mais Ele quem está sendo louvado, glorificado. A missão da igreja era glorificar Deus 
na Terra. João 17 diz: “Pai, glorifica-me com a glória que o Senhor me deu. Eu te 
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glorifiquei na Terra, agora glorifique a mim”. Jesus glorificou a Deus. Quem tem que 
ser glorificado é Jesus... E aí aconteceu isso com o louvor. O que aconteceu com o 
louvor? Acabou. Ficou igual dupla caipira. Surgiram milhões de pessoas querendo 
aparecer com o louvor, e foi acabando, sumindo. As pessoas foram se acabando 
espiritualmente. O que existe hoje realmente é uma coisa totalmente sem a presença 
de Deus. E muitos ainda não atinaram para esse detalhe. A igreja perdeu a presença 
de Deus. 

O que nós poderíamos fazer? Quando lá Daniel viu isso, o que estava reservado 
para o fim, ele caiu de sono. Quando estava próximo o reino de Deus... Deus disse a 
ele: “Isso que você está vendo é perto do fim”. Ele caiu. Ficou três semanas triste, sem 
comer. Igual passarinho quando está trocando de penas. Ele ficou triste, desanimado, 
até que Deus foi o motivando novamente, animando, porque ele ficou triste com o que 
ele viu. Eu imagino o que ele tenha visto. E Deus disse a ele: “Não, Daniel, isso é para 
o fim, não é para agora”. Para vocês verem o que foi sobrando para nós. Deus disse: 
“Têm coisas lá para o fim que não sei se a igreja irá aguentar”.  

Então nós temos que buscar o Espírito Santo. A igreja hoje não quer mais. Por 
que não quer mais? Dons espirituais; a igreja não quer mais. E aqui está escrito: 
“Buscai os melhores dons. Invoque o Senhor” (I Coríntios 12:31). Como nós falamos 
ontem, a igreja precisa ser motivada na oração: “Eu quero, Senhor!  Ponha em mim a 
tua palavra”. Interessar mais pela igreja, pelas coisas de Deus. Aí naquelas apostilas 
que nós fizemos, nós mostramos que realmente foi uma palavra que Deus me deu e 
Ele mostrava o que iria acontecer. Se você ler as apostilas hoje, você verá que lá está 
escrito exatamente o que viria a acontecer. É uma profecia do que iria acontecer . 
E eu não tinha nenhum conhecimento ainda, era só pela fé mesmo, lendo as escrituras 
e fui escrevendo tudo o que Deus foi colocando na minha cabeça. Mas eu não tinha 
em mente que fosse acontecer tão rápido. 30 anos hoje e nós estamos realmente 
vivendo aquilo que está escrito lá. Você pega as apostilas e verá que está escrito ali. 
Nós procurando a igreja. Onde está a igreja? Quem é a igreja? Às vezes é até difícil 
falar para vocês, mas eu que estou acompanhando, estou vendo fora as coisas que 
estão acontecendo com a igreja realmente dão vontade de deitar e não acordar mais. 
Ontem depois da reunião, por exemplo, não sei por que, eu fui tomado por uma 
tristeza tão grande, um desânimo tão grande; eu pensei: “O que eu vou falar 
amanhã?”. Aí era tarde já, quase 01h e a Carmem ligou e falou que tinha tido uma 
visão, parece que a visão até me animou um pouco e eu pude... Mas um desânimo, 
uma vontade de pedir para ir ao banheiro e não voltar mais. Desânimo, desânimo 
mesmo. Até a Suzane também falou comigo pelo telefone que ela estava 
acompanhando a reunião pelo [site] e também animou um pouco... 

Mas o que eu quero dizer a você é que não está errado o que nós estamos 
vivendo. Está certo. Está acontecendo o que era para acontecer. Agora, o que eu 
pergunto é: Quem sobreviverá a esse tiroteio? Adianta eu reclamar? Eu vinha vindo, 
falei alguma coisa e a Amilce já me cortou logo. Adianta eu reclamar? Não adianta. E 
não adianta também eu querer repartir com ninguém, com nenhum de vocês. Eu só 
queria que vocês entendessem, que abrissem seus olhos e vissem o que está 
acontecendo.  

A igreja é você. A igreja somos nós, e a luz está se apagando. Quando fala que 
a luz está se apagando, quer dizer que a igreja está acabando. E aí diz assim: “Haverá 
luz ao entardecer” (Zacarias 14:7). O único lugar que poderia haver luz... Porque o 
resto é trevas, é maldade, violência... Ontem passou o dia inteiro a posse da Dilma. Eu 
estava lembrando: “Mulheres serão seus reis, seus governadores”. É uma na 
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presidência da república e tem umas nove ministras. Não tem nada a ver contra a 
mulher, só sei que mulher é mulher. Mulheres serão seus governadores, seus reis... É 
um negócio esquisito acontecendo no mundo.  

E a luz, o único lugar que poderia haver luz é a igreja. O único lugar que poderia 
defender a palavra, a lei de Deus, o evangelho, a justiça de Deus... Isso é que é luz. O 
único lugar que você poderia imaginar que aconteceria isso era na igreja. As escrituras 
dizem que a luz iria se apagar. Onde que a luz iria apagar? Onde ela existe? Na igreja. 
Então ela vai apagar. Ela não vai apagar de uma vez, vai apagar aos poucos. Haverá 
luz ao entardecer, mas haverá luz ao entardecer. A tendência é que essa luz se torne 
tão fraca que ela se apague de vez. “Haverá luz, mas não será preciosa luz”. 
Apagando a luz, que seria isso que eu estou falando para vocês... A luz é o que? 
Jesus disse: “Eu sou a luz que veio ao mundo” (João 812). E se essa luz apagar, se 
nós não tivermos mais... se a palavra não conseguir mais fazer efeito sobre a sua 
vida... O Espírito Santo já foi, o louvor já foi. O que teria que sobrar era a luz, e a luz é 
a palavra, o azeite na lâmpada. As virgens néscias e as virgens prudentes. As virgens 
néscias dormiram de vez e as virgens prudentes colocando o azeite que era 
pouquinho. Porque a lamparina era um paviozinho e ali você tinha que manter o 
azeite. O AZEITE É O ESPÍRITO. Um pouquinho do Espírito que você tiver é que vai 
manter a luz acesa. O que motiva, o que dá luz a palavra é um pouquinho do Espírito 
que você tem. As escrituras dizem que o Espírito seria retirado da Terra. “Até que do 
meio seja retirado” (II Ts 2:7). Aí nós não vamos ter de jeito nenhum. Eu quero ver 
onde você irá arrumar luz na terra, palavra de Deus na terra. Onde você encontrará 
motivação. A lâmpada apagou e as trevas tomam conta. Virá sobre todos os que 
habitam sobre a face da terra, e aí vem o fim. 

Então, nós nunca vamos poder esperar que irá existir uma igreja, um povo 
grande animado, disposto. Pode tirar da cabeça que vai existir. A tendência é ir 
acabando. Então, guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa (Ap. 
3:11). Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz as igrejas. Não são palavras 
animadoras? Ou desanimadoras? A última igreja, igreja de Laodiceia, que é a sétima 
igreja, que são os dias do sétimo anjo, da sétima trombeta, a última coisa que irá 
acontecer; olhe o estado da igreja. Miserável, pobre, cega e nua (Ap. 3:17). 
Humbertinho está lembrando aqui da abominação desoladora. É a época em que o 
espírito das trevas, o anticristo assentará no trono de Deus, como se fosse Deus, 
querendo ser Deus. Eu fico pensando “E a igreja? Como a igreja vai estar diante 
disso”. Vai acontecer a abominação desoladora, [vai] chegar ao ponto do diabo tomar 
o que era de Deus. E quem vai fazer isso?  

Você não está sentindo isso? Igual passarinho que levou uma pedrada? Você 
não está sentindo? O que nós vamos fazer? Não é fácil. Mas o com mais razão para 
dizer que não é fácil estou sendo eu, porque eu também... Essa vontade, esse desejo; 
não me alegra ver o que está acontecendo, mas eu estou vendo. Também não estou 
satisfeito. Eu falo aqui, mas não estou satisfeito. Não adianta querermos tapar o sol 
com a peneira, não adianta querer dizer, porque não está. 

Então, é triste... Fala assim: “A abominação desoladora” (Daniel 12:11). É triste 
você ver isso acontecer, mas acontecerá. Então, o que vai sobrar? Acabar de vez não 
vai, porque quando Deus vir... E por que Ele vem? São essas coisas que me animam. 
Fala assim: “Perto está o fim” (Lucas 21:30). Para você suportar, para você aguentar... 
Porque quanto mais aproximar o fim, quem irá dizer: “Venha, Jesus”? Terá alguma 
igreja, algumas pessoas querendo a volta de Cristo. Mas por que irão querer a volta de 
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Cristo? Porque não estarão suportando mais. Entendeu, Godoy? É porque não estarão 
aguentando mais. As forças terão acabado.  

Então nós iremos pedir a Deus, porque nós... A mulher estava com dores de 
parto e gritando, ela não estava suportando mais a dor (Ap. 12:2). A dor de parto não é 
barriguda, não. É para simbolizar a situação que a igreja chegou. E aquilo doía tanto, e 
ela estava sendo perseguida, com toda aquela dor ela ainda estava sendo perseguida 
pelo dragão. E Deus a socorreu. Eu não tenho dúvidas de que Deus está em nosso 
meio, eu não tenho dúvidas que Deus está falando, socorrendo; que ELE RENOVA AS 
MINHAS FORÇAS. Agora, eu não posso deixar de avisar a igreja, não posso deixar de 
mostrar para a igreja, não posso iludir a igreja, enganá-la e mostrar uma coisa que não 
é verdade. 

Ontem falamos aqui: “Passará o céu e a Terra, mas minhas palavras não 
passarão” (Mateus 24:35). Então tudo aquilo que está previsto, que está profetizado 
acontecerá. Então, nós falamos porque precisa ser falado e para que você se anime. 
Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz a igreja. Quem tem sede, quem quiser... 
Mas é preciso que você tenha, pelo menos... Se você não está aguentando, se você 
não souber onde está a sua Bíblia; você não carrega a sua Bíblia. Então eu estou 
falando exatamente para que você crie esse ânimo, essa disposição. Vamos passar 
sebo nas canelas, porque está chegando. Está chegando a hora. Vamos dar o grito. 
Aquela mulher gritava de dores, e sendo perseguida. E nós temos sido perseguidos, 
mas não podemos esconder que é um que cai, é outro que está fraco, outro que não 
está aguentando, outro que está completamente cego. Porque tem coisas que irmãos 
estão fazendo aqui que.... é completamente cego! 

Então eu não tenho alegria por isso. Eu acompanho, estou olhando e vendo, e 
eu não posso me desesperar com o que eu estou vendo acontecer. Jesus não 
desesperou. Aí agora vamos ver aqui rapidamente por que eu falei tudo isso. Para 
poder voltar aqui e dizer... Isso aconteceu há quase dois mil anos: “28) E aconteceu 
que, quase oito dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a 
Tiago e subiu ao monte a orar. 29) E, estando ele orando, transfigurou-se a 
aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e mui resplandecentes. 
30) E eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias, 31) 
Os quais apareceram com glória...” (LUCAS 9).  Olhe aí, preste atenção, Godoy. 
Naqueles dias, Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Senhor dos céus e da Terra, o 
todo poderoso, capaz de fazer tudo o que nós não somos capazes, prestem atenção. 
Apareceram Moisés e Elias transfigurados, eles vieram para mostrar para Ele o Reino 
de Deus: “Ó, o reino de Deus será assim”. Então, aqueles dois, é como se eles já 
estivessem no reino de Deus. Jesus, Pedro, João e Tiago estavam? Não. Aí aparece 
Moisés e Elias transfigurados, como seriam no reino de Deus. O que os dois falaram? 
Palavras animadoras! Leia aí: “...e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-
se em Jerusalém”. Jesus era homem, gente! Uma pessoa igual nós, e recebeu uma 
notícia... “Ó, você pode continuar vibrando, empolgado, porque você irá morrer logo”. 
“Falavam da sua morte”! Mas falavam muitas coisas da morte dele, certamente: “Ó, 
você tem que morrer. Você vai para Jerusalém é para morrer! Você será perseguido! 
Não terá ninguém do seu lado! Você ficará sozinho. Está escrito! Tem que cumprir! 
Crie forças!”. Então quando eu vejo dizer isso para a igreja, que a igreja será 
perseguida, é para que a igreja fique animada! É exatamente para que a igreja diga: 
“Estamos aqui é para isso!”. Amém? 

Então, não é novidade quando um irmão está sendo perseguido. Não é 
novidade quando as pessoas estão desanimando. Não é novidade quando uns estão 
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caindo. Você tem que dizer para a pessoa é exatamente isso: “Se anime, meu filho, 
crie forças! Levante sua voz! Clame ao Senhor, invoque ao Senhor!”. Vamos animar! 
Vamos continuar fazendo o bem, fazendo o que nós temos que fazer. Vamos continuar 
glorificando a Jesus até com a sua morte. Com qual morte eu vou glorificar a Deus? 
Eu quero glorificar a Deus até com a minha morte. Então, isso, ao invés de desanimar 
a igreja, é para animar, motivar! É para que a Divina não fique ali amuada em cima do 
sofá porque ela gosta demais do Nivaldo, porque ela é apaixonada pelo Nivaldo; então 
se o Nivaldo fizer qualquer coisa, ela murcha. O diabo sabendo disso, vai perseguir a 
Divina de que modo? Usando o Nivaldo! E aí se ela estiver animada, entendendo que 
ela está aqui é para glorificar a Deus, é para exaltar a Deus, que o Nivaldo se dane! 
Entre aspas, não é? (risos). Você não deixará de fazer as coisas que você tem que 
fazer para ele, mas você também não vai entregar sua vida por causa do Nivaldo, não. 
Pelo amor de Deus! Como tem pessoas que por causa de namorado, namorada... Eu 
sei que o diabo vai usar aquilo que ele puder. Você vai morrer por causa da sua 
empresa? Por causa disso ou daquilo? Não, é para que a igreja crie ânimo. É para que 
a igreja se esforce em ser santa, em fazer o bem, em fazer o melhor. “Eu vim ao 
mundo para fazer a vontade de Deus e Ele me dará tudo o que for necessário para 
que eu faça a vontade Dele”.  

Aqueles que realmente têm sede e fome, Deus não deixará de dar a água e a 
comida. Então não é uma palavra para desanimar a igreja. É para abrir os olhos da 
igreja e dizer: “Meu filho, cuidado! Te cuida!”. Porque você... Não é porque você é o 
Sílvio que Deus vai poupar! Não é porque você... Ele não faz acepção de pessoas. Eu 
tenho que me cuidar. O Wellington tem que se cuidar! Quanto mais se aproxima a 
dificuldade, a tribulação, mas eu preciso me cuidar. Se você sente a dificuldade, 
então... Eles chegam falando com Jesus e dizendo que ele iria morrer. Agora veja 
bem, toque para frente um pouquinho: “32) E Pedro e os que estavam com ele 
estavam carregados de sono... (LUCAS 10)”. Olhem o que aconteceu com os que 
estavam com Ele. Não era para estarem dormindo àquela hora. Era para aproveitar 
aquele momento. Era para aproveitar uma transfiguração. Era para aproveitar o 
momento em que Jesus estava falando com as pessoas do reino de Deus. Era um 
momento extra. E o que aconteceu? Deu aquela moleza. Talvez seja o momento mais 
importante da igreja, essa hora, esse tempo. Se nós suportarmos a perseguição, se 
nós suportarmos a dificuldade, e não abandonarmos o barco na hora mais importante 
da igreja... Você vai abandonar o barco?  

Então, meu filho, ponha azeite na sua vasilha. Na hora mais importante da 
igreja, nós fomos chamados para essa hora. A hora mais difícil. Então, quando uma 
pessoa me liga lá não sei de onde, desanimada, eu fico com vontade de mandar para 
a... sinceramente. O Ramiro não gosta que eu fale essas coisas (risos). Mas eu digo, 
gente, pelo amor de Deus! Eu tenho 65 anos, pressão alta, já fui operado da próstata. 
Olha, quantos anos vocês têm? Estão chorando por quê? Não fale isso para mim, não! 
Meu Deus do céu! Ou não?! Ou eu estou errado? Eu acho que não estou errado. A 
hora mais importante, que Deus esperava de nós. Deus nos mandou para essa hora. 
Um povo que suportaria, que não se venderia por qualquer coisa, que não trocaria sua 
fé por nada. Era aqueles chamados para os últimos dias e o preço era tão alto que os 
outros falaram: “Uai, você pagará esse povo com o mesmo preço que pagou por 
nós?”. Ele falou: “Eu sei o quanto eles merecem.” Porque o nosso tempo realmente é 
difícil, nós ganharemos o mesmo que ganhou Abraão, Isaque, Jacó.  

É essa igreja que nós queremos ver. É esse ânimo que queremos ver. Eu tenho 
certeza, Godoy, que acabar de vez não vai. É esse ânimo que eu tenho certeza que 
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não acabará. Vamos empenhar para que não sejam apenas um ou dois, mas que 
sejamos todos nós. Que não haja um sequer que perca. Ontem, inclusive, na visão 
que a Carmem teve, eu chorava, porque eu conversava com Jesus e Ele havia perdido 
só um e eu havia perdido muitos. Eu querendo disputar com Ele.  

Então, não pensem vocês que tem sido fácil para mim; vendo o que estou 
vendo. Vendo o Omilde sozinho sentado lá atrás quando ele sentava era aqui na 
frente. A Rosimeire insistiu, insistiu, até que foi embora. Por que foi embora? Porque 
nós fizemos pouco caso dela? Não. O diabo insistiu com ela. Ela não saiu por causa 
de fulano ou cicrano. Isso tudo é para poder justificar. Que a Eva saiu por causa da 
Maria Valadão. Que o outro saiu por causa disso ou daquilo. Não! Foi porque não 
aguentou. Agora foi porque nós fizemos pouco caso deles?! Não foi, gente! O Ray não 
está aqui? O mesmo tratamento que ele recebeu a 10 anos atrás é o mesmo de hoje. 
Ele vem aí arrumadinho, ele e a dona Gení e senta aqui. Ninguém está fazendo pouco 
caso! Se não faz mais pela senhora... Poderia até fazer, porque as vezes merece, nós 
gostaríamos de fazer. Mas nós não fazemos mais não é por pouco caso. Nem pela 
Iracy, nem pelo Marquinho, nem pela Dona Zefa. Graças a Deus nós não temos isso. 

Aí, justifica? A pessoa saiu daqui porque não conseguia ser santa, ela tinha de 
ser santa lá fora! Para mostrar a nós, pelo menos, que estamos errados. As vezes a 
pessoa não suporta o marido e larga o marido. Se você não suporta o marido, fica sem 
marido! Agora, larga o marido aqui e pega outro ali. Larga uma mulher aqui e pega 
outro ali. Então o que você queria era ficar livre da sua! O certo é que o povo de Deus 
será provado como se prova o ouro e a prata (Zacarias 13:9). Os filhos de Deus serão 
provados. Não é para desanimar. É para animar. Amém? 

O Reino de Deus foi mostrado a eles ali, o mesmo reino que nós esperamos. 
Perto está a sua redenção. Perto está a volta de Cristo. Nós temos que esperar. 
“Sede, pois, semelhantes àqueles servos que o Senhor deixou guardando a sua casa. 
Que estejam acordados para que quando o Senhor bater na porta, terá alguém 
acordado”. Terá alguém acordado. Eu espero que seja você, espero que você não 
desanime. Ele disse: “Não te desanimes para que eu não te desanime diante do seu 
inimigo”. Não desanime! Mas você não conseguirá ficar animado se não colocar azeite 
na sua vasilha. E quanto mais você falar... “Dai e dar-se-vos-á ”. Fale! Abra a sua 
boca e eu encherei a sua boca. Anime quem você puder animar. Se você vir alguém 
desanimado, vá lá e o anime, porque Deus te animará. Caia mil do seu lado, dez mil a 
direita. Aí a palavra de Deus realmente se cumprirá em nossas vidas. Caiu mil de um 
lado e dez mil do outro e você não caiu. Amém, Godoy? Então não é isso, Godoy, 
querer acabar com a igreja, desanimar a igreja. É abrir os olhos da igreja.  

Vamos trabalhar, vamos fazer o que tivermos que fazer, vamos ajudar os irmãos 
que estão em pecado, vamos visitar aquele outro. Aquilo que você puder fazer. Eu 
tenho certeza que você será capaz de fazer. Deus te ajudará. E você nem se lembrará 
da pedrada que levou. Amém, Vitor? “33) E aconteceu que, quando aqueles se 
apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, e 
façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não 
sabendo o que dizia (LUCAS 10)”. Aí o que Jesus respondeu? “34) E, dizendo ele 
isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra; e, entrando eles na 
nuvem, temeram”. Na mesma hora que eles queriam fazer a tenda, veio a nuvem, o 
tempo fechou e eles já tiveram medo. E saiu da nuvem uma voz que disse: “O que Ele 
mandar, vocês façam. O que ele disser vocês obedeçam. Não é hora de...”. Porque 
poderiam fazer as tendas e ficar por ali, mas não era hora. Faz o que Ele mandar. E de 
repente Jesus foi achado só. Acabou tudo e Jesus estava sozinho de novo. Acabou 



20 
 

em um instante. Aquilo deve ter acontecido em uma fração de segundos. E voltou tudo 
ao normal. Não era hora ainda. Mas eu quero que vocês acreditem que a hora irá 
chegar. O reino de Deus... E que a terra que hoje existe, o mundo que hoje existe, que 
está cada vez nos assustando mais, dará lugar ao Reino de Deus. Amém? 

Então, a hora de descansar ainda não chegou. Fica com essa palavra. Ponha 
azeita na sua vasilha. Busque a Deus. Os dias estão difíceis, mas não é para isso nos 
desanimar. Nós teríamos que... “Alegrai-vos a medida em que sois participantes do 
sofrimento de Cristo” (I Pedro 4:13). Alegra! Porque perto está a sua redenção. Então 
que isso sirva de ânimo para nós. Que isso sirva de alegria, disposição. Meu filho, 
como você desanima em uma hora tão importante?! 

Vamos curvar nossas cabeças. Eu tenho certeza que Deus deve ter dado 
visões. Tenho certeza de que Deus está no nosso meio. O interessante é que a 
palavra se cumpra. Se ela não estivesse se cumprindo em nossas vidas, se estivesse 
tudo ao contrário, estaria errado. Mas é para acontecer isso; é para ser desse jeito. 
Então, alegrai-vos, ao invés de tristeza, vestes de alegria, vestes de louvor. Ao invés 
de desânimo, ânimo! Alegrai-vos! Entendeu? Aí que você irá fazer um louvor melhor. 
Aí que você quererá fazer melhor para Deus. Vamos dar graças a Deus. 
 
ORAÇÃO:  
 
 Amém, Senhor. Obrigado, Jesus, por tua bondade. Porque nós nunca 
poderíamos imaginar que hoje de manhã estaríamos animados. Quando vem sobre 
nós a nuvem escura e nos causa medo, quando vem sobre nós aquele pavor de sentir 
que estamos em meio a grande tribulação, problemas, lutas. Mas o Senhor, Deus, de 
repente vem e nos anima, nos dá forças, e renova a nossa fé, e dá ânimo a igreja, e 
motiva a igreja. Que o Senhor possa realmente nos ajudar, Jesus, a brilhar cada vez 
mais. Amém? Amém! Levante a sua cabeça! Todo mundo de pé! Levante! 
 
LOUVOR:  
 

Jesus em tua presença, reunimo-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemo-
nos a ti... 
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3 - CONSIDERAR A MESA DO SENHOR 

 
Domingo. 31 de Agosto de 2003 

 
O amor é um dom. Os dons de Deus são irrevogáveis. Amém! Mas nós 

podemos então expressar o nosso amor por Deus, mostrando. Deus, esses dias, tem 
falado muito sobre isso, sobre amar a Deus. É uma das exigências de Deus, mas 
Deus faz essa exigência não é ... como é que poderia dizer, seria uma pirraça, uma 
coisa assim de Deus, não. Deus não faz isso por capricho. Não, não é isso! Ele fala 
que nós temos que amá-lo sobre todas as coisas porque se você amar qualquer coisa 
mais do que Deus, essa coisa que você amou se torna um deus na sua vida e pode 
tirar você... Amém? Qualquer coisa que você amar mais do que Deus, essa coisa que 
você amou, isso que você amou, seja o que for, se torna um deus. Ali tem um espírito, 
pode ter certeza. E esse espírito vai atrair você, ele vai seduzir você e vai tirar você de 
Deus. Então, por isso que Ele diz que se deve amar a Deus sobre todas as coisas, 
para que não tenha nenhum risco de nós ficarmos fora. Amém? 

Abra sua Bíblia em Malaquias 1:5  
E os vossos olhos o verão, e direis: O Senhor seja engrandecido além dos 

termos de Israel. O filho honra o pai, e o servo o seu senhor; se eu sou pai, onde 
está a minha honra? E, se eu sou senhor, onde está o meu temor? diz o SENHOR 
dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis: Em 
que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão 
imundo, e dizeis: Em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: A mesa do 
Senhor é desprezível. Porque, quando ofereceis animal cego para o sacrifício, 
isso não é mau? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mau? Ora, 
apresenta-o ao teu governador; porventura terá ele agrado em ti? ou aceitará ele 
a tua pessoa? diz o Senhor dos Exércitos. (Ml 1:5-8). 

Então aqui, veja bem, o que é que Deus quer falar conosco? O quê que ele está, 
aqui, alegando pra gente? Quando nós fazemos alguma coisa para o mundo, presta 
atenção, qualquer coisa que nós fazemos lá fora, nós não queremos fazer bem feito? 
Nós não queremos que as pessoas reconheçam que nós fizemos bem feito? É preciso 
que todos prestem bastante atenção. Então vou voltar aqui, quando nós fazemos 
qualquer coisa, nós não queremos fazer bem feito? Nós não queremos que o mundo 
reconheça que nós fizemos bem feito? Nós não queremos que as pessoas vejam que 
nós fizemos bem feito?  

Quando você está lá, Serginho, olhando a sua casa, o pedreiro está fazendo as 
coisas, o pintor está fazendo, se fizer mal feito, se fizer torto, diferente, você fica 
satisfeito? Não, o quê que você faz? “Olha, eu estou pagando, quero que você faça 
bem feito, olha aqui, faz de novo, insiste, quer que aquilo seja bem feito”. Quando nós 
vamos comprar alguma coisa, nós não queremos comprar aquilo que é bem feito, de 
primeira, coisa arrumadinha? “Não, esse sapato não serve, esse sapato está soltando 
a fivela aqui.” Então, todas as coisas que nós queremos, nós queremos que sejam 
coisas boas, coisas bem-feitas. Coisas que nós vamos dizer, “olha. isso é bom”.  

E aqui, o quê que Deus está dizendo? Deus está dizendo o seguinte, quando 
oferece um animal... Quando o sacrifício era oferecido lá no templo, ninguém levava 
um animal cocho, faltando uma orelha, um animal manco, ninguém levava um animal 
assim, não! Aquilo lá era o natural simbolizando o espiritual, era o natural. Era para 
que nós entendêssemos hoje que aquilo ali, hoje, seria o espiritual. Hoje seria cobrado 
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de uma forma diferente. Mas ninguém levava um animal coxo, faltando uma orelha, 
faltando uma perna, mancando, etc., não! Levava o que tinha de melhor, oferecia a 
Deus, colocava lá no altar o que tinha de melhor. O quê que Deus quer dizer com 
isso? Porque hoje ele não exige mais que você traga o animal e ponha aqui, porque 
aquilo ali simbolizava o sacrifício, mas o sacrifício está sendo feito aqui, agora. Aquele 
mesmo sacrifício está sendo feito aqui, agora. 

Nós trazemos a nossa oferta e colocamos a nossa oferta no altar. E aí, nós 
podemos fazer isso de qualquer jeito? É o animal que você está trazendo, é a oferta 
que você está trazendo. E será que Deus não observa cada um, cada pessoa? Deus 
não observa em cada um, o seu procedimento, a oferta que você trouxe? O animal era 
preparado lá em casa, ele era preparado com antecedência. Ele era cuidado lá para, 
depois, ser trazido para ser oferecido para Deus. E hoje aqui não é diferente. Hoje, 
para expressarmos, para demonstrarmos que nós amamos a Deus, temos que 
oferecer os nossos sacrifícios da melhor forma possível. Se é uma reunião, nós vamos 
fazer aquela reunião da melhor maneira possível. Com todo respeito, com toda 
dedicação, dando toda atenção, vestindo de forma decente, da melhor maneira que 
nós pudermos.  Considerando que Ele está presente recebendo de nós os presentes, 
recebendo de nós, as ofertas. É assim que tem que ser feito.   

E, aí, Deus vai observar o que foi que o Júnior trouxe. Se o Júnior trouxe um 
pombinho, se o outro trouxe um boi, se o outro trouxe uma novilha, se o outro trouxe 
uma ovelha, ele vai observar cada um. Ninguém ia com as mãos vazias, ninguém 
chegava à presença de Deus com as mãos vazias. Chegava-se à presença de Deus 
levando ali a sua oferta. Cada um queria levar a oferta melhor que ele podia levar. Se 
fosse pequenininho, não tinha importância ser pequenininha, era uma coisa pequena, 
mas, de muito valor. Uma coisa que, para a pessoa, era de muito valor. A pessoa que 
estava levando, “eu vou levar isso aqui, é pequenininho, mas é de muito valor para 
mim”. É isso que Deus está exigindo de nós, que nós consideremos a mesa aqui, não 
a mesa desprezível.  

Olha, eu vou, eu chego à hora que eu quero, eu vou o dia que eu quero, eu me 
sento do jeito que eu quero, se eu não prestar atenção, fica por isso mesmo. Eu acho 
que ele nem está aqui, eu acho que não veio aqui. Então, quem vem com esse 
espírito, quem vem com essa maneira de ver e pensar, não pode oferecer a Deus um 
sacrifício que vai agradá-lo, concorda? Não pode oferecer a Deus um sacrifício 
agradável. Mas se nós respeitamos, é isso que é interessante, que nós respeitamos a 
mesa. Esses dias Deus tem falado conosco sobre isso, que Deus prepara uma mesa, 
Ele é fiel e tem preparado a mesa. Ele nunca tem deixado de preparar a mesa. A 
prova é essa, que não tem faltado alimento. Então, eu tenho certeza, a reunião é de 
senhoras, 2 horas da tarde, na terça-feira, ele vem e prepara a mesa. Se é vigília, 
sexta-feira à noite, 10h00, 11h00, meia-noite, a hora não tem, a hora que der certo, 
porque, às vezes, tem três ou quatro pessoas na hora que ele prepara a mesa. 
Amém? 

Se nós temos esse cuidado na nossa vida normal, se nós temos esse cuidado 
de escolher coisas boas para nós, se nós temos o cuidado de fazer as coisas corretas, 
de esforçarmos pelas coisas que nos pertencem, muito mais nós deveríamos fazer 
pelas coisas de Deus, que dura a vida eterna, que vai servir para nós eternamente. 
Essas coisas que passam... Muitas vezes nós estamos aqui nos sacrificando por 
causa de um vestido, de uma roupa, de uma coisa que passa. Por uma joia que vai 
ficar, por um terreno que nós não vamos levar, e não edificamos ali, que vai ficar 
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eternamente. E não colocamos ali, não investimos ali. Então é ali que nós deveríamos 
investir com mais intensidade.  

Então, Deus não quer de nós mais do que isso, fidelidade. Deus vai provar o 
nosso amor, provar se realmente nós o amamos. Jesus provou que amava a Deus, 
não provou? Por quê? Porque, tem alguém que fez a coisa com mais seriedade do 
que ele, tem? Vocês sabem de alguém que fez assim, com mais amor? Que queria 
saber, que se inteirava das coisas? Olha como Jesus foi tremendo, como Ele nos 
causa inveja por ver o quanto ele foi fiel a Deus. As coisas que Ele fez, Ele fez com 
muito critério, com muita sinceridade. Então, é nisso que Deus está querendo chamar 
nossa atenção aqui, é assim que você vai mostrar, é assim que nós vamos mostrar 
que nós amamos. Jesus disse que se a gente amasse a Deus, faríamos aquilo que Ele 
fez e faríamos muito mais, nós poderíamos fazer muito mais. Eu tenho certeza que 
nós podemos fazer muito mais. É isso que Deus tem falado conosco esses dias aqui, 
nas reuniões. Basta que nós amemos a Deus, amém? Basta que nós amemos a Deus, 
não só de boca, de palavra, mas que nós amemos realmente a Deus.  

Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos trazer um animal cocho, vamos 
trazer um animal cego, nós vamos trazer ‘qualquer’ coisa? Não! Nós não vamos fazer 
assim. Se toda a igreja tiver essa mente, esse pensamento, de querer oferecer o 
melhor que ele tem para Deus, a igreja vai ser diferente. As nossas reuniões vão ser 
diferentes, com certeza. A presença de Deus vai ser diferente, com certeza, se nós 
todos unirmos dessa forma, cada um... Não precisa eu querer trazer o que o Humberto 
traz, não. Não precisa eu querer trazer o que o Paulinho traz, não. Basta eu ter 
consciência do que eu tenho que trazer. Amém? Como Deus falou conosco hoje de 
manhã, às vezes nós ficamos criticando as obras dos Nicolaítas, não foi assim? E 
esquecemos de fazer as nossas. Nós ficamos criticando as obras que os outros não 
fazem e esquecemos de fazer as nossas. Então, como eu disse, não precisa eu querer 
trazer a oferta que o Humberto traz não, eu preciso ter consciência e trazer a minha 
oferta. Eu quero oferecer aquilo que é o melhor de mim para Deus, eu vou trazer. 

 Se todos tiverem esse pensamento... Amém? Pode vir cada um com a sua 
oferta, pode ser do tamanho do ratinho da Gabi. A Alícia, um negocinho desse 
tamanhinho, não tem importância não. Você pode trazer pequenininho, mas que seja 
precioso para você. Aquilo é precioso para você. Deus vê tudo, ele vê quando você 
oferece o tempo. Deus vê quando você oferece para ele, quando você diz não, eu não 
posso porque isso agora é de Deus. Não, isso aqui eu não posso porque isso aqui é 
do meu Senhor. “Esse dia...” Por isso que eles guardavam o dia. Vocês lembram que 
eles guardavam o sábado? Por quê? O sábado era intocável, porque esse dia é o dia 
do meu Senhor. E hoje nós sabemos que dia é o dia do Senhor? Todos os dias, nós já 
vivemos no dia. 

 Então, tudo de bom que nós pudermos fazer, nós vamos oferecer a Deus. “Isto 
é do meu Senhor”. Vamos pensar dessa forma! Oferecer para Deus sempre... tudo 
que você puder, ofereça a Deus. Nunca de outra forma. 

Então fala aqui que as pessoas ficaram sem entender por que o profeta tinha 
dito isso. E as pessoas, os sacerdotes... porque hoje todos nós somos reis e 
sacerdotes. Hoje nós somos como reis e como sacerdotes, não é só quem vem aqui 
na frente pregar, não. É toda pessoa que está no reino de Deus. É um reino de reis e 
sacerdotes. Eles ficavam sem saber... Em que nós temos desprezado o teu nome?  

No versículo 6, no final do versículo:  
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E vós dizeis: Em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre 
o meu altar pão imundo, e dizeis: Em que te havemos profanado? Nisto que 
dizeis: A mesa do Senhor é desprezível  (Ml 1:6-7). 

A mesa do Senhor é desprezível, presta atenção, gente. O quê que significa 
isso? O que significa a mesa de Deus é desprezível, a mesa do Senhor é desprezível? 
O quê que significa pra você? Deus prepara uma mesa aqui, o animal era preparado 
em casa. Durante a semana você cuidou daquele animal em casa para depois trazê-lo. 
Aí, você foi lá, escolheu dentre o rebanho, você escolheu o que tinha de melhor para 
Deus, não foi assim?  Então, foi preparado lá, de lá para cá. Procurar sentar bem, no 
melhor lugar pra poder assistir, pra poder perceber, pra participar melhor. Tudo isso 
Deus observa, tudo Deus observa. Amém? Tudo Deus observa! Lembra de uma 
parábola que diz que Deus mandou alguém convidar para a ceia? Que dia falamos? 
Quarta-feira. E aí, quê que deu lá? Aí, por exemplo, teve um casal que recusou o 
convite porque ia se casar. 

E, ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: Bem-
aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: Um certo 
homem fez uma grande ceia, e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o 
seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos à 
uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo, e 
importa ir vê-lo; rogo-te que me hajas por escusado. (Lc14:15-18). 

Será que não tinha outra hora para esse infeliz ir ver o campo? Será que não 
tinha outra hora pra ele ir ver o campo? Mas você sabe que acontece isso mesmo. 
Rogo-te que me hajas por escusado. Fala para ele que eu não posso ir, eu não 
posso ir a esta mesa, eu não posso ir a esta festa. Eu não posso ir aí nesse banquete 
porque eu comprei um campo, eu não posso deixar de ir ver o campo. (Para um bom 
entendedor um pingo é letra). Nós desprezamos a mesa, a mesa de Deus passa a ser 
desprezível. Por quê? Porque eu considerei aquele compromisso mais importante.  
Então o quê que a igreja tem que fazer? Porque Deus vê essas coisas. Deus observa 
essas coisas.  

 Vai no adventista e tenta fazer qualquer coisa com ele no sábado. Teve um 
adventista que trabalhou pra mim lá em casa, eu disse pra ele: “eu ligo pra você 
amanhã. Ele disse: amanhã você não liga não, porque amanhã é sábado. Não liga, 
porque eu não atendo.”  Os Maçons, aquele dia, aquele horário, aquele negócio, e eles 
chegam impreterivelmente na hora. Eles chegam ali,  tem que ir daquele jeito, se faltar 
uma coisinha, não entra. Então, nós precisamos, e Deus tem falado conosco isso, 
mostrar que a mesa de Deus para nós é importante, que ela não pode ser desprezada. 
Vamos ter o cuidado para estarmos marcando, por exemplo, se tem um casamento, 
então vamos fazer o casamento nesse dia, naquele, menos... vamos ter o cuidado, se 
for necessário, até muda o casamento. Eu não vou poder ver o campo, eu não posso 
desprezar um convite que Deus está fazendo a mim. É mais ou menos assim que eu 
entendo. E aí, cada um de nós vai começar, Josias, realmente, como você falou, às 
vezes nós estamos... À tarde tem uns programas de televisão... Às vezes tem coisas 
que, se  bobearmos, ficamos ali envolvidos com aquilo, e envolvidos com aquilo vamos 
trazer para cá um animal faltando orelha. Nós vamos acabar trazendo para cá uma 
coisa pela metade, não vamos trazer 100%. Vamos fazer uma coisa pela metade.  

Comprei um campo e preciso ir vê-lo, comprei cinco juntas de boi e vou 
experimentá-los. E aí nós compramos. “Não, eu não posso porque eu estou fazendo 
isso, eu preciso fazer aquilo!” Mas, aquilo não interessa. Vamos levar a sério, vamos 
realmente levar a sério. Quanto mais nós fizermos isso, com certeza, melhor para nós.  
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Em que nós temos desprezado?  Em que nós temos desprezado o teu nome? 
... Em que te havemos profanado? Olha, com isso nós estamos profanando, quando 
nós imaginamos que a reunião para nós não tem assim tanta importância. Quando ela 
é importante para você, você perde a reunião em último caso. Você vai perder a 
reunião, se for necessário. Deus até vai permitir que você perca a reunião. Mas você 
precisa ter no seu coração que a reunião é importante para você. Por quê que ela é 
importante pra você? Não é um compromisso religioso, não é uma obrigação de vir. 
Por quê que ela é importante para nós?  

Alguém: “Porque é aqui que nós vamos aprender amar a Deus” 
Não é não! Por quê que ao invés de você ir lá, você vai ali? Por quê que em vez 

de lá, você vai ali? 
Alguém: Porque eu gosto dali.  
Porque ali é mais importante do que lá. O que você vê ali, você não vê lá, e o 

que você quer não está lá, está ali.  Por que você vem aqui? Por que a reunião é 
importante pra você? Se você pensar desse jeito, que não é... porque, a gente 
aprende, se não aprende, aprende outro dia. Não, não é isso não. É porque aquilo 
que é importante está aqui. É porque Ele está aqui. Eu venho trazer é para Ele, 
eu venho vê-lo, eu venho visitar é a casa do Senhor. Não é porque você vai 
aprender, tal, etc., porque vai acrescentar alguma coisinha na sua vida, não. É porque 
aqui é o lugar onde a igreja reúne, onde a igreja está reunida. 

Se nós reunirmos lá, não é por causa do prédio não. Tem lá na casa da dona 
fulana, vamos lá e lá nós vamos oferecer o sacrifício e lá nós vamos fazer. Mas nós 
vamos lá sabendo que ele está lá recebendo o nosso sacrifício, recebendo a nossa 
oferta. Vamos à casa do Senhor. Amém? É um convite do Rei dos reis, do Senhor dos 
senhores, o que fez o céu e a terra. Você deixa por causa de uma junta de boi que 
você vai ver?! Aquilo que está ali não é tão importante como o que está aqui. Então, 
deixa o que está ali, deixa lá, e vem pro que está aqui. PORQUE O QUE ESTÁ AQUI 
É CAPAZ DE TE DAR O QUE ESTÁ ALI. Amém? De quebrar, de fazer para você. Nós 
precisamos ser fiéis a Deus, mais do que a sua família, Paulinho. “Avisa que eu não 
posso”. Não, olha, só em último caso. Isso que Deus quer fazer, com que... “Senhor, 
eu queria tanto ir”. Olha, só em último caso.  

O que está aqui é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o que fez o céu e a 
terra. A mesa dele, a Casa dele, o convite dele é mais honroso do que qualquer outra 
coisa, qualquer coisa que possa ser, qualquer um. Amém? E aí você traz, além de vir, 
porque a sua presença vai ser muito agradável a Deus, além de vir, você traz o que 
você tem de melhor. Amém? Olha, não queira que ninguém te atrapalhe, não queira 
que ninguém te perturbe. Sente-se no melhor lugar, prepare-se para... porque Deus 
está aqui. A não ser que você não creia que Deus está aqui. E se ele não estiver aqui, 
em vão é a nossa reunião, porque ele disse que estaria. Eu não creio de outra forma, 
eu creio que ele está. Amém?  

Mas desde o nascente do sol até ao poente é grande entre os gentios o 
meu nome; e em todo o lugar se oferecerá ao meu nome incenso, e uma oferta 
pura; porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. 
Mas vós o profanais, quando dizeis: A mesa do Senhor é impura, e o seu 
produto, isto é, a sua comida é desprezível. (Ml 1:11-12). 

Olha, Deus disse o seguinte, no evangelho diz assim: a luz veio ao mundo, mas 
os homens amaram mais as trevas (João 3:19). Se o que é falado aqui, se o 
evangelho que é ensinado aqui, se a doutrina que é ensinada aqui, for desprezada por 
nós, não for levada a sério... porque, se nós saímos daqui e não a estudamos, não 
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meditamos sobre ela, não queremos conhecer a Deus, é a mesma coisa que dizer que 
a mesa é desprezível. Porque, quando chama lá fora, diz que tem uma reunião lá, tem 
um congresso lá, e não sei o quê, sobre isso, sobre aquilo, todo mundo vai, todo 
mundo presta atenção, escuta e coloca em prática. A pessoa vai lá, é um congresso 
sobre pintura de cabelo. Aí, vai todo mundo e fica, como é que é? Qual é a tinta? 
Como é que põe? como é que passa? Quer saber tudo! E no outro dia tá todo mundo 
falando, todo mundo escreveu, não quer perder nada, todo mundo tá sabendo, é sinal 
que considerou aquilo importante. Aí, senta aqui... Senta lá, faz tudo direitinho, luta, 
copia, e etc., sai praticando, sai fazendo, etc. Aí, vem senta, participa da mesa, mas 
entra em um ouvido e sai pelo outro. Sabe tudo sobre pintura, sobre cabelo, sobre 
isso, sobre aquilo, etc., faz os cursos, faz as coisas, tudo direitinho, não falta, mas 
desprezamos a mesa de Deus. “Se sobrar um tempo”, “eu não posso”, “estou 
fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou mais isso, mais aquilo...” 

O amor nosso não vai esfriando? Não vai trocando de lugar, o Deus não vai 
mudando? O Deus não vai mudando, não vai trocando de lugar o nosso coração? Vai 
esfriando, a Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria. O namorado, não que o 
namorado não seja importante, é importante. A namorada é importante, mas, já vi 
muito ‘neguinho’, ‘branquinho’, perder o reino de Deus por causa... Leva a matéria, 
pensa, medita, consulta o seu Deus, consulta o seu Senhor. Pergunta: Senhor, não 
estaria eu...? Aqui os sacerdotes chegaram a perguntar em que temos nós...? Nem 
eles acreditavam, então eles perguntaram, em que temos nós? Aí, Deus... “Por isso 
também eu vos fiz desprezíveis, e indignos diante de todo o povo, visto que não 
guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas ...” (Ml 2:9). 
Nós começamos a considerar aquelas coisas que estão sendo mais importantes do 
que aqui. Começamos a desprezar os irmãos, nós começamos a desprezar a igreja, 
nós começamos a desprezar... Amém? Olha, isso não está acontecendo com você, 
não? Está acontecendo com você?  

Nós vamos mostrar a Deus que nós o amamos, que nós o queremos, é 
valorizando, dando valor à sua mesa. “Senhor, tem misericórdia de mim! Senhor, tem 
misericórdia de nós!”. Vamos fazer o melhor, considerar a reunião, a mesa, considerar 
isso aqui, a presença de Deus, saber que ele está, ele tem confirmado isso. Esses 
dias foi mostrado na visão derrubando a comida? Quem foi? A visão mostrando que 
derrubava mais comida do que se comia. O menino ali que está com o Miltão. Pois é, 
ele teve outra agora.  O interessante é o seguinte, se nós não tivermos cuidado, às 
vezes a gente faz isso mesmo, a gente faz acepção de pessoas. A pensamos assim: 
se o Humberto tiver a visão, a gente acata, mas se outro tiver, não acata. A verdade é 
que a gente precisa realmente consultar a Deus, precisa perguntar, consultar a Deus. 
Porque, quem pode verdadeiramente responder pra você, é Deus. Você perguntar, 
invocar o Senhor, perguntar pra Deus, por acaso isso não está ocorrendo? Está 
acontecendo? Não poderia acontecer comigo? Poderia. Pode estar acontecendo. 
Amém? O quê? Alguma vez você já desprezou a mesa de Deus, a ceia?  

A ceia está ali.  Hoje ela está simbolizada por isso que, no começo eu falei. Mas, 
todos os dias ele prepara, todos os dias, todas as reuniões. Não tem nenhuma reunião 
que Deus não prepara. Isso aqui é em todas as reuniões. Em todas tem isso aqui. Só 
que, de vez em quando, nós materializamos, mas todos os dias Deus traz o pão para 
ser partido. Ele diz: “isto é o meu corpo, é a igreja. Isto é a igreja, é o meu corpo 
(Mateus 26:26). Quem de mim se alimenta, vive para mim”. Já falamos isso nesses 
dias aí. Ninguém vai viver para Deus se ele não comer de Deus, se ele não alimentar. 
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Vamos curvar nossas cabeças e vamos passar agora, simbolizando, 
materializando. O pão já foi partido, Deus já te deu o pão, o pão que desceu do céu. 
Deus já te deu o alimento que você precisa. Agora, deixa esse alimento entrar bem, 
chegar bem no seu coração. Deixa esse alimento falar ao seu coração. Deixa que a 
palavra entre no seu coração, que seja recebida por você. Você pode dizer: Senhor, se 
eu tenho profanado, se eu tenho desprezado, abra os meus olhos, porque às vezes eu 
não sei. Às vezes eu não tenho percebido isso, às vezes eu não tenho notado isso, 
mas se eu tenho desprezado o Senhor, se eu tenho profanado o seu nome... O seu 
nome, que é o nome sobre todos os nomes. A obra do Senhor é mais importante do 
que qualquer obra que nós possamos realizar. A obra do Senhor está acima de 
qualquer outra, por mais importante que seja. Nada pode ser, nada pode estar acima 
da obra que o Senhor realiza. É mais importante estar aqui. É mais importante, meu 
Deus. O Senhor disse que nem o ouro nem a prata, nada poderia superar alguém que 
achou o Reino de Deus. Alguém que encontrou essas palavras e as guardou no seu 
coração. Alguém que ouviu o Senhor teria encontrado um tesouro. Teria encontrado as 
pérolas, quem ouviu o Senhor falar. Como Marta e Maria, uma delas, sabiamente, 
entendeu que não podia perder aquela oportunidade. 

Quantas vezes o Senhor ainda iria visitar a terra, quantas vezes o Senhor iria 
passar por aqui? Seria hoje o último dia?  Seria na próxima terça, quarta, qual seria a 
última vez? Porque terá um dia que será o último dia. Terá uma hora que será a última 
hora, e não mais ouviremos a tua voz por aqui. Não mais ouviremos o Senhor falar por 
aqui. Meu Deus, obrigado, porque o Senhor tem aberto os nossos olhos, tem nos 
falado francamente de uma forma que não nos deixa dúvidas. Obrigado, Jesus, porque 
é importante ser chamado atenção pelo Senhor, porque, assim, o nosso coração 
poderá acordar.  Com certeza haverá tempo para arrependimento, para voltarmos a 
nossa atenção, para voltarmos, Senhor Deus, a dar o valor que o Senhor merece, que 
o teu nome merece, a importância que o Senhor tem, que a obra do Senhor tem pra 
nós. Amém, Jesus! 

 
Louvor 
 
É importante a nossa fidelidade. A fidelidade de Deus, Deus não pode deixar de 

ser fiel, mas é importante também a nossa fidelidade. Eu tenho certeza que Deus vai 
levar em conta a nossa fidelidade. Eu queria convidar alguns irmãos para que 
ficassem aqui enquanto nós partimos o pão. Marquinhos, Paulinho, Godoy, Wilmar, 
Sirley, vamos ficar aqui na retaguarda da mesa. Amém! Wolmer, Eudázio, Waldemir, 
Amém! Vamos chegar aqui. Gostaria de chamar aqui todos os homens... Silvio. 
Representando, porque eu gostaria que todos os homens pudessem estar, mas você 
estaria ali, representando. Eu sei que a igreja sabe a importância que tem o varão, a 
importância que tem o homem. E nós estaríamos aqui representando aqueles que 
poderiam estar lutando por você, que poderiam estar se dedicando, que estão nesse 
esforço, nessa luta para que a mesa de Deus não seja profanada. Para que a Casa de 
Deus não seja profanada. 

 Amém, Senhor! O Senhor, quando tomou o pão, partiu e deu aos seus 
discípulos. Hoje nós podemos entender que o Senhor estava ali repartindo a 
responsabilidade conosco. O Senhor sabia que iria partir, mas o Senhor deixaria a 
igreja lutando pelo seu nome. O Senhor deixaria a igreja velando por sua mesa. O 
Senhor deixaria a igreja ali responsável, e o Senhor partiu o pão e o deu a homens 
fiéis, e o deu a homens que souberam lutar; não se importando mesmo com a própria 
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vida, para que nós pudéssemos hoje estar aqui participando da mesma comunhão. 
Obrigado, Jesus! que o Senhor possa confiar a nós essa mesma incumbência, possa 
confiar a nós essa mesma Justiça. E nós vamos dizer, Senhor, que vamos, se 
depender de esforço, se depender de luta... As mulheres que aqui estão, não terão 
que se envergonhar de seus maridos, de seus homens. Amém! Obrigado, Jesus! 
obrigado, Jesus! 

E Ele tomou o pão, partiu e deu aos seus discípulos dizendo: tomai e comei, isto 
é o meu corpo que é dado por vós. Ele está em cada pedacinho de pão, ele está em 
cada igreja, está em cada um que aqui está. Você é um pedacinho desse pão. Amém? 

Alguém pode distribuir o pão. 
Eu queria que esses irmãos que estão aqui na frente, apanhasse aqui comigo o 

seu pão. Amém! Marquinhos, Homilde, Eudázio, Wolmer, Wilmar, Silvio, Godoy, Sirley, 
Paulinho, Léo, Seu João, Ramiro, Valdemir. Há algum nome que estou esquecendo? 
Pega aqui comigo o pão. Rafael, Adriano, João, Amém! Elias, Singleus, Nunes, o pão 
está se multiplicando. Amém! Continua cantando, recebendo seu pão, seu vinho. 
Lembra o que Deus pede de você, Deus está convidando você para o dia do Senhor. 
Não esqueça do Senhor. Obrigado, Senhor! 

Neto, Welmo... 
De todo seu coração. 
Hoje é um dia, com certeza, especial pra nós, em que nós estamos reforçando 

nosso compromisso. Se algum irmão, eu creio que todos estão entendendo esse 
compromisso, esse chamado.  

Eu queria que as mulheres estivessem orando pelos varões, pelos homens. Os 
homens, com certeza, Deus pesa maior reponsabilidade na casa, na obra. Orem pelos 
homens, parece que está se tornando difícil. Amém? Tem misericórdia de nós, Senhor, 
dos nossos maridos, pais, filhos. Deus, as casas precisam! A igreja precisa!  

Da mesma forma, Jesus tomou o cálice, deu aos discípulos, dizendo: tomai e 
bebei todos, isto é meu sangue. É a vida simbolizada ali. A vida dele simbolizada no 
seu sangue. Ele disse tomai e bebei todos. Amém! Eu pediria que os filhos estivessem 
com seus pais ou responsáveis, as mães. O que significa isso? Significa que nós, 
comendo o pão, estamos dizendo: Amém! Comendo o pão, estamos dizendo: Senhor, 
nós estamos com o Senhor.  Conte conosco, nós estamos com o Senhor. Aí, seu filho, 
muitas vezes não entende isso, não sabe o que isso significa. Mas você permite o seu 
filho comer e experimente dizer pra ele. Meu filho, minha filha, nós, através desse pão, 
nos unimos ao povo de Deus, ao corpo de Cristo. Através desse pão, nós fomos 
colocados no mesmo corpo, somos parte do mesmo corpo de Deus, que atravessou o 
mar, que andou sobre o deserto, que entrou na terra prometida, que tem peregrinado 
pelo mundo. Isso é o que acontece aqui agora. Amém? 

Então vamos todos juntos comer o pão e beber o vinho, todos juntos. 
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4 - A IGREJA PRECISA SE PREPARAR PARA RECEBER O ESPÍRITO SANTO 
 

Quarta, 23 de Julho de 2014 
 

 Em Atos capítulo 1 diz assim: “8) Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, 

que há de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em 

toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra.”  Em outra tradução diz assim: 

“Mas recebereis poder”. Capacidade, autoridade, força. Então, no versículo 3 Deus 

falou: “3) Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com 

muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de quarenta dias e 

falando do que respeita ao Reino de Deus. 4) E, estando com eles, determinou-

lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa 

do Pai, que (disse ele) de mim ouvistes”. Essa promessa está lá no versículo 8: 

“Mas recebereis poder”. Eles foram, então, e reuniram 120 pessoas, e ficaram ali 

esperando. Como ele falou: “Não saiam sem antes receberem poder. Vocês terão 

problema se vocês saírem”.  

Às vezes, nós nos precipitamos e saímos para fazer as coisas sem autoridade, 

sem poder. Ninguém pode se meter a polícia sem ser policial, ninguém pode se meter 

a juiz sem ser juiz; não tem autoridade para aquilo. A pessoa não pode se meter em 

alguma coisa se ela não tem autoridade. Então, nos falta autoridade, nos falta poder. 

Por isso nós começamos a orar e... A carne é muito limitada, as pessoas estão 

cansadas, trabalharam muito, estão com a cabeça quente... Estamos mais para dormir 

do que para fazer outra coisa. 

Então, nós estamos reunidos aqui e para não ficarmos cada um dando tiro para 

um lado, já que não podemos ficar aqui todos os dias, ou o tempo todo como eles 

ficaram lá, enquanto não veio sobre eles o poder de Deus eles insistiam ali, porque 

Deus disse: “Não saiam enquanto vocês não forem revestidos... Enquanto não 

receberem poder, capacidade, força, para poder fazer a obra de Deus”. Jesus falou: 

“Sem mim nada podeis fazer” (João 15:5). Com esse “sem mim” Ele quis dizer: “sem o 

Espírito de Deus”. 

Não sei se você já observou. Nós começamos, depois cansamos ao longo do 

tempo, vamos parando, não fazemos mais o que fazíamos, vamos esfriando. Porque a 

tendência da carne é enfraquecer mesmo, até nas próprias orações. Esses dias 

estávamos orando, no domingo, e a irmã teve uma visão interessante: “Tinha um 

bicho, eu não conheço, dizem que é sanguessuga. Ele prega na perna das pessoas e 

fica ali sugando o sangue. O sangue sai pelos poros e ele vai crescendo, tipo um 

carrapato, ele vai se fortalecendo. Então, nós pegávamos o bicho para retirá-lo, mas 

ele vinha até um certo ponto que saía até sangue, mas não soltava totalmente. Aí nós 

cansávamos de orar e ele ia voltando para o lugar”. É uma visão interessante que 

mostra realmente a importância de insistirmos na oração para pedir a Deus... Eu tenho 

certeza de que precisamos avivar.  

A igreja, teve uma época que quase desapareceu, quase acabou, mas aí 

surgiram alguns irmãos interessados e começaram a orar dia e noite pedindo o 

avivamento da igreja. Avivar significa dar vida. Às vezes você tem uma pintura 
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desbotada, desaparecendo, aí você vem e faz uma pintura nova por cima e dá vida; 

você avivou aquilo. Então, a igreja estava quase acabada, em uma fraqueza tremenda, 

e ela foi avivada. Na época ocorreram vários avivamentos. A pior época de a igreja 

viver essa de hoje. O tempo da apostasia, da igreja de Laodiceia, igreja morna, 

cansada, o crescimento da iniquidade... Teve outra visão que não me lembro agora, 

mas falava, também, sobre isso, mostrava a fraqueza, a dificuldade que a igreja tem. 

Não é culpa de ninguém; é a época, o tempo no qual estamos vivendo, e como 

estamos vivendo nesse tempo... Nem todas as virgens, ou seja, nem toda a igreja 

estava sem o azeite. O azeite é o Espírito, é o poder. Nem toda a igreja estava sem 

forças, tinha alguma coisa. Tem que existir alguma coisa. 

Então, nós vamos insistir! Dizer para Ele: “Senhor, nós não estamos satisfeitos! 

Não estamos conformados! Nós não podemos conformar; seria o fim...”, porque senão, 

a sanguessuga iria grudar de vez e aí pronto! Mas nós vamos dar um jeito de tirar esse 

bicho. Amém? Nós contamos com a sua oração. Todos os dias nós iremos repetir a 

mesma coisa. Um ano, dois anos, três anos se for necessário. Iremos repetir a mesma 

coisa: “Senhor, nós precisamos de força! Precisamos de poder! Precisamos de 

autoridade para dizer ‘não’ ao pecado!”. Tem muita gente que sabe que está pecando 

e não consegue... Eu falo para vocês, já começa aqui, é de mim mesmo, tem coisas 

que nós sabemos que não é para fazer em nossas vidas, mas não temos poder, não 

temos forças, não temos autoridade para poder dizer: “não vou fazer!”. Eu já tive mais 

facilidade do que hoje, eu acho que tenho mais dificuldades hoje. Vamos fazer isso. 

Um dia nós pedimos insistentemente a mesma coisa: “Senhor, restaure a palavra. Nos 

dê entendimento! Nos mostre! Que nós entendamos!”. E eu acho que a igreja 

melhorou muito, ganhou muito no que diz respeito ao entendimento da palavra; saber 

o que está escrito. Até então a igreja pensava que a rua era de cristal e tal. Ignorante, 

coitadinha, não tinha entendimento. Não sabia o que era igreja, para ela igreja era o 

templo. Ela não sabia sobre justiça, sobre trevas, sobre luz... A igreja era muito rude e 

Deus abriu os nossos olhos para tudo isso. Hoje a igreja entende tudo. O que falta 

para a igreja? Falta isso. 

Você começa a orar, em cinco minutos acaba o assunto. Aí começamos: “Em 

nome de Jesus!” ou então: “Amém! Amém!”. E fica só nisso, porque acabou o assunto. 

Portanto, enquanto nós não enxergarmos, não sentirmos... O que aconteceu lá? De 

repente veio um vento e entrou no meio deles e as portas começaram a bater e a 

coisa aconteceu! E dali para frente a igreja não foi mais a mesma. Mudou 

completamente. Eles receberam aquilo que estavam precisando: autoridade, força e 

poder. Lembra lá em João capítulo 1 quando Deus fala assim: “Ele nos deu poder 

para nós tornarmos filhos de Deus”. “Ele nos deu poder”! De que precisamos para 

tornarmos filhos de Deus? Poder. Senão não vamos conseguir, porque o inimigo tem 

poder; mais que o homem. Você quer fazer, mas ele [o inimigo] não deixa você fazer. 

Não vamos discutir, não vamos dizer quem faz e quem não faz, não vamos acusar, 

nem apontar o dedo para ninguém. Nós vamos é insistir com essa direção. Vamos 

perguntar a Deus, na sua oração você vai perguntar: “Senhor, será que é isso mesmo? 

Será que está faltando para nós é isso? Será que estamos cansados?”. Já esgotou a 

nossa força, a força humana, aquela força que vai acabando. Então, quando Jesus 

ressuscitou e apareceu ali para os discípulos Ele disse: “Não se ausentem de 

Jerusalém até que recebam poder”. Parece que Ele sabia.  
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Quando a igreja lá de trás falava que iria buscar poder, eles se reuniam no 

monte. Eles pensavam que o monte era a altura. Mas nós já estamos no monte. Nós já 

entendemos tudo. Só nos falta o poder. Entender, nós entendemos tudo. Jesus sabia 

que a promessa de Deus era o Espírito Santo. PORQUE QUEM NOS DÁ A FORÇA É 

O ESPÍRITO. A nossa força é Ele; a minha força não é suficiente. Eu preciso da força 

Dele: “O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha justiça. O Senhor é a minha 

salvação”. Tudo é Ele. Paulo fala: “Não sou eu, mas sim Ele”. Então vai juntando: 

“Minhas palavras são Espírito e são vida”. Vai juntando a palavra, a nossa insistência, 

a fé, a oração, a vontade... Junta uma coisa com a outra até que Deus possa dizer: 

“Então agora vai”. Porque, o que é poder? Por exemplo, o delegado: qualquer pessoa 

chega lá e já vai recebendo autoridade para ser delegado? Não. Ele passa no 

concurso, ele faz um curso de especialização naquilo, ele precisa ter as condições 

necessárias para ser delegado, depois disso ele recebe a autoridade. É qualquer 

pessoa? Não.  

Então não é qualquer pessoa que Deus vai dar poder, a força, a autoridade. Por 

isso, ficamos esperando... Então vou chamar a atenção da igreja porque, 

principalmente, o seguinte: pessoas novas vão surgindo. Pessoas que já nasceram 

aqui... A menina do Danilo tem 7 anos e daqui a pouco ela tem 15, e ela não viu 

passar de uma idade para outra... Tem muitas crianças, adolescentes no nosso meio 

que, de repente, se tornaram jovens sem esse entendimento, sem o poder de Deus. E 

os mais velhos, às vezes, vão também, porque assim como você tem, você perde [o 

entendimento, o poder]. Você para de usar a lamparina, você para de colocar azeite 

nela, a tendência é que essa lamparina não tenha mais luz.  

Hoje eu comentei com uma pessoa o seguinte: nós em relação ao mundo, é 

uma desvantagem muito grande. O tempero... Por exemplo, você precisa de cinco 

quilos de arroz e uma colher de sal. Você tem cinco quilos de arroz e o tempero é bem 

pouquinho. Então, nossa diferença em relação ao mundo é muito grande. Nós 

precisamos buscar muito a Deus, precisamos muito do Espírito de Deus, para você 

examinar um espírito e ver o espírito. Pedro falou: “O que eu tenho eu te dou, levanta 

e anda” (Atos 9:34).  Isso é o lugar para o qual a igreja tem que caminhar. Eu 

estou falando isso para que nós, quando formos orar, ao invés de ser algo que causa 

desânimo, tristeza, preguiça, que seja uma coisa interessante, porque é um 

combustível que a igreja sente falta. Nós estamos perdendo a força. É como um avião 

que sente que está perdendo... Não é só em Goiânia, é no mundo inteiro. A igreja tem 

uma desvantagem grande em relação ao mundo. E o mundo, a praga cresce com mais 

rapidez, as coisas do mundo... a internet, essas coisas crescem muito e a igreja ainda 

é no mesmo... coitada! Ela só tem isso, não tem outra coisa; só o Espírito Santo. E 

como é muita desvantagem em relação a tudo, nós vamos perdendo as forças. Nós 

conseguimos puxar o bicho aqui assim [o sanguessuga], aí de repente cansamos e 

soltamos, aí ele volta novamente.  

Então vamos orar, vamos gastar mais um tempo aqui aproveitando e orarmos 

assim... Todas as vezes, hoje nós tiramos um tempinho para explicar isso... E todas as 

vezes que falarmos: “Vamos orar”, não precisa de... Chegou aqui 19h30, chegou aqui 

18h, primeira coisa: encoste os instrumentos, encoste tudo, já vão chegando e 

entrando. Você irá chegar aqui e pegar a igreja orando. Se tiver dois, é dois. Se tiver 

cinco, é cinco. Quem quiser ir mais cedo para orar... “Dá-me, Senhor, essa autoridade! 
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Essa força!”. Porque é o poder de Deus contra o pecado é que fará de você um 

homem de Deus. Está escrito assim: “E Ele nos deu poder para nós tornarmos filhos 

de Deus” (João 1:12). Ninguém será filho de Deus sem esse poder. Porque o pai 

realmente tem a mesma natureza do filho e o filho tem a mesma natureza do pai. 

Lembram quando os apóstolos falavam: “Existe um Deus...”. Você lembra, Silvano, do 

sonho que você teve? “Existe um Deus sem poder?!” Deus falou: “Todo poder me foi 

dado. No céu e na Terra”. Não existe um Deus sem poder. Então, esse poder do céu e 

da terra que foi dado a Jesus Cristo, foi dado, também, a nós. Nós temos todo o poder. 

Jesus falou: “Se vocês crerem, farão o que eu faço e ainda mais”. A sombra de Pedro 

curava. Me dá uma tristeza quando eu oro e não acontece nada. Sinceramente, 

aumenta o desânimo, dá vontade de não orar. Enquanto estiver orando e não estiver 

acontecendo nada... Amém? 

Isso está me incomodando. Não sei se vocês concordam. Nós vamos perdendo 

a força e o diabo vai começando a levar vantagem sobre nós. Nós queremos uma 

coisa, mas não conseguimos. Então vamos fazer assim? Toda reunião às 19h00, 

19h30, 18h00, vamos começar a orar pode até chamar de campanha se quiser, ou 

então de propósito. Mas vamos fazer. O dia em que for necessário, faremos outra 

coisa, mas acho que será importante. Amém? De repente, quem sabe, as janelas não 

começam a bater e alguma coisa sobrenatural acontece. Vamos orar. “Senhor, nós 

estamos preparados para receber poder. Para receber autoridade. Para receber força. 

Para receber o Espírito de Deus”. Deus não dará se nós não estivermos em condições 

de receber. Você pega, por exemplo, “vinho novo, odres novos” (Marcos 2:22). Odre é 

onde se coloca o vinho. Se você tem um vinho novo, você precisa de um odre em 

condições de recebê-lo, e o Espírito Santo nos dias de hoje... É preciso haver odres 

em condições de recebê-lo. Dá para entender isso? 

Imaginem o poder de Deus hoje, genuíno. Não pode ser falso, temos que ter 

muito cuidado porque o diabo irá querer entrar no meio. Porque o diabo entrou no 

meio da igreja pentecostal e acabou com a igreja. Eles se perderam no meio daquilo e 

acabou. Então a palavra é que vai preparar o povo. Primeiro Jesus pregou, ensinou, 

falou. O povo estava bem entendido, bem preparado para receber poder. Em João 

fala: “E todo aquele que crer, será dado a ele o Espírito Santo”. Mas como crer se não 

há quem pregue? É preciso pregar, e acreditar para que recebam autoridade. É 

preciso preparar a pessoa para depois investi-la de autoridade.  

Então vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos pedir a Deus isso. Agora você 

sabe. Todo mundo pedindo a mesma coisa. Todo mundo querendo a mesma coisa. 

Pergunte a Deus, faça perguntas!  

 

ORAÇÃO 

 

Senhor, é isso mesmo? Será que o que está faltando é... Por que nós 

colocamos a nossas mãos sobre os enfermos e eles não são curados? Por que o 

inimigo tem levado vantagem sobre nós? Por que nós não queremos pecar e 

pecamos? Por que quando somos chamados para orar nós não temos prazer na 

oração? Nós queremos ler as escrituras, mas não estamos tendo o espírito necessário 

para isso. Ajude-nos, ó Deus. Escute nossa oração. Que o Senhor possa examinar a 

nossa consciência. Mostre-nos onde nós podemos melhorar e como podemos 
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melhorar. Prepare a vasilha, Senhor, prepare o odre, nos dê condições para isso. 

Aumente nossa força, nossa autoridade. Ajude-nos, Senhor. Nós te pedimos, em 

nome de Jesus. Sim, confessamos nossa dificuldade. Confessamos, Senhor, que isso 

nos falta. Nós temos consciência de que está faltando a nós. Nos falta autoridade. Nos 

falta poder. Em nome de Jesus, que a igreja seja um Povo Santo. Como nós seremos 

santos? Como nós seremos um povo poderoso sem o Espírito Santo?  

 

CONCLUSÃO 

 

Eu tenho certeza de que a igreja entendeu pela oração e nós iremos continuar. 

Eu tenho certeza de que todo mundo entendeu. Amém? Nós vamos perseguir esse 

alvo. Ficar até que sejamos revestidos de poder. Muita coisa irá acontecer, pode ter 

certeza. Eu me lembro de um sonho que mostrava o quanto a igreja foi procurada... 

Tinha muita coisa em cima de nós querendo saber o que se passava em nosso meio. 

Então eu creio que durante muito tempo a igreja está sendo preparada para isso e 

agora parece que chegou a hora. Eu espero que vocês nos ajudem a entender, a pedir 

a Deus: “Senhor, será que chegou realmente a hora? Nós estamos preparados?”. Eu 

creio que chegou a hora. Muita coisa boa... É importante que estejamos em condições 

de receber essa autoridade.  
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5 - BUSCAR A DEUS DILIGENTEMENTE 
 

Quarta, 13 de Agosto de 2014 
 

 Amém. Deus abençoe! Tenham todos uma boa noite e que a paz do Senhor seja 
com todos. Vamos abrir nossas bíblias em Lucas capítulo 1: “30) Disse-lhe então o 
anjo: não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus, 31) E eis que 
conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. 32) Este será 
grande e será chamado filho do Altíssimo; o Senhor Deus lhe dará o trono de 
Davi, seu pai. 33) E reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não 
terá fim”. Então, Jesus Cristo é o nosso rei. Jesus Cristo reina; está escrito aqui. Ele 
já nasceu rei. Antes mesmo de ser concebido, o anjo já dizia que Ele iria reinar e que o 
seu reino não teria fim. Era um reino para sempre. 
 Não se pode pensar na mudança de rei para o povo de Deus. O povo de Deus 
que, ao longo do tempo, veio trocando de rei, como todos sabem, rei Salomão, Rei 
Davi... Mas a partir do momento em que Jesus Cristo veio, passou a ser Ele o rei. Não 
irá mudar de rei; Ele será rei eternamente. Então, quem é o seu rei hoje? É Jesus 
Cristo. Isso se você fizer parte do povo de Deus, do Reino de Deus. O reino é 
constituído pelo povo de Deus. Portanto, quando as escrituras dizem “buscar o reino 
de Deus”, é fazer alguma coisa para que você se torne uma das pessoas reinadas por 
Deus. Preste atenção. Como nós sabemos se fazemos parte do Reino de Deus ou 
não? A bíblia manda que nós busquemos o Reino de Deus. É um esforço que cada um 
tem que fazer para passar do reino das trevas, ou seja, do reino no qual nos 
nascemos. Todo mundo nasce no reino errado: “Em pecado me concebeu minha mãe. 
Eu nasci em pecado”( Salmos 51:5). Todas as pessoas têm que passar por essa 
dificuldade, por esse caminho. Porque, chega um momento na sua vida em que você 
começa a pensar, não sei qual a idade da criança. Não sabemos em que hora a 
criança começa a fazer a sua própria vontade, a botar as ‘garrinhas’ para fora. Mas 
enquanto ela não faz a própria vontade o pai faz, e a vontade do pai é maligna 
também, então a criança já é conduzida para o caminho do mal, o caminho do pecado. 
 Portanto, o que existe no mundo, precisamos ter consciência disso... Porque na 
hora de fazer a sua oração, a oração tem que ser assim, tem que ser uma coisa feita 
com entendimento. A primeira coisa que precisamos urgentemente é isso. Deus falou: 
“Busque o Reino de Deus e as outras coisas vos serão dadas”. De repente eu passo 
quarenta anos, cinquenta anos aqui na terra e não consigo ser reinado por Deus. 
Estava, esses dias, meditando a respeito disso, sobre o quanto isso é sério, uma coisa 
realmente difícil. Não é fácil deixarmos Deus reinar. Há uma resistência enorme da 
nossa parte em deixar Deus reinar.  
 Enquanto eu estiver falando, pensando, sem Deus, sem o governo Dele, eu 
estou fora do Reino de Deus. Enquanto eu estiver andando segundo os meus próprios 
pensamentos, fazendo a vontade da carne, eu estarei fora do Reino de Deus. Buscar o 
Reino de Deus é uma tarefa extremamente difícil para nós. Porque Deus deixou que 
todos andassem segundo seus próprios pensamentos, em seus próprios caminhos, 
então, se eu quiser mudar de direção, eu terei de pedir a Deus. Precisa ser uma 
oração feita com entendimento. Maria não tinha entendimento, mas Deus achou graça 
nela. Ela não tinha entendimento, ela não sabia o que estava fazendo, mas era uma 
pessoa que naturalmente se esforçava. Ela era judia, da casa de Davi. Ela se 
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esforçava para fazer as coisas certas, para agradar a Deus. Então, Deus olhando o 
esforço dela, a ajudou escolhendo ela... Então, o esforço natural que nós fazemos é 
muito válido, como orações, súplicas, ler as escrituras, procurar entender, perguntar 
para Deus. Deus verá o seu esforço. A bíblia diz que o Reino de Deus é alcançado 
exatamente com esse esforço. Você também achará graça, Deus verá o seu esforço e 
ele irá querer te ajudar, percebendo a sua vontade, Ele irá te ajudar.  
 A partir do momento em que a igreja toma conhecimento disso... “Meu Deus, eu 
preciso fazer parte do Reino de Deus!”, ou seja, eu preciso ser uma pessoa dirigida 
por Deus, guiada por Deus. Senão, eu estarei fora do Reino de Deus, e eu não quero 
ficar fora. Só existe uma forma de eu pertencer ao Reino de Deus. É exatamente 
sendo dirigido, reinado, guiado, por Deus. É isso que é reinar. Não tem outra forma. 
 As escrituras dizem que a lei e os profetas duraram até João. Desde então vem 
sendo anunciado o Reino de Deus (Lucas 16:16). A partir dali, o segredo é ser reinado 
por Deus. O pai precisa ser reinado por Deus, a mãe precisa ser reinada por Deus. Aí, 
basta o pai e a mãe serem reinados por Deus? Não. O filho também precisa. E o filho 
não pode ficar lá esperando de braços cruzados. O pai vai ensinar ao filho: “Meu filho, 
busque a Deus. Olhe, não é assim. Busque o reino de Deus. Deus tem que te guiar da 
mesma forma que ele guia a mim. É você quem irá buscar”. Eu posso orar, pedir pelo 
meu filho, mas e se o meu filho não quiser? Não tem jeito, porque esse livre arbítrio, foi 
dado a todos. Esse negócio de pai, mãe e filho é uma coisa do mundo que Deus fez 
para evitar problemas. Então, nós ficamos ligados sentimentalmente aos nossos filhos, 
à nossa casa, mas para Deus, ele não faz acepção de pessoas, todos tem que buscar 
a Deus. 
 Vejam quando Jesus saiu e alguém foi até ele dizer: “Sua mãe e seus irmãos 
estão aqui!” (Mateus 12:46). Era para ele ter saído lá, se ele pensasse igual a mim. Eu 
teria largado tudo, do jeito que eu sou com meus filhos, eu largaria tudo e sairia 
correndo: “O que? Quem está lá? A Suzane? O que está acontecendo com ela?”. “Ó, o 
Fleury Neto está com dor de barriga!”. Eu iria. Mas, Jesus não pensava assim. Às 
vezes nós queremos deixar essa verdade e ficarmos presos em uma coisa que ele 
condenou, que foi exatamente essa questão da hipocrisia, que é um mal terrível para a 
igreja. É aquele negócio que sai só da boca para fora e não é a realidade do que está 
no nosso coração. E Deus está julgando não é a boca, mas sim a alma; é o que você 
pensa, o que sua alma pensa. Ele irá salvar a alma, purificar a alma, tirar aquilo é da 
alma. 
 Então, em Salmos capítulo 19 fala assim: “Que as palavras da minha boca 
venham da minha alma e o meditar do meu coração venha, também, da minha alma. 
Que seja, realmente, uma coisa que agrade a Deus”. Isso é o Reino de Deus. Lá em 
Apocalipse diz que em determinado momento o reino do mundo passará para Deus, 
mas quando o reino do mundo passar para Deus, ou seja, quando Ele for julgar o 
mundo, quando Ele for botar fogo no resto, como falamos esses dias atrás... Mas 
enquanto Deus não faz isso, o que Ele está esperando? A sua salvação. Você. Talvez 
seja você o último a entrar no Reino de Deus. A bíblia diz que quando o último entrar, 
não terá mais sentido esperar. A última coisa que você coloca em uma casa, nós 
imaginamos que seja a porta, você faz a construção e por último coloca-se a porta, e 
em Josué diz que com a porta será colocado o último (Josué 6:26). Quando Deus 
terminar de construir, de edificar a igreja, o resto não tem mais sentido esperar. Então, 
nós podemos orar. Olhem aí um motivo para orar: “Senhor, termine a construção! 
Senhor, apressa-te! Construa a igreja”. Porque se o Senhor for gastar mais dez anos 
para terminar a igreja, dez anos está bom, não está? Ou você vai querer mais 
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cinquenta para ficar nessa aflição e deixar o seu filho viver nessa aflição que é o 
mundo? Eu tenho aqui uma pergunta tremenda: vocês acham que se fosse no Reino 
de Deus esse avião cairia? Não. Então por que esse avião caiu e matou o Eduardo? 
Vocês acham que o Reino de Deus será cheio de defeitos como é o reino do mundo 
hoje?! Cheio de enfermidades, lutas, problemas, matam aqui, matam ali, cai um avião, 
estraga a família... Esse não é o Reino de Deus, e esse reino, que não é de Deus, um 
dia ele [o diabo] irá passar para Deus. Quando ele passar para Deus o que acontece? 
A igreja já estará pronta, o povo já terá sido retirado. Aquele povo que irá reinar com 
Cristo. Pelo menos é assim que está escrito. 
 Então, eu acho que está terminando. Nós estamos no fim da coisa. Teve uma 
menina, lá em Fortaleza, filha do Everardo, a Natália. Ela teve um sonho interessante. 
Ela não reúne, mas tem o sentimento, a graça de Deus, Deus vê aquela pessoa e 
acha graça, e Ele tem prazer naquela pessoa, talvez pelo esforço, pela vontade, talvez 
por aquilo que o pai dela falou com ela e ficou no coração dela. O sonho falava 
exatamente isso. No sonho Deus falava para ela que o mistério de Deus... O que é o 
mistério de Deus? Cristo em nós significa o Reino de Deus. Já não é mais nossa 
vontade, mas sim a vontade de Deus. E no sonho Deus falava com ela que estava 
para cumprir o mistério de Deus, e ela acordou com vontade de vir para Goiânia, 
porque ela tinha medo... E pelo que ela entendeu, isso começaria por aqui. Eu não sei, 
gente, mas e se Deus quiser? E se for da vontade Dele? Por que não? Aí ela falou que 
queria vir para cá, porque ela tinha medo de ficar de fora.  
 O certo é que cada um pense, analise, medite. Pense assim, sozinho: “Eu não 
quero ficar de fora do Reino de Deus”. Pensem igual pensa essa menina. Você irá 
fazer alguma coisa. Quem sabe será lá na Alemanha, ou nos Estados Unidos e você 
quer ir para os Estados Unidos... O certo é que nós temos que acordar para isso: o 
Reino de Deus está muito perto. Quando começar o Reino de Deus literalmente, não é 
hora mais para a igreja. Dá para entender isso? O Reino de Deus está perto. O profeta 
diz assim: “Você que espera o Reino de Deus... Olha, o Reino de Deus não é para 
esperar...”. Porque será um dia de densas trevas, não será um dia bom para nós. O 
Reino de Deus precisa ser desejado antes, não espere chegar a hora, porque quando 
ele chegar, não será mais hora de buscar a Deus. Busque a Deus enquanto se pode 
achar (Isaías 55:6). Terá um momento em que não se pode mais achar. 
 Estou dizendo tudo isso porque estamos orando, aproveitando todos os 
momentos possíveis. A igreja de modo geral. Então você ore em sua casa, ore em seu 
trabalho, faça orações pensando no que está sendo anunciado entre nós, no que está 
sendo mostrado em sonhos, em visões e até mesmo nas escrituras, mostrando o que 
nós precisamos fazer nesse momento.  

Vamos abrir em 2ª Pedro, capítulo 1: “5) E vós também, pondo nisto mesmo 
toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude; e à virtude, a ciência. 6) E à 
ciência, a temperança; e à temperança, a paciência; e à paciência, a piedade; 7) E 
à piedade, amor fraternal; e ao amor fraternal, a caridade. 8) Porque, se em vós 
houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no 
conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. 9) Pois aquele em quem não há 
estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação 
dos seus antigos pecados. 10) Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais 
firme a vossa vocação e eleição; porque, fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. 
11) Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de 
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo”. Então olhe aí, preste atenção. Como nós 
buscamos a Deus? É assim. Vou mostrar a vocês. 
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 No versículo 5, diz assim: “E por isso mesmo, vós, empregando toda a 
diligência...”. Sabem o que é diligência? Não. Pois é. Nós lemos e pensamos que 
diligência é alguma coisa boa de comer, uma sobremesa. Se está falando aqui para eu 
empregar toda diligência, o que eu terei de fazer? Empregar toda a diligência. Nós 
precisamos saber o que é diligência. Pega o versículo 10: “Portanto, irmãos, procurai 
mais...”. Tem uma tradução aí que já foi corrompida, mas a tradução correta é: 
“Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente”. Estão vendo? As outras bíblias estão 
todas erradas. As outras bíblias já foram todas mexidas. Por isso eu falo. Até nisso eu 
preciso ser diligente: “Será que a minha bíblia não está errada?”, “Será que não entrou 
ali um espírito para deturpar as escrituras?”. Isso faz parte da diligência. Aí, você pega 
aqui, lá no dicionário você verá. Diligência: quando a polícia sai para fazer uma 
investigação. Investigar, pesquisar, buscar, com zelo, com cuidado; esforçar-se. O 
Reino de Deus não é alcançado com esforço? Aí nós começamos a buscar a Deus e 
paramos. Nós começamos a nos esforçar e cansamos, desanimamos, e achamos que 
já alcançamos, que não precisamos mais nos esforçar. 
 No versículo 10 diz: “Diligentemente”. É a mesma coisa, fazer um esforço; 
esforçar-se, empenhar-se. Gente, Deus está cansado de mostrar para nós. Depois, se 
ficarmos de fora, não poderemos reclamar. Todos nós, hoje, estamos encontrando 
essa dificuldade. Por que nós não nos empenhamos, Danielinha? Por que não nos 
esforçamos? Deus disse: “Se não abreviar o tempo...” (Mateus 24:22). Por que não vai 
se salvar? Ele não irá achar o Reino de Deus, como ele irá se salvar? Aí eu pergunto: 
Adianta ficar orando? Falando: “Senhor...”. Irá adiantar? Não. Nós podemos orar até 
secar a garganta, não adiantará, porque Deus não voltará atrás naquilo que já está 
estabelecido. Deus irá te abençoar se você não buscar o Reino de Deus?! Deus irá te 
incluir se você não buscar o Reino de Deus?! Não seria uma injustiça?! Sendo que 
outros buscaram, se esforçaram; sendo que outros entraram pela porta! Nós iremos 
entrar pelo muro?! Amém?  

Mas nós não temos feito isso. Não é culpa de ninguém. Culpado é o mundo em 
que nós vivemos, culpada é a época em que nós vivemos, que é extremamente de 
trevas; difícil. A pessoa não tem tempo, não tem hora; cansada. Sabem que hora eu fui 
olhar isso? Não estou puxando brasa para a minha sardinha, não, mas eu acordo de 
madrugada e aproveito. Acordo e já vou caminhando lá para o banheiro, para passar 
uma água no rosto, porque é a única hora que eu estou achando. E aí, graças a Deus 
que o sono vai embora e eu fico até o dia amanhecer. Mas aí eu pergunto: Todo 
mundo pode fazer isso? Ao amanhecer ele tem que trabalhar, ele tem que correr para 
o serviço. O Bibi pode fazer isso? E durante o dia ele consegue? Ele tem hora para 
fazer isso? Não tem. Então vocês concordam que [alcançar] o Reino de Deus será 
muito difícil? Que a salvação será muito difícil nos últimos dias. Por quê? Porque o 
povo não vai ter tempo! Se Deus não abreviar... Se hoje está difícil, amanhã estará 
pior. Como você irá aplicar a diligência? Como você será diligente? Não é, Alysson? 
Você passa o dia inteiro correndo, meu filho. Eu tenho pena de você. Você passa o dia 
inteiro correndo. É um negócio daqui, outro dali, aí quando chega em casa 22h00, 
23h00 da noite e toma um banho, está arrebentado, não dá tempo nem de conhecer 
os filhos direito. Muito menos a mulher. E no outro dia? Já levanta pensando no que 
tem que fazer.  

Mas eu volto a dizer: gente, ainda é tempo, ainda se pode achar, ainda é 
possível. Agora, Pedro fala assim: “Por isso, empregando toda a diligência, acrescenta 
à vossa fé”. Ele já está considerando que eu tenho fé. Às vezes nem fé eu tenho, mas 
se eu tiver fé, não basta. Eu preciso acrescentar à minha fé a virtude. Eu preciso 
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acrescentar a virtude à ciência. Eu preciso acrescentar à ciência o domínio próprio, a 
perseverança, a piedade, a fraternidade. Tudo isso eu preciso... Aquele que não tem 
essas coisas... Tem pecados em nossas vidas que ainda não saíram! Está escrito 
assim: “Ele purificará o povo de todo o seu pecado”. A água terá que entrar e tirar fora 
todo pecado. É o aperfeiçoamento dos santos. É a santificação, sem a qual ninguém 
verá a Deus. Você poderia dizer, e com razão: “Senhor, então quem entrará no céu?”. 
Jesus já respondeu para os discípulos assim: “Para Deus tudo é possível” (Mateus 
19:26). Eu preciso acreditar que, para Deus, tudo é possível. Eu, enquanto tiver uma 
chance, quero segurar essa chance, essa possibilidade. Aí vem as orações, entendeu, 
Chéquer? Aí vem a oração. Como nós estávamos falando aqui, para ajudar, porque o 
Chéquer fica orando aqui e a igreja fica orando para ele.  

O Chéquer irá fazer o contrário agora. Ele irá chegar aqui e irá falar para vocês: 
“Me ajudem a orar”. Todo mundo já sabe o que precisa fazer. Amém? Tem muita coisa 
que ainda falta para nós podermos entrar no Reino de Deus. Falta, mas não é 
novidade, nós já sabíamos disso, que o Reino de Deus seria alcançado com muita 
dificuldade. Pode pegar os livrinhos, as reuniões lá de trás, que desde o começo, o 
chamado de Deus para nós foi esse: para que nós fôssemos a igreja que irá fechar a 
porta. É um absurdo. Que seja uma utopia. Mas nós seremos o último dos moicanos. 
Amém? Eu estou crendo que nós somos os últimos. Os trabalhadores das últimas 
horas. Assim que eu estou crendo; que Deus nos escolheu. Nós achamos graça diante 
de Deus. Nós fomos achados... Deus nos viu e, certamente, quis nos dar esse voto de 
confiança. Nós vamos pegar firme! Nós não estamos aqui para resolver problema 
particular nosso, nós estamos aqui para resolver problemas da igreja, de toda a igreja! 
Deus falou: “E as outras coisas vos serão dadas”. Todos nós temos nos beneficiado 
das outras coisas. Toda a igreja tem sido beneficiada com as outras coisas. “Busque o 
Reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas...” (Mateus 6:33). Não tem faltado a 
nós as outras coisas. Então, igreja, vamos nos alegrar e dizer: “Senhor, deixa conosco! 
O Senhor não errou em nos escolher”.  

Ousadia na sua oração! No seu pensamento: “Senhor, nós vamos buscar 
diligentemente!”. Esses dias, quem teve a visão... Normalmente fura-se a cisterna com 
pá ou enxada até dar na água, não é assim? Aí, não sei se foi a Carmem quem teve a 
visão, mas ela via que estavam furando um poço artesiano, então era uma máquina 
enorme, com uns tubos bem grandes. Então o que eu entendi? Que Deus não... Não 
dava para esperar furar o poço com pás e enxadas. Deus estava com pressa, então 
tinha que furar o poço com máquinas. Ele quer que dê na água logo. Eu gostei da 
visão, achei interessante. Eu acho que Deus tem pressa, porque as coisas estão 
assim... O sol está entrando e está escurecendo, e está ficando difícil para nós 
buscarmos a Deus. Como eu acabei de falar, não estou culpando ninguém. Eu que 
sou aposentado não estou tendo hora, imagine vocês que precisam trabalhar. Eu que 
sou aposentado não estou tendo hora. Você está tendo, Toninho? O Toninho é 
aposentado também e não está tendo hora, imagine vocês que trabalham, para buscar 
diligentemente. Porque para buscar “com Deus me deito, com Deus me levanto” tudo 
bem, mas diligentemente, acrescentando tudo isso que Deus quer que acrescentemos 
em nossas vidas?! Amém? 

Primeiro que tudo, ore por você. Porque você está precisando disso que você 
não está conseguindo fazer. “Senhor, é verdade, eu reconheço que eu não posso... Eu 
tenho que ter cuidado, tenho que ter muito cuidado! Porque já faz tempo que eu estou 
encontrando dificuldade para buscar o Reino de Deus!”. Acrescentar tudo isso que 
Deus quer que eu acrescente... Pedro fala assim: “11) Porque assim vos será 
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amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador 
Jesus Cristo”.  E se não fizer? Não será concedida a entrada. Porque nós podemos 
até mudar as escrituras... Porque, não fazendo assim, não vos será concedida a 
entrada no Reino de Deus. Não será concedida. Eu garanto para vocês que Deus não 
mudará as escrituras mais. Deus já selou. Estão lá os selos no apocalipse. Está tudo 
selado. Agora já estão sendo abertos e na medida em que os selos vão sendo abertos, 
as coisas vão acontecendo e quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. 
Não é, Suzane? Então, minha filha, ache uma hora! Ache um momento! Arrume um 
tempo para você buscar a Deus! Caso contrário, sinto muito. Não é porque é minha 
filha... Às vezes você vai e eu fico, e se você for e eu ficar, vou dar graças a Deus: 
“Senhor, obrigado por que ela foi e eu fiquei”. Amém? Mas eu quero também. O pai, o 
filho, a mãe, a igreja, de um modo geral. 

“Ah, Senhor, eu estava com o bebê no braço, eu não pude porque estava com 
filho novo”. Vai justificar? Não. Deus vai responder: “Ninguém mandou você arrumar 
filho”. Tem tantas coisas que nós priorizamos. E um dia vai passando, outro dia vai 
passando... Às vezes eu faço um propósito assim: “Eu não vou mais mexer com isso. 
Eu preciso parar...”. Eu não paro. Amém? Então, eu cheguei a conclusão que eu vou 
ter que fazer correndo, buscando a Deus. Tem que fazer buscando a Deus, enquanto 
se pode achar. Todos têm que fazer isso. Os que trabalham, os que não trabalham, os 
doente, os sadios, todo mundo, enquanto é tempo. 

Amém? Deus abençoe você. Você é uma pessoa inteligente. Todo mundo hoje 
sabe ler, escrever, tem informação fácil, dicionários na mão... Coisas que o povo... 
Deus tem nos dado tudo que diz respeito a salvação. Está aí a internet, pode te 
ajudar? Pode, mas também pode te destruir, mas pode te ajudar; usa para o lado do 
bem. Use a coisa para o bem. Aprenda a discernir o bem do mal, use. Tudo hoje... A 
informação é muito grande. Nós temos muitos meios para nós lançarmos mão para 
nos ajudar diligentemente. Amém? Põe o ‘negocinho’ no ouvido para escutar, põe no 
carro para ouvir... Tem muitas maneiras de nós sermos ajudados. Deus abençoe.  

Vamos curvar nossas cabeças. Pergunte a Deus se nós estamos no caminho. 
Pergunte: “Senhor, essa é a sua vontade? É realmente isso o Senhor quer de nós?”. 
Aí na sua oração você pode falar isso. 
 
ORAÇÃO: 
 
 Amém, Senhor Jesus. Pai nosso que está no céu. De onde o Senhor está, 
certamente, o Senhor tem visto a aflição da terra, o Senhor tem visto a angústia, a 
tribulação que passa a terra. Os dias são dias difíceis e tem sobrado pouco tempo 
para buscarmos o reino do Senhor, e nós não podemos parar, nós não podemos nos 
cansar do caminho. Muitas vezes sentamos, mas que seja no caminho. Que nós não 
saiamos para descansar fora, porque corremos o risco do tempo passar e nós não 
sabermos mais o que fazer.  

Ajude-nos, Senhor, a entender isso. Ajude-nos, Senhor, a compreender, a 
enxergarmos, o que realmente está acontecendo nos nossos dias. Nos dias de hoje o 
relógio do tempo de Deus marca uma determinada hora. Certamente o sol caminha 
dando a sua volta e, com certeza, uma hora irá nascer; uma hora o Senhor virá. Uma 
hora o reino do mundo passará para o Senhor, mas nesse momento não será mais 
tempo de buscarmos a Deus, não será mais hora de fé, mas sim um momento em que, 
certamente, o Senhor estará derramando sobre a terra a sua justiça, a definição das 
coisas.  
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Ajude-nos, Senhor, a empenharmos, a esforçarmos diligentemente com 
orações, com pensamentos, com meditações, com súplicas, para que o Reino de Deus 
chegue para cada um de nós. Para que o Reino do Senhor chegue para aquele que 
tem fome e sede de Deus, que quer ser reinado, dirigido por Deus. 

Ajude-nos, Jesus, nós te pedimos em teu nome. Que seja essa igreja, levante o 
semblante da igreja, anime a sua igreja! Que seja essa igreja corajosa, destemida, 
forte, dizendo: “Senhor, pode esperar por nós, pode contar conosco! Nós nos 
oferecemos voluntariamente hoje para servir ao Senhor! O Senhor nos proverá de 
força! O Senhor nos dará o que é necessário! O Senhor não deixará faltar a nós o 
poder, a autoridade, a força a fé, tudo aquilo que nós necessitarmos para fazer a tua 
obra!”. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, abra os nossos olhos. Dê-nos, ó 
Deus, coragem, força, disposição, e vontade, para fazermos a tua obra. Amém. 
 
Louvor: 
 
 Sonda-me, Senhor, e me conhecesse; quebranta o meu coração. Transforma-
me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. 
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6 - O QUE É SOBERBA 

 
Sábado, 21 de Junho de 2014 

  
 Vamos abrir as nossas bíblias em Salmos capítulo 19... Pegue sua bíblia, leia, 
preste atenção, creia, julgue, analise, pense para ver se está certo. Escute o que será 
ministrado. “9) O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente; os juízos do 
Senhor são verdadeiros e justos juntamente. 10) Mais desejáveis são do que o 
ouro, sim, do que muito ouro fino; e mais doces do que o mel e o licor dos favos. 
11) Também por eles é admoestado o teu servo; e em os guardar há grande 
recompensa. 12) Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos 
que me são ocultos. 13) Também da soberba guarda o teu servo, para que se 
não assenhoreie de mim; então serei sincero e ficarei limpo de grande 
transgressão. 14) Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do 
meu coração perante a tua face, Senhor, Rocha minha e Libertador meu”. Nós 
vamos falar especificamente do versículo 13: “Também da soberba guarda o teu 
servo, para que se não assenhoreie de mim; então serei sincero e ficarei limpo de 
grande transgressão”. Então, a soberba, além de tudo isso que falamos, que é bom 
meditarmos em cada um desses versículos. O temor do Senhor é muito importante, 
porque uma pessoa que não teme a Deus não acredita que Deus pune, castiga; não 
acredita que Deus abençoa, que Deus cuida, que Ele é justo.  

Se a pessoa não acredita em Deus, ela não teme a Deus. Ela fala o que quer, 
vai onde quer, faz o que quer; não acredita em Deus. Preste atenção nisso, porque 
depois a palavra irá exigir de nós um pouco de entendimento. Então, quando nós não 
tememos a Deus, fazemos o que queremos, não temos receio algum do que possa 
acontecer. Também, à hora que você precisa, você não pede a Deus, porque você se 
julga capaz de resolver seus problemas e, dessa forma, não precisa de perguntar a 
Deus, nem de falar com Ele; você só vai fazendo. Essa é uma característica de uma 
pessoa que não teme a Deus: a pessoa faz o que quer, não tem que dar satisfação 
para Deus, porque ela não receia nada, não tem temor, não acredita em Deus.  

Quem tem esse temor, quem teme a Deus realmente, teme eternamente. Então 
enquanto a pessoa não teme a Deus, ela é senhora de seu nariz. Só no dia em que o 
vento soprar, que a casa cair, que Deus fizer alguma coisa, para abrir os olhos dela, 
para que ela possa temer. Caso contrário, não adianta você fazer nada com essa 
pessoa, porque ela é senhora de seu nariz. Não adianta nada, é jogar pérolas aos 
porcos, é desperdiçar a semente. Esse temor, esse juízo de Deus, os pensamentos de 
Deus, deveriam ser mais desejados por nós do que qualquer outra coisa. Isso mostra 
a importância do temor. O princípio de tudo é o temor. Neste Salmo está dizendo que 
ele deveria ser desejado por nós mais do que ouro, mais do que dinheiro, mais do que 
fama, mais do que tudo! Dada a importância que tem o temor em nossas vidas! Mas 
normalmente ele não é desejado por aqueles que não acreditam em Deus. 

Aí vem descendo aqui e diz o seguinte: “12) Quem pode entender os próprios 
erros?”. Se a pessoa temesse a Deus, Deus a faria entender. Se a pessoa 
acreditasse em Deus, Ele a ajudaria a entender os seus próprios erros. Porque aqui 
está dizendo que ninguém pode entender os seus próprios erros. Normalmente 
ninguém admite estar errado. Normalmente nós não admitimos por causa de uma 
coisa que eu irei mostrar a vocês; uma coisa que existe em nós. Nós não admitimos 
erros. Ninguém acha que está errado, ninguém admite isso. Então, se temêssemos a 
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Deus, se acreditássemos realmente, nós iríamos pedir ajuda: “Senhor, será que eu 
estou certo ou eu estou errado?”. Sabendo que se eu errar, por exemplo, quem chuta 
uma bola que não entra no gol, você errou. Não irão contabilizar o gol, porque a bola 
não entrou. Então, quando nós erramos, nós não usufruímos daquilo que nós fizemos, 
qualquer que seja o ato. “Eu errei! Eu não deveria ter feito isso!”. E se eu errei, eu não 
vou desfrutar de uma coisa sendo que foi um erro, um equívoco, uma falha. Qualquer 
coisa. Se você faz uma comida, se você acertou, a comida fica saudável, saborosa... 
Se você errou, tinha que colocar sal e você colocou açúcar, as consequências do erro 
não serão saudáveis, não são ideais.  

Você errou? Errou. Quando? No dia em que você fez isso, no dia em que você 
fez aquilo, no dia em que você tomou determinada decisão. Agora, por que nós somos 
assim? Por que nós não entendemos os nossos próprios erros? Ele pede aqui no 
versículo 12: “Expurga-me tu desses erros”. Ou seja, “não me deixe errar!”. Prestem 
atenção, gente. Vocês concordam que você não pode errar? Se você tomar um 
remédio e errar, se você tomar uma decisão e errar?! Nós não podemos errar! Porque 
o erro irá atrasar, dificultar e prejudicar a minha vida. Eu não posso errar. Ninguém 
pode errar.  

Você vai comprar um carro, não pode errar! Você vai comprar uma casa; não 
pode errar! Tudo o que você fizer, não pode falhar, porque a falha será um problema 
em sua vida, irá trazer danos para a sua vida. E permanecer no erro durante muito 
tempo é ainda pior. Então, ali está dizendo assim: “Tira de mim, expurga de mim 
aqueles erros que eu estou cometendo sem ver”. Porque às vezes, Fabrício, você está 
em uma coisa errada e vai afundando cada vez mais, vai enfiando o pé na ‘coisa’ e vai 
afundando cada vez mais, porque você nunca percebe que está errado. É um mal; é 
um defeito que nós temos. Sabem por que nós temos esse defeito? Por causa de uma 
coisa chamada soberba. É uma doença que todo mundo tem, não é só você; é todo 
mundo. A bíblia diz: “Soberba da vida”. Essa vida aqui tem isso.  

Mas o que é soberba? Às vezes nós falamos esse nome, ‘soberba’, mas se não 
analisarmos, não pensarmos... Está dizendo aqui no versículo 13: “também da 
soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim; então serei 
sincero e ficarei limpo de grande transgressão”. Ou seja, “tenha misericórdia de 
mim!”. Preste atenção. Por que a soberba é tão desastrosa? Por que a soberba é tão 
ruim? Vamos ver em outro lugar aqui. Provérbios capítulo 16: “16) Quanto melhor é 
adquirir a sabedoria do que o ouro! E quanto mais excelente, adquirir a 
prudência do que a prata!”. Esses dias Deus falou conosco a respeito da sabedoria, 
a respeito da prudência, sobre ser uma pessoa prudente... “17) O alto caminho dos 
retos...”. Quem são os retos? Aqueles que temem a Deus. Então eles não erram, 
porque temem a Deus. “17) O alto caminho dos retos é desviar-se do mal...”. Deus 
tira os seus pés do mal, Deus o livra do mal, porque ele teme a Deus. “17) ... o que 
guarda o seu caminhos preserva a sua alma”. Olhe aí, uma alma tranquila, alegre, 
feliz, esperançosa; uma alma boa! Uma alma misericordiosa, justa. Uma coisa vem 
dando lugar a outra coisa, ou seja, o temor me livra do mal e uma vez andando no 
caminho reto, minha alma descansa, eu tenho paz. Por que a soberba, faz muito mal? 
“18) A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda”. 

Então, quando você vê uma pessoa agindo soberbamente, você já sabe o que 
virá a acontecer. Porque a soberba precede a ruína. Lá na frente, você pode sentar e 
esperar! A pessoa está agindo soberbamente e lá na frente você verá o estrago; a 
ruína. Por isso a soberba faz tanto mal. Porque quem é soberbo, com certeza, todos 
os seus atos precedem a ruína. 
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Mas então, o que é soberba? Alguém sabe? Arrogância, orgulho, altivez? 
Vamos explicar melhor porque ficou a mesma coisa. Porque não se sabe o que é 
altivez, arrogância; fica a mesma coisa. Soberba seria o que? Altura... Eu gosto de 
explicar o ‘negócio’ para a pessoa entender e nunca mais esquecer. É A ALTURA DE 
UMA COISA EM RELAÇÃO A OUTRA. Então, isso que é soberba. Podem notar que 
quando uma pessoa faz uma coisa e fala para a outra: “Nossa, isso ficou soberbo!”. 
“Ficou maravilhoso!”. “Ficou espetacular!”. Ou seja, ficou melhor do que os outros, 
ficou mais bonito do que os outros. Quando um engenheiro constrói um prédio 
maravilhoso, luxuoso... Tem um lugar que tem um prédio de 150 andares, aí vem o 
outro e constrói um de 158 andares. O prédio de 158 ficou mais alto do que o outro, 
ficou mais soberbo do que o outro, mais potente, mais maravilhoso. 

Então, soberba é quem é mais orgulhoso? Esse ou esse? [Exemplo no quadro] 
Vocês não acham que esse prédio humilhou a esse? Esse prédio diminuiu esse. Uma 
pessoa construiu um avião para cem lugares, aí veio outra empresa e construiu um 
avião para duzentos lugares. Aquele avião de duzentos lugares humilhou o outro, 
diminuiu o outro; tornou o outro desprezível. Imagine, hoje, um [avião] ‘teco-teco’ para 
dois lugares e aí vem um jatinho! Um carro que anda a quarenta quilômetros por hora 
e outro que anda a duzentos! Estão vendo o que é soberba? Porque às vezes nós 
ficamos achando que é arrogância e tal, mas não é bem isso. É uma coisa em relação 
a outra. Eu posso dizer que esse piso aqui ficou soberbo em relação a granitina do 
outro lado ali, coitada. Ele humilhou a granitina. Aquela parede ali ficou soberba em 
relação a outra. Mas aí, de repente, alguém faz outra coisa mais luxuosa e humilha a 
minha ‘coisa’.  

O ser humano tem essa mania de humilhar os outros! O ser humano já tem na 
sua própria natureza essa arrogância, essa coisa de ser mais bonito, mais imponente. 
Um fala assim: “Eu falo uma língua!”. Aí o outro responde: “Eu falo duas!”. Aí vem 
outro e diz: “E eu falo três!”. Aí vem mais outro e fala: “Pois eu falo cinco línguas!”. 
Aquele que fala só uma fica humilhado. O que é soberba? Grandeza, altivez, orgulho, 
vaidade. Essas coisas todas fazem parte da soberba da vida. O ser humano é 
soberbo.  

Aí então, ele pede lá: “Senhor, me guarde da soberba!”. Vocês concordam 
que todo mundo é soberbo? Agora nós estamos entendendo que todo mundo é 
soberbo. E isso é um mal terrível. Senhor, me livre da soberba, tenha misericórdia de 
mim! Porque ninguém imagina que é soberbo: “Não! Eu não sou arrogante! Eu não 
sou altivo! Então eu não sou soberbo”. Não! Todos nós somos soberbos. Isso faz parte 
da carne. A alma do ser humano tem esse problema. Por isso que tudo no mundo é 
disputado. Tudo tem o juiz... Tem aquele programa das bandas, SuperStar, aí chega 
uma banda e quer ser melhor do que a outra, aí sobe o percentual lá e quem ganhou 
menos sai com a cabeça baixa, triste, humilhado. É o ‘sobermômetro’, é o que mede a 
soberba! (Risos). No mundo é assim. O maior, o que tem mais vantagem... A mulher 
sofre muito com esse problema (Risos). Ela é facilmente humilhada, é explorada 
demais nessa questão; é usada pelo diabo nessa questão. Qualquer coisa abate, 
humilha. O homem nem tanto, mas em outras questões. Vocês entenderam o que é 
soberba? Está lá [no quadro], é a grandeza de uma coisa em relação a outra. 

Vamos ver aqui em outro lugar. Provérbios capítulo 16: “19) Melhor é ser 
humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos”. 
O soberbo é assim: ele é arrogante, prepotente, não tem misericórdia; ele é 
excessivamente orgulhoso, tira dos outros até aquilo que sobrou da guerra, os 
despojos; ele ainda pega da pessoa. O soberbo, por exemplo, um agiota, é 
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excessivamente arrogante, não tem misericórdia, porque ele empresta o dinheiro para 
a pessoa e tira tudo dela sem nenhum constrangimento. A soberba é um mal terrível, 
nós pensamos que não, mas é. Melhor é ser humilde, porque a pessoa humilde anda 
com os mansos e o soberbo não tem lugar no meio dos mansos, ele não fica com os 
humildes de espírito. O soberbo quer mostrar sua grandeza, quer vender o seu peixe. 
O soberbo gosta de aparecer. Então, “melhor é ser humilde de espírito com os mansos 
do que repartir o despojo com os soberbos”. Despojar é privar uma pessoa de ter as 
coisas. O político de um modo geral é altivo, arrogante, não tem nenhum 
constrangimento de privar a pessoa daquilo que ela tem direito, ele reparte os 
despojos do povo; o que sobra de nós, eles ainda querem para eles. A população 
simples, a população humilde... A população é extremamente sofrida na mão dos 
soberbos. Entendeu? O maior está sempre humilhando o menor. 

Então, quando você sobe um pouquinho, já quer humilhar o menor. Um 
pouquinho que você cresce, já ensoberbece, já quer oprimir, desprezar, achar que 
você é melhor, achar que é maior; isso é soberba. Então “guarda-me da soberba! Se 
eu crescer, se eu evoluir, que eu não me ensoberbeça!”. “Evoluindo, ficando bonita, ou 
bonito, que eu não me ensoberbeça!”. Porque a soberba será um mal! Irá levar a 
ruína!  

A soberba assenhoreia da pessoa, ela passa a mandar, passa a ser um 
governo; ela toma conta. Preste atenção. Às vezes a pessoa está ali humilde e tal, aí 
cresce um pouquinho e já está soberba. Por exemplo, uma dona de casa quando 
contrata uma secretária, ela pode até ser humilhada no serviço dela, mas quando 
chega em casa, humilha a secretária. No serviço dela o soberbo é outro, aí ela é 
humilhada, mas na casa dela ela ensoberbece e humilha empregada. 

A soberba é uma coisa perigosa! E às vezes a pessoa acha que não tem, mas 
em relação a outro, você pode estar sendo soberbo. Então, que a pessoa seja humilde 
no trabalho, humilde em casa... Eu já vi muita gente humilhando os outros, e isso é 
ruim demais! Nos constrange! Não é bom ser humilhado, e muito menos humilhar. 

Vamos ler em outro lugar interessante aqui... A soberba sempre está 
despojando alguém de alguma coisa. Era um direito que a pessoa tinha, mas foi 
despojado pela soberba do outro... Jeremias capítulo 13: “1) Assim me disse o 
Senhor: Vai, e compra um cinto de linho...”. Preste atenção. Tem uma coisa aqui 
muito complicada, mas se você observar direitinho, eu vou te ajudar e você vai marcar 
os versículos que você precisa pensar. Pode ler. “1) Assim me disse o Senhor: Vai, 
e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o metas na 
água. 2) E comprei o cinto, conforme a palavra do Senhor, e o pus sobre os 
meus lombos. 3) Então veio a palavra do Senhor a mim, segunda vez, dizendo: 4) 
Toma o cinto que compraste, e trazes sobre os teus lombos, e levanta-te; vai ao 
Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. 5) E fui e escondi-o junto ao 
Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. 6) Sucedeu, pois, ao cabo de 
muitos dias, que me disse o Senhor: Levanta-te, vai ao Eufrates e toma dali o 
cinto que te ordenei que escondesses ali. 7) E fui ao Eufrates, e cavei, e tomei o 
cinto do lugar onde o havia escondido; e eis que o cinto tinha apodrecido e para 
nada prestava. 8) Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: 9) Assim diz o 
Senhor: Do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba 
de Jerusalém. 10) Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, 
que caminha segundo o propósito do seu coração, e anda após deuses alheios, 
para servi-los, e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto, que para nada 
presta”.  
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Olha, Judá e Jerusalém eram povo de Deus. Nós aqui também somos o povo de 
Deus. Preste atenção. “Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras. 
Assim eu farei apodrecer! Assim como fiz com o cinto! Assim eu farei apodrecer o seu 
orgulho!” Amém? “Eu vou fazer apodrecer a sua vaidade!”. Por quê? Porque você não 
escuta a Deus! Como nós falamos no começo, você não teme! Você é uma pessoa 
presunçosa! Extremamente soberba! Aqui está dizendo exatamente isso. “Eu vou fazer 
apodrecer o seu orgulho, porque você não escuta! Porque você não teme! Porque 
você é uma pessoa extremamente soberba!”. Não é isso o que está dizendo aqui? 
Estou dando ênfase. Deus está falando, falando, falando, e a pessoa... Porque cada 
um de nós tem um pouco disso, mas nós pensamos: “Eu não tenho isso. Não é 
comigo que Deus está falando. Não é para mim. Eu não humilho a ninguém. Eu sou 
simples, humilde”. Mas as escrituras estão mostrando que somos todos nós. Era o 
povo de Deus. Deus estava ali contrariado exatamente com o povo Dele. Com a 
soberba, com o orgulho! Senta no banco cheio de vaidade, de orgulho! Altivo! E não 
admite! E não dá ouvidos a Deus! E não escuta!  

Então espera, porque assim como Deus fez com Judá e Jerusalém ele fará, 
também, conosco. Ele não fará apodrecer a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa 
soberba?! Ou Ele nos levará para o céu com isso?! Ele nos levará para o Reino de 
Deus cheios de arrogância?! “Deixa estar! Eu vou fazer apodrecer essa sua soberba, 
essa sua vaidade, esse seu orgulho!”. “Este povo maligno, que se recusa a ouvir as 
minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração”. Lembram do que 
falamos no começo da reunião? Aquele que não teme, anda de acordo com o seu... e 
vai fazendo! Porque Deus não falou com ele! “10) Este povo maligno, que se recusa 
a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração, e 
anda após deuses alheios, para servi-los, e inclinar-se diante deles, será tal 
como este cinto, que para nada presta”.  

Deus chamou o profeta Jeremias e falou com ele, porque eles não entendiam 
direito as coisas, disse a ele na maior paciência: “Venha cá, Jeremias. Pegue esse 
cinto. Leve lá. Esconda o cinto”. Aí ele foi: “Deus mandou, então eu vou lá”. Voltou e 
passou uns dias esperando o que aconteceria. Aí Deus falou de novo com ele: 
“Jeremias, venha cá. Se lembra daquele cinto que te mandei esconder na beira do rio? 
Vá lá e pegue”.  E ele foi lá, como o bom profeta que era, tudo o que Deus mandava 
ele fazia, foi lá e pegou o cinto já todo arrebentado, todo estragado e traz o cinto todo 
apodrecido: “E aí, Senhor? O que significa isso? O que o Senhor quer dizer com 
isso?”. “7) E fui ao Eufrates, e cavei, e tomei o cinto do lugar onde o havia 
escondido; e eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava”. Não 
prestava para nada! De que serve o cinto que não presta? O cinto não pode ser podre! 
Eu coloco ele na cintura e ele tem que apertar! Não pode ser podre. Aí Deus 
respondeu: “Do mesmo modo farei apodrecer a soberba...”. Agora imaginem como 
Jeremias falava isso para o povo: “Ó, Deus me mandou guardar um cinto e o cinto 
apodreceu, e Deus falou: o que eu fiz com o cinto, farei com vocês”. Por isso que eles 
queriam matar Jeremias! Por isso que eles queriam ouvir todo mundo, mas não 
queriam ouvir Jeremias. Até hoje as igrejas não gostam de falar de Jeremias. Igreja 
nenhuma prega Jeremias. Chamam de ‘Jeremiada’. Porque falou em Jeremias o ‘pau 
já canta’. Mas Jeremias não tinha medo de falar o que Deus estava dizendo. E ele 
falou: “Deus irá fazer com vocês o mesmo que ele fez com esse cinto!”. A arrogância 
precede a ruína, a soberba precede a ruína. Então se você quiser experimentar, 
permaneça na sua arrogância, na sua soberba e não tema a Deus, não seja humilde.  
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O que Jesus disse: “Quem quiser ser o maior, que seja o menor”. Porque Jesus 
sabia que o contrário era a soberba. Então, o evangelho ensina exatamente isso, 
quem entre nós quiser ser grande, a regra é essa: que seja o menor. Você quer ser o 
mais bonito? Então seja o mais feio. Então é isso. Depois leiam o resto em casa. Foi o 
Senhor quem mandou dizer a vocês que vai... Leia, por favor. Jeremias capítulo 13: 
“15) Escutai, e inclinai os ouvidos; não vos ensoberbeçais, porque o Senhor 
falou. 16) Daí glória ao Senhor, vosso Deus, antes que venha a escuridão e antes 
que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos; antes que, esperando vós luz, 
ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão”. Tema a Deus, tenha 
humildade, busque a Deus, faça orações, antes que venha a ruína. Pedro fala: 
“Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus” (I Pedro 5:6). Humilha antes 
que venha a escuridão, a ruína. “Escutai, e inclinai os ouvidos; não vos 
ensoberbeçais”, porque o seguinte, de repente Deus começa a abençoar, a ajudar, a 
agir no nosso meio como tem agido, mas aí vem o problema, que é a soberba. Aí 
envaidece, aí vem a presunção, aí acha que não precisa mais ser humilde, que não 
precisa ser mais simples, já começa a fazer acepção de pessoas, divisão, a deixar os 
caminhos do Senhor pelo caminho de outros deuses. E você que é simples, humilde, 
continue a sua humildade, na sua simplicidade, porque isso é importante. Você 
crescer, cresça aos olhos de Deus. O MAIOR CRESCIMENTO PARA NÓS É SER O 
MENOR. Por isso que em Salmos o salmista dizia: “Senhor, guarda o teu servo da 
soberba”, porque é perigoso demais. Está dizendo aqui: “Eu farei apodrecer o seu 
orgulho”. Meu Deus! Tenha misericórdia de mim. Amém? 
 O que Deus falou conosco, Alysson? 
 

Alysson: Concordo, pai. Mais uma vez o senhor está de parabéns. Grande 
pregação, nós entendemos. Porque eu entendi e se eu entendi, acho que o pessoal 
também entendeu. Nós chegamos a nos envergonhar quando paramos para refletir e 
vemos o quanto isso é impregnado em nós. Em nós que eu digo não é a igreja, não é 
o crente, é o ser humano em si. Se você for fazer uma análise... Não quer dizer que 
somente o rico é soberbo. O cara pode ser pobre, mas quando chega perto de um 
mais pobre ele vira rico, ele quer ser soberbo sobre aquela pessoa.  
 
 Às vezes é até exigido, sabia? É exigido pela empresa que a pessoa seja... 
“Não, você é muito humilde. Você não serve para isso. Você é muito simples...” 
 

Alysson: Mas quando ela é exigida eu acho que Deus passa um pano, porque 
pelo menos não foi culpa dela. Ruim é aquele que não tinha... Lá na gráfica eu já 
devolvi cartão de visitas porque nós escrevemos debaixo do cartão de visitas uma 
função que a pessoa não era. A pessoa para devolver e fazer o cartão de novo. Aí ela 
perguntou: “Quem foi que pediu para escrever isso?”. Sendo que a pessoa era uma 
diretora, algo assim. Então, nós... É de envergonhar. Não tem como uma pessoa dizer: 
“Eu não sou soberbo”. Essa competição que existe entre nós...  
 Pois é. Então está aqui. Este é soberbo em relação a este [desenho do quadro]. 
O 1 em relação ao 2 e o 2 em relação ao 3. Então, isso que é soberba. Às vezes nós 
pensamos que o fato de nós termos um determinado grau de pobreza, menos 
favorecido, pensamos que por isso não somos soberbos, mas somos em relação ao 
que é menos, por exemplo, ao pedinte, ao morador de rua. Estamos sempre 
humilhando os que estão mais embaixo. O mais bonito humilhando o mais feio e assim 
vai. É um mal que faz parte do homem. É da nossa natureza sermos soberbos. Para 
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sermos povo de Deus, temos que nos livrar dessa maldição que é a soberba. Deus 
fala ali: “Assim como o cinto é ligado ao lombo, o povo de Deus está ligado a Deus”. 
Então, o povo de Deus não pode ser soberbo. Então, ou Deus faz conosco como fez 
com Judá e Jerusalém tirando a soberba deles ou Deus ficará sem povo. Ou Deus tira 
a nossa soberba, ou nós não seremos povo de Deus.  
 

Alysson: E a soberba puxa um monte de defeitos. Porque o soberbo não 
humilha, não anda a segunda milha, não vira a face. Aí ele é vaidoso, é orgulhoso, 
mente; a concupiscência está em alta. Então, realmente, não tem como. Se for 
soberbo, o caminho é o inferno. Os soberbos vão todos para o fogo. 
 

E como é verdade que a ruína... A soberba precede a ruína! 
  

Passe o microfone para o Carlinhos. 
 
  

 
Carlinhos: Muito bem explicada a questão da soberba. É uma grandeza em 

relação as outras coisas... 
 
 E isso aí, não cortando o seu raciocínio, não adianta dizer que soberba é 
orgulho se não explicar. 
 

Carlinhos: Isso. Aí o exemplo: a pessoa alcançou um cargo maior em uma 
empresa e por causa disso, ela humilha os outros, porque a grandeza dela realmente 
é maior em relação aos outros e ela se aproveita disso para humilhar os outros. 
Vamos supor, uma pessoa canta melhor do que os outros. Aí ela aproveita que canta 
melhor que os outros e os humilha. Por que tem as brigas? Porque um acha que é 
melhor do que o outro... Se for ver a razão das confusões, um é mais soberbo... E o 
exemplo que o senhor deu agora, da humildade, de Jesus: se fosse pegar no natural, 
Jesus era maior do que todo mundo em qualquer coisa; em inteligência, em tudo, ele 
estava na maior posição, mas ele não foi soberbo. Ou seja, você pode estar em uma 
posição maior e não ter soberba. Pelo contrário, Jesus não humilhou a ninguém... 
 
 É, infelizmente nossos políticos são soberbos. Infelizmente os nossos 
empresários são soberbos, os nossos comerciantes são soberbos e eles nos 
despojam de tudo. Despojar é nos tirar direitos, nos tirar até mesmo aquilo que sobra 
de nós. Por exemplo, tem uma frase interessante que diz que o vento despojou a 
árvore de suas folhas. As folhas eram um direito que a árvore tinha, eram uma coisa 
da árvore, mas o vento veio... A soberba vem e não quer saber, vem e arrebenta com 
você. Despoja você. Tira de você até aquilo que sobra. Arrebenta com tudo. A guerra, 
quando acontece, um rei com o outro, o mais soberbo, o mais violento, vem, destrói o 
outro e o que sobra, ele leva. Aquilo é o despojo, é só aquilo que sobrou do outro. É 
tão maldoso, é tão maldito... É tão maligna a soberba, que ela age dessa forma. Pode 
concluir. 
 
Carlinhos: Só sobre a questão que a soberba é um erro. Eu gostei muito dessa 
questão. Tudo que nós cometermos e errarmos, lá na frente teremos a consequência 
desse erro. Se você fizer uma comida de forma errada, ela não ficará boa. Ou seja, é 
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algo que lá na frente realmente... Deus tem falado, Deus fala justamente para evitar 
que lá na frente nós tenhamos problemas... 
 
 O soberbo não escuta, não aceita conselhos, não admite erros. O soberbo é 
assim, e se ele erra, ele mesmo conserta o erro, mas não admite que errou. 
 
Carlinhos: Amém. E as coisas dele sempre são melhores do que as dos outros, as 
opiniões dele são as melhores e por aí vai. 
 
 Amém. Passe para a Priscilla. 
 
Priscilla: Amém. Quando começou a pregação, eu reconheço que não achava que me 
encaixava tanto na soberba, e eu saio daqui certa de que sou soberba. Como o senhor 
falou e o Alysson ressaltou, é um fato que todo mundo é soberbo. É a soberba da vida. 
Então, realmente, parece que não tem uma área nossa, não só financeira, mas como 
ele falou, até pensamento. Parece que eu penso melhor do que o outro, o meu jeito de 
fazer é melhor do que o do outro. Como que Deus fala para nós e nós escutamos, se 
somos soberbos? Porque, uma coisa que é importante, quando Deus fala, é nós 
reconhecermos que estamos errados, mas a soberba nos impede disso. Então, é 
preocupante. Enquanto tiver soberba é preocupante, porque isso irá nos impedir de 
ouvir, principalmente de ouvir a Deus... 
 
 Pois é, e é uma coisa, Priscilla, que é tão maligna, que você fica até com pena, 
porque você está vendo que depois da soberba vem a ruína. Deus disse, e Deus não 
erra. Ele fala exatamente aquilo que é verdade. Então, às vezes nós ficamos até com 
pena da pessoa, quando percebemos que a pessoa está ensoberbecida. É melhor se 
humilhar, é melhor que se curve, do que se exaltar. Aquele que exalta será humilhado. 
Aquele que se humilha, será exaltado. Não é aquele que humilha os outros, não. É 
muito melhor se humilhar. Então, não pague o mal com o mal, se te ferirem uma face, 
vire a outra, não te ensoberbeça. Estudem essa questão, porque se você estiver 
enquadrado nisso, já pode se preparar, porque o seu cinto irá apodrecer. Mais alguma 
coisa, Priscilla? 
 
Priscilla: Só lembrando que tem um título, em um livrinho, que diz: “Não te 
ensoberbeças, mas tema”. Acho que é um capítulo. Porque, como o senhor falou no 
começo, o temor é fundamental, também é outra coisa que acho que não podemos 
sair daqui sem lembrar. O temor é como se fosse uma prova de que nós estamos 
começando a tirar a soberba, porque você tem medo, então isso te faz ouvir mais a 
Deus. 
 
 Amém. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ramiro? 
 
Ramiro: Só um detalhe: quem pode entender os próprios erros? Quem pode descobrir 
isso se não for Deus mostrando?  
 
 Ó, o Ramiro está falando de um detalhe importante que foi falado durante a 
reunião. Se nós pudéssemos saber os nossos próprios erros... Mas quem pode, se 
Deus não mostrar? 
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 Deus abençoou Jerusalém, Deus abençoou Judá, fez com que eles vencessem 
guerras, fez com que eles se enriquecessem de bens, tudo o que eles plantavam dava 
certo. Mas o que aconteceu com eles? Eles se ensoberbeceram! 
 
Ramiro: Na hora de servir ao Senhor, na hora de honrar a Deus, na hora de dar 
graças a Deus, se ensoberbeceram. Mas amém, muito tremendo... 
 
 Aí veio a ruína, a decadência do povo de Deus. Deixou de ser povo de Deus. 
Quando Jesus veio, não tinha mais povo de Deus na terra. Aí começou a igreja. 
Começou então a edificar. O povo de Deus começa aí com Jesus, que é a pedra 
principal, a primeira pedra da igreja. Ali começa Deus a edificar, a construir novamente 
o povo de Deus. Agora, o que está acontecendo com o povo de Deus? Vocês estão 
vendo aí pela televisão, por aí a fora, a soberba sendo notada. Porque, não querem 
ser o menor, querem ser o maior. Então um faz uma coisa, o outro faz outra coisa, e 
isso está destruindo a própria igreja. Vamos ter muito cuidado, gente. Se nós 
quisermos ser povo de Deus. Caso contrário, assim como Deus não poupou os ramos 
originais, ele não irá nos poupar, nós também seremos apodrecidos. Vamos curvar 
nossas cabeças, agradecer a Deus, que falou conosco. Falou comigo! Não sei se falou 
com vocês.  
 
ORAÇÃO 
 
 Amém, Senhor Jesus. Que o Senhor tenha total liberdade para falar conosco, 
para nos corrigir. Na verdade, nós não levamos isso como sendo um mal, pelo 
contrário, é bom que o Senhor nos corrija, que o Senhor abra os nossos olhos, para 
que nós analisemos os nossos atos, nosso comportamento, a vida que temos levado.  

Se alguém perceber que precisa de mais humildade, de se humilhar para que 
uma hora o Senhor possa nos exaltar, que nós façamos isso, para o nosso próprio 
bem. Se hoje o Senhor nos abre os olhos para nos mostrar, quem sabe nós estamos 
sendo soberbos em relação a outras pessoas? Em relação a irmãos mais simples, 
pessoas mais humildes que estão conosco, quando o senhor esperava da igreja mais 
amizade, mais compreensão.  

Ajude-nos, Jesus, dá-nos do teu Espírito. Espírito de bondade, de humildade. 
Que nós não venhamos nos alimentar da soberba do mundo, da vida, cuja regra é 
vencer de qualquer maneira e privar as pessoas de seus bens para enriquecimento 
próprio; para se envaidecer.  

Ajude-nos, Pai, a ter muito cuidado com esse mal que destrói a humanidade: a 
soberba. Só o Senhor, como disse o Ramiro, pode nos ajudar a perceber o erro que 
nós estamos cometendo, para que os nossos pés não venham reslavar na ruína. 
Ajuda-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus, dá-nos um coração simples, humilde e 
bom. Amém. 
 
LOUVOR 
 
 Convertei-vos pela minha repreensão e derramarei sobre vós o meu Espírito... 
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7 - HUMILHAI-VOS DEBAIXO DA POTENTE MÃO DE DEUS E LANCE SOBRE ELE 
TODA A VOSSA ANSIEDADE.  

 
Quarta, 06 de Fevereiro de 2019 

 
 Amém. Deus abençoe.  Que a paz do Senhor seja com todos. Vamos abrir as 
nossas bíblias em 1ª Pedro, capítulo 5: “6) Humilha-vos, pois, debaixo da potente 
mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte, 7) Lançando sobre ele toda a 
vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 8) Sede sóbrios, vigiai, porque 
o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a 
quem possa tragar; 9) Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas 
aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. 10 E o Deus de toda a 
graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes 
padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e 
fortalecerá. 11) A ele seja a glória e o poderio para todo o sempre. Amém”.  
 Tem uma coisa, eu não sei se vocês têm dificuldade, mas eu sinto muita 
dificuldade... Para cumprir esse pedacinho na minha vida: “6) Humilha-vos, pois, 
debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte, 7) Lançando 
sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós”. 
Principalmente “lançando sobre ele toda a vossa ansiedade”. Então, eu creio que aí, 
nesse ponto, é onde nós falhamos. Quando ele fala no versículo seguinte “sedes 
sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário...”, então, nós temos um adversário; 
nós temos um inimigo no mundo. Nós arrumamos essa inimizade com ele a partir do 
momento em que nos posicionamos ao lado de Deus. À hora em que você canta aqui 
“sim, eu creio em Ti”, à hora em que você confessa que Jesus Cristo é o Senhor, os 
espíritos estão nos ouvindo falar, inclusive os espíritos inimigos. 
 Então, quando nós nos posicionamos ao lado de Deus... Quando Jesus 
chegou... Eu sempre me pego [pensando] na vida de Jesus, no caminho do Senhor, no 
caminho que ele inaugurou, nas coisas que foram feitas por ele... É o que irá nos 
ajudar, nos fazer perseverar na nossa fé... Imitando, procurando imitá-lo. Então, vocês 
observem, por exemplo, Jesus não se manifestou enquanto ele não teve plena 
convicção, consciência da sua fé, do que aconteceria com ele. Se ele tivesse se 
manifestado antes, sem ter estrutura suficiente para fazer o que ele fez, eu acho que 
ele não faria. Está dando para entender o que eu quero dizer? O que eu quis dizer 
com isso? Eu vou repetir. 
 Esses versículos, não sei na vida de vocês, mas na minha vida, eu tenho 
extrema dificuldade para que eles se cumpram. Aí, como eu dizia, eu gosto de 
procurar observar tudo aquilo que foi feito por Jesus e eu vejo que ele, mais do que 
qualquer pessoa, entendeu que o inimigo, o diabo, o adversário, estava ali por perto, 
envolta dele, esperando a hora em que ele se manifestasse. Então, na hora em que 
ele se manifestou, que se posicionou realmente, ele começou a atacar o Deus desse 
mundo, o rei desse século. Vocês lembram quando os demônios falaram para ele: 
“você já veio nos perturbar”? Enquanto ele não estava perturbando os demônios, 
enquanto ele estava quietinho no canto dele, não tinha nada. Estouraram-se um, dez, 
vinte, trinta anos... Quando Jesus saiu e começou a falar, e começou a ferir, atacar...  
Ele vestiu a armadura de Deus e a espada começou a funcionar. Amém? 
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 Então, para nós, é mais ou menos igual. Mas nós, por falta de entendimento, de 
compreensão, precipitadamente já vamos falando que cremos, que Jesus Cristo é o 
Senhor, já cantamos abertamente, já fazemos as nossas orações... Quanto não 
chegaram até Jesus e disseram: “Eu seguirei o Senhor até aonde for”, e logo em 
seguida tinham que negá-lo? Porque ao ser tentado, ao ser pressionado pelos 
inimigos, pelos espíritos, eles cediam de medo de outras coisas. Então, se Jesus não 
tivesse plena consciência do que ele iria fazer, ele teria manifestado antes. Mas ele 
realmente se preparou. 
 Quando nós falamos esses dias sobre a construção, sobre a edificação da casa, 
“sois edificados casa espiritual para morada de Deus” (Efésios 2:22). Então, essa 
nossa edificação, nós não entendemos perfeitamente e, eu acho que poucos Cristãos 
entendem que o inimigo existe, que o inimigo é forte, poderoso; que os inimigos não 
deixarão barato. Pedro fala: “8) Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso 
adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa 
tragar”. Aquilo (o diabo) deve ter um ódio... Porque você que era inimigo de Deus se 
tornou amigo de Deus. Não está escrito assim? Que antes nós não conhecíamos a 
Deus e éramos, por natureza, filhos da ira e inimigos de Deus?  
 Aí, alguém teve misericórdia de nós e abriu os nossos olhos. E os nossos olhos 
foram abertos para entender isso, que o mundo espiritual não é constituído só de 
flores, que a terra não é constituída de justiça, de bondade. Entender que nós estamos 
em um mundo fervendo de coisas erradas, um mundo completamente desorganizado 
pelo reino que nele existe. E ao nos posicionarmos ao lado de Cristo, nós estamos nos 
posicionando ao lado de Deus, nos tornando amigos de Deus e, declarando a nossa 
inimizade ao diabo.  
 Aí é que mora o problema, porque ao sermos afligidos, nós esquecemos desses 
detalhes e queremos resolver as coisas como antigamente. Antigamente nós 
resolvíamos os problemas de que forma? No peito e na raça. As ofensas nós 
resolvíamos com outras ofensas. Grosseria com grosseria. O mais forte passava por 
cima do outro. Mas, ao nos tornarmos filhos de Deus, ao ficarmos do lado do 
evangelho, nós não conseguimos resolver as coisas dessa forma mais. Por quê? 
Porque agora temos os demônios contra nós. Amém? 
 Então se estiver lá, por exemplo, o delegado, o demônio irá o usar o delegado. 
Seja quem for, se o inimigo puder usar, ele usará. Se nós tivermos consciência, nos 
posicionarmos ao lado de Deus, esperarmos e confiarmos em Deus, o que irá 
acontecer? Deus usará o médico. Aí é Deus quem irá usar o delegado. Aí será Deus 
quem colocará as coisas no lugar para você. Amém? Mas é nesse exato ponto que eu 
encontro muita dificuldade ainda. Porque quando eu menos espero eu quero reinar. 
Esse é o mal do homem: querer reinar no lugar de Deus. Por isso Jesus falou que o 
reino dele não era desse mundo. O reino do mundo, as próprias pessoas quem 
reinam. O deus desse século, o diabo, fez uma coisa para ninguém botar defeito; ele 
põe as coisas para você mesmo resolver e a culpa acaba, depois, vindo toda para 
cima de nós. 
 Agora, como nós faremos... Está aqui: “6) Humilha-vos, pois, debaixo da 
potente mão de Deus...”. De que precisamos aqui? Humildade. Humilhar-se. É 
acreditar: “eu não posso”... O SE HUMILHAR É DIZER: “EU PRECISO DE AJUDA. EU 
NÃO POSSO RESOLVER ISSO SEM DEUS”. Qualquer que seja a questão, por mais 
simples que seja, precisamos de Deus. Aqui diz: “7) Lançando sobre ele TODA a 
vossa ansiedade...”. É toda questão, todo ‘negocinho’ que surgir. Porque, às vezes... 
Não foi por um vazamentozinho que rompeu a barragem? Não foi por um erro que 
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acabou rompendo a barragem? Assim, também, eu tenho certeza, somos nós. 
Pequenas coisas, pequenos detalhes que acabamos confiando, já vamos abrindo o 
peito e vamos fazendo. Deveríamos, antes de fazermos qualquer coisa, lançar sobre 
ele: “Senhor, eu estou fazendo isso. Senhor, eu preciso fazer isso”. Vá lá, chore, 
abrace ele, confesse para ele: “Senhor, parece uma coisa ‘a toa’, mas para mim não é. 
Parece muito fácil, mas para mim não é. Como isso está me incomodando”. Porque, 
às vezes, se eu falar o meu problema para o Elias, o Elias vai achar que é uma coisa 
‘a toa’; mas para mim não é, está me matando. Qual é o problema que está me 
matando? Com namorado... Eu não tenho problema com namorado, nem namorada, 
mas tem gente que morre, tem gente que está passando problema... Por que não levar 
esse problema para Deus? Por que não chegar e dizer: “Senhor, o que está me 
matando é isso”. Porque é toda a vossa ansiedade; toda. Sempre estamos ansiosos 
por alguma coisa. Todos os dias, quando levantamos, já temos umas cinco coisas que 
nos deixam ansiosos. 
 Deus está realmente querendo falar com essa a igreja. Deus está querendo 
ajudar essa igreja a ser espiritual, a andar pelo Espírito e não pela letra. Quando você 
anda pelo Espírito você usa Deus, você aproveita o que Deus está te oferecendo. 
Você verá o resultado quando isso acontecer. Aí, nós estamos adquirindo com isso o 
espírito de Deus. Então, Jesus, enquanto não teve absoluta certeza, não se 
manifestou. Porque ele sabia que arrumaria um problema ‘seríssimo’ com o mundo. 
Agora, nós, já sabendo... Quer dizer, nós já nos manifestamos, já declaramos, já 
levantamos os braços e falamos: “Senhor, tu és o nosso Deus, nossa fé. Nós cremos 
em ti. Sim, eu creio em ti, Jesus”. Nós estamos cantando aqui e o inimigo está 
escutando. Nós estamos declarando. Já que nós fizemos isso, o que vamos fazer 
também? Nós andaremos quietinhos, humildemente, debaixo da sombra no 
onipotente, debaixo das asas de Deus. Bate o pé aqui e corre para cá! Esconde! Vá lá, 
bata o pé e esconda debaixo das asas de Deus! Por que não? Amém? Porque aí você 
vai e...: “Senhor, eu falei que era assim, mas o negócio pesou! Eu falei que era assim, 
mas veio marimbondo demais!”. Você volta e Deus, na hora... É impressionante como 
as coisas acontecem na hora. Parece que alivia; você deita e dorme. Quantos não 
perdem a noite e não conseguem dormir. Naquela hora em que você começou a entrar 
em tentação, se você deixar, vai a noite inteira. Sabe o que tem que fazer nesse 
momento? É hora de lançar sobre ele a sua ansiedade. É a hora de você chegar e 
‘abrir o bico’; chorar e lamentar. Às vezes você dorme até no chão, porque vem o 
socorro imediatamente.  
 Porque, às vezes, os problemas vem como se fossem um bicho de sete 
cabeças, ou um dragão, mas na verdade são só uma pulga... Como na visão que a 
Suzane teve esses dias. Então, o Senhor levanta a sua bandeira (Isaías 5:26). O 
profeta Isaías fala isso. Se Deus é por nós... Tem coisas que vem assim, para matar. 
Por exemplo, no meu caso, o inimigo sabe que eu tenho um problema seríssimo na 
minha vida, que é o medo em relação a minha casa. Eu já apanhei tanto com essa 
casa minha, eu já sofri tanto com ela, que eu morro de medo. E o inimigo sabe dessa 
minha fraqueza. Eu sei que não é só eu; deve ter muita gente com o mesmo 
problema... Mas é um mal terrível. É uma coisa que me deixa muito ansioso. Eu quero 
ter cinquenta dengues, mas não quero, de jeito nenhum, que o Thor, ou a Ana Luíza, 
ou o Daniel... O Daniel me ligou e falou: “Pai, estou comprando a passagem para ir tal 
dia” e eu respondi: “Daniel, essa época é época da dengue, não venha. Venha em 
outra época”. Porque eu quero ter todos os problemas, mas não quero que as coisas 
aconteçam com os meus filhos. E aí você fica ansioso, esquece de falar com Deus e 
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vai tentar resolver o ‘negócio’, e o inimigo sabe disso. O que o inimigo vai fazer? Uma 
hora é um, outra hora é outro, outra hora outro...  

Lucas capítulo 9: “57) E acontece, indo eles pelo caminho, lhe disse um: 
Senhor, seguir-te-ei para onde fores”. Vocês concordam que essa pessoa falou sem 
conhecimento de causa? Falou sem saber o que significava seguir Jesus. Então ela se 
propôs ser um cristão, um filho de Deus, sem saber... Meu Deus! Realmente Jesus 
tinha razão. Ele falou que quando a pessoa vai, ela tem que fazer as contas. Quando a 
pessoa vai tomar uma decisão assim, ela tem que vir fazer as contas , ver se ele pode, 
se tem condições... Eu não fiz as contas. Eu confesso a vocês que eu vim como... 
Deus me chamou lá e eu segui. Amém? O que me ajuda bastante são algumas coisas 
que Deus me mostra, alguns sonhos que eu falei: “Então eu não irei morrer no 
caminho. Eu irei chegar lá”. Mas está mais do que claro: “Senhor, seguir-te-ei por onde 
fores”... Meu filho, você não sabe a dificuldade que é... Mas tudo bem, vamos lá: “58) 
E disse-lhe Jesus...”. Aí Jesus começa a expor as dificuldades que aconteceriam: 
“...Às raposas têm covis, e as aves do céu, ninhos, mas o Filho do homem não 
tem onde reclinar a cabeça”. Vocês acham que nós nos conformaremos com isso? 
Não. O inimigo sabe disso? Sabe. Então, isso passa a ser uma arma na mão dele: 
“Espere aí, então ele não se conforma com isso...”. É como se falasse: “Ele não 
concorda com Deus nesse ponto”, então ele sai procurando um lugar para ele reclinar 
a cabeça. Nós passamos a vida inteira arrumando um lugar para nós reclinarmos a 
cabeça. 

Nós passamos a vida inteira ajeitando um lugar. Quer dizer, a raposa tem o seu 
covil? Tem. Eu também quero ter o meu. As aves do céu tem seus ninhos? Eu 
também quero ter o meu. Eu ouço demais isso: “Deus não é padrasto, Deus é pai”. Aí 
tem que arrumar. Deus sabendo que você está ali, ele diz: “Está bom! Então vamos 
arrumar um ninho para você”. Só que, o inimigo sabe disso e irá pegar no seu pé.  Ele 
sabe que o homem é doido por mulher, quase todos, e as mulheres por homem. O 
inimigo sabendo disso, vai pegar a mulher para encrencar a vida do homem e pegar o 
homem para encrencar a vida da mulher... “59) E disse a outro: Segue-me. Mas ele 
respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai”. Aqui é outra coisa 
que nós temos problema. Sentimento, essa afeição, esse apego... Ou seja, se você 
não tivesse se casado, não teria filhos. Mas você casou e tem filhos, então, seus filhos 
serão problemas para você a vida inteira. Não é, Celinho? O inimigo não sabe disso? 
O inimigo vai mexer onde? Em você ou no seu filho, na sua filha? E é nessa hora que 
nós temos que ir até Deus e lançar essa ansiedade: “Senhor, isso é um problema para 
mim. Que o Senhor tenha muita misericórdia. Eu não sou capaz. Eu não consigo”, até 
que Deus arruma um jeito e te responde por um versículo. Deus te responderá por um 
versículo: “Creia e será salvo tu e tua casa. Você já arrumou essa confusão, agora 
lance ela sobre mim. Deixe sua casa comigo!”. “Senhor, mas eu não consigo! Eu não 
sou capaz de deixar!”.  

“60) Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos enterrar os seus mortos...” 
É porque não é a sua mãe! É porque não é o seu pai! Eu já escutei isso. “... porém tu 
vai e anuncia o reino de Deus. 61) Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, 
mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. 62) E Jesus lhe 
disse: Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de 
Deus”. Então, você chorando fala: “Senhor, eu não sou apto. Fui reprovado em todas 
essas passagens”. Nem dormir, eu não durmo direito sem despedir da minha casa. Eu 
não durmo, eu tenho que estar falando com um, falando com o outro. Então, meus 
irmãos, realmente, não tem outra solução. Porque nós passamos por essas coisas e 
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esquecemos. Você já leu isso aqui algumas vezes, mas não deu a devida importância. 
Você sabe disso, mas você não acredita. Você não acredita que o inimigo irá te 
prejudicar se você não lutar contra isso. Solução? Como Pedro falou: “7) Lançando 
sobre ele toda a vossa ansiedade”. Como nós podemos fazer isso? Como podemos 
lançar sobre ele a nossa ansiedade?  

Fale, Priscilla. 
Priscilla: Falando com ele. Orando. Antes mesmo de falar com alguém ou se 
lamentar. Falar para ele: “Senhor, eu estou morrendo por causa do meu filho! O que 
eu faço? Eu estou morrendo de medo de ele não prestar! Estou morrendo de medo de 
a minha mãe ir para o inferno”. E falar para Deus...  
 Pode ser negócios, pode ser com pai, com mãe, com filho, pode ser medo de 
morrer.  É “toda a vossa ansiedade”. Que vai tornando você preso, dependente. Então, 
é preciso, imediatamente, ir até Deus e começar a lançar sobre ele toda a ansiedade. 
Qualquer que seja. Problemas com dinheiro, problemas com fama... Porque cada 
pessoa tem um problema. Como eu falei, às vezes, o problema de um não é igual o 
problema do outro... “Ué, mas você sofre por causa disso?!”. A VERDADE É QUE 
TODOS NÓS ESTAMOS, DE ALGUMA FORMA, NAS MÃOS DO INIMIGO POR 
CAUSA DAS NOSSAS ANSIEDADES.  

O que é ansiedade? Qualquer tipo de preocupação. Qualquer coisa que estiver 
por acontecer e você começar a ficar ansioso antes; enquanto aquilo não acontece, 
gera ansiedade. Aconteceu, a ansiedade passa. Esses dias aconteceu, olhem só para 
vocês verem o que é ansiedade. Eu vou ajudar vocês. Deu 18h00 eu geralmente ligo 
para saber onde a Amilce está, onde o Alysson está, ligo para a Suzane, para saber se 
ela está viva... Como está um, como está outro. Às vezes ligo para o Rhudá. Eu dou 
uma repassada. Aí, eu liguei para a Amilce 18h00... A Amilce, ela tem uma vantagem, 
porque se tem uma pessoa que não irá morrer por causa de ansiedade, é ela. Mas 
então, liguei as 18h:00 para ela e ela não entendeu... Às vezes o telefone está aqui do 
lado e ela não atende, ela não entende que você está do outro lado ansioso. Graças a 
Deus, porque se fosse uma pessoa ansiosa, talvez fosse pior, porque ela vive bem; ela 
deita e dorme. O ‘besta’ aqui não dorme. Aí, deu 18h30, 19h00, 19h30, 20h00 e eu 
ligando. Aí fui caminhar. Na primeira volta, liguei (risos). Na segunda volta, liguei, e 
nada. Isso desde as 18h00, e a ansiedade vai aumentando. Saí dali, eu queria 
conversar com o Rhudá, mas eu até desisti porque a ansiedade iria me matar, então 
fui ali no jaó, tomei um banho e fui no apartamento para ver o que aconteceu. Aí eu 
entrei no estacionamento, vi que o carro estava lá e nem entrei, pensei: “se o carro 
dela está aí, é porque ela está aí”. Então eu voltei e fui lá no Rhudá. Mas isso já era 
22h30! Ela não atendeu o telefone.  

Um dia, eu quase morri por causa de ansiedade. Quando meu carro parou na 
estrada pegando fogo, que foi quando aconteceu minha conversão... Aquele dia, foi o 
extremo de uma ansiedade que quase me levou a fazer uma loucura. Se Deus não 
para o carro ali... E Deus parou o carro ali... O carro era praticamente zero, estava com 
4 mil quilômetro rodados e começou a pegar fogo.  

A ansiedade forma coisas na sua cabeça. Você começa a pensar... Você 
imagina coisas. Faz um mal terrível. E o que Deus manda? “Lança sobre ele TODA a 
vossa ansiedade”. Mas vá mesmo. Primeiro, até se humilhando: “Senhor, eu não sou 
capaz disso! Nisso, realmente, o inimigo tem levado vantagem sobre mim”. Pode ser 
qualquer coisa, pode ser negócios, por exemplo. Não é só questão de filhos, esposa; 
pode ser qualquer coisa. Basta o inimigo perceber que você tem aquela fraqueza. 
Amém? E vai pesando cada vez mais.  
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Para podermos fechar, no capítulo 4 de Pedro, fala assim: “17) Porque já é 
tempo que comece o julgamento pela casa de Deus; e, se primeiro começa por 
nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus?”. O 
julgamento começa pela igreja, Deus está julgando primeiro a igreja. Se Deus está 
julgando a igreja agora, fazendo com que você se torne um filho de Deus, se torne 
justo, se torne resistente ao inimigo... Uma das coisas que ele exige que façamos é 
lançar sobre ele a nossa ansiedade. Porque assim é que eu me tornarei resistente. “O 
poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza” (II Coríntios 12:9). É aí que eu vou me 
tornar resistente. Eu vou ter sempre uma palavra me ajudando, por exemplo: “Creia e 
será salvo tu e tua casa”, “Confia em mim!”, “Espere em mim!”. Quando você começa 
a ver a providência de Deus acontecer, você vai se fortalecendo, a fé vai aumentando 
quando você vê que aquilo funciona.  

Então, só faz bem para nós lançar sobre ele a nossa ansiedade. Ele não acha 
ruim, não. Ele sabe das nossas limitações, ele sabe das nossas fraquezas. 
Humilharmos ali, naquele momento, é algo que agrada a Deus. É exatamente aí que 
você irá crescer. Porque Jesus fez assim, ele se humilhou, ele desceu o mais baixo 
possível para conseguir de Deus o que ele conseguiu; para criar para nós um caminho 
para se chegar aos céus, ao Reino de Deus.  

Então não é vergonha você, só você e Deus... Rasga o seu coração, abra, se 
humilhe, diga a Deus... Mas sinceramente. Diga que você precisa da ajuda dele. Ele é 
o seu ajudador e você pode até dizer: “Senhor, por acaso não é o Senhor o meu 
salvador? Não é o Senhor o meu ajudador? O meu conselheiro?”, e abra ali o seu 
coração. Eu tenho certeza de que você irá se livrar... PORQUE HOJE, O QUE ESTÁ 
MATANDO, O QUE ESTÁ PEGANDO PESADO EM CIMA DA HUMANIDADE, É A 
ANSIEDADE. Eu fico imaginando aquela região de Brumadinho, ali o pessoal está... A 
quantidade de doenças que estão surgindo. Até o que não existia passa a existir. 
Porque a imprensa começa a falar, o povo começa a falar, passa um pouquinho, 
começa... Falam lá: “Ó, vai dar disenteria!”, passa um pouquinho está todo mundo com 
disenteria. Por causa da ansiedade. Aí a pessoa pensa: “Ah é? Disenteria? Parece 
que eu estou com...” Começa a passar mal, daqui um tempinho corre para o banheiro 
(risos). 

Amém. Deus falou conosco? Realmente, acho que não tem cidadão hoje que 
não está padecendo com a ansiedade. As próprias circunstâncias do mundo tem 
colocado... Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Deus está, realmente, levando a 
igreja a ser espiritual. A igreja espiritual depende de Deus, é aquela que fala com 
Deus, é aquela que quer Deus na vida dela, é Cristo em nós.  
 
ORAÇÃO: 
 
 Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Realmente, Senhor, uma hora nós 
iremos entender que nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Lançar sobre o 
Senhor toda a nossa ansiedade, com certeza nos trará a paz, com certeza, irá nos 
ajudar, nos livrar de uma coisa, nos livrar de um mal que nos aflige, de um mal que 
nos atormenta, que nos traz medo, pânico, que nos prejudica, que nos atrapalha a 
saúde. 
 Que nós possamos, Jesus, o mais rápido possível, dobrar os nossos joelhos e 
fazermos a nossa oração em tempo de sermos ouvidos, de sermos atendidos, de tal 
maneira que a igreja se liberte de todas as suas ansiedades, de todas as suas 
aflições, de todas as suas angústias.  
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Isso nos trás angustia, isso nos traz dores, tristeza, medo, receio, e o Senhor 
será  nossa salvação, nosso refugio. Deus nos ajudará, nós temos fé nesse momento, 
confiança nesse momento. Perdoe-nos se estamos fazendo igual aqueles que falaram 
que te seguiriam... Mas o Senhor irá nos ajudar, o Senhor nos colocará na oração, no 
momento de louvor, de tal maneira que o Senhor mesmo edificará a sua igreja. Em 
nome de Jesus. Amém. Aleluia. 
 
LOUVOR: 
 
 Filho eu te digo para ponderar antes de mover teu pé. Inimigos querem roubar 
tua fé, te fazerem tropeçar... 
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8 - A PECADORA QUE UNGIU OS PÉS DE JESUS 
 

Domingo à noite, 03 de Fevereiro de 2019 
 

 Deus abençoe. Que a paz do Senhor seja com Todos. Amém. O que Deus tem 
falado conosco ultimamente? Estava até pensando aqui: será que tem alguma 
finalidade, alguma objetivo ser cristão? Tem alguma vantagem? Tem algum interesse? 
Vocês já notaram que não há muito interesse? Parece que a pessoa vem para a 
reunião com a cara ruim, quando entra aqui no salão, aí que fecha a cara mesmo. Fica 
alegrinha em outras coisa; aí fica feliz, contando caso... Mas aí quando entra aqui, 
fecha o semblante; parece que fica brava. Eu não vejo ninguém alegrinho, feliz. 
Parece que estão fazendo uma coisa forçada. Parece que vai tomar uma injeção. Qual 
é a finalidade? Qual é o nosso objetivo? O que nós ganhamos sendo cristãos? Será 
que a pessoa fecha a cara porque não está ganhando nada? Deve ser, não é? Não é, 
Celinho? Ou não? Pode ser que lá no interior estão dando gargalhadas, só no 
semblante que não.  

Por quê? Porque nós vimos aqui meio que ‘na marra’, tem que estar chamando: 
“Ei, vamos embora! Está na hora!”. Não tem nenhum interesse de correr, chegar na 
frente, pegar o melhor lugar. Por quê? Olhem lá. O Sílvio vai chegando ali 
‘devagarzinho’ (risos). Estou perguntando o por que disso. Às vezes fazemos tudo 
para não perder um serviço, para não perder um cliente, um expediente; porque o 
cliente é importante e se perder expediente, iremos levar uma chamada. Aí nós 
corremos, vamos à pé debaixo de chuva, pegamos ônibus. Aqui não. Não há esse 
interesse. Eu estou perguntando para vocês porque às vezes vocês até têm essa 
motivação e eu não estou sabendo. E por que será? Quem quer falar? O Gustavo faz 
um esforço danado, ajunta os companheiros e cria uma razão para ir lá longe... Será 
que tem um motivo para isso? Diz o Luís que é um ‘motivinho’ bem pequenininho. 
Amém? 

E nós aqui... Amilce, será por quê? A Amilce disse que o pessoal não tem 
interesse porque eu sou enjoado demais (risos). Deve ser então. O Ericson quer falar. 
Só ele que fala. 
 
Ericson: Ninguém fala, não é? Só eu mesmo... Não, mas é porque... Eu, por exemplo, 
não acho que é muito importante. Eu creio que nós não damos a devida importância, 
como qualquer outra coisa; como um emprego, uma namorada... como uma coisa que 
você tem que fazer. E achamos, também, que não faz muita diferença se vier ou não 
vier. Se eu não for, eu posso escutar depois, e fica por isso mesmo. Nós não sentimos 
essa necessidade, não temos esse desejo; não achamos que há importância... como 
muitas outras coisas. É o que eu acho. 
 
 Amém. Outra pessoa. Cidinha, o que você acha? 
 
Cidinha: Eu não sei o que dizer... Eu acho importante para mim. Mesmo quando eu 
não posso vir, sendo por uma razão ou outra, eu sinto muita falta. Mesmo que eu ouça 
pela internet, eu acho muito diferente. Não digo que eu dou o valor que deveria dar, 
acho que me falta muito, mas eu sei que preciso muito disso aqui. Preciso demais de 
Deus, da congregação, das reuniões. Eu reconheço que preciso demais... A minha 
casa precisa muito, e me falta valorizar como deveria; como uma riqueza, como um 
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tesouro, como uma oportunidade única que Deus dá para cada um de nós. Eu estou 
esperando que Deus irá me ajudar a melhorar, a entender o tamanho dessa obra, 
dessa salvação, que até hoje não entendo com tanta clareza. 
 
 Amém. Celinho, alguma observação? 
 
Celinho: Irmão, eu concordo com todas as palavras que a Cidinha colocou aqui. É 
importante demais nós estarmos aqui, buscar o Reino de Deus. Eu acho que o que me 
falta, na verdade, é o Espírito Santo, porque eu vejo na vida dos apóstolos... Por 
exemplo, Pedro. Ele era uma pessoa antes e se tornou uma pessoa totalmente 
diferente depois que ele recebeu o Espírito Santo. Ele virou outra pessoa. Uma pessoa 
que antes duvidava... Eu imagino assim, que ele deixou a desejar antes. Ele traiu 
Jesus, negou Jesus, quis repreender Jesus quando ele não tinha competência para tal 
coisa... era medroso... Mas depois, quando ele recebeu o Espírito de Cristo, ele virou 
outra pessoa. 
 
 O problema nosso então é esse? 
 
Celinho: O meu é. 
 
 Dos irmãos não? (risos) 
 
Celinho: O deles eu não sei. (risos) 
 
 Amém. A alegria do justo é fazer justiça, é fazer as coisas certas. Ele tem prazer 
em repartir, em sofrer a injustiça... É uma coisa diferente. Agora, quando você percebe 
o semblante caído, ou a pessoa responde que está doente, ou magoada, ou 
oprimida... Tudo bem, nesse caso, nós vamos orar com a pessoa... Mas nós não 
imaginamos que TODOS estejam doentes ou que todos estejam oprimidos. A verdade 
é que você não tem motivo para poder ficar feliz, porque o motivo da tristeza, 
normalmente, é porque você não está fazendo aquilo que gostaria, e isso causa 
tristeza, aborrecimento. Por exemplo: você tem a namorada e ela não está 
correspondendo. A pessoa fica muito triste. Outro exemplo: você está fazendo um 
negócio e o negócio não anda, não dá lucro. A pessoa fica nervosa, irada, chateada. 
Quando está tudo dando certo, aí faz reunião, compra até presente para repartir com a 
galera. Mas quando está sendo ameaçado por alguma coisa, o semblante cai.  
 Então, o nosso semblante reflete o estado de espírito no qual você se encontra. 
Você pega o Eudázio, por exemplo, bota ele lá na beira do rio pescando... Ele e o 
Nunes, o Ericson está dizendo aqui... Pronto, pode esquecer, porque aquilo ali é a 
alegria, o prazer deles. Um brinca com um, outro brinca com o outro... Ali se a comida 
não chegar na hora nem importam, “Deus proverá!”... As coisas acontecem 
naturalmente. Nós teríamos que descobrir a verdadeira razão de estarmos aqui. 
Porque às vezes estamos aqui e nem sabemos o por que. “Eu vim porque a minha 
mulher veio e eu vim com ela”, ou então: “Eu vim porque se eu não vier, meu filho vai 
para a rua e eu não o quero na rua”.  
 A verdadeira razão, talvez nós ainda não tenhamos descoberto. Eram dez 
leprosos, aí eles foram curados e foram embora (Lucas 17:12). O que eles queriam? A 
cura. Milhares de pessoas iam atrás de Jesus para serem curadas de suas 
enfermidades, libertas de espíritos, pessoas oprimidas... Procuravam Jesus, mas 
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assim que resolviam o problema, iam embora. Não tinha mais motivo para ficar atrás 
dele.  
 Já outros foram diferentes. Alguns foram procurar a Jesus, nem tanto pela cura, 
apenas para ouvi-lo, e se apaixonaram, e nunca mais largaram o homem. Então eu 
creio que nós estamos buscando a Deus. Quem sabe no nosso meio nós possamos, 
através das palavras... Um sinal mais evidente... Nós temos vários sinais, mas assim, 
que aconteceram na casa de fulano ou cicrano... Jesus tinha muitos sinais, mas no dia 
em que ele fez algo público já ficou diferente.  

Então, eu não tiro a razão e nem cobro espiritualidade de ninguém assim. Não é 
pela força, não é obrigar você a ficar alegre. Isso não resolverá. Você ficará feliz à 
hora em que você entender. Quando você começar a gostar daquilo que faz, quando 
começar a ter prazer naquilo que você faz... Quando você começar a ver resultados. 

Talvez através da palavra nós consigamos enxergar um pouco melhor. Vamos 
abrir as nossas bíblias em Lucas capítulo 7. Nesses dias nós estamos trabalhamos em 
cima do evangelho de Lucas. Meditando, pensando, analisando... Leia por favor. “36) 
E rogou-lhe um dos fariseus que...”. Só um minutinho. Eu peço a vocês que me 
ajudem. Eu estou aqui pelejando para poder... Deus falou: “Vá e abra os olhos... 
Ensina o caminho aos pecadores...”. É uma tarefa extremamente difícil, abrir os olhos 
de quem enxerga. Quando eu olho aqui, eu vejo o semblante de todo mundo e eu 
quero te ajudar. Eu quero que você pegue sua bíblia, acompanhe, se interesse pelo 
assunto que será ministrado. 

Pode ler, Renata. “36) E rogou-lhe um dos fariseus que comesse  com ele; 
e, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. 37) E eis que uma mulher 
da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, 
levou um vaso de alabastro com unguento. 38) E estando por detrás, aos seus 
pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhos com 
os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhos com o unguento. 
39) Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: Se 
este fosse profeta, bem saberia quem e qual é  a mulher que lhe tocou, pois é 
uma pecadora. 40) E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a 
dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. 41) Certo credor tinha dois devedores; um 
devia-lhe quinhentos dinheiros, e outro, cinquenta. 42) E, não tendo eles com 
que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? 43) E 
Simão, respondendo, disse: tenho para mim  que é aquele  a quem mais 
perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. 44) E, voltando-se para a mulher, disse a 
Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, e não me deste água para os 
pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e mos enxugou com os seus 
cabelos. 45) Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado 
de me beijar os pés. 46) Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me 
os pés com unguento. 47) Por isso, te digo que os seus muitos pecados lhe são 
perdoados, porque muito amou; mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco 
ama. 48) E disse-lhe a ela: os teus pecados são perdoados. 49) E os que estavam 
à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este, que até perdoa pecados? 50) E 
disse à mulher: A tua fé te salvou; vai-te em paz. 

Amém. O que vocês entenderam? Nada. Prestem atenção. Olhem como as 
coisas são estranhas. O fariseu convidou Jesus para ir à casa dele: “Ó, eu vou levar 
você para almoçar lá em casa!”. O fariseu fez isso porque ele gostava de Jesus? 
Porque ele amava Jesus? Não. Na verdade ele não fez isso por cortesia. O 
interessante é que ele chamou Jesus e chamou outros fariseus: “Ó, ele vai almoçar lá 
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em casa hoje. Vamos dar uma apertada nele”. A intenção dos fariseus em levar Jesus 
para aquele almoço não era boa. Não era de quem queria se aproximar dele, mas sim 
de quem queria questionar... Eles eram pessoas que tinham dúvidas. A pessoa que 
crê não tem dúvidas... Às vezes nós ficamos questionando as coisas, com dúvidas, 
fazendo perguntas indiscretas a Deus e nunca fazemos o que temos de fazer... Então 
uma mulher... Lá no versículo 39: “Quando isto viu o fariseu que o tinha 
convidado, falava consigo, dizendo: Se este fosse profeta”...  O fariseu 
certamente pensou: “Eu acho que esse caboclo não é profeta coisa nenhuma, porque 
se fosse profeta ele saberia que essa mulher não é boa coisa”. Aí outros fariseus, no 
versículo 48: “E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este, 
que até perdoa pecados?”. Ou seja: “Uai, perdoando pecados? Que ‘negócio’ é 
esse?! O cara disse que perdoa pecados!”.  

Então, aquele povo estava ali porque gostava de Jesus? Eles amavam a Jesus? 
Queriam entender Deus? Não. E uma mulher, que não tinha nada a ver com isso... 
Naquele tempo, quando diziam ‘uma pecadora’... Os escribas e fariseus conheciam a 
lei, eles eram letrados, estudiosos do assunto. Então perdoar pecados... Para eles 
quem perdoava pecados era só Deus. Jesus comendo com os pecadores os deixava 
confusos... 

A mulher não sabia nada da lei. Ela não era uma ‘farisoca’. Ela era o que? 
Apenas uma mulher pecadora. Certamente levava uma vida irregular, e por causa da 
vida que ela levava, com certeza ela sofria. Ela  não levava aquela vida porque ela 
queria. Ela levava aquela vida contrariada, ela não queria... Então ela sabendo que 
Jesus estaria na casa do fariseu, ela deve ter pensado: “Essa é uma oportunidade 
para eu chegar até ele [Jesus]”. Aí ela já se preparou. “Conversar com ele eu não vou, 
não tenho conhecimento nenhum da lei. O que eu posso fazer para me aproximar 
desse senhor? Quero muito me aproximar dele”. Aí ela pegou um vaso de perfume, e 
chegou lá de maneira não acintosa; ela não chegou por cima. Ela não chegou falando 
que ela tinha fé, que ela tinha alegria, mas o procedimento dela deixou clara a sua 
satisfação de estar ali. Mesmo que ela estivesse chorando. O choro dela já falava 
tudo. Ela estava ali demonstrando o quanto ela estava feliz, o quanto estava satisfeita 
de estar ali. Ela não chegou justificando, ela chegou se humilhando. E Jesus estava 
percebendo. E ela lavando os pés de Jesus com o alabastro e enxugando com o 
cabelo, beijava os pés dele. Quisera eu ter essa oportunidade. Jesus estava 
percebendo a atitude daquela mulher. E o idiota do fariseu disse: “Se ele fosse profeta, 
ele saberia que aquela mulher... Porque o profeta sabe...”. Como se a pecadora não 
tivesse o direito de fazer aquilo! De estar aos pés dele.  

Jesus leu a mente do fariseu e disse: “Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E 
ele disse: dize-a, mestre. 41) Certo credor tinha dois devedores; um devia-lhe 
quinhentos dinheiros, e outro, cinquenta. 42) E, não tendo eles com que pagar, 
perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? 43) E Simão, 
respondendo, disse: tenho para mim...”. É engraçado que o fariseu geralmente quer 
responder tudo, não é? O entendido. Quer responder tudo. Os escribas e fariseus não 
perdiam a oportunidade de responder nada; como se eles soubessem de alguma 
coisa.   “tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: 
julgaste bem”. Respondeu certo. Muitas vezes nós respondemos certo. Mas ele 
deixou bem claro, um devia 50 e o outro 500. Até o João Victor responderia certo.  

Agora observem esse detalhe: Jesus entrou na casa “Entrei em tua casa e você 
não me deu um copo d’água para beber. Você não me ofereceu água para lavar os 
pés”. Naquele tempo, eles andavam de sandália à pés e, normalmente, quando 
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chegavam em uma casa, a primeira coisa que era oferecida era água morna para lavar 
os pés; era questão até de educação. As distâncias eram grandes, o calor era 
escaldante... Será que Jesus não vê aquilo que nós deixamos de fazer? “E, voltando-
se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, e não 
me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e mos 
enxugou com os seus cabelos”. “Entrei na tua casa e não me deste um beijo”. Eles 
eram recebidos, eles cumprimentavam com beijo; beijavam a face... Jesus entrou e os 
fariseus estavam tão interessados em... Que não se lembraram de serem corteses... 
“Esta não beijou meu rosto, beijou meus pés. Não tem cessado de me beijar os pés”. 
Por que o fariseu não fez nada? Porque ele não se considerava devedor de nada. E 
por que a mulher fez muito? Porque ela se achava devedora. Mas você pode ter 
certeza de que quem Jesus amou naquele momento foi aquela mulher. “Por isso, te 
digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados”. Realmente ela tinha muitos 
pecados.  

Mas aquele a quem pouco é perdoado não tem motivo para amar, não tem 
motivos para querer bem. Aquela mulher tinha motivos para agradar Jesus. Talvez eu 
não tenha tanto... Então, nós não podemos ter dúvidas de que o que realmente nos 
falta é amor. Amém? Jesus deixou claro nas escrituras que é necessário amar a Deus. 
É necessário. Quem não ama a Deus, nunca irá entender Deus. Aí, nós observamos 
uma coisa: as mulheres daqueles dias eram muito exigidas, crucificadas, perseguidas. 
Tanto é que a lei mandava apedrejar uma mulher que fosse pega em adultério. Era 
muito difícil o comportamento exigido... Para ela viver normal... Então, por que muitas 
mulheres acompanhavam Jesus? Por que a maioria das pessoas que seguiam Jesus 
eram mulheres? Porque quem entendeu as mulheres e realmente amou as mulheres 
foi Jesus. Enquanto os homens queriam explicação, as mulheres ficavam gratas a ele. 
As mulheres ficavam apaixonadas pela maneira que ele tratava as pessoas, inclusive 
as mulheres. E os fariseus ficavam sem entender o por que dele dar tanta atenção 
para as mulheres. Mas por quê?  Quem precisava mais de Deus naqueles dias? As 
mulheres. No capítulo 8: “1) E aconteceu, depois disso, que andava de cidade em 
cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do Reino de 
Deus; e os doze iam com ele”. Os discípulos iam com ele só olhando, só 
aprendendo. “2) E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos 
malignos e de enfermidades: Maria, chamada de Madalena, da qual saíram sete 
demônios; 3) Joana, mulher de Cuza, procurador de Herodes, e Suzana, e muitas 
outras que o serviam...”. Tem outro lugar que diz “muitas mulheres”. Aí, Jesus foi 
sepultado e quem foi lá no túmulo? Madalena. Porque ela amava... Aquelas pessoas 
que precisavam de Deus... 

Então, não tenham dúvida de uma coisa: A OBRA DE DEUS NÃO PODE SER 
REALIZADA SE A PESSOA NÃO TIVER AMOR; SE NÃO TIVER PRAZER, SE NÃO 
SENTIR A PRESENÇA DE DEUS... Eu vejo o quanto Jesus deixou clara essa 
questão. Ele fala lá em João: “Quem não me ama... não tem jeito”. Então, irmãos, não 
é outra coisa senão ... “O amor de muitos de esfriaria” (Mateus 24:12). Os últimos 
seriam dias difíceis... 

É muito difícil um pai, hoje, fazer que o filho ame a Deus. São tantas barreiras, 
tantas oposições... É difícil para os pais, e imaginem então para os filhos. Como que 
os filhos amarão a Deus se os pais têm tanta dificuldade?  

Aqui nós somos discípulos, somos servos de Deus. Estamos aqui para ministrar 
o Espírito, não a letra, cobrar alegria da letra... Eu preciso sentir prazer nas coisas de 
Deus de outra forma. Isso normalmente, como o Celinho disse, a questão do espírito... 
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Porque o Espírito Santo... Quando Deus faz por nós alguma coisa, nós temos a 
esperança de que a partir dali a pessoa vá amar a Deus mais que o normal. Por 
exemplo, eu oro com a Suzane e Deus dá uma palavra e vemos que ele estendeu a 
mão... A esperança que o pai tem é que os filhos,  os netos, vão amar a Deus pelo que 
Deus fez por eles. 

Então você vai fazer pelo Filipinho ali, pelo Chequinho, e vai se empenhar de tal 
forma que eles entendam que Deus fez, que Deus falou com eles. E através daquela 
aproximação de Deus, nós esperamos que os filhos irão amar a Deus. Porque não tem 
outro caminho, gente.  

Outro detalhe: EU TENHO CERTEZA DE QUE DEUS FICA OBSERVANDO 
TUDO. Deus observa todos os meus atos, o meu procedimento, quando eu deixo de 
fazer uma coisa por causa dele ou quando eu faço alguma coisa por causa dele. 
Prestem atenção nessas palavras que acabei de falar. Ele honra, ele não perde um 
detalhe da sua vida. Quando a mulher chegou, ele já estava sabendo de tudo, até que 
o fariseu iria se posicionar daquele jeito, e ele falou para o fariseu: “está vendo a 
diferença do seu comportamento com o comportamento dela? Qual dos dois me ama 
realmente? Você está aqui querendo me pressionar, mas ela não”. E foram muitas 
mulheres que aproveitaram aquela brecha... Porque pensem no sofrimento que era a 
vida das mulheres naquele tempo. E ali abriu-se uma oportunidade enorme para que 
as mulheres pudessem procurar a Jesus. E através dessas mulheres Jesus pôde fazer 
muitas coisas. Mulheres piedosas. Elas arrastaram o evangelho durante muito tempo 
junto com os apóstolos.  

Quando eu perguntei a você [no início], você entendeu superficialmente, não é? 
Mas você concorda que dá para ampliar bastante o quadro? As mulheres foram até 
onde elas puderam ir. E elas, mesmo depois de Jesus ter morrido, elas continuaram 
tendo visitas. Quantas delas foram visitadas por Jesus após a ressurreição. Então, não 
tem nada melhor. Você quer ver realmente a sua vida com Deus se transformar? Ame 
a Deus. Você verá que a ‘coisa’ muda. 

Deus falou conosco? Pronto. Considerações. Leve o microfone para o Esdras. 
 
ESDRAS: Eu sou turista... Estou voltando agora, mas obrigado pela oportunidade. 
Bom, a pergunta do senhor foi muito persuasiva, difícil de responder. Porque eu estava 
pensando assim: como que nós no mundo vamos a um jogo de futebol e vibramos, 
gritamos... carnaval, desfiles, boates... e ao virmos a igreja ficamos tristes? Eu estava 
me perguntando isso. Então assim, o senhor entrou com essa mulher aí e mexeu 
comigo, porque o fariseu é isso, é religiosidade, é hipocrisia. Nós somos... Vou falar 
eu. Eu sou crente de palavra, mas não sou de ação. A pecadora sabia do problema 
dela e se jogou nos pés do Senhor. Aí o perfume, ela jogou ali. Porque, como o senhor 
falou, os pés cansados, a pessoa está ali com o pé rachado, aí a mulher passa aquele 
bálsamo, não tem alívio maior. E Jesus sentiu aquilo. Então acho que é isso que 
precisamos fazer. Largar de ser hipócrita, fariseu, e se jogar nos pés do Senhor, 
porque é isso que ele quer. E ele vai nos acolher e perdoar nossos pecados.  
 
 Amém. Então vamos fazer isso. Vamos repartir... No começo da reunião eu me 
lembrava de um versículo: “De que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro...” 
(Mateus 16:26), ter tanta alegria nas coisas que ele faz no mundo e depois perder a 
vida eterna... Então vamos realmente investir com alegria, com amor, naquilo que é 
vida. Na música que cantávamos, nós vamos atrás do espírito “meu maior desejo é ser 
livre em Cristo, nada vai me escravizar”... Então, nós estamos cantando com alegria... 
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Agora, é buscar essa liberdade. Ser livre... Sabem por que nós não podemos fazer as 
coisas para ele? Porque estamos presos, escravos. Eu preciso ir atrás dessa 
liberdade, porque eu só posso fazer as coisas sendo livre, e Jesus nos libertou para 
que nós pudéssemos ser livres, que nada venha nos escravizar, nos fazer sofrer... O 
que fazia aquela mulher sofrer acabou ali, os demônios, os espíritos malignos foram 
embora. Dali para frente ela era uma mulher livre, feliz, satisfeita, liberta, não tinha 
medo de mais nada. Eu imagino quantos cafés, quantas coisas boas ela não fez para 
Jesus. 
  
ORAÇÃO: 
 
 Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, que a palavra do Senhor esteja se 
cumprindo em nossas vidas. Que ao invés de espírito angustiado, tenhamos vestes de 
louvor. Ao invés de tristeza, realmente termos prazer em fazer as coisas de Deus. E 
tudo na nossa vida irá concorrer para o bem, para que a nossa vida agrade a Deus. 
Essa é a vontade de Deus. Não é tirar de nós o direito de viver, é nos livrar do mal. 
Livra-nos, Senhor, de todos os males. João 17, onde ele fala “não peço que os tire do 
mundo, mas que os livre do mal”.  

Que a nossa vida seja agradável a Deus. Amém, Jesus. Louvado seja todo 
aquele que te ama, que faz para te agradar. Qualquer que seja a ação, o ato, se foi 
feito para agradar a Deus... Um copo d’água que for dado a alguém, um pão; alegra a 
Deus. Um abraço, uma visita. 

 Muito mais Deus se alegrou com a sua igreja, com o seu povo de ver a 
bondade, a misericórdia. Amém, Jesus. E tentar de alguma forma imitá-lo, copiar 
aquilo que ele fez. Ensina, Senhor, o caminho que temos que andar. Amém.  
 
LOUVOR: 
 
 Toda vez que eu me sinto só, eu olho para ti e vejo aquela cruz...  
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9 - A VERDADE LIBERTA 
 

Sábado, 09 de Fevereiro de 2019 
 
 Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Ontem teve a reunião de jovens e 
eles gostaram muito da reunião. Falamos sobre uma coisa bem simples: sobre a 
verdade. “E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará”. Então, quando nós 
vamos tomando conhecimento da verdade, nós vamos nos libertando. O que nos 
escraviza, nos prende, e nos machuca, é a ilusão. A ilusão é um dos grandes e 
terríveis males da vida, porque iludidos nós edificamos a nossa vida em cima da areia; 
em cima do nada. Nós não imaginávamos que a realidade fosse tão dura.  
 As coisas sobre as quais Jesus falou... Tem pessoas que acham que não se 
deve falar para os jovens sobre as coisas que Jesus falou. Eu lembro uma vez, lá no 
quartel, que fui chamado a atenção porque eu estava pregando o evangelho para os 
soldados. Um superior me disse que não se deveria falar aquilo para os jovens, porque 
tira a ilusão deles.  
 O que faz o mundo crescer, o que faz as coisas andares, é exatamente a ilusão; 
a vaidade... O sonho de ser, de passar na frente, de descobrir, de conquistar... É isso 
que faz o mundo crescer. A imprensa, por exemplo, como ela viveria... Não saiu um 
vídeo certa vez em que um rapaz falava: “Eu vou roubar! Vocês vivem é disso, é de 
noticiar essas coisas. Tenho que trazer notícias para vocês”. Lembram disso?  
 Então, são tantas aberrações, tantas coisas, e a imprensa vive disso. 
Normalmente nós ligamos o rádio e queremos saber das notícias... Mesmo que 
falemos que não queremos saber das notícias, sempre estamos procurando-as. E as 
notícias, a maioria delas sempre traz coisas ruins: “Pegou fogo não sei onde e matou 
dez crianças. Rompeu a barragem e matou não sei quantos”. A imprensa fica em cima 
disso, martelando o assunto na nossa cabeça. Você conversa com a Lucilda, você já 
tem três ou quatro notícias ruins. Aí conversa com outro e tem mais notícia ruim. Eu 
tenho que ficar desviando. 
 O mundo vive das nossas fraquezas, das nossas ilusões. Nós somos explorados 
pelo mundo. O deus desse século... Nós somos escravos desse mundo, escravos do 
pecado, escravos dos espíritos malignos. Nós somos instrumentos nas mãos desses 
‘bichos’, e eles exploram crianças, exploram todo mundo. 
 Tem um versículo que Jesus disse lá em João, capítulo 16... Eu me esforço para 
sempre dar boas notícias, para sempre trazer boas novas. Mas às vezes até nas 
nossas orações, nas nossas reuniões, nós pesamos o ambiente com espíritos que 
trazemos lá de fora. Quando Jesus estava presente, ele expulsava esses espíritos 
para poder limpar, tornar o ambiente um lugar de oração, de louvor; a casa de Deus.  
 João capítulo 16: “28) Saí do Pai, e vim ao mundo; outra vez deixo o mundo, 
e vou para o Pai. 29) Disseram-lhe os seus discípulo: Eis que agora falas 
abertamente, e não dizes parábola alguma. 30) Agora conhecemos que sabes 
tudo, e não necessitas de que alguém te interrogue. Por isso, cremos que saíste 
de Deus. 31) Respondeu-lhes Jesus: Credes agora? 32) Eis que chega a hora, e 
já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para seu lado, e me 
deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. 33) Tenho-vos dito 
isto, para que em mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas tende bom 
ânimo; eu venci o mundo”. Amém. Vocês podem ver que a Renata lê com muita 
animação. 
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 E aí, o que vocês entenderam? Nada. Amém? Nós somos casa espiritual. Tem 
um versículo que diz: “Resista o diabo e ele fugirá de vós”. Sabem por que ele não 
foge de nós? Porque ninguém acredita que tem diabo. Como você vai resistir o diabo 
se você não acredita que tem diabo? Então ele vai continuar. Ele ficará.  
 Até na maneira de falar, na maneira de ler as escrituras, na maneira de orar... A 
Lázara, lá no comecinho, tinha sérios problemas de saúde. Ela era nova, tinha cerca 
de 23 anos. Ela ficava doente, na cama. Ela havia se mudado para o Guanabara e eu 
me lembro de ir visitá-la às 3h da tarde, e aquela casa quente, de telha eternit... As 
meninas eram muito pequenas... Era um sofrimento... E a Lázara tinha visões, sonhos, 
mostrando coisas malignas. Eu me lembro de uma vez ela me contar que uma noite 
veio um espírito e se sentou na beira da cama dela e falou: “Vamos rezar!”. Ela ainda 
não tinha como resistir o espírito, então ele a convidou para rezar e ela começou a 
rezar: “Ave Maria, cheia de graça...”. Aí o espírito interrompia e dizia: “Não é assim. 
Você já errou!”. Ou seja, o espírito aproveitava para esquentar mais ainda a cabeça 
dela. Ela ficava desesperada, no outro dia ela ficava exausta, era como se tivesse 
passado a noite em luta com aquele espírito.  
 Aí eu comecei a orientá-la: “Lázara, você tem que dizer na sua mente: satanás, 
saia, em nome de Jesus! Eu te repreendo”. Porque antes, ela contava para os 
pastores e eles diziam: “Não, isso não existe! Manda esse espírito vir falar comigo!”. 
Uai! O diabo fala é com quem ele quer... Mas o certo é que depois ela aprendeu a 
lutar, a resistir, e aquilo sumiu. Hoje, só de vez em quando que aparecem algumas 
ameaças. 
 O certo é que nós podemos tirar da vida de Jesus alguns exemplos. Quando ele 
diz assim: “No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo”. Você já parou para 
pensar como foi que Jesus venceu o mundo? Nós teremos que imitar a Cristo para 
sermos realmente cristãos e lutar contra o pecado, contra os inimigos. A nossa luta 
não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades.  
 Como você vai lutar contra uma coisa que você não vê? Como você vai lutar 
contra algo que nem sabe que existe? Por que a ciência não admite a existência do 
mundo espiritual? Porque uma coisa que não vê, que não pega... Não tem como 
provar a existência dos espíritos. Mas Jesus provava. Como Jesus provava para as 
pessoas que os espíritos existiam? Quando ele expulsava os demônios, as pessoas 
voltavam ao normal.  
 A Lázara conseguiu eliminar da vida dela aqueles espíritos que a perturbavam, e 
voltou a ter uma vida normal. Portanto, se nós não vigiarmos, como Jesus chamou a 
atenção: “Orem e vigiem, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor como um 
leão rugindo”. Os inimigos andam ao nosso redor. Se nós vigiássemos mais... Nós não 
podemos ter medo, não podemos ter receio. Temos que encarar a verdade para poder 
lutar contra os principados e as potestades.  
 Ao vigiarmos, nós podemos perceber quando há alguma alteração, por exemplo: 
acordou 03h da madrugada e perdeu o sono. Por que você perdeu o sono? Todo 
mundo sabe o por que, mas não percebe na hora. Sempre a pessoa perde o sono e 
começa a pensar em uma determinada coisa. Por exemplo, um problema fiscal, uma 
conta a pagar, uma enfermidade... Aí você começa a imaginar coisas e vai passando 
para outras coisas... A cabeça vai esquentando e você não dorme. A bíblia fala dos 
terrores noturnos; é uma hora terrível que o inimigo realmente ataca. O inimigo 
aproveita uma situação que você está passando, aí você acorda e começa a pensar 
naquilo. Às vezes é uma coisa pequena, mas você perde o sono e passa uma hora, 
duas horas, três horas... Você não quer pensar, mas acaba pensando... Quem já 
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passou por isso aqui? Já aconteceu comigo de deitar para dormir e ver o sol sair. Deu 
a hora de trabalhar, levantei e fui. Acontecendo isso uma vez, duas vezes, três vezes, 
você vai a loucura! O Omilde está dizendo que ficou uma semana sem dormir certa 
vez, até que ele começou a ir à geladeira e jogar a carne fora, porque a carne fazia 
mal. E ele levantava de manhã e ia trabalhar, porque tinha de trabalhar. 
 Então, hoje, com tantas coisas, tantos problemas, tantas lutas, tantos medos, 
nós vamos ficando abalados. Como se resolve uma questão dessas? Tem gente que 
acaba saindo e indo trabalhar de madrugada, porque não consegue dormir mesmo. 
Tem gente que toma um, dois, três remédios...  
 Como foi que Jesus venceu? Todos nós temos esses problemas, não temos? 
Nós temos que cortar o mal pela raiz, porque, se deixar, vai pesando muito e fica mais 
difícil ainda. Aprenda uma coisa... Você pode ter certeza... Você acordou de 
madrugada e não consegue mais dormir, então levante, pega um Salmo e vá ler, e de 
preferência, chorar e clamar. A sua mente sai dos problemas e começa a se encaixar 
ali no Salmo, nas providências de Deus, e o espírito muda, porque o inimigo não vai 
querer aquilo... Então ao invés de ficar ali pensando, é melhor ir orar, conversar com 
Deus.  
 “Resiste, e ele fugirá de vós”. Sabem o que acontece? Às vezes eu estou lá em 
cima da bíblia e, de repente, durmo, mal consigo ir para a cama; durmo feito uma 
vaca. Engraçado que no outro dia, quando nós vamos resolver o problema em 
questão, vemos que não era um problema tão grande quanto pensávamos, 
resolvemos de uma forma tranquila...  
 Então, se tem uma pessoa se levantando contra, ame a pessoa; aplique a 
mesma regra que Jesus aplicou. Se a pessoa te ofendeu, ore por ela. Comece a 
querer ajudar aquela pessoa. O inimigo vai embora mesmo, porque ele não quer te ver 
fazendo isso, orando pelo seu inimigo, querendo o bem do seu inimigo. Diga: “Senhor, 
como eu farei para ajudar aquela pessoa?”. Aí parece que quando você vai lá resolver 
o problema, o problema já foi resolvido por Deus.  
 Eu creio que é uma falha nossa, da igreja, não acreditar no mundo espiritual. Se 
eu estou sentindo alguma coisa... As coisas espirituais refletem na nossa carne, nos 
nossos sentimentos. É corpo, alma e espírito. O corpo padece... A minha alma, fica 
sofrendo, a minha alma padece. Aí eu vou dizer a ela, como Davi dizia: “Alma minha, 
confie em Deus! Por que você está triste? Esqueça essas coisas, isso não dará em 
nada”. Aí você vai lá, tira um versículo... Se não deu certo, tire outro versículo até 
acertar (risos). Pegue um Salmo, se não acertar, escolha outro. “Eu quero uma palavra 
que levante o meu ânimo”. Aí você vai, e Deus proverá! Passa um tempinho e você 
está com outro espírito, e não aquele espírito abatido de antes. Porque quando 
estamos oprimido, a pressão sobe, dá disenteria... Reflete no nosso organismo! 
Amém? Quem vê assim pensa que eu sou forte, não é?! Quem vê assim pensa que eu 
não tenho... Mas tenho, gente. Eu também acordo a noite e começo a pensar; quem 
tem filho nunca mais presta para nada. Eu levanto, acordo, fico preocupado... É difícil, 
mas a oração... Vocês não imaginam o poder que tem a oração.  
 Jesus já sabia que nós iríamos ter aflições neste mundo... “Invoca-me no dia da 
angústia e eu te livrarei”. Aí no outro dia você não fica feliz? No outro dia você não 
quer contar para os outros que Deus te livrou? Você fica feliz porque você orou e Deus 
respondeu a sua oração e não deixou que a coisa chegasse em um ponto que nós não 
conseguiríamos nem mais fazer uma oração. Então, é buscar em quanto se pode 
achar. Faça amizade com Deus. Aproxime-se dele. Ande com Deus. Tenha Deus 
como seu amigo. Jesus falava: “Já não os chamo servos, mas sim amigos”. Confia, 
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espere nele. Deus proverá, por mais que o mundo esteja virando de cabeça para 
baixo. O seu Senhor continua sendo Deus.  
 Como foi que Jesus venceu o mundo? Aqui está falando o seguinte: “33) 
Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz; no mundo TEREIS 
AFLIÇÕES...”. Ele adiantou aqui, deixou bem claro que nós teríamos aflições. Eu 
pergunto: tem como viver nesse mundo sem aflição? Quando não é uma coisa, é 
outra. Quando não é um problema, é outro. E, principalmente, nós, que fazemos parte 
de uma comunidade de irmãos... Nós que, tudo temos notícia... Se fôssemos sozinhos, 
lá no meio do mato, talvez não tivéssemos tanto, mas aqui nós participamos dos 
problemas uns dos outros. Amém? É por isso que quando nós nos reunimos, nós 
deveríamos juntar todas as nossas forças, louvar a Deus, pedir: “Senhor, pegue todos 
os espíritos contrários que estiverem aqui”. Nós aqui orando, fazendo um louvor 
agradável a Deus de tal maneira que nós sentíssemos aliviados. Concordam? 
Acabou? Vamos para casa. Mas em casa, sozinho, temos que vestir a armadura de 
Deus. Como Paulo fala: “Revesti-vos, pois, da armadura de Deus, para que possais 
suportar os dias difíceis”. Nós estamos no mundo, gente; e isso aqui não é o Reino de 
Deus. Não vamos esquecer disso, não podemos nos iludir: “Eu vou fazer isso, isso, e 
isso, mas eu preciso, Senhor, que os seus anjos estejam acampados ao meu redor”.  
 Por que nós precisamos vestir a armadura de Deus? Se nós estivéssemos no 
céu não precisaríamos. Amém? Se nós vivêssemos entre amigos... Nós vivemos entre 
inimigos! Vivemos em um mundo mau, onde as coisas são todas más. Mas nós não 
acreditamos nisso, tem que cair tudo para começarmos a acreditar... Não precisa 
chegar nesse ponto. Amém?  

“Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará”. Está bem? Sim. Mas mesmo 
assim diga: “Senhor, acampe os seus anjos ao meu redor!”. Você está feliz? Então é 
mais uma razão para falar com Deus: “Senhor, me guarde! Coloque os seus anjos do 
meu lado!”. Mesmo estando feliz, alegre, triste, ou mesmo atribulado... 
 Esses dias o Luiz estava falando que esta música [mesmo que não haja frutos 
na videira] está lá em Habacuque capítulo 3. Lá está escrito: “Ainda que a figueira 
minta, ainda que haja isso, aconteça aquilo... Mesmo que não haja flores no jardim...”. 
Mesmo que o pau esteja caindo a folha! Amém, gente? Eu louvarei o meu Senhor! E 
vou falar em línguas... O ideal seria que nós falássemos em línguas, que sentíssemos 
a presença de Deus e entrássemos... Tem que ser algo assim. Se você murchar, os 
mosquitos vêm todos em cima. Quanto mais você mostrar que você não tem fé, que 
você tem medo, que você não é capaz, mais probabilidade eles [os espíritos] tem de 
chegar. Resista-o: “Em nome de Jesus, eu te repreendo. O meu Senhor é Deus! A 
minha força vem de Deus! O poder que eu tenho vem de Deus!”. Amém? É isso. Você 
pensa que isso não vale nada, experimente para ver. 
 E foi assim que Jesus venceu. Sabe por quê? Ele disse assim: “Eu vim do pai e 
eu volto para o pai”. Ou seja: “Você pode fazer o que quiser comigo, eu voltarei para o 
céu, de onde eu vim. Não adianta querer me prejudicar, querer me matar aqui. Eu não 
sou daqui”. Nós somos cidadãos de onde? Do céu. Nós não somos deste mundo, 
estamos apenas passando por ele. E enquanto estivermos aqui, agiremos de forma 
que Agrade a Deus. Jesus tinha certeza de que ele voltaria para o céu. Gente, o céu é 
muito melhor do que isso aqui. Aqui é só canseira.  
 E o que o inimigo faz para você sofrer? Tira o pirulito da sua boca, afasta você 
da pessoa que você pensa que ama, da pessoa que você pensa que gosta de você... 
É te afastando das coisas que você pensa que gosta. Nós viemos para o mundo 
sabem como? Pelados. Ao irmos embora sabem o que levaremos? Nada. Amém? 
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 “Eu venci o mundo”. Por que venceu o mundo? Porque não se apegou a ele, 
porque desmascarou o mundo. Porque não se deixou levar, não se deixou dominar 
pelo mundo. O Mundo não o enganou. Amém?  

Segunda Tessalonicenses capítulo 2: “1) Ora, irmãos, rogamo-vos, pela vinda 
de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele”. Nós vamos nos 
reunir com ele! Amém? Quanto mais rápido, quanto mais cedo vier o Senhor, mais 
perto estará nossa reunião com ele... A igreja tem que desejar o céu. Ela trabalha, faz 
as coisas e tal, mas melhor é o céu. No versículo 2 diz: “2) Que não vos movais 
facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer 
por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já 
perto”. Quer dizer, não vos movais facilmente da sua maneira de pensar. Versículo 3: 
“3) Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que 
antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da 
perdição”. Então olhem aí, o que acontece. 

Nós não estamos desejando a vinda de Cristo? Mas ainda tem algumas coisas 
para acontecer. A manifestação do anti Cristo. Se nós não estivermos convictos da 
nossa maneira de pensar, de repente, esse anti Cristo pode se manifestar e nos 
enganar. Então Paulo fala: “Não vos movais da sua maneira de pensar”. Você tem que 
procurar, cada dia mais, entender, ter uma vida mais próxima de Deus. Quando o anti 
Cristo manifestar, ele enganará muita gente. Eu não posso ser enganado. Amém? 

Desde aqueles dias, eles estavam evolvidos com a ‘coisa’, como se Jesus 
estivesse chegando naqueles dias. Aí os apóstolos disseram: “Espere aí! Nós 
queremos a vinda dele o mais rápido, mas não se esqueça que antes dele, vem o anti 
Cristo”. Eu estou contando nos dedos não é nem a vinda de Cristo, mas a vinda do 
anti Cristo. Porque a melhor coisa é que venha o anti Cristo o mais rápido possível, 
porque depois dele é Cristo. Vamos preparar para receber o anti Cristo. “Vem quente 
que eu estou fervendo”. Nós temos que pensar é assim. “Pode vir, satanás, porque eu 
sei em quem eu tenho crido, eu conheço o meu Deus!”. Porque e se ele chegar e nos 
pegar com as calças nas mãos?! Sem nenhum entendimento, nenhuma fé?! Ele irá 
nos matar de chapéu. Vamos ver os sinais, vamos atentar. Estão mostrando muito 
mais a vinda do anti Cristo do que a vinda de Cristo. Mas o maior sinal é exatamente o 
fim dessas coisas, a apostasia, o desânimo, a fraqueza. Sabem o que é apostasia? É 
quando se perde a fé, quando não se tem mais força.  

O mundo então não está sendo preparado para a vinda de Cristo, mas sim do 
anti Cristo. Não é assim que vocês acreditam? Não é assim que estão vivendo? 
(Risos). Renata, continue a ler. “4) O qual se opõe e se levanta contra tudo o que 
se chama Deus ou se adora...” Vocês não estão percebendo esse espírito no 
mundo? O qual de opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. As coisas que 
estão acontecendo estão levando o povo a não acreditar em Deus. Está todo mundo 
se perguntando por que a barragem caiu e matou tantas pessoas... A torre de Siloe 
não caiu e não matou um monte de gente? Aí hoje o povo está assim: “Nossa! Deus 
não existe! A barragem levou trezentas pessoas”... Pessoas simples, pessoas 
humildes, pessoas que estavam dormindo... Enquanto os maus, os ruins, os 
criminosos... Por que a barragem não levou eles? As pessoas ficam contra Deus, elas 
vão sendo jogadas contra Deus. 

Agora lá no ninho do urubu... [referência a tragédia ocorrida no dormitório do 
flamengo] Meninos, crianças sonhando com o sucesso do futebol, com a carreira 
praticamente garantida... Aí vem isso e arrebenta com dez famílias. Imaginem o 
sofrimento. As pessoas não ficam contra Deus? Não ficam perguntando se Deus não 
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existe? “Será que Deus não poderia ter livrado essas crianças?!”. Não eram usuários 
de drogas ou algo assim, eram crianças... Nós não temos ideia, mas isso tudo joga o 
povo contra Deus.  

Tem milhares de famílias, hoje, na Venezuela... Coisas assim que, de repente, 
fazem a pessoa não acreditar mais em Deus. Porque todo mundo acredita em Deus 
para levar uma vida boa aqui. Todo mundo acredita em Deus, porque Deus é Justo... 
Aí quando você vê... “Ué, mas isso não é justo!”. Amém? Eu espero que você não 
perca a sua fé. Amém, Lucilda? 

A Lucilda me contou hoje de um amigo dela que tinha um menininho e estava 
encantado com ele. O bebê tinha nove meses. O rapaz chamava o bebê de “meu 
parceirinho”. Ele fazia planos para o menino e tal. Porque ele tinha uma menina, e era 
doido para ter um menino... Aí o menino teve uma febre a noite. Levaram ao hospital, 
deram um remedinho e voltaram para casa. De manhã, ele sai para trabalhar e a 
esposa liga dizendo que o menino tinha morrido. Eu acho que esse homem nunca 
mais irá acreditar em Deus... 

Gente, nós precisamos zelar da nossa fé. Nós precisamos ter muito cuidado 
com a nossa fé. Não vamos brincar! Vamos aproximar de Deus e falar com ele! 
Porque os dias do fim, Deus falou que seriam dias desesperadores. E como nós não 
queremos morrer, nós vamos ver... Que Deus nos livre do mal.  

Igreja, não estou assustando vocês, não estou desanimando vocês, eu estou 
animando vocês! Conversem com Deus. Amém? Vamos ler em primeira 
Tessalonicenses capítulo 5: “16) Regozijai-vos sempre. 17) Orai sem cessar”. 
Regozijai-vos! Porque quando você está com aquela cara de boi morto, o inimigo olha 
para a sua cara e diz: “Aquele ali é só um sopro!”. “Alegrai-vos à medida em que sois 
participantes do sofrimento de Cristo, porque perto está o fim de todas as coisas...”. 
Nós não podemos demonstrar a fraqueza... Renata. “18) Em tudo daí graças, 
porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco”. Em tudo daí 
graças! Aí vem um problema e você abate. Você abate porque foi mandado embora do 
serviço, porque tomou um prejuízo, porque queria que acontecesse uma coisa e 
aconteceu diferente... Esse é um grande mal. Em tudo daí graças! 

Quando nós nos abatemos por causa das aflições desse tempo, das perdas... o 
espírito fica abatido... E nós temos pouca gente para poder animar. A ceara é grande, 
e os trabalhadores são poucos... Para chegar e animar, e alegrar, e dizer: “levanta e 
anda”. Amém? Falar coisas que realmente dão o Espírito à pessoa. Por que as 
pessoas queriam falar com Jesus? Porque só ele tinha as palavras... “Para onde 
iremos nós se só o Senhor tem as palavras? Conversamos com o senhor e ficamos 
animados”. As pessoas queria conversar com Jesus.  

A ceara é grande. Os problemas são imensos. E os trabalhadores? Pensem na 
quantidade de pessoas precisando de um trabalhador. De alguém que levante a 
bandeira. Porque nessa hora, Lucilda, o que aparece é para afundar mais. É para 
culpar, para condenar, para acusar... Para dizer que Deus não existe, para dizer que a 
fé é uma bobagem. E o que acontece? “19) Não extingais o Espírito”. Porque no 
estado que às vezes estamos, o espírito será extinto. Porque você passou a temer, 
passou a não confiar mais, e o espírito se extinguiu. Continue, Renata. “20) Não 
desprezeis as profecias. 21) Examinai tudo. Retende o bem. 22) Abstende-vos de 
toda natureza do mal. 23) E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo; e todo 
o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis 
para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 24) Fiel é o que vos chama, o qual 
também o fará. 25) Irmãos, orai por nós. 26) Saudai a todos os irmãos com 
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ósculo santo”. Isso. Saudai a todos. Ao encontrar as pessoas, abrace-as. Incentive, 
não é jogando para baixo, não é sempre empurrando para baixo. Perto está o 
Senhor...  “o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo...”. Amém? Eu não vou 
nem falar mais. Se vocês quiserem, vocês leiam.  
 Então, o que nos abate? O que extingue o Espírito Santo de nós? Amém. Ó, 
acorda de madrugada, pega o celular e vai olhar joguinho... Ensaboar macaco. Aí... Ah 
não! Não faça isso, não. Acorde e deixe o celular longe, vá orar, vá chorar, vá falar 
com Deus, pegue as escrituras e vá ler, pegar um Salmo... Amém? 
 Considerações. Dê o microfone a Jéssica. 
 
Jéssica: Amém. Esses dias o senhor falou sobre essa questão de nós não 
acreditarmos no inimigo... Nós não acreditamos no diabo, por isso não sabemos lutar 
contra ele. Às vezes acordamos de madrugada... Essa semana mesmo aconteceu 
comigo, aí já pensamos... Já começamos a desesperar olhando para a situação... Aí 
me veio na hora para tirar um versículo. Eu havia pedido a Deus para me ajudar, para 
ter misericórdia. Quando eu li, o versículo dizia que Deus não desampara um aflito 
ainda que ele fosse escravo... E eu havia pensado nisso antes, que eu estava escrava 
daquela situação, e aquele versículo me salvou. Aí eu consegui dormir novamente... 
 
 Então você foi, não pegou um celular, nem foi mexer com outras coisas. Você 
imediatamente pegou o versículo. E você creu que Deus falou com você ali... Já está 
arrumada, irá encontrar novamente a paz. Deus vai te devolver a paz. Porque naquele 
momento, você estava perdendo a paz. É bom demais quando nós entendemos... 
Porque quando nós falamos, quando nós invocamos... “Aquele que invocar o Senhor 
será salvo”. Então se você tiver um pouquinho de raciocínio, um pouquinho de mente 
funcionando, e você invocar a Jesus, falar o nome dele... Uma coisa que eu aprendi: 
quando eu estou pensando em coisas que eu não quero pensar, eu começo a falar o 
nome de Jesus e durmo falando o nome dele. O nome de Jesus, o inimigo respeita. Ao 
nome de Jesus todo joelho se dobrará. “Guardei a tua palavra no meu coração e 
aquela palavra me salvou”. “Senhor, ao ouvir teu nome, todo joelho se dobra. Aqui, 
agora, pronunciando o teu nome, o inimigo que estiver aqui dobrará os joelhos”. Se ele 
não quiser dobrar, então que ele saia. Pronto. Vamos usar as armas que nós temos. 
Vamos lançar mão de uma flecha e vamos jogar contra... “O Senhor estendeu sua 
mão para mim e me deu a vitória...”. Essa é a nossa vitória. A paz. Não perder a paz. 
Conversar com Deus por maior que seja o problema. 
 Amém. Alguém mais quer falar? Luiz? 
 
Luiz: Amém. Eu creio que a reunião nos ajudou muito pelo que o senhor explicou 
sobre como Jesus venceu o mundo. Porque o que o senhor explicou são coisas que 
acontecem quase todos os dias conosco. Jesus soube combater... Ele usou as armas 
certas. Ele nunca abriu mão de pensar que era do céu. “Eu não sou daqui”... 
 
 Jesus pensava assim. “Eu sou um cidadão do céu, o que o inimigo pode fazer 
comigo sendo que Deus é por mim?!”. Amém, Senhor. Aguenta a mão aí que eu estou 
chegando. 
 
Luiz: E o senhor está sempre fazendo esse esforço de trazer uma boa nova para a 
igreja e mais uma vez o senhor conseguiu. Estamos saindo daqui com a cabeça 
erguida, por saber agora como argumentar com o diabo... 
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 É, ainda estamos mantendo a brasa acesa. Aí quando for no louvor, na oração, 
você aproveita e diz: “Senhor, é isso mesmo! Eu quero ter essa fé...”. Não é que o 
irmão tenha essa fé, o coitado do irmão... Mas você fala: “Eu quero ter a fé que ele 
pensa que tem” (risos). Fala: “Eu quero ser assim. Eu quero ser como o Senhor”. 
Amém. Que realmente seja uma boa nova. É uma palavra que fala que você tem algo 
precioso e não pode abrir mão, e isso é a sua fé. “Eu sei em quem eu tenho crido. O 
meu senhor é Deus. Deus proverá”. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que não 
haja frutos na videira, nem vacas no curral, eu louvarei mesmo assim o meu Senhor. 
Amém? 
 
ORAÇÃO: 
 
 Senhor Jesus, pai nosso que está nos céus. Não retire de nós o teu espírito. 
Não permita que nós eliminemos o que de mais precioso nós temos, que é o Espírito 
de Deus. As aflições desse tempo não podem nos separar de ti. Se lutas e tribulações 
nós temos que passar, pedimos força para continuar. Deus proverá e continuará 
provendo solução. De quantas coisas Deus nos tem livrado! Muitas são as aflições do 
justo, mas de todas o Senhor os livra.  
 Senhor, não permita que eu venha naufragar na minha fé. Não permita que eu 
venha ceder diante das ameaças, das perturbações. Ajuda-me, Jesus. Eu te peço, 
meu pai, em nome de Jesus. Aleluia. Levanta, ó Deus, a nossa cabeça, o nosso ânimo 
abatido. Alegra, ó Deus, o coração do teu povo. Levanta! Fala! Louve! Exalte ao 
Senhor! 
 O Deus poderoso que liberta os cativos, que cura os enfermos, que salva os 
doentes, os oprimidos, o nosso Senhor! O nosso Deus! Aleluia! Amém! 
 
LOUVOR: 
 
 Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até 
mesmo que a figueira não floresça... 
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10 - POR QUE O NOSSO AMOR PELAS COISAS DE DEUS TEM SE ESFRIADO?  
 

Quarta-feira, 13 de Fevereiro de 2019 
 
 Amém. Deus abençoe. Não sei o que aconteceu. Não sabe? “Não sei o que 
aconteceu... É tão difícil aceitar...”. Então você não sabe o que aconteceu? Vamos ver 
se nós descobrimos hoje o que aconteceu. Realmente é difícil. Quando as coisas... Eu 
fico pensando no fim, quando a ira de Deus for derramada sobre a terra, está sendo. E 
eu fico pensando: “Meu Deus! Como será que vai ser o fim”.  

Então como nós não sabemos... Será que nós não sabemos o que aconteceu? 
Alguém aí sabe? Quem já amou Deus mais do que ama hoje? O primeiro amor não se 
compara. Às vezes você pode até fazer uma forcinha e querer enganar, mas, na 
verdade, o primeiro amor não se compara. Aquele que você vai, compra presente, que 
todos os dias se comunica... O primeiro amor é bem diferente. A tendência é do amor 
ir se esfriando. Nós não estamos aqui fazendo críticas, muito menos querendo 
assustar os irmãos. Mas a tendência do amor é se esfriar. O que foi que aconteceu? 
Aconteceu foi isso, que nós fomos perdendo o nosso amor a Deus. E vamos voltando 
a estaca zero. A tendência é essa, se não tiver muito cuidado. 

Vamos abrir nossas bíblias em Lucas capítulo 11... Nós estávamos cantando 
“Como é difícil aceitar que eu não te amo... Como eu perdi a aliança... Como eu 
gostava tanto...”. Eu tenho certeza de que nós já fomos mais fieis, que amávamos 
mais a Deus, que já tivemos mais facilidade em chorar, em falar das coisas 
concernentes ao Reino de Deus. Aos poucos o amor foi esfriando... Mas é uma coisa 
que já estava prevista, é algo que temos de lugar contra essa situação que quer tirar 
nossa fé. Ou o inimigo vence, ou nós vencemos. Então as coisas que estão nos 
fazendo... Os cuidados do mundo... A bíblia fala sobre três coisas principalmente: 
bebida, ou seja, pessoas que bebem, comida, que é o caso da glutonaria e a terceira, 
que é a mais grave é sobre os cuidados do mundo. Essas coisas vão, realmente, 
resistindo a Deus e nós nos tornamos resistentes a Deus. Temos que lutar, não há 
outra alternativa. Temos de pelejar contra as coisas que estão nos atrapalhando. O 
celular é uma dessas coisas. As pessoas tem que fazer um esforço sobrenatural e 
dizer: “Tal hora eu estarei na reunião, então não usarei o celular nesse período”. Na 
maçonaria, por exemplo, quando as pessoas entram no templo, ninguém usa celular. 
Então, nós não vamos proibir aqui, mas eu tenho certeza de que o celular atrapalha. A 
sua mente não pode estar dividida na hora em que você está prestando atenção. 

Então, o amor vai esfriando, nós vamos perdendo... Deus disse que o amor de 
muitos se esfriaria, e é o que está acontecendo. Vamos pelejar contra isso. Vamos 
clamar a Deus: “Senhor, eu não quero perder o que eu creio que tenho... Renova a 
minha fé, a minha força.”. Às vezes você tem vergonha de orar, então vá para o seu 
quarto, feche a porta, e ore. Só Deus estará te vendo... Orações, súplicas... O caminho 
é a oração, o clamor. Todos os profetas... O evangelho... Tudo aponta nessa direção. 
Sem oração o carro não anda. A oração é a nossa gasolina. Podem perceber que à 
medida que vamos esfriando, a oração vai sumindo, você começa a não ser mais 
capaz de fazer uma oração, sendo que antes era algo fácil.  

Graças a Deus que nós temos aqui alguma coisa que ainda nos mantém. Vamos 
resistir, vamos orar, elevar nosso pensamento a Deus: “Senhor, o que está 
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acontecendo?”. Vamos ler em Lucas agora. Capítulo 11: “14) E estava ele 
expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, 
o mudo falou; e maravilhou-se a multidão. 15) Mas alguns deles diziam: Ele 
expulsa os demônios por Belzebu, príncipe dos demônios. 16) E outros, 
tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. 17) Mas, conhecendo ele os seus 
pensamentos, disse-lhes: Todo reino, dividido contra si mesmo, será assolado; e 
a casa dividida contra si mesma cairá”. Amém. Então prestem atenção. O reino não 
pode ser divido, a casa não pode ser dividida. Eu me lembro de nós, no encontro de 
casais, lá atrás, falarmos sobre essa questão: a casa dividida. Às vezes nós não temos 
essa preocupação: o reino dividido, a casa dividida. Então, por exemplo, se a mulher 
divide com o homem, a casa vai ficando insustentável. A tendência daquela casa é 
encontrar muita dificuldade para subsistir, porque cada um puxa para um lado.  

Então Jesus diz aqui: “O reino não pode ficar dividido”. No nosso caso, quem 
nos reina? É Deus? Ou é o mundo que manda em nós? Vocês concordam que o reino 
do mundo ainda tem muita influência sobre nós? Então, eu fico dividido. Eu estou 
lutando contra um para que somente o outro me reine. Eu estou resistindo o reino do 
mundo. Eu preciso resistir o reino do mundo para que o reino de Deus aconteça. Eu 
preciso tomar medidas para impedir que o reino do mundo tenha tanta influência na 
minha vida. Como eu vou fazer isso? Resistindo. 

Vocês verão daqui a pouco como nós podemos fazer. Ele fala assim: “E se 
também satanás estiver dividido...”. Porque a pessoa falou: “Você está expulsando o 
demônio pelo espírito do próprio demônio”. E ele respondeu que demônio não expulsa 
demônio. Pelo contrário, demônio quer é mais demônios. Quem expulsa realmente os 
espíritos malignos é Deus.  

Aí ele fala: “Se eu expulso demônio através de demônio, por acaso o reino dele 
não ficará dividido?”. “20) Mas, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, 
certamente a vós e chegado o Reino de Deus”. Então o que eu estou querendo na 
minha vida? O que nós estamos querendo na nossa vida? O reino de Deus. Em 
Salmos capítulo 48... Eu quero é o Reino de Deus. Eu não quero que o mundo me 
reine. Eu fiz uma aliança e eu não quero quebrá-la. Eu fiz a aliança e eu mesmo jurei: 
“Senhor, eu não quero outro Deus na minha vida”. Eu já orei muitas vezes assim: “Eu 
não tenho outro Deus, o meu Deus é o Senhor! Se o Senhor não me ajudar, se o 
Senhor não tiver misericórdia de mim, para quem eu pedirei ajuda?”. Eu faço esse tipo 
de oração, fechado no meu quarto. Às vezes é ali no desespero... Às vezes, é naquela 
angústia que você vai... E vocês? Por acaso têm outro Deus? E esse Deus que você 
tem, você usa ele  tão pouco, você depende tão pouco dele, que ele vai ficando 
distante. Por quê? Porque o reino do mundo está ganhando força na sua vida. 

É uma coisa ou outra. Os reinos não se dividem, gente. Vocês estão vendo a 
Venezuela. Ou entra um, ou entra outro. Em Salmos, capítulo 48 diz o seguinte: “14) 
Porque este Deus é o nosso Deus para sempre; ele será o nosso guia até a 
morte”. Então, tudo, meus irmãos... Se você estiver angustiado, se estiver passando 
problemas, se quer uma resposta, quem vai te guiar ou te dar uma resposta tem que 
ser Deus. “Senhor, abra meus olhos. Me dê entendimento, me dê sabedoria!”. Fale 
com Deus primeiro... Antes de querer resolver do seu próprio jeito. Fale com Deus! 
Invoque-o. Aqui está dizendo que tem um espírito que guia os malignos. Todas as 
pessoas tem os seus guias, os espíritos em quem elas confiam. Aqui está dizendo: 
“este Deus é o nosso Deus para sempre”. “Ele” aqui está se referindo a Jesus Cristo, 
que será o nosso guia até a morte. Quando você não aceita Jesus, você está dividindo 
o reino. Quando você não concorda com Jesus, você está dividindo o reino. Como ele 
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vai te guiar se você não concorda? Então, se eu quero viver bem com Deus, eu me 
aproximo dele. Normalmente o que o mundo faz é nos afastar de Deus. As coisas, 
naturalmente nos afastam de Deus. São tantas lutas e tribulações...  

O Salmo 48, nesse versículo... Segura bem esse versículo. Esse é o nosso 
Deus. Então eu falo: “Senhor, eu não tenho outro...”. Às vezes, a Amilce me critica que 
eu repito muito. Vou repetir só mais uma vez: Este Deus, Jesus Cristo, é o nosso 
Deus! Ou você tem outro Deus? Você vai esperar um outro messias? Um outro 
salvador? Nós já andamos demais... É esse mesmo! Apegue-se, então, ao seu Deus. 
Una-se ao seu Deus. Tenha certeza de que o seu reino é o reino dele. O que você 
realmente concorda é com o reino dele. 

Voltando agora em Lucas 11: “21) Quando o valente guarda, armado, a sua 
casa, em segurança está tudo quanto tem. 22) Mas, sobrevindo outro mais 
valente do que ele e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e 
reparte os seus despojos. 23) Quem não é comigo, é contra mim, e quem comigo 
não ajunta, espalha”. Então venha aqui, Guilherme, vou fazer uma demonstração. 

Olhem, a casa é o Guilherme, e dentro dele há um valente. Quem é o valente 
que está aí dentro? É você; o “eu”; é a sua força, é a carne. O mal está... Paulo fala: 
“Eu habito o corpo do pecado”. Então, em que você confia? Na sua armadura, na sua 
justiça. Você confia no seu eu, no que você acha que é capaz de fazer. É isso o que te 
faz sofrer, Guilherme, porque você confia muito no que você faz. Você acha que você 
está certo. Você acha que tem razão. Ele confia em que? Nessa armadura. Então, 
quando Deus vem, a primeira coisa que vai para o chão é a nossa armadura. Aí nós 
choramos, mas ficamos aliviados, nos sentindo bem.  

Certa vez eu estava expulsando o demônio de uma pessoa. Aí expulsava uma 
vez, ele falava que saía, mas não havia saído. Mas aí, um pouco que eu conversava 
com ele, eu percebia que a armadura ainda estava ali. Eu orava de novo, e 
manifestava outro tipo de espírito. Mas eu percebia que a armadura ainda estava ali. 
Amém? 

Quando nós... Quanto mais rápido você desfizer dessa armadura... Você diz: 
“Senhor, seja, realmente, feita a sua vontade. Guia-me. Dirija-me”. Então o que irá 
acontecer? VOCÊ IRÁ LARGAR AQUELA ARMADURA QUE VOCÊ CONFIAVA. “A 
minha vida está nas mãos do Senhor. Eu preciso confiar em Deus”. O que está 
caindo? A armadura. E é essa armadura que mantém o inimigo aqui. Enquanto você 
estiver confiando na sua armadura o inimigo diz: “Isso mesmo. Não dê bola para Deus. 
Não se humilhe. Não perdoe. Reaja!”. Porque o inimigo quer ver você longe de Deus.  

“Os confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam...”. Os 
que confiam em Deus, a primeira coisa que fazem é desfazer das armaduras... Como 
Paulo falou: “O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que não quero fazer, eu 
faço”. Então que a vontade de Deus seja feita. Então se a vontade de Deus é que eu 
leve minha cruz, devo levar. Se a vontade de Deus é que eu sofra o dano, então 
sofrerei o dano. Deus proverá! Ele tem razão. Ele sabe o por que eu ter de passar por 
isso. O santo se santifica mais, o justo se justifica mais. A sua inteligência começa a 
aparecer. 

Então, o que acontece... Não entrou um mais valente? Veio um valente, mas 
entrou um mais valente. “Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele e 
vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus 
despojos”. Aí o que acontece? O espírito maligno que estava ali insistindo para que 
você confiasse na sua armadura sai. Você não obedece ele mais, não faz nada para 
ele, não faz do jeito que ele quer, aí ele sai. Depois de muito andar por aí, ele [o 
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espírito maligno] volta e pensa: “Ah, rapaz... o fulano. Vou dar uma passadinha lá. 
Quem sabe...”. E volta, e, às vezes, acha o fulano no mundo da lua! Ele tem a casa 
como sendo dele! Você nasceu com ele, criou com ele... É só porque o outro veio e 
tirou, senão, ainda estaria aí. Mas aí, você ficou no mundo da lua, e ele percebeu que 
a casa ainda estava desocupada e entrou. Casa vazia... Casa sem dono... Quando ele 
volta, ele estraga mais ainda. Porque ele irá se preparar... 

O que Deus fala para fazermos... Uma mulher falou [sobre Jesus]: “realmente, 
esse homem é fantástico”. E fala: “27) ...Bem aventurado o ventre que te trouxe e 
os peitos em que mamaste”. Ela deve ter pensado: “Porque se esse homem é tão 
inteligente, tão sábio nas coisas que ele fala... Parece que ele é tão resistente ao mal, 
então você imagina a mãe dele! Ela realmente deve ser uma mãe fantástica! Bem 
aventurada! Agraciada”. E realmente, Maria foi mesmo. Aí, no entanto, Jesus diz: “28) 
...Antes, bem aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam”. Ou 
seja, mais bem aventurados do que Maria. Se você considera Maria uma mulher 
agraciada, que deu a luz a uma pessoa como Jesus, eu não tenho dúvida sobre o 
quanto Maria é uma mulher de respeito. Mas mais respeito tem você que escuta Deus, 
mais bem aventurado é você! Mais feliz é o homem que ocupa a casa: “Senhor, entre 
e faça morada permanente”. Ó, quem ouve a palavra, medita... Porque quando você 
gosta, acredita, naquilo que ouviu, aquilo vai ocupando a casa.  

“Guardei a tua palavra”. Aquela palavra foi a defesa, foi a armadura que você 
vestiu no lugar daquela outra que você tinha. A sua justiça passou a ser diferente. 
Você passou a pensar de modo diferente e a viver de modo diferente. Então, esse é 
mais bem aventurado, é mais feliz, do que a própria mãe de Jesus. É isso o que Jesus 
quis dizer. “Antes, bem aventurados os que ouvem a palavra...”. No versículo 22 eu 
achei interessante demais: “Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele e 
vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava...”. Eu grifei isso aqui e 
falei: “REALMENTE, O QUE NOS ATRAPALHA É A NOSSA ARMADURA”. É o fato de 
eu não abrir mão do meu jeito de pensar. É eu não abrir mão da minha armadura. E é 
essa armadura que precisa sair, porque enquanto ela estiver aí, o inimigo vai sentir 
vontade de voltar: “Eu vou lá, porque lá eu sou alimentado, lá eu sou satisfeito”. E se a 
armadura tiver saído, o inimigo diz: “Ah, ali eu não vou. Ali eu sou resistido”.  

Aí o tempo vai passando, gente. Lá na frente eu imagino o arrependimento, a 
amargura, da pessoa, que certamente diz: “Nossa, por que eu não ouvi Deus? Por que 
eu não acreditei? Deixei a minha casa exposta. Confiei naquela armadura... Uma coisa 
que já havia saído da minha vida foi voltando...”. Bem aventurado é aquele que ouve e 
acredita! Então, o santo tem que ficar mais santo. O justo tem que ficar mais justo. Não 
tem outro jeito. Quem tem... “Ao que tem, se dará e terá mais”. Se você perceber que 
a coisa está sendo o contrário, ponha sua barba de molho, porque a armadura que um 
dia caiu, está novamente tomando lugar na sua vida. Quem concorda? Amém.  

Aí, aqui fala que o estado da pessoa fica pior. Porque, assim, no começo, no 
primeiro amor, é mais fácil. Depois que você... Imagina você e sua mulher. Com 13, 
14, 15 anos [de casados] não é muito mais fácil? Aí depois com 50... Você voltar... Aí a 
mulher vai querer o primeiro amor... “Ó, minha filha, não tem jeito, não” (Risos). Nós 
vamos fazer uma guariba, mas voltar lá não tem jeito. Como você vai amar como 
naqueles dias? É melhor pegar o embalo e ir em frente. Para depois voltar... Então, dá 
para nós fazermos uma comparação. Nós não temos mais prazer em fazer nada. 
Porque aí a mulher fala: “Vamos jantar fora, bem?” Aí você responde: “Nada, vamos 
comer alguma coisa por aqui mesmo”. Aí a mulher diz: “Vamos fazer isso, meu amor?” 
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E você responde: “Não. Estou cansado”. Então, você não tem mais aquela disposição. 
É diferente.  

Aí você vai pegar o evangelho para ler e meditar, e ter prazer naquilo. Não é só 
ficar lendo ali. É querer entender. O que aconteceu? Na música dizia: “Não sei o que 
aconteceu”. Eu sei o que aconteceu. Acabou o amor. Você já sabe que o amor 
acabou. Voltando ao exemplo da mulher. Antes a mulher podia falar meia noite: “Ai, 
meu amor, mas que vontade de comer isso”. Aí a pessoa respondia: “Espere só um 
pouquinho, meu amor”. Aí ia, enfiava debaixo da chuva, ia fazer aquilo para “o meu 
amor”. Aí depois dos anos se passarem a mulher diz: “Ai, meu amor, mas...”. E o 
marido responde: “Ó, deita e dorme. Comer esse negócio hora dessas vai fazer é mal. 
Hora dessas é um perigo. Além disso, não se acha nada aberto essa hora” (Risos). Eu 
já rodei de madrugada procurando uma coisa que a Amilce queria. E é assim... Amém, 
gente? O que acabou então? O amor. O amor de muitos esfriaria. Luta contra isso. É 
uma coisa que não se recupera. Veja onde foi que você caiu, onde você começou a 
perder o seu amor por Deus.  

Considerações. Toninho. 
 
Toninho: Amém, irmão. A reunião foi muito interessante. Achei interessante esse 
versículo. Quando o reino de Deus chega, a primeira coisa que faz é tirar a armadura, 
jogar a armadura no chão. Porque o valente sou eu. Nós pensamos que é o diabo, 
mas não é. A armadura é minha. Eu confio em mim, confio no que eu penso; na minha 
justiça. E isso faz com que o inimigo fique em mim. Essa armadura, na verdade, 
defende ele. Aí Deus chega e troca essa armadura. O evangelho é outra armadura. Aí 
o inimigo vai embora. Mas também tenho de vigiar, porque, senão, eu começo a voltar 
com a armadura anterior, começo a confiar em mim novamente.  
 
 Isso, você estabelece a sua própria justiça. Começa a confiar na carne e aí, meu 
Deus do céu. Eu tenho sofrido com isso, Toninho. Eu contei para vocês da camiseta? 
A camiseta estava pregada no meu corpo e eu tentava tirar e não conseguia, estava 
me dando agonia. A Justiça própria, você não quer abrir mão dela. É uma maneira de 
pensar que você não quer abrir mão. Eu volto a dizer: a natureza tem que chegar a 
plenitude, a natureza divina. Nós temos que chegar a estatura do varão perfeito. Você 
dá o primeiro, segundo, terceiro passo e parou. Aí de repente, você viu que não estava 
andando nem para frente, nem para trás, e largou de mão, desistiu. Amém? Que Deus 
tenha misericórdia de nós. Reforçando o que o Toninho falou, o risco enorme que nós 
corremos é de pegar a armadura de novo... Vestir a armadura de Saul. A armadura 
que Saul deu para Davi. A armadura do homem.  
 Alguém quer falar mais? Vitor? 
 
Vitor: Amém. Eu concordo. Fico até querendo não falar nada, para não estragar... Foi 
muito boa a reunião... O comentário do Toninho... E é isso que está acontecendo 
comigo. Eu acho que fui trazendo de volta o valente. Fui vestindo essa armadura. Mas 
graças a Deus, eu vejo pela palavra que Deus está chamando a atenção; ainda está 
em tempo de falar com ele: Senhor, tome conta da minha casa, faça morada 
permanente. A nossa segurança, a nossa salvação, é Deus fazer morada em nós. Eu 
concordo. Eu começo a perceber, na minha vida mesmo... Comida, bebida, os 
cuidados da vida vão crescendo. Às vezes antes não fazíamos questão antes dessas 
coisas... E também, como o senhor falou, a questão da casa desunida. Às vezes você 
puxa para um lado, a mulher puxa para outro. É o mesmo exemplo com Deus. Tenho 



77 
 

que saber se a minha opinião está divergindo da opinião de Deus. Mas é isso, amém 
mesmo. É pedir a Deus misericórdia. Orações, súplicas.  
 
 Isso, insistir. É bater na porta. “Senhor, eu não quero que isso aconteça na 
minha vida, tenha misericórdia”. Continuar crendo... Os exemplos daqueles que se 
afastaram de Deus... Não vestiram a armadura de Deus. Às vezes, a sua armadura 
estava no chão, a hora era aquela, você deveria se vestir da armadura de Deus, mas 
aí você bobeou, o inimigo viu que você não havia feito nada e retornou.  
 Amém. Vamos curvar nossas cabeças. 
 
ORAÇÃO: 
 
 Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Se o Senhor, nos dias da sua 
carne, fez orações e súplicas a quem o podia livrar... Se o Senhor fez isso, e sendo o 
Senhor o caminho, a luz, não seria o que nós devemos fazer também? Orações e 
súplicas. Não confiar na nossa armadura; não confiar na nossa própria justiça, não 
pensar que à hora que quisermos, iremos fazer as coisas. Não é assim. Não é na hora 
que eu quiser. Se eu deixar, pode ser muito tarde depois. 
 Não é pela minha própria força, não pelo meu entendimento, minha própria 
justiça. Deus tem que me guiar. O Senhor tem que ser a minha justiça, a minha força. 
O Senhor tem que ser a minha salvação e eu não posso achar que na hora em que eu 
quiser eu farei. Não é assim. Amém, Jesus. 
 Senhor, tenha misericórdia da igreja, nos perdoe. Traga de volta aquilo que nós 
perdemos. Traga de volta! Agora nós sabemos o que aconteceu. O Senhor estava 
dizendo: “Não deixaste, por acaso, o seu amor? Não deixaste para trás o quanto você 
me queria?”. Não teria sido diferente, meu Deus, se nós estivéssemos perto? Perdoa-
me, Jesus. Tenha misericórdia de mim, Jesus. Renova, ó Deus, o meu amor. Renove 
a minha fé. Eu quero voltar, quero experimentar, de novo, a tua presença, a tua graça. 
Tenha misericórdia de nós.  

Olhe para esta igreja, olhe para estes irmãos. Eu tenho certeza que nós não 
desejávamos te perder, Jesus. Nós não desejávamos ficar longe. Traz de volta, Jesus, 
o nosso amor. Amém. Aleluia. Desejem, orem, peçam. Vamos nos derramar nos pés 
do Senhor, e dizer: “Jesus, se o que nos falta... Dá-nos, Senhor Deus, o que 
perdemos”. “Volta para mim”, diz o Senhor. Amém. Aleluia.  
 
LOUVOR: 
 
 Eu estou a tua porta. Amigo, ouça a minha voz... 
 


