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Goiânia,01 de janeiro de 2011. 

 

1 - A IMPORTÂNCIA DA PALAVRA 

 

 Amém. Deus abençoe! Vamos abrir nossas bíblias em Lucas capítulo 8: 

Lucas 8:4-15 

 “4) E, ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com 
ele, disse por parábola:  

5) Um semeador saiu a semear a sua semente, e, quando semeava, caiu alguma 
junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram.  

6) E outra caiu sobre a pedra, e, bnascida, secou-se, pois que não tinha umidade.  

7) E outra caiu entre espinhos, e, crescendo com ela os espinhos, a sufocaram.  

8) E outra caiu em boa terra, e, nascida, produziu fruto, cento por um. Dizendo 
ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 9) E os seus 
discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? 10) E ele disse: A vós 
vos é dado conhecer os mistérios do Reino de Deus, mas aos outros, por 
parábolas, para que, vendo, não vejam, e, ouvindo, não entendam.  

11) Está é, pois, a parábola: A semente é a palavra de Deus;  

12) E os que estão junto ao caminho, estes são os que ouvem; depois vem o 
diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem, crendo; 

 13) E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem 
com alegria, mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e, no 
tempo da tentação, se desviam;  

14) E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e, indo por diante, 
são sufocados com os cuidados, e riquezas, e deleites da vida, e não dão fruto 
com perfeição;  

15) E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a  conservam 
num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança”. Então, nós 
falávamos a respeito da palavra; da importância que tem a palavra.  

Eu creio que todos aqui já ouviram o evangelho totalmente... Um pouquinho 
antes, no versículo 1, diz assim: “1) E aconteceu que, depois disto, 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”. Então vejam bem, de cidade em cidade 
Jesus ia ensinando o evangelho. Ele passou algum tempo aqui na terra, pregou o  
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evangelho e foi embora. Será que ele deixou de falar alguma coisa? Será que 
ele omitiu alguma coisa? Não. Tudo que tinha de ser falado, ele falou. Ele passou de 
cidade em cidade falando a respeito do evangelho. Vocês acham que, nesses 30 anos 
que nós estamos aqui anunciando o evangelho, nós omitimos alguma coisa? Nós já 
repetimos muitas vezes a mesma palavra. Mas ele falou: “11) ...A semente é a 
palavra de Deus”. Saiu o semeador a semear, e a semente que ele usava era a 
palavra.  

A palavra tem uma importância fundamental em nossas vidas. É da semente 
que nasce a árvore. A planta nasce é da semente. Qualquer que seja a planta, ela 
precisa de uma semente [para existir]. E o Reino de Deus que será constituído pelos 
filhos de Deus; pelo povo de Deus... Então esse povo, essa família, a nação santa, 
povo de Deus, será escolhido através da palavra. Deus saiu semeando a palavra... A 
terra somos nós... A palavra jogada no chão não irá resolver. A semente é a palavra; a 
terra somos nós.  

Deus escolherá dentre nós o Reino de Deus. “E aconteceu que, depois disto, 
que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o 
evangelho do reino de Deus...”. Então o Reino de Deus, o Povo de Deus... Eu não 
me canso de falar isso, de dizer a vocês, que a oportunidade de vocês fazerem parte 
do Reino de Deus... Prestem atenção. Será que isso não está mais tocando no seu 
coração? Por que eu falo isso? Porque muita gente já não importa mais com a palavra. 
Muita gente já não dá mais ouvidos a palavra. Vocês acham que essas pessoas que 
não estão levando a palavra a sério mais se enquadram em qual situação aqui? Será 
que essa pessoa é uma boa terra? Aqui diz, no versículo 15, que algumas palavras, 
algumas sementes, caíram em boa terra: “...esses são os que, ouvindo a palavra, a 
conservam num coração honesto e bom e dão fruto...”. Vocês não acham que 
quem ouviu a palavra e levou a sério... Porque muita gente não está ligando para a 
palavra. Mas por que a pessoa não está ligando mais para a palavra? Por que a 
pessoa não está mais valorizando, dando crédito à palavra? 

Dora: A pessoa vai endurecendo o coração, vai deixando de dar importância. Vai 
dando valor em outras coisas. 

Você acha que essa pessoa sabe onde está a bíblia dela? Será que ela lê as 
escrituras? Faz orações? 

Irmã1: Não. 

       Ela não está nem aí. Nem vou falar outras palavras, porque não posso falar aqui. 
A verdade é essa. Que a palavra, que é a semente do filho de Deus... Para vocês 
verem, o filho de Deus só pode nascer através da palavra. Mas vocês concordam que 
a pessoa vai desprezando e afundando no pecado? Vai se envolvendo com o pecado  

com uma facilidade tão grande...  Lá em João 14 Jesus diz assim: “aquele que me 
ama guarda as minhas palavras; aquele que não me ama não guarda as minhas 
palavras”. Às vezes nós até defendemos o irmão: “Não, o irmão está... O irmão foi 
não sei o que...”. Tem gente que puxa o... ‘os órgãos do irmão’, aí quer arrumar um 
jeito de defender o irmão. Não defenda! Aquele ali é filho do cão! Entenderam? É seu  
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marido, é sua esposa, sua mãe; mas não é filho de Deus. Ele já teve a oportunidade 
de ser filho de Deus. O cavalo já passou na porta arriado; e ele não guardou.  

Saiu o semeador a semear, procurando quem realmente quisesse, desse valor; 
quem quisesse ser filho de Deus. Mas a principal e fundamental característica de um 
filho de Deus é exatamente o amor que ele tem pela palavra de Deus. Não outra 
possibilidade, não há outra forma, de fazer uma pessoa se tornar filha de Deus. Nós 
que estamos na ativa percebemos que, quando a pessoa despreza a palavra, não 
demora muito a pessoa a se enveredar para o caminho da perdição; ela só faz coisa 
errada, tudo ela irá fazer errado. Porque não guardou a palavra, tudo a pessoa irá 
fazer errado. Se ele casar, ele casará errado. Se ficar rico, ficará rico de forma 
errada... Porque está escrito assim: “a benção de Deus não causa dores” (Provérbios  
10:22). A outra benção causa dores. Então, ele ficará rico, mas aquilo irá doer, ele se 
arrependerá de ter ficado rico daquele jeito. 

 “Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz as igrejas”(Apocalipse 2:7). 
Preste atenção e veja que a sua segurança, a sua proteção, a sua guarda é a palavra. 
E a palavra não pode estar tipo: “espere aí que eu vou ver onde está escrito”. Porque 
isso não resolve. A palavra precisa estar no seu coração. Quando você abrir a boca, 
para conversar com quer que seja, sairá a palavra de Deus. Porque você é uma fonte, 
assim como Jesus falou para aquela mulher: “se você beber da água que eu lhe 
der...”. Se nós estamos aqui, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, dando de 
beber a água da vida, a palavra de Deus, e as pessoas estão amando... Eu me lembro 
de, um tempo atrás, alguém dizer: “eu estou amando essa palavra”. Ela já não ama 
mais, já foi embora, mas ela disse naquela época. 

Mas você tem uma coisa muito preciosa, que é a palavra. Quando você tem a 
palavra, o diabo sabe que você adquiriu alguma coisa preciosa. Preciosa quer dizer o 
quê? Que tem valor. E o diabo sabe que você tem aquele valor. Ele sabe que aquilo 
que você adquiriu é muito precioso e que aquilo pode te salvar, te tornar filho de Deus, 
te levar para o céu; então ele vai tentar arrancar fora o que foi semeado. No versículo 
12 diz: “...depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra...”. Ele sabe! Gente, 
nós não estamos lutando contra carne ou contra sangue, é contra demônios. A nossa 
luta é contra espíritos. E ele sabe o valor que a palavra tem para você. Aí o que ele 
faz? Ele tira a palavra é lá de dentro do seu coração. Não sei como ele faz para ir lá, 
mas ele vai lá dentro e tira. Como está escrito mesmo? “12) E os que estão junto ao 
caminho, estes são os que ouvem; depois vem o diabo e tira-lhes do coração a 
palavra...”. Onde eles estavam? Junto do caminho. Quem falou que estava no 
caminho errou, porque não estava no caminho. Não chegaram a entrar no caminho; 
não chegaram a assumir, a entender. Porque quando você entende, quando você 
realmente sabe o que está fazendo, ele não toma. Ele chegou até Jesus e tentou, de 
muitas maneiras, tirar [o que Jesus tinha], mas Jesus sabia o que estava fazendo: 
“Mas não está escrito assim, assim?” e Jesus dizia: “Está, mas também está escrito 
assim!”. Jesus sabia perfeitamente o que estava acontecendo, ele estava no caminho. 
Mas quem está à beira do caminho, inclusive, muitos estão à beira do caminho, nunca 
estiveram no caminho. Vem à reunião, sai da reunião, vem ao encontro, sai do 
encontro, mas não entra na cabeça, não assume de jeito nenhum.  
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Não adianta dizer, Ramiro... Não adianta tampar o sol com a peneira e dizer que 
fulano é assim, fulano é assado. Não! Deus sabe quem está no caminho e conhece 
aquele que nunca esteve! Eu pergunto a você: Judas algum dia entrou no caminho? O 
máximo que ele chegou foi a beira do caminho. Amém? E muitos de nós, o máximo 
que fizeram foi chegar até a beira do caminho. Na beira do caminho dá para ouvirmos? 
Sim. Dá para ver o que está acontecendo no caminho? Sim. Na beira do caminho nós 
podemos profetizar? Sim. Podemos chorar? Sim. Nós podemos fazer uma série de 
coisas na beira do caminho. Então, essas pessoas que estão à beira do caminho, não 
podem produzir, não podem entender como uma pessoa que está no caminho. A 
pessoa que realmente está no caminho é diferente.  

O caminho é Cristo. O caminho é Jesus. O caminho é Deus. Esses dias a 
Carmem teve uma visão interessante. Quando eu ouço essas visões, elas me 
edificam. Mas isso não acontece com qualquer um, porque não é todo mundo que 
entende. As escrituras dizem que a palavra caiu, mas a falta de entendimento... O 
povo se perde por falta de entendimento. Então quando ela falou para mim que ele 
gritou assim [na visão]: “EU SOU DEUS!”, Ele gritou bem alto. Porque uma pessoa que 
está no caminho, ou seja, em Cristo, a última palavra que tem... Nos dias da voz do 
sétimo anjo..., coisa que a igreja já esqueceu há muito tempo, que já largou de mão. 
Já falamos tudo isso... Nos dias da voz do sétimo anjo, o que iria acontecer. 
Colossenses capítulo 1. Cristo em nós.  

E assim por diante.  Então, se a pessoa está aqui dentro, o que ela é? Pegue o 
microfone e responda o que ela é. Uma pessoa que está lá, faz parte do corpo, o que 
ela é? 

Irmã2: A igreja.  

Irmã3: Filho de Deus? 

Irmã4: Reinada por Deus? 

      O que esse dedo aqui é? E aquela pessoa que está lá dentro? [Na ilustração no 

quadro].  

Irmão1: É Deus. 

       Ninguém tem coragem de falar. E não está escrito: “Vós sois Deus”? (Salmos 

82:6) Se você faz parte do corpo, ninguém tem coragem de dizer. Mas você é... O que 

é o Ramiro? É o nariz dele que é o Ramiro? É a orelha dele que é o Ramiro? É a 

cabeça dele? Ou é todo o corpo dele? Todo o corpo dele que é o Ramiro. Então, 

quando nós entramos no caminho, quando nós fazemos parte, Cristo em nós, já não 

somos nós que vivemos, mas sim Cristo; nós já morremos. Quem vive é quem? Cristo!  

        É Deus. É porque vocês têm medo de falar. É mais fácil falar Cristo, jogar 

para cima dele. É mais fácil falar Jesus do que falar Deus. Vós sois, seus porcarias, 

Deus! Agora, você crê? Se Jesus Cristo não cresse que ele era Deus, ele não teria  
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feito a obra de Deus. Se você crê, creia para você, creia quietinho, creia calado. Eu 

não saio por aí dizendo que eu sou Deus, mas eu sou Deus. Você não precisa sair por 

aí... Se você não for Deus, você está fora, minha filha! Se você não for Deus, você 

está fora! E é por isso que você faz as bobagens que você faz, é por isso que você 

não ama a Deus, que você não tem a defesa de Deus. É porque Deus não está em 

você e você não está nele. “Quem está em mim e eu nele, esse dá frutos”. Aí a pessoa 

não tem compromisso com a palavra, com Deus, com a igreja, ela não é a igreja. Ela é 

uma baita de uma religiosa! Não deu certo aqui e foi para outro lugar. A igreja é o 

corpo de Cristo. Se eu estou aqui, eu faço parte desse corpo. O que é esse corpo? 

Deus. Jesus não era homem igual a nós? Era. E as pessoas chegavam e perguntavam 

quem era ele. “Será que esse homem é Elias?”. Não, ele não era Elias. Mas quando 

ele falava, ele dizia: “Eu sou o que sou”. “Eu e o pai somos um” (João10:30). “Quem vê 

a mim, vê ao pai”. Ou seja, quem vê a mim, vê Deus. É assim que nós precisamos ser. 

 Aí você olha... Se você achar que Deus não está muito visível... Você melhora, 

trate de melhorar! Olhe no espelho e se você achar que não está parecendo muito 

com Deus... “Não, eu não pareço com Deus. Os meus atos não são de Deus. O meu 

procedimento não parece com Deus”... Por isso está escrito: “Você, por acaso, 

aprendeu assim com Cristo?!” (Efésios 4:20). Paulo entendeu que ele precisava imitar 

a Cristo.  

 Ou nós não somos santos? Não somos filhos de Deus? Se você é filho de Deus, 

se você é santo, se você é alguma coisa, você tem que estar aqui dentro. Você está 

fora! Não temos compromisso, gente. Amém? É vida. Não tem como eu esconder a 

minha vida, não tem como esconder de ninguém o que eu sou. Assim como Jesus não 

tinha como esconder de ninguém o que ele era. Como que eu posso esconder, meu 

Jesus amado?! As vezes a palavra ainda não entrou no seu coração. Preste atenção. 

Eu não estou condenando você. Não estou culpando você. Só estou te dizendo que, 

as vezes, você ainda não entendeu o que eu estou falando, sua ficha não caiu. Leia no 

capítulo 8, versículo 16: “16) E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com 

algum vaso ou a põe debaixo da cama; mas põe-na no velador, para que os que 

entram vejam a luz”. Não tem jeito de você esconder um filho de Deus. Não tem 

como esconder uma pessoa que faz parte do corpo de Deus. Da mesma forma que 

não tem como esconder a luz. Jesus disse: “Quem realmente for, não terá como 

esconder”. Você conhecerá a árvore pelos seus frutos. Judas pelejou, mas não teve 

jeito. Você não esconde aquilo que você é. Não sei se eu consegui expressar. Estou, 

sinceramente, com vontade de mandar curvarem as cabeças. Porque não tem mais o 

que falar.  

 “Aquele que me ama, guarda as minhas palavras”. Você não ama a Deus! 

Então, a palavra de Deus não pode estar no seu coração. Presta atenção, gente! Eu 

não estou ofendendo ninguém, não. E só estou dizendo que não é fácil. E não é  
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qualquer um que vai fazer parte do Reino de Deus; levando o ‘negócio’ no peito, na 

brincadeira. Não vai fazer parte. É coisa muito séria. Quem quiser, negue-se a si 

mesmo. Larga de brincadeira. Pegue a sua cruz. Tome jeito. Pare de brincar.  

 “Passará os céus e a terra, mas minhas palavras não passarão” (Mateus 24:25). 

Você quer ser filho de Deus? Você quer o céu? Você quer o Reino de Deus? Haja o 

que houver, custe o que custar... Ele nega a si mesmo, perde a vida, porque ele quer, 

e ninguém pode impedir aquele que quer. A palavra irá salvar ele, porque ele quis. 

Quem irá salvá-lo? A palavra. Porque a palavra foi parar no coração dele. Ninguém irá 

te impedir, meu irmão, se você quiser. E quem não quer? Eu conheço de longe! Eu 

conheço pelo cheiro!  

 Salmos 119:  

“9) Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua 

palavra”.  

Às vezes o jovem não sabe o que fazer. Às vezes o jovem não sabe com quem 

namorar. Às vezes chega um jovem que não sabe se deve ou se não deve. Sabe qual 

a situação desse jovem? Ele não está no caminho. O que falta para ele? A palavra. Ele 

quer que as coisas aconteçam ocorram de maneira favorável para ele, mas ele não 

guarda a palavra, não tem compromisso com a palavra, não quer Deus, mas quer que 

as coisas deem certo. Ele quer que as coisas deem certo para ele, porque ele reúne! 

Ué, o diabo também reúne! Ele vem... E as coisas são confusas, são difíceis, as coisas 

não acontecem conforme ele gostaria, ele não é abençoado... Lembra de uma música 

que cantamos dias atrás: “quando eu obedecer...”? Ponha ela ali, por favor [no 

reprojetor]. 

 Então, não dará certo para o jovem... Meu filho, não é porque você é jovem, não! 

Vocês sabem! Para algumas coisas vocês são jovens! Para algumas coisas vocês 

querem orientação! Mas para outras eles não vêm pedir, não! Eles já sabem como é 

que faz! Para umas coisas eles já estão tudo: “Ora para mim, viu, irmão?! Ore por 

mim, porque eu estou indo!”. Meu filho, você está indo é para o inferno! Você está indo 

para onde o cão está! Porque ou você sabe a palavra e não está dando importância, 

ou você não sabe, ou você ignora! E você será abençoado? Só pelo fato de você ser 

jovem, você acha que o diabo não age na sua vida?! Você pensa que o diabo não está 

tomando conta da sua vida porque você é jovem?! Mas muito pelo contrário! Ele quer 

arrebentar com a vida dos jovens. E os jovens insistem em... Cadê a bíblia dos 

jovens? Porque os jovens não têm bíblia? Eles sabem tudo do que não presta, mas 

não têm bíblia, não tem compromisso com Deus! Não dizem: “Pai, me ajude a levantar 

tal hora, porque tem reunião. Eu preciso orar. Eu preciso buscar a Deus”. Não querem 

saber disso. É jovem, é mãe, é pai, e não vale nada! E quer que as coisas deem certo.  
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Aquilo ali (a letra da música ‘bendito serei’ que está no projetor), quando eu ouvi, 

vi que foi inspirado por Deus, porque é a pura verdade. Eu não preciso correr atrás de 

bênçãos. Eu serei abençoado sim. Deus me abençoará, porque Deus é justo. Agora, 

Deus não me abençoará se eu estiver negligenciando. As escrituras dizem... Por que 

eu falo aqui, pego a bíblia, leio alguma coisa... Mas a palavra está aqui dentro, ela sai 

quando ela quer. Na hora em que eu preciso dela, ela sai. Por que ela está aqui 

dentro? Porque eu amei a palavra. Amei, amo, e amarei, se Deus quiser. E eu preciso  

vigiar, eu preciso ter cuidado, porque quem está de pé também cai. Eu também 

preciso me cuidar. Mas muita gente que aparentemente amou já não ama mais. É a 

mesma coisa com o relacionamento de homem e mulher. Às vezes a pessoa diz que 

ama, mas no outro dia não ama mais.  

Agora, a palavra, quando você ama, gosta, aprecia, tem prazer, é como um 

tesouro. Deus disse que é algo precioso que a pessoa cavou... Quanto mais você 

quer, quanto mais você ama, mais você irá procurar saber. E quando você abre a 

boca, como Jesus disse: “É uma fonte a jorrar” (João4:14) Amém? Bastava que você 

realmente amasse um versículo. Chore e fale: “Senhor, por que eu não amo? Por que 

eu não dou valor? Senhor, tenha misericórdia. Senhor, ponha a tua palavra em meu 

coração. Quebre esse coração duro”. E aí jovem, pai, mãe, seja quem for, Deus irá 

guardar o seu caminho. Deus ensinará a você. A sua benção chegará. Não vá correr 

atrás da benção, porque você vai se dar mal. Espere com paciência no Senhor, espere 

em Deus.  

“Como purificará o jovem o seu caminho?”. Está perguntando. Você acha 

que a Divina tem condição? Acha que a Sandra tem condição de guardar, de purificar 

o jovem... essa menina que vai crescendo do seu lado aí, Sandra? Você tem condição 

de guardar o caminho dessa menina, Sandra? Não tem, minha filha. Pode ter certeza 

de que você não tem. Isso aí, minha filha, quando virar a cabeça por causa de um 

‘trem’ aí, você já está... Isso aí quando virar a cabeça, “água de morro abaixo, fogo de 

morro a cima”! Aí, Sandra, você vai ter só que chorar e concordar com ela, para não 

perder a filha. 

Para não perder o filho, você tem de concordar com ele. Nós somos medrosos, 

nós somos fracos. E nós, para não perdermos o filho, concordamos com ele: “Vá, meu 

filho, enfie o pé na m****. É isso mesmo que você quer? Vá!”. Porque, para não 

perder... Não é assim? Mas por quê? Porque você não ensinou, não botou o joelho no 

chão pelo seu filho! Você viu que o seu filho crescia sem Deus e você não importou. 

Você não achou que tinha importância! E você também estava sem Deus. Mas aí você 

fez só bobagem, você fez só besteira. Você esqueceu de Deus! Não estou ficando 

doido, estou? Estou falando a palavra. É exatamente isso. 
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Parece que nós não vemos. Parece que a mãe, o pai, eles não vêm que os 

filhos... Que a filha virou moça, não percebem que o filho virou homem. Não imaginam 

o que pode estar acontecendo. Mas a única coisa que poderia guardar... Aqui diz: 

“Como purificará o jovem o seu caminho?”. Como? Só tem uma resposta:  

observando-o conforme a tua palavra. Observa se o caminho está de acordo 

com a palavra. Se você está em uma boate, isso está de acordo com a palavra? Não. 

Você está lá no motel com o seu namorado; está de acordo com a palavra? Não. Você 

está com uma roupa indecente; está de acordo com a palavra? Observe o caminho e 

veja se o caminho que você está é de acordo com Deus. E a mãe não vê, e o pai não 

vê, e a tia não vê... E quando vê, faz vista grossa.  

Deus disse: “Se você esquecer de mim, eu me esquecerei de você”. Amém? Eu 

já vi jovem dizendo: “Mãe, mas se for do jeito que a senhora está falando, eu não irei 

me casar nunca!”. Minha filha, melhor seria que você realmente não se casasse. Veja 

se o seu caminho está de acordo com a palavra. Isso não é só para os jovens. Vocês 

concordam? Não fiquem tristes, porque é para o nosso próprio bem. Versículo 1 do  

Salmo 119:1-2/15-16 

“1) Bem aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do 

Senhor.  

2) Bem aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de 

todo o coração.”  

Agora vamos ler o 15:  

“15) Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus  caminhos.  

16) Alegrar-me-ei nos teus estatutos; não me esquecerei da tua palavra”.  

Olha aí, gente. Olha para o caminho de Deus! Olha para o caminho que Deus 

andou! Nós estamos em uma terra estranha... Ontem conversando com um senhor, eu 

dizia: “Sabe o que é o inferno? É isso aqui que estamos vivendo”. Tem que melhorar 

um pouquinho para chegar no inferno; ainda não chegou. Porque isso aqui não é o 

céu, viu?! Jesus Cristo desceu. Ele saiu de um lugar para o outro. Quem estiver 

achando que isso aqui é céu, dará com os burros na água. Isso aqui chegará a um 

ponto que você entenderá que deveria ter buscado o céu há muito tempo. Nós 

tínhamos que ter buscado o céu há muito tempo. Enquanto estivermos neste corpo, 

estaremos exilados. Quem sabe rezar a “salve rainha”? Pois deveriam. Vamos mandar 

imprimir e deixar a “salve rainha” aí para vocês não esquecerem que nós estamos em  
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uma terra que não é a nossa terra. Degredados. O pessoal que estava em Portugal, na 

época do descobrimento do Brasil, foi degredado para o Brasil e foram obrigados a 

ficar no Brasil. O pessoal que cometia crimes lá era obrigado a ficar aqui, os 

degredados. 

“Salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve! A vós, 

bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, 

neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos 

misericordiosos a nós volvei...”. Quer dizer: “olha para nós!”. Mas você sabe que não 

pode esperar na “salve rainha”. No que você pode esperar? Na palavra de Deus. Mas 

a reza da “salve rainha” tem razão. A reza que está lá está certinha. Nós estamos aqui 

e ficamos na ilusão. E vai passando tempo, e vai passando dia, e nós não acordamos. 

E o céu vai ficando cada vez mais distante, mais difícil, mais longe. Mas não estou 

falando isso para todo mundo, não. Que estão enquadrados nessa palavra são uns 

três ou quatro só. O resto, graças a Deus... Amém?   

 

Aí, Toninho, não ama a Deus, não quer Deus, e se nós deixarmos, acabamos 

seguindo... Não anda no conselho do ímpio, não anda no caminho do pecador. “Eu 

não posso, esse não é o meu caminho”. Amém. 

Versículos 17, 18 e 19:  

“17) Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra...”  

Isso, nós temos que chorar e dizer: “Senhor, eu não amo, eu não tenho prazer... 

Mas me dê esse prazer, ponha no meu coração, para que eu possa observar”. Porque 

como eu irei observar a palavra se eu não tenho prazer? 

 

      “18) Desvenda os meus olhos, para que vejam as maravilhas da tua lei.  

   19) Sou peregrino na terra; não escondas de mim os teus mandamentos”. 

 Só mais um versículo para terminarmos:  

      “66) Ensina-me bom juízo e ciência, pois cri nos teus mandamentos.  
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67) Antes de ser afligido, andava errado; mas agora guardo a tua palavra.  

68) Tu és bom abençoador; ensina-me os teus estatutos” 

 Quem guarda o nosso caminho, quem nos livra do mal, é a palavra de Deus. É 

o evangelho. Deus protege você, guia você, leva você com ele, através da sua 

palavra. Os jovens que estão aqui entenderam? Acreditam que a palavra de Deus 

pode guardar vocês? Que a palavra de Deus pode livrar vocês de todo o mal nas suas 

vidas? Acreditam que a palavra de Deus pode abençoar? Então, você tem que buscar 

essa palavra. Você tem que ser uma terra que absorve essa palavra. Medita nela. Um 

versículo... Eu sei que é difícil para os jovens pegar a bíblia e ler, mas se você pega 

um versículo e medita, pensa, raciocina... Esses que eu dei hoje, por exemplo, você 

pode meditar neles. Isso serve para os jovens e para nós, como eu falei. Ponha uma 

mesa aqui, o adulto come um prato de arroz, mas a criança pequena come uma 

colher. O adulto come 1 quilo de carne, mas a criancinha come menos. Então, todos 

nós temos que pegar... Sente o seu filho do lado e leia... Porque não tem nada que  

possa nos guardar. Nada. Não adianta ter pai rigoroso, mãe rigorosa. Não 

adianta. Quanto mais rigorosos têm sido os pais, quanto mais sem educação e brutos 

são os pais, pior tem estado os filhos. Ensine o seu filho o caminho que ele deve 

andar. Se você mãe, você pai, sabe o caminho, ensine-o ao seu filho. “Meu filho, o 

caminho é Deus”. O caminho é a palavra, é Deus. Guarda porque ela irá te guardar do 

inimigo. É isso mesmo? Quem pode te guardar? 

 

 E aí, Paulinha, é isso mesmo? O que guarda você do mau caminho? 

 

Paulinha: Só a palavra. Achei interessante quando o senhor falou: “guarda a palavra 

no teu coração para que ela te guarde” e é verdade. 

 A única coisa que pode realmente te livrar, te guardar, é a palavra. “Guardei a 

tua palavra no meu coração”. Se você tem a palavra de Deus, ela te protege, ela te 

ensina o caminho que você deve andar. Ela mostra com clareza os maus... A diferença 

entre o que presta e o que não presta.  

Júnior: O Senhor falou uma coisa interessante no início... Que Abraão, os homens, 

preservaram muito a palavra. O que Deus deixou de importante foi a palavra. Tudo irá 

passar, mas a palavra dele, como mostrou na palavra do semeador, vai permanecer. 

Vai passar copa, natal, ano novo, mas a palavra... Aí uma coisa que achei interessante 

na parábola: junto ao caminho. Porque às vezes a pessoa ouve mas não assumiu o 

caminho ainda. Aí o senhor veio mostrando que o caminho é a palavra na vida da  
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pessoa. A decisão que ela toma é de acordo com a palavra. Então, se ela está no 

caminho, ela tem a palavra. 

 É, Jesus disse: “Eu sou o caminho” (João 14:6). Se você está no caminho, você 

está aqui dentro. E se você está aqui dentro, a palavra está... Porque a palavra, o 

verbo, é Deus. É a palavra que santifica você. “O verbo se fez carne” (João 1:14). De 

repente, se Deus está em mim... O verbo encarnado... Então não era um homem, era 

Deus. Deus vivo! Por isso que chama Deus vivo. Mas ele fez isso para que o Vítor 

também fizesse. Para salvar o Júnior. Para salvar o Rossini. A semente semeou os 

filhos de Deus. A semente fez esse filho e irá fazer outros filhos. Cada pessoa que tem 

a palavra tem Deus. Deus está nele e ele está em Deus. Ele é um pedaço de Deus. 

Ele é um galho da árvore. Então ele é Deus. O que é Deus? A palavra. 

 Amém, vamos curvar as nossas cabeças e pedir a Deus para que a palavra dele 

seja colocada em nosso coração, seja semeada em nosso coração.  

ORAÇÃO: 

 Amém, Senhor. Pai nosso que está nos céus; que não está nesse mundo, nessa 

terra, nessa carne. Pai, guardei a tua palavra, guardei os teus pensamentos. Tudo 

aquilo que o Senhor falou é verdade. Tudo o que o Senhor fala é verdade, porque o 

Senhor é a verdade, é a vida. Aqueles que viverem verão. Aqueles que estiverem na 

terra, e tiverem os olhos abertos, poderão ver a obra que o Senhor realiza em nossas 

vidas. Há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Há uma 

diferença entre os filhos de Deus e os que ainda não entenderam, ainda não 

guardaram a palavra de Deus no seu coração. Não tem dado, às vezes, a importância 

devida à palavra, ao evangelho, ao ensinamento de Cristo, à doutrina de Cristo; é ela 

que nos guarda, é ela que nos livra. Ensina, Senhor Deus, o caminho que eu devo 

andar. Ponha luz nas minhas trevas, acenda dentro de mim o candeeiro. Que eu ande 

na tua luz, no teu caminho. Ajuda-me, Senhor! Os seus caminhos são altos, os seus 

pensamentos são diferentes. Ajuda-me, Senhor! Aleluia! De que vale o homem ganhar 

o mundo inteiro? De que vale o homem conquistar todo o mundo se vier a perder o 

céu, a vida? De que adianta todo o nosso sucesso, a nossa grandeza, se perdermos o 

céu, se formos lançados na perdição, no fogo? O que irá resolver para nós? Ajuda-nos 

a querer bem, a amar, procurar entender. Ajuda-nos, Senhor.  

Perdoa-me se eu não tenho dado o verdadeiro crédito, o verdadeiro valor... 

Como o Senhor disse: como escaparemos nós se negligenciarmos essa salvação? 

Quem trará outra palavra? Quem ensinará a nós outro caminho? 
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Goiânia,27 de janeiro de 2018. 

 

2 - DE ONDE VEM O MEU SOCORRO? 

 

 Tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos abrir 

nossa bíblia no Salmos 121: 

Salmos 121:1 

1-Elevo os meus olhos para os montes; de onde me virá o socorro? 

Eu estava comentando aqui esses dias que eu nunca tinha observado a importância desse 

ponto de interrogação, tem um ponto de interrogação? Eu já vi muitas vezes a leitura desse 

Salmo, mas eu vi assim: elevo os meus olhos para os montes; de onde me vem o socorro.  Eu 

não fazia a pergunta!  "O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra." (Salmos 

121:2).   Vocês precisam entender o que eu vou falar, porque viram hoje de manhã na visão 

da Suzane o que vocês são. 

“Elevo os meus olhos para os montes; de onde me virá o socorro? ” (Salmos121:1) 

É UMA PERGUNTA. Por que dessa pergunta? Por que está fazendo essa pergunta? 

Já reparou? Olha aí na sua bíblia, vou dar um minuto para você pensar, ou dois, ou três, 

enquanto eu faço um desenho ali no quadro. Presta atenção.  

“Elevo os meus olhos para os montes; de onde me virá o socorro? ” (Salmos121:1) 

Então, eu estou ajudando, vou ajudar você a pensar, você está aonde? Está olhando para os 

montes, você está de frente para os montes, daí você faz a pergunta: de qual monte me virá o 

socorro? Enquanto eu faço o desenho vocês vão raciocinar...   

Vocês vão ver a importância, a grande importância do que nós estamos falando. É um 

privilégio pra vocês, com a idade que vocês têm, jovens... eu gostaria de ter tido essa 

oportunidade tão jovem como vocês são, de poder encarar uma coisa que Deus está 

colocando na mão de vocês, parar fazer e fazer bem feito. É um grande privilégio e vocês têm  

tudo para fazer, para lucrar, para usufruir desse privilégio! Presta atenção no que vamos falar 

aqui nessa primeira reunião.  

“Elevo os meus olhos para os montes; de onde me virá o socorro? ”(salmos121:1) De qual 

desses Montes me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor!  O que você pensou aí?  

Peguem o microfone.  
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— Heloísa: Ele elevou os olhos para os montes, perguntando de onde viria o socorro, e 

no outro fala que o socorro vem do Senhor. Então, eu entendi que o socorro vem do monte 

que está o Senhor, ou que o monte é o Senhor.  

—  Lorrane: Ele especificou qual o Senhor, "o Senhor que fez o céu e a Terra" 

(salmos121:2) e ele falou no plural. Então, eu entendi que os montes são senhores, os 

montes simbolizam que tem mais de um senhor, aí ele especificou: “o meu socorro vem do 

Senhor que fez os céus e a terra.” (salmos121:2) 

— Wender: Eu acho que esse monte sou eu. 

— Marcos Guilherme:  Os montes simbolizam vários pontos de vista. Então, quando 

ele fala ali, eu entendi que esses pontos de vista são: o do meu pai, o da minha mãe, mas o 

que me dá o socorro é o de Jesus Cristo.  

Aí vocês vão comparando e veem a dificuldade que é, cada um que eleva os olhos 

para os montes pensa uma coisa, mas nem sempre a pessoa pensa o certo. A Bíblia, as 

escrituras, elas foram feitas para a nossa salvação, o que vai nos mostrar, nos ensinar o 

caminho, o que vai nos ajudar são as escrituras sagradas! 

    Muita gente pelejou ao longo do tempo, trabalhando nesse sentido: salvar a humanidade. 

Pessoas que deram a vida e fizeram a sua parte, viveram seu tempo, a sua época. Nós 

estamos vivendo a nossa época, no relógio, no tempo de Deus, nós estamos vivendo 

exatamente o momento. Com certeza vai existir alguém na hora que Jesus estiver voltando, 

alguém vai estar vivo! Pode ser a sua geração, como a Rebeca estava falando para mim, que 

ela tem dificuldade para acreditar que Deus venha na geração dela, ela acha que não, que 

Ele vem na outra geração.  Ela não tem muita preocupação, ela não tem muito cuidado, ela 

não tem muito zelo, porque ela tem quase certeza que Deus não vem na geração dela. Não 

tem aquela palavra que diz assim:  que se você soubesse a hora que vem o ladrão, você não 

ia dormir, você ia ficar acordado, se você soubesse que horas viria o ladrão você, talvez, iria 

procurar fechar melhor porta, observar, chamar ajuda quem sabe.  Deus vem como ladrão 

que não avisa a hora, Rebeca. Ele não vai avisar para você que vai ser na sua geração, mas 

o que eu preciso fazer para não ser surpreendido pelo ladrão? Se eu não tenho o dia, nem a 

hora que o ladrão vem então eu vou me precaver todos os dias, porque se ele vier hoje 

amanhã ou depois...  

Vocês são inteligentes, até mesmo pelas respostas que vocês dão, dá para ver que 

vocês são inteligentes. Então, vamos voltar "elevo os meus olhos para os montes; de onde 

me virá o socorro?"(salmos121:1). 

 De qual Monte me vem o socorro? Vocês lembram que nós já fizemos muitas reuniões 

mostrando isso aqui. Todo mundo aqui, eu creio, já viu esse desenho, muitas vezes nós 

falamos sobre ele. Deus me mostrou, me veio na mente esse desenho quando eu comecei a 

buscar a Deus, lá no comecinho. Eu já falei isso aqui também, nós estávamos em um campo, 

do exército e eu estava ali fazendo parte daquele exercício.  A formação do lugar era assim,  
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desse jeito (se referindo ao desenho no quadro), eram muitos montes, não muito grandes, 

não muito altos, eram exatamente assim como vocês estão vendo.  

Era ali na região de Silvânia próximo de Brasília, mas tinham alguns montes que 

sobressaiam sobre outros montes e tinha um monte mais alto, na minha mente vinha 

exatamente isso: cada monte simbolizava uma coisa e que eu estava em cima de um monte 

desses, então, cada monte desses simboliza uma coisa. Deus me fez entender assim: que a 

Terra ela é constituída desses montes; não tem uma pessoa na terra que não esteja em 

algum desses montes, ou ele é espírita, ou ele é ateu, ou ele é da Assembleia de Deus, ou 

ele é presbiteriano, ou ele é da Universal, ou ele é  católico, do Evangelho Quadrangular, 

Batista, Adventista, testemunha de Jeová, Mórmons, igreja de Deus, Igreja de Cristo, 

Valdomiro, RR Soares, Luterana... precisava de uns 20 quadros desse aqui, para colocar 

todos os nomes que existem. Então, cada monte desse aqui simboliza um povo. 

E o que é povo? também, lá atrás nós já fizemos reuniões sobre isso, que a palavra 

"povo" caracteriza uma série de coisas, por exemplo: o povo indígena, o povo brasileiro, o 

povo americano... cada povo tem as suas características. O que caracteriza um povo é: a 

língua, o costume, o território, a fisionomia; o chinês, o japonês, o africano, por exemplo, tem 

uma fisionomia diferente do latino. Você pega o latino e comparando com o alemão, o alemão 

é alto, branco, ele tem uma característica diferente do chinês. O que caracteriza o povo são 

esses detalhes, e Deus me fez entender o seguinte: que existe, de um modo geral, o povo 

brasileiro, porém do ponto de vista de Deus o povo brasileiro é um povo dividido, porque 

existe um povo que tem uma característica, outro povo tem outra característica; Assembleia 

de Deus é um povo, a Igreja Batista caracteriza outro, por isso cada um desses montes é um 

povo, por exemplo, o Adventista do Sétimo Dia, na sexta-feira a partir das 6 horas da tarde 

não fazem nada. Você vai conversar com um Adventista ele tem uma conversa diferente. 

Quando você conversa com outra pessoa, já observa: "ele é assembleiano" ou "ele é da 

Universal", você observa e vê que ele é a Universal. Você conversa com uma pessoa e 

observa que ele tem uma característica diferente.  

O espírita, quando ele começa a falar, rapidinho você já começa a perceber que ele 

enfatiza o aperfeiçoamento do homem através da reencarnação. Você está em Foz do 

Iguaçu, por exemplo, e passa pro lado do Paraguai, já percebe imediatamente a diferença, na 

comida, nas vestes, nas pessoas, a língua, o jeito de trabalhar, tudo é diferente. Ou seja, o 

brasileiro não é igual o paraguaio. O batista, o presbiteriano, às vezes chega e pergunta pro 

outro: “Você é crente? Então nós somos irmão. Apesar de a sua igreja ser uma e a minha 

outra”. Mas por que eu não vou pra dele e ele pra minha? Porque elas são diferentes. O 

católico é católico, o presbiteriano é presbiteriano e assim por diante. 

Deus me fez entender que cada monte desse é uma denominação e Ele me chamou 

atenção na hora para o seguinte: E o Povo de Deus? Na época eu estava em um monte, eu 

estava em uma denominação, foi quando Deus falou para mim: “Olha para os montes” eu 

olhei para os montes. Eu estava onde, quando olhei para os montes? Eu estava em um 

monte. Para Deus falar isso com você, você vai precisar estar em algum monte; eu disse que 

não tem uma pessoa na Terra que não esteja em algum monte. Então, se tiver uma pessoa 

ela vai estar em algum monte. Monte dos ateus... Eu estava em um monte, eu estava na  
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Igreja Católica, aí, é como se Deus me fizesse uma pergunta: “E qual desses é o povo de 

Deus?”. Mateus, você olhando para os montes, se Deus perguntasse para você se é o monte 

que você está... Porque é como eu falei, cada povo tem uma característica. Ao longo do 

tempo, quando o povo de Deus saiu do Egito, os egípcios tinham uma característica diferente 

dos hebreus e no caminho eles encontraram outros povos e cada um tinha uma característica 

diferente.  

O povo de Deus tem uma característica diferente e Deus me fez ver isso. Na época eu 

estava realmente começando minha conversão, mas quando eu vi as escrituras eu percebi 

que eu precisava encontrar o Povo de Deus, eu estava na Igreja Católica, eu não saí de lá, 

mas eu procurar primeiro lá. Como é esse povo? Quais suas características? O povo de Deus 

é diferente dos outros povos, tem que ser! Eu fiquei quase 2 anos na Igreja católica, na época 

eu mexia com espiritismo, macumba, era maçom e mais isso, mais aquilo, e era católico 

também. Eu estava na igreja Católica também, fiquei lá quase dois anos e cheguei na 

conclusão, depois de muita luta, muita confusão, vocês não imaginam o que eu passei ali, e 

depois de muita peleja, porque eu queria achar o povo de Deus lá dentro, Deus me fez 

entender perfeitamente e disse “Olha aqui você não vai achar, não tem como, ele não existe 

aqui”. E eu então imaginava assim: “então vai ser os crentes!” porque, por exemplo, os 

espíritas eu já descartei logo, a macumbaria também. Ali na Igreja Católica mesmo eu já fui 

descartando várias coisas. Eu fui descartando tudo porque, eu queria aquele que mastiga 

chiclete na reunião (risos)... Estou falando é do Povo de Deus! aquele que mastiga chiclete no 

meio da reunião, essa não é uma característica diferente?  Os que chegam atrasados...  

Aí eu comecei a pensar: “Nossa vai ser os crentes, agora é chegar lá e encontrar o 

povo”. Tanto é que, lá em Pirenópolis eu tinha horror dos crentes, porque eles eram 

extremamente chatos, não podiam isso, não podiam aquilo, vestia umas roupas diferentes, 

etc. Eu já fiquei imaginando “Meu Deus será que vai dar certo?”. Então, eu fui tomar 

conhecimento, assisti um culto... eu fui só correndo por fora para ver, “Será que é Assembleia, 

será que é na Restauração, na Igreja Batista?” Eu encontrava com alguém e ele falava: 

“Vamos lá na minha igreja, você vai ver que a minha igreja é diferente”. Acabei sendo 

batizado na Igreja do Evangelho Quadrangular, lá eles me pegaram de todo jeito, me botaram 

para fazer e me deram uma carteirinha de obreiro, aí me botou lá na frente para fazer a 

pregação, eu estava meio perdido. Fiquei lá uns seis meses, porque o pastor era um 

conhecido, eu cheguei no Coxim e ele falou: “você vai na minha igreja, com muito prazer 

Fleury”, mas o que eu estava procurando lá na igreja? O povo de Deus e eu não pude ver! Vi 

muitas coisas que não condiziam com o povo de Deus. Eu ficava triste, eu saia triste, porque 

eu queria achar. E para onde eu ia? Para outro Monte. Aí, “tal pastor vem pregar em Goiânia”, 

aquele Caio Fábio, eu andei atrás dele um tempo, e pronto, eu vi que não era o povo de 

Deus. Eu não via! Eu não vi as características, eu não via a língua, eu não vi os costumes e 

eu ficava cada vez mais triste. 

De repente eu encontrei uma turma de umas 40 pessoas, no fundo de uma garagem, 

muito simples, orando buscando. Eu cheguei lá e encontrei pessoas que tinham saído de 

outros montes, eles estavam reunidos ali com a finalidade de ser o povo de Deus! Não tinham 

denominação, colocaram o nome “Comunidade Evangélica”.  Irmãos que vieram de todos os  
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outros montes com a finalidade de se tornar o povo de Deus. Foi até chegar um ponto que 

Deus me mostrou em um sonho. Eu fui convencido por eles que lá seria diferente, mas 

chegou um determinado momento em que eu observei que tinha tomado um rumo diferente. 

Eu chamei e conversei com os líderes e falei: “olha, nós estamos tomando um rumo diferente, 

nós estamos saindo do propósito que tínhamos no começo”. Mas chegou um determinado 

momento que eu não pude ficar lá. Eu fui expulso, porque o que eu queria eu já não 

encontrava lá, chegou um momento de tanta dificuldade lá, que aquele povo se dividiu. Havia 

tanta divergência, tanta coisa que o povo dividiu, dali nasceu a Sara Nossa Terra e o 

Ministério da Comunidade Cristã (Fonte da Vida) a Sara Nossa Terra não come no prato da 

Fonte da Vida, eles são inimigos e assim vai indo. Mas o povo de Deus não existe? E o que 

eu estou fazendo hoje? Até hoje eu estou procurando o povo de Deus! Vamos abrir nossa 

bíblia em Miquéias capítulo 4 versículo 2. 

Miquéias 4:2 

 1-Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do SENHOR será 

estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e a ele concorrerão os 

povos. 

2-E irão muitas nações, e dirão: Vinde, e subamos ao monte do Senhor, e à casa do 

Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas; 

porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor." 

 Aí eu comecei a entender que existe o povo de Deus. E eu elevo os olhos para os montes, 

pedindo para Deus Socorro... “De onde vem o meu socorro?” Vamos lá no Salmos de novo: 

Salmos121:1 

1-Elevo os meus olhos para os montes; de onde me virá o socorro? 

 De qual monte vocês acham que vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor! 

(salmos121:2) Por que o meu socorro não vem daqui? Eu elevo os meus olhos para os 

montes, eu estou precisando de Socorro, de ajuda por que o meu socorro não vem daqui ou 

daqui? 

 — Lorrane: Porque o Senhor que fez os céus e a terra não está nesses outros Montes. 

 Amém!  É claro que vem desse monte (se referindo ao monte maior, na imagem pag 4). Qual 

monte? Onde o Senhor está, onde Deus mora, onde Deus tem os pés, onde Deus existe! E 

onde Deus existe, Onde Deus fica? Junto com o povo! Você não acha Deus em outro lugar 

que não seja com o povo de Deus! Por isso que, quando não tiver mais povo de Deus na 

Terra, não vai existir Deus na Terra, Deus só existe onde tiver um filho de Deus. O povo de 

Deus existe e é nesse povo onde Deus está, onde Deus habita, onde Deus tem os pés, é na 

casa de Deus!  

Vocês estão olhando ali fisicamente, mas eu posso sair daqui e fazer parte do Povo de 

Deus espiritualmente. Tem gente morando na Bélgica, mas ela faz parte do Povo de Deus, e  
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o que colocou ela aqui, foi o seu esforço, ela se forçou para ter a característica do povo de 

Deus, ela se esforçou para falar a língua do Povo de Deus, ela se esforçou para parecer, para 

ser semelhante, ela  se uniu ao Senhor. É assim que nós, nos tornamos povo de Deus! 

Aquele que se une ao Senhor se torna um com Ele, aquele que se une com diabo se torna um 

com o diabo. Você começa a parecer com aquele que você anda, você começa a parecer 

aquele que você convive, você começa a fazer a coisa igual aquele que você convive. Quem 

se une a Deus vai parecer com Deus! O único monte que vai ser realmente salvo, é aquele ali 

(se referindo ao monte maior, monte Sião. Se você quiser, então, ser salvo...Como nós 

falamos hoje de manhã, o que Deus vai destruir? Olha ali para os montes e me responde, o 

que Deus vai destruir? Deus esperou o tempo todo a pessoa sair de um monte e ir para esse, 

mas ela não veio. Essa é a importância do Povo de Deus; você tem que se esforçar e não 

ignorar o povo de Deus. 

 Moisés levava uma vida com os faraós, mas ele largou tudo aquilo e foi ficar com o 

povo de Deus. Até hoje, não é fácil você ser o povo de Deus, é um grande desafio. Mas Deus 

vai eliminar todos os montes, somente o Monte Sião vai ficar! Na terra que Deus prometeu 

não vai ter mais divisão! Uma só fé, um só Deus. Porque o mal do mundo é esse, o mal do 

mundo é esse negócio de fazer acepção de pessoas, de cada um querer ser mais 

engraçadinho do que o outro, um povo quer ser mais bonito que o outro, é por isso que o 

mundo vive nesse mal. Você concorda que Deus tem razão? Então meu filho, é a nossa 

peregrinação, nós estamos peregrinando pela terra procurando o povo de Deus. O povo 

Judeu veio, atravessou o mar, andou pelo deserto e quando chegou eles acharam o povo de 

Deus? Abraão, Isaque e Jacó andaram pela terra porque eles estavam procurando, eles 

imaginavam que eles eram o povo de Deus, e eram! Mas quando chegou um determinado 

momento que foi se corrompendo.  Jesus chegou na terra por quê? O que Jesus não 

encontrou? As características desse povo. Ele chegou encontrou um povo justo, santo? Então 

aquele povo era o povo de Deus, mas ele chegou para aquele povo e falou: “vocês são raças 

de víbora, filhos do diabo!”. Então aquilo que parecia ser, não era, porque não tinha as 

características. 

 Você não precisa falar “eu sou americano”, a pessoa vai olhar e vai saber que você 

não é americano, você tem cara de paraguaio, de boliviano..., mas de americano você não 

tem nada! Da mesma maneira, aquele povo que se dizia povo de Deus não era! E hoje você 

chega e fala: “eu faço parte, eu sou povo de Deus, eu tenho consciência de que eu sou filho 

de Deus”. Como eu vou poder mostrar? Jesus chamou: “Vem e vive comigo, anda comigo 

para você ver se eu sou”. O apóstolo Paulo falava “Eu sei em quem eu tenho crido, eu corro a 

carreira que me foi proposta”.  Se você tem dúvida, pergunta.  Se você me ver 2 horas da 

madrugada, 3 horas, se você me ver de manhã, qualquer hora que você me ver, eu vou estar 

do mesmo jeito! Não existe povo de Deus na hora da reunião e aí amanhã sai para trabalhar e 

já não é mais povo de Deus. Eu sou parte do povo de Deus pela manhã e de tarde eu já não 

sou? Eu sou o povo de Deus até novembro, já dezembro eu não posso ser povo de Deus? 

Aqui sou e quando eu vou para praia eu não sou mais? 

E você sabe quem vai herdar o Reino de Deus?  O povo de Deus! A nossa grande luta 

é, justamente, achar um lugar ali no meio do povo de Deus, eu preciso encontrar um lugar  
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para mim ali (se referindo ao monte Sião no desenho) “Senhor me deixa entrar, eu me 

esforço, eu quero entrar, eu quero comer as migalhas que caem da mesa Senhor. Eu sei que 

eu não sou digno de fazer parte desse seleto povo que vai herdar a Terra. Eu não posso me 

comparar aos homens porque realmente não sou digna. Porque dentre eles tem homens que 

dispensam qualquer comentário...”.  Então o fundador do Povo de Deus, o fundador desse 

Monte chama-se Jesus Cristo. Ao morrer, Ele desceu aos espíritos e foi falar com os espíritos. 

Vocês acham que resolve ficar sentado no banco assistindo reunião?... Aí a mãe fica: “minha 

filha você não vai para igreja? Vai para igreja...”. Os pais ficam pelejando para o menino ir pra 

igreja, resolve? Não.  Até que resolve, pelo menos você tem a oportunidade de quem sabe, 

cair uma semente no seu coração e ajudar você, porém, Deus quer muito mais de nós. Não 

tem nada garantido para a pessoa que fica assistindo reunião, e a pessoa pensa: “Eu assisti 

todas as reuniões, eu vou em todas as reuniões, eu me casei, formei minha família ali”, mas 

não é isso.  Você vai se identificar com Deus. Aí você chega e vai encontrar pessoas chatas, 

não vai ser fácil, mas é isso! Quando Moisés chegou, ele viu um povo difícil demais. Mas 

existe o povo de Deus! Ele fala a mesma língua, ele pensa do mesmo jeito, ele quer a mesma 

coisa, o seu objetivo é o mesmo, a sua vida é a mesma. Eles andam juntos! Você já viu no 

meio dos periquitos um pássaro preto? Você já observou que os pássaros da mesma 

plumagem andam juntos? Tem lógica você ver um filho de Deus lá no meio da bagunça? É a 

mesma coisa de você pegar um pássaro e colocar no meio de outros que não é do meio dele, 

e querer que ele vive.  

Então Deus fala que: “Aonde estiver a carniça ajuntarão os abutres porque é a 

característica dos abutres”. O povo de Deus tem as suas características! Muita gente quer 

mudar as características do povo de Deus, existe uma pressão muito grande nesses outros 

montes tentando mudar as características do povo de Deus, mas não vai mudar, o que Jesus 

falou?: “Sede Santo porque eu sou santo, sede perfeito porque eu sou perfeito (1 Pedro1:16).  

Sem mim você não vai ser povo de Deus”. A arca é Cristo e o povo de Deus vai estar na arca. 

O filho tem que parecer com pai. O que Jesus foi capaz de fazer, você vai ser também, o que 

Jesus quis é o que você vai querer também! O que Jesus pensou é o que você vai pensar 

também, o que Jesus viveu é o que você vai viver também! Ele falou: “Quem crer vai fazer as 

obras que eu faço” (João 14:12), então você precisa observar se você está indo para frente ou 

regredindo. Como que você vê, Filipinho, a sua situação? No momento você acha que você 

está na direção certa, no caminho certo, você está se tornando ou você está se afastando do 

Povo de Deus? Deu para entender? 

 —Filipe:  Deu sim. Eu nunca imaginei que um versículo desse, daria para explicar tão 

bem quando o senhor explicou. 

 Obrigado então! Porque o Flipinho fala rasgado, ele fala o que ele realmente sente, ele não 

esconde... Olha o cabelo dele!  

 —Filipe: Eu vejo minha situação e vejo o quanto eu estou regredindo, mas eu tenho a 

esperança que daqui para frente que eu possa pedir para Deus... 
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Amém!  Tem um motivo para ele estar regredindo, existe uma razão e eu não vejo 

como sendo culpa dele. O motivo pelo qual, não só ele, mas de um modo geral! Em vez de 

progredir caminhar, não tem sido assim... lembra da Visão da Rebeca? “Não parem, 

caminha!”. Então eu vejo assim; não é culpa do Filipe, é o tempo, é consequência. Agora se 

vem uma palavra dessa e ele entende, será que ele pode recuperar o tempo perdido?  Tocar 

para frente e falar: “graças a Deus, Deus abriu os meus olhos.” Então Deus fala: “entra de 

novo no caminho, pega de novo, vê aonde foi que você caiu, o que te fez cair. O que você 

comeu que te fez mal”. 

 —Filipe: É como eu estava falando, esta reunião me deu uma esperança muito 

grande, porque eu vejo que se eu quiser e me esforçar, eu tenho essa capacidade. Eu 

realmente quero me esforçar para fazer parte do povo e estar ali naquele monte, em que eu 

vou ser salvo.   

Então nós podemos ignorar o povo? Eu posso levar minha vida e o povo que se dane? 

Não! Eu preciso andar com os meus irmãos, porque eu vou aprender. Não tem como eu me 

tornar filho de Deus longe dos meus irmãos, não tem como eu me tornar filho de Deus fora do 

monte, não tem como eu me tornar povo de Deus estando em outro monte.  “Ah eu vou ficar 

Naquele monte lá porque esse povo aqui é cheio de coisinha, é enjoado, eu não quero”.  Se 

eu quiser vir para cá eu vou me tornar povo de Deus aqui, eu tenho que conviver com o povo 

para ver como ele vive, qual é a característica como ele procede? Qual é a linguagem. 

Amém?!  

 "Eu sonhei que estava vindo para o encontro de jovens arrumar o almoço, ao chegar 

aqui, quis usar o banheiro. Eu entrei no banheiro eu vi as peças do banheiro todas pequenas, 

igual de escola, o vaso era pequeno, a pia era pequena, aí eu falava: "Ué porque esse 

banheiro está assim?" E me falavam: "É porque o encontro é de crianças". Aí eu pensava 

assim: não é de criança não, é de jovem... depois eu fui usar o banheiro tinha aquele tanto de 

vasinho só que eles estavam todos cheios de coco, muito mesmo. Os vasos eram pequenos, 

mas as coisas passavam da água, era tanta que eu passava mal. Eu pensava assim: não tem 

condição de usar esses vasos! E não tinha um limpo, todos os vasos estavam sujos... eu 

pensei “alguém tinha que dar descarga” Então eu ia lá com dificuldade, apertava o botão, mas 

eu tinha que apertar e ficar segurando porque precisava de muita água aí eu pensava: não 

isso aqui não foi de criança não..." 

(Sonho Suzane) 
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Goiânia, 15 de outubro de 2017. 

 

3 - COMO ESTÁ O SEU COMPROMISSO COM DEUS? 

A paz do Senhor esteja com todos. Amém!  

Lucas 12:35-43 

35)Estejam cingidos os vossos lombos, e acesas as vossas candeias. 
     36)E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu senhor, quando 
houver de voltar das bodas, para que, quando vier, e bater, logo possam abrir-
lhe. 

    37)Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar 
vigiando! Em verdade vos digo que se cingirá, e os fará assentar à mesa e, 
chegando-se, os servirá. 

   38) E, se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, 
bem-aventurados são os tais servos.  

  39)Sabei, porém, isto: que, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir 
o ladrão, vigiaria, e não deixaria minar a sua casa.  

 40)Portanto, estai vós também apercebidos; porque virá o Filho do homem à 
hora que não imaginais.  

 41)E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós, ou também a todos?  

42)E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o senhor 
pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração?  

43)Bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar 
fazendo assim. 

Amém! “Estejam cingidos os vossos lombos, e acesas as vossas candeias. 
E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu senhor, quando houver 
de voltar das bodas, para que, quando vier, e bater, logo possam abrir-lhe. 

Naqueles dias, quando Jesus veio, ele falava das coisas concernentes ao Reino 
de Deus. Toda vez que alguém encontrava com Ele, o assunto Dele era o Reino de 
Deus. É assim que Ele quer que aconteça conosco, porque é uma maneira de nos 
proteger. Quando nós estamos sempre falando, quando você conversa com alguém 
em casa, no trabalho, onde você estiver, mesmo que o seu trabalho não tenha nada a 
ver com o Reino de Deus, mas a sua mente, o seu coração, a sua cabeça, estão 
ligados sempre. 
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Você aproveita todos os detalhes da sua vida para estar ligado ao Reino de 
Deus.  

“Estejam acesas as vossas candeias”. Significa estar com os olhos abertos, 
atento, prestando atenção, falando, comentando daqui, comentando dali. Às vezes, 
como hoje, por exemplo, nós estivemos conversando em uma mesa, e tivemos ali uma 
visão interessante. A visão estava relacionada com o quê? Com o Reino de Deus. 
Porque nós estávamos ali falando sobre o Reino de Deus. E era uma conversa à 
mesa, não precisa ser isso aqui, não precisa haver um ritual, uma cerimônia, para 
você falar do Reino de Deus. 

A sua vida, por si só, deve estar falando do Reino de Deus, falando com Deus. 
Paulo fala que nós somos a carta; o ideal seria que quando a pessoa nos visse, 
notasse alguma coisa diferente em nossas vidas. Notasse alguma coisa diferente no 
seu comportamento, nas suas atitudes. E, aí, quando você conversar, duas, três 
palavras, aquelas palavras que você falar ali, estarão sendo vigiadas pelos anjos, 
vigiadas pelo Espírito Santo. 

 Seria muito importante que toda a igreja vivesse. Por isso que quando Pedro 
pergunta: “Senhor, é para nós? Para quem que é isso?” Ele não responde se é para 
um ou se é para outro. Essa parábola é para nós ou também para todos? Por acaso 
não somos nós todos, servos de Deus? Por acaso não somos nós todos, filhos de 
Deus? E como filhos de Deus nós não servimos a Deus? 

Nós fazemos parte dessa mordomia, desse trabalho; todos nós fazemos parte 
desse trabalho. À hora que Deus, de repente, vir, é bom que Ele encontre você 
trabalhando para Ele. Que horas você acha que vai trabalhar para Deus? João Vitor, 
você trabalha para Deus, que horas? Que dia você começará a trabalhar para Deus? 
Quantos anos você tem, João Vitor? Catorze. Que dia você vai começar a trabalhar 
para Deus, ser servo de Deus? Então que dia nós começamos? Com quantos anos 
começamos? Você faz isso? Estou falando com o João Vitor aqui porque ele tem 
catorze anos e vai começar com quinze, dezesseis, dezessete, vinte, trinta, 
cinquenta... Você serve a Deus desse jeito? Trabalha para Deus desse jeito? Está 
servindo a Deus! você serve a Deus? Que dia você vai começar? Rafael, você serve a 
Deus dessa forma?. “Estejam cingidos os vossos lombos, e acesas as vossas 
candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam... 

Ele espera que a igreja esteja servindo, trabalhando para Deus o tempo todo.  E 
é uma garantia para nós. Por isso que nós somos fracos, por isso que nós caímos com 
facilidade, por isso que nós vacilamos muito. Uma hora nós estamos bem com Deus, 
outra hora estamos lá embaixo. Tem hora que nós estamos querendo arrancar o olho 
e dar para Deus, tem hora que nós estamos longe, envolvidos com as coisas do 
mundo. Frios, distantes...  

Parece que tiramos férias. “Não, amanhã eu vou fazer isso para Deus”. “Não, 
essa semana eu não posso porque eu estou ocupado demais”. Será que pode ser 
assim? Vocês acham que pode ser assim? Não pode, gente!  É uma vida, é uma 
pessoa. É o Reino de Deus na terra, constituído pelos filhos de Deus. Então qualquer 
hora que você encontrasse com Jesus, Ele era o filho de Deus na terra, falando só  
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sobre as coisas do Reino. Ele poderia conversar, como eu falei, será que Ele não 
trabalhou com José lá durante muito tempo na carpintaria? Será que ele não fez outras 
coisas? Fez. E mostrava. Jesus não era uma pessoa que não precisava comer, vestir. 
Mas qualquer hora que você encontrasse com Ele, Ele sabia falar sobre o Reino de 
Deus, Ele sabia conversar sobre as coisas de Deus. Sobre as coisas que pertenciam 
ao Pai. “Uma comida eu tenho que comer, que é fazer a vontade do meu pai” 
(João 4:32). Qualquer hora que você encontrasse com Jesus, Ele sabia falar sobre as 
coisas do Pai. 

         Nós lutamos contra um sistema religioso, contra o espírito religioso que é a maior 
perdição que existe. Nós achamos que o fato de frequentar, de participar de uma 
religião é suficiente. E não é suficiente. Eu tenho certeza que não é suficiente. Cada 
um vai se apresentar diante de Deus com aquilo que fez. Fez para quem? Para Deus. 
“Quando você deu aquele copo d'água, foi para mim; quando você falou com aquela 
pessoa, foi para mim. Quando você fez isso, foi para mim que você fez” (Mateus 
25:34). Nós trabalhamos para Deus, nós servimos a Deus. Amém? Isaías 58 fala em 
mandar embora livre os oprimidos, ajudar aquele que estiver aflito, socorrer o 
necessitado. Evangelizar, pregar o Evangelho, falar de Deus, nós temos muita 
dificuldade para isso. 

 Existe um espírito religioso que combate o Reino de Deus, que nos coloca em 
uma situação como se bastasse assistir uma reunião e estaria resolvido. Então é por 
isso que nós somos fracos, por isso que não suportamos; por isso que nós caímos 
com facilidade. Por isso que nós, às vezes, ficamos até doentes com facilidade. É 
porque nós não assumimos.  

Nós temos um compromisso. Não é com a religião, não é com a denominação. 
Por que nós nos esforçamos para não denominar, para evitar a religião? Para que o 
seu compromisso não fosse comigo, não fosse com a cooperativa, com a Associação, 
mas que o seu compromisso fosse com Deus. 

 Agora, eu pergunto: COMO ESTÁ O SEU COMPROMISSO COM DEUS? 
Conversa com seu vizinho aí; como é que está o seu compromisso com Deus? 
Porque, se eu ficar aqui, vocês vão ficar olhando para mim e não vai resolver.  Vou lá 
para trás ficar lá. Você conversa com o Chequer sobre o seu compromisso com Deus 
e o Chequer vai falar com você sobre o compromisso dele com Deus. 

Como é o seu compromisso com Deus? Você tem uma aliança com Deus? Você 
tem um compromisso com Deus? Você serve a Deus? Trabalha para Deus? Ou não? 
Você trabalha para ele? Hoje, por exemplo, você fez alguma coisa? Você prestou 
conta? Você imagina se Deus viesse hoje... Você iria prestar conta, sabia? Vamos 
dizer, se você morresse hoje, você iria prestar contas com Deus. Sobre o quê? Sobre 
tudo que você fez ou deixou de fazer para Deus. É assim! 

Ele fala assim: “...acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos 
homens que esperam...” Pessoas que estão esperando alguma coisa, porque, 
qualquer hora termina o meu tempo na terra. Aí, quando terminar o meu tempo na 
terra, acabou. Eu não posso fazer mais nada, nem para Deus nem para o diabo. Eu  
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não posso fazer mais nada para ninguém depois que terminar meu tempo na terra. E 
aí eu vou me apresentar diante de Deus, prestar conta.  

Vocês concordam que os dias vão passando e, chega à tarde, à noite, e você 
pergunta: “O QUE EU FIZ PARA DEUS HOJE?”. Nada! Não lembra de nada. Ás 
vezes, você fez alguma coisinha, então lembra! você lembra de alguma coisa? 

O samaritano podia muito bem, naquele dia, ficar feliz da vida porque ele fez 
uma ação, fez uma coisa para Deus. Então o Samaritano foi passando, viu uma 
pessoa doente ali, machucada, foi lá, atendeu aquela pessoa. Aí, ele fez aquele 
trabalho que ele tinha que fazer e foi embora. Eu acho que ele não saiu falando para 
ninguém, nem nada. Mas ficou nas escrituras a ação daquele Samaritano, considerada 
por Deus como uma coisa importante. 

 Outra coisa também que parece não significar nada... A pessoa que estava 
doente, que era o servo do Centurião. Porque, normalmente, o patrão não interessa 
pela doença do funcionário. Normalmente o patrão quer lascar, oprimir o funcionário. O 
centurião tinha um trabalhador, um servo dele que estava doente e ficou sabendo que 
tinha ali na cidade uma pessoa que curava os enfermos, e que se chamava Jesus 
Cristo. O que o Centurião fez? Com pena do servo dele que estava doente e com 
medo do servo dele morrer, foi e pediu Jesus para fazer aquilo. Ou vocês acham que o 
Centurião estava andando atrás de Jesus o dia inteiro? Não, o Centurião encontrou 
com Jesus, ele achou Jesus porque o servo dele estava doente. Aí ele falou: “O 
Senhor não precisa... Eu não sou digno que o Senhor vá à minha casa. Eu só quero 
que o Senhor cure meu servo lá” (Mateus 8:8). Jesus considerou aquela ação como 
um ato de fé. Jesus considerou aquilo importante. Interessante que, depois que o 
servo foi curado, eu acredito que o Centurião tenha interessado muito mais pela vida 
de Jesus, tenha interessado muito mais pelas coisas de Jesus. 

Quando você está servindo a Deus e alguma coisa acontece, reforça a sua fé, 
reforça sua vontade de trabalhar.  E quando você passa um, dois dias, uma semana, 
um mês sem fazer nada, parece que Deus nem existe. Então, Deus dá semente ao 
que semeia. Deus renova sua força. A planta, depois que começa a produzir fruto... 
Parece que Deus interessa mais pela planta que produz fruto. Ele interessa mais pela 
árvore que está produzindo fruto; aí ele poda a árvore, ele cuida daquela árvore com 
mais carinho para que aquela árvore produza mais fruto. 

 É muito bom, para nós! Como eu estou falando aqui, o Centurião, eu tenho 
certeza que aquele homem, a partir daquele dia, as coisas mudaram na vida dele. 
Porque realmente ele presenciou o milagre. Agora, como que eu vou presenciar um 
milagre, como que eu vou tomar conhecimento do poder de Deus, se eu fico atrás da 
cortina? Se eu sou omisso? 

O ideal é que nós estejamos... Estejam acessas as vossas candeias, estejam 
abertos vossos olhos, seja semelhante às pessoas que, quando Deus chegar, vai 
encontrá-las ativas, vai encontrá-las agindo. Se você, por exemplo, se dispor, e disser 
assim: “Senhor, hoje eu estou aqui à disposição, me manda em algum lugar. Será que 
não tem alguém precisando de mim?”. Você vai ficar surpreso com o que irá 
acontecer! Eu tenho certeza que, se você se dispor e disser: “Senhor, hoje é feriado,  
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ao invés de ir para a gandaia eu estou aqui à disposição do Senhor. Onde é que o 
Senhor quer que eu vá? Me mande a algum lugar, que esse dia seja um dia 
proveitoso, útil”, será que não acontecerá nada? Nós só vamos presenciar o poder de 
Deus, o milagre, as coisas acontecerem, se nós estivermos envolvidos vinte e quatro 
horas por dia. Eu tenho certeza que isso não atrapalha a nossa vida; nós continuamos 
vivendo, nós continuamos trabalhando...  

Buscai antes o Reino de Deus, e todas estas coisas vos serão 
acrescentadas (Mateus 6:33). Não temais, ó pequeno rebanho, porque à vosso 
Pai agradou dar-vos o reino (Lucas 12:32). O Reino de Deus foi dado a nós. Será 
que nós estamos cuidando disso com amor, com carinho, estamos gostando mesmo 
disso? “Está lá o irmão Rossini ‘pegando no nosso pé’ de novo! Mas toda reunião tem 
que estar ‘enchendo o saco’!” Vocês acham que é assim? Ou nós estamos aqui 
falando a verdade? 

 Deus quis nos dar, nos entregar... Então o Reino de Deus na terra está com 
quem? Quem, na terra, fala sobre o Reino de Deus? Quem, na terra, anuncia? Quem, 
na terra, cura os enfermos, expulsa os demônios, socorre o oprimido, os aflitos? 
Quem, na terra, faz esse trabalho? Esse pequeno rebanho! Mas o diabo quer que nós 
ignoremos isso, vocês concordam? O diabo quer que você ignore, quer que você 
pense assim: “alguém tem que fazer isso, menos eu”.  

Deus agradou, quis que o Reino de Deus, Ramiro, na terra, fosse entregue a 
nós. O Reino de Deus existe na terra? Sim. Nós ficamos com medo do diabo escutar, 
não é? O Reino de Deus existe. Agora, por que ele não existe ‘melhor’? Jesus cumpriu 
a parte dele, os apóstolos cumpriram a parte deles, tanto é que os apóstolos 
incomodaram o mundo. Nenhum deles teve vida fácil, eles incomodaram o mundo, 
eles honraram... “Por que, Senhor, o Reino de Deus é muito fraco, assim, praticamente 
não existe na terra?”. Mas vocês concordam que existem muitas religiões, muitas 
denominações? Mas pare e pense! O Reino de Deus mesmo, é fraco, praticamente 
não existe.  Mas poderia existir? Será que nós estamos aqui ‘fuçando’, tentando fazer 
com que isso aconteça no nosso meio, ou vamos renunciar também essa ideia maluca 
e vamos rezar? Que o Reino de Deus exista, que ele esteja entre nós. Que Deus faça 
alguma coisa e que faça através de nós! 

 Você se dispõe: “Senhor, se for o caso, se o Senhor acha que eu sou digno de 
fazer alguma coisa, eu me disponho, Senhor. Me mande, usa-me. Eu quero ser 
usado”. Tem música nesse sentido? Tem. Amém!  

  O quê que vocês acham que nos atrapalha a servir a Deus? Porque, na 
verdade, nós estamos chegando à conclusão aqui que nós não servimos a Deus, nós 
servimos a nós mesmos. “Tenho que fazer isso, isso, isso...”. Então servimos a nós 
mesmos. Quando você serve à Deus, você faz alguma coisa, não é que não seja para 
você, você não terá uma recompensa financeira, você não terá glória, não será nada... 
Como aquele samaritano, ninguém nem ficou sabendo, nem sei como foi parar na 
Bíblia. Mas é assim, quando você faz uma coisa para Deus, a recompensa será dada 
por Deus. “Comigo está o galardão, comigo está a recompensa”. Deus irá  
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recompensar a cada um de acordo com as suas obras, de acordo com o que você fez. 
Às vezes uma oração, uma visita, um conselho, um abraço e pronto. 

Você diz: “deixa essa tarefa de abraçar para mim”. Tem que abraçar todo 
mundo, todos. O que nos atrapalha a servir a Deus? Interessante que a nossa vida, 
quando nós servimos a Deus, é outra coisa. Quando servimos a Deus, a nossa vida é 
boa. Quando você serve a Deus, a sua vida é boa. Amém? Experimenta para você ver 
se você, servindo a Deus, não é mais feliz! Amém? É muito mais feliz! Bem-
aventurado, feliz é aquele que serve a Deus. Experimenta! 

“Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do 
reino, e não a entendendo, vem o maligno, e arrebata o que foi semeado no seu 
coração; este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em 
pedregais é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria; Mas não tem raiz 
em si mesmo, antes é de pouca duração; e, chegada a angústia e a perseguição, 
por causa da palavra, logo se ofende; E o que foi semeado entre espinhos é o 
que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, e a sedução das riquezas 
sufocam a palavra, e fica infrutífera; Mas, o que foi semeado em boa terra é o 
que ouve e compreende a palavra; e dá fruto, e um produz cem, outro sessenta, 
e outro trinta. (Mateus 13:18-23). 

A palavra do reino, ele explicou. “Explique para nós a parábola do semeador”. Aí 
ele falou: “a parábola do semeador é assim”. Ouvindo alguém a palavra do reino... 
Então, como que eu posso fazer para Deus, trabalhar para Deus, para o Reino de 
Deus, se eu não ouvir a palavra do Rei? Primeiro eu preciso ouvir a palavra do rei, eu 
preciso saber o que se faz. O que se faz no Reino de Deus? O que precisa fazer no 
Reino de Deus? Ouvindo a palavra do Reino... Como é no Reino de Deus? Jesus 
falou: “olha, mas no Reino de Deus não é assim. Você vê as pessoas fazerem isso, 
isso, isso, mas no Reino de Deus não é assim. Tem isso, isso, isso, mas no Reino de 
Deus é diferente”. 

 Nós precisamos, primeiramente, tomar conhecimento de como funcionam as 
coisas no Reino de Deus. Como é que eu posso fazer alguma coisa se não tiver de 
acordo com a palavra do Reino? Tem que estar de acordo com a palavra do Reino. 
Mas aí acontece o seguinte: é que a pessoa, quando ouve a palavra, quando ouve a 
explicação, ela tem situações diversas. Às vezes, a pessoa não entende, aí mete os 
pés pelas mãos e faz uma lambança; não tem jeito. Outra hora, quando ela começa a 
servir a Deus, a fazer as coisas para Deus, vem os problemas. Claro! Claro que 
acontecem os problemas, as perseguições, a luta. Os apóstolos não tiveram muita 
dificuldade? A tendência, por causa da pressão, é você recuar e não fazer nada. 
Primeiro, gente, ouçam a palavra, vejam como é que funcionam as coisas no Reino de 
Deus.  

Uma vez eu fui reclamar para Deus... Eu passava por uma situação e aí Deus 
falou: “o Reino de Deus é assim. Fizeram comigo, lenho verde. Se fizeram comigo, 
então, meu filho, no Reino de Deus é assim” (Lucas 23:31).  Aí, às vezes, nós 
queremos servir a Deus, mas não sabemos como é que funcionam as coisas no Reino 
de Deus. Apela, se alguém chama atenção, ele apela! Aí você tem que estar atrás...  
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Apela com facilidade, mesmo estando errado. Apela, não aceita correção! Estou 
falando de nós que servimos, nós que estamos fazendo. Nós não vemos a 
necessidade, nós não observamos a necessidade. É muito fácil! Quantas coisas você 
vê, meu Deus! Está ali, na hora de fazer alguma coisa. 

 O Samaritano, passando, ele viu alguém necessitado, precisando de ajuda. Aí 
nós não vemos nada para fazer, mas na hora que precisamos, ficamos pedindo para 
Deus. À hora que nós estamos precisando de alguma coisa, nós pedimos para Deus. 

Dai e dar-se-vos-á, medida boa, recalcada... (Lucas 6:38). Dai e dar-se-vos-á. 
Aí, dificultou um pouquinho, nós vamos pedir para Deus. Gente, basta olhar para os 
lados, você verá quanta coisa precisa ser feita e pode ser feita. Nós já falamos aqui 
muitas vezes ... Ana ia lá para o templo para limpar o templo. José de Arimatéia viu 
que Jesus estava precisando de um túmulo... Eu ainda não estou precisando ... Mas 
quantas pessoas não estavam ali na hora e ninguém via que Jesus estava precisando 
de um túmulo. Amém!? 

Se você olhar bem, você irá encontrar gente precisando de ajuda, pertinho de 
você! Não é fugir do problema, não é passar longe. “Meu Deus, essa semana, esse 
mês, eu não quero passar nem perto do irmão Rossini, porque... Nem telefone eu não 
quero atender”. Quantas coisas nós sabemos que estão precisando, Ramiro. Entre 
nós, temos um péssimo defeito, achar que quando eu precisar, eu peço para Deus e 
Deus me ajuda. Mas não, às vezes, nós precisamos servir a Deus, nós precisamos ser 
úteis para Deus. 

 Tudo que se passa com a igreja é observado por Deus, eu tenho certeza disso. 
Tudo que se passa, as coisas erradas e as coisas certas. Tudo que acontece em 
nosso meio é observado por Deus. Ele observava as pessoas que estavam colocando 
as suas ofertas no gazofiláçio e ele viu quando uma viúva colocou uma moeda, ele 
observa isso.  E aí nós pensamos que ele não observa, que ele não vê, que ele não 
olha. Aí pegamos o dinheiro e ‘metemos no rabo do diabo’. Não é? E não vemos a 
necessidade de ninguém, às vezes, aquele pouco que você tem é muito para alguém 
que está precisando. 

 É só pedir, é só querer que venha de cima para baixo... E passamos longe...  
Vemos o doente, o enfermo, o necessitado, passamos longe, para não envolvermos 
com aquele lá. Não foi assim que o Samaritano fez. Não foi assim! Você tomou 
conhecimento de alguma coisa que você pode fazer, pode ajudar, ajuda! Faz! Amém? 

O que é isso que eu estou falando? Eu estou falando sobre o Reino de Deus na 
terra, eu estou falando sobre as coisas concernentes ao Reino de Deus. Estou falando 
sobre o servo de Deus, eu estou falando sobre a igreja, estou falando sobre o povo de 
Deus. Um povo que não tem preguiça, um povo bem-disposto, um povo alegre, não é 
assim que nós somos? Não explora. Não precisa ter medo, porque o filho de Deus não 
explora ninguém não.  Se tiver alguém te explorando, perdoa. Mas pode deixar que 
Deus está vendo. Deus está vendo. Toda injustiça que eu cometo ou que alguém 
comete contra mim é pecado. As coisas que nos atrapalham a servir a Deus são 
essas, são essas bobagens. 
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Esse envolvimento nosso com o mundo é que nos torna duros, ruins, egoístas; 
de achar que o que nós estamos fazendo é muito. O que fazemos, fazemos muito. E 
se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita; então a tua luz nascerá 
nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Is 58:10. A alma aflita. Como é 
que ela pode ajudar? Ela não está em condições de ajudar. Ela precisa ser ajudada. 
Ela não está em condição, é uma alma aflita, é uma alma que está precisando de 
ajuda, é uma alma que você não pode ser cobrada. É uma alma que você vai chegar 
terra no pé, você vai cuidar daquela planta, porque, um dia, ela vai produzir.  Mas 
agora não, agora ela está aflita, ela está necessitada, ela está precisando de ajuda. 

Como que eu vou cobrar o fruto, o resultado, de uma pessoa que eu vejo que 
está precisando de ajuda? Ela não tem condição de ajudar, é uma alma que precisa 
primeiro de ajuda. De ser tratada, de ser socorrida, amada. Aí, depois, você pode ter 
certeza que ela dará resultado. Interessante, você vê aqui, Versículo 10. “E se abrires 
a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita; então a tua luz nascerá nas 
trevas...”. 

 “A minha luz”, é a minha! A minha luz vai nascer nas trevas. O Versículo 11 
fecha com mais propriedade, diz assim: “E o Senhor te guiará continuamente, e 
fartará a tua alma em lugares secos”. Por quê? Porque eu fiz uma coisa boa. Por 
que Deus encheu para mim? Porque eu fiz uma coisa boa.  “E o Senhor te guiará 
continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus 
ossos”. Aleluia!  

Como eu falei no começo? Por que a estamos fracos, doente? Por que nós 
estamos raquíticos? Porque fazemos pouco para Deus. Faz muito pouco para Deus. 
“...e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca 
faltam” (Is 58:11).  Aleluia! Dá vontade até de falar em línguas, não dá?  Dai e dar-se-
vos-á... Se eu quero ser forte, eu quero ser abençoado... É sair da moita. Uma vez 
alguém teve uma visão assim: tinha muitas moitas... Lá no exército, quando uma 
pessoa não queria nada, ele era chamado de moita. Então, ‘o moita’, ele não quer 
aparecer, para ninguém mandar ele fazer nada, para ninguém pedir nada para ele.  
Quando Deus deu essa visão... Nós fizemos uma pregação aqui que derrubou... Tinha 
umas vinte pessoas. Na próxima reunião só vieram três, caíram dezessete. Foi boa, 
nós estamos precisando fazer uma de vez em quando. 

Qual foi a visão? É que um facão vinha nas moitas e saia arrancando as moitas. 
Na visão falava assim: “a moita é onde se esconde a cobra”.  E outra visão tinha uma 
trepadeira lá no lugar onde nós reuníamos. O lugar estava fechado com uma 
trepadeira. Mas, aí, quando comecei a pregar, a varinha começou a bater na planta, 
batia na trepadeira e as cobrinhas começaram a cair, e elas eram verdes. Então elas 
ficavam camufladas, mas ‘rumou’ a vara na trepadeira e as cobras caíram e foi 
possível matar as cobras.  Não sei se tem alguém aqui que se lembra. O Homilde 
lembra. Tem mais gente aqui, o Ramiro lembra. Foi a Lázara que teve o sonho. Eu 
fiquei muito chateado, eu me culpei. Eu fiquei chateado porque... Eu falei: “eu fiz uma 
lambança, eu bati em vez de soprar; eu bati e acho que eu fiz errado e tal, não sobrou 
ninguém”. Mas não, Deus estava dando a razão. 
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Mas está aqui, se eu fizer isso: E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares 
a alma aflita; Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e 
recolhas em casa os pobres desterrados? (Is 58:7). Aqui está falando, porventura 
não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os 
pobres desterrados? E vendo o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? 
Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a 
tua justiça irá adiante de ti... (Is 58:7-8).  

Muitas vezes eu li Isaías 58. Eu pensei comigo assim: “qual é a preocupação 
que eu tenho que ter? Eu tenho certeza que se eu fizer assim, a única forma da minha 
luz romper, da minha cura acontecer”... Mas eu não preciso preocupar com essas 
coisas. Deus falou: “e as outras coisas vos serão dadas”. Eu não preciso ficar 
preocupado se a minha luz brilha ou se a minha cura vai acontecer. Qual é a minha 
preocupação? Fartar a alma e fazer, dar a mão. Não ficar ocioso, esforçar, ter bom 
ânimo. Eu tenho certeza que essas outras coisas... Jesus viu Isaías 58 e ele entendeu 
também assim. 

Faça de acordo com a sua possibilidade. Se você se dispor, irá acontecer, pode 
ter certeza que irá acontecer. Basta você... “Senhor, eu estou pronto, eu estou aqui em 
condições de ser enviado!”.  Vai aparecer alguma coisa que você terá que fazer. 
Amém? E as outras coisas? Amém?! O certo, não é dar testemunho próprio, nem 
‘puxar a brasa para a minha sardinha’, mas eu precisava ser mais de um para fazer 
tudo que tem para fazer. Tanta coisa para eu fazer!  

Você quer ser usado? Vira para o seu irmão da direita e fala: “eu quero ser 
usado”.  Mas na verdade é isso, tem que ser assim.  Parece que ficamos mais felizes, 
mais satisfeitos. Dá sentido. Eu, sinceramente, ficar assim, assistindo reunião como se 
estivesse assistindo missa, um negócio assim, nossa, eu não dou conta disso mais. 
Vocês dão? Eu não dou conta disso mais! 

EU ACHO QUE EU PRECISO FAZER MAIS PARA QUE A MINHA LUZ SE 
ROMPA. Eu tenho certeza. Senhor, precisa romper a minha luz!  Eu não tenho dúvida! 
“buscar-me-eis e me achareis”; “dai e dar-se-vos-á”. Eu não tenho dúvida que a tua 
vida, a tua luz se levantará nas trevas, a tua vida vai ser diferente; do jeito que está em 
Isaías. Eu não tenho dúvida que é por aí.  

Tem um começo, tem um dia que você pega a ferramenta, tem um dia, a 
primeira vez que você pegou a Bíblia, a primeira vez que você tomou conhecimento do 
Evangelho, a sua primeira oração, sua primeira experiência com Deus, o primeiro 
milagre que Deus fez através de você.  Não tem a sua primeira oração, não teve a 
primeira vez que você leu as escrituras? Não teve o primeiro dia que você socorreu 
alguém, que você viu, teve uma experiência com Deus?  Tudo teve um começo. Dali 
você foi caminhando, você foi subindo e subindo até chegar à estatura do varão 
perfeito, à plenitude do conhecimento de Deus. 

 Moisés, subiu no monte e falou com Deus. Quanto tempo Moisés caminhou? 
Quanto tempo Moisés teve que se dispor ali, quanto tempo ali com o povo para chegar 
o momento em que ele fosse falar com Deus por causa do Povo? É isso, a árvore tem 
que produzir frutos. João Batista falou: “o machado está posto à raiz da árvore”. A  
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árvore precisa produzir frutos. Não tenha receio, nem medo.  Pequenas coisas, às 
vezes... eu fico olhando, assim, eu percebo que, às vezes, a pessoa tem medo ou 
então acha assim: “eu não posso fazer nada. Quem sou eu para fazer alguma coisa?”. 
Gente, tira esse copo daqui e passa para cá. Jesus falou: “um copo d’água, uma 
coisinha que você pensa que não vai ajudar...”. Uma coisa que você pensa que não 
tem sentido, mas tem sentido. 

  Como eu falei, o servo e o centurião. Era o empregado dele, eu acho que não 
era da igreja. Era empregado dele e ele não queria que o empregado morresse, foi 
atrás de Jesus porque ele sabia que Jesus curava. Jesus atendeu o centurião. O que 
chamou atenção de Jesus foi a fé do Centurião, porque ele falou, ele cura. Ele cura, eu 
vou lá porque eu tenho certeza que ele vai curar meu servo. Então a nossa função é 
essa, de ajudar, de produzir fruto, de passar isso que nós estamos ouvindo aqui para 
outras pessoas; é assim que Deus vai nos poupar, vai nos fortificar, vai nos ajudar. 

 Igual o Senhor falou no começo, só vindo aqui, não tem muito... Aí, vai ser igual 
... normal das religiões, nós chegamos, sentamos, não fazemos nada, e vamos 
embora. E o tanto de gente do lado precisando de ser ajudado, de que falemos alguma 
coisa, ensinemos a pessoa a buscar Deus, fazer realmente valer a nossa fé, a nossa 
esperança... 

A igreja reúne é para receber a semente, receber as armas, receber orientação, 
as ordens. A igreja reúne para saber como que ela viverá até quarta-feira; hoje é 
quarta, não é domingo. Mas como que nós vamos viver até a próxima reunião. Na 
próxima reunião já tem uma outra orientação, vem uma outra orientação. Cada reunião 
é um ensinamento, é uma orientação. É Deus que nos reúne aqui para nos dar as 
ordens, como se fosse um exército, uma patrulha, para receber as ordens do que nós 
vamos fazer esses dias agora. 

Se nós soubermos aplicar direitinho, fazer até sábado... Sábado vem uma outra 
orientação; e essa daqui ninguém pode esquecer nunca, essa de hoje. Ninguém pode 
esquecer nunca Isaías 58. E sua vida levantará mais clara do que o dia, a tua luz 
romperá no meio das trevas se você guardar a alma aflita e fazer o que Deus está 
mandando. Amém?  E o Senhor te guiará continuamente! Amém? Vamos largar desse 
negócio de pensar só em nós. Dai e dar-se-vos-á. Faz para os outros e para você, 
você pode ter certeza que Deus vai estar fazendo.  Vamos parar com esse negócio de 
achar que temos que pedir Deus para resolver só os nossos problemas. Amém? 
Começa a estender a mão, fazer cumprir. Só não se canse, cuidado para não se 
cansar de fazer o bem, porque, senão, nós cansamos e não fazemos mais. 

ORAÇÃO 

 Amém, Senhor Jesus, Pai nosso que está no céu, Deus, nós te agradecemos! 
Que realmente nós consigamos, Jesus, dar ouvidos ao Senhor, entender a importância 
que tem. Porque a fé será, meu Deus, vivificada, ela será vista através das nossas 
obras. Com certeza, nada escapa aos olhos do Senhor. As escrituras nos falam de 
ações pequenininhas, de obras pequenininhas que foram feitas, mas os olhos de Deus 
estavam ali. Estavam ali quando o Senhor viu o velho Simeão preocupado, no templo, 
com a vinda de Deus. 
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Tinha um serviço para o velho, tinha um serviço para oficial do exército, tinha 
uma viúva pobre que também deu a sua ajuda. Tinha um rico que não deixou passar a 
oportunidade de dar também a sua contribuição, a sua participação no Reino de Deus. 
O Reino de Deus aqui, é o Reino de Deus que está aqui. É o Reino de Deus que pode 
ser tornar forte, que pode ser visto, notado, se nós entendermos, Pai, que é 
importante. Por mais simples que seja a nossa participação. Como foi dito, o velho 
Simeão, o que ele fazia? Ele estava ali esperando. Certamente, o Senhor exigirá do 
velho alguma coisa? Ele estava ali esperando a vinda de Deus. Mas o jovem, o jovem 
poderia fazer alguma coisa. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos úteis, a sermos 
incansáveis. Ajuda-nos, Senhor Deus, a estarmos sempre dispostos, alegres, Senhor 
Deus, querendo servir ao Senhor! Amém! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

Brasilia,26 de julho de 2017  

 

4 - CLAMAR A DEUS PARA QUE AS TREVAS NÃO TOMEM CONTA DA SUA 

VIDA. 

Louvor começo: “Às vezes é difícil, difícil de entender, sei que às vezes faltam forças 

para continuar, sei que não é fácil andar sozinho por aí, sei que tu queres alguém para 

te ajudar. Ouça bem o que eu vou dizer, Cristo veio pra ajudar você. Fale com Deus, 

conta pra ele os seus planos de vida, fale com Deus, ele é o Pai de amor, poderoso 

Senhor. Mas resta uma esperança, uma esperança para você, Cristo está vivo e ele 

quer te socorrer. As dores, suas culpas ele já levou, o preço já foi pago, preço alto e 

com valor! Ouça bem o que eu vou dizer, Cristo veio para ajudar você!” 

Amém, Deus abençoe esse encontro, essa reunião especial, que eu creio ser 

um privilégio para Riacho Fundo, com a presença de bastante jovens lá de Goiânia... 

Muito obrigado pela vinda. 

Ao cantarmos aqui, louvando a Deus... uma coisa que, se você prestar atenção, 

dá vontade de ficar cantando! Se você prestar atenção, como Deus age 

espiritualmente, como Deus é Espírito e age de uma forma tremenda, você vai 

conseguir entender Deus. Se prestarmos atenção, como cantamos na música, “fale 

com Deus, conta para ele os seus planos de vida, fale com Deus...” experimenta falar 

com Deus, experimenta invocar a Deus e vê se Deus te escuta. Experimenta fazer a 

sua oração olhando para Deus, olhando para o mundo espiritual, pode fechar os olhos, 

e você vai olhar com a sua alma, com o seu espírito. Experimenta! 

  E pra quê? Para você entrar em contato com Deus! Se Deus não responder a sua 

oração, você deve insistir, porque a nossa salvação, principalmente nesses dias, dias 

que antecedem a volta de Cristo, esses dias difíceis do fim, a nossa salvação está 

nisso: clamar a Deus, pois está escrito assim, “todo aquele que invocar o Senhor, será 

salvo”.  

Em Joel, 2:31, diz assim: “O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, 

antes que venha o grande e terrível dia do Senhor”, e em Jeremias, 29:12, fala: “Então 

vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Então, certamente em uma 

situação grave, você vai orar a mim e eu ouvirei e irei te ajudar!” Então precisamos 

acreditar, urgentemente, que Deus responde a nossa oração! Nós não vamos esperar 

que a coisa fique pior, não! É para isso que eu quero chamar a atenção de vocês, não 

espere que a coisa fique pior. Nós temos tido experiências próprias de tamanha 

gravidade! A Bíblia diz que os homens chegarão ao ponto de buscar a morte, 

chegarão a um ponto de não querer, de não suportar a vida e buscarem a morte! Mas  
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nós vamos esperar a coisa acontecer para depois clamar?! Eu creio que não! Eu creio 

que a igreja deve falar com Deus, invocar ao Senhor, buscar a Deus!  

E o que é buscar a Deus? É procurar, perguntar onde Deus está. Agora, como 

eu sei que eu achei? É quando Ele me responde! E Deus tem respondido. Pelo menos 

pra mim, Deus tem respondido! Eu creio que Deus tem respondido para muitos de 

vocês, mas eu só posso garantir para mim. Mas eu creio que Deus tem respondido a 

alguns de vocês. Mas para aquele que Deus ainda não respondeu a oração, entra em 

contato com Deus, invoca o Senhor! Para quê? Você pode não estar precisando 

agora, mas você pode ter certeza que você vai precisar daqui a pouco!  VOCÊ VAI 

PRECISAR DE DEUS! Pode ter certeza que você vai precisar. Sabe por quê? Porque 

os dias que estão profetizados... vamos ler aqui em Joel!  

Joel, capítulo 2:1  

“Tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade, 

perturbem-se os moradores da terra, porque o dia do Senhor já vem, já está perto.”  

Luciana, o que quer dizer isso aí? Rebeca, o que quer dizer isso aí? Natali, o que quer 

dizer isso aí? Wender?  

“Tocai a buzina em Sião...”  pra quê? Nós não somos cachorro!  “Tocar a 

trombeta em Sião, tocai a buzina em Sião”, tocar a trombeta é gritar, é alerta. Em 

Isaías 58, fala: “clama em alta voz...faça soar a sua voz como uma trombeta”. Então 

esse tocar a buzina é falar! Falar o quê? “Toca a buzina em alta voz, clama no monte 

da minha santidade”, o monte da minha santidade, o monte Sião, que é a Igreja!  Aí 

você fala: “aonde está esse Monte? ”. Mas nós não vamos encontrar esse monte 

fisicamente! O monte somos nós, esse monte é a igreja!  esse monte aí, tudo que está 

escrito aqui é no sentido figurado! E essa figura está dizendo que o monte é a igreja, 

que ela deve tocar a buzina, tem que acordar! Tem que falar para as pessoas, alertar! 

Tocar a buzina no quartel era chamar a atenção, alertar, acordar! E acordar para quê? 

“Perturbem-se todos os moradores da terra, o dia do Senhor já vem...”  Perturbar por 

quê? Esse dia vai ser ruim? Vai ser bom? Como que vai ser esse dia do Senhor?  

Versículo 2: “dia de trevas, de tristeza, de angústia, de nuvens espessas... Como a 

alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o 

tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração 

em geração”, dia de trevas, dia de nuvens espessas, dia de angústia! ” 

  Se você esperar acontecer, você vai ter muita, muita dificuldade, e entrar em 

pânico. E você pode entrar a qualquer hora, a qualquer hora você pode perder o juízo, 

então nós temos que estar preparados! FALA COM DEUS! ACORDA! TOCA A 

TROMBETA! Principalmente a igreja, principalmente os jovens. Sabe por que eu falo 

principalmente os jovens? No meu tempo, namoro, relacionamento, era muito diferente  
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de hoje. No meu tempo, lá no tempo dos meus pais, não tinha essa grave coisa que 

está acontecendo hoje que é o relacionamento dos jovens que vivem já como se 

estivessem casados. Então começa o namoro, começa também o relacionamento 

sexual, como se já estivessem casados! E aí, por uma questão ou outra pode 

acontecer de frustrar esse relacionamento, e, a maioria dos jovens tem sofrido 

problemas na cabeça. Porque se fosse apenas um namoro, uma coisa de olho, de 

longe, de carta, ou negócio assim, e tal, você não iria sentir tanto, mas aí, a partir do 

momento que a coisa começa como se fosse marido e mulher, rompe!...  

E nós temos tidos vários casos em que as trevas tem fechado sobre esses 

jovens, tem causado muitos danos emocionais, traumas, porque nem todos estão em 

condições de romper esse relacionamento, de aceitar o rompimento desse 

relacionamento. As trevas que Deus previa, era exatamente isso, a FALTA DE DEUS. 

Jesus falou, “a luz veio ao mundo” (João3:19), o mundo estava em trevas quando 

Jesus veio. Com a presença dos apóstolos, com a presença de Jesus, com a presença 

da Igreja, com o evangelho, nós não tínhamos a dificuldade que nós temos hoje. Então 

o mundo viveu muito tempo tranquilo, não havia necessidade de muita coisa, não tinha 

muito problema. A prostituição era uma coisa que, praticamente, não existia. Para uma 

cidade, por exemplo, na cidade que eu morei, que tinha 5 mil habitantes, uma cidade 

pequena, tinha duas casas de prostituição, e, uma, praticamente não existia, a outra, 

tinha maior qualidade - para atender uma cidade de 5 mil habitantes. E quando eu vim 

para Goiânia (tinha 130 mil habitantes), tinha das ruas, tinha uma rua que era no setor 

universitário, e uma lá em campinas, duas ruas para uma cidade de 130 mil 

habitantes.  

E hoje? Quais são as ruas, quais são as casas? Todas? Quem que procura uma casa 

de prostituição hoje? Por quê que não procura? Porque não precisa mais! Não precisa 

procurar uma casa de prostituição mais, passou a ser uma coisa normal. E não é 

normal! Isso não é normal, porque você traz para a sua vida um espirito extremamente 

violento! VOCÊ TRAZ PARA A SUA VIDA UM ESPÍRITO DE TREVAS! Trevas 

significa... eu pedi para o Neto olhar para mim na internet, porque eu já tinha visto isso, 

eu sei o que isso significa, mas eu gosto que vocês leiam. As trevas que estão falando 

aqui, não é só apagar a luz não, é de estupidez, trevas é a violência, agressão, ofensa.  

Então a partir do momento em que os jovens, em que vocês já se relacionam 

sexualmente, vocês perdem o respeito de um para com o outro, perdem aquela 

simplicidade do relacionamento, do namoro, e já parte para uma linha de violência e 

agressão, de ofensa, de maus tratos... Então as trevas significam estupidez, grosseria, 

agressão verbal, quando não física! E Jesus disse que nos últimos dias, três coisas 

iriam tomar conta da terra, que seria corrupção, violência e prostituição! As Três coisas 

que levaram ao diluvio, levaram Deus a tomar uma providência de mandar o dilúvio 

sobre a terra e destruir a terra, toda a humanidade que estava sobre a terra, não a  
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terra em si, mas a humanidade que estava sobre a terra, por causa dessas três coisas: 

VIOLÊNCIA, PROSTITUIÇÃO E CORRUPÇÃO!  

Hoje, todo mundo está vendo, vocês estão vendo... “tocai a trombeta em Sião, 

dai voz de rebate no meu santo monte”, avisa ao povo, avisa às pessoas que o mundo 

está acabando! Avisa às pessoas que o mundo está chegando ao fim! Por quê? Para 

quê? Não é por maldade ou por vingança da parte de Deus, não! É porque nós não 

vamos suportar! Por quê que precisa acabar? É porque nós não vamos suportar, NÃO 

VAMOS! Não vamos suportar as trevas... ele fala aqui que serão dias de densas 

trevas, então tem que acabar! Vai chegar um momento que nós mesmos vamos pedir 

para Deus para que acabe!  

Mas aqui fala “tocai a trombeta em Sião”, avisa a igreja, SE A IGREJA QUISER, 

ELA NÃO É OBRIGADA A PASSAR POR ISSO! Avisa a igreja, porque se a igreja 

escutar, “aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo”. Porque se nós 

escutarmos, dermos ouvidos a Deus e resistirmos essas coisas... porque é possível 

resistir! Será que não é possível resistir a corrupção, a violência e a prostituição?!  

Será que não é possível?! É possível! E se nós conseguirmos tirar essas três coisas 

da nossa vida, Deus garante para nós, ele garante para você, Rebeca, que os anjos 

do Senhor, que a luz, quer dizer, que a presença de Deus na sua vida é garantida, 

você alivia... na hora que você pede pela providência do céu, você alivia, você 

consegue deitar, você consegue dormir! Você consegue ter paz. Se existe uma coisa 

que, a gente não suporta, é a falta de paz!  Sabe por quê que a gente deita e dorme a 

noite inteira? Porque você está em paz. Porque, se você perder a paz, você deita, mas 

não dorme. Se você perder a paz, Renato... você já perdeu a paz alguma vez? É bom, 

Renato? O Renato não é uma pessoa velha não, ele não tem mais do que 60 anos, 

não! Quantos anos você tem, Renato?  

− Tenho 34 

− Olha aí, 34. Não é mais do que 60! 

Renato é jovem, 34 anos é um jovem! E o Renato está passando... é bom, Renato, 

isso que você está passando?  

− É horrível!  

− Você desejaria isso para alguém? 

Eu sei que muitos aqui talvez já tenham experimentado isso. Eu já experimentei e 

falo para vocês que é terrível, o pânico, a angústia, a tristeza. Muitos de vocês, jovens, 

não tem ideia do que significa isso! Aí você pega um ‘trenzinho’ desse aqui (se 

referindo ao um jovem), e coloca no mundo da violência, de corrupção, de trevas, e 

entra de peito aberto, entra como se fosse... E se houver uma reação contrária, uma  
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coisa que derruba esse castelo de areia, esse sonho que está ali dentro... Você, uma 

menina jovem, jogar a sua vida todinha no vaso?!  

Então, aonde eu quero chegar? Deus está chamando você, jovem, para falar com 

Deus! “FALE COM DEUS, CONTA PRA ELE OS SEUS PLANOS DE VIDA!” Se você 

já tem alguma coisa em mente, se você já pensa alguma coisa, seja faculdade, seja 

casamento, seja negócio, nós precisamos mais do que nunca entrar em contato com 

Deus antes de tomar qualquer providência! Porque depois que você pisa, para sair não 

é fácil. Depois que você entra... No mundo em que nós estamos vivendo hoje, é assim! 

Por exemplo, um jovem que, inadvertidamente, entra em contato com um traficante de 

droga e faz negócio com o traficante. E depois, se ele quiser sair, ele pode sair? Uma 

pessoa que envolve com corrupção, que envolve com esse mundo de corrupção, 

depois, para ele sair, ele pode? Isso é o que nós estamos vendo! E as coisas que nós 

não estamos vendo?  

Esses dias, não sei quem me falou sobre um programa de prostituição, de um 

senhor velho envolvido com uma pessoa jovem, e depois, para romper, o senhor 

matou a jovem porque ele não aceitou de maneira alguma o rompimento. Antes de 

vocês darem um passo, mesmo que seja entre nós, fala com Deus! Você já falou com 

Deus, Gustavo, a respeito do que você está fazendo?! Você já falou e Deus te 

respondeu, aprovou direitinho?! Ainda não, né?! Nós temos um grave defeito, a gente 

fala com Deus, e ele não responde, a gente toca pra frente! Tá certo? Não! “Batei, 

batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis” (Lucas 11;9), fala com Deus! Porque a 

palavra que está tendo hoje é principalmente essa, buscar a Deus. E o que é buscar? 

Procurar saber aonde ele está. E quando você encontra Deus e fala com ele, ele vai 

responder, e não é só para os jovens não, gente, tem pessoas que já tem seus 30, 40, 

50 anos e até hoje não conseguiu normalizar sua vida. Tem gente aqui com 40, 50 

anos e ainda não organizou a vida, não tem uma vida normal. Por quê que nós não 

estamos podendo ter uma vida normal nos dias de hoje? Não é por causa dessas 

coisas que eu estou falando? E quando a gente quer equilibrar, vem uma notícia que 

mexe com a economia e que atrapalha seus negócios, e que causa problema na sua 

cabeça. Quantos não tem acabado com a vida com problemas financeiros? Gente, 

pelo amor de Deus, presta atenção. Josias, você tem 30?  

− 52. 

Olha aí, você tem 52 anos e não consegue organizar, colocar as coisas no trilho? 

Concorda? É um problema que acontece no mundo espiritual, mas que afeta os 

homens, que afeta a humanidade. A nossa luta não é contra a carne nem contra o 

sangue... As coisas estão acontecendo é no mundo espiritual e nos afeta. E aí eu fico 

pensando nessas menininhas, nessas crianças, nesses jovens que estão vindo e vão 

encarar um mundo completamente desorganizado. No tempo dos nossos pais, dava  
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pra sentar na porta de casa, conversar, menino brincar na porta de casa, de pique, 

etc., ficava brincando até deitar e dormir. O mundo mudou! O mundo está em trevas, O 

MUNDO ESTÁ EM TREVAS. Presta atenção no que nós estamos falando, O MUNDO 

MUDOU, O MUNDO ESTÁ EM TREVAS. Aqui, eu vou mostrar para vocês. Imaginam 

a terra:  

 

  

você imagina aqui um risco, e aqui nós temos o nascimento do sol, nós temos aqui o 

meio dia, que é chamado nas escrituras como dia perfeito, onde o sol incide sobre a 

terra verticalmente, depois o sol vai inclinando, vai perdendo sua força, até que o sol 

se esconda. Então é como se a terra fosse só isso, daqui pra cima, e nós estamos 

aqui. Qual seria a melhor época para nós? Aqui o sol nasceu, aqui o meio dia, e aqui o  
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sol se escondendo. Isso aqui simboliza a luz, a luz veio ao mundo, Jesus nasceu. 

Aqui, meio dia. Nós estamos aqui, depois de Cristo, 2017 anos depois de Cristo. Então 

depois que Jesus nasceu, passamos por um período enorme, grande de... Aqui, houve 

muita guerra, aqui houve muitos problemas, mas depois que chegou aqui, o mundo 

experimentou uma tranquilidade, uma paz e quase não se via falar de guerra. Deus 

disse que sempre haveria guerra, mas eram coisas isoladas. O pai construía uma 

casa, passava para o filho, o filho passava pro neto e ia descendo. Criava-se quatro, 

cinco, seis gerações em uma fazenda. Aí, de repente, eu não sei o que aconteceu no 

mundo, e isso aqui começou a baixar, a luz começou a apagar, começou a perder, 

perder, perder... E entrou aqui. Aí começou a noite. Aqui no meio, seria que horas? 

Meia noite. Como que você vê esse pedaço aqui, de meia noite até o dia amanhecer? 

Festa, boate, etc., e o ‘pau caindo a folha’. Já entrou na noite, já começou a noite! E 

nesse ponto aqui é onde a pessoa cansou de ficar na rua, cansou de passear, etc., 

etc., etc. Esse período é o período que você não suportaria, porque você precisava 

descansar, esse período é o período que você precisa para descansar.  

O que está acontecendo com a humanidade? Ela está perdendo esse pedaço 

aqui, ou seja, ela não está tendo hora para descansar, ela não está tendo hora para 

deitar e dormir. Aqui, o povo deitava era sete, oito horas da noite, já ia pra cama. Hoje, 

a noite não é mais para descansar. Então, esse período, esse pedaço aqui... Você já 

entra no dia novamente, e todo cansado, bombardeado e isso está causando uma 

coisa, um desiquilíbrio, uma pressão na saúde. Olha pra você ver a hora em que nós 

estamos aqui, quase 10 horas da noite, e olha a hora que nós vamos comer, nós ainda 

vamos voltar para Goiânia, nós vamos deitar uma hora, duas, três da madrugada, e 

muitos vão levantar às sete horas da manhã para trabalhar. O organismo da gente tem 

limite, o nosso organismo tem limite! Bombardeio de pensamentos, de coisas na 

cabeça; e aí você imagina uma pessoa que chega em casa e na sua casa não tem 

paz! Uma pessoa que já está, às vezes, doente, enferma. 

Então gente, qual seria a solução? Olhando lá para aquele quadro, qual seria a 

solução? Olha, Jesus Cristo nasceu aqui, ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus e 

deixou a gente aqui, isso está acontecendo é com a gente, não é com ele não! E a 

promessa de Deus... não, eu não vou explicar esse trajeto todo para vocês agora, mas 

tem como explicar! E ele prometeu voltar! Por quê que ele tinha que voltar? Pra quê 

voltar? Para nos salvar! Salvar a gente do quê? Salvar você de quê? Olhando aí para 

esse quadro! Salvar a gente de quê? 

− Salvar desse tempo, dessa situação! 

Salvar por quê? Você acha que consegue aguentar? 

− Naturalmente, a gente já não aguenta! E se ele não vier, a gente não vai ser 

salvar, porque nós não vamos suportar.  



41 

Nós estamos sentindo muito esse pedaço aqui. Que são os dias que antecedem a 

volta de Cristo, a promessa... as escrituras, as profecias já mostravam que o mundo ia 

chegar nessa situação! E que, sendo assim, não teria outra solução a não ser... mas 

agora, será que vocês jovens, que nem namoraram ainda direito. Você já namorou?  

− Não! 

Mas está querendo, ne?! Então você vai ter que falar, “Senhor, espera mais um 

pouquinho porque eu ainda quero namorar”.  

Mas olha, vai chegar um momento que vocês não vão querer nem namorar! Vocês vão 

desejar a volta de Cristo! VOCÊS VÃO ACORDAR E DESEJAR A VOLTA DE 

CRISTO! Vai chegar um momento em que as mães não vão querer nem filho. Está 

chegando um momento que nós vamos ter que invocar a Deus!  Pede a Deus: 

“Senhor, fala com a gente então! Fala conosco!” Porque eu tenho certeza que se eu 

falar com vocês, não é a mesma coisa, mas se Deus falar com vocês, ele vai te 

convencer!  ELE VAI TE CONVENCER! Nós estávamos cantando: “Deus está vivo e 

ele quer te socorrer”, nós cantamos agora mesmo! Então, por exemplo, você não tem 

que chegar diante dele e dizer: “Senhor, é por causa disso? É por que eu sou preto, é 

por que eu sou branco? É por que eu estou prostituindo?” NÃO! Você tem que 

perguntar... Você não tem que trocar esse tipo de conversa com ele, você tem que 

chegar e dizer: “SENHOR, TEM MISERICORDIA DE MIM”. Você não precisa dizer 

essas coisas para Deus, ele já sabe! Ele já sabe o que você é, e você precisa entrar 

em contato com Deus! Amém? Falar com Deus! Ouvir dele, não de mim! Dizer: 

“Senhor, o Senhor está vivo?! Então fala comigo!”  

  Presta atenção aqui, Guilherme, o seu ato, a sua atitude, o seu procedimento 

agrava essa situação! Suzane, o seu procedimento, o seu ato, as suas atitudes, a sua 

vida agrava a situação. Nós todos estamos contribuindo para que isso aqui fique cada 

vez pior! NÓS ESTAMOS CONTRIBUINDO PARA QUE ISSO AQUI FIQUE CADA 

VEZ PIOR! Mas, se houver uma luz no meio dessas trevas, não ajuda? Mas se você 

ficar parado, sentado, e não tiver força nem para clamar, para fazer uma oração e 

pedir: “Senhor, fala comigo”, eu tenho certeza que o que Deus está querendo fazer é o 

seguinte: falar para você, Rebeca... porque, por menor que seja a sua luz, minha filha, 

você vai ajudar! Vai contribuir para que, pelo menos na sua casa, para que as trevas 

não sejam tão espessas. Se você, como luz, vai para o seu trabalho, você contribui 

para que o ambiente do seu trabalho não seja tão afetado por aquela situação que nós 

estamos falando! Essa que é a verdade! Onde tem... aqui por exemplo, por quê que 

esse salão não está em trevas? Porque tem muitas lâmpadas acesas. O que Deus 

quer é que você seja uma luz no meio das trevas! O QUE DEUS QUER É QUE VOCÊ 

SEJA UMA LUZ NO MEIO DAS TREVAS!  
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Vocês concordam que se nós quisermos, nós podemos pelo menos amenizar a 

situação ao nosso redor, na igreja, entre nós? Pensar assim: “SE TIVER TREVAS, 

QUE NÃO SEJA POR MINNHA CAUSA!” Amém?! Vamos abrir em atos. 

Atos, 26:15-18 

15) E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu 

persegues;16Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, 

para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto como 

daquelas pelas quais te aparecerei ainda; 

17)Livrando-te deste povo, e dos gentios, a quem agora te envio, 

18)Para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de 

Satanás a Deus; a fim de que recebam a remissão de pecados, e herança entre os 

que são santificados pela fé em mim. 

O que você entendeu, olhando lá para aquele quadro, Suzane? De acordo com o 

versículo, o que você entendeu? Presta atenção, nós vamos pegar esse versículo e 

colocar ele aqui (se referindo ao desenho). Quando Jesus falou com Paulo, ele 

falou nesse pedaço, e aí Paulo trabalhou, e vem vindo. Mas eu acredito que 

durante o tempo que eles estavam fazendo, trabalhando, eles nunca imaginaram 

que as trevas seriam tão violentas como a que nós estamos vivendo hoje! Nós 

estamos vivendo esses dias, mas a palavra continua sendo a mesma. Lendo aí 

Suzane, você coloca a sua observação.  

− Eu entendi que Deus, hoje, nos tem chamado para sermos testemunhas. No 

começo o senhor falando, ministros, testemunhas, a ponto de nós, mesmo 

vivendo nessa época, ser uma luz. 

Você acha que estamos vivendo essa época?  

− Eu tenho certeza que a gente está vivendo essa época. Eu acho que todos nós 

temos certeza. Igual o senhor falou, hoje não podemos nem sentar na porta da 

nossa casa! Não estou nem falando outras coisas mais, nem na porta do 

trabalho a gente pode sair, se não for junto... então pela situação, não tenho 

dúvidas de que estamos vivendo essa época!  

Você acha que as pessoas que estão aqui estão tendo paz, estão em paz nas suas 

casas?  

− Eu acho que não! A não ser que seja só a minha que não esteja em paz! Porque 

igual a gente falou, às vezes a gente tem o pai, a mãe, o filho, tem o tio, tem o 

sobrinho, então as vezes a gente não tem problema com o filho, mas vai ter com 

o neto. Alguém, em algum momento, vai estar passando por uma situação que 

não queria estar passando! E que é fruto do próprio tempo! eu tenho certeza que  
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é uma oportunidade de Deus, principalmente, de abrir os nossos olhos, de nos 

fazer enxergar que devemos passar das trevas para a luz, quer dizer, é possível 

um cego enxergar, é possível nós vermos nessa época de escuridão e ainda 

sermos uma luz!  

Então você pega uma pessoa que está em trevas, e ela está extremamente 

oprimida, angustiada e etc. Essa pessoa pode sair dessa situação e se tornar uma 

luz?! 

− Amém! Acredito demais, a minha esperança é essa! Com certeza! eu creio 

nisso!  

− Então uma pessoa que está ali naquela situação... aqui fala assim: “Para 

lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, E DO PODER DE 

SATANÁS A DEUS; então a pessoa está nessa situação...? 

− Por causa do poder de satanás! Por causa do tempo de trevas, de total trevas. 

Jesus falou: “O meu reino não é desse mundo” (João 8:36). Ele não falou que a 

hora das trevas já tinha chegado! Nós passamos muito tempo e nunca 

imaginávamos que íamos passar por essa situação! Você pode ter certeza disso! 

Eu estou falando aqui em sã consciência! A humanidade, o homem nunca 

imaginou, por mais que você falasse que seria difícil. Quando em Mateus 24 fala 

que nós passaríamos por grande tribulação, os evangélicos da época achavam que 

a igreja não iria passar pela grande tribulação, e nós estamos passando pela 

grande tribulação! Lá fala o seguinte: “tribulação como nunca houve e nem 

haverá!”(Mateus 24:21), quer dizer, infelizmente estamos vivendo essa época, 

agora não tem outra alternativa... Ele fala assim, no versículo em Joel 2:32 : “E todo 

aquele que invocar o Senhor...” Atos também fala isso. Lorena, você concorda que 

os dias vão passando, vão passando e a gente não toma providência? A gente 

sempre está deixando para amanhã. Aí nós vamos cair em uma palavra que Jesus 

falou e que me preocupa, ele falou assim: “o ladrão não avisa a hora que ele vem” 

(Lucas12;39). Outra coisa que ele falou: “edifica a sua casa sobre a rocha, porque 

quando o vento soprar, quando a tempestade vir sobre a sua casa” (Mateus 7:24-

25). Se você estiver bem hoje, tranquilo hoje, a gente não lembra de invocar a 

Deus, não lembramos de falar com Deus, acha que não precisa! Você vai esperar o 

ladrão vir para você fechar a porta?  

Hoje, aqui, nós estamos falando, tocando a trombeta, avisando para você, 

ACORDA! ACORDA! Acorda mais cedo, acorda de madrugada e invoque a Deus, 

pergunte para Ele o que que está acontecendo. Não fica pensando: “a minha casa 

não vai ser roubada, os meus filhos não vão ter problema”, põe o relógio para 

despertar, acorda e pergunta para Deus o quê que está acontecendo! Pergunta 

para Deus, “será, Senhor, que o meu avô, será que o meu irmão, será que meu tio 

(me chame como quiser me chamar), tem razão no que ele está falando? clama em  
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alta voz, pergunta para ele, fala para ele dos seus planos de vida, fala para ele o 

quê que você pensa, pede para ele... Amém?!  

Vamos ler aqui em I Pedro para a gente terminar. 

I Pedro:2:1  

1)Deixando, pois, toda a malícia, e todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas 

as murmurações, 2-Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o 

leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo; 

O que você entendeu aí?  

− No caso, como a palavra está dizendo, deixar tudo, tudo, como fala aqui, a 

malícia, fingimento, inveja, tudo o que está aqui nas trevas. E praticar as coisas 

que a palavra de Deus nos fala, para sairmos de tudo isso aqui, através disso, 

saindo dessa parte(desenho). Estamos nas trevas, mas não fazemos parte dela. 

Aí a gente vai estar na luz e podemos não estar nesse grupo aqui que eles 

estão falando.  

Então, tem que ter vontade de fazer isso? Vontade, como a criança deseja o 

leite. Se nós não desejarmos isso aqui, pelo menos querer entender isso, falar com 

Deus, querer entender, porque se você falar: “a, não quero saber disso não” Aí sim, 

a hora que vier a tempestade e te levar, acabou! Mas se você quiser saber, você 

vai desejar como menino recém-nascido deseja o leite, você vai desejar, “Senhor, 

eu quero saber disso, Senhor, eu quero tomar conhecimento disso!” “Mostra para 

mim, fala para mim! Eu quero saber, eu quero entender!”. Jesus chegou e falou: 

“vocês são cegos”. Trevas significa escuridão também, fecha os olhos para você 

ver a escuridão. Aí você diz: “Senhor, abre os meus olhos.” Amém?! Se nós 

continuarmos dormindo, nós não vamos tomar conhecimento de nada. Quando a 

gente acordar, já foi embora o boi com a corda. EU ESTOU AQUI ALERTANDO 

VOCÊ! Estamos aqui, exatamente para isso, alertar, chamar a atenção de uma 

coisa que tem dois mil anos que tem sido falada, como é que eu vou saber?  

− É que os dias iam de mal a pior! E as coisas iam acontecer dessa forma. Eu vou 

acabar de ler aqui:  

1 Pedro 2:4 

4)E, chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas 

para com Deus, eleita e preciosa. 

Ele foi uma pedra preciosa porque ele interessou em saber! Você também, como 

pedra viva...  
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1 Pedro 2:5 

5)Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio 

santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 

 

 Que sacrifico espiritual é esse? O que eu estou fazendo aqui é sacrifício espiritual, 

eu estou tentando ensinar uma coisa espiritual.  

1 Pedro 2:7-8 

7)E assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas, para os rebeldes, a pedra que 

os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, 

8)E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na 

palavra, sendo desobedientes; para o que também foram destinados.   

E assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas, para os rebeldes, essa pedra 

não vai adiantar nada, ela vai se tornar uma pedra de tropeço, uma pedra de 

escândalo, e não vai resolver nada, não vai ajudar em nada! 

1 Pedro 2:9 

Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo 

adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para 

a sua maravilhosa luz. “Vós, que em outro tempo éreis trevas, mas agora sois povo 

de Deus!”.Então, a luz para o mundo... a igreja seria a luz para o mundo! A igreja 

não pode continuar ignorante, a igreja não pode continuar omissa, se você faz parte 

do povo de Deus, se você faz parte da igreja... porque a igreja é o povo de Deus! A 

sua luz tem que brilhar. NÓS SOMOS A LUZ DO MUNDO! NÓS SOMOS O SAL 

DA TERRA! Mas se eu continuar pensando só nas minhas coisas, querendo fazer 

só os meus desejos, eu não vou resolver problema de ninguém... eu preciso ser 

uma luz, eu preciso ser o sal, eu preciso ajudar!  

Lucas 6:38: “Dai, e dar-se-vos-á; boa medida, recalcada, sacudida, 

trasbordando.” 

Eu preciso ajudar! Eu preciso abrir os olhos das pessoas, porque é assim que eu 

vou crescer, é assim que eu vou mostrar. Deus falou “não se acende uma luz para 

colocar debaixo da cadeira não, não se acende uma luz para” (Mateus 5:15)... e 

nós vamos provar que nós estamos acreditando é falando, é explicando, é tentando 

abrir os olhos... “gente, olha, vamos buscar a Deus, vamos falar com Deus”, a 

melhor época é agora! A MELHOR ÉPOCA! Amém?   

Considerações, quem quer falar alguma coisa? Deu para entender?  
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O que ela está falando aqui, ela resumiu de uma forma simples, bem simples, 

mas é tudo que eu gostaria de ouvir! (comentário sem microfone). Ela resumiu de 

uma forma que deu para entender, vamos ouvir, ela vai falar de novo. 

− Eu entendi que o mundo hoje vive em trevas, e que nós temos que procurar ser 

luz no mundo, para que essas trevas não se proliferem. 

 

Deu para entender?! O quê que ela falou Luiz?!  

− Que nós precisamos ser a luz do mundo! 

− Você concorda?  

− Concordo!  

   O certo é que alguém precisa ser luz, é isso que precisa... alguém precisa dizer: 

“Senhor, eis me aqui para ser luz, eu quero ser luz, Senhor, eu quero ser o caminho 

para quem está perdido, eu quero ser a direção para o perdido!”. Como ela falou, 

se todos continuarem aceitando a posição das trevas, imagina o mundo para os 

seus filhos. Não digo nem para os seus filhos, não, mas para a sua casa! Para o 

seu lar. É porque todo mundo foi deixando, deixando, Rhudá. Por quê que as trevas 

tomaram conta? Porque a luz foi apagando! A LUZ FOI APAGANDO. Você não vê, 

hoje, ninguém interessado nisso que estamos falando aqui. Combater de uma 

maneira correta, de uma forma correta, a violência, pagando o mal com o bem, 

amando o inimigo, tendo misericórdia dos outros, não reclamando, não 

murmurando. Combater a corrupção da maneira correta, porque, da forma que 

estão combatendo, do jeito que estão fazendo, estão criando mais violência. Então 

a igreja tem uma responsabilidade grande, nós temos! E aquele que se levantar ao 

lado de Deus, eu tenho certeza que será ajudado por Deus, Deus vai dar a ele as 

condições, a sabedoria, o entendimento, a força que ele precisar! Eu tenho certeza 

que nós podemos fazer alguma coisa ainda! Omitir, virar as costas seria um ato 

covarde, pouco digno de um filho de Deus!  

Que Deus nos abençoe, vamos curvar nossas cabeças e cantar aquela mesma 

música e encerrar. Que Deus abençoe vocês, muito obrigado, eu espero que tenha 

sido útil!  

Amém, Jesus! Pai nosso que está no céu, o Senhor não está morto! O Senhor 

está vivo e quer nos ajudar, só o Senhor tem palavras de vida, só o Senhor tem, 

meu Deus, autoridade para nos ajudar! Para dizer para nós que somos capazes de 

fazer muito, e que muitas vezes está no nosso poder, salvar vidas, encaminhar 

vidas para o céu, para Deus, tirando do poder de satanás! Deus nos deu força para 

isso! Deus nos deu autoridade para isso! Tirar do poder das trevas! Vamos seguir  
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os passos de Jesus, vamos seguir o caminho que ele inaugurou, combater da 

forma correta, pela forma correta, as coisas que estão acontecendo. Ajuda-nos, 

Senhor Deus, nós te pedimos em nome de Jesus! Abra os nossos olhos, faça-nos 

entender, Senhor Deus, esse mistério que é Deus, Cristo! Amém!  

Louvor final 

 “Às vezes é difícil, difícil de entender, sei que as vezes falta forças para continuar, sei 

que não é fácil andar sozinho por aí, sei que tu queres alguém para te ajudar. Ouça 

bem o que eu vou dizer, Cristo veio pra ajudar você... fale com Deus, conta pra ele os 

seus planos de vida, fale com Deus, ele é o pai de amor, poderoso Senhor. Mas resta 

uma esperança, uma esperança pra você, Cristo está vivo e ele quer te socorrer. As 

dores, suas culpas ele já levou, o preço já foi pago, preço alto e com valor! Ouça bem 

o que eu vou dizer, Cristo veio para ajudar você!” 

Amém! Então, eu tenho certeza de que quando você for falar com ele, com Jesus, ele 

vai te ensinar coisas tremendas! Coisas que vocês não imaginam que tem tão grande 

poder sobre as trevas, que é a bondade, a misericórdia, o amor, o perdão... O amor 

que não se mede, pagar o mal com o bem, sofrer a injustiça, sofrer o dano, essa foi a 

maneira que ele usou para vencer o mal e é também o que ele quer nos ensinar, pagar 

o mal com o bem, o que eu quero para mim é o que eu vou fazer para o outro, essa é 

a luz que falta para o mundo!  ESSA É A LUZ QUE FALTA PARA O MUNDO!  
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Goiânia,07 de agosto de 2015 

 

5 - FAZER O QUE AGRADA A DEUS PARA QUE AS MINHAS VESTES SEJAM 

BRANCAS. 

Eu achei uma ideia muito boa, é muito bom que vocês se reúnam mesmo. Até 

na reunião que nós tivemos com vocês, sugeri que surgisse, e a esperança que nós 

temos é que surja entre vocês, um líder. Na hora que tiver esse líder, quando esse 

líder aparecer, não precisa estar escrito na testa dele e nem que ele tenha diploma de 

líder, ele vai ser, naturalmente, o líder. Existe uma série de requisitos que são 

inerentes a um líder. Então, naturalmente, algum de vocês vai tomar a frente, puxar.  

Eu estava até pensando ali, tem muita coisa que a igreja pode fazer por vocês. 

Porque a igreja de amanhã, a saúde da igreja de amanhã são vocês. Então nós 

precisamos muito, MUITO, de vocês. Só que é preciso adquirir, ao longo desse tempo 

que vocês estão tendo, partindo da ideia da idade (adolescência), como os meninos da 

irmã Renata, o João Pedro, a Natali, e vocês podem, aos poucos, irem juntando mais, 

e temos jovens, por exemplo, da idade do Wender, que está com os seus sessenta e 

tantos anos, né, Wender? ou não chega a tudo isso? (risos). Mas é um jovem... O Luís 

é um jovem... O Bruno... Então, na realidade, vocês é que vão, aos poucos, congregar 

toda a igreja jovem, a igreja mais nova, e mostrar que realmente vocês entenderam, e 

que fazem parte do povo de Deus. QUE FAZEM PARTE DO POVO DE DEUS! E que 

tem consciência disso. 

Eu vou fazer a vocês uma pergunta e a partir dessa pergunta nós vamos 

conversar um pouco essa noite. O que é preciso para sermos filhos de Deus, para 

entrarmos no céu e sermos salvos? O que a gente precisa? Nós estamos reunindo 

aqui toda semana, quase todos os dias tem uma reunião, né?! e isso tem uma 

finalidade, tem um objetivo, não é assim? O que é que nós precisamos, realmente, 

para herdar esse Reino de Deus? O que é preciso fazer para ser povo de Deus, para 

fazer parte da igreja?  

E aquilo que precisa é o que vocês vão fazer, vocês só irão fazer o que é 

necessário, o que precisar; e o que não precisar, vocês podem deixar de lado. Nós 

vamos cobrar de vocês somente aquilo que for necessário, o resto, nós não vamos 

poder cobrar nem exigir de vocês. O que vocês acham que é necessário? O que 

precisa pra vocês fazerem parte da igreja, do povo de Deus, etc.?  

Vou contar para vocês uma coisa interessante, essa senhora que morreu essa 

semana, a dona Marília, ela adoeceu rápido e morreu rápido, ou seja, a pessoa, de 

repente, pode terminar o tempo dela e ela ir embora. Mas esses dias eu estive na casa  
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dela, semana retrasada, se não me engano, ela ainda estava animada, eufórica, na 

esperança de ficar bem, curada, e ela me contou que teve um sonho, e o pessoal 

estava percebendo que ela já estava meio que delirando, mas quando ela me contou 

esse sonho, eu percebi que tinha muito a ver, tinha sentido, não era um delírio, não, 

era uma coisa séria.  

No sonho, ela disse que chegava aqui no salão, inclusive naquela porta do 

fundo, e ela falava: “Eu fui lá na igreja”, quer dizer que, na cabeça dela, a igreja ainda 

é o templo, não é?!  E ela disse: “Eu fui lá na igreja, e quando eu cheguei lá, eles não 

queriam deixar eu entrar, me disseram que eu não podia entrar. Eles falaram que por 

causa da roupa que eu estava, eu não podia entrar. E ela respondia, “não, mas eu sou 

daí, eu tenho que entrar, eu vim para a reunião”, e eles não queriam deixar ela entrar 

de jeito nenhum, por causa da roupa. Ela via que estava com a roupa rasgada e 

falava: “Eu estou com a minha roupa rasgada, mas eu posso entrar, eu não estou 

pelada”. Mas eles não deixaram”.  

O sonho terminou e ela ficou muito contrariada porque não a deixaram entrar na 

igreja. Eu não quis dizer nada. Mas, depois, no velório, o Vitor teve uma visão dela 

sendo levada em um helicóptero, vestida de branco. Então, o que é que eu entendo? 

Nesse período de duas semanas, o sofrimento que ela passou e etc., pode, nesse 

período, a pessoa ter sido justificada pela fé. Nesse período, ela pode ter crido, ter 

acertado a vida dela com Deus. Porque, até então, na simplicidade dela, uma senhora 

já de idade, ignorante, ela achava que não precisava entender muito as coisas, mas 

Deus mostrou que se ele fosse levar na lei, a pessoa não entraria no céu com aquela 

roupa, com aquela veste.  

A veste rasgada simboliza o quê? Tem algum significado? Será que ela sabia? 

Se Deus mostrar, por exemplo, você, em um sonho ou visão, e você chegasse ali na 

porta, da mesma maneira que ela também chegou, e o anjo que estava na porta 

dissesse que você não poderia entrar com a roupa rasgada, o que essa roupa rasgada 

simboliza? A roupa rasgada simboliza a nossa justiça. E a nudez? A justiça própria. 

Tem diferença entre justiça própria e a nossa justiça? Tem! Justiça própria é aquela 

que você nasce com ela, você nasce com a justiça própria, por isso que nascemos 

nus, pois não temos nenhuma influência externa ainda, é a justiça própria, aquela que 

você nasce com ela.  

Quando você chega aos cinco, seis, sete anos de idade, aí começa... Você acha 

que o João Pedro, por exemplo, só tem a justiça própria? Não, o João Pedro já tem 

alguns trapinhos misturados ali, o Gustavo também. Ou vocês acham que ele mantém 

aquela justiça que ele nasceu com ela? Não! O que é justiça? É a maneira de pensar, 

o ponto de vista. Ele já discute com a mãe dele, já discute com o pai dele, já discute 

com os companheiros. Então, ele já não tem mais a justiça própria, ele tem a justiça  
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dele! Aquela primeira justiça que ele nasceu com ela, ele já a deixou, e hoje ele tem a 

justiça dele.  

Você já viu quando uma pessoa fala: “eu penso assim, eu acho assim, eu vejo 

dessa maneira”, não tem muito isso? Principalmente com os jovens, porque o jovem, 

desculpe a franqueza, mas o jovem ele é meio ‘metido a besta’, ele ‘se acha’, se gloria 

muito na sua inteligência, confia muito na sua sabedoria, na sua juventude, etc. 

Por exemplo, o jovem chega em um velho e fala: “Você já está ultrapassado”. 

Então, essa justiça é a sua justiça, aquela que você adquiriu. E Deus compara essa 

justiça a um trapo de imundícia. Vejam vocês o porquê de ela estar com a roupa 

rasgada, ela não estava com a justiça própria, ela estava com a justiça que ela juntou 

durante anos. Durante a vida, ela foi juntando um pouco do pai, um pouco da mãe, um 

pouco do tio, um pouco da igreja “fulana”, um pouco da igreja “sicrana”, e vai 

montando aquela coisa, considerada por Deus, uma coisa errada. 

Eu falei isso aqui para dar uma introdução. A pergunta que eu queria fazer pra 

vocês é: O quê que nós precisamos para que, ao chegarmos na porta, possamos 

entrar? Porque é isso! chegar na porta e sermos aceitos, estarmos vestido a caráter, 

estarmos vestidos com as vestes próprias. Ela não podia entrar por causa da roupa.  

O que nós precisamos para ser salvos? O que é que suja a roupa da gente? O 

que é que estraga a nossa roupa? Por que a nossa roupa não é branca, mas, preta? 

Por que a nossa roupa não é branca, mas, é vermelha? Cada cor dessa tem um 

significado. O que faz com que a sua roupa fique preta? O que faz com que a sua 

roupa fique vermelha? Se Deus mostrar a sua roupa, vermelha, tem um significado!  

Então, se você morresse hoje, você chegaria na porta, ou melhor, não vamos 

morrer não (risos), vamos supor que você teve um sonho e chegasse ali na porta. 

Você estaria com a roupa adequada? O que é preciso? Eu não quero que vocês 

respondam, “trocar as vestes”. Só isso não é o suficiente, não. Nós já sabemos que 

está relacionado com a roupa, mas eu quero saber o que você tem que fazer, na 

prática. O procedimento da pessoa é que coloca a roupa preta, branca ou vermelha? É 

o procedimento? Vocês podem responder, se errar, começamos tudo de novo. Eu 

quero, na prática, o que vocês têm que fazer... Parar de mentir, parar de roubar, é 

isso? Vamos lá. 

- Parar de mentir, de roubar, de assistir filme pornográfico...   

Será que hoje, Senhor, eu entraria por aquela porta? Porque a dona Marília ficou 

umas quatro semanas sofrendo, sendo ameaçada, morre hoje ou morre amanhã. Ela 

ficou assim umas quatro semanas, deu tempo para ela se ajeitar com Deus. Mas, e 

você? Se batesse com a cara em um trem, por exemplo, morrer como morreu o pai do  
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Bruno (Sirley)? Ele não deve ter nem percebido que morreu, tamanha foi a pancada 

que ele levou! Hoje, vocês vão fazer essa oração e Deus vai responder pra vocês. 

Hoje, será que você entraria ou ficaria na repescagem? Você acha que entraria? 

- Não. 

Por quê? A sua roupa não está adequada, o que te impede? O que os jovens 

precisam fazer? Será que deu para entender? O Theo disse que era preciso parar com 

isso e aquilo. Tem coisas que nós precisamos parar e tem coisas que nós precisamos 

fazer! O certo é que é uma caminhada rumo ao céu. É isso que é! É importante nós 

sabermos as coisas, tocar, cantar, é importante nos reunirmos, orar..., mas o que 

importa, realmente, é se eu estou pronto, se eu estou conscientemente pronto. Então, 

se nós perguntássemos para Deus, Ele responderia para nós qual é a situação em que 

a gente se encontra.  

Então você perguntaria para Deus, “Senhor, o que eu preciso fazer? Ou o que 

eu não tenho feito? O QUE EU NÃO TENHO FEITO?”. Mas e aí, você continuaria 

fazendo o errado? Ou deixaria de fazer o certo? Mesmo sabendo que você vai ser 

barrado na porta? Amém?!  

Então, vocês têm a Bíblia aí? Gênesis, capítulo 4, versículo 1 ao 7.   

Gênesis 4:1-7 

“1 E conheceu Adão a Eva, sua mulher e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: 

Alcancei do Senhor um varão. 2 E teve mais a seu irmão; e Abel foi pastor de ovelhas, 

e Caim foi lavrador da terra. 3 E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto 

da terra uma oferta ao Senhor. 4 E Abel trouxe também dos primogênitos das suas 

ovelhas e da sua gordura; e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, 5 Mas 

para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o 

seu semblante. 6 E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu 

semblante? 7 Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E, se não fizeres bem, o 

pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás.” 

Então, está aqui. O que foi que jogou Caim fora? O que jogou Caim fora do céu? 

Vocês concordam que nós temos que fazer o inverso? Aquilo que tirou Caim é o que 

nós não devemos fazer. Vamos fazer então o inverso para poder voltar, certo? Então, 

eu preciso fazer o inverso! O que é que Caim fez de ruim? Ele irou! O que mais? 

Vocês são muito inteligentes, todo mundo “vestidin” de branco graças a Deus (risos). 

Vamos ler de novo e vocês prestem atenção no que foi que Caim fez que o 

jogou fora. E nós iremos fazer o inverso para entrar. Amém?! O que ele fez de errado 

está escrito aí ou não? O certo é que, o que ele fez não agradou a Deus. Caim ofertou 

a Deus alguma coisa e Deus não agradou. Então, se a gente vem pra reunião e, chega  
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na reunião, você senta quietinho, prestando atenção, não conversa, não faz isso, não 

faz aquilo... Olha, estou dando um exemplo, não quer dizer que está certo nem que 

está errado, não.  

Mas aí, o outro vem de bermuda... não sei se está certo, mas Deus pode 

agradar mais de um do que de outro, Deus é quem sabe. Você também é que sabe. 

Se você tiver bom senso, vai perceber que isso não é bom, que não é direito. Somos 

nós que sabemos. Será que vai agradar a Deus? E se Deus não agradar, você apela? 

Imaginem, Deus vem aqui e fala: “Tem uma pessoa sentada na reunião de um jeito 

que não me agrada”. Vamos supor que Deus falasse isso, aí a pessoa apela e fala 

para Deus: “E daí? eu sento do jeito que eu achar melhor...”, pode acontecer isso! A 

pessoa não aceita, cai o semblante.  

Então, cabe a cada um saber aquilo que você tem feito, e não é só aqui na 

reunião, não. O que você anda fazendo na sua casa, na rua, nós não seremos 

julgados só pelas coisas que fazemos aqui, não. Nós vamos ser julgados por aquilo 

que fazemos em todo lugar. E tem como você esconder de Deus? Não! O que você 

faz, seja no chuveiro, tomando banho, vestindo roupa, seja o que for. Tem gente que, 

quando vem na reunião, se arruma de um jeito, mas para sair para a rua, se arruma de 

outro jeito. 

É meu irmão! a coisa é feia, o negócio é muito sério! Então, você se arrume para 

ir em determinado lugar e vem para a reunião, vem para ver se você entra ali?! Não! 

você arrumou para ir pro inferno e veio pra cá?! (risos). Tem gente que está aqui, mas 

depois vai em casa se “arrumar” pra sair. Não, é onde você estiver, no trabalho, na 

escola, é a sua justiça, é a sua roupa, você vai com ela pra todo lugar, onde você for, 

você leva a sua roupa.  

Então, a nossa consciência, em todo lugar, onde estivermos...  A gente vê irmão, 

quando o garçom passa servindo “whisky”, o irmão aceita, e eu fico olhando e penso: 

“Aqui ele é de um jeito, lá na reunião ele é de outro, na praia ele é uma coisa, aqui ele 

é outra?”. E se chegar determinado momento e você morrer na praia? Ou morrer na 

festa onde você estava? Amém, gente?!  

Salmos 139:7-13 

7- Para onde me irei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua face? 8 Se subir ao 

céu, tu aí estás; se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. 9 Se 

tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar. 10 Até ali a tua mão me 

guiará, e a tua destra me susterá. 11- Se disser: Decerto que as trevas me encobrirão; 

então a noite será luz à roda de mim. 12 -Nem ainda as trevas me escondem de ti; 

mas a noite resplandece como o dia; as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. 13- 

Pois possuístes o meu interior; entreteceste-me no ventre da minha mãe.” 
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Trocando em miúdos, para Deus não tem dia, não tem noite. Para Deus não 

existe aquela coisa de que em um lugar você é de um jeito, mudou de lugar, está de 

outro jeito. Você tem que ser a mesma pessoa aqui, na China e em qualquer lugar. 

Então, se a sua consciência não te acusar, você faz tudo o que você quiser. SE A SUA 

CONSCIÊNCIA NÃO TE ACUSA, VOCÊ FAZ TUDO O QUE VOCÊ QUISER! Mas, se 

te acusa, meu irmão, não faz! Mas não faz por quê? Porque aquilo não agrada a Deus, 

e, se não agrada a Deus, vai entristecer você, vai tornar sua vida amargosa como foi 

para Caim.  

De tanto fazer as coisas erradas é que nós sofremos, ficamos tristes. Pode ser 

que hoje a Samara, aparentemente... Porque, quando Caim estava fazendo a oferta, 

produzindo o que ele ia ofertar, ele não imaginava, ali não tinha nenhuma tristeza. 

Quando que surgiu a tristeza? Quando ele foi apresentar para Deus.  Esse é o 

problema, às vezes nós passamos um tempo enorme pensando que estamos 

agradando a Deus, mas chega na hora, Deus fala: “Não gostei”. E se Deus não gostar, 

não cabe a mim o direito de apelar, não cabe a nós o direito de apelar. “Se o Senhor 

não gostou, me perdoe, Senhor, não leve a mal, não, tenha misericórdia de mim, me 

dê outra oportunidade para fazer certo”.  

Mas o que você não é capaz de fazer aqui (na reunião), você também não deve 

ser capaz de fazer lá fora. O que você não é capaz de fazer no dia, você não deve 

fazer a noite. Amém?! E o que você faz a noite, faz também no dia, amém?! A mesma 

pessoa, o mesmo homem, o mesmo cidadão, em todo lugar.  

É muito difícil não tropeçarmos em alguma coisa. Em alguma coisa a gente 

esbarra. Mas aí, você percebe que errou, que não agradou a Deus, e é por isso que o 

nosso semblante cai, a gente apela, meus irmãos. E o que nós esperamos de vocês, 

jovens? Que vocês procurem ser mais inteligentes, mais espertos. Vê se o que você 

faz hoje agrada a Deus, só isso e mais nada.  

Pode brincar, pode correr, pode ir na academia, não tem nada que eu possa 

dizer: “Isso é proibido”, não, cabe a você saber como Deus agrada de você lá na 

academia. Se não tiver nenhum jeito, aí você não vai. Se todo jeito que eu ficar na 

academia eu perceber que não agrada a Deus, então eu não vou! Experimenta outra 

academia, quem sabe?! Se você foi em todas as academias e percebeu que não 

agradou a Deus em nenhuma, então não vai mais. Se é que você quer agradar a 

Deus! Mas você pode perceber também que a maneira como você está indo, o jeito 

que você está fazendo, tá agradando a Deus: “Agrada a Deus a minha postura, agrada 

a Deus a minha posição, agrada a Deus o meu jeito, lá eu sou o sal, lá eu sou a luz, lá 

eu tenho agradado a Deus, eu percebo”.  

Teve uma época que eu perguntei para Deus... eu queria sair do exército porque 

eu achava que não podia servir a Deus no exército, eu achava que não agradava a  
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Deus. Mas Deus me mostrou, me revelou que Ele queria que eu fosse filho de Deus lá 

dentro. E, na verdade, foi o que eu fiz, eu não tenho nenhuma dúvida que eu agradei a 

Deus no tempo em que eu fiquei no exército, e foram muitos anos. Agora, eu agrado a 

Deus hoje, trabalhando aqui, fazendo o que eu faço? A minha vida com Deus o tem 

agradado? Amém?! Deu para entender? Então o que você precisa fazer? A pergunta 

que nós fizemos no início!  

-Agradar a Deus! 

Pronto!  Caim desagradou a Deus e nós vamos agradar a Deus. Não existem 

muitos versículos falando sobre a vontade de Deus? Às vezes o Neto chega em mim e 

pergunta: “Vô, será que essa é a vontade de Deus?” É ele que precisa saber se 

agrada ou não. Você tem dúvida, faz o quê, Filipinho? Pergunta pra Deus! O Filipinho 

tá tocando aqui um ‘negócio’, e você, Filipinho, pode perguntar: “Será que agrada a 

Deus?”  

Eu posso achar bom, mas Deus pode não achar, mas se vocês perguntarem 

para Deus, Ele vai dizer pra vocês, sabiam? Ele responde. Porque fé, é acreditar! Se 

você acredita que Deus existe... eu acredito que Ele vai ter prazer na sua simplicidade, 

ter prazer na sua juventude: “Mas que menino interessante, que menino bonzinho, que 

menino tremendo, eu queria ter muitos Filipinhos!” (risos), né? Aí você vai falar: 

“Senhor, eu estou tocando ali, eu quero agradar ao Senhor”.  

Às vezes o jeito de tocar não agradou a Deus, e, aí, a pessoa apela, cai o 

semblante. Deus não agradou do jeito de tocar, mas veio outro e mudou o jeito de 

tocar e agradou a Deus. Pode não ter agradado a gente, mas agradou a Deus. Estou 

apenas dando um exemplo. Aquela mulher que deu apenas uma moeda, agradou mais 

a Deus do que aquele que deu muitas moedas, porque Deus viu que ela deu tudo o 

que tinha, e o outro deu do que sobrava na vida dele.  

Experimenta fazer assim, você vai ver o tanto que a sua vida vai mudar, como 

você vai se sentir melhor, como você vai se sentir mais livre, e você mesmo vai tendo 

consciência: “Olha, nessa mesa eu não sento mais, isso eu não vou fazer!” O que nós 

precisamos fazer? Agradar a Deus é a mesma coisa que fazer a vontade de Deus. 

  Será que Deus tem se agradado das reuniões de jovens? Nós estamos 

precisando de um líder; como é que vai ser o líder? Vai ser aquele que agradar a 

Deus, que conseguir agradar a Deus. E não importa se ele é pequeno, se ele é branco 

ou se é preto, o que importa é que agrade a Deus. É isso que nós precisamos fazer, 

fechar os olhos para o mundo e dizer: “Senhor, seja feita a tua vontade, seja realmente 

feito aquilo que o Senhor agrade.” 
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Deus vem e acrescenta mais um jovem, e outro jovem, muita coisa pode ser 

feita, e, de repente o tempo passa e vocês podem dizer: “Quanta coisa nós fizemos e 

agradou a Deus”, não é? Amém, pronto... A sua preocupação tem que ser essa, em 

agradar a Deus. “Tudo posso...”, esse tudo, inclui tudo. Mas se você perceber que 

esse “tudo” não agrada a Deus, se você for esperto, o que você vai fazer? 

- Eu não vou fazer mais! 

Mas aí vem alguém e diz: “Uai, por que você não está fazendo mais isso?”, “eu 

deixei de fazer por causa da minha vida com Deus, eu percebi que não estava 

agradando a Deus e resolvi parar, eu resolvi não fazer mais”. Mas seu amigo continua 

fazendo, pode ser que lá na frente ele também deixe de fazer. Então, quem come não 

condena o que não come, é assim que é. Por isso não podemos julgar, é a 

consciência da pessoa com Deus. E como ela quer agradar a Deus, ela vai fazer do 

jeito que ela pensa estar agradando a Deus. Então quem come, não condena aquele 

que não come. 

Muitas coisas eu fui deixando na minha vida, e foram ficando para trás, porque 

eu fui percebendo que não agradava a Deus. Na reunião de ontem, eu não sei se 

vocês vão lembrar, um lugar bom para descobrir o que Deus gosta, onde é? No 

evangelho! Nele se descobre o que Deus tem em mente, o que Ele gosta; então, se 

você quer agradar a Deus, você vai encontrar no evangelho o jeito certo de agradar a 

Deus. O jovem que quer agradar a Deus, vai procurar ali no evangelho. Mas se não 

agradou, o mundo não acabou, não; arrepende, pede perdão, pede ajuda: “Senhor, me 

ajude, pois eu quero fazer aquilo que realmente o agrada”, amém?!  

O que Caim fez que não agradou a Deus? Quando ele percebeu que Deus não 

ficou satisfeito com o que ele havia feito, ele apelou; e Deus falou pra ele: “Caim, por 

que caiu o teu semblante? Cabe a você fazer o bem, Caim...”, se você fez o mal hoje, 

amanhã faça o bem, não apela, não, é pior! Fala, Bruno (Fogaça). 

- Amém, o que eu achei interessante é o quanto isso é pessoal, é cada um, 

então aquele que faz não julgue aquele que não faz, e nós realmente temos essa 

falha, de olhar e apontar o defeito do outro. Não importa o que o outro está fazendo, 

eu preciso olhar para mim e pensar: “Isso aqui eu não devo fazer”, ou então perguntar 

pra Deus: “Senhor, o que eu devo fazer em relação a isso?”. Então, cabe a mim olhar 

para mim mesmo. Está escrito que cada um dará conta de si mesmo. E eu vou pedir a 

Deus esse sonho, pra Ele me mostrar como é que está a situação das minhas vestes, 

o que precisa ser mudado. 

Dá agora para o Wolmer. 
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- Eu acho importante demais esse assunto que o senhor abordou, a questão da 

consciência, de que onde eu estiver, eu preciso agradar a Deus. Não tem um lugar 

determinado por Deus pra gente fazer o bem, Ele quer que o sirvamos onde nós 

estivermos; e, com certeza, Deus desagradou de Caim por isso, o que ele fez e a 

forma que ele fez. Então, eu creio que é muito importante formar essa consciência em 

nós, que onde estivermos, devemos nos preocupar em agradar a Deus. O sonho da 

mulher também, ela estava aqui a um certo tempo, mas a roupa dela não estava 

adequada; e a roupa fala exatamente dos atos. Deus tem se preocupado em dar a nós 

essa consciência, que não devemos vir nas reuniões e levarmos uma vida de qualquer 

jeito. 

Do ponto de vista de Deus, será como é que está vestido o povo? Será como que nós 

estamos?! 

- Eu lembro do sonho que o seu Zé teve, o pai da Rosa, que ele foi orar e 

perguntou pra Deus: “Senhor, como é que está a minha vida?”, e Deus respondeu pra 

ele que estava faltando algumas telhas e explicou para ele o que era, “olha, quando 

você vai pescar e pega umas espigas de milho na roça dos outros, vai comprar uma 

dúzia de banana e pega 13”, coisas tão simples, mas que Deus estava requerendo 

dele aquilo. E ele então falou, “nunca mais eu faço isso”, passou uns meses e ele 

morreu. 

- Irmã Samara – Eu achei interessante a parte que o senhor falou que seja onde 

eu estiver, as minhas vestes precisam ser as mesmas. Como eu vou proceder aqui 

dentro de uma forma e lá fora de outra? Não tem jeito... 

Amém, realmente, nós não podemos ser igual camaleão, uma hora está uma 

cor, outra hora muda de cor. 

Amém. Eu queria dizer para vocês que eu tenho muita esperança, muita 

esperança mesmo, que essa reunião de vocês venha a dar certo, que ela possa 

ensinar vocês a descobrirem o que cada um tem que fazer. Não é porque vocês são 

jovens que não precisam saber. O pecado jaz à porta, cabe a vocês dominarem aquilo 

que já está na porta. Amém?!  

Oração: Amém, Jesus! Senhor, nós gostamos do que escutamos aqui, nós 

entendemos, reconhecemos que é muito difícil, não é fácil, porque nós ainda temos 

muita dificuldade para ser a mesma pessoa em todos os lugares. Nós ainda temos 

muita dificuldade para sermos como o Senhor foi, Jesus. Em todo lugar o Senhor era o 

mesmo, em qualquer lugar, o Senhor era o mesmo. Nas festas, nos casamentos, nas 

festas da igreja, do povo de Deus, o Senhor foi encontrado entre os doutores, falando 

sobre o reino de Deus, e foi ali que o Senhor agradou a Deus. Hora nenhuma o 

Senhor desagradou a Deus. Nós não temos notícias, não há registros de que em  
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algum lugar o Senhor tenha sido diferente; na presença dos reis, na presença 

dos governadores, o Senhor sempre foi o mesmo. Como eu gostaria de ser também... 

Eu sei que o Senhor vai nos ajudar a ser... Eu sei que o Senhor vai ajudar esses 

meninos, esses jovens a serem assim, por onde quer que eles andem, tudo o que eles 

fizerem, seja agradável a Deus. Por isso nós te agradecemos Senhor, por essa 

reunião, onde o Senhor nos falou. Se o Senhor não estivesse aqui, não teríamos 

escutado o que nós escutamos, não entenderíamos o que nós entendemos, não 

teríamos sentido o que nós estamos sentindo. Muito obrigado. Que a vontade do 

Senhor possa ser também a nossa vontade. Em nome de Jesus nós te agradecemos! 

Em nome de Jesus! Amém. 
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Goiânia, fevereiro de 2015.  

 

6 - COMO FORAM OS DIAS DE NOÉ, ASSIM TEM SIDO OS NOSSOS DIAS. 

 

Amém, abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 17, versículo 20. Alguém poderia ler, por 

favor.  

Lucas 17:20-27. 20-E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de 

Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior. 21-

Nem dirão: Ei-lo aqui, ou: Ei-lo ali; porque eis que o reino de Deus está entre vós. 22-E 

disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do 

homem, e não o vereis. 23-E dir-vos-ão: Ei-lo aqui, ou: Ei-lo ali. Não vades, nem os 

sigais. 

24-Porque, como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até à 

outra extremidade, assim será também o Filho do homem no seu dia. 25-Mas primeiro 

convém que ele padeça muito, e seja reprovado por esta geração. 26-E, como 

aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do homem. 27-

Comiam, bebiam, casavam, e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou 

na arca, e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. 

Amém, leia esses três últimos versículos. 

25-Mas primeiro convém que ele padeça muito, e seja reprovado por esta geração. 26-

E, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do homem. 

27-Comiam, bebiam, casavam, e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé 

entrou na arca, e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. 

Amém. O que vocês viram de mais importante nesse relato? O que vocês tiram de 

mais importante dessa leitura? Quem viu alguma coisa de interessante, me fala. Ou 

não viu nada? Por acaso, algum de vocês está preocupado ou tem alguma 

preocupação em relação a volta de Cristo? Ou não? Algum de vocês está perdendo o 

sono por causa da volta de Cristo? Não?! Vocês acham que a volta de Cristo tem 

algum significado para nós? Qual a consequência? Tem alguma consequência? Tem 

para você, Letícia? A volta de Cristo tem, para você, alguma importância? Não tem 

não?! E para você fia, a volta de Cristo tem alguma importância? E para você, Neto, a 

volta de Cristo tem algum significado importante?  

− Eu acredito que a volta de Cristo é quando vão ser revelados os filhos de Deus, 

aqueles que andaram conforme Deus mandou. Os filhos de Deus serão 

arrebatados e o que sobrar será deixado e destruído.  



59 

Amém. E para você filho? A volta de Cristo significa alguma coisa para você, ou não?  

− Separação do trigo e do joio. 

E você Naianny? Felipe, você falou alguma coisa?   

− É quando nós vamos ver se estamos, dentro da visão de Deus, seguindo a 

justiça de Deus ou não! Se eu disser para o senhor que eu estava preocupado... 

até ontem, eu não estava, mas ontem mesmo, eu estava lá em casa e minha 

mãe chegou para mim e disse: “Meu filho, em 2015 a justiça de Deus vai cair 

sobre o Brasil”. E só confirmou o que o senhor já vinha falando nas reuniões e, 

às vezes, passou batido. Mas ela falou, “2015 é o ano da justiça de Deus e 

Jesus está voltando, você se prepara”. Minha mãe falou desse jeito, aí eu... 

− Acordou?  

− Não, para te falar a verdade, eu fiquei oprimido. 

Bom, gente, a volta de Cristo é o fim do mundo. O mundo está acabando? E você... o 

que é que nós lemos aí, agorinha? “casavam e davam se em casamento, comiam, 

bebiam”. A gente pensa, “Jesus pode voltar, mas desde que eu me case primeiro, né, 

Amanda? Primeiro você tem que casar, não é?! Então, o que significa para nós a volta 

de Cristo? O fim! O fim do mundo. E o que é o fim do mundo? É o fim dessa espécie, 

dessa raça, o fim da carne. O mundo está a acabando? Tudo o que nós vimos, 

doenças, violência, pestes e etc., estão anunciando o fim. Lê de novo.  

Lucas 17:25 

25-Mas primeiro convém que ele padeça muito, e seja reprovado por esta geração. 

 

O que significa ele ser rejeitado por essa geração? Ninguém mais acredita, ele 

foi rejeitado por essa geração, e essa geração somos nós! A arca simboliza Cristo, 

Cristo simboliza a igreja, a igreja simboliza o povo de Deus. Quando você lê aí, você 

vai ver: “Foi rejeitado”, ninguém mais deu importância... Noé construía a arca, e todo 

mundo criticando, zombando. E Deus havia dito para ele que ia destruir toda a carne, e 

ele construiu a arca. E ninguém quis entrar na arca, somente oito pessoas. Isso tem 

algum significado para nós, hoje?  

Ninguém quer ser cristão! Todo mundo quer aproveitar a ajuda de Deus, mas 

não quer, realmente, ser Cristão. Ou seja, “eu quero arrumar um jeito para eu prostituir 

sem pegar AIDS, sem ter isso, sem ter aquilo e etc. Eu quero arrumar um jeito para eu 

viver bem nesse mundo, eu não quero sair do mundo, eu não quero entrar na arca. Eu 

quero arrumar um jeito para eu viver sem ficar doente, sem o ladrão me pegar, sem o 

marginal interferir na minha vida. Eu quero passar os outros pra trás, mas não quero 

ser passado pra trás. Eu quero arrumar um jeito de viver! Eu não quero sair do 

mundo...”  
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A arca simboliza Cristo, Cristo simboliza a igreja. A igreja dos últimos dias, 

pouquíssimas pessoas, querem, realmente, Deus. “Comiam, bebiam, casavam e 

davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, fechou a arca e veio 

então o dilúvio e acabou com tudo.  

Em Lucas, mais abaixo de onde estávamos lendo, lê o 26. 

Lucas 17:26  

26-E, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do 

homem. 

 

  Então, para nós que estamos acordados, estamos olhando, vendo os sinais do 

tempo, será que Jesus está voltando? Os três reis magos estavam lá procurando, 

olhando para o céu, procurando, “será que Jesus nasceu?” Simeão estava lá 

esperando, “será que Jesus já veio?”. “O que é que vai acontecer, o que é que eu 

preciso saber para eu me preparar?”  

Haviam cinco virgens néscias e cinco virgens prudentes, tinha gente que estava 

dormindo, tinha gente que não estava nem aí, “eu não quero nem saber se Jesus está 

voltando ou não”. Interessa para nós saber, ou não? É O MEU FIM! INTERESSA SIM! 

“Onde que eu preciso estar quando Jesus voltar?  

− Na arca. 

− Mais forte! 

− NA ARCA! 

− E que o significa a arca?  

− Estar em Cristo! 

E o que é estar em Cristo? Fala o versículo, tem um versículo, é só falar o versículo 

que está em I João. “Nisto sabemos que estamos nele, quando nós guardamos os 

seus mandamentos”. Para estar em Cristo, eu preciso obedecer a ele. Nós falamos 

hoje de manhã, “eu quero Deus, eu tenho consciência disso”. O que é que está 

acontecendo no mundo, hoje, que mostra que Jesus está voltando? “Como foi nos dias 

de Noé...” Se você quiser saber se está acontecendo alguma coisa, o que você precisa 

fazer?  

− Fleury Neto: Eu preciso saber como foram os dias de Noé!  

Isso. Então vamos saber como foi nos dias de Noé? Vocês querem saber como é 

que foi lá? O que é que aconteceu? Porque Jesus disse: “Como foi nos dias de Noé...”, 

a mesma coisa que aconteceu no dilúvio, vai acontecer na volta de Cristo! O que 

aconteceu nos dias de Noé, de importante? E está acontecendo agora também?  
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Vamos ver? Vocês querem ver? Quem tem curiosidade para ver? É uma coisa 

interessante saber?  

Uma coisa que aconteceu nos dias de Noé e está acontecendo nos dias de hoje... 

Se essas coisas estiverem acontecendo, é sinal de que Jesus está voltando, e se 

Jesus está voltando, está chegando também o fim do mundo, e o fim do mundo é o fim 

da carne. Fim do mundo é o fim disso aqui! Tudo isso vai acabar, sabia que vai 

acabar?! Não vai existir mais gente, sabia?! Quem sabia? Não vai existir mais gente! 

Então, não adianta ter os guarda-roupas cheios de roupas, 50 pares de sapatos, 100, 

200, 300 pares de sapatos. Não adianta você comprar todos os lotes que tiverem lá 

em volta, não adianta você ter milhões no banco... por que não adianta? Porque o 

mundo vai acabar! Você vai morrer, então não adianta!  

O que é que, realmente, a gente precisa fazer? Arrumar um jeito de entrar na arca! 

Entra na arca e fica lá quietinho, “e agora, Senhor?” Deixa o ‘pau cair!’, ‘eu já estou 

aqui, desce o cassete, porque, realmente, o povo está precisando é de peia”. Mas 

você, ali dentro da arca, quietinho. Se você estiver de fora, você não vai pedir para 

acabar! Primeiro eu preciso entrar na arca, “Senhor, espera só um pouquinho que eu 

preciso entrar na arca, eu quero ficar aí dentro”.  

Como foi nos dias de Noé? Quer ver se não está acontecendo a mesma coisa? 

Vamos abrir em Gênesis, capítulo 6. 

Gênesis 6:1 

1-E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da 

terra, e lhes nasceram filhas, 2-Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens 

eram formosas; e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. 

Isso tem cheiro de quê?  

− (Dany - Mineiros): prostituição! 

Então, “vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram 

para si de todas as que escolheram”, certo? Os filhos de Deus com as filhas dos 

homens. Mostra aí que alguma coisa está errada! É o que caracteriza a prostituição. 

Porque o normal era que os filhos de Deus se casassem com as filhas de Deus, mas 

os filhos de Deus partiram para cima e pronto. E disse o Senhor... 

Gênesis 6:3-7 

3 Então disse o Senhor: "Por causa da perversidade do homem, meu Espírito não 

contenderá com ele para sempre; e ele só viverá cento e vinte anos". 
4 Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de 

Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis 

do passado, homens famosos.  
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5 O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a 

inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. 
6 Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra; e isso cortou-lhe o 

coração. 
7 Disse o Senhor: "Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e 

também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me 

de havê-los feito". 

Vocês têm visto, hoje, nos jornais, nas ‘coisas’, que a maldade está 

aumentando? Vocês têm observado que a maldade tem aumentado? Viu o cara 

chutando o carro, não respeitam a mulher grávida... Isso não está mostrando o que 

aconteceu lá? “E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, 

e que toda a imaginação dos seus pensamentos era má continuamente; chegando até 

a se arrepender de ter feito o homem que ele criou” (Gênesis 6:5).  Noé, porém, 

andava com Deus... Então, se Deus achar graça em você, se você andar com Deus, 

Deus vai destruir você? Não! Se você estiver em Cristo, se você estiver na arca, você 

não vai ser destruído! Mas o que nós estamos observando aqui? É que ninguém está 

querendo Deus! Poucas pessoas estão querendo! Só vocês... 

Gênesis 6:11-12 

11-A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus; e encheu-se a terra de 

violência.  

12-E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida; porque toda a carne havia 

corrompido o seu caminho sobre a terra. 

 

E hoje, como você vê a terra?  

- Da mesma maneira, corrompida!  

  Você viu que os governos estão corrompidos, que o povo perdeu a vergonha de 

roubar, de ser chamado de corrupto, de ser chamado de ladrão. Vocês acham que a 

terra está corrompida e que a terra se corrompeu? ... Nós vimos, primeiro, prostituição, 

vimos a maldade, a violência, e depois a corrupção. Para mim, as três principais 

coisas estão acontecendo: corrupção, prostituição e violência! 

  Ele falou: “Como foi nos dias de Noé e como foi nos dias de Sodoma e 

Gomorra...” Prostituição, corrupção e violência. Então, vocês acham que mudando de 

governo vai melhorar? Vocês acham que há esperança de diminuir a prostituição? A 

tendência não é só aumentar? E você? O que você vai fazer? Você vai acompanhar a 

violência? Você vai acompanhar a prostituição? Você também vai aceitar a corrupção? 

O que você vai fazer?  

- (Dany - Mineiros): Ir pra arca!  

Muito bem! Entrar na arca! E o que significa entrar na arca?  
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- Aprender o evangelho. 

Isso. Pronto! Veste a armadura de Deus, procura saber o que significa Cristo na sua 

vida, adquira essa consciência, o que significa Deus na sua vida!  

Gênesis 6:13  

13-Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face; 

porque a terra está cheia de violência; e eis que os desfarei com a terra.  

14-Faze para ti uma arca da madeira de gofer; farás compartimentos na arca e a 

betumarás por dentro e por fora com betume. 

“Então, Deus disse a Noé: chegou o fim de toda a carne” (Gênesis 6:13). Vocês 

acham que o fim chegou? Vocês concordam que, se vocês ficarem no celular, 

gastando três horas, quatro horas no celular o dia inteiro, no ar condicionado, no 

quarto... você entra na arca desse jeito? Você acha que foi fácil para Noé? Entrar na 

arca não é fácil não! É tão difícil que só oito pessoas entraram. E a proporção é a 

mesma, vamos dizer que sejam 8 mil, ou 80 mil, para uma terra que já tem 7 bilhões 

de pessoas. Vamos dizer que seja 800 mil, você não quer estar no meio? Vamos ler 

em I Pedro, 3. 

1 Pedro 3:19-21 

19-No qual também foi, e pregou aos espíritos em prisão; 20-Os quais noutro tempo 

foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, 

enquanto se preparava a arca; na qual poucas, isto é, oito almas se salvaram pela 

água; 21-Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, o batismo, não 

do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência 

para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo.  

“Uma boa consciência para com Deus” (1 Pedro3:21) te salva da destruição, da ira de 

Deus, que será derramada.  

O que é que nós vimos de importante agora? Você pode pegar só uma coisa, eu 

gostaria que você pegasse o mínimo, mas que, realmente, guardasse isso aqui: 

“JESUS ESTÁ VOLTANDO E O MUNDO ESTÁ ACABANDO! EU SEI QUE O MUNDO 

ESTÁ ACABANDO!”  Como que eu sei que o mundo está acabando? O homem está 

apodrecendo, está se corrompendo! E o que é corrupção? Corromper?  

Um exemplo: Você pega um litro de leite, derrama uma gota de coalho, todo o 

leite talha, se corrompe. Você pega uma comida e deixa cair uma coisa que estraga 

toda a comida. Da mesma maneira o ser humano está sendo destruído. Desde 

pequenas, as crianças já estão sendo destruídas. Com um ano de idade já está na 

creche, com dois anos, na escola, sem mãe, sem pai, isso é uma violência! As 

crianças não estão mais brincando! Criança, hoje, não tem mais tempo para brincar.  
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Nós estamos vivendo num lixo! Nas gaiolinhas, apartamentos que estão diminuindo 

cada vez mais, sem direito a nada, sem liberdade.  

Eu vejo lá onde eu moro, a única coisa que os meninos podem fazer é descer, 

em uma hora determinada, para pegarem o sinal de internet, e ficam todos lá, 

pequenininhos. Um dia eu encabulei com aquilo, eu cheguei em casa eram umas duas 

horas da manhã e eles estavam lá, aquele tanto de menino, sentado, quietinho, 

ninguém fala com ninguém. Aí eu tive a curiosidade e perguntei para um, “uai, filho, 

por que vocês ficam aqui?”, aí ele falou, “é aqui que a gente pega o sinal”, aí eu falei, 

“qual sinal, sinal da besta?” (risos), aí ele me disse, “não, o sinal da internet”. Tadinho, 

ele não sabe nem o que é o sinal da besta.  

Então, gente, o mundo está acabando! E você não está vendo! O que é que 

você está fazendo? Comprando, vendendo, casando, dando-se em casamento... e 

Noé? Está construindo a arca, ou seja, TEM GENTE BUSCANDO A DEUS! TEM 

GENTE CONSTRUINDO A ARCA! E você? Você vai ficar lá gastando o seu tempo, 

perdendo o seu tempo, que é muito precioso, comprando, gastando, casando e etc., 

envolvendo com as coisas do mundo enquanto o mundo está se deteriorando, está 

acabando? Você não acredita nisso? Olha os sinais! Eu mostrei os sinais, basta você 

ver o que os sinais estão apontando. O que Jesus falou? “Olha, quando o tempo está 

fechado, a gente não sabe que vai chover?” E nós estamos vendo. Depois, ninguém 

pode alegar, “eu não vi”. De repente vem a dor do parto, de repente a mulher começa 

a sentir a dor do parto. Nessa hora, ela não tem mais tempo para mexer com bordado 

para neném não! Quando ela sente a dor do parto, não é hora de passar fralda, de 

arrumar enxoval. O que é que ela tem que fazer? Correr para a parteira, para o 

hospital, correr para o lugar onde a criança vai nascer. Sabe o que é que significa o 

nascimento da criança? A volta de Cristo! Ele não vai avisar não! Ele não vai mandar 

aviso não!  Mas você está vendo a barriga crescer, você está vendo que passou 6 

meses, 7 meses, 8 meses... uai, meu filho, você não põe sua barba de molho? Você 

não está vendo as coisas acontecerem não? JESUS ESTÁ VOLTANDO! E nós vamos 

continuar do mesmo jeito?! Ou nós vamos fazer alguma coisa? Aonde é que vai 

nascer o seu neném? Você vai dizer, “Senhor, eu sei que o Senhor está voltando, o 

que é que eu preciso fazer? E ele vai dizer: “pega o celular e some com isso, cuidado 

com a prostituição, arruma um jeito de largar isso”. Busca a Deus! Faz alguma coisa!  

Se você acredita que o mundo está acabando, não precisa falar para ninguém. 

Eu quero que, pelo menos, você, a partir de agora, tenha uma outra consciência. Você 

vai olhar e dizer: “Realmente, o irmão tem razão, o mundo está totalmente 

corrompido”. Parece que as pessoas não são mais gente, pai não é mais pai,  

professor não é mais professor, jovem não é mais jovem, não tem mais respeito. 

Tantas coisas acontecendo e, há esperança para nós? Há! Graças a Deus que há! O 

que é que nós precisamos fazer? Não é fácil construir a arca, mas nós vamos entrar  
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nela, Deus vai nos ajudar e nós vamos entrar nela! Amém, gente? Deus abençoe 

vocês. E eu quero que vocês pensem nisso! O tempo que a gente tem, nós não 

podemos gastar ele assim não, nós não sabemos a hora que vai terminar os nossos 

dias aqui. Então, vamos trabalhar, vamos construir; construir o quê? Construir a nossa 

arca! Amém? Vamos curvar as nossas cabeças e fazer uma oração. 

       Senhor Jesus, Pai nosso que está nos céus, Deus, abre os nossos olhos, faz com 

que a gente enxergue isso, que a gente veja e julgue as coisas. Que nós possamos 

ver com os nossos próprios olhos tudo o que está acontecendo que aponta para o fim. 

Tudo está apontando para o fim. Que nós não sejamos surpreendidos assim como 

foram nos dias de Noé, ninguém imaginava que o fim da carne estava chegando, 

ninguém imaginava que o mundo fosse acabar. O mundo somos nós, e o mundo vai 

acabar, a carne e o sangue não vão herdar o reino de Deus, e o reino de Deus está aí, 

diante dos nossos olhos. Se nós quisermos, nós vamos buscar mais sobre esse 

assunto, nós vamos interessar mais pelo reino de Deus. Ajuda-nos, abre os nossos 

olhos para que esse dia não nos surpreenda. Nos dê força para que nós possamos 

resistir a força que o pecado exerce sobre as nossas vidas. Entrar na arca não é fácil. 

Se fosse fácil, muita gente teria entrado naquele tempo. E hoje, a dificuldade é a 

mesma, ou às vezes, até maior. Senhor, nos ajude a não ficar esperando, a não ficar 

pensando que está longe, que está distante. Nos dê essa consciência de que nós 

precisamos fazer o que deve ser feito urgentemente. Amém, Jesus, eu sei que o 

Senhor não quer nos impedir de viver, só que nós podemos viver muito melhor, com 

muito mais segurança, ali dentro da arca, com Deus, assim como Noé. É assim que 

nós queremos! Ajuda-nos, em nome de Jesus. Dê-nos uma consciência sadia, boa, do 

que está acontecendo, nós te pedimos. É precioso o nosso tempo, então que nós 

possamos gastar ele da melhor forma possível. Amém!  

“Eu via que era uma reunião de jovens, e o irmão Rossini estava pregando lá em cima 

no altar, atrás dele, ao invés de ser as cerâmicas, era um quebra cabeça da arca! As 

peças eram bem grandes, e estava faltando só uma peça para que ela fosse 

completada (eu entendia que essa última peça simbolizava os jovens). Era o bico, e 

que já estava encostado, quase encaixando, na hora que o irmão Rossini via a peça 

se encaixando, ele olhava no relógio dele, virava para os jovens e falava: “não dá 

tempo mais, já chegou no limite, quem quiser é agora!” e nisso eu já via que se 

transformava no encontro de jovens, eu via todos os jovens louvando, animados... na 

hora que a gente acabava de louvar, ele virava para a gente e falava: “ESSE FOI O 

ULTIMO!”  via também que, na hora que estávamos louvando, tinha uma veia que saia 

da nossa cabeça e estava ligada à nossa mão, e nela acendia uma luz.” 

(visão: Maria Eduarda Stuchi)  
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Goiânia, fevereiro de 2016. 

 

7- “Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, sede sóbrios e 

vigiai.” 

 

Amém, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 ao 9. 

“Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos 

exalte; Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede 

sóbrios; vigiai; porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, 

buscando a quem possa tragar; 
Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos 

irmãos no mundo.” 

 

Amém! Duas palavras... Eu gostaria que vocês analisassem duas palavras aqui comigo. 

Todos vocês vão observar aqui no texto. Raciocinem, pensem, pois tem duas palavras 

aqui que estão relacionadas com o assunto que nós estamos falando. Quais são as duas? 

Ansiedade, e qual mais? Uma é ansiedade, e a outra? Vou dar uma dica para vocês: Está 

no versículo 9. Fala um de cada vez.  

− Aflição! 

 Isso, aflição! É porque vocês não pensaram! Normalmente, um dos grandes problemas do 

jovem é esse, ele não pensa, ele já vai atropelando. Mas, quando eu falei: “Analisem 

primeiro”, todo mundo já começou a falar, “blá, blá, blá” ... E eu falei: “Pensa, analisa, porque 

tem duas palavras nesse pequeno texto que estão relacionadas com o assunto que nós 

estamos falando”. A primeira é ansiedade: “Lançando sobre ele toda a vossa ANSIEDADE”, e 

lá embaixo, no versículo 9, ele fala: “As mesmas AFLIÇÕES”. Está dizendo aí o seguinte: 

“Lança sobre ele toda a nossa ansiedade”.  

 Então Deus sabia que nós teríamos ansiedade! Não existe ninguém no mundo, 

principalmente os filhos de Deus, que não tenham ansiedade. Só que nós não sabemos como 

nos comportar na hora da ansiedade, como resolver a ansiedade. Então, quando o 

evangelho... Porque não adianta nos reunirmos aqui e fazermos barulho se a gente sair daqui 

sem entender o evangelho! Nós precisamos entender o evangelho! Para você saber como vai 

agir na hora do problema, porque a questão é SABER AGIR NA HORA DO PROBLEMA!  

Aqui nós estamos treinando, para, depois, irmos para a guerra. O soldado passa anos no 

quartel treinando. Se aparecer uma guerra, ele tem que saber se portar na guerra. Aqui não 

tem ninguém que está passando por problema agora, mas na hora que você menos espera, 

vem o problema! E como você vai se portar diante do problema?  É com isso que nós temos 

que nos preocupar. 

 E o problema de um, não vai ser o problema do outro! O problema de um vai ser diferente do 

problema do outro. É muito difícil o mesmo problema estar acontecendo com duas pessoas, 

porque normalmente cada um tem o seu! Como nós falamos ontem, um se sente desprezado; 

o outro se sente humilhado; o outro revolta-se e às vezes nem sabe o porquê! Nós não  
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falamos ontem que a ansiedade está relacionada com isso? Porque você não tem um motivo, 

às vezes! Você fala: “Não sei por quê, só sei que eu estou me sentindo assim”.  

Quantas vezes a pessoa vai ao médico reclamando de um tipo de problema, faz todo tipo de 

exame e não tem nada! Vai, chega no médico reclamando de uma coisa, faz os exames, ele 

vê que não tem nada, mas você fala: "Mas eu estou sentindo”, e o médico fala: “Eu acredito 

que você está sentindo, só que você não tem nada! Está aqui, você fez os exames e está 

claro aqui que você não tem nada”. Então, nem sempre tem motivo, NEM SEMPRE TEM 

MOTIVO! 

 Vamos de novo, todo mundo tem ansiedade! Todo mundo sofre desse problema, 

principalmente nos dias de hoje, no tempo de hoje, TODO MUNDO TEM ANSIEDADE! Então 

o problema está em saber se comportar na hora da ansiedade, como você vai agir, como 

você vai proceder na hora do problema. A pessoa que sabe resolver, a pessoa que sabe 

superar o problema, ela vive melhor, ela vai viver melhor! Se não souber, o que é que vai 

acontecer? Se você não sabe como resolver as questões... “ansiosos, frutos da ansiedade!”  

 Se você souber resolver, você vive melhor, é isso que eu estou falando! VOCÊ VIVE 

MELHOR! Não estou dizendo que vai ser a solução definitiva não, hoje tem um problema, 

amanhã tem outro, mas que você vive melhor, não há dúvidas! Amém? 

 Imaginem um assalto... Eu quero que vocês participem, falem. Vocês são inteligentes, eu sei 

disso! Se existe um assalto, qual é a orientação para a vítima do assalto? Não reagir. Porque 

ela corre o risco de ser morta, de apanhar, de se machucar. Então, não reaja! Há poucos dias 

teve um caso aqui. O Delegado Cristão foi morto! Um delegado aposentado, acostumado, que 

ensinava os outros a não reagir, reagiu!  

 Aí, o menino vai lá e mata! Por quê? Por que os homens estão preferindo os meninos (os 

jovens) para os crimes? Por quê? Não sabe? Por que estão preferindo os jovens para a 

criminalidade? Só um levanta a mão e fala... Porque o jovem não pensa! Ele sai fazendo as 

coisas! É assim mesmo? Ele não para pra pensar assim: “Não, hoje não, eu vou fazer isso 

amanhã, eu vou pensar.” Ele já sai fazendo as coisas, ele não raciocina, ele não medita, e 

ninguém deve agir dessa forma.  

 Então, imagina, eles pegam e põem os meninos (jovens) para fazerem as coisas porque se 

colocassem um adulto, ele ia pensar e acabava não realizando o assalto! Já o jovem, não. O 

jovem vai lá e faz. Mas depois que está lá na cadeia, que é preso, abaixa a cabeça, chora, 

fala: “Mãe... pai...” Começa a reclamar, “Foi ele que mandou, foi ele que fez isso, foi não sei o 

quê, foi o meu amigo, foi o meu colega”, mas aí já foi, gente. Aí já passou, não adianta mais.  

 Como é que nós vamos resolver os nossos problemas? Então, está escrito aqui: “Humilhai-

vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte; Lançando 

sobre ele toda a vossa ansiedade”. O que é ansiedade? Nós falamos ontem, você quer 

comprar alguma coisa, você quer namorar, você quer casar, você quer... o que mais? Uma 

coisa, por exemplo, que os jovens têm demais é ansiedade por comprar. Eles têm uma coisa 

por adquirir, por comprar. Já têm uma coisa, mas têm que comprar outra. O que mais? 

Ansiedade pela aparência, ansiedade por fazer sucesso, e assim por diante.  

Mas aqui fala assim: “Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu 

tempo vos exalte; Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade”. Como que nós vamos fazer 

isso, na prática? Como que nós vamos lançar sobre ele a nossa ansiedade? Então, o 

problema é meu, mas eu posso passar para Deus? Está falando aqui: “Lança sobre ele toda a  
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vossa ansiedade”. Às vezes, eu estou falando aqui e vocês não estão levando muito a 

sério, mas aí chega lá no corredor, tem um problema e não sabe como resolver o problema, 

não sabe resolver a questão. 

 Permita-me fazer uma referência: Eu, Rebecca Malta e Thainá, trabalhamos juntos aqui, e eu 

converso muito com elas, principalmente com a Thainá. No dia que ela veio, ela tinha feito um 

acerto lá na loja que ela trabalhava, e quando eu cheguei, ela estava chorando. Aí eu 

perguntei: “O que foi, Thainá?” e ela, angustiada, disse que foi receber lá, mas não recebeu o 

que ela achava que ia receber. E, mediante isso, o que você faz? Às vezes eu converso 

bastante com ela e, ela talvez ainda não perceba, mas muita coisa hoje ela já consegue 

resolver. Muita coisa ela resolveu, muita coisa ela adquiriu por meio dessas conversas e 

dessa convivência conosco... “Deixa isso para lá, não faz assim”.  

 Quanto mais você ficar ansioso, angustiado... porque a ansiedade está relacionada com a 

aflição, com a angústia. Até quando você ficará angustiada e aflita por causa disso? Deixa 

isso para lá, coloca em prática o Evangelho, e daqui a pouquinho Deus recompensará você. 

Deus traz para você o que você perdeu, e às vezes isso é para o seu próprio bem! Tira uma 

pessoa da sua vida que vai te dar trabalho, tira uma pessoa que vai causar sofrimento. Aí a 

menina fala para o pai, “mas eu gosto dele!”, “minha filha, ele não presta! Ele tem feito você 

sofrer! Ele não ama você!”; “ah, mas eu gosto, pai, eu quero é ele!” Isso é o quê?! Toda a 

igreja: 

− Ansiedade 

− Mais alto. 

− ANSIEDADE!  

 

Isso! A ansiedade significa exatamente esse desejo, essa coisa anormal, “EU QUERO 

FAZER A VIAGEM!”, aí você não pensa! “EU QUERO COMPRAR ISSO DE QUALQUER 

JEITO!” ... Isso é...?!   

− Ansiedade! 

 Tem que esperar, mas você pensa: “Esperar? Mas se eu esperar, ele vai gostar de outra; se 

eu esperar, ele some”. É melhor esperar. Esperar e confiar em Deus! Ou você não confia em 

Deus? Sabe como a gente cura a ansiedade? Sabe como que a gente vai fazer para curar a 

ansiedade? Vocês estão entendendo? O problema maior do jovem é a ansiedade! É o 

problema de todo mundo, mas principalmente dos jovens, porque eles não pensam. A ânsia, 

o espírito perturbado não pensa. Mas tem que pensar! Não aja como criança! Calma, para e 

pensa! O mundo não vai acabar por causa disso, do seu problema! Vai acabar por causa de 

outras coisas.  

Nós vamos ver hoje à tarde alguns vídeos que eu separei para vocês, e eu vou mostrar 

que tudo é em função da ansiedade. Um dos problemas mais graves da humanidade hoje 

chama-se ansiedade.  A ânsia te leva à ansiedade e a ansiedade torna-se uma doença da 

alma. E doença da alma não tem remédio. A solução que existe é Deus! A doença da alma, 

só Deus pode curar. Remédio não pode fazer, não pode curar.  

Como eu falei para vocês aqui ontem, os médicos tratam ansiedade dando remédio, 

controlando a parte física da pessoa. A parte mental... porque aquilo que vem da alma, só 

DEUS! Amém, Thainá? E por que vocês estão aí atrás? Eu quero todo mundo aqui na parte  
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da frente pra gente poder conversar melhor! Não quero ninguém aí atrás, só aqui na frente! 

Eu já falei ontem, depois vocês arrumem um jeito de vir aqui para a frente. Olha o tanto de 

banco sobrando... Amar a Deus sobre todas as coisas é o remédio para a ansiedade! AMAR 

A DEUS SOBRE TODAS AS COISAS!  

Vamos ver aqui, no mesmo lugar em que nós estávamos lendo, I Pedro. Diz assim: “8 - 

Sede sóbrios, vigiai, porque o Diabo, vosso adversário, anda em derredor”. Então, quem que 

é que está em volta de nós? O Diabo! Mas aí você fala: “Eu não vejo o diabo” ... como é que a 

gente sabe que o diabo está em volta de nós? “O diabo, vosso adversário, está em volta de 

você, ao seu redor", e como é que você sabe? 

 Lê o versículo de novo para mim: “8 - Sede sóbrios, vigiai”, ou seja, fique acordado, “Sede 

sóbrios e vigiai”, olha aí! “Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando 

como leão, buscando a quem possa tragar”. Jesus andava com Pedro! Ele e Pedro, lado a 

lado. Vem cá, filho (chamou uma pessoa lá na frente).  

 Eu sou Jesus e você é Pedro. Ele andava com Pedro ao seu lado, conversando com ele. E 

Pedro fala com ele. De repente, Jesus disse: “Sai de mim, Satanás”. Amém? Naquele 

momento, Jesus estava vigiando, observando se era Pedro ou Satanás. Tinha hora que era 

Pedro e tinha hora que era Satanás. Então, às vezes a gente fala isso, chega a chocar, mas 

tem hora que quem está do seu lado, é seu namorado, ou a sua namorada, mas tem hora que 

é Satanás! Tem hora que é o seu marido, sua esposa, mas tem hora que é Satanás.  

Você não imagina, mas é desse jeito! É DESSE JEITO e você não imagina! “Mas como 

é que o diabo vai usar o meu melhor amigo? Minha melhor amiga? Minha mãe? Meu pai?” E 

Jesus falou: “Olha, ele não escolhe se é o seu pai ou sua mãe não”. Se for para executar o 

trabalho dele, ele não quer saber! Muito pelo contrário, às vezes são os seus melhores 

amigos, as pessoas que estão mais próximas de nós! Estão ali, em volta da gente. Sua mãe... 

Jesus fala: “Minha mãe e meus irmãos são os que fazem a vontade de Deus” e que “os 

inimigos seriam da nossa própria casa".  

Tem hora que a minha irmã está fazendo a vontade de Deus, mas tem hora que ela 

não está! Tem hora que ela faz parte da família de Deus, tem hora que ela não faz parte. É 

isso que nós precisamos fazer: Sermos sóbrios e vigiarmos. Olha, não é porque é a sua 

amiga ou o seu amigo que vai ser sempre bom não. Então pense: “É meu amigo, é meu 

irmão, mas eu não posso confiar na pessoa. Tem hora que eu não posso aceitar, tem hora 

que eu não posso concordar”. É isso que Deus falou: “Vigia. É seu namorado, sua mãe, seu 

pai, seu irmão, mas tem hora que você não pode confiar!”.  

Mas aí a pessoa chega: “Nossa, menina, mas você precisa ver, e tal, e não sei o quê... 

olha, é maravilhoso”, você pode comer? Você aceita? Não! Você pensa primeiro, porque se 

você não pensar e aceitar de uma vez assim, o que é que acontece? Se torna uma 

ansiedade! Aí você chega em casa: “Pai, mãe, olha isso aqui, e tal... eu quero!”. Mas aonde 

começou o problema? Lá onde a pessoa falou para você, lá aonde passava a propaganda e 

você viu, lá na internet e você pegou o negócio! Não é tudo que você vê, que vem diante dos 

seus olhos, ou o que alguém te fala, que é bom não! Porque pode se tornar um problema na 

sua vida, se torna uma ansiedade, uma doença, um mal. Determinados negócios que a gente 

faz... Olha ali, a Bárbara está chegando com a menina no colo, pronto! O quê que foi? Qual 

que foi o problema? Ela está ali chegando com a menina no colo, qual foi a causa?  

− ANSIEDADE! 
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− E depois? 

− AFLIÇÃO! 

− E depois? 

− ANGÚSTIA! 

− E o que mais? 

  

Aí vocês vão pondo sofrimento para o resto da vida! Vocês concordam? Está aí um exemplo 

maior chegando, de carne e osso! Pensou lá atrás? Foi iludida? Foi enganada? Foi 

injustiçada? Pode colocar tudo isso aí, mas agora, meu filho, o que é que sobrou? Está no 

colo ali! Não é isso? Então, na hora, se você não vigiar, você assina o contrato, você faz o 

compromisso! Se você não vigiar, você faz a tatuagem no corpo e depois, lá na frente, você 

quer tirar a tatuagem! Se você não vigiar, você faz a coisa errada! E se torna uma causa de 

ansiedade, de angústia, de tristeza, de revolta. Amém? E como que nós vamos, depois, 

resolver o ‘negócio’?  

O pior é que nós só temos uma passagem pela terra, uma só vida! O gato tem sete 

vidas, mas nós, temos só uma! Deu certo? Deu! Não deu certo? Não deu! Então nós temos 

que ter muito cuidado, vocês concordam? Vigiar... como que a gente vigia? “ORA E VIGIA!”. 

O jovem, por causa da sua ansiedade, normalmente não ora e nem vigia. Às vezes eu vou 

falar com os meninos, o Alysson, aí ele vira para mim e fala: “Não, eu já sei o que o senhor 

vai dizer; eu já sei o que o senhor vai falar! Não precisa dizer, porque eu já sei o que o senhor 

vai falar". “Uai, então como que você quer que resolva o problema?”, “Agora eu estou com 

pressa e eu já sei o que o senhor vai falar”. Então não quer resolver o problema! Quer criar 

problema!  

Amém! Microfone aí para alguém falar, ver se entendeu... Porque nós temos que tirar o 

coelho da cartola aqui. Primeiro eu tenho que saber se você entendeu! Dá para o Toninho 

primeiro, porque ele é mais velho, é o jovem mais velho, né? 

−  Irmão, é como eu estava falando para você ontem, é uma palavra importante demais 

para o jovem, é uma palavra importante demais para todo mundo! Porque realmente é 

a ansiedade que faz a gente errar demais, é a ansiedade que faz a gente fazer besteira 

demais. E nós estávamos falando, a hora que chega o problema, não sabe resolver, 

não tem entendimento, aí resolve de qualquer jeito, aí está com pressa porque a coisa 

é para ontem! Não pensa, não fala com Deus, e o inimigo está em volta da gente! Ele 

está em volta da gente. 

− Como que o diabo chega até você, hoje, Toninho? 

− Chega pelas pessoas mesmo!  

Isso! Ele precisa usar as pessoas, ele não vai usar o corpo de um cavalo! Não pense que 

não! Ele vai usar sim, um corpo, uma pessoa, ele vai usar alguém, ele vai usar alguma coisa 

para chegar até você. Não acontece com você de vez em quando. Você está conversando 

com seu melhor amigo, ou então com seu namorado, se você prestar atenção você vai falar: 

“Olha, hoje você está possesso, hoje você está endemoninhado”; ou não tem isso? Tem hora 

que é uma pessoa ali do seu trabalho. Você vira e fala: “Não, hoje você está possesso. nossa, 

hoje minha mãe está com a cachorra. O meu pai hoje, está virado”; ou não tem isso? E quem 

vocês acham que está por ali usando quem você nunca imaginaria?  

Alguém queria chegar em Eva: “Ô, Eva, e tal.” Arrumou um jeito de se aproximar da Eva, 

né! Era o diabo, era o satanás que chegou lá! Ele conseguiu chegar lá, e qual foi a  
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consequência? Caim! Estão vendo? Caim caiu no colo da Eva. O diabo chegou ali através da 

serpente, amém?! Alguma coisa aconteceu em função daquilo, e a consequência foi o mundo 

que vivemos hoje. É tudo culpa daquele ato! Tudo é consequência daquele ato. Um ato?... 

− Irrefletido, impensado! (irmão Toninho)  

Que jeito que o diabo fez para poder conseguir? Ele falou: “Olha que beleza, olha que árvore 

bonita! Você nunca viu não? Olha para você ver, olha!”. Aí Eva foi olhar: “Nossa, não é que o 

‘trem’ é bom mesmo?!”. E o diabo: “Pois é, então pega, Eva!”. E Eva pegou. Ou não foi assim, 

Toninho? “Olha que árvore mais bonita, olha que coisa maravilhosa!”   

− Fruto bom para se comer, né? (irmão Toninho)  

− Fez sem pensar, fez sem?... 

− Refletir!  

E depois, meu irmão, foi embora o boi com a corda e não tem mais como reagir. Amém, 

Toninho? Fala, Toninho!  

− É isso mesmo! Achei interessante esse detalhe, a gente nunca acha que é aquela 

pessoa. Você pensa que é a mesma pessoa, mas não é! Uma hora é a pessoa, outra 

hora é o Diabo! 

Por isso precisamos estar atentos para saber quando é a pessoa e quando é o diabo. 

E quando for o diabo, temos que resistir, né?  

Às vezes a pessoa gasta uma fortuna para fazer uma festa. Gasta uma fortuna, faz 

dívida, faz compromisso para poder fazer uma festa e aquilo acaba em uma noite! No outro 

dia, passou. Mas antes, não adianta falar, vocês concordam? Antes, parece que não adianta 

falar!  Porque você está falando: “Olha, larga de mão disso, não adianta, faz só um 

aniversáriozinho! É a mesma coisa, é a mesma coisa”... Mas não adianta falar.  

Mas o povo de Deus não pode ser desse jeito não! Nós estamos aqui mostrando para 

vocês que o povo de Deus é um povo que pensa! O povo de Deus é um povo guardado por 

Deus e que raciocina, pensa, e que não põe a mão na cumbuca a qualquer hora não. Por isso 

que o povo de Deus vive melhor, pois, quando ele está ansioso por alguma coisa, ele pensa: 

“Espera aí, eu vou falar com Deus primeiro”... Lança sobre ele a sua ansiedade, fala com 

Deus primeiro, pois é melhor você chorar a noite inteira aos pés de Deus, do que estragar a 

sua vida toda. Amém, gente?  

Fala, Rachel. Fala, Fred. Uai, mas, engraçado, vocês não têm nada para falar? Nadinha? 

Como que o diabo vai chegar perto de você, Fred?  

− É através das pessoas, né? normalmente pessoas próximas de mim, como a Cássia, 

meu pai, minha mãe e meus irmãos. 

E ele sempre está no meio de vocês, né? Ele está no meio de vocês! Você acha que ele não 

vai usar o Filipinho? Você acha que ele não vai usar o Gustavo? Quem que o Diabo vai usar 

para estar no meio de vocês? Ou vocês acham que não? Claro, gente! Amém? Vocês devem 

estar pensando como que o diabo chega em vocês. Você deve ter um irmão, pai, mãe, 

amigos, parentes, pessoas do seu relacionamento.  

Como que o diabo vai chegar em você, Felipe? Não é só através da Naiane! Talvez, 

através dela, muito pouco, porque ela ama você, ela gosta de você, então é mais fácil se você  
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vigiar! Você vai perceber. “Hoje eu preciso ajudar a Naiane, eu preciso resistir àquele que não 

é a Naiane. Eu preciso resistir aquele que está nela”. Isso que é vigiar, ISSO QUE É VIGIAR! 

Você observar que a pessoa precisa da sua ajuda. Ela precisa da sua ajuda, porque você 

percebe o inimigo nela! Foi isso que Jesus fez com Pedro.  

Não é chegar fazendo confusão não, mas é pensar: “Minha mãe está precisando de 

ajuda hoje”. Aí o que você vai fazer? Você vai orar pela sua mãe; “Senhor, tenha misericórdia 

da minha mãe, tenha pena dela, tenha dó dela, tenha compaixão da minha mãe”. Não é não, 

filha? Não acontece isso? 

Lá no quartel, tinha dia que o comandante usava o microfone, e quando ele usava o 

microfone, a gente sabia que aquele dia ia ser um terror dentro do quartel! Aí o pessoal 

costumava dizer: “Parece que a dona Deia (mulher do comandante) dormiu de calça jeans 

hoje, porque ele está com a cachorra. Na formatura, de manhã, a gente já via que o dia ia 

ser... Mas só que ninguém tinha entendimento. Se o batalhão tivesse o entendimento que a 

gente tem hoje, a gente ia fazer o quê? Orar pelo Coronel: “Senhor, tenha misericórdia do 

Coronel”. Aí, naquele dia, o Coronel ia brigar com você e você não iria brigar.  

A sua mãe vai brigar com você e você não vai permitir! O namorado vai querer brigar 

com você, mas não vai conseguir. Se bater em uma face, você vai virar a outra; se tomar o 

que é seu, você não vai reclamar, e pronto, e acabou! Aí volta ao normal. Mas você pensa: 

“Mas é tão fácil assim?” É sim! Mas se você reagir, se você reagir de forma negativa, o 

problema vai piorar, às vezes chega até matar um ao outro!  

Duas pessoas, às vezes, vão para um barzinho, começam a conversar e tal, mas não 

acontece de um matar o outro? O Diabo anda ao redor de nós, e mais uma vez eu quero 

perguntar: como que ele chega até você? Ele vai usar alguém! Ele vai usar uma pessoa. 

 Amém, vamos pausar para o intervalo. 

Oração: 

Amém, Senhor, como é verdade! Eu sei em quem eu tenho crido, e apesar de tudo, eu confio 

no Senhor. Apesar de tudo, eu creio no Senhor! Apesar de toda a dificuldade, do medo, das 

inseguranças, das dúvidas, apesar de tudo, eu creio no Senhor! Só o Senhor é Deus, só o 

Senhor é o Criador de tudo e, agindo o Senhor, ninguém pode impedir! Eu vou chorar aos 

teus pés, eu vou confiar no Senhor, eu vou colocar no Senhor toda a minha esperança, 

porque o Senhor saberá me corrigir com bondade! O Senhor vai me corrigir e vai me tirar os 

pés... e vai me tirar as mãos... e vai tirar tudo aquilo que tem pesado o meu fardo, tudo aquilo 

que eu não consigo jogar fora, aquilo que eu insisto em levar comigo. É verdade, Senhor. 

Muitas são as fraquezas do justo, muitas são as deficiências do justo, muitas são as 

limitações do justo. Os nossos pés também são presos; o inimigo, muitas vezes, abusa da 

nossa ignorância, aproveita da nossa fraqueza, mas nunca deixaremos, Pai, de invocar o teu 

nome. Nunca deixaremos, Senhor Deus, de olhar para o céu, de onde vem o nosso socorro, 

de onde vem a nossa salvação. Nunca deixaremos, Pai, de estendermos as nossas mãos ao 

Senhor, porque sabemos que só o Senhor tem a verdadeira Paz, a verdadeira Justiça! Tira os 

meus pés... tira os meus pecados, nem eu posso entender, nem eu posso compreender o mal 

que há em mim. Nem eu posso, Senhor Deus, entender porque há, tantas vezes, resistência 

no meu viver! Eu não sei, se o Senhor me provar, se o Senhor, Pai, me examinar, terá razão 

em me punir, terá direito... Mas tenha misericórdia de mim, Jesus! Mas tenha compaixão! 

Ajuda-nos, porque somos ovelhas do teu pasto, somos as pedras da tua construção. Amém! 
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Goiânia, 04 de janeiro de 2019. 

 

        8-A noiva não pode estar vestida de vermelho.  

Amém, todas as reuniões vão ser feitas desse jeito, em círculo. O louvor também será desse 

jeito, o pessoal do louvor vai tocar e louvar aqui no meio, e os jovens em volta. Tem uma 

coisa que a gente precisa combater no nosso meio. É a tradição, o zelo; isso afasta, elimina 

Deus da igreja. Uma tradição que foi criada, não sei porquê que igreja tem que ser um banco 

atrás do outro! Você já viu em algum lugar templos serem diferentes? Todos são assim, um 

banco atrás do outro. Tem pessoas que alugam uma salinha pequena, põe cinco bancos, um 

atrás do outro, o outro põe dez, o outro põe cem, se botar mil, vai ser um atrás do outro. 

A igreja somos nós, não é o lugar! E o ideal é que a gente esteja, de preferência, assim, 

olhando um para o outro, tendo comunhão, conversando uns com os outros, para poder 

quebrar, eliminar esse espírito religioso! Vamos fazer o máximo de esforço para podermos 

quebrar esse protocolo, conversar, ter comunhão uns com os outros, perguntar. Fazer um 

esforço para que não fique só entre vocês jovens, mas que espalhe por toda a igreja.    

Bom, nós vamos começar hoje fazendo uma pergunta para vocês. Eu vinha com o Daniel, e 

eu perguntei para ele... O quê que eu perguntei para você, Daniel? 

Daniel: Se eu creio em Jesus Cristo, filho de Deus!  

Eu perguntei se você crê em Jesus Cristo. Não foi isso?  

Nós vamos conversando, e vocês respondam, perguntem a partir do meu questionamento; e 

eu vou mostrar para vocês aonde quero chegar.O Daniel disse o seguinte, “eu creio, creio 

sim.” Aí eu perguntei: “Por que você crê? Desde quando você crê?” E ele disse que desde 

que se entende por gente! E por que você crê? Qual o fundamento, o argumento que você 

pode usar que prova que você crê?! Por que você crê? Eu posso falar que creio e não creio. 

Pode ser que eu falo, mas eu não creio. Por isso que Deus prova! “Você não falou que crê?!” 

Então Deus prova e vê se eu creio ou não creio! Quando eu não creio, ele me reprova, me 

deixa de lado. Quando você voltar e ver se realmente crê... nem todo o que diz: Senhor, 

Senhor, entrará no Reino de Deus. Quem entrará no Reino de Deus? Somente aqueles que 

acreditarem. 

  

Agora mesmo a Carmem me contava uma visão que teve hoje. Na visão ela via uma noiva 

que se vestia para o casamento, e se vestia de branco, logicamente, porque noiva se veste de 

branco, mas ela achava estranho que algumas peças não eram brancas, eram vermelhas. 

Isso significa que aquela noiva tinha alguma coisa errada. E eu estava falando esses dias, 

está até no quadro ainda, talvez por causa disso que ela teve a visão, que no fim dos tempos 

vai existir dois povos, um povo que creu e outro que não creu. Deus não vai casar com duas 

mulheres, Deus não vai ter dois corpos, um só é o corpo de Cristo, uma só é a noiva, um só é 

o Povo de Deus. Ele disse: “Eu serei o seu Deus e você será o meu povo” Jeremias 30:22 

Aquela noiva que estava se vestindo, tinha alguma coisa nela que não era do lado de lá, era 

do lado de cá. Por exemplo, você pega a torcida do Goiás e põe do lado de cá, e a do Vila 

Nova, do lado de lá. Se você ver alguém de vermelho na torcida do Goiás, ele fica mal com a  
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torcida. Então, sabendo que é jogo do Goiás e Vila, ele põe uma roupa vermelha e vai pra 

torcida do Goiás? Não vai. Nem também ele põe uma roupa verde e vai pra torcida do Vila. 

Põe outra roupa, mas não põe verde ou vermelho. 

Aqui é branco e vermelho, o vermelho é a figura da mulher adúltera, o vermelho simboliza a 

cor da igreja que não creu. Então, se você tiver um sonho, no sonho a cor da sua roupa vai 

determinar o lado que você está. O vermelho tem um significado, o preto tem um significado, 

o branco tem outro significado, o rosa, uma tonalidade mais clara ou uma mais escura. De um 

lado vai estar o povo de Deus, do outro... Se tiver alguma coisa errada no meio do povo de 

Deus, o que está errado não pertence a esse lado, pertence ao outro lado, e se alguma outra 

coisa tiver de branco do outro lado, não pertence a ele.  

Você tem uma água suja. A água suja um dia já foi limpa? Você já viu alguma água nascer 

suja? Não existe fonte de água suja. A água é H2O, não é H2O mais sujeira ou mais 

mercúrio, não é água. Se você tem uma água suja desse lado, tem alguma coisa errada, 

porque a água é limpa, aquela sujeira não é daqui. Da mesma forma, você ter uma lama 

desse lado, está certo? Está errado, porque a sujeira é daquele lado. O que estiver sujo tem 

que ... Por isso está escrito que os montes, o buraco, o morrinho bem pequeno, vai ser tudo 

aplainado (Isaías 40:4) . Amém!? “Do lado de cá, nada vai estar errado”.  

Na visão da Carmem, algumas peças estavam vermelhas. Então aquelas peças vermelhas 

não era para estarem lá. Uma das coisas erradas é isso, é um banco atrás do outro; é a igreja 

não participar. Eu tenho pelejado demais para fazer a igreja participar. Aos poucos, a gente 

vai conseguindo que um, dois ou três... fazer a igreja participar. Eu não sei por que a igreja 

não participa. Parece que a igreja já acostumou com o padre celebrando a missa de costas 

para o povo. Antigamente era assim. O padre celebrava a missa de costas para o povo, hoje 

ele celebra de frente. Antigamente ele estava, como dizem, “nem aí pro povo”. Aí, alguém, já 

no século XX, falou, “Ó, vamos mudar esse ‘trem’ aí.” Aí o padre passou a celebrar a missa 

de frente para o povo.  

O  jeito do cachimbo entorta a boca, o nariz, e até a cara. Eu não sei porque tudo que é do 

lado vermelho, tudo que é do lado errado quer passar para o lado de cá. Pra quê? Para 

estragar, para sujar. Então, a gente não reza, a gente ora. Aí nós queremos o quê? Rezar! 

Não queremos participar, queremos apenas ver igual coruja. Como eu posso saber o que tem 

dentro de você se você não fala? A boca fala o que tem dentro. Eu só vou saber o que tem 

dentro a partir do momento que você fala. Então o quê que o diabo quer que a igreja faça? 

Fique calada. No dia em que eu comecei a crer, eu comecei a falar. Paulo fala: “Eu cri, por 

isso é que eu falei”(2 Coríntios 4:13), enquanto você não fala, é prova que você ainda não 

acredita. Você não sabe o que você é. Amém? Mesmo que você fale bobagem, mas a água 

vai limpar é depois que... Quando você está lá furando o poço, a cisterna, quando a água 

aparece na mina, vira um barro só. Porque você está furando, está no meio da terra, e a água 

começa aparecer, e você lá furando para poder dar um fundo maior na cisterna, mas aquilo 

vira uma lama! Às vezes põe uma bomba para tirar a água pra gente poder cavar. A água que 

sai primeiro, sai suja, muito suja. A fonte está ali começando, ela precisa pôr a água para fora. 

Eu me lembro que lá em Pirenópolis, na época que não tinha água encanada, toda casa tinha 

uma cisterna, bem-feita, calçada de pedra em volta. Cisterna tinha uma água deliciosa. Mas 

quando furava a cisterna, a gente ficava esperando os pais da gente dizer: “pode tirar a água”. 

Olhava a água e ainda não estava boa, passava um mês, dois meses, três meses, tirava a 

água... Aí, interessante o detalhe, que quanto mais tirava a água... Tirava, jogava na planta,  
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“não pode beber ainda não! A água ainda não está boa!”. Tirava água, jogava nas plantas, 

jogava no chão, jogava fora, mas não bebia. A cada hora, ia um lá pra tirar água, um tirava, 

outro tirava, porque, quanto mais água saía, mais a fonte ia limpando. Chegava num ponto 

que a água estava limpinha. Amém? Tem um versículo que fala: “Não vos basta beber a 

água, haveis de pisá-la com vossos pés?”(Ezequiel 34:18). Isso significa que você tem a água 

correndo limpinha. Por quê? Porque a fonte limpou. Mas se você pisar dentro no rio ou se 

você pisar lá no poço, você suja a água. Amém? 

Então, o que eu quero, com isso, é dizer para vocês, vamos ver a cor da água, vamos ver o 

quê que tem dentro de você! Porque, às vezes, a gente tem certo receio de que a pessoa 

descubra a cor da água, ou seja, a situação que está o nosso interior. E como nós somos um 

povo que acredita em Deus, que crê em Jesus, em todos nós a água tem que ter o mesmo 

tom. Se você for lá no espírita, aí você vai ser uma pessoa contrária lá. Eles não aceitam, 

porque a água não está no mesmo tom. Às vezes lá acontecia... Todos eram espíritas, ao 

invés de ser cristãos como vocês, eram espíritas. E aí, tinha lá um ou dois que não 

acreditavam. Então a pessoa possuída começava a reclamar, “tem aqui uma fulana, um 

fulano... por quê que você veio?”, ele falava, só que ninguém queria se declarar. “E por quê 

que você está aqui se você não acredita? Por que você não vai embora agora?” Mas quem 

queria se declarar? Ninguém era doido, ficava todo mundo: “será que sou eu, meu Deus?”  

Lembra quando Jesus falou aos discípulos, um de vocês é demônio(João 6:70)? Eu escolhi 

doze, no entanto, um de vocês é demônio. Aí os discípulos ficaram: “Nossa! Será que sou eu? 

Quem que vai ser? Mas o demônio se declarou? Não! Tá vendo!? Ele sabia que era ele, mas 

ele ficou. Amém? Deus escolheu todos nós, será que não tem nenhum demônio entre nós? 

Se Deus quiser, que não haja! Amém? Que não haja entre nós ninguém que não tenha fé, 

não haja entre nós ninguém que não creia. Então a pergunta que eu fiz pro Daniel é, você 

acredita em Jesus? Daniel disse que acredita. Por quê que você acredita?  

Não dá sono na hora que a gente está falando, pregando? Não? Quem tem sono, 

normalmente? Uma pessoa, se ela estiver cansada, trabalhado muito, ouvindo o outro falar, 

dá um sono, não dá? Se ela estiver oprimida, dá sono, o sono costuma atrapalhar. O sono 

atrapalha você a raciocinar. Quando você está com sono, você não raciocina.  

Vou fazer algumas perguntas para vocês, porque, se nós não crermos... Por exemplo, você 

acredita que a vida, a nossa vida aqui, essa vida que nós estamos nela aqui, essa vida na 

carne, nesse corpo, o quê que Jesus Cristo pensava dessa vida? O quê que ele enxergava, o 

quê que ele via nessa vida? Você concorda com ele?  Deu para entender a pergunta? Você 

concorda com ele? Por exemplo, o que está escrito é aquilo que ele falou. “Quem recebe 

aquele que eu enviar, a mim me recebe”(João 13:20).  Alguém disse, e ele aprovou, que seria 

bom que o homem não tocasse em mulher. O quê que vocês acham? Será que mulher é tão 

ruim assim que o homem não pode tocar? Aí o quê que acontece com a sujeira? A sujeira 

tenta..., mas a verdade é a água limpa. Ele diz: “Bom seria que o homem não tocasse em 

mulher”(1 Coríntios 7:1)A pergunta vale para os dois lados, vocês concordam com Jesus? Se 

você concorda, o que você faz nesse sentido? Alguém está respondendo e vocês estão 

ouvindo a resposta, e vocês também vão poder falar. A pergunta foi... não é briga, não é 

confusão, nós estamos só... como que a gente aprende o evangelho? Como que você limpa a 

água? Não é bom, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Aí eu perguntei, vocês 

concordam com Jesus? 

Alguém: Concordo. 
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Ele disse que concorda e eu perguntei, o quê que você faz nesse sentido? 

A pergunta é... bom seria que o homem não tocasse em mulher. Se o homem não toca em 

mulher, mulher não toca em homem. Bom seria que o homem não tocasse em mulher. Depois 

vem a segunda parte que depois vou falar, mas primeiro é, “bom seria que o homem não 

tocasse em mulher”, aí eu perguntei, o quê que você faz? Você falou: “Eu acredito, eu 

concordo”. O quê que você faz nesse sentido?  

Alguém: Eu busco o Espírito Santo, eu busco a Deus, é o que eu estou fazendo. 

Buscar a Deus. E a mulher, como é que fica? 

Alguém: Esse ponto aí eu não sou capaz de responder pro Senhor. 

Você não é capaz de tirar a sujeira para fora? Você não é capaz de deixar a água sair? Vocês 

estão entendendo? Que dificuldade que a pessoa tem para expressar naturalmente! Não 

adianta a gente ficar cantando, deixa teu rio passar..., deixa teu rio passar. A gente está 

cantando, mas não sabe o que está cantando. Eu já falei isso uma vez, um dia nós estávamos 

orando e tinha uma pessoa que era um ateu, aliás, era outra coisa lá. Ele estava tocando 

violão e eu pedi para tocar uma coisa pra gente orar, bem suave. Aí ele começou a tocar, 

“quando olhei a terra ardendo...eu perguntei a Deus do céu...” Está falando de Deus, não é 

uma música gostosa para orar? Mas a água que ele tinha, ele botou para fora.  

Alguém: Agora que eu entendi a primeira pergunta, mas eu concordo com Jesus Cristo, que 

era melhor que o homem não encostasse em mulher. Eu concordo com isso. O homem não 

encostasse na mulher. Agora, o que eu penso, faço em relação a isso?  

O que você faz nesse sentido? Atenção, às vezes até a risada, brincadeira, mostra o que a 

gente tem dentro. Não é brincadeira! É uma coisa séria. 

Alguém: Eu até estava comentando com o Lucas hoje, a resposta, exemplo que eu tive hoje, 

estava com o Lucas...  

Só você não contar o caso, porque tem muita coisa que você pode ter feito, vai fazer, etc. Nós 

só perguntamos o que você faz nesse sentido? 

Alguém: Oro! 

Pronto. Está aí! Agora, outra pessoa. Luís, a mesma pergunta. Depois vou perguntar para 

uma mulher o quê que ela acha.  Bom seria que o homem não tocasse em mulher. Localiza 

para mim esse versículo. I Coríntios 7. Todo mundo, abre e olha para você ver que existe. 

Você pega seu lápis, desenha, porque, assim, se vocês não fizerem isso, se você não pegar 

sua Bíblia, estudar, analisar sua Bíblia, como que você pode ser um cristão? Como que você 

vai acreditar? Você fala, mas você não faz! Então, você não busca a Deus, não quer saber, 

não interessa pelas coisas de Deus. Eu vou provar, talvez, para muitos, que eles ainda não 

acreditam! 

“Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em 

mulher”(I Coríntios 7:1). 

Pronto, é uma palavra de Deus? É! 

Amém! Bom seria que o homem não tocasse em mulher. Está escrito. É uma palavra de 

Deus. Por quê que você acha isso? 
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Alguém: Eu acho que ele já vê o que seria melhor para a gente. Que seria que a gente ficasse 

solteiro, porque seria mais fácil para buscar a Deus. Mas ele dá opção para a gente escolher. 

Aí não fala assim?... 

Mas, por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu 

próprio marido( I Coríntios 7:2). 

Por que fala que bom seria que o homem não tocasse em mulher? Por causa de quê? Por 

causa da prostituição. Por quê que Deus abomina a prostituição? Por quê? Por que será que 

Deus não gostaria que o homem tocasse em mulher? Por causa da prostituição. A 

prostituição é uma coisa boa, benéfica, ou é uma coisa extremamente maligna? Muito 

maligna. Quantas coisas, quantos males, quantas desgraças não tem origem na prostituição? 

Violência, crimes violentos, suicídio. Quantas coisas malignas não são oriundas da 

prostituição? Não é? Então, Deus tem razão, tem? Que o homem não tocasse em mulher? 

Aí, depois diz o seguinte, para você evitar a prostituição, que cada homem, se você não 

suporta, se você não consegue ficar só, que você tenha a sua mulher e cada mulher tenha o 

seu marido. Então Deus não é contra um relacionamento entre o homem e a mulher, Deus é 

contra a prostituição! A prostituição é algo extremamente maligno e ela não deve acontecer, 

principalmente aonde? Você acha que é uma água... é uma coisa limpa ou uma coisa suja? É 

uma peça vermelha na veste da noiva ou é uma peça branca? A prostituição estraga, macula, 

arrebenta com a vida. Não só com esta vida, mas também a vida eterna, a vida com Deus.  

Você acha que não existe prostituição do lado de cá? Do lado da igreja, da noiva, do Povo de 

Deus, não existe prostituição? A pergunta não é se é pra existir, é se existe. Existe? Existe. 

Desse ‘tamanhozinho’ já sabe que existe. Tem uns aí que não sabem! Existe prostituição. 27 

a 13. (27 pessoas disseram que existe e 13 disseram que não). 

Olha para você ver a situação, mais de 50% sabe que existe. O quê que é prostituição? Está 

dizendo assim: Bom seria que o homem não tocasse mulher. Deixa-me falar um negócio aqui, 

se um homem olhar para uma mulher com a intenção, ele já prostituiu com ela. Você nunca 

olhou para uma mulher aqui com essa intenção? Você nunca ficou reparando a mulher? Se 

você olhar para a mulher, você já... Olha como a coisa é grave, você olhar para a mulher com 

intenção impura. Impura é o seguinte, você olhou, não é sua, mas você... A concupiscência, a 

cobiça... A mulher passou, a mulher sentou. Aí, se eu olhar para a mulher com essa intenção, 

eu adulterei, prostitui com ela. Mas só eu prostituí com ela, ela não prostituiu comigo? Mas se 

eu prostituí com ela, por quê que eu prostituí com ela? Então por quê que você põe a metade 

do ‘rabo’ exposto? Aí, alguém olhou e viu a metade... a pessoa olha e pronto! 

Então porquê que as mulheres... está escrito assim: “Como se vestiam as santas mulheres”. 

Então, as mulheres se vestiam de tal maneira que não permitia o homem prostituir com elas, 

não permitia. Agora, não tinha casamento naquele tempo? Tinha!  Não tinha filhos? Tinha! 

Tinha casamento, tinha filhos, tudo normal. O que não existia? A prostituição. Aí, parece que 

hoje a gente prefere a prostituição. E se nós preferimos a prostituição, as consequências para 

nós serão danosas. Então, nós mesmos é que estamos pagando o preço da nossa 

prostituição.  

“Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não 

com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos...” I Tm 2:9. 

Isso não é uma palavra de Deus? Mas ninguém dá bola pra isso, ninguém quer saber. Você 

não pegou suas escrituras e leu isso, e marcou, e, aí, qual é o esforço que o homem vai  
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fazer? A resposta que eu queria que o menino desse era essa, eu me esforço. Eu vivo numa 

época extremamente difícil, perigosa, onde a prostituição é uma das piores coisas no mundo. 

O esforço que a pessoa tem que fazer hoje para não se prostituir é grande demais, e as 

consequências da prostituição são violenta. 

Ontem eu estava lendo Lucas, Capítulo 2, e vendo, Maria, a mãe de Jesus, era noiva de José, 

desposada de José, significa noiva. Maria ficava na casa dela e José na casa dele, e eles, 

Maria era separada, desposada, era uma mulher reservada para José. Não ficava da forma 

como hoje, digamos assim, faz e depois obriga... Maria, a virgem Maria, desposada, separada 

para José, tanto é que Maria foi a primeira a dizer para José, “estou grávida do Espírito Santo 

Estou grávida sem ter tocado em homem”. E aí, mais do que depressa, Deus deu um sonho 

para José, “receba Maria como sua esposa, porque é uma mulher de Deus”. Como eu falei, 

apesar de não haver prostituição, porque uma mulher quando prostituia, vocês viram quando 

a mulher foi levada para ser apedrejada. O crime era tão grave que a punição era a pena de 

morte. 

Será por quê que hoje... Aí, nós ficamos desejando o Espírito Santo, o batismo com o Espírito 

Santo, o poder de Deus, nós queremos ajuda de Deus, a bênção de Deus, nós queremos 

Deus, vocês concordam? Amém!? Teria que haver pelo menos um esforço da parte da igreja, 

um esforço da nossa parte. O problema não é só das mulheres, o problema é dos homens. 

Por quê? Porque se o comportamento do homem fosse diferente, as mulheres não se 

comportariam da maneira como elas tem se comportado. Entendeu? Então eu acho que o 

homem teria que fazer um esforço maior para evitar que houvesse a prostituição. E a mulher, 

consequentemente, também iria fazer o mesmo esforço. 

Eu volto a dizer, você força sua vida a ser destruída, às vezes você obriga sua vida a ser 

destruída. Você atrai, a partir do momento que a mulher se veste mal, ela atrai qualquer tipo 

de gente para cima dela. Quando ela se veste mal, quando ela se oferece, ela atrai qualquer 

tipo de gente. Mas se ela se posicionar do lado de Deus, com certeza virá para ela aquele que 

realmente for dela. Então, a mulher não precisa se expor, não precisa se oferecer na bandeja. 

Amém!? Quem dá mais, quem dá mais? Se oferecer como leilão, como uma coisa. Na medida 

em que nós nos oferecemos, nós estamos expondo e atraindo o que presta e o que não 

presta.  

Então a água está suja nesse quesito, nessa questão. Somos igreja nessa questão? Vamos 

só nessa questão, nós somos um povo Santo? Nós cremos ou nós não cremos? Aí você fala, 

“isso aqui eu nunca vi, nunca ouvi, então não posso dizer que eu creio”. Mas se você crê, o 

quê que você vai fazer? Você vai continuar do mesmo jeito? Você nunca ouviu isso? Então 

ótimo. Você não tem culpa, porque você nunca ouviu. Se não tivesse falado, não tinha 

pecado. Mas, agora, eu quero ver daqui para frente qual vai ser a resposta dos jovens em 

relação a isso. Amém? 

Comentários. Quem quer falar alguma coisa?  

Alguém: Realmente a prostituição tem sido um obstáculo muito grande, tanto para o homem 

quanto para a mulher, pra chegar mais perto de Deus. Olhando por esse lado, eu percebo que 

eu não creio! Pelo fato de, como o senhor mesmo comentou, se você crer, qual vai ser a sua 

atitude? Se você crer, você vai falar sobre aquilo. Então, em relação a prostituição, se eu cri, 

eu vou fazer de tudo para não olhar, se eu ver que tem alguma mulher com vestes 

inadequadas, eu vou virar o rosto. Justamente para não prostituir. 
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Então, eu achei interessante o que o senhor falou, que a mulher, quando ela se veste 

inadequadamente, ela atrai para ela pessoas que não vão levá-la mais para perto de Deus, 

pelo contrário, vão cada vez mais afastá-la de Deus. Então não é fácil. Igual antigamente, o 

que pagava pela prostituição? A própria vida. Era apedrejada. O senhor falando, eu lembrei 

que Jesus falou: “quem não tem pecado atire a primeira pedra”. 

Amém! Então não é uma lei, nós não podemos jogar pedra. Mas o fato de não podermos 

jogar pedra, não ter mais lei, te dá o direito de prostituir?  

Alguém: De jeito nenhum! 

Alguém: Achei interessante o senhor falar mais cedo, que a gente costuma achar que o 

pecado, a prostituição, como a gente está falando, está ao nosso redor, não está na gente. E 

o quê que a gente faz? Tem que lutar pra se preservar. Aí você tem a oportunidade de ir 

numa festa, de estar em um lugar que você sabe que vai ser propício a pecar, tenta evitar. 

Eu admito os meus pecados. Você estava fazendo isso, estava em tal lugar? Falo mesmo, 

estava.  Mas eu procuro evitar, e muito, sair em festa, sair muito com os amigos, e quando 

saio com os amigos é pra jogar vídeo game, ver um filme. Mesmo assim os amigos fazem até 

piada da minha cara, porque, assim, vê como eu sou, todo mundo acha que eu sou playboy, 

filho de papaizinho, mamãezinha, anda de carro. Tem amigo meu que fala assim: “Se eu 

fosse você, pegava todo mundo, em cada esquina eu ia ter uma amante”. O que é isso? O 

quê que eu vou ganhar com isso? 

Então você procura se esforçar para evitar esse tipo de vida.  

Alguém: Concordo. O certo era mesmo a gente se preservar igual Deus.  Mas por que ele fez 

isso? Eu lembro de uma reunião que o senhor fez, que é para quê? Para não tirar o foco dele. 

Ele estava aqui focado em fazer o bem, pregar o evangelho, e isso tira o foco da gente, mas 

já que você não aguenta, então se casa. Porque, quando você casa, já tem que dedicar 

metade. 

Se a sua intenção é não ficar solteiro, então você vai, com certeza, ter a sua mulher. Eu falei 

e volto a dizer que apesar da maneira como eles vestiam, tanto o homem, quanto a mulher, 

eles encontravam seu parceiro, a sua parceira, e eles levavam uma vida que não precisava 

da prostituição. Amém? 

  

Você acha que a prostituição tem sido uma bênção na sua vida? 

Alguém: Não, uma maldição, e muita, não é pouca não.  

Pronto. Só de você perguntar, tem sido uma bênção na sua vida? Eu poderia até estender 

mais, a sua maneira de viver tem sido uma bênção na sua vida? E se você observar bem as 

consequências, eu acho que a maioria delas, 90% parte da prostituição. Por detrás de cada 

desgraça no mundo hoje... a origem é a prostituição. 

Alguém: O senhor falando aí, eu, vendo a minha vida, por causa da prostituição... me trouxe 

vários outros problemas, de bebida, droga. Por você querer... adquire outras coisas. 

Você pretende fazer alguma coisa, Arthur, a partir de agora? 

Alguém: Eu pretendo orar bastante, porque sozinho não é possível.  
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Mas se não houver um esforço, o reino de Deus é alcançado com esforço. Se não houver 

nenhum esforço, nenhum de nós vamos alcançar nada. Porque Deus não vai fazer para a 

pessoa, porque senão ele teria que fazer para todo mundo. Ele não vai fazer para aquela 

pessoa que não se posiciona, pega a sua cruz e siga-me. Então, um dia eu apaguei o último 

cigarro, eu tomei o último copo de bebida, eu tinha 32 anos, eu era jovem.  Você fala: “Não, é 

porque você está velho!” Não, o dia que eu apaguei o cigarro, eu tinha 31 anos, quando, 

muita coisa eu fui deixando. Então eu chamo a sua atenção para isso, principalmente pra 

você entender, que mais de 90% de todos os problemas hoje tem origem na prostituição. 

Quem quiser levar uma vida de paz, tranquila, quem quiser ter uma família, ele precisa pensar 

nisso agora. 

Alguém: Amém! Concordo muito com o que o senhor falou. Vejo que hoje estou sendo 

vencido por isso, mas essa palavra me ajudou muito, porque me ajudou a lembrar que eu 

tenho que me esforçar muito mais contra isso. E que realmente é algo que só tem trazido 

maldição pra mim, não é uma bênção na minha vida. Eu estou disposto a lutar cada vez mais 

contra isso. 

Sei que eu mesmo não sou capaz, mas creio que Jesus pode me ajudar. Ele pode colocar 

esse inimigo debaixo dos meus pés. 

Quem quiser se esforçar, quem quiser realmente... Você vai... é preciso notar. Interessante o 

seguinte, se a igreja, de modo geral, principalmente os jovens, de modo geral, se posicionar e 

começar a mostrar mudança, aquele que ficar para trás vai ser notado, vai ser visto. É a 

mesma coisa da peça vermelha na roupa branca, você bateu o olho, você vê que ali não tem 

muita coisa séria.  

Alguém: Vô, eu concordo. E no início da reunião eu tive uma visão que eu via um homem de 

branco entrando no salão. Na mão dele tinha um presente, aí quando ele abria, eu olhava 

dentro. Aí eu via lá dentro escrito Isaías 59: 7, só que pra confirmar eu falei que eu só ia abrir 

no final da reunião. E agora eu abri e eu concordo, porque tem tudo a ver, até onde eu sei, eu 

acho.  

Está falando aqui, os seus pés, mas está falando de quem? pés de quem? 

Eis que a mão do SENHOR não está encolhida, para que não possa salvar; nem o seu ouvido 

agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades....( Isaías 59:1-2 ) 

Nós vimos que estava 50%, mais de 50%... Os que falaram que não sabiam, o menininho ali 

deu banho, porque os que falaram que não sabiam... por quê que não sabe? Então, 

mostrando o seguinte, se mais de 50% admite que existe prostituição, então que cor não está 

essa água!? Nós estávamos falando, no começo, a respeito da fonte, nós estávamos falando 

a respeito da cor da água. Se a água for essa fonte, será que nós seríamos o povo de Deus, a 

luz para os povos? Nós seríamos uma água que todo mundo poderia beber? Vocês estão me 

entendendo? Lembram quando falei pra vocês que lá em casa tinha que ficar jogando a água 

fora até a água limpar? 

Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus; e os vossos pecados 

encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão 

contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade; os vossos lábios falam 

falsamente, a vossa língua pronuncia perversidade. 
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Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade; 

confiam na vaidade, e andam falando mentiras; concebem o trabalho, e produzem a 

iniquidade. Chocam ovos de basilisco, e tecem teias de aranha; o que comer dos ovos deles, 

morrerá; e, apertando-os, sai deles uma víbora. 

As suas teias não prestam para vestidos, nem se poderão cobrir com as suas obras; as suas 

obras são obras de iniquidade, e obra de violência há nas suas mãos.  ( Isaías 59:2-6 ) 

A prostituição gera tudo isso aqui, tudo! Ela tem um espírito poderoso. E assim por diante. 

Realmente o Isaías 59 inteirinho fala sobre isso, mas o versículo 21 mostra como é que vai 

ser o povo de Deus. 

Quanto a mim, este é a meu concerto com eles, diz o Senhor: o meu espírito, que está sobre 

ti, e as minhas palavras, que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca nem da boca da 

tua posteridade, nem da boca da posteridade da tua posteridade, diz o Senhor, desde agora e 

para todo o sempre. Is 59:2-6 

Então o quê que você entendeu, Rebeca?  

Quanto a mim, este é a meu concerto com eles, diz o Senhor: o meu espírito, que está sobre 

ti, e as minhas palavras, que pus na tua boca...  

Então a igreja, o povo de Deus fala a mesma língua. Eu vou botar a minha palavra na tua 

boca, na boca do povo de Deus, o povo de Deus fala a mesma língua.  

Quem já viu o Altas Horas? Você acha que se uma pessoa for lá no Altas Horas e defender 

essa Palavra... Olha se a minha pergunta... como ela é de Deus. Primeiro eu perguntei quem 

assistiu, quem assiste Altas Horas. Aí eu falei, se você levar uma pessoa com essa 

mentalidade lá no Altas Horas, e ela falar, defender essa ideia, como seria a recepção? 

Alguém: O povo ia mandá-lo embora, não ia concordar com ele. 

Por que você acha que não ia concordar com ele? 

Alguém: Porque não tem o mesmo espírito. 

Você percebe o teor da coisa lá, dá para perceber? Você acha que o povo não ia concordar 

com ele porque o povo tem um pensamento diferente lá? 

Alguém: Sim, senhor. 

E você gosta daquele pensamento que tem lá?  

Alguém: Infelizmente eu gosto. 

Importante ela falar a verdade, mas não é só você, Dada. A gente, você está lá de frente, 

você presta muito mais atenção do que numa reunião dessa aqui. Você aceita muito mais, 

concorda? Por quê? Porque você está concordando, você está alimentando, você está 

bebendo. Por isso que nós estamos falando que se você posicionar diferente, a gente fica 

para trás. 

Alguém: Amém! Vô eu concordo. E o senhor começou falando assim, quem crê em Jesus 

Cristo? Acho que todo mundo pensa que crê, mas aí como é que tá a nossa fé? Aí o senhor 

veio mostrar para gente que a gente não crê tanto assim. Porque a gente teria que estar pelo 

menos fazendo esforço para fazer o que ele ensinou. Eu vejo que eu não. Então, assim, os  
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nossos olhos foram abertos para isso, a importância que a igreja tem de pelo menos se 

esforçar, para lutar contra esse espírito que todo mundo tem visto que ele está no nosso 

meio, infelizmente. Então eu saio daqui com esse espírito, de pelo menos me esforçar para 

fazer algo pela igreja. Amém! 

Daniel: Amém! É verdade. 

Alguém: Eu acredito. Porque Paulo, quando fala que melhor para o homem é não tocar em 

mulher, ele mostra que ele mesmo viveu isso, ele teve que ser um Apóstolo que não podia 

tocar em uma mulher. Porque, para não perder o rumo, para não perder o caminho, porque 

ele teria que falar a palavra de Deus para todo mundo. 

Mas também não proibia o casamento. 

Alguém: Isso. Não proibia o casamento. 

Mas, então, quem quiser tocar, ele... 

Alguém: Isso. Tem um jeito certo de tocar. 

Não! Não tem jeito certo não! Quem quisesse, esperasse pelo casamento, esperasse pela 

sua. Então, aí, de repente, qualquer uma te serve? Uma que esteve na bandeja, te serve? 

Então é mais ou menos desse modelo. 

Alguém: Amém! Eu concordo muito e eu estava pensando aqui que quando a gente ainda é 

menor, por mais que tenha um espírito horroroso na gente, mas é pouco. Então, para a gente 

já ir aproveitando que ele ainda está fraquinho, que ele está começando ainda, para ir se 

libertando. Porque quando chegar lá na frente, fica bem mais difícil, porque vai acumulando. 

Então eu saio daqui com essa Esperança, que eu vou orar mais para ir me libertando aos 

poucos. 

Vai se esforçar enquanto é tempo, porque depois que já passou pela bandeja... Quem dá 

mais, quem dá mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas... quem já esteve exposta, com certeza... 

não sei se vocês me entendem, aí depois você quer um marido sério, quer um marido que só 

olha para você, que te ama, responsável, que cuide de você, da sua casa, dos seus filhos, 

etc.? Aí você quer um marido, mas você ficou na bandeja esperando qualquer um! Não sei se 

você está me entendendo, estão entendendo? Você ficou exposta. 

Alguém: Não fez por merecer. 

Não fez, você ficou exposta esperando qualquer um. Aí depois vem, a hora que vem, você 

quer que a coisa seja séria? A hora que vem, você quer que a coisa seja séria!? Está dando 

para entender?  

Alguém: Amém! Eu acredito que deve ser um dos maiores problemas hoje da igreja e da 

humanidade. A prostituição. E o senhor perguntou o quê? se você concorda? Eu concordo, eu 

acredito nisso. O senhor perguntou o quê que você tem feito? Eu acredito que eu já fiz mais. 

O senhor perguntou o quê que você tem feito para não tocar em mulher? Porque é uma coisa 

muito séria. Então, ler as escrituras, assim, eu já li mais. 

Outro dia eu falei o seguinte: se eu sou cristão, eu preciso interessar mais pelo que Jesus 

falou, tomar conhecimento. O que significa o evangelho? Para ter minha opinião, eu preciso 

buscar, porque o Cristão é aquele que pensa como Jesus pensou, é aquele que vê as coisas 

do ponto de vista de Cristo. Então, você quer entender sobre uma coisa, você vai lá, porque  
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você pode ter certeza que ele vai te ensinar. Amém?! Vamos curvar nossas cabeças, fazer 

uma oração e agradecer a Deus. 

  

Amém, Jesus, Pai Nosso que estais nos céus! Que o Senhor ajude a igreja a entender a 

importância que tem meditar na sua palavra, buscar nas escrituras, se alimentar, deixar a 

água correr. Porque nós, Deus, a nossa geração, essa geração aqui, desse jovem, tem pago 

um preço altíssimo por viver uma época, um tempo onde essa Palavra de Deus não tem 

nenhum significado. O tempo em que essa Palavra de Deus, tão importante para a igreja, é 

desconhecida das famílias, dos nossos pais, é desconhecida das nossas mães. Deus não faz 

parte da orientação dos mais velhos. É como se não existisse. E, mesmo assim, nós 

reclamamos por não termos o Espírito Santo. Nós reclamamos por não possuirmos o poder 

de Deus para curar, para libertar. Nós reclamamos pelas dificuldades de sentir a tua 

presença.  

Deus, que nós saiamos daqui com um propósito. Todos nós aqui sonhamos com um 

propósito, fazer um esforço. Esforçar para erradicar do nosso meio, das nossas vidas, esse 

espírito, o espírito de prostituição. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de nós! 

Ajuda-nos! Nós te pedimos em nome de Jesus! Que nós não venhamos a ser causa, motivo 

do pecado... que não seja por nossa causa que o pecado venha permanecer em Jerusalém! 

Amém! 

Tenha misericórdia de nós! Todos nós queremos fazer um esforço. Oh, Senhor, não leva em 

conta... ninguém melhor do que o Senhor sabe o estado, a dificuldade em que nos 

encontramos. A nossa época, nosso tempo, a herança desses jovens, a colheita, o que tem 

soprado sobre eles pesa violentamente. A reação será considerada pelo Senhor. Em nome de 

Jesus! 

“Eu via que os jovens chegavam pela porta da frente, vestidos de branco, e quando entram no 

salão, percebia que, todos estavam com manchas vermelhas na roupa branca. Olhava para 

frente e via no altar uma nascente, nela estava um anjo que falava: “pega um balde, enche de 

água, tira a blusa e lava; joga a água suja fora, coloca água limpa de novo até a sua roupa 

ficar branca”   

(visão Isabel) 
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Goiânia, fevereiro de 2018 

  

  

9-Produzi, pois, frutos dignos de entrar na arca.  

 

Amém, tenham todos um bom dia e que a paz do Senhor seja com vocês todos, amém?! Hoje 

vocês estão mais animados, com vontade de discutir?! Vamos discutir o problema. O mundo 

vai acabar ou não vai?! 

−  Toda a igreja: VAI! 

Se Deus quiser, né?! Então nós vamos discutir os problemas, se você acha que vai ou que 

não vai. O interessante é isso, não adianta nós ficarmos aqui perdendo tempo, nós vamos 

conversar. Até mesmo para você aprender a ler a Bíblia. E antes que eu me esqueça, os 

irmãos copiaram a apostila de quando eu comecei a buscar a Deus, quando eu comecei a 

pesquisar, olhar, o que nós entendemos lá no comecinho. E vem amadurecendo cada dia 

mais o entendimento. Mas o que nós entendemos lá no começo, está lá na apostila.  

Uma das apostilas diz assim, “nisto sabemos que estamos nele”, como é que eu sei que eu 

estou na arca ou fora da arca? Cristo simboliza a arca, e, quem está na arca, a apostila está 

mostrando e ensinando quando é que você está fora e quando é que você está dentro. A 

outra apostila é assim, “o que me falta para ser um Cristão?”, porque, a pessoa fala que é 

cristã... O que me ajudou muito foi exatamente descobrir essas falsidades, mentiras, essas 

coisas que você vê que existem só para iludir e enganar. Pesquisamos até as rezas da igreja 

católica para dali tirar ensinamento. Então, quem quiser depois... Você vai ler e isso vai te 

ajudar muito, quem quiser ler, vai ajudar muito. “O que me falta para ser um Cristão?” Então 

essa conversa de que o Brasil é um país cristão, é uma mentira. O Brasil está longe de ser 

um país cristão, e assim, são outras curiosidades que você vai ver lendo a apostila. 

Bom, eu vou fazer uma pergunta, e vocês vão pensar e depois me responder. Ontem, na 

reunião, chegamos até o fim batendo em uma tecla. Por que Deus destruiu o mundo com o 

dilúvio? Já teve casos em que a pessoa não acredita no dilúvio, é preciso que você creia ou 

não no dilúvio. Teve o dilúvio? Por que Deus mandou o dilúvio? Por que quê Deus permitiu o 

dilúvio? Essa pergunta, depois vocês vão responder. Por que Deus destruiu Sodoma e 

Gomorra?  

O Luiz disse que ia pesquisar sobre um percentual, não sei se ele já conseguiu, e depois ele 

vai explicar para nós. Ontem nós estávamos vendo ali o percentual, quantos por cento 

corresponderia, hoje, de 7 bilhões de pessoas que tem na terra. Até ontem era, não sei se 

hoje ainda... deve ter mais? Está aumentando rapidamente. Então, coisas assim, curiosas, 

que ajudam a gente a acreditar, porque parece um conto de fadas, e o que a Bíblia fala é 

realmente uma coisa assustadora. O Apocalipse, as parábolas, são coisas assustadoras, são 

coisas assim, que impressionam.  

Mas tem coisas que foram ditas a 5 mil anos atrás, 3, 4 mil anos atrás, tem coisas que foram 

ditas a 2 mil anos atrás, 1,9... por Paulo, Pedro, tem coisas que nós estamos falando hoje, 

tem sonhos, visões, falando hoje. Daniel teve visões, Davi teve sonhos, nós temos muitos  
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sonhos que estão aqui na Bíblia, e nós temos tido sonhos até hoje. E nós entendemos que é 

verdade, que as coisas estão acontecendo, você vai acompanhando e vai vendo que está 

acontecendo. Por exemplo, a respeito da Babilônia, o quê que significa a Babilônia? Qual a 

importância da igreja, do povo de Deus?! Existe ou não existe? O que você precisa fazer para 

fazer parte?! As apostilas vão ajudar vocês bastante. 

E agora vocês vão responder o quê? Por que Deus mandou o dilúvio e destruiu tudo, 

sobrando apenas 8 pessoas? Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Qual o motivo, qual 

a razão? Pensam e me respondam por favor! Podem ficar pensando... estão pensando? Já 

pensou? Rebeca, por que, Rebeca (Ribeiro)? 

− Uai, tio, igual o senhor falou ontem, eu creio que é pela situação que a cidade se 

encontrava, né? O senhor falou prostituição, violência, corrupção.  

Então Deus destruiu o mundo? 

− Pela situação que ele estava, prostituição, corrupção e violência! 

Só isso? 

− Eu acho! 

E a Dada? 

− Eu também penso assim, o senhor falou que os homens estavam se corrompendo né, 

se violentando, estava tendo muita prostituição, corrupção. 

Passa para outra pessoa aí. 

− Geovana: eu também acho isso, concordo com as meninas.  

E Sodoma e Gomorra?  

− Também pelo mesmo motivo, pela situação do mundo naquela época. 

Sodoma e Gomorra significa o quê? Porque, a Bíblia é escrita por parábolas, tudo tem um 

significado figurado. Por exemplo, Sodoma e Gomorra simbolizam o mundo, ninguém queria 

sair do mundo, estavam gostando da vida que se levava lá, e eles não queriam sair de 

Sodoma. Foram salvas 3 pessoas, né? A mulher de Ló saiu, só que olhou para trás. E por que 

ela olhou para trás? Ela tinha um rolo, ela tinha um caso lá, né? (risos, brincadeira), aí ela 

olhou para trás, né, não foi, Rachel? Aí pronto! Então, Sodoma e Gomorra simbolizam o 

mundo, e o povo não queria sair do mundo. Então, quando você compara aqueles dias com 

os dias de hoje... Hoje, você acha que a igreja quer sair do mundo? 

− Geovana: eu acho que não! 

E você? 

−  Isabel: também não! 

Está gostando do mundo? 

−  Geovana: é difícil admitir, né, mas é a verdade, a gente gosta! 

Você tem rolo no mundo ou não? Rsrs 

− Geovana: não. Rsrs 
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Então outra pessoa aqui, a Laurinha aqui. Você acha, Ana Laura, que a igreja, hoje, ela é uma 

igreja mundana? Porque, assim, o quê que é a igreja, Ana Laura? 

−  A igreja é a gente. 

Então a igreja é o povo? O povo, as pessoas, não é o lugar, né? Você acha que a igreja, hoje, 

seria ideal a salvação da igreja por causa do seu compromisso com Deus, por causa da sua 

pureza, por causa da sua justiça?! Você acha que a igreja que tem hoje, aqui sentada, ela iria 

sair de Sodoma, ela sai de Sodoma? Ela está com vontade de sair de Sodoma? 

− Não, não está, não. 

Então ela tem rolo? 

− Ela não quer sair de Sodoma mesmo não, ela quer ficar aqui. 

Ela quer ficar aonde? 

− Ela quer ficar aqui no mundo. 

Ela gosta do mundo? 

− Gosta, não sei por que, mas gosta! 

Você também gosta? 

− Gosto! 

É, uai! E qual a esperança que você tem? Por que você gosta do mundo? 

− Eu gosto do mundo porque eu tenho esperança de que as coisas possam melhorar, 

que ele pode mudar, no fundo no fundo a gente sabe que não vai dar certo, mas, 

mesmo assim, a gente insiste em construir as coisas aqui, e ajuntar o nosso tesouro 

aqui na terra. 

Então, inteligente a resposta dela. Passa para outra pessoa aí. Nicolle. 

− Não, eu não tenho nada para falar não, é isso mesmo, a gente acha que... 

Você acha que a igreja está pronta? Ela saiu de Sodoma? 

− Não! Ainda gosta das coisas. 

Então, se Deus destruir a igreja, ele estaria fazendo injustiça? 

− Estaria! 

Presta atenção, se Deus destruísse a igreja, não levasse a igreja para o céu, não desse vida 

eterna para a igreja que está aqui, se ele destruir, ele estaria fazendo injustiça? 

− Não, não estaria! Porque não teve mudança, ele vai levar quem mudou. 

Tem um versículo, aqui, em Mateus. 

Mateus 3:8 
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8-Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento; 9-E não presumais, de vós mesmos, 

dizendo: Temos por pai a Abraão; porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode 

suscitar filhos a Abraão. 

Só no versículo 7 e 8: 

7-E, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: 

Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? 8-Produzi, pois, frutos dignos de 

arrependimento; 

O que você entendeu? Primeiro, João Batista viu que as pessoas começaram a procurar o 

batismo. O que é o batismo? O que significa o batismo? Fala, Nathy, você aí, com o 

microfone na mão e não fala! 

− O senhor não estava olhando para mim. rsrs... Eu acredito que o batismo é quando 

você quer iniciar a sua vida cristã, a sua vida com Deus. 

Isso, então o batismo é a sua inclusão na arca, a partir dali você é considerado um cristão, 

porque você foi batizado, você concordou com o evangelho! Então tem pessoas me 

procurando esses dias, para serem batizadas, mas, às vezes, se elas não entenderem, para 

que o batismo vai resolver? Para nada. Então ele fala, “produzi, pois, frutos dignos de 

arrependimento”, porque na verdade, não é o fato de enfiar dentro da água e tirar que vai 

incluir você na arca..., pensar, “não, eu fui batizado, agora eu sou um cristão!” Não! Eu tenho 

que mostrar com o meu procedimento! Ele fala, “produzi frutos de arrependimento”. Eu vou 

mostrar para Deus, com o meu procedimento, que eu quero ficar na arca. Quem aqui ainda 

não foi batizado? Tem muita gente aqui que não foi. O batismo, ele inclui você, “quero ser um 

Cristão”. Então, as pessoas procuravam João Batista para serem batizadas, mas, como eu 

falei aqui, é o fruto que vai mostrar para Deus que você... 

Então, você planta uma árvore na esperança que aquela árvore dê fruto bom. Às vezes, por 

causa da terra, por causa de alguma coisa, aquela planta, aquela árvore acaba não dando o 

fruto que você esperava. Você plantou uma laranjeira e esperava que desse uma laranja boa, 

mas, aí, começa dar o fruto e você vê que o fruto não é bom. Você vai arrancar aquela árvore, 

jogar fora e colocar uma outra no lugar. Amém?! Então, o que importa, realmente, é o fruto! 

Você vê a igreja de hoje... vamos supor que Deus fosse destruir, aí ele fala assim, “quem vos 

ensinou a fugir da ira futura?”, quem explica isso para nós? 

−  Nathy: Eu acredito que, assim como o senhor está falando, não adianta só o batismo, 

porque tem muitos procurando, achando que só ele vai resolver, e, na verdade, ele 

deixou bem claro que não vai impedir que a ira de Deus seja derramada sobre você só 

porque foi batizado, ou por estar aqui, mas é o fruto de uma pessoa que arrependeu 

que pode fazer com que Deus tenha misericórdia. 

Mas agora, “quem vos ensinou a fugir da ira futura?”, o que esse versículo quer dizer? Por 

que as pessoas estavam procurando o batismo? Quem responde, levanta a mão! Por que as 

pessoas estavam procurando o batismo? 

− Porque elas estavam procurando fugir da ira. 

Elas estavam com medo... 

− Medo da ira vindoura. 
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Medo, receio da ira vindoura. O quê que é a ira vindoura? 

− É o fim! 

É o fim, é a destruição! A destruição que houve lá no dilúvio vai repetir agora. Só que a 

destruição lá, foi com água, e a destruição agora, vai ser com fogo. Na Bíblia fala que haverá 

um estrepitoso estrondo e os elementos, abrasados, se dissolverão, e, como Jesus falou, 

“não vai sobrar pedra sobre pedra”. Essa destruição... como foi lá em Sodoma e Gomorra, 

depois que caiu uma chuva de fogo e enxofre sobre as duas cidades, engraçado que foi só 

em cima das duas cidades, e até hoje naquele lugar não nasce nem capim. E vocês 

acreditam que poderia haver hoje uma destruição igual àquela?  

Então, as pessoas procuravam o batismo porque João Batista mostrou para elas que ia 

acontecer isso, há 2 mil anos atrás. E elas procuraram o batismo, elas viveram como se 

aquilo fosse realmente acontecer nos dias delas. E nós lemos ontem em Pedro, que Deus não 

retarda a sua ira, ele tem uma promessa de destruir a terra, ele prometeu fazer essa 

destruição. Você acredita, Felipe, que vai haver essa destruição? Quem não acredita? É 

melhor assim! Quem não acredita que vai haver essa destruição? Todo mundo aqui acredita! 

Então, se você acredita, o que você tem que fazer? 

−  Se eu acredito, o que eu devo fazer? Eu acredito, o problema é que a gente acha que 

lá no final Deus vai ter misericórdia de todo mundo e vai colocar a gente no céu do jeito 

que estamos. Eu acho que é isso, pelo menos eu vejo isso! A gente não teme ficar fora 

da arca. 

Você, então, não entra na arca por causa disso? E por causa disso você não preocupa com o 

fruto! Não é isso? Ajuda aí, gente, comenta, vocês têm que comentar, falar, vocês não são 

bobos! Nós vamos falar, discutir, comentar. Então levanta a sua mão, vocês são inteligentes 

demais, ‘metidos a besta’, então vamos ver agora, fala! 

− Irmão Rossini, então deixa eu ver se eu estou entendendo, eu acredito que vai existir a 

destruição sim! Então a minha salvação seria produzir frutos dignos que me capacitam 

a estar na arca, porque a arca não vai ser destruída, então a minha salvação vai ser 

estar na arca?! 

Amém! Isso mesmo, continua, fala mais... acabou? 

Então, o que faz com que você tenha esse cuidado, é o temor, é a fé, você acreditar “isso vai 

acontecer!”, não é isso? E é por isso que você sai do mundo. Mas você acredita mesmo que 

isso vai acontecer? Hein? Dá lá para o Luiz falar. 

−  Eu acho que eu não acredito não, eu estou sendo convencido de que eu não acredito. 

Eu acho que é uma história bonita, mas que não vai acontecer comigo não, porque eu 

não quero sair disso não, eu não quero entrar na arca, eu não quero produzir frutos 

dignos. Eu falo é de mim, porque não tem mudança, a verdade é que o nosso coração 

está aqui, cheio de planos, “ah, final do ano eu quero comprar uma caminhonete” ... 

“ah, daqui dois anos eu quero comprar uma casa”... Então, assim, eu estou fazendo 

planos aonde vai ser destruído. Eu acho que uma pessoa que acredita, ela não faz 

planos, entendeu? O povo vivia em tendas, por quê? Porque eles não queriam 

prolongar os seus dias aqui (Abraão, etc.). Nós não queremos uma tenda, nós 

queremos uma construção. 
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Em cima desse assunto aí, você pode fazer várias perguntas do tipo: “Então como é que a 

gente faz?” O Luiz está dizendo o seguinte, que se acontecesse hoje a destruição, ele estaria 

de fora. 

−  Eu estaria igual a mulher de Ló, com o rabo preso. 

Outra pessoa para falar. Fala, Rachel, pode falar, pergunta, participa! Arthur, Guilherme. 

−  Eu concordo com o que o senhor tem falado aí, e com o Luiz também, a gente ainda 

faz planos para esse mundo, eu ainda tenho muitos sonhos aqui. 

E você está conformado, não quer fazer nenhuma pergunta? 

−  Eu estava pensando em perguntar o seguinte, o que a gente vai fazer? Já que nós 

temos sonhos aqui, desejos aqui, e isso aqui está condenado. Mas ao mesmo tempo 

nós temos essa dificuldade, você pensa, “eu vou parar de estudar”, mas não tem como. 

Mas você acha que precisa parar de estudar? 

− Não, acho que não precisa não, mas a gente ainda se esbarra nessas coisas. 

Você acha que... vocês não perguntam, é porque vocês, realmente, não estão com nada! 

Vocês são uns... quando solta lá na rua, é com o celular na mão e o ‘pau quebrando’. Mas por 

quê que aqui vocês não ‘soltam a franga’? 

− Theofannes: Irmão Rossini, eu tenho uma pergunta. Como seria os frutos dignos de 

arrependimento? O que é? Andar a segunda milha, oferecer a outra face?! 

Vou fazer uma pergunta boa, prestem atenção. Trinta e cinco anos atrás, mais ou menos, eu 

tinha trinta e dois anos, foi quando eu me converti, quando eu, pela primeira vez, comecei ler 

a bíblia, primeira vez que eu comecei a entender isso, de lá para cá, a minha vida mudou. 

Você acha que eu, hoje, produzo alguma coisa que presta? 

− Com certeza! 

Certeza?! Pois então você faz igual a mim. É assim. Então vocês sejam meus imitadores 

como eu sou de Cristo. O quê que eu procurei fazer? Imitar Paulo, imitar Pedro, João... Eu 

ainda estou pelejando para sair, me libertar do mundo de tal maneira que eu, realmente, me 

sinta dentro da arca. E é o que você tem que fazer! Você concorda ou não? Respondi sua 

pergunta? 

− Sim senhor. 

A minha vida eu vivo para Deus, mas eu tenho mulher, eu tenho filhos, eu tenho netos, eu 

tenho trabalho, eu tenho minhas coisas, mas eu vivo para Deus, amém?! 24 horas por dia. 

Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Ou eu estou mentindo? 

− Nathy: Realmente, eu concordo com o que o senhor está falando, e eu acredito que 

uma grande dificuldade minha é fazer as minhas coisas, tipo trabalhar, e me sentir ali 

dentro. Eu acredito que, se Deus abrir os meus olhos e me ensinar a maneira como eu 

tenho que fazer, vai ser mais fácil, pois eu me vejo em dúvida constante, toda hora, 

todo dia, porque tudo o que eu faço, às vezes eu me julgo dentro e às vezes não estou, 

às vezes eu julgo que estou fora... e o senhor é um exemplo de uma pessoa que  
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trabalha, que tem filhos, que tem netos, que sempre conduziu a igreja, que sempre 

trabalhou para Deus, e não deixou de fazer as suas coisas. 

Então, Deus falou assim, “buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas 

vos serão dadas”. Eu preciso acreditar em tudo, eu acredito nisso. “Busca o Reino de Deus!”. 

Então, o dia que eu dei o primeiro passo no caminho, que eu entrei no caminho, eu entrei 

cheio de defeitos, de problemas e comecei a buscar a Deus, buscar o Reino de Deus e a sua 

justiça, e as outras coisas... eu não quis me preocupar com as outras coisas, eu fui me 

preocupar com o buscar a Deus. Então eu dei o primeiro, eu dei o segundo, dei o terceiro, eu 

não sei, hoje, em que altura do caminho eu estou, mas eu continuo andando, buscando a 

Deus, o Reino de Deus e a sua justiça, eu quero conhecer tudo, eu quero saber de tudo, de 

tudo que é relativo ao Reino de Deus. E as outras coisas não pararam não, eu estou aqui e, 

de repente, um filho... de repente, a mulher... aí, eu: “Senhor, e isso? Como é que eu vou 

fazer agora?”, e ele fala, “faz assim, faz assado”. Tudo bem, eu resolvo o problema e 

continuo. Então você não vai ficar aqui pensando o que você vai fazer ou o que não vai 

fazer... eu não sei, uai! Eu sinceramente não sei o que vou fazer.  

− Nathyanne: Irmão, o pior é que eu fico desse jeito e não saio do lugar. 

Não sai do lugar! Fica aí rodando... 

− Aí é em tudo, você não trabalha, não busca a Deus... 

Então, Jesus falou, “quem quiser, pega a sua cruz e siga-me". Quando você entra no 

caminho, Deus já te considera santo, você já está dentro da arca. Mas aí você pensa, “ah, 

mas eu ainda tenho muitos defeitos”, mas aos olhos de Deus, ele já te vê santo. “Ah, mas 

hoje, do jeito que eu estou, eu não sou filho de Deus”, mas Deus já te considerou, ele sabia 

que você não valia nada, mas ele adotou você! Você não é filho de Deus, você é filho do 

diabo, entendeu? Olha no espelho para você ver com quem você parece! É com o capeta. 

Rsrs. Repara direitinho para você ver! Ou não? Rsrs. Estou exagerando, né, filha?! Parece 

com outras coisas também.  

Então, a pessoa, quando entra, ela está cheia de defeitos, e na medida que ela vai 

caminhando, o santo vai ficando mais santo, o justo vai ficando mais justo. Então, você 

observa a sua vida, “meu Deus, a minha vida não muda”. Tem gente que realmente não 

muda, ele não percebe que a vida dele está mudando, ele percebe que tudo está do mesmo 

jeito, ele não percebe a capacidade de suportar, a capacidade de resistir o pecado, até 

mesmo para expulsar um demônio, curar um enfermo... As coisas vão acontecendo. Aí você 

vai adquirindo a capacidade de ler as escrituras e entender, ter gosto, ter prazer de fazer as 

coisas para Deus! É diferente, gente! É MUITO DIFERENTE. O que muda é dentro de você, 

caso contrário, você nunca vai sair de Sodoma, porque o seu coração está lá em Sodoma. E 

o fruto, você pode olhar no espelho para ver... porque Deus vai provar, ao longo do caminho 

ele vai provar, ele vai experimentar, “vamos ver como é que está aqui a minha filha”. Aí ele 

experimenta. Provar, provação é isso, vai provar se realmente você é digno de estar ali. 

Amém?!  

Você, Filipinho, vê a sua vida caminhando para a santidade? Para a perfeição? Você vê a sua 

vida caminhando para perto de Deus? Não? Por que? Dá aí para o Luiz. Por que a sua não 

está, Luiz?  Fala você primeiro... Por que vocês não ajudam, se estão entendendo?  Por que 

vocês não me ajudam a falar? Nós não estamos brigando! Laura, me ajuda aí, Laura. Por isso 

que nós vamos chegando a conclusão, o mundo, hoje, se Deus quisesse destruir hoje, você 

vê muita gente em condições de ser poupado? 
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− Lorrane:  não, eu acho que não tem.  

É uma realidade, e é uma triste realidade. Porque você olha em volta de você, ne?! Aí você já 

imagina, “minha vó, meu vô, meus tios, meus amigos”, e as vezes até a gente mesmo, mas 

você olha assim, como Abraão, e vai diminuindo a quantidade.  

Nós somos uma igreja que está em condições de ser poupada? Somos um povo em 

condições de ser chamado povo de Deus? Então se Deus derramasse a sua ira sobre a terra, 

hoje, sobraria alguém? Essa é uma conversa que esclarece, que ajuda vocês a pensarem, 

vocês estão vendo que eu não estou brigando nem acusando ninguém não, nós estamos 

conversando sério. A situação do mundo é essa, e nós somos pessoas que, não tem em 

nosso meio nenhum assassino, nenhum ladrão, nenhum traficante, nenhum que mexe com 

droga, as vezes alguém que mexe com alguma ‘coisinha’, mas é por baixo do pano. rsrs. Nós 

não temos grandes problemas assim, mas, mesmo assim, não nos sentimos... 

− Lorrane: não nos sentimos dignos de estarmos lá na arca, de fazer parte do povo, 

porque se você olhar quem já está lá, Abraão, Pedro, Paulo e etc., você pensa, “não, 

eu ainda não sou digna, ainda tenho que buscar a Deus, esforçar mesmo”. 

Eu acho que essa é a melhor maneira de você ver. Paulo fala assim, “eu não me julgo ter 

alcançado, mas eu corro, eu me esforço”. Achem essa passagem para nós aí... “eu não me 

julgo ter alcançado, mas eu me esforço”, porque o Reino de Deus é alcançado com esforço.  

Agora vamos sair para o intervalo, mas vai com isso na cabeça, pensa, para voltarmos e 

conversamos sobre isso. A minha esperança é que você saia do encontro e seja um jovem 

esclarecido. Se você quiser cair na gandaia, é um direito seu, meu filho, ninguém vai impedir 

você de arrumar um homem para você casar. Se você falar, “não, eu não gosto de mulher, eu 

gosto é de ‘home’.” Mas se você arrumar um homem, vai dar uma confusão danada, então, 

“eu gosto é de homem, mas eu vou segurar a barra, eu vou fazer alguma coisa”.  A mulher 

também, em tudo, a gente tem que respeitar a situação de cada um, mas cada um vai lutar. 

Tem gente que gosta demais de determinada coisa, mas não é tudo que a gente pode. “Tudo 

posso, mas nem tudo me convém”.  

Então, que você seja um jovem esclarecido, “eu posso mastigar chiclete?” Posso! Mas será 

que me convém? Onde? Como? Eu posso colocar essa roupa? Eu posso fazer isso? Eu 

posso fazer aquilo? Cada pessoa vai examinar aquilo que ele pode ou não pode fazer, isso 

que é justiça, ISSO QUE É JUSTIÇA. Se eu quiser, uma moça ou um rapaz, o que ele quiser 

ou não fazer, ele pode fazer, ninguém pode impedir, mas que ele faça isso consciente! A sua 

amiga, os seus parentes, mãe, pai... essas pessoas fazem assim, mas Jesus fez assim. 

“Vocês façam assim, eu, porém, faço assim”, “vocês procedam assim, mas eu faço assim”, 

“eu sei em quem eu tenho crido”. Quando eu comecei no caminho, eu passei a pensar dessa 

forma, eu comecei a fazer desse jeito, tinha coisa que eu fazia, e eu lutei contra aquilo porque 

eu vi que era errado. Amém. Vamos curvar nossas cabeças...  

Amém, Jesus, Pai nosso, nós chamamos o Senhor de Pai porque nós cremos que o Senhor 

nos adotou, nos chamou para ser filhos de Deus. O Senhor nos chamou, e eu creio que nós 

vamos nos esforçar, nós vamos pelejar, lutar para não decepcionar. Eu espero que o Senhor  

os veja esforçando, eu espero que o Senhor nos veja correndo a carreira, na esperança de  

que possamos permanecer na arca e, se o Senhor quisesse, hoje, derramar a sua ira sobre a 

terra, temos esperança de que nós seríamos poupados, de que não faríamos parte dessa 

destruição. Exatamente por causa do empenho, do esforço que nós temos feito para sermos  
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diferentes do mundo, para darmos, Deus, exemplo, sermos o sal da terra, a luz que o Senhor 

queria que nós fôssemos.  

Certamente os olhos do Senhor estão sobre nós, escrevendo o nosso nome no livro, o nome 

daqueles que serão poupados, por tudo o que ele fez. Obrigado, meu Deus, permita que o 

que nós passamos aqui, que o encontro de jovens possa ser útil para abrir os nossos olhos, 

esclarecendo, e não iludindo, e não enganando, mas falando a pura verdade. Eu dou graças 

ao Senhor! Se for possível fazer alguma coisa por eles, eu vou dar graças ao Senhor, em 

nome de Jesus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

Goiânia, fevereiro de 2015. 

 

10-POR QUE PRECISAMOS DE DEUS? 

 

Amém, então vamos dar continuidade, o assunto de ontem foi Deus. O assunto foi Deus e vai 

continuar sendo Deus! Pelo menos eu creio que por enquanto o assunto continuará sendo 

Deus. 

 Por que nós precisamos de Deus? Existe aquela pessoa que tem Deus e a que não tem 

Deus. Então eu quero conversar com vocês.  Por que o homem, o ser humano precisa de 

Deus? No seu entendimento na sua imaginação por que você acha isso? Qual o porquê 

disso, o homem não poderia viver sem Deus? Poderia né?! Mas, por que ele precisa de 

Deus? Vocês não se assustem ao responder, responda aquilo que você realmente acha. Nós 

vamos conversando e melhorando a nossa capacidade de entender. Isso é muito complexo, 

Deus é um assunto extremamente difícil, e foi falado ontem “não é fácil acreditar em Deus”! 

A pergunta foi: “Por que o homem precisa de Deus?” A Nayanni vai responder:  

- “Eu acredito que é por causa da Salvação”  

Você pensa assim Maressa? 

-Eu acho que o diabo é maior que o homem, e a única pessoa a cima do diabo é Deus, antão 

a gente precisa de Deus, se não ficamos muito vulneráveis ao diabo, e a única forma de 

vencer ele, é tendo o Espírito de Deus!  

Uma coisa também difícil de entendermos é o diabo. Amém? A gente não conhece muito do 

diabo. É um assunto difícil demais, porque a gente fala “diabo, diabo, diabo”, mas não vamos 

falar sobre ele agora, vamos falar sobre Deus. 

Alguém mais poderia dizer por que a gente precisa de Deus? O ser humano precisa de Deus? 

Para que ele precisa de Deus? Eu vou falar para vocês por que a gente precisa de Deus. Por 

que precisamos escovar os dentes? Porque a boca fede! Se você não tomar banho, você 

apodrece. Então, a gente precisa fazer isso! Por que a gente comer? Para matar a fome! Se 

não a gente morre, começamos ter problemas pela falta vitaminas! Então aí é para clarear a 

mente de vocês. Por que você precisa de Deus? Você pode viver sem Deus? Você morre? 

Não! O que acontece com uma pessoa que não tem Deus? Bom, se a gente não comer, a 

gente morre. E se a gente ficar sem Deus? “Não somos salvos”!  

Por que a gente precisa de Deus? Se não comer, morre. Se não tomar banho, fede. E se ficar 

sem Deus? 

-Acho que a gente não vai alcançar a vida eterna! 

Cada um dá um chute. Na verdade, você não pensa nada disso. Ninguém sabe para que 

precisa de Deus!  

-Nicolle: Mesmo que a gente vivesse eternamente do jeito que estamos vivendo agora, não ia 

dar muito certo, pois em alguma hora, começa perder o sentido porque a gente vai errando,  
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fazendo tudo errado por causa do pecado. Já quando estamos com Deus, ele nos faz sentir 

algo diferente, ele nos cura, nos faz parar de pecar. 

A gente não sabe porque, nem pra quê precisamos de Deus!  Podemos viver sem Deus 

tranquilamente, a gente não precisa de Deus.  

-Leticia: Eu acho que Deus me dá paz então. Mas, eu não penso na Salvação: “eu tenho 

Deus, eu quero Deus pela salvação”, e sim pela paz! Deus me dá paz, me conforta, e sem Ele 

acho que eu ficaria louca, eu não seria estável. Não teria estabilidade. É o que eu sinto de 

verdade, de coração.  

E Deus para você, o que ele significa? Para Letícia Deus é uma água de coco, que traz paz, 

uma rede, uma tranquilidade, Deus é isso! Realmente, cada pessoa tem uma visão diferente 

de como Deus na vida dela é importante! Quando ela falou assim eu imaginei, uma coisa 

tranquila, suave… As vezes quando a pessoa que mostrar, coloca aqueles anjinhos, aquelas 

nuvens, até a pessoa voando… Não é assim que imagina Deus! 

-Dany mineiros: Eu acho que quando a pessoa não tem Deus ela geralmente se apega a 

alguma coisa do mundo, e a qualquer momento ela pode perder aquilo e acaba a paz. Já 

quando se tem Deus, não, é diferente. 

Então você precisa de Deus para guardar sua bolsa! É assim? Para te proteger? Você já viu 

que dentro do avião todo mundo lembra de Deus! 

Tem pessoas que entram dentro do avião e sente muito medo, fica apavorada, tem pessoas 

que passam mal de medo! Então nessa hora todo mundo lança mão do seu jeito de buscar a 

Deus. "Meu Deus, meu Deus!" e assim cada uma lança mão do seu jeito. Dentro do avião [, 

eu gosto de observar as coisas, fico olhando cada um naquela hora “atenção aperte seus 

cintos”, mostrou ali o que tem que fazer, e quando o avião está alcançando velocidade não 

tem esse que não fica ali segurado. Hora que desce, pra que Deus? Você desceu do avião, 

você não está precisando de Deus! Então a pergunta que estamos fazendo é: “será que a 

gente precisa de Deus?” Para que?  Quem sabe?  

-Fleury Neto:  Como o senhor falou, quando a gente vai entrando no avião, pedimos para 

Deus “nos livre de qualquer coisa!”. No exemplo da bolsa, “me livre do ladrão roubar a minha 

bolsa”. Então a gente precisa de Deus para nos livrar de tudo, todos os dias, todos os dias 

precisamos de livramentos, não é só nos livrar dessa terra para sermos salvos, a gente 

precisa ser livrados por Deus todos os dias! Porque todos os dias têm coisas que podem nos 

tirar do céu, então é isso que a gente precisa, ser livrado todos os dias!  

Prestem atenção para saber qual seria a resposta correta! O ser humano, ele precisa de 

governo, por isso que nós temos prefeitos, guardas, governador, presidente; nós temos leis, 

na própria natureza existe governo. E nós principalmente, que pensamos, raciocinamos, que 

temos que tomar decisão. Toda hora você precisa tomar uma decisão!  O ser humano é uma 

coisa que não pode viver sem governo, ele precisa ser dirigido. A criança nasce, a mãe dirige 

ela até uma certa idade. A professora dirige o aluno. O chefe, o gerente, o prefeito, 

secretários... quem quer que seja, sempre tem alguém te dirigindo! Então, o ser humano de 

modo geral não vive sem alguém para dirigir. 

Eu vivi trinta e tantos anos no exército, e lá é um lugar onde você percebe isso com muita 

clareza, pois, o Soldado que entra no quartel é dirigido pelo soldado que já estava no quartel. 

O soldado mais antigo dirige, governa o mais novo. O cabo governa o soldado, o terceiro  
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sargento governa o cabo, o segundo sargento governa o terceiro, o primeiro governa o 

segundo e assim vai indo.  Por exemplo o general, quem governa o general, quem dirige o 

general? Tem o presidente, o presidente da república está acima do general. E quem está 

acima do presidente da república?  Será que o presidente faz o que dá na cabeça dele? Ele 

tem o direito de fazer tudo o que ele quer? “NÃO!”. Por que não? Ele tem que ouvir e 

obedecer ao congresso, a câmara, a constituição. Sempre alguma coisa está acima de nós, 

nos dirigindo, nos guiando, nos governando! Mesmo assim, a gente falha, porque o gerente 

falha, porque o presidente falha, porque a constituição falha. Não tem nada nesse mundo que 

seja perfeito! A única coisa que nós entendemos que é infalível é DEUS! Então se você quiser 

ter certeza que você não vai errar e falhar, você tem que ser guiada, dirigida por Deus! 

E que o seu Deus seja o verdadeiro Deus, porque se o seu Deus não for o verdadeiro Deus, 

você vai sofrer as consequências. Aqui em baixo tem o gerente, tem o pai, tem o mais velho 

que, normalmente você respeita, você chama: “senhora senta aqui”, já é normal na natureza. 

Você chega em um lugar e vê uma secretária sentada na mesa, ela é cheia de autoridade: 

“não passa ninguém, não entra ninguém” ela não deixa entrar, pois se entrar a culpa é dela. 

Nós chegamos no hospital, em qualquer lugar, e já nos dirigimos a secretária, e  

ela diz: “sim senhor, o que o senhor deseja?”- Às vezes a gente a trata como senhora “eu 

queria perguntar a senhora, pedir a senhora... E como a gente faz para ser atendido aqui?” e 

ela responde: “O senhor vai ali, pega aquela ficha e senta aqui”. E é com a cara ruim às 

vezes... “o senhor vai ali, pega uma senha e senta ali e fica quieto, espera sua vez.” E você 

vai lá, pega a senha e fica uma hora, duas horas esperando. Quando você percebe que está 

demorando demais, você chega, com jeito: “ô fia, olha aí para mim aí, parece que 

esqueceram de mim...” Resposta da secretária: “não senhor! Não esqueceram não. É porque 

não chegou sua vez ainda, pode sentar lá!” Então você volta e senta. 

A gente está sempre obedecendo! Obedecendo tudo. Vai no trânsito, virar à direita, não pode 

seguir em frente, tem uma seta mostrando no chão! Nós passamos por um plano, então esse 

obedece a esse, que obedece a esse, e assim vai indo até chegar lá em cima! Aqui em cima 

está Deus! Então por que ele é Deus? ELE É DEUS PORQUE ESTÁ ACIMA DE TODOS! Por 

isso ele é Deus. Ontem nós falamos uma coisa que às vezes pode até assustar: “Deus é uma 

pessoa, semelhante a nós”, a única diferença que ele tem de nós... Qual é? AUTORIDADE! A 

secretaria que está na portaria é menor do que a autoridade do gerente do hospital, é menor 

do que a do diretor do hospital. O gerente tem que ouvir o diretor, o diretor... e assim vai indo. 

Deus é Deus porque ele está acima de tudo! 

Pode perguntar.  

-Felipe: Esses dias eu estava lendo sobre aquele atentado lá em Paris e, dentre as falas de 

muita gente, eu ouvi a fala de um mulçumano que me chamou muito a atenção, me deixou 

meio indignado no começo. Ele falou o seguinte: “Alá (o Deus deles) é maior que a lei/ 

constituição da França” isso me gerou uma repulsa. Como que Alá está acima? Então a 

minha pergunta é, como a gente convive com isso? Porque às vezes a gente coloca tanta 

coisa e não coloca Deus, não tem essa fé que esse rapaz tem. 

Mas você sabe que eles não estão errados! Sabe por que? Porque o deus deles é Alá. Isso 

daqui é onde nós estamos querendo chegar (se referindo a Deus), nós vamos chegar aqui em 

Deus, agora pode existir aqui em cima outros deuses? Sempre Deus vai estar acima de tudo! 

Sempre Deus vai estar acima de todos! O Deus dele é Alá, e se Alá for Deus, ele está acima 

de que? De tudo! Se Alá for Deus, Alá está acima da constituição da França, do Estados  
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Unidos, de tudo! E ele acredita que Alá é Deus, pronto, acabou! Ele acredita que Alá é Deus 

então ele pegou Alá e colocou ele acima de tudo.  Você vai pegar o seu Deus e colocar ele 

acima de tudo também Vamos supor que seu Deus seja o dinheiro, pronto você põe ele lá em 

cima. Você chega lá na secretária, assina um cheque,  

fala pra ela preencher, ela o pega e coloca dentro da gaveta. Você precisa pegar a ficha? 

Você precisa entrar na fila? Precisa? Não é Alá, mas resolve.  

Por que nós precisamos de Deus, então? Qual é o Deus que você vai colocar aqui? (se 

referindo ao topo, acima de tudo) Qual é o seu Deus? Existem outros deuses, o difícil é a 

gente achar, encontrar o Deus verdadeiro. Existe um Deus verdadeiro, existe um Deus que na 

realidade é Deus! Eu não sei se é Alá, qual é. O certo é que existe. Já pensou se você 

encontrar o verdadeiro Deus? Ele vai estar acima de Alá, acima da constituição, ELE ESTÁ 

ACIMA DE TUDO! Mas se você não achar o verdadeiro Deus...   

-Felipe: A pergunta é: como é o caminho para encontrar? 

 Você vai atrás, você vai procurar, você vai buscar, e você vai insistir até a hora que você 

entender “agora eu não preciso ir atrás de outro Deus. Pois eu encontrei Deus. Esse é o meu 

DEUS, não abro mão”.  Quando uma pessoa acredita que Alá é Deus, ela põe a bomba no 

corpo, vai lá e se explode. Ele está convicto de que Alá é o Deus dele. Agora você já sabe 

qual é o seu Deus? Porque ninguém pode ficar sem Deus! Ele precisa de Deus para dirigir 

ele, guiá-lo. Quantas vezes você para e pensa: “será que eu faço ou eu não faço? Será que 

eu viajo ou não viajo? Será que eu compro ou eu não compro?”. Quantas vezes você fica 

diante das coisas indeciso sem saber o que faz. Você pergunta para um, pergunta para outro, 

ou às veze quer uma palavra de Deus! Essa indecisão é normal em nossas vidas. O 

presidente fica indeciso? O congresso fica indeciso? E fica naquela confusão, brigas, votos 

etc. Para decidir uma lei, e todas vezes que decidem, eles decidem certo? Não decidem certo! 

Por que? O que faltou para eles? DEUS! Se Deus dirigisse o congresso, a câmara, o 

presidente; tudo estaria certo. Hoje não estaria faltando água, porque alguém fez alguma 

coisa lá atrás e arrebentou com tudo. Quando você vai fazer as coisas, e não sabe se está 

fazendo certo ou errado, estaria certo se Deus estivesse no governo. Se Deus te governar 

você erra? NÃO! E é isso que estamos querendo fazer aqui. Quando falamos isso aqui “o 

meu Senhor é Deus”, o que eu quero dizer? SENHOR, o que significa Senhor? DONO. 

“Quem manda em mim é Deus! Eu encontrei Deus, eu achei Deus, eu não abro mão do meu 

Deus, o meu Senhor é Deus, quem manda em mim é Deus, quem me governa é Deus”. Aí a 

pessoa tem direito de perguntar para mim: “quem é o seu Deus?”. O meu é esse! Cada um 

anda com seu Deus. Tem um versículo que diz: “cada um anda com seu Deus, cada um tem 

o seu Deus”. Eu tenho o meu! Você já sabe qual é o seu? 

Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios 2:12 

12) Que naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos 

aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo”  

Olha aí: “naquele tempo estáveis sem Cristo” e sem DEUS! Isso aí para quem? Para os 

cristãos, para aqueles que Cristo é o seu Deus. Se os mulçumanos ficarem sem cristo, ele 

fica sem Deus? Não, porque o Deus deles não é Cristo! Amém?  Se lerem esse versículo 

para eles, serve? Serve para quem? Para nós, porque nós somos cristãos! Então o nosso 

Deus É JESUS CRISTO! 

Agora leia o versículo três: 
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Efésios 2:3 

3) Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a 

vontade da carne e dos pensamentos; e éramos por natureza filhos da ira, como os outros 

também. 
 

 Então essa pessoa estava sendo dirigida por Deus? Não! O que ela fazia? Ela fazia a 

vontade da carne. Eu quero virar para cá, eu viro! Não preciso de obedecer a nada nem Deus. 

O sinal está fechado, eu atravesso o sinal, não obedeço a ninguém, nem Deus. Mas quando 

eu obedeço a Deus eu paro! Isso aqui é meu, eu pego. Isso aqui não é meu, não precisa 

ninguém escrever aqui, porque eu tenho consciência de que não é meu. Vou mostrar para 

vocês uma coisa e vocês vão entender o que significa Deus na sua vida. Se você não tiver, 

Deus pode acontecer de você colocar seu pé no laço, cair em uma profunda depressão, você 

pode às vezes ir para o extremo da morte por não ter Deus, por falta de Deus. Momento em 

que você tinha que decidir e por uma questão de segundos faltou Deus na sua vida, faltou 

Deus!   

Vocês viram ali: “Os últimos dias de um homem, droga e aids”. Então você está vendo o que? 

Uma pessoa aparentemente normal, abraçando a filhinha na casa dele, a vida dessa pessoa 

pode mudar de uma hora para outra, pode? Conforme a decisão ao passo que você dá, a 

viagem que você faz... Ontem vocês viram aqueles dois jovens, foram assistir um casamento 

no México e o que deu? Será que se eles perguntassem para Deus, Ele não poderia evitar 

que eles fossem para lá? Será que se você for obediente a Deus, temente a Deus, você não 

vai perguntar para Deus se você pode ou não tomar essa decisão? Se convém você fazer ou 

deixar de fazer? Coisas que nós decidimos e insistimos com aquilo, como se nós fossemos 

Deus. Nós devemos pensar que existe alguém acima de nós. Ou seja, DEUS EXISTE! E Ele 

está acima de mim, amém? O grande erro do homem é não aceitar o governo de Deus. O 

grande problema nosso é sermos resistentes a Deus! É não aceitar, não admitir que Deus 

existe.  

Vá atrás de Deus!  Que seja Alá, seja o que for, porque se você procura quem sabe você 

acha o verdadeiro. O que eu não posso é ficar sem Deus! O que eu aconselho vocês jovens, 

é encontrar o seu Deus. Se você acha que Jesus Cristo não é suficiente para ser o seu Deus, 

busque outro. Procure alguém que seja superior a você, para mandar em você, para dominar 

você. Se não, você vai fazer a vontade da carne ou do pensamento, você vai fazer o que 

quiser, você não vai dar satisfação para ninguém e isso não é bom. Parece até que estou 

falando uma coisa fora da religião, mas prefiro que você procure Deus! O que você não pode 

é VIVER SEM DEUS! Arrume um Deus para você! Faz um Deus de pedra, um Deus de 

borracha, de pau... O que você não pode é ficar sem Deus! Por que? Ela está dizendo aqui 

“se não eu não vou obedecer a ninguém, vou fazer o que eu quero.”  

Por exemplo, uma pessoa que se imagina dono daquela criança, dono daquela casa, 

trabalhador, etc. (se referindo ao vídeo mostrado). E começou levar a vida como se ele não 

precisasse tomar as decisões de tudo, ele não precisava de Deus. Vocês observaram que ele 

foi mudando?! Olha a cara dele, já toda estragada; mas continuava insistindo.  E a criança 

inocente, sorrindo sem imaginar a desgraça que está no pai, nunca podia imaginar que o pai 

já estava todo lascado. Mas ele se esforçava, ele continuava insistindo em resistir a uma 

coisa que ele não era capaz de resistir sem Deus.  O que ele está fazendo? Por que ele está 

fazendo aquilo? Será que ele está consciente? Será que ele está sabendo o que ele está  



98 

fazendo? E por que? Pode falar, será que ele está sabendo, é o mesmo que estava ali com a 

menina na água? (se referindo ao vídeo mostrado). 

“O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero eu faço” (Romanos 7:19) “Maldito 

homem que sou!” (Romanos 7:24). O que falta para aquele homem? Ele é um homem sem 

Deus, fazendo a vontade da sua carne. Um dia ele quis usar a droga a primeira vez, e dali 

para frente não teve mais força. Qualquer um de nós pode entrar naquela situação? Vocês 

acham que é importante Deus na vida de vocês? Para que? PARA NOS GOVERNAR! Para 

mandar em nós, para que não façamos o que pensamos e queremos. A sua mãe não tem 

mais domínio, comando sobre você, aos poucos os pais vão perdendo autoridade sobre nós! 

Aí você passa a fazer o jeito que você quer, e nem sempre é o melhor, o correto. Às vezes até 

o pai não sabe como ensinar, o filho pergunta ao pai: “pai o que o senhor acha?” “Meu filho, 

sinceramente, eu não sei.” “Eu quero ir pai para festa, eu nunca fui em uma boate, quero ir”. A 

mãe por ser mãe, o pai por ser pais muitas vezes por insistência deixa o filho e fica na porta 

da boate esperando, porque não é possível que o pai fique lá dentro, não vai resolver, você 

não vai fazer o que você quer, seus pais vão te atrapalhar. Mas às vezes está ali naquele 

passo, a sua desgraça, seu fim.  

Aquele homem no dia que começou usar a droga, ele poderia ter evitado. Ele é totalmente 

dependente, entregue, sem força para poder reagir. Olha só que estado, daí você prensa: “eu 

não fico assim, hora que eu quiser eu paro”. Gente, é só Deus! Você precisa de Deus, para 

que? Para mandar em você, porque você não obedece a ninguém. O homem precisa de Deus 

pois, por natureza ele é desobediente, não pense que você obedece a seu pai, pois seu pai 

que obedece a você, sua mãe que te obedece. Você concorda? Acaba o seu pai começa a 

fazer do jeito que você quer, por que isso?    

Seu pai e sua mão têm medo de magoar você, de perder você. Por isso que o casamento é 

terrível, porque quando você está sozinho, você ainda decide as coisas por você, só sofre por 

você, mas quando se casa e adquire filhos, você tem mulher, marido e aí você sofre muito 

mais, porque muitas vezes você tem que aceitar, se submeter, porque você tem medo de 

perder! Você tem medo de perder o amigo, tem medo de perder a/o namorada/o e isso já te 

torna um escravo, seu pai e sua mãe tem medo de perder vocês. Então quem manda em 

vocês não é seu pai nem sua mãe, é você. Você faz o que você quer, não é assim?  

Eu quero que você ponha na sua cabeça uma coisa: EU PRECISO DE DEUS! Se não for 

Jesus Cristo, que seja Alá, que seja uma coisa qualquer. Mas que você precisa de Deus! você 

não pode continuar assim, fazendo a vontade da carne e do pensamento. Você precisa de um 

Ser que esteja acima de você, que seja o seu Deus, amém?! Caso contrário você vai se 

arrepender, vai entrar em uma situação, tomar uma decisão e uma hora você vai errar, você 

pode acertar nove, mas quando você errar uma, você vai ver o desastre que é. 

Gênesis 3:4-5 

4)Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, 
5)Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis 

como Deus, sabendo o bem e o mal. 

 Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis porque Deus sabe que no dia em 

que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus sabendo o bem o mal”. 

 Quem é a serpente?  
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-Larissa Pires: Diabo.  

Você acha que o diabo falou a verdade ou mentiu?  

-Larissa Pires: Ele mentiu! 

Mentiu? Por que? 

-Larissa Pires: Na verdade o homem passou conhecer o bem e o mal, mas ele não teve 

discernimento para saber o que era o bem e o mal, não sabe separar 

Por que você acha que ele mentiu? 

-Larissa Pires: Porquê ele não disse toda a verdade. 

Você acha que aquele homem sabia o que era o bem e o mal? Será que quando ele usou a 

droga pela primeira vez ele sabia que estava fazendo um mal? Quando você se casa, acha 

que está fazendo o bem ou o mal? Quem se casa achando que está fazendo o mal? Ninguém 

em sã consciência se casa sabendo que está casando com o cão, ninguém faz isso! Você 

casa e diz “meu amor, vou ser fiel a você a vida inteira, você é a última Coca-Cola do deserto, 

etc.” Ninguém namora com uma pessoa achando que está fazendo um mal! 

 Aí está dizendo que o diabo nos enganou “você pode fazer, e vai ser como Deus, 

conhecendo o bem e mal”. A gente sabe que o mal e o bem existem, só não sabemos quando 

é que é mal e quando é bem, você não sabe separar. Você arruma um amigo, e não sabe se 

está fazendo um bem ou mal. Você compra uma roupa e não sabe se está fazendo um bem 

ou mal. Você decide por um curso, na faculdade, você não sabe se está fazendo bem ou mal. 

Você muda para uma cidade e não sabe se está fazendo bem ou mal. O diabo falou: “você é 

como Deus”, mas ele mentiu. Eu não sou Deus, EU PRECISO DE DEUS. O único que sabe 

dizer para mim se é um bem ou mal é Deus. O normal da gente é querer o bem, fazer 

pensando que o bem, depois, vem o mal e eu não sabia que aquilo ia destruir minha vida.  

Tudo isso nós estamos falando pra chegar em um ponto: NÓS PRECISAMOS DE DEUS!   

 Jesus um dia conversando com as pessoas falou: “Se Deus fosse vosso Pai, você não ia 

fazer isso comigo, me matar”, no entanto, crucificaram Jesus porque eles não sabiam o que 

estavam fazendo, matou o homem errado, matou quem não tinha feito nenhum mal. 

Matamos, crucificamos para que? Em troca de que? Nós somos por natureza desobedientes. 

A única pessoa que é capaz de mandar em nós, é Deus. Tem um versículo que diz: “dura 

coisa é recalcitrar contra o aguilhão” (Romanos 9:5). Aguilhão é aquele ferrão que tem na 

ponta da vara para enfiar no boi. Às vezes eu falo “não vou obedecer, não quero obedecer a 

Deus”, mas eu vou até um ponto, pois vai chegar um momento que vou falar: “Senhor me 

perdoa, eu vou parar, eu não posso continuar sem Deus”. Eu preciso de Deus, pensa bem 

nisso! 

Então voltando um pouco no assunto, você obedece a seu pai? Ou é seu pai que te obedece? 

Depois do que falamos aqui, conclusão que você chegou é que você não obedece a ninguém! 

Ela está aqui hoje porque ela quer, não é porque os pais quiseram. Se ela fez a opção certa 

ou não quem sabe? Todos: DEUS! Só Deus sabe, prestem atenção, que você fez a opção 

certa de estar aqui, você não está aqui porque seus pais querem. Você está aqui por que: “Eu 

quero”. Você queria vir e falou “mãe eu quero ir”. Não tinha ninguém para te fazer vir. Que 

coisa interessante. É aí que estamos querendo chegar, e só fazemos realmente o que 

queremos. Por que então precisamos de Deus? Porque ele é quem nos guia, nos governa,  
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orienta... Então, você não pode confiar no seu pai e sua mãe por que eles não têm autoridade 

para poder governar você? Deus escolheu o pai e a mãe para fazer comida para gente, lavar 

nossa roupa, pagar as contas. Pais são para isso! “Mãe, senhora me acorda às seis da 

manhã?” E você dorme tranquilo e a mãe acorda e fica preocupada para poder te acordar, 

“Se eu não acordar meu filho, ele derruba a casa”. E como a mãe fica? Acordada, com medo 

de não acordar na hora.  

Paulinha, fale suas considerações: 

-Senhor quer saber se estou mandando nos meus pais? Não sei se mando. 

Quem manda em você? 

-Eu. Mas não sei se mando neles, mas quando quero fazer uma coisa só comunico com eles, 

não peço opinião. 

Seus pais amam você demais! Como naquele exemplo de ontem: “Deus foi injusto não deixou 

eu ajudar meu filho”. É perigoso!  Porque se tem uma pessoa que gosta de você, aqui nesse 

mundo, são seus pais, e eles fazem tudo para te agradar. Mas isso é muito perigoso. Você 

precisa que Deus guarde você, para que você seja uma boa filha, uma pessoa que realmente 

entenda que agora pode ajudar seus pais. Você viu o rapaz falando “a minha família não 

poderia nunca passar por isso”, mas já é tarde. Então é muito perigoso você viver assim 

fazendo somente aquilo que você quer. E eu volto a insistir, seus pais não mandam em você. 

Oração: Amém. Que até o fim do encontro você já tenha decidido, quem daqui para frente, vai 

ser o seu Deus. Eu espero que no fim do encontro você tenha essa decisão “o meu senhor”, 

ou seja, senhor quer dizer dono, aquele que vai mandar em mim, “até o fim do encontro, eu 

decidi”. Está sendo cantado: “eu decidi te eleger como o meu Senhor”, “eu decidi te eleger 

como o meu Deus, eu aceito essa aliança, eu aceito esse compromisso, seja o meu Deus, 

seja sempre o meu Deus...”. E queira, você, conhecer cada vez mais o seu Deus, para você 

poder aproveitar tudo o que você tem direito, com Deus! 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 


