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O Maior Milagre de Jesus: 
uma Vida Mudada! 

A Bíblia fala sobre Jesus como sendo Messias ou Salvador. Você normalmente 
pensa em “Salvador” como alguém que perdoa nossos pecados e nos leva para o Céu. 
Mas ter Jesus como Salvador é muito mais que isso! Ele quer não só salvar nossas 
almas e nos levar ao Céu, mas também nos libertar da escravidão desta terra. 

Eu estava pensando em vários milagres que Jesus fez quando esteve fisicamente 
por aqui (Ele AINDA quer fazer milagres para nós, Ele é o mesmo hoje e sempre). O 
primeiro milagre em que pensei foi quando Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos. Eu 
pensei: “Esse é um milagre maravilhoso. Mas será que é o maior milagre de Jesus?” 
Imagine pegar um corpo que está morto igual a uma pedra fria, de onde toda a vida se 
foi, e logo depois fazê-lo voltar a ter vida—isso é um grande milagre! Talvez este seja o 
maior milagre, ressuscitar uma pessoa da morte. Mas pode ser que haja um milagre 
que Jesus faz que é ainda maior. Eu pensei nas pessoas que eram cegas e Jesus lhes 
deu a habilidade para ver novamente. Um homem nasceu cego, não podia ver e ele 
começou a ver. Jesus ainda quer fazer milagres tão maravilhosos como esse. 
Considere isto: viver em escuridão total e depois começar a ver cor e textura, e ver as 
pessoas que você ama. É este o maior milagre que Jesus faz, dar visão para as 
pessoas cegas? Jesus também deu audição para pessoas que não podiam ouvir. Seus 
mundos eram totalmente silenciosos. Elas não podiam ouvir as pessoas que amavam. 
Elas não podiam ouvir os pássaros e nem podiam ouvir música. Não podiam ouvir um 
bebê dar risadas. E Jesus lhes deu ouvidos que podiam ouvir. É esse um grande 
milagre? Nosso Jesus ainda quer fazer coisas como essas. É Jesus que dá visão, 
audição e ressuscita os mortos e nós nunca vamos parar de acreditar Nele. Outras 
pessoas que Jesus curou eram pessoas que tinham lepra—uma doença de pele. Elas 
sentiam muita dor e agonia, tinham que ficar longe das pessoas que amavam para 
que estas não pegassem a doença. Jesus tocava nestas pessoas que tinham a 
doença de pele e a pele delas se tornava novinha em folha, como a pele de um 
pequeno bebê. Este nosso Jesus faz milagres maravilhosos!! Mas são esses os 
maiores milagres que Jesus fez? 

Eu quero que você pense em outros milagres que Jesus também faz. Ele é nosso 
Salvador e nosso Libertador. Ele pode nos livrar do pecado. Ele pode curar nossa 
cegueira ou nossa surdez. Ele pode resolver nossa doença de pele e nossa dor. Mas 
também como Salvador e como Libertador, Ele faz outro tipo de milagre que é maior 
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que todos esses. Pense nisto comigo: se um homem estivesse morto e Jesus o 
ressuscitasse dos mortos, mas quando o homem acordasse e se lembrasse que toda 
a sua família o odiava e que todos os seus vizinhos fofocavam sobre ele e o 
chamavam de nomes feios, como ele se sentiria? Esse homem talvez iria preferir 
ainda estar morto! Se um homem nascesse surdo e então fosse curado dos ouvidos 
por um milagre de Jesus, e agora ele ouvisse tudo, mas descobrisse que todos na sua 
família estavam gritando, eram bravos, falavam mal e fofocavam, isso quebraria o seu 
coração. Ele iria preferir não ouvir estas coisas. E se ele fosse cego de nascença e 
Jesus o curasse? Ele agora abre seus olhos e pode ver o amanhecer e os pássaros 
nas árvores... mas a sua família e vizinhos têm pornografia, quadros terríveis e fazem 
coisas terríveis ao seu redor. Eu acho que ele desejaria nunca mais ver. 

Então, o que estou dizendo é o seguinte: o maior milagre que Jesus pode fazer não 
é ressuscitar alguém dos mortos, porque se um homem voltasse à vida e o seu mundo 
fosse um mundo ruim, então ele não precisaria viver. O maior milagre que Jesus pode 
fazer não é restaurar a vista ou a audição, porque se vemos e ouvimos ódio, maldade 
e pecado, então não queremos ver, nem queremos ouvir. O maior milagre que Jesus 
quer fazer é mudar nossas vidas. Ele quer tirar ódio e colocar paz e amor. Ele quer 
tirar raiva e egoísmo e colocar bondade e amor pelo outro. Os maiores milagres de 
Jesus acontecem quando Ele muda quem nós somos... porque se é somente o mau 
que iremos ver, não precisamos ver; nem precisamos ouvir se só vamos ouvir ódio, 
raiva e fofoca. O maior presente e o maior milagre de Jesus É que Ele quer nos salvar 
para ser como Ele é. 

As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Ela produz: 
imoralidade, impureza ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias; inimizades 
brigas, ciumeiras, acesos de raiva, ambição egoísta desunião, paixão partidária, 
invejas, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já 
disse: os que fazem essas coisas não herdarão o Reino de Deus. Mas o Espírito 
produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e 
domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus 
crucificaram a sua própria natureza humana junto com todas as suas paixões e 
desejos. Que o Espírito, que nos deu a vida, controlo também a nossa vida. Não 
devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter ciúmes uns dos outros. 
(Gálatas 5:19-26) 

Porque Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Essa graça nos 
ensina a abandonar a vida descrente e as paixões mundanas, para vivermos neste 
mundo uma vida controlada, correta e dedicada a Deus. Ela também nos ensina a 
viver esperando o dia feliz, em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e 
Salvador Jesus Cristo. Ele se deu a si mesmo por nós para nos livrar de toda maldade 
e fazer de nós um povo puro, que pertence somente a ele e que se dedica a fazer o 
bem. (Tito 2:11-14) 
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Houve tempo em que nós também éramos insensatos, desobedientes, vivíamos 
enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na 
maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando, da 
parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, 
não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, 
ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele 
derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o 
fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a 
esperança da vida eterna. (Tito 3:3-7) 

Muitas das coisas que Deus nos diz nas escrituras apontam vez após vez para o 
maravilhoso milagre de vidas mudadas. Mas você provavelmente nota quando se vê 
no espelho, ou quando você realmente fica conhecendo outras pessoas que seguem 
Jesus, que este maior milagre de todos, de vidas mudadas, leva algum tempo e 
trabalho árduo. Se você olhar para si mesmo no espelho, provavelmente verá muitas 
coisas que ainda não são como Jesus é. 

Jesus quer fazer um milagre em sua vida. Ele quer substituir sua raiva por carinho 
e paz. Ele quer substituir seu egoísmo e seu orgulho pelo amor Dele. Ele quer tirar seu 
mau humor e transformá-lo numa pessoa gentil e amável. Ele quer esmagar sua 
fofoca e interesses próprios e trazer flores ao seu coração. Ele quer o maior milagre de 
todos, para que cada um de nós possa tornar-se como Ele em personalidade. Mas nós 
temos uma parte importante nisto... 

A Importância da Igreja 
no Milagre de Transformação 

Há uma forte e maravilhosa ilustração nas escrituras sobre a importância da Igreja 
e de outros crentes. Jesus disse: “Eu edificarei Minha Igreja para que as portas do 
inferno não possam prevalecer”. Ele deseja se unir às nossas vidas de forma que os 
milagres possam acontecer em cada um de nós. Para esse milagre acontecer, Ele nos 
fez para que precisássemos um do outro, muito. Ninguém descobre esse maior 
milagre sozinho. Ele quer nos mudar ao ajudarmos uns aos outros a ser como Ele é. 
Por isso, é importante que você tenha relacionamentos profundos, um com o outro, 
DIARIAMENTE. 

Ele nos chamou para sermos sacerdotes e fazer o trabalho de Deus. Assim 
teremos que usar os olhos que Ele nos deixou para ver as coisas que não são como 
Ele, em nós mesmos e nos outros—portanto temos que escolher ajudar! Ele nos deu o 
milagre de poder ouvir para então podermos escutar quando outros falam conosco 
sobre nossas vidas. Se estivermos dispostos a escutar, dispostos a ser sensíveis e 
abertos e se todos estiverem dispostos a fazer a sua parte de ter coragem para falar 
uns com os outros sobre coisas nas suas vidas—então Jesus fará este milagre 
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maravilhoso em cada uma de nossas vidas. É um milagre melhor do que ressuscitar 
alguém dos mortos ou dar visão a cegos. Ele pode tomar nossos corações teimosos, 
egoístas, e nos fazer como Ele é. Mas temos que usar nossos ouvidos para ouvir e ser 
abertos quando as pessoas falam conosco. Temos que ter a coragem para falar com 
os outros e trabalhar juntos para fazer este milagre acontecer. 

Eu também deveria dizer que a definição de um Cristão, um seguidor de Jesus, é 
alguém que se tornou um escravo de Jesus. Jesus disse: “A menos que você tome sua 
cruz e negue sua própria vida, você não pode ser Meu discípulo”. Em Atos 3, as 
escrituras dizem que todo aquele que não escutar Jesus será eliminado do meio do 
seu povo. É muito importante entendermos que não somos donos de nós mesmos, 
fomos comprados por um preço. Um verdadeiro Cristão é alguém que já entregou 
todos seus direitos ao Rei. Verdadeiros Cristãos confiam no Rei para prover, cuidar e 
conduzir as suas vidas. Eles não têm que ser grandes, fortes e inteligentes. Eles 
podem ser abertos e deixar Jesus decidir por eles. “O que Deus desejar para mim é o 
melhor”. Nós jamais precisamos ter medo. 

“Ninguém pode servir a dois mestres. Você odiará um e amará o outro”. Você não 
pode servir a si mesmo, seus próprios desejos e também a Jesus. Jesus nos fala que 
nós O odiamos quando escolhemos servir nossos próprios desejos. Mas se nós 
servimos aos Seus desejos ao invés dos nossos, então demonstramos que O amamos 
mais que a nós mesmos. Jesus continua a dizer que não precisamos ter mais medo: 

Portanto eu lhes digo: não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que 
comer ou beber; nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida 
mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? 
Observem as aves do céu: não semeiam nem colhem nem armazenam em celeiros; 
contudo, o Pai celestial as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? 
Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à 
sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do 
campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em 
todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do 
campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, 
homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo: "O que vamos comer?" 
Ou: "que vamos beber?" Ou: "que vamos vestir?" Pois os pagãos é que correm atrás 
dessas coisas; mas o Pai celestial sabe que vocês precisam delas. (Mateus 6:28-32) 

Jesus começou dizendo que você não pode servir dois mestres. E depois Ele 
continuou dizendo que correr atrás de coisas para se proteger e cuidar é o que os 
pagãos fazem. Isso mostra que você não confia em seu Pai. Nosso Pai diz que se 
confiar totalmente Nele, tomar todas as suas decisões para Ele e buscar primeiro o 
Reino Dele, se sua vida é sobre o Reino de Deus e não sobre você mesmo, o próprio 
Pai cuidará para que todas as suas necessidades sejam supridas. Pouquíssimas 
pessoas confiaram nessas palavras de Jesus. Pouquíssimas pessoas puseram essas 
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palavras em prática. Nós queremos encorajar você a confiar no Pai porque Ele deseja 
o nosso bem. Nós não precisamos ter medo. Não precisamos ser egoístas para poder 
nos proteger. Não precisamos ficar bravos. Podemos confiar em nosso Pai. Ele é um 
Pai muito bom. E, se buscarmos o Seu Reino primeira e principalmente, se buscarmos 
o Seu Interesse, Ele tomará conta de nós. Mas se nós buscarmos os "nossos 
interesses" e tentarmos acrescentar Ele a isso, se tentarmos adicionar Deus às 
nossas próprias vidas... Nós O faremos muito infeliz, quebraremos o Seu Coração e 
nunca iremos conseguir ver Seus milagres. Nós queremos encorajá-lo a confiar em 
Deus para ver os Seus milagres, buscar principal e primeiramente o Seu Reino e se 
envolver na vida dos outros para ser capaz de ver seu caráter mudado até ser igual ao 
de Jesus. E veremos muitos milagres maravilhosos nos dias por vir. 

As Promessas de Jesus para os 
que Viverem dessa Maneira 

Embora soe difícil, e certamente é muito diferente do modo como a maioria das 
pessoas está acostumada a viver, Jesus fez uma promessa: em Mateus 7, Jesus falou 
sobre construir uma casa. Ele disse que tempestades virão contra a casa, mas para 
aqueles que construíram a casa sabiamente, ela irá permanecer apesar da 
tempestade. Ele disse que o que faz uma casa forte, de forma que ela possa resistir 
às tempestades, é ajudarmos um ao outro a colocar em prática a Sua Palavra. Há 
muitas pessoas que não conhecem Sua Palavra; que não sabem os princípios de 
Jesus e Seus ensinamentos. Porém outras conhecem ensinamentos Dele, mas não os 
colocam em prática. Em ambos os casos, as tempestades destruirão a casa (Mt 7:13-
27; 2Ts 1:5-8; Lc 12:47-49). Mas a promessa de Jesus é verdadeira para nós, se 
ajudarmos um ao outro a colocar em prática a Sua Palavra. Quando as tempestades 
vêm, e elas virão, a casa resistirá contra a tempestade. Nós precisamos ajudar um ao 
outro a por em prática a Sua Palavra. Se eu estou sendo orgulhoso ou egoísta, talvez 
eu não consiga ver isso por mim mesmo. Mas quando VOCÊ vê isso em mim e você 
quer me ajudar, você não está me ferindo, mas me ajudando a vencer a tempestade. 
Assim, eu não terei medo se alguém vier a mim e disser: “Eu acho que você tem este 
problema ou aquele problema”. Por que não? Porque sei que as tempestades hão de 
vir e eu quero pôr em prática a Sua Palavra, e eu preciso de outros para me ajudar a 
colocá-la em prática! Estas coisas não são ruins, elas são muito boas. As tempestades 
virão e isso nos ajudará a superar a tempestade. 

Outra promessa que Jesus fez é que se entregarmos nossas vidas uns aos outros, 
se entregarmos tudo para Jesus e não guardarmos direito algum para nós mesmos, 
então Ele nos dará cem mães, irmãos, irmãs. Ele nos dará cem casas, terras e posses. 
Se entregarmos nossa vida completamente a Ele, Ele nos abençoará cem vezes nesta 
vida e na vida vindoura e nos dará vida eterna. Se eu tivesse um único Real e 
precisasse alimentar minha família com aquele Real, seria muito difícil dá-lo. Mas se 
Jesus me prometeu que se eu entregar aquele 1 Real a Ele, Ele me daria 100, então é 
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mais fácil dar aquele 1. Quando nós somos egoístas, medrosos e orgulhosos, quando 
temos pecado em nossa vida e não queremos que ninguém converse com a gente 
sobre isso, quando vemos pecado na vida de outros e não queremos falar com eles 
(talvez por medo que fiquem bravos ou fiquem de mal) e fazemos escolhas erradas 
sobre essas coisas, perdemos todas as grandes e preciosas promessas de Jesus. Isso 
seria como segurar aquele "1 Real" mesmo quando Ele nos prometeu que se dermos, 
Ele nos daria 100. Viver dessa maneira para Jesus é um investimento muito seguro 
porque as tempestades IRÃO vir nas nossas vidas. E se tentamos viver sozinhos, com 
pecados em nossas vidas, então as tempestades derrubarão nossa casa. Mas se nós, 
juntos, ajudamos um ao outro a obedecer Deus e se estamos dispostos a ver e 
também a ouvir, então a casa ficará firme e Jesus fará milagres. É difícil dar aquele 
um, porém é maravilhoso receber cem em retorno. 

Importar X Controlar 
Isso NÃO tem a ver com “controle”. Jesus disse que ter raiva e ódio é igual a 

homicídio, correto? Então, se um de seus irmãos tomasse uma decisão e dissesse: 
"vou matar duas ou três pessoas"—você pensaria que seria “controle” se lhe dissesse: 
“Não, Não! Por favor, não faça isso!"?? Isso não é controle. Isso é a vida de Jesus. Se 
um irmão ou irmã não quer perdoar alguém ou tem orgulho no coração, é exatamente 
o mesmo. Nós dizemos: “Por favor, não fique com rancor ou orgulho no seu coração”. 
“Por favor, não mate alguém; por favor, não tenha ódio nem raiva”. É a mesma coisa. 
Nenhuma dessas situações é controle. É a vida de Jesus. 

Um exemplo de alguém que eu conheço na Califórnia—ele mora bem longe de nós. 
É editor de uma revista "Cristã" e esta revista chega até muitos lugares. Várias vezes 
ele mencionou exatamente a quantidade de pessoas e países que recebem a sua 
revista. Ele me contou isso, primeiro quando eu o conheci, repetiu após algumas 
semanas, e depois, novamente, algumas semanas depois disso. Agora, como isso soa 
aos ouvidos espirituais? Se eu o amo e quero que a sua casa permaneça de pé 
quando as tempestades vierem, eu vou atentar para coisas que podem ferir o coração 
de Deus e prejudicar o seu andar com Ele. Você se lembra quando Davi fez um censo 
no Velho Testamento? Ele quis contar todas as pessoas que estavam debaixo dele. 
Você se lembra como Deus ficou irado com isso? Deus trouxe julgamento sobre Davi e 
sobre muitas pessoas debaixo dele por causa do seu orgulho. Davi teve orgulho 
quando quis saber sobre quantas pessoas ele tinha autoridade. Este amigo meu na 
Califórnia quis manter uma conta de quantos países e quantas pessoas a sua revista 
alcançava. Muitas coisas que ele escreve nessa revista são importantes e muito boas. 
Eu quero que ele sirva Deus muito bem. Mas a Bíblia diz que Deus Se opõe ao 
orgulhoso e dá graça para o humilde. E a Bíblia também diz que uma das armadilhas 
do diabo é o orgulho. Então, se eu o amo, vou falar com ele e tentar ajudá-lo a colocar 
em prática a Palavra de Deus sobre orgulho. E é possível saber quantos foram 
acrescentados ao número deles num certo dia, ou quantos peixes estão na rede. Deus 
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registrou tais coisas, em certas ocasiões. Não é impossível, se o motivo for Certo — 
SOMENTE para encorajar o Povo de Deus — nunca para nossa própria glória ou para 
chamar atenção para meros homens, ao invés de Jesus. 

Eu não estou controlando ele quando imploro: “Por favor, não tenha orgulho”. 
Estou dizendo: “Por favor, há muitas coisas boas que Deus deseja para sua vida. Não 
deixe o diabo arruiná-las. Esqueça a quantidade de países que sua revista alcança. 
Esqueça quantas pessoas podem recebê-la. Não faça um censo. Só sirva Deus de 
todo coração.” Não há nenhum controle nisso. Estou implorando de coração para o 
seu bem e para Jesus. Nós podemos implorar sobre matar ou assassinar; e podemos 
também implorar com alguém sobre orgulho ou egoísmo. Eu disse a ele: “Talvez não 
haja nenhum orgulho nestas palavras, mas, por favor, tenha cuidado”. Eu não estou 
julgando ele, porque eu não sei se há orgulho ou não, mas eu sei que é território muito 
perigoso e que ele deveria ter muito cuidado com estas coisas. A única coisa que Davi 
fez foi um censo. Talvez para você isso não soe tão ruim. Mas Deus ficou muito 
descontente com isso. E se algumas pessoas confiáveis que amavam Yahweh 
tivessem ido a Davi (a sós primeiramente e depois juntos, se ele não desse ouvidos) 
quando ele teve aquela idéia e dissessem: “Davi, por favor, pense. Tem certeza que 
não há nenhum orgulho em seu coração?” E se um bom amigo tivesse ido a Davi e 
dito: “Se houver orgulho aqui, por favor, nem pense nisso”. Se um bom amigo tivesse 
lhe ajudado a pôr em prática a Palavra de Deus, 70.000 vidas teriam sido salvas. Essa 
é a quantidade de pessoas que foram mortas, 70.000. É um número muito grande. 
Mas se um amigo tivesse tentado ajudar ele a se desviar do orgulho por meio de 
perguntas e implorasse a ele, talvez pudesse ter salvo 70.000 vidas. Eu espero que 
você consiga ver a diferença entre implorar, amar e se preocupar versus controlar. Em 
ambos os casos, você fala sobre o que você vê, mas o coração é diferente. 

Aplicando Isso JUNTOS... 
quando há imaturidade 

Digamos que alguém realmente venha até você e tente te ajudar a ver algo em sua 
vida. Talvez aquela pessoa seja imatura. Talvez o assunto se torne nebuloso. Quando 
alguém é imaturo, às vezes pode haver mistura. E nestes casos o que devemos fazer? 
Há duas ou três coisas que eu quero dizer sobre isso. Em primeiro lugar, Jesus honra 
o fato de que estamos fazendo isso juntos. Assim, até mesmo se há imaturidade, Ele 
disse: “se dois ou três vierem juntos discutir um problema, lá eu estarei”. Ele não 
disse que todo mundo deve estar perfeitamente amadurecido ou ter perfeito 
conhecimento. Ele disse que viria se nós fizéssemos isso do MODO DELE. Se fizermos 
isso do JEITO DELE, Ele disse que estaria em nosso meio. Em Mateus 18, Ele disse: 
“se vocês vierem juntos para resolver um problema, eu também estarei lá”, e Ele não 
diz que as pessoas precisam ser maduras ou que elas deveriam ter um título de 
ancião, pastor ou qualquer coisa do tipo. Eu entendo o dilema perfeitamente... 
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Problemas surgem quando há imaturidade ou mistura. Mas é importante honrarmos 
algo maior que nós mesmos. Ver algo maior que nós mesmos, exige fé. 

Há pessoas que eu levei a Jesus e as ajudei a achá-Lo que eram muito imaturas. 
Essas pessoas já vieram a mim em várias ocasiões e me falaram sobre coisas na 
minha vida. Às vezes elas tinham razão. Às vezes elas estavam totalmente sem razão. 
Às vezes era uma mistura (coisas certas misturadas com coisas erradas)—isso é o que 
acontece normalmente. Mas é muito importante, mesmo se eu as levei a Jesus, que 
eu honre algo maior do que mim mesmo e que eu humildemente as escute. Jesus 
disse que se alguém vem ter comigo sobre uma coisa que a pessoa acha ser pecado, 
e se não pudermos resolver isto entre nós dois, então devemos chamar dois ou três 
outros. Isso é o que a Bíblia diz. E se ainda não pudermos resolver aquilo, falamos isso 
para a Igreja inteira. O que é bonito sobre isso é que, mesmo se houver imaturidade, 
boas coisas ainda podem acontecer. Se elas vêm a mim e dizem algo que penso não 
ser verdadeiro, eu lhes peço que tragam dois ou três outros para falarem comigo de 
acordo com as palavras de Jesus, porque algo realmente bom acontecerá se fizermos 
isso. Jesus prometeu que vai participar se fizermos isso. E então... ou eu vou ver 
aquilo que não conseguia ver antes, ou eles vão perceber sua imaturidade se 
descobrirem que estavam errados. 

MAS, de qualquer modo, eu jamais devo fazê-las se sentirem mal por terem vindo 
a mim. Eu não devo desencorajá-las ao serem sacerdotes. Eu devo agradecer porque 
elas tiveram coragem para tentar; talvez eu aprenda com seu esforço. Ou talvez elas 
vão enxergar sua imaturidade. Mas de qualquer modo, se todos forem humildes, 
então Deus receberá a glória. Se eu quiser que alguém deixe de ser imaturo, então eu 
não devo desencorajá-lo ao fazer o trabalho de Deus. É assim que ele vai ficar 
maduro--ele tenta fazer o trabalho de Deus, até mesmo se cometer erros. Então, às 
vezes vai ser difícil quando houver mistura, mas Deus faz isso redundar até mesmo 
para o bem, então está tudo certo. 

Se alguém vem a mim e diz: “Eu realmente penso que você deveria fazer isto ao 
invés daquilo”--eu poderia pensar que eles estão totalmente errados, mas eu não 
devo fazer eles se sentirem mal por tentar. Ao invés disso, o que eu deveria fazer é 
trazer outros para ajudar a conversar sobre o assunto também. Há exemplos disso na 
Bíblia. Quando Paulo estava longe de Corinto, houve desavenças entre as pessoas em 
Corinto. Estavam levando um ao outro para o tribunal e não acreditavam na 
ressurreição. Coisas tolas estavam acontecendo lá e eles não estavam conseguindo 
resolver os problemas. Por isso pediram ajuda de fora. Em outra ocasião, Paulo estava 
com algumas pessoas que acreditavam na circuncisão e elas não puderam resolver o 
problema. Paulo pensou que a circuncisão não era essencial. Outras pessoas 
pensaram que tinham que se tornarem judeus primeiro e depois Cristãos. Elas não 
puderam resolver o problema. Ambos os grupos pensaram que tinham razão. Então, o 
que fizeram? Em Atos 15 diz que foram a Jerusalém para conversar com outras 
pessoas. Poderiam ter ficado bravos e se separado uns dos outros. Mas ao invés 
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disso, eles trouxeram mais ajuda. Assim, quando tivermos essa mistura ou 
imaturidade, devemos trazer mais ajuda, ainda que de fora, de outra parte da cidade 
ou de outra parte do país ou, até mesmo, de outro país. Trazemos cada vez mais 
ajuda ao invés de nos separarmos um do outro. Este é o padrão bíblico de como 
superar a mistura e de como achar e ouvir Deus. 

Ao término de Atos 15, depois que eles trouxeram mais pessoas para ajudar a 
clarear esse assunto, Tiago disse: “Parece bom a nós e para o Espírito Santo e aqui 
está a solução...” Então houve uma batalha de opiniões diferentes. Houve 
imaturidade. Jesus disse que se nós tivermos problemas, devemos trazer mais ajuda. 
Temos feito isto onde nós vivemos durante mais de quinze anos e agora está cada dia 
melhor sem todos estes problemas. Nós até temos muitas pessoas que foram 
“pastores” ou líderes e pensavam que sabiam tudo. Mas quando todos aprendem a 
ser humildes, podemos trabalhar juntos para construir a Casa. E até mesmo todos os 
sujeitos inteligentes ficam humildes e como pequenas crianças ajudamos um ao outro 
porque sabemos que precisamos de ajuda, e queremos que outras pessoas olhem 
para dentro de nossas vidas. 

Esta Verdade se aplica até mesmo em relacionamentos de marido e esposa. Pode 
haver discordância sobre uma coisa ou outra, mas se o assunto tem a ver com coisas 
espirituais, se é sobre Verdade--então tudo isso se aplica. Um exemplo: se seu marido 
não gosta de brócolis e realmente não quer que você sirva no almoço, e você 
realmente gosta de brócolis... isso não deve criar problemas. Então não precisa servir 
brócolis no almoço. Mas se você vai para casa de outra pessoa e lá eles servirem 
brócolis e ele vem para casa se queixando disso e fica transtornado e bravo por causa 
disso... ISSO é um assunto espiritual. Uma preferência pessoal tem seu lugar, mas 
quando o pecado entrar, isso já não tem mais lugar. 

Aplicando isso com aqueles 
que não conhece tão bem 

E quando você não conhece alguém muito bem? Como tudo isso se aplica? E se 
você não tem muito relacionamento com uma pessoa, contudo você vê uma maneira 
para ajudá-la? Parte disso é simplesmente fé. Entendendo que Jesus comprou toda 
uma família com o seu sangue e que Jesus vive dentro dessas pessoas, falar com 
elas, então, é seguro mesmo não as conhecendo muito bem. De certa forma pode ser 
mais difícil, mas ainda é muito certo se abrir. Haverá momentos em que você talvez 
esteja com pessoas que não conhece muito bem e você vê algo que não parece ser 
como Jesus é. Embora você possa não ter visto aquilo corretamente, ainda é 
importante, na maioria dos casos, que você tente falar sobre isso. 

Deus pode nos dar visão profética para ver coisas mesmo quando não 
conhecemos bem uma pessoa, mesmo quando alguém é de uma cidade diferente, um 
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estado diferente, um país diferente. Porque isso é verdade, também é verdade que as 
pessoas que nós não conhecemos muito bem podem ver profeticamente em nossas 
vidas e podem nos ajudar. E porque acreditamos em Jesus e no Espírito de Jesus, 
decidimos nos abrir embora possamos não conhecer muito bem um ao outro. E é 
muito importante que aprendamos a fazer assim e que aprendamos a confiar em 
Jesus para nos ajudar por meio disso. Se esperarmos até conhecer alguém 
profundamente antes de nos abrirmos, nunca vamos conhecer ninguém 
profundamente!! 

“Eu sinto raiva dentro de mim quando eles falam comigo...” 

O que acontece quando alguém vem a você, tentando ajudar, e vários sentimentos 
começam a surgir dentro de você? Às vezes esses sentimentos não são bons. Paulo 
disse que não somos ignorantes das armadilhas de satanás. Em outras palavras, 
satanás tem truques que ele joga que são previsíveis. Ao crescermos em direção a ser 
mais como Jesus, ficamos mais cientes dos truques de satanás. Aprendemos a lutar 
contra os truques de satanás ao ficarmos mais sábios e mais maduros. Quando nos 
pegamos ficando irados, deveríamos parar e dizer: “Por que estou tão chateado?” 
Uma pessoa com falta de conhecimento ou imatura reage com: “Eu estou bravo. Não 
é justo. Você não entende.” Mas ao nos tornarmos mais como Jesus, dizemos: “Pera 
aí! Meu coração está disparando... e tenho um nó na garganta. Eu estou bravo e isso 
não é um fruto do Espírito. Se isto não é um fruto do Espírito, então é um fruto de 
que? Deve ser um fruto do pecado. Então é melhor parar e descobrir por que eu estou 
chateado antes de ir adiante”. 

E ao nos tornarmos mais sábios e amadurecidos, podemos pensar e falar sobre 
isto em paz e dizer: “Você tinha razão nestes três pontos. Eu não estou certo se 
concordo completamente neste próximo ponto, mas podemos falar e orar mais sobre 
isto. Talvez possamos trazer algumas outras pessoas para nos ajudar a falar sobre 
isso”. Isso seria um modo sábio e maduro para reagir a coisas que nos transtornam. 
Ao invés de ficar frustrado, bravo e criar barreiras, ao invés de levantar os punhos e 
ficar chateado, revidar e dizer: “Bem, e você?!” Em vez disso, podemos dizer: “Vamos 
falar mais sobre isso, orar sobre isso. Talvez você tenha razão”. Isso é como Jesus e 
traz muito fruto. Mas isso não é o nosso hábito... não é mesmo? Precisamos criar 
hábitos melhores. 

Ajudando Um ao Outro com o Passar do Tempo 
No que diz respeito a todos os relacionamentos, até mesmo entre marido e 

esposa, há muitas coisas reais e difíceis que acontecem. O que é maravilhoso no 
Corpo de Cristo sobre estas coisas que falamos é que ao você começar a abrir sua 
vida com as irmãs e irmãos, estas irmãs e irmãos vão ajudar. Os irmãos, com o passar 
do tempo, vão conversar com o marido e dirão: “Você precisa ser mais atencioso, mais 
prestativo". Os irmãos ajudarão mostrar as maneiras para fazer isso. As irmãs dirão à 
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esposa: “Você precisa ser mais paciente, mais amável”. É isso que uma auxiliadora ou 
costela é: para ajudar, não ficar transtornada. Assim os irmãos e irmãs ajudarão, e 
todos juntos, em doze meses, dezoito meses, estarão totalmente diferentes. 

Qualidade de Vida Traz Confiança 
Há outra coisa que pode ajudar você na aplicação dessas coisas (de aceitar e ouvir 

pessoas que você talvez não conheça muito bem). Não é o simples fato de conhecer 
alguém muito bem que implica que você é capaz de dar ouvidos a eles. A razão de 
ouvir alguém deve ser por que você conhece a qualidade da vida da qual a pessoa faz 
parte. E, se essa pessoa sabe do tipo de vida que você faz parte, lhe dará a mesma 
liberdade de receber o que você diz embora não te conheça muito bem. Isso é uma 
verdade muito poderosa, se a Igreja realmente é a Igreja! Se eu viesse viver aqui e 
existissem 500 de nós, talvez eu não o conhecesse pessoalmente muito bem, mas 
você, ainda assim, poderia ouvir entusiasticamente as coisas que eu digo, sem ficar 
ofendido (e vice-versa), se a qualidade de vida—o Alicerce—está correto na Igreja 
inteira. A hora em que isso se torna um problema é quando a igreja realmente não é 
uma Igreja. As pessoas na “igreja” vivem de qualquer jeito, como elas querem viver. As 
pessoas ficam cada uma na sua. Isso é MUITO antibíblico, mas 98% de todos os 
lugares chamados “igreja” em todos os países, vive assim. Deus disse que se as 
pessoas estão dispersas desta maneira então “suas reuniões prejudicam mais do que 
ajudam!” Em tal ambiente não Bíblico, de pessoas dispersas (até mesmo se o “cantar” 
e “orar” parecem “Bíblicos”), muito da Vontade de Deus não pode ser realizada nas 
vidas. 

Por exemplo, imagine um ambiente onde você realmente não conhece ninguém 
muito bem e alguém vem e diz: “Você precisa parar de fazer isto ou aquilo”. Você 
provavelmente diria (ou pensaria ou fofocaria): “Eu não conheço a sua vida. Eu não sei 
se sua vida é boa. Eu não sei se você me ama, não sei se você ama qualquer pessoa. 
O que você está dizendo pode ser verdade, mas eu realmente não gosto muito.” Isso é 
o que acontece quando a igreja está toda dispersa, onde cada um está fazendo o que 
quer. Então, realmente, isso não é uma Igreja da maneira como a Bíblia define uma 
Igreja. Claro que provavelmente haverá muitos cristãos lá, mas de acordo com Jesus 
isso não constitui uma Igreja. 

Agora pense num lugar onde há 500 pessoas que são totalmente dedicadas a 
Jesus—e você sabe que elas são—e todas as 500 pessoas estão dando as suas vidas 
diariamente umas pelas outras. Existe uma qualidade de Vida diária nesse lugar e, 
“do menor até o maior, TODOS O conhecem”. “Cuidado, irmãos, para que NENHUM de 
vocês tenha coração pecaminoso e incrédulo.” "Admoestem, encorajem, advirtam, 
sejam chamados um ao lado do outro DIARIAMENTE, de forma que NENHUM fique 
endurecido e enganado pelo pecado.” “Levem os fardos pesados uns dos outros e 
assim cumpram a Lei de Cristo.” “Confessem seus pecados uns aos outros e orem 
uns pelos outros para que vocês possam ser curados!” Se ESSA for a qualidade de 
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Vida que vê, então, até quando não conhece alguém muito bem, e eles dizem algo... 
você pode dar ouvidos. Você quer ouvir aquilo. A qualidade de vida, o Alicerce, faz toda 
a diferença em como é fácil ouvir. Não é só se eles me conhecem muito bem ou não. 
É que eu confio que eles conhecem Jesus muito bem. 

Quando a Igreja realmente for a Igreja e algo está difícil de resolver, você pode 
trazer outras pessoas em quem confia. HÁ uma maneira para resolver a situação. As 
coisas não ficam soltas no ar. Se a pessoa que vem a você for imatura e você não a 
conhece muito bem e não entende o que ela está dizendo totalmente—bem, você 
sabe que ela está comprometida com outras pessoas que conhece e em quem você 
confia... então, você pode incluí-la. Você sempre pode trazer outras pessoas maduras 
para ajudar a esclarecer. Se souber que elas são comprometidas com pessoas e com 
Deus, e a vida delas está ligada à de outros, então é fácil trazer outras pessoas 
confiáveis para resolver qualquer situação. Entretanto, se todos estão fazendo tudo o 
que querem e ninguém realmente está dando a sua vida um pelo outro... então é só 
um monte de palavras vazias e você realmente não sabe o que fazer com tudo isso. 
Você nem mesmo vai saber quem incluir para conversar sobre isso. Quem você traria? 
Eles não se conhecem. Você não os conhece. E tudo fica como um grande jogo de 
adivinhar. Então tudo é suspeito e material hipotético e você acaba sendo como uma 
boneca jogada para todo lado. Mas, se você conhece alguém que está comprometido 
na vida diária e você também está... e escuta alguém dizer algo imaturo (ou pelo 
menos você pensa que é), é muito fácil trazer outras pessoas que você sabe que são 
pessoas sólidas, para ajudar a esclarecer tudo. Então todo mundo volta para casa 
“novos e melhores”. 

Em uma assembléia religiosa comum, nas centenas de milhares de assembléias 
religiosas no mundo inteiro, a maioria das pessoas pode fazer parte daquilo durante 
vinte anos e nunca realmente mudar muito. É uma situação muito triste. As coisas são 
assim porque elas estão construindo erroneamente. Alguém está dando uma palestra 
ou sermão no domingo. Talvez tenham uma classe bíblica aqui ou acolá e uma outra 
reunião religiosa com um clero de segundo escalão em uma, casa nas sextas-feiras à 
noite, uma vez por mês, mas não durante o verão, nas férias familiares, e nem no dia 
do campeonato de futebol. Eles não têm vidas entrelaçadas “unidas como um corpo”, 
sendo um Sacerdócio de Crentes. Assim a maioria das pessoas não muda, até mesmo 
depois de vinte anos. Isso é muito triste. Mas se nós usarmos a planta de Deus—os 
ensinos de Jesus—então todos nós podemos mudar para ser como Ele. Se nós formos 
humildes e trabalharmos juntos como sacerdotes, o maior milagre de todos pode 
acontecer—nós podemos mudar. 

O Fedor de Morte, o Aroma de Vida 
O Caminho da Vida, a Vida de Jesus, é bem diferente. O mundo e o sistema 

religioso vêem isto como sendo bem diferente. Lembra de quando Hitler assumiu o 
sistema religioso na Alemanha? Dietrich Bonhoeffer teve coragem de dizer: “Isso não 
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é Jesus”. Ele pisou fora do sistema religioso e, como resultado, foi morto numa prisão. 
Há muitas histórias de pessoas que não cooperaram com o sistema maior. Muitos de 
nossos “heróis”, cujos livros são bem conhecidos, seriam totalmente rejeitados se 
vivessem hoje como viveram em seus dias. “Nós construímos monumentos aos 
Profetas com as pedras com que nós os apedrejamos”. 

Embora esses homens e mulheres de Deus se recusaram a cooperar, eles 
tampouco saíram maltratando os outros, não os julgavam (embora EXISTA uma 
maneira certa para “julgar” aqueles que se chamam cristãos - 1Co 5:12) nem os 
insultavam mas, ao contrário, queriam amá-los. Jesus disse: “Jerusalém, Jerusalém, 
eu os teria juntado como uma galinha junta seus pintinhos, mas você não quis”. Jesus 
não fazia parte do sistema, mas Ele tentou fazer o seu melhor para os amar, cuidar, e 
mudar. Ele NÃO fez vista grossa. Ele simplesmente teve Esperança que mudassem. 
Muitos não mudaram, então no fim das contas Ele tirou o Reino deles e deu a pessoas 
melhores. Resumindo, não é uma questão de insultar outros, mas de viver como Jesus 
e tentar ajudar todo mundo a viver como Jesus também. 

Na cidade onde nós moramos, há 1.500 prédios de várias denominações. Nós já 
visitamos muitas centenas delas. Visitamos 1.200 ou mais destes locais e demos 
coisas para eles lerem. Temos visitado Crentes de todo tipo de passado em quase 
todos os estados e todos os continentes. Eu menciono isso de forma que você possa 
saber que ninguém que eu conheço quer se isolar dos outros a menos que não 
desejem amar e obedecer a Jesus, e não “amem a Luz”. Nós tentamos conhecer as 
pessoas e amá-las e queremos ajudá-las a conhecer Jesus com as pessoas que elas 
conhecem e se preocupam. Como profetizou Jesus, nem todo mundo deseja conhecê-
LO. “Muitos dirão a mim naquele dia...”. Algumas pessoas só querem ir e escutar uma 
palestra, fazer orações e então voltar para as "suas vidas". Mas há muitas, muitas 
pessoas boas lá fora que amam Jesus e querem conhecê-LO. Assim nós tentamos ir 
para as sinagogas e reuniões religiosas para tentar conhecer essas pessoas. Alguns 
falarão mal de você, mas alguns te amarão muito. Paulo disse que as Boas Notícias 
de Jesus são fedor de morte para alguns e o aroma de vida para outros. Assim 
tentamos fazer o melhor que podemos. 

Quando Martinho Lutero pisou fora da norma esperada de vida religiosa, não 
muitos o admiraram por isso. Alguns sim, mas a maioria o odiou por isto. Eles lhe 
disseram: “Você tem que se retratar”. E ele disse: “Eu não posso. Isto é o que as 
Escrituras dizem. Eu tenho que fazer o que Deus quer.” Nós estamos na mesma 
situação hoje. Deus tem mostrado coisas que a Sua Escritura diz e nós temos que 
colocá-la em prática. Independentemente daquilo que é popular, não podemos nos 
“retratar” exceto se o que você vem me trazer é visto como sendo de Deus, e não 
simplesmente uma tradição humana e acomodação da carne do homem. 

Como você sabe, o trabalho que Martinho Lutero fez afetou milhares de pessoas. 
Hoje, há pessoas em muitos, muitos países que estão começando a entender estas 
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coisas que nós estamos conversando esta noite, e está crescendo muito depressa. 
Pode parecer que você está só, mas você não está nada só. 

Quando olhamos para as nossas crianças físicas, não raro nós queremos 
simplesmente fazer as coisas difíceis desaparecerem. Eu sei que é dessa forma que 
Jesus Se sente sobre nós. Ele gostaria de fazer todas as coisas difíceis irem embora 
para nós. Entretanto, nós não cresceríamos. Estas coisas difíceis são melhores do que 
não crescer no Seu Amor e à Sua Semelhança. 
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Como sempre, se pudermos ajudar de alguma maneira, por favor, entre 
em contato com a igreja em Indianapolis: 

©2003 www.JesusLifeTogether.com 
Por mais estranho que seja falar em direitos autorais quando se trata da Palavra de 

Deus, as leis de direitos autorais exigem que digamos o seguinte: este material é 
protegido por direitos autorais e não pode ser citado e/ou reproduzido senão com a 

permissão dos autores individuais ou titulares dos direitos autorais. 

É PROIBIDO vender esse material. 
(2 Coríntios 2:17, Mateus 10:8) 



Ele quer construir nossas vidas juntos de 
forma que os milagres possam acontecer 
em cada um de nós. Para esse milagre 
acontecer, Ele nos fez para que 
precisássemos um do outro, muito. 
Ninguém descobre esse maior milagre 
sozinho. Ele quer nos mudar ao ajudarmos 
uns aos outros a ser como Ele é. 
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