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Seu Convite

Oconvite de Deus estendido para o mundo inteiro é 

de ser um Lar junto com o Pai, Filho e o Espírito 

Santo, uma Noiva a qual já se aprontou para a volta do seu 

Noivo lindo, Jesus. (João 13-15, Efésios 2-5, Apocalipse 

19:7). Pense sobre como as Escrituras descrevem a vida em 

Cristo e para Cristo vai culminar... você se lembra? É um 

noivado—um banquete nupcial! Deus está nos convidando 

dizendo: “Existe uma confiança da minha parte que se você 

gastar tempo comigo e Me ver como realmente sou, não 

haverá outros interesseiros que se compararão. Não há nada 

neste universo capaz de conquistar o seu coração como Eu 

posso—porque Eu o criei para Mim. As outras coisas o têm 

distraído, mas se apenas você tirar o tempo necessário para 

se aconchegar a Mim, verá o significado da vida. E vamos ter 

um casamento!”

“Então se prepare, Noiva.”

Se prepare, Noiva!
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Este convite tem, desde o começo, trazido pessoas à procura dEle. 
E é o convite para nós, também. Esse é o significado. Não é um 
conceito doutrinário e externo. É um anseio, um almejo do nosso 
interior. É considerar tudo que Ele é e dizer: “Não consigo viver 
sem Ele ou sem aquilo que é precioso e importante para Ele! E 
nem quero viver sem isso! Não consigo imaginar viver fora da 
Sua vontade para minha vida ou fora dos Seus propósitos. Quero 
seguir o Cordeiro aonde Ele for. A qualquer custo, o que Ele deseja 
da minha vida – pertence a Ele!! Ele é o Pão da Vida, é achado 
Nele todo meu sustento e minha satisfação. Ele é a expressão de 
liderança, bondade, perdão e misericórdia que não consigo viver 
sem—e nem quero! Quero vê-Lo ser forte. Quero vê-Lo ser severo. 
Quero vê-Lo ser bondoso. Quero vê-Lo ser compassivo e cheio 
de amor. E vê-Lo ser sábio além da minha imaginação. E QUERO 
ESTAR AO LADO DELE! Quero ouvir cada palavra que Ele diz. 
Não quero ficar mais do que a um passo dEle para o resto da minha 
vida. Não posso dar as costas a Ele por causa do meu orgulho 
egoísta ou preguiça ou porque fiquei machucado. Não posso dar 
as costas a Ele. A tentação existe, mas a perda seria demais.

Jesus tem todas essas qualidades. Ele é percebido em mil maneiras 
diferentes e é sábio alem de expressão. É o nosso Mestre. É Jesus. 
Não é algum tipo de historinha infantil. Não é alguma historinha 
inventada sobre um deus lá longe que criou a terra e agora senta 
num trono grande e branco. Isso é sobre a pessoa de Jesus e o Seu 
Pai que reinam sobre nós. Se procurarmos, se tirarmos o tempo 
necessário para nos encontrarmos com Ele, absolutamente não 
haverá como resisti-Lo. O problema tem sido falta de disposição 
de nos entregar em Suas mãos tão capazes e amáveis. A Sua 
integridade de caráter é além do que podemos imaginar. Mas muitas 
vezes não enxergamos por causa do nosso distanciamento, nossa 
tendência de nos ocuparmos de mais, de sermos muito egoístas, 
muito desleixados ou de simplesmente não tirarmos o tempo para 
sermos conquistados e atraídos por Ele.

O Pai sabe que se gastarmos o tempo para estar com Ele em Seu 
Filho, então Ele nos demonstrará o Seu caráter de tal maneira que 
Ele será absolutamente irresistível. As qualidades do Seu caráter 
são invencíveis. Há algo em estar com Ele que lançará você longe 

de todas estas outras coisas que o deixam pesado e cabisbaixo. De 
repente você fica deslumbrado por uma coisa que está fora da sua 
existência corriqueira. É JESUS! E Ele está nos convidando para vir 
e andar com Ele. Ele o deslumbrará com todas as Suas qualidades 
de bondade, misericórdia e perdão eterno.

Você verá o Seu sorriso e o brilho em Seus olhos. Verá como a brisa 
suave levanta Seus cabelos. Verá, ouvirá e experimentará coisas 
que o levam para uma outra realidade, e lá tempo não existirá mais 
(Ap. 1:12-18). Verá Sua liderança e Sua força. Verá como tem uma 
resolução contra o pecado. Verá que Ele tem um foco e visão clara 
sobre o que a vida realmente é para ser. Ouvirá até as profundezas 
das Suas risadas e sentirá o calor dos Seus abraços encorajadores.

Venha e siga-O. Mostrará liderança a você. Mostrará o que significa 
força. Demonstrará um caráter sólido e uma qualidade de vida 
que fascinará você tanto que o levará a querer estar ao Seu lado 
porque onde Ele está é seguro e protegido. Mostrará bondade e 
capacidade de sentir as coisas que penetrarão seu coração e a sua 
vida. Se você vier a Ele e deitar a sua vida miserável e egoísta, Ele 
o lavará e o purificará, e colocará o Seu Espírito dentro de você. 
Então, Ele ressaltará os diamantes e rubis e as pedras preciosas que 
estão lá. Tornará estas coisas visíveis. Fará você ser rainha; fará um 
rei de você.

O Seu desejo é construir um exército de seguidores e isso não é 
apenas alguma teoria que é lógica ou doutrinária, coisa do tipo: 
“Siga-me ou irá para o inferno!” Bem, isso é verdade, mas não 
tem nada a ver com o que Jesus veio para mostrar aos doze. Você 
acha que eles estavam seguindo Jesus pelos campos porque Ele 
apontou o dedo e os ameaçou que iriam para o inferno se não O 
seguissem? Você recorda alguma passagem desse tipo? Foi isso que 
Ele fez quando orou ao Pai a noite toda? Será que Ele perguntou 
ao Pai: “Mostre-me o que Eu devo dizer” e então ficou em pé e 
disse: “Vocês doze, venham comigo ou vão para o inferno”? Não. 
Eles queriam estar com Ele porque viram algo nEle que os deixou 
maravilhados. Viram Sua sabedoria, bondade e paciência. Viram 
liderança forte e caráter sólido. Eles enxergaram alguém que podia 
sofrer as pauladas da vida e encarar as coisas com um sorriso nos 
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Seus lábios e coragem nos Seus olhos. Eles queriam ser iguais a 
Ele, queriam estar com Ele! Não iriam para outro lugar porque não 
havia nenhum lugar onde queriam estar a não ser ao lado dEle (Mt 
4:19-22, João 6:68, At 5:20, At 3:19-20).

Ele não precisava ameaçá-los, e também não está nos ameaçando. 
Ele está nos convidando a vê-Lo por quem Ele é, e ver as qualidades 
atraentes e a personalidade espetacular que Ele tem para que 
possamos desejar estar com Ele, nessa vida e na próxima. Eu quero 
ser igual a Ele quando crescer. Realmente quero.

Não vai demorar, Jesus vai voltar para a Sua Noiva a qual já terá se 
preparado. E a vontade do Pai para nós não é que freqüentemos a 
noiva, mas que sejamos a Noiva… não para freqüentarmos a casa, 
mas sermos a Casa. Se der uma olhada no Velho Testamento verá 
que o Seu desejo sempre foi ter uma Casa, não somente ser o Dono 
de pessoas salvas. O Seu desejo é ter uma habitação, um lugar onde 
Ele possa viver nesse planeta que Ele criou. Jesus nos disse em 
Lucas 17 que o Seu Reino não está aqui ou ali, mas que está entre 
pessoas que aumentaram o espaço no seu coração, tirando as 
coisas do mundo, desejos carnais, apetites e ambições. Precisamos 
ser aqueles que abriram espaço para Jesus em seus corações como 
Jesus ensinou em João 8. Isso é a essência da Ekklesia, Seu Corpo 
vivo, a Igreja.

Jesus não veio para somente perdoar pecados, por mais maravilhoso 
que isso seja, e nem para simplesmente nos fazer pensar sobre os 
Seus ensinamentos. Jesus veio para que pudéssemos experimentar 
a mesma vida com o Pai que Ele experimentou—não meramente 
viver aqui, morrer, e depois ir ao céu. Como a Bíblia diz, Ele veio aqui 
para que pudéssemos viver “no poder de uma vida indestrutível” 
ao experimentarmos a mesma comunhão, vida e amor com o Pai e 
com os Seus irmãos que Jesus experimentou.

Ser “salvo” é muito LONGE de ser o final da História. Assim como 
foi com o Nascimento de Jesus, o nosso Nascimento é SOMENTE 
o Começo de uma História muito poderosa que o Pai quer falar 
através de nós (Cl 1:26-29, Gl 4:19, João 7:38). O Seu desejo é que 
Cristo seja formado em nós e que nós (Seu Povo, Sua Noiva, Sua 
Casa, Sua Ekklesia) sejamos a expressão da glória plena de Jesus de 

Nazaré no planeta terra nestes dias de hoje. O desejo de Deus não é 
somente para indivíduos serem reflexos de Jesus, mas que JUNTOS, 
como um corpo, sejamos uma representação exata de Jesus.

E o realizar ou executar dessas “riquezas insondáveis” tem tudo 
a ver com a maneira que vivemos as nossas vidas juntos todos os 
dias. Muito do que religião e cristianismo têm feito durante muitos 
anos é nos ensinar grandes ensinamentos sobre Jesus e Sua Igreja. 
Chegou a hora de passarmos da fase de aprender ensinamentos 
sobre a igreja para ser a igreja (Ef 3:10, Mt 16:18).

Podemos somente SER Sua igreja e viver Sua Vida ao amarmos 
uns aos outros e compartilharmos nossas vidas uns com outros 
cada dia. Podemos ajudar um ao outro a conhecer Jesus melhor 
ao ajudar um ao outro a deixar o pecado, amar mais um ao outro, 
e cuidar das necessidades dos outros mais do que cuidamos das 
nossas próprias. Estes são os ensinamentos de Jesus. É assim que 
Ele viveu Sua vida por nós e agora Ele tem nos chamado a viver 
assim um pelo outro. Assim é como a Noiva é “preparada” para 
a volta do seu Noivo, Jesus. Tornamos-nos mais e mais lindos 
ao aprender como verdadeiramente amar um ao outro mais. Ao 
despedir-nos do nosso egoísmo e orgulho que nos separa, ao abrir 
prontamente os nossos corações e sermos vulneráveis um com o 
outro, então o Espírito de Deus, a Graça de Deus e o Amor de 
Deus derramam-se sobre nós... e tornamos como a Noiva formosa 
PRONTA para a volta do nosso Noivo, Jesus.

Isso é Igreja—viver dessa maneira todos os dias, não freqüentando 
a casa de Deus, mas sendo o lugar onde Deus Habita. Isso faz 
com que nossas casas, nossos lugares de trabalho e a nossa Igreja 
tornem-se um só. Não há mais barreiras entre meu coração e o seu 
e não existem mais barreiras entre minha casa e a sua. Eu abandono 
egoísmo, orgulho, preguiça e incredulidade, e amo os outros como 
Jesus me ama. Quando todos fazem isso, do menor a maior, Jesus 
derrama o Seu óleo de cura e somos a Igreja, uma Noiva bela. Jesus 
não veio para nos fazer mais inteligentes. Ele veio para nos dar 
Vida em toda sua plenitude, para que pudéssemos experimentar 
a Sua Vida diária um no outro e não dizer palavras emprestadas 
e cantar e orar palavras religiosas de vidro colorido. VIDA!
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Jesus: 
Construtor e Projetista

Construindo com Bons Materiais
O que é a Igreja e o que é um Cristão?
A Bíblia ensina que Deus não habita em casas feitas por homens. 
Efésios 2 e muitas outras passagens na Bíblia dizem que nós somos 
a morada ou habitação de Deus pelo Espírito—a Igreja. Quando 
você anda pelas ruas, você geralmente consegue identificar um 
edif ício religioso porque ele se parece com um. Mas, sendo que a 
verdadeira Igreja é feita de pessoas e não é um prédio, então como 
ela realmente é? Como se nota a diferença entre a verdadeira Igreja 
e a falsa?

Você se tornava um membro da igreja antiga do Velho Testamento 
por causa de quem seus pais eram (Judeus). Se você basicamente 
acreditasse na coisa certa e seus pais fizessem parte desta igreja, e 
você “freqüentasse igreja” regularmente e pagasse o dízimo, então 
era membro da “igreja”. Na Igreja do Novo Testamento de Jesus, 
isso não é verdade—você precisa dar seu coração para Deus. A 
profecia sobre o Novo Testamento diz que a Igreja que Deus edifica 
(Jr 31, Hb 8, Hb 10) é a Igreja verdadeira e TODOS os seus membros 
conhecerão o Deus Vivo, do menor ao maior. A Igreja SÓ pode ser 
entendida dessa maneira. Qualquer coisa menos do que isso pode 
ser bem intencionada e boazinha e religiosa (até com pessoas Salvas 
envolvidas), mas NÃO é a Igreja de Jesus Cristo, um Candelabro 
local, se for pessoas somente “freqüentando” algo agendado no 
calendário sem vidas interligadas e diariamente juntas (1Co 12).

A Igreja verdadeira feita de pedras vivas que Jesus vê e ama precisa 
ser feita de materiais bons. Se a edificação é feita de materiais 
defeituosos, você sabe que ela cairá. Se a madeira que sustenta o 
telhado estiver podre, ele cairá. Tijolos que são fracos, não feitos 
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corretamente, ou feitos de material inapropriado, não podem 
sustentar peso e irão desmoronar. Do mesmo modo, se tentarmos 
construir a casa de Deus de material inadequado, também cairá. 
Se uma pessoa realmente não conhece Deus, ela não pode ser 
um membro da Igreja de Jesus. Para que a Casa que Deus está 
construindo de homens e mulheres resista, ela não poderá conter 
pedras ruins (1Co 3-5).

Então isso quer dizer que a Igreja, ou os indivíduos, precisam ser 
perfeitos? Claro que isso não é possível (1João 1). Mas de acordo 
com a Palavra de Deus, É NECESSÁRIO que cem por cento dos 
membros “amem a Luz” e “amem a Verdade” e genuinamente 
relacionem-se com Deus de maneira que “carne e sangue não têm 
revelado”. SIM, isso é necessário (Mateus 16:16-18, João 3:19-21, 
1João 1-3, Ezequiel 11:19, Ezequiel 36:26, Jeremias 31:34). É sobre 
isso que Jesus disse que construiria SUA Igreja, se era para ser 
SUA Igreja. Qualquer outra coisa seria como construir uma casa 
com tijolos fracos ou madeira podre. A Casa que Jesus edifica é a 
melhor casa no mundo, e Jesus somente usa materiais autênticos e 
bons para edificar a Sua Casa.

Mais uma vez, isso NÃO quer dizer que toda pessoa é perfeita. O 
que quer dizer é que toda pessoa quer amar e obedecer a Jesus e 
ela não menospreza a ajuda dos outros que querem ajudá-la a amar 
e obedecer a Jesus e ela quer esse tipo de ajuda. Bom material de 
construção para a Casa de Deus é quando a pessoa “ama a luz”, 
de acordo com Jesus. Material de construção ruim, como madeira 
podre, é alguém que não quer essa ajuda. Essa pessoa diz: “Não me 
julgue. Cuide da sua própria vida”. Ela diz de maneira defensiva: 
“Tire a trave do seu próprio olho”. Isso é material de construção 
ruim, o qual Deus disse que não é aceito na Sua Casa. Jesus não 
vai construir a Sua casa dessa maneira. Isso é madeira podre e será 
completamente eliminada do meio do povo (At 3:23, Mt 18, 1Co 
5). Numa igreja Verdadeira, uma pessoa que age dessa maneira não 
é bem-vinda. Não importa quanto dinheiro ela tenha ou quanto 
conheça a Bíblia. Essa pessoa pode ser até mesmo um “líder”, mas se 
não tem um espírito sensível aos ensinamentos de Jesus, então não 
pode ser parte da Igreja verdadeira de Jesus, que é feita no Espírito. 
Se ela, depois de resistir a amor e súplicas, ajuda e paciência, é 

permitida a continuar entre o Povo de Deus, seria, da nossa parte, 
desprezar Jesus por ignorar os Seus mandamentos.

Se alguém é salvo, TERÁ o Espírito Santo (Rm 8:9 Gl 3, Ef 1). E a 
PROVA de que tem o Espírito Santo habitando nele (não importa 
quantas vezes lhe conta um grande “testemunho” e diz “Senhor, 
Senhor!” Mateus 7) é que ama obedecer. É uma nova criatura e agora 
ama a Luz, e ama a Verdade (2Ts 2:10), e “como um bebê recém-
nascido”, “almeja” que a Palavra de Deus seja aplicada na sua vida 
(1Pedro 2). Se uma pessoa tem o Espírito Santo, ela amará a Luz 
e amará a Verdade... e então a sua conduta começará a mudar. Ela 
se arrepende do modo como trata seu marido ou esposa, e muda. 
Ela se arrepende do modo como trata os colegas de trabalho, as 
suas crianças, ou os vizinhos, e muda seu comportamento. Ela se 
arrepende dos pecados passados e maus hábitos; muda e se torna 
mais madura.

O presente do Espírito Santo é o depósito que garante a herança 
dela. “Esse é o veredicto” disse Jesus em João 3. É isso que separa 
uma pessoa inocente de uma pessoa culpada. Não que todas são 
perfeitas, mas TODAS aquelas que têm seus pecados perdoados 
“amam a Luz”. Elas têm o presente do Espírito que antes não 
tinham. Agora, de lá do fundo, os seus corações de pedra já se 
tornaram corações de carne, sensíveis. Do fundo do seu interior, 
Deus está fazendo-as manter os seus mandamentos e decretos. 
Elas se preocupam profundamente com as palavras de Jesus 
sobre como agem. As ovelhas conhecem a voz do Pastor porque 
elas têm o Espírito de Jesus. As ovelhas dizem: “Eu quero seguir 
Jesus! Conduza-me nessa direção”. As cabras dizem: “Deixe-me 
só! Eu faço milagres! Eu dou meu dinheiro para os pobres! Sei de 
muita coisa. Eu sou melhor que você e não me preocupo com o 
que você diz”.

Um Cristão, um participante da Nova Aliança, ama a Verdade (2Ts 
2:10) e ama a Luz (João 3:19-21), e agora se tornou “participante 
da natureza DIVINA” (2Pe 1:4, Rm 6:1-14). Essa é a prova de que 
o Espírito vive nele ou em qualquer um de nós. Não precisamos 
apenas aceitar a palavra de qualquer um só porque diz: “Senhor! 
Senhor!” Somente uma pessoa que entregou a si mesma e sua 
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vida a Jesus e então foi Tocada pelo Céu e Habitada pelo 
Criador das Galáxias é realmente salva e um “membro” da 
Sua Igreja local (Rm 8:9-11, Lc 9:57-62, João 1:12-13, 3:16-21, 
1João 3:8-10, 5:18-20).

Um Verdadeiro Candelabro, uma Igreja autentica, é LIMITADA 
(isso quer dizer 100% dos “membros”!) àqueles que já tiveram uma 
revelação do Filho “que carne e sangue não têm revelado, mas é o 
Pai no Céu que tem se revelado a eles”. Não é sobre proximidade, 
ou conhecimento nem “compromisso” ou educação/formação. É 
sobre um encontro com Deus Pai, na Pessoa do Seu Filho, onde 
a morte produz uma Vida que exemplifica Deus, Vida Zoe, que 
não vem de algo (João 3:5-8, João 12:24, Rm 6:1-14, Gl 6:14-17). 
Com certeza existem aqueles que precisam de “cuidado especial” 
e outros que estão decidindo no seu “mais um ano” (João 13:8-9, 
João 15, 1João 2:19, Judas 11-25).

Ou temos Vida SOBREnatural com Ele e um com o outro, ou NÃO 
é Cristianismo Bíblico e NÃO é uma Igreja legítima. Com certeza 
existem pessoas Salvas “freqüentando” organizações que não 
são realmente Igrejas, embora dizem ser igrejas. Isso é um outro 
assunto. Simplesmente estamos dizendo que não vamos tocar o 
Seu Trono (vamos somente alcançar o nosso “psuche”, emoções e 
sentimentos) se não vivermos lado a lado em Vida ZOE juntos—
momento a momento conectados ao Cabeça e um ao outro. Um 
“culto” cerimonial que é feito “para a Sua glória” ou para aprender 
mais fatos sobre Ele, ou para descer fogo do Céu com nossa 
música—historicamente, isso têm mudado poucas vidas para se 
tornarem a imagem do Filho. Ou estamos compartilhando na 
Essência da Divindade juntos diariamente, ou não é Vida Eterna, 
nem um Candelabro e Igreja, como definido por Deus. “Um pouco 
fermento leveda a massa TODA”.

Não devemos ser bebês que dizem coisas certas, mas não vivem como 
Jesus vive. E a Igreja não é uma coleção de Cristãos impostores que 
dizem as coisas certinhas mas não têm o Espírito de Jesus vivendo, 
como Pessoa, no seu interior. Jesus é um grande Construtor. Ele 
não vai edificar com pedras que se esfarelam ou madeira podre. Ele 
quer construir uma Casa Gloriosa para morar—uma que é digna 

do Rei que Ele é. Por isso os materiais de construção na Casa de 
Deus precisam ser da melhor qualidade. A verdadeira Igreja que é 
feita por Deus, não por mãos de homens, é feita de pedras vivas—
Cristãos verdadeiros—e nunca com pedras mortas, tijolos, ou feno. 
Jesus irá construir somente com materiais de construção bons. Se 
nos casamos com Ele em Aliança e Juramento, deixamos todos 
os outros amores, Nascemos duas vezes, temos corações abertos, 
amamos os Seus ensinamentos, realmente queremos mudar as 
coisas em nossas vidas que precisam mudar, e viramos o nosso rosto 
a Ele em momentos de adversidade ou dificuldade, pedindo a Ele e 
a nossos irmãos e irmãs por ajuda, então somos lindas pedras vivas 
para a Casa em que Jesus mora. Nós podemos e devemos ser uma 
Noiva gloriosa para Jesus. Esta é a Boa Nova do Reino de Deus.

Construindo pelo Padrão e Projeto dEle
Vivendo Juntos Diariamente
Agora que definimos quais são os bons materiais de construção 
para a Casa de Deus... considere isso: Suponha que peguemos todos 
os materiais de construção que são adequados para a casa, todas as 
pedras boas, toda boa madeira e todos os bons materiais que Jesus 
escolhe para a Sua Casa e façamos uma pilha. O que teríamos? 
Ainda não teríamos uma casa. A Casa de Deus requer mais do que 
simplesmente bons materiais de construção (Cristãos verdadeiros). 
Só porque você tem todos os materiais da casa empilhados no chão 
não quer dizer que você tem uma casa para passar a noite. Aquela 
pilha não vai protegê-lo da tempestade, não importa quão bons os 
materiais sejam.

A fim de ser uma Casa boa para Jesus morar, a Casa de Deus 
precisa ser construída por todos juntos usando o padrão e projeto 
dEle. A Sua Casa é construída de pessoas, Suas pedras vivas e 
Ele tem um modo pelo qual precisamos construir nossas vidas 
juntos. As Escrituras chamam Jesus o Mestre Arquiteto. Devemos 
nos importar profundamente com a Sua Planta, Seu Plano.

Deus tem muitas pessoas maravilhosas por todo o mundo. O que 
vem acontecendo com freqüência nos últimos 2.000 anos é que 
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essas pessoas têm desejado mudar suas vidas e agradá-Lo, mas tem 
se frustrado. Elas não têm conseguido encontrar seu pleno potencial 
e realmente servi-Lo bem. Elas querem isso de todo coração, mas 
falham vez após vez. A razão de falharem é porque muitas vezes nós 
construímos do jeito errado. Nós não construímos de acordo com o 
padrão, o projeto que Deus nos deu. Quando alguém se esforça para 
fazer algo, mas se esforça de maneira totalmente errada, raramente 
será bem sucedido, não importa o quão sincero seja.

A Casa de Jesus é feita de acordo com o projeto e o padrão dEle, não 
com o nosso. E o Seu projeto é “cem pais, mães, irmãos e irmãs”. 
O Seu projeto é que devemos “confessar os nossos pecados uns 
aos outros” e ser curados. O Seu projeto incluí “carregar os fardos 
uns dos outros e assim cumprir a lei de Cristo”. O Seu projeto é 
que sejamos “um, assim como Ele e o Pai são um”. O desejo de 
Deus não é ter pedras separadas que se ajuntam nos domingos 
para “freqüentar” uma palestra ou um culto, mas o Seu desejo é 
uma família construída todos os dias, interligada em todas as áreas 
da vida cotidiana como Família.

Jesus já escolheu o projeto da Sua Casa e é o mesmo em todo país, 
qualquer que seja a língua ou a cultura. O projeto é que todo o 
povo de Deus dê a sua vida para amar e servir um ao outro todos 
os dias como uma Família, juntos. A verdadeira igreja de Jesus, 
projetada da Sua maneira para ser forte, precisa ser uma Família 
todos os dias. Comem juntos de casa em casa, servem uns aos 
outros e ajudam uns aos outros em muitas maneiras todos os dias. 
Falam as palavras de Deus uns aos outros diariamente para ajudar 
cada um a se tornar mais como Jesus. Quando vêem pecado, fazem 
uma caminhada e conversam sobre isso, juntos. Não esperam até 
“domingo” para ouvir alguém pregar um sermão sobre o assunto. A 
Intenção de Deus (Ef 3:10, 1Pedro 2) é que sejamos todos sacerdotes 
diariamente e embaixadores de Deus um para o outro e para o 
mundo “ao levantarmos, sentarmos, e andarmos pelo caminho”.

Somos todos chamados para sermos sacerdotes para Jesus. Somos 
todos chamados para levar a palavra de Deus e ajudar um ao 
outro. Isso significa que se você visse seu vizinho ser egoísta ou 
com raiva, ou bebendo, ou com orgulho que quebra o coração de 

Jesus, então cada um de nós toma a responsabilidade para ajudar 
um ao outro a mudar. Isso se aplica todos os dias. Não tem nada a 
ver com domingos. A verdadeira Igreja de Jesus é feita de Pedras 
Vivas e o projeto da Casa é ser Família todos os dias. Não é algo 
que “freqüentamos”, mas é algo que somos todos os dias.

Vê agora como tudo isso é ligado? SÓ COM RELACIONAMENTOS 
do DIA-A-DIA você irá saber se alguém ama a Luz e a Verdade, 
e então é um filho de Deus. Algumas reuniões durante a semana 
nunca permitirão a qualquer um saber se alguém ama a Luz e se 
encontra fraco, ou se ele odeia a Luz e então ainda não é Salvo. O 
plano de Deus é um tesouro em vasos de barro. O plano de Deus 
é um sacerdócio de crentes. O plano de Deus é para o seu povo 
“admoestar um ao outro diariamente”. Quando realmente vivemos 
isto juntos, um benef ício é que todos os verdadeiros filhos de Deus 
se tornam cada vez mais maduros. Outro resultado de caminhar 
junto como foi a intenção de Deus é que se alguém não amar a luz, 
é exposto como sendo um fingidor. Se não quiser correção, se não 
se preocupar com o que Jesus diz sobre estas coisas, se ficar bravo 
e arrogante, então é exposto como sendo um Cristão impostor. 
Torna-se claro que nunca realmente deu a sua vida a Jesus porque 
a verdade é que não pode ter o Espírito Santo e não ama a Luz 
(João 3, 1João 1, 3).

Se construirmos dessa maneira—mudando as nossas vidas egoístas 
ou preguiçosas, e realmente aprendermos como amar um ao outro, 
como família, cada dia, assumindo a responsabilidade para servir 
e amar um ao outro com a palavra de Deus—então será uma Casa 
onde Jesus poderá morar e poderá amar. Será uma Casa com um 
bom projeto na qual será fácil para Jesus e para todos nós morarmos 
e fazermos dela o nosso lar.

Jesus disse que se colocarmos a Sua palavra em prática, quando as 
tempestades vierem (e virão), a casa ficará firme. Permanecerá de 
pé porque está construída sobre a rocha de “colocar a Sua palavra 
em prática” e não somente pensar ou cantar sobre a Sua palavra. Se 
só cantarmos sobre ela, orarmos, e falarmos sobre ela e não mudar 
a maneira que vivemos para colocar em prática a Sua palavra um 
com o outro, então quando as tempestades vierem a nossa casa 
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será colocada em ruínas e destruída, não importa quão bonita ela 
aparente ser hoje. É o que Jesus prometeu em Mateus 7. Portanto, 
seja firme em construir como Ele constrói e FAZER algo sobre as 
Suas Verdades. Obedeça-as, e as tempestades não vão trazer danos 
a você.

Da mesma maneira que um pequeno pássaro ou um pequeno 
coelho se esconde debaixo de uma rocha quando as tempestades 
vêm, você também pode se esconder no abrigo das asas de Jesus se 
construir da maneira que Ele lhe pede. As tempestades vão balançar 
arvores e mover objetos pesados. Haverá estrondos e os raios vão 
cair. Mas se construir da maneira de Jesus e olhar para Ele quando 
vierem, estará seguro no abrigo das Suas asas. As tempestades 
violentas passarão e o sol brilhará. Os pássaros cantarão outra vez 
e a vida voltará com um novo frescor. Será uma Casa muito, muito 
forte e bem Projetada. Quando as tempestades vierem e assolarem 
a Casa, ela resistirá porque foi feita somente de bom material e 
porque o projeto foi bom. Muito pouco dano será feito a essa Casa 
maravilhosa, e estaremos todos seguros. Assim como o Pai foi muito 
específico sobre os materiais e o projeto que Noé deveria usar para 
construir a Arca, também Jesus tem um plano para os materiais e 
o projeto para a Casa dEle. E o Seu Plano, na Nova Aliança, não é 
um homem santo dando uma palestra para um grupo de pessoas 
“marcando ponto” num culto, mas suas vidas estão desconectadas. 
AGORA é “cem mães, irmãos, irmãs”—relacionamentos que são 
profundamente interligados intimamente e diariamente “do menor 
até o maior” de pessoas que amam a Luz.

Estas são as Boas Novas do Reino de Jesus. Ele disse: “Meu Pai 
tem muito zelo pela casa que está sendo construída.” O Pai deseja 
ardentemente que construamos Sua casa da Sua maneira. Em 
muitos países e cidades, raramente a casa é construída da maneira 
que Jesus quer que ela seja construída. Em quase toda “igreja” em 
quase todos os paises existem pessoas que se ajuntam com rituais 
e tradições e dali seguem caminhos diferentes para viverem suas 
vidas como bem entenderem. Talvez pequem sem se importarem 
ou talvez tentem não pecar. Mas não é uma casa porque não são 
uma Família todos os dias, juntos.

É somente quando todas as pedras são cimentadas uma na outra 
pelo cimento da prática do amor e da vulnerabilidade, e construídas 
de acordo com o projeto de Deus que se torna um lugar que Ele 
pode chamar de Seu lar. Mesmo que você seja uma pedra viva muito 
boa e tente viver uma vida santa, você ainda é somente uma pedra. 
Se eu colocar essa pedra no chão, ainda não seria um lar para Jesus. 
Ele não quer somente boas pedras individuais espalhadas pelo 
campo. Devemos exigir de nós mesmos, até mesmo nos forçar, 
para sermos unidos e ajustados a outras pedras. Todos os dias 
precisamos exigir de nós mesmos que sejamos unidos e ajustados 
com as outras pedras, diariamente de acordo com o projeto de 
Deus para a Casa, ao “levantarmos, ao sentarmos, ao andarmos 
pelo caminho” juntos. Lavar roupa juntos e ir ao mercado juntos. 
Ao trabalharmos no campo, fizermos tijolos, cortarmos lenha, ou 
prepararmos as refeições, vamos fazer juntos para que sejamos 
uma Família, em vez de muitos indivíduos ou muitas famílias. 
É no meio dessas atividades de vida cotidiana que construímos 
nossa Fé, Esperança e Amor juntos. Essas atividades cotidianas, 
compartilhadas juntos como Família, são as “janelas da alma” 
que nos permite realmente lavar um ao outro na água da Palavra, 
diferentemente da religião faz-de-conta de “freqüentar” cerimônias 
religiosas e louvorzão com palestras de homens santos. Jesus não 
está construindo nada além de família.

Jesus disse que se você realmente obedecer a Minha vontade, 
terá cem pais, mães, irmãos, irmãs—não cem vizinhos, mas cem 
membros de família muito apegados. Essa é a vontade de Deus. 
Estes são os ensinamentos de Jesus Cristo—que Ele constrói Sua 
casa com bons materiais. Materiais ruins não têm vez se não 
mudarem quando escutarem as palavras de Jesus.

Construindo para Ser Forte
Coragem para Mudar
A maioria das pessoas, depois de dez anos como Cristão num lugar 
religioso controlado pelo clero e baseado em marcar presença, não 
é muito mais forte do que era após o primeiro ano. Isto não é bom. 
Se nosso filho de um ano crescesse até os dez anos mas ainda não 
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fosse mais forte ou sábio do que quando tinha um ano, isso seria 
muito triste. Se você tivesse uma criança de 10 anos na sua família 
que ainda estivesse fraca como uma de um ano, que ainda não 
pudesse falar ou andar melhor que uma de um ano, como pai ou 
mãe isto partiria seu coração, não é mesmo?

Como você acha que nosso Pai no céu se sente quando todo Seu Povo 
deveria ser forte e sábio e “cheio do Espírito Santo e de sabedoria” 
e “deveria até mesmo poder já ensinar outras pessoas”, “não mais 
criancinhas” fazendo a obra de Deus...mas ainda muitos de nós 
não somos mais fortes do que crianças de um ano? Isso é verdade 
pelo mundo afora, e parte o coração de Deus. Não podemos cantar 
músicas o bastante nem “pregar” sermões o bastante para mudar 
isso, porque nós não temos construído a Casa de Deus do modo 
de Deus.

Deus projetou a Sua Casa para ser edificada de modo que o pecado 
possa ser redimido e esmagado. A maneira de Deus “ter Igreja” 
permite que relacionamentos sejam curados e pecado e fraqueza 
sejam ser removidos. Isto é o coração de Deus para Seu povo pelo 
mundo todo. Queremos falar sobre como boas pessoas podem 
alcançar seu potencial agora. Podemos permitir que os dons no 
Corpo de Cristo sejam ajustados para formarem uma habitação de 
Deus, cheia de Sua Glória. Deus tem uma maneira como Ele quer 
nos edificar para que o poder do pecado seja esmagado em vida 
real e não sejamos mais escravos de todas as nossas fraquezas. O 
plano de Deus é construir relacionamentos e não ter problemas 
o tempo todo. Deus tem um jeito maravilhoso de construir Sua 
Casa com pessoas maravilhosas. Até hoje, religião no mundo, 
no modo geral, tem construído a Casa de Deus erroneamente, 
com homens sendo patrões e elevados a posições intocáveis, e 
a definição de “igreja” sendo “freqüentar” reuniões. Nós não 
sabíamos como construir, mas agora nós precisamos aprender 
como construir. Deus disse que precisamos “ver bem como 
edificamos”. Existem verdades especiais que sempre estiveram na 
sua Bíblia que podem mudar a sua vida e mudar a maneira que a 
Igreja é expressada, para exaltar mais alto nosso Rei Jesus e ver o 
Sonho dEle realizado!

Deus quer construir a Sua Casa para que possamos todos ser mais 
forte juntos. Ele quer construir a Sua Casa para que as portas do 
inferno não mais prevaleçam. Deus quer construir a Sua Casa para 
que os relacionamentos possam ser curados. Ele quer construir 
a Sua Casa para que Ele possa ser mais livre para curar nossos 
corpos, nossas mentes e as nossas almas. Ele quer construir a Sua 
Casa para que possamos ser fortes e sábios, e as Boas Novas de 
Jesus possam ser espalhadas com mais força do que antes.

Você tem a coragem para ouvir essas coisas? Obedecerá a Palavra 
de Deus ao ouvir essas coisas? Terá a coragem de mudar a sua vida 
custe o que custar? Se você tiver a coragem de obedecer e se ariscar, 
pode continuar a ler.
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Jesus: 
Líder e Cabeça

Liderança de Jesus
Samuel vs. Saul
Em paises por todo o mundo, temos todos feito um erro muito 
grave sobre liderança na Igreja. Em muitos lugares a pessoa que 
estuda a Bíblia no seminário ou instituto bíblico, ou a pessoa que 
é bem sucedida nos negócios ou que fala bem vai ser a pessoa que 
se torna o líder ou o “pastor”. Temos visto na Índia e em outros 
paises, muitas vezes, que a pessoa que tem uma bicicleta e sabe ler 
é escolhida para ser o líder. Isto não é como Deus faz! A liderança 
de Deus não é baseada em quem consegue ler, ou quem sabe 
mais, ou quem consegue falar melhor, ou quem tem a melhor 
experiência de negócios, ou aquele que é mais rico, educado, ou 
mesmo aquele que é charmoso ou tem uma boa aparência ou que 
tem uma bicicleta.

Deixe-me descrever para você dois lideres muito diferentes um do 
outro. Um é um líder de coração, resultado de um relacionamento 
atual com Deus. O outro é um líder por posição que talvez tenha 
um título e possivelmente seja “líder oficial” à frente, o patrão 
oficial. Jesus disse que liderança posicional não deveria existir. Os 
líderes da Igreja são aqueles que estão andando o mais próximo 
de Deus HOJE. Se um irmão ou irmã não está andando próximo 
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de Deus hoje, talvez não seja considerado muito como um líder. 
Se alguém semana passada talvez não estivesse tão perto de Deus, 
mas arrependeu-se do pecado em sua vida e agora é mais capaz 
de ouvir Deus, ele é mais como um líder essa semana do que era 
semana passada. “Ser um líder” é resultado de um relacionamento 
com Deus e com o povo de Deus. Não é por causa de título ou 
de posição. Temos muitos líderes na cidade onde moro, mas 
não temos “oficiais”. Um líder essa semana talvez não esteja um 
na próxima semana. Jesus disse que toda autoridade no céu e na 
terra pertence a ELE. Isso ainda é verdade. Então, o tanto quanto 
podemos ouvir Jesus, a quem pertence toda autoridade, vai ser o 
mesmo tanto de autoridade que alguém tem—somente o tanto que 
ele dá ouvidos a Jesus. Ponto final. Jesus disse que “toda autoridade 
no céu e na terra” pertence a ELE. Uma pessoa que não conhece 
ou obedece a Jesus somente pode ser um líder alegórico. Talvez 
precise-se obedecer de acordo com a consciência tal pessoa se ela 
tiver uma “posição”, mas realmente só é “líder” conforme conheça, 
ame e obedeça ao Cabeça, Jesus.

Na Bíblia encontramos um exemplo desses dois tipos de líderes que 
são muito diferentes um do outro. Os dois, Samuel e Saul, eram 
líderes do povo de Deus, Israel. Samuel era um homem de Deus que 
tinha influência em toda uma nação porque conhecia Deus. Samuel 
teve muitas das qualidades de um rei em Israelmas Samuel não era 
um rei! Entretanto, Saul foi chamado de rei. Israel queria ter um 
reiqueria ter um homem sendo o patrão. Eles queriam alguém para 
tomar o lugar de Samuel, e queiram um “rei” como as nações ao 
seu redor tinham. De alguma forma a liderança pode aparentar ser 
similar, mas Samuel não tinha uma “posição” de autoridade. Samuel 
tinha o seu relacionamento com Deus como base, e Saul tinha a sua 
posição/cargo como sendo base. Samuel não tinha nenhuma posição, 
casa pastoral, nem salário. Ele não foi nomeado para o “encargo” de 
rei. Samuel era simplesmente um homem de Deus que era respeitado 
tanto quanto um rei, mas não tinha nenhum cargo nem posição. 
Ele não era um rei. Ele não era um “pastor”. Simplesmente amava 
Deus de todo coração. E porque ouvia Deus, ele tinha influência. Ele 
não tinha nenhuma posição... ele tinha influência. Se um homem 
realmente conhece Deus, ele vai ajudar o povo de Deus. Se ele for 

chamado por Deus, ele ativamente ajudará as pessoas. Novamente 
direi: Um verdadeiro homem de Deus não tem nenhuma posição... 
ele tem influência. Jó, capitulo 29, é uma descrição de um homem 
respeitado por Deus e homens, e temido e odiado por satanás. Um 
homem assim não precisa de nenhum cargo, titulo ou salário. Se 
você for como Jesus, não precisará de nenhum “poder”.

Como um exemplo, se eu sou um marceneiro, eu trabalho com 
madeira. Faço cadeiras, mesas ou estantes de madeira sendo um 
marceneiro. Se eu sou um pedreiro, então eu faço coisas com 
tijolos e massa. Algo que eu faço de tijolos e massa é a prova de que 
eu sou pedreiro. Algo que eu faço de madeira é prova de que sou 
um marceneiro. Bem, na Bíblia a palavra “pastor” se refere ao dom 
de pastor, funcionando diariamente entre o povo de Deus entre 
outros donsnão como um chefe ou “cabeça falante” numa reunião. 
Onde está a prova de que eu sou um pastor? A prova é que eu amo 
o povo de Deus! Ajudo-os dia e noite. Não preciso de um cargo 
para fazer isso. Não preciso de um título. Não preciso ser o patrão. 
Eu simplesmente amo pessoas com o dom que tenho e ajudo-as. 
A prova de que sou marceneiro é a cadeira que fiz. A prova de que 
sou um pastor é que eu alimento o povo de Deus todos os dias, 
e eles estão mais próximos de Jesus por causa de mim. Quando 
vejo alguém que faz parte do povo de Deus com fome, isso parte 
meu coração. Quando vejo alguém que faz parte do povo de Deus 
com problemas ou em perigo, o coração de pastor dentro de mim 
corre atrás dele para protegê-lo. Isso é prova de que sou ungido 
por Deus para ser pastor. Não preciso de um crachá. Não preciso 
de um certificado pendurado na parede nem de um diploma de 
seminário. Preciso de um coração para amar e fazer o trabalho de 
Deus e então vou produzir fruto sobrenatural em qualquer área 
que Ele tenha me preparado.

Você é um marceneiro? Então, faça cadeiras. Você tem o dom de 
pastor? Então ame as pessoasdando-lhes comida, protegendo-
as e ajudando-as. Isso se aplica para qualquer dom! A prova de 
qualquer dom é o fruto que produz.

Com certeza, o oposto de tudo isso também se aplica. É realmente 
impressionante o fato de que pagãos nas áreas de ciência, medicina 
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e indústria exigem que pessoas com opiniões e críticas, que se 
dizem autoridades em assuntos, tenham algo para mostrar, algum 
fruto em suas próprias vidas que demonstre que elas têm o direito 
de pontificar ou lecionar ou condenar outros.

É incrível como no mundo religioso existe muito menos integridade 
do que até mesmo os pagãos demonstram. Na religião, infelizmente, 
as pessoas são frequentemente mais cegas e preconceituosas. Crítica, 
conhecimento, julgamentos, e até sabotagem de relacionamentos 
e calúnia fluem livremente daqueles com fruto horrível em suas 
vidas, famílias, e assembléias. Incrível, mas verdade, ao observar a 
religião do homem de perto e honestamente. Uma pessoa que faz 
tais coisas como mentir ou difamar ou age como autoridade em 
engenharia, medicina, ou negócios podem acabar sendo presos. Mas 
na religião ela pode facilmente juntar ouvintes entre os medrosos, 
ingênuos ou aqueles que podem ser coagidos, chantageados ou 
lisonjeados a submeter à máquina infrutífera e às “autoridades”. 
Estranho, mas verdade. Isso acontece muito porque é assim que 
impérios maus mantêm seus números. Medo e bajulação, fofoca, 
indiretas, calúnia ou chantagem emocional. Não é de surpreender, 
então, que Jesus não se deu bem no mundo religioso de Seus dias. 
Mas, podemos aprender com Ele e abraçar as Escrituras e procurar 
por Fruto, não rumores com segundas intenções, interesses 
escondidos, orçamentos e egos para proteger.

Bem, deu para entender. :)

Liderança de Jesus
Em Todo o Seu Povo
Cristianismo falso por muitos anos tem rebaixado as pessoas. Toma 
poucas pessoas e as coloca na frente como “líderes”, deixando-
as ricas, famosas e com poder, enquanto rebaixa a maioria das 
pessoas. Nos Estados Unidos, na Índia, na Polônia, na Romênia, 
no Brasil e em todas as partes do mundo há Cristãos “heróis” e há 
Cristãos de “segunda classe”. Isso é muito errado. Jesus até disse 
para os 12 apóstolos, em Mateus 23, não chamarem ninguém de 
professor, de pai, de líder, de mestre, de rabi, de pastor, de reverendo, 

porque vocês são todos irmãos com um Pai! Não há “heróis” em 
Cristianismo Verdadeiro, exceto Jesus. Não deve haver chefes 
oficiais que controlam as decisões, o dinheiro, e as pessoasexceto 
Jesus em, e através Seu Povo, juntos pelo Seu Espírito.

A Bíblia diz em Efésios 4 que quando Jesus foi ao Céu e enviou o 
Seu Espírito, Ele pegou partes de Si Mesmo e as espalhou por todo 
o Corpo de Cristo, a Igreja. Jesus pegou todos os dons que Ele tinha 
(e Jesus tinha muitos dons espirituais, não é?) e Ele os deu para o 
Seu povo como um todo. Ele não pegou todos os dons que tinha e 
os depositou no “pastor” ou em um “homem de Deus”. As Escrituras 
dizem que Ele pegou todos os Seus dons e os deu para todo o Seu 
corpo. A Bíblia diz que o Espírito é depositado e dado como um Dom, 
como o Espírito deseja, sobre a Igreja inteira. Se você realmente é 
um Cristão, se você abandonou sua própria vida por Jesus, então o 
Espírito Santo dá a você um dom muito especial.

E o seu dom faz parte de Jesus. A Bíblia lista muitos tipos de dons. 
O Espírito Santo, por exemplo, dá misericórdia como um dom. O 
dom de misericórdia é parte de Jesus que Ele deu a algumas pessoas. 
É um dom sobrenatural. Todos nós deveríamos ter misericórdia, 
não deveríamos? Mas há uma misericórdia sobrenatural que é um 
dom do Espírito Santo. E como toda a autoridade pertence a Jesus 
e todos os dons que cada um de nós temos fazem parte de Jesus, 
então devemos nos submeter aos dons que estão em cada um de 
nós porque Jesus é quem os depositou.

Dessa forma, liderança está em todas as pessoas de Deus. A Bíblia 
nos chama de Reino de sacerdotes. A Bíblia não diz um Reino 
com sacerdotes, mas um Reino de sacerdotes. Não há só um 
grupo especial como os sacerdotes Levitas do Velho Testamento. 
Na Nova Aliança todos que fazem parte do povo de Deus devem 
ser sacerdotes um para o outro. A intenção de Deus não é ter 
um homem santo especial que pode dar sermões. A Bíblia diz 
que Jesus ascendeu ao céu e Ele deu os seus dons a todo o Seu 
povo. Ele fez um Reino de sacerdotes. Ele pôs parte dEle em cada 
uma das pessoas dEle que verdadeiramente é convertida, jovens 
ou velhos. É por isso que precisamos dos dons um do outro. 
Precisamos de todos os dons de Jesus. Existem centenas de dons, 
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porque TUDO de Jesus foi despejado na Sua Família. É por isso 
que Jesus disse que todos nós devemos ser como irmãos entre 
irmãos. Nós não precisamos de um homem e um dom que fica na 
frente de nós. Nós não devemos mais permitir isso. Todos os Seus 
verdadeiros convertidos, aqueles em quem Ele Habita, que vivem 
consagrados diariamente um com o outro e que são visivelmente 
dEle (Hb 3:12-14)TODOS são Sacerdotes!

Não existe uma autoridade especial que está em um só “homem de 
Deus” e todos os outros só sentam e assistem. Por causa da maneira 
que os homens construíram a igreja durante os últimos 1.800+ 
anos, estamos agindo como se houvesse só um dom—o dom de 
“pastor”. (Ou talvez a todos os outros seja permitido terem o “dom 
de dar dinheiro”!) Mas “pastor” é só um dom! Se construirmos 
erradamente, todos nós perdemos. Se um homem é colocado à 
frente para ser o “pastor”, e todos os outros só se sentam e escutam 
o tempo todo, então ninguém compartilha o seu dom. Eles só 
recebem os dons do “pastor”. Isso é muito pobre e corruptível! Se 
quisermos ver a grandeza de Deus, se quisermos ver todas as nossas 
vidas mudadas e as vidas de nossas crianças mudadas, precisamos 
de TUDO de Jesus. Os dons que cada uma das irmãs e irmãos tem 
são partes de Jesus. Até as crianças têm dons que são partes de 
Jesus. Nós precisamos de todos esses dons em nossas vidas. Somos 
todos irmãos. O coração de Deus é que o dom que você tem seja 
dado a mim e o dom que eu tenho seja dado a você. Não devemos 
nos conformar com somente uma parte de Jesus. Amém?

Você entende agora por que dissemos que você tem que ter 
coragem? As coisas precisam mudar! Você não pode continuar 
fazendo o que você sempre tem feito. Terá que decidir usar mais 
seus dons e convidar outros para fazer o mesmo. Terá que decidir 
ser obediente e ter coragem. Se você continuar a sentar-se na sua 
cadeira ou no chão o tempo todo e não usar seus dons mais do que 
tem usado, seus dons continuarão a se definhar. “Aquele a quem 
foi dado confiança ou um dom, terá que se mostrar fiel.” Você se 
lembra do que aconteceu ao homem que enterrou o seu talento? 
Jesus disse: “Servo mau e preguiçoso”. É isso que Ele diz para nós 
quando não fazemos o que devemos. Se eu não usar meu dom, ou 
se você não usar o seu, seremos “maus e preguiçosos”.

O que aconteceria com você se fosse um corredor Olímpico 
deitado numa cama e alguém pegasse uma corda e amarrasse 
em volta de você? Mesmo que você fosse um atleta campeão, se 
você fosse amarrado a uma cama seus músculos atrofiariam e 
consequentemente você morreria. Todo seu potencial seria perdido 
porque você foi amarrado a uma cama por meses ou anos. Dá para 
ver como as tradições dos homens anulam e roubam a Palavra 
de Deus? O modo com que temos construído na Casa de Deus 
durante 1800 anos tem amarrado a maioria das pessoas de Deus a 
uma cama! Elas não puderam se levantar e correr e cumprir os seus 
destinos porque homens têm construído erroneamente, sem seguir 
a Palavra de Deus. Quando construímos ou estruturamos a igreja 
numa maneira que exalta um só homem ou “equipe de homens” e 
apaga os dons dos outros, somos criminosos nos Tribunais Divinos 
por causa dos danos e perdas que muitos sofrerão por causa do 
“fermento na massa” e os Dons que não estão sendo usados!

Normalmente não é porque as pessoas são “más” que se constrói 
erradamente. Geralmente é porque simplesmente não sabemos 
construir a Casa de Deus com o Padrão Dele. Durante 1800 anos 
o mundo Cristão tem confundido as questões de quem é Cristão... 
de quem é o líder... do que vida diária deveria ser... e de como as 
reuniões deveriam ser. O Nosso Pai quer restaurar essas coisas 
para vocês nas suas vidas agora. Como a Palavra de Deus foi 
negligenciada nos dias do Rei Josias, e a Verdade foi achada no 
entulho dos reinos e tradições dos homens, assim hoje as Verdades 
de Deus, que por tanto tempo foram ignoradas (mas sempre 
achada na Bíblia) podem libertar homens. Deus mudará a sua vida 
milagrosamente e mudará todos ao seu redor como resultado. 
Essas são verdades muito poderosas e preciosas. Não importa se 
tiver poucos ou muitos na sua cidade ou vilarejo, “para o Senhor 
nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos” 
como disse Jônatas, o amigo íntimo de Davi.. “Aquele a quem foi 
dada confiança precisa provar que é fiel”. Precisamos ter a coragem 
para fazer algo sobre Verdade que ignoramos ou desobedecemos 
no passado. E Ele Mesmo será seu Pastor, sua Fortaleza e seu 
Guarda Costa ao você viver corajosamente por Ele.
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Liderança de Jesus
Em Reuniões
Outra coisa que precisamos ter a coragem para mudar é ter nossas 
reuniões como a Bíblia descreve em 1Coríntios 14: “Quando vocês 
se reunirem, irmãos, e a Igreja inteira está junta, tudo deve ser feito 
para a edificação do Corpo. Todos têm uma palavra de instrução, 
uma canção, uma revelação.” Quando vivemos desta maneira, até 
mesmo o incrédulo cai com rosto em terra e declara: “Deus está 
entre vocês!”.

Não tem nenhum patrão a não ser Jesus! “Não chame ninguém de 
líder, mestre, professor, ou pastor. Vocês são todos irmãos.” Todos 
vocês têm Jesus e Ele é igual em cada um de nós. Com certeza 
haverá diferenças de maturidade, e alguns dons são mais “públicos”, 
enquanto outros são mais quietos ou menos visíveis em situações 
públicas. Mas, todos são disponíveis e tem oportunidade de se 
manifestar. Às vezes precisamos da misericórdia de Jesus e outras 
vezes precisamos do ensino de Jesus. Às vezes precisamos das 
canções de Jesus, e às vezes precisamos da ajuda de Jesus para resolver 
problemas. Mas tudo igualmente faz parte de Jesus. Por favor, leia 
1Coríntios 14:26-40. Não há ninguém na posição de patrão sem 
ser O Próprio Jesus. Reunimos-nos já tendo “considerando como 
encorajar uns aos outros ao amor e às boas obras.” (Hebreus 10:24-
26). Gastamos tempo para pensar e orar sobre como podemos 
ajudar um ao outro ao estarmos juntos, e cada um de nós assume 
a responsabilidade de ser portador da Palavra de Deus e do Seu 
Amor. Não tem nenhuma “pessoa especial” que “automaticamente” 
é esperada para fazer qualquer coisa, a não ser escutar e obedecer 
a Deus assim como todos os outros. Enquanto alguém está a falar 
um ensino de Jesus e todos vêm com uma palavra de instrução ou 
canção ou revelação, e uma outra pessoa receber uma revelação 
do Senhor, aquele que está a falar deve “terminar”se estivermos 
ouvindo e obedecendo ao que Deus manda em vez das tradições 
dos homens. A Bíblia tem sempre dito: “Quando revelação vem à 
segunda pessoa, DEIXE A PRIMEIRA SE SENTAR!”. Isso é o que 
diz 1Coríntios 14. Isto não agrada aqueles que “gostam de ser o 
primeiro”, estar na frente e querem ser vistos como sendo “mais 
espirituais” e recolhem o dinheiro dos santos. Herdamos uma carga 

pesada de tradições dos católicos romanos e dos nossos antepassados 
“protestantes” e “denominacionais” e pagãos. O “padre” ou “pastor” 
ou “mestre de cerimônias” ou “oficial executivo” na frente falando 
para os leigos “mais baixos”, todos os coitados, a congregação, só 
sentada e escutando. Provavelmente esta é a prática e “doutrina” 
que Jesus disse que Ele odiava: a dos “Nicolaítas” (traduzido, quer 
dizer “aqueles que conquistam o Povo dEle”). Mas DEUS disse que 
tudo isso precisa mudar, por motivo dEle e nosso.

Do ponto de vista prático, quero sugerir a você que se realmente 
quisermos honrar os dons que estão em cada um de nós, e trazer à 
tona os dons que estão em todo o Povo de Deus, então precisamos 
mudar muitas coisas. Mesmo que possa soar simplório, uma 
dessas coisas pode ser como nos sentamos quando nos reunimos 
juntos. Quando Jesus estava aqui, Ele tinha um círculo de pessoas 
ao Seu redor. “Ele disse para aqueles que estavam sentados ao 
Seu redorQuem são minhas mães, irmãos e irmãs?” (Marcos 3). 
Sentados em um círculo ao Seu redor! Não seria a coisa mais 
natural a fazer, quando nos ajuntamos para ouvir ELE, e não um 
mero homem com dons limitados? Talvez isso soe muito simplório 
para você, e até nem pareça muito importante, mas asseguro que é. 
Ouvi falar que as palavras em francês para “púlpito” e “sensualidade” 
são pronunciadas da mesma maneira.

Quando nos sentamos com todo mundo olhando para frente, toda 
a atenção é dada a um homem. Não somos mais iguais entre iguais. 
Eu me torno servil a quem está no trono na minha frente como 
meu mestre, ou condutor, facilitador, ou o policial de tráfego, o 
perito da “classe” ou “culto”. Quando colocamos as cadeiras em 
fileiras em vez de em círculo, sentados ao redor de Jesus, é como 
virar um holofote para um homem. Todos os outros se tornam 
como audiência e um homem torna-se a atração. Isso é muito 
errado, porque há muitos dons entre nós e são todos partes de 
Jesus. Quando colocamos todos olhando para frente, exaltamos só 
um dom. Quão orgulhoso um homem seria se permitisse sempre 
ser “cacique” ou estar “no holofote”.

No exemplo abaixo, típico modelo religioso de instituições e “igrejas 
em casa”, há um mero homem que oficialmente “toma conta” e tudo 
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precisa passar por ele. Ele é quem oficialmente começa, termina, 
ensina ou “aponta” alguém para ensinar ou assumir o “louvor”. 
Ele toma as decisões, responde as perguntas e tem o controle do 
“procedimento”. Isso não existe na Bíblia (1Co 14:26) e está muito 
aquém de produzir Fruto. Fermento na massa, Dons sufocados e 
a perda do Senhorio de Jesus são inevitáveis nesse modelo. Outro 
detalhe: esse “método” não se encontra na Bíblia. Isso deve ter 
grande peso.

Deus” ao permitir e desejar um modelo de “liderança” tipo Saul, de 
acordo com a declaração de Deus a Samuel e a Seu Povo. É claro 
que isso tudo é um passo radical comparado com as tradições dos 
homens que têm feito a cabeça da maioria durante toda sua vida. 
Mas, até que reavaliemos os nossos caminhos pelas Escrituras, os 
nossos resultados vão continuar a ser mornos e cheios de fermento, 
que é a característica de toda religião cultural moderna.

Aqui está a essência de uma questão que precisamos reconsiderar: 
Os nossos tempos juntos são “sobre” Jesus ou “DE” Jesus? 
Obediência, humildade e liberdade por parte de TODOS os 
Santos fazem toda a diferença! “Porque dEle, e por Ele, e para Ele 
são TODAS AS COISAS!” O modelo de cristianismo inventado 
pelo homem de “freqüentar” e “homem santo” garante uma perda 
IMENSA. Jesus NÃO ganha o Jeito DELE em você ou por você ou 
para você como ELE quer quando homens controlam por meio de 
sua “criatividade” e jogos de poder. O jeito baseado em medo ou 
auto-promoção é financeiramente lucrativo e eleva o ego da casta 
clero. Não é de se surpreender então porque há tanta energia e 
insultos quando estas coisas são mostradas a muitos deles. É “a 
Pedra que os CONSTRUTORES rejeitaram que se tornou a Pedra 
Angular”. Os “construtores” são aqueles que têm algo a perder. 
Ou pelo menos PENSAM que têm algo a perder porque não têm 
confiado suficientemente em Jesus ou em Seu Povo. Entretanto, é 
absolutamente certo que Jesus proíbe (Mt 23, etc.) estruturas de 
pirâmides feitas pelo homem e TODO tipo de títulos religiosos 
que são tão comuns hoje em dia. É vergonhoso e uma grande 
perda porque os Seus Dons são desperdiçados e a Sua Voz não é 
ouvida. E isso é verdade mesmo que o “sermão” tenha sido “bom” 
ou Bíblico ou a “música” tenha sido “Animada”. Não vamos cansá-
lo com as “estatísticas” do “fruto” ruim relacionado ao cristianismo 
moderno, apesar dos “sermões excelentes” e “música animada”. A 
religião baseada em marcar presença, controlada pelo clero, não 
vem dEle, mesmo que seja “para” Ele. Faz toda a diferença se as 
“portas do inferno prevalecem” ou se são CONQUISTADAS pela 
Sua Vida diária (1Co 12, At 2:42-47, Hb 3:12-14). Ele quer ser 
CABEÇA da Sua Igreja, não um assunto entre aqueles reunidos 
em Seu Nome.

Um sistema de castas tipo clero-leigos e um “show” pré-programado 
interativo é quase universal (em todo as religiões, incluindo 
“cristianismo cultural”) mas não está na Bíblia nem no Coração e 
Mente de Deus. Jesus teve palavras claras, fortes e até insultantes 
contra um sistema cheio de tradições e pessoas assalariadas e 
aqueles que se elevaram acima do Povo de Deus. Até mesmo os 
“Doze Apóstolos do Cordeiro” eram para ser simplesmente “irmãos 
entre irmãos” no “meio” dos Santos, não “acima” deles, de acordo 
com Jesus. Deus está desejando liderança como a de Samuel no 
meio da Vida, sem título ou posição, mas somente amor e dons 
conforme a necessidade. Caso contrário, estaremos “rejeitando 

A pessoa que está na 
frente ou por posição 

ou por desejo.
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Mas, e se todos os dons tivessem um lugar igual? Talvez haja alguém 
com um dom de pastor que esteja sentado no círculo. Talvez 
alguém com um dom de ensino esteja sentado aqui e um dom de 
misericórdia sentado lá. O dom de ajuda talvez esteja sentado aqui 
e alguém com o dom de profecia poderia estar sentado aqui. Todos 
os dons têm um lugar igual porque são todos Jesus!

ou um show musical. Esse modelo de “Quando revelação vier à 
segunda pessoa, deixe a primeira SE SENTAR!” está de acordo com 
a ÚNICA Figura que o Novo Testamento dá de Jesus como Cabeça 
numa Reunião de Seu “Reino de Sacerdotes”. Todos os Dons são 
derramados sobre o Corpo de Cristo, a Igreja, e podem ENTRAR 
EM AÇÃO a QUALQUER momento. “Quando revelação vier à 
segunda pessoa, deixe a primeira SE SENTAR!” diz o Senhor. Não 
há nenhum lugar para controlar quem ou o que pode acontecer, 
coreografado anteriormente por razões de oratória, música, 
entretenimento, ou controle.

Numa Igreja que reconhece que Jesus é presentemente ativo, 
envolvido, e Vivo, e não uma relíquia histórica para ser estimada, 
venerada e discutida, há Liberdade! Todos com Jesus vivo dentro 
deles demonstrando isso na prática diariamente entre outros 
que Crêem têm a responsabilidade de oferecer seus Dons “para 
que o Corpo seja edificado”. Jesus é derramado por INTEIRO 
no Seu Corpo, em TODOS os Seus Dons, e qualquer Dom 
pode ser necessário a qualquer momento. Se um jovem se abre 
sobre dificuldades no trabalho ou se uma irmã admite que tem 
dificuldades com as crianças, os Dons de Ensino, Encorajamento, 
Pastor, ou Ajuda podem todos vir a tona e ser “a Revelação que vem 
à segunda pessoa!” Esta é a única “Foto” do tempo quando “a igreja 
inteira está Junta” na Bíblia. E nessa “foto” Jesus é permitido ser o 
Cabeça VIVO da Sua própria igreja ao invés de uma organização 
feita por homens controlado por mero homens.

Cada pessoa em que Cristo Vivo habita precisa ser Livre para ser 
movida e usada por Jesus no meio do que está acontecendo naquele 
instante. Somente ISSO é o “Corpo de Cristo”. As “Reuniões” são 
então aquilo que transborda do que já acontece dia-a-dia “de casa 
em casa” da Vida Juntos em Jesus. JESUS deve reinar e dirigir o 
Seu POVO e usar Seus Dons O TEMPO TODO, nos lares e nas 
chamadas “reuniões”. Homens vão tentar imitar isso tornando-o 
apenas um momento simbólico de “compartilhar” (sabe-se lá o que 
é isso), mas mantendo-se no controle. Não aceite nenhum esquema 
quando JESUS pode, em vez disso, viver por meio de todos os Seus 
Dons e Seu Povo.

Como já vimos, Paulo em 1Coríntios 14 claramente descreve 
o tempo quando “a igreja inteira” está junta. Ele descreve o 
envolvimento de todos os Santos que têm Jesus vivendo dentro 
deles. Cristãos, como descrito alguns momentos antes na carta 
(Capítulo 12), que estão vivendo todos os dias juntos debaixo do Seu 
Senhorio deveriam continuar a viver como Sacerdotes quando 
a igreja estiver junta em um lugar. Todos têm uma oportunidade 
para ouvir Jesus e obedecer a Sua Liderança momento a momento 
como Sacerdotes verdadeiros toda vez que a igreja está reunida. 
Não existem homens ou mulheres religiosos dominando o tempo 
ou definidos previamente para darem um discurso pré-ensaiado 
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Isso é sobre o SEU coração para “um Reino de Sacerdotes”, com 
Jesus realmente sendo Cabeça do Seu Corpo na prática. Mas, com 
certeza, essa discussão não é sobre algum tipo de versão infantil e 
nada Bíblica de “todo mundo fala o que pensa”, cada um “tem a sua 
vez” “fala o que dá na cabeça” e “todos expressando alguma coisa” 
ou “se você falou mais do que 5 minutos semana passada então 
não pode falar nada essa semana” etc., etc. Certamente a Igreja 
dEle não é uma “democracia”. A Igreja dEle é para ser Teocrática 
onde UNÇÃO, DONS e o PENSAMENTO DELE MOMENTO 
A MOMENTO Reinam sobre as nossas interações de maneira 
surpreendente e constantemente dinâmica. Às vezes (não algo 
planejado) uma pessoa pode estar correspondendo com Deus em 

voz alta por um período de tempo longo. Mas não é algo “esperado” 
para aquela vez ou qualquer vez.

Há liberdade e obediência a Seus Caminhos em 1Co 14. Mas não 
esqueça que Paulo também tratou nesse capítulo com possíveis 
abusos por pessoas ignorando a chefia ou abusando da sua 
“liberdade” por ambição ou emoção ou falta de sabedoria. Mais 
uma vez, lembre que o contexto inteiro de 1Co 14 inclui “capítulos” 
10-13 onde o Coração de Deus é que Seu Povo viva como “um 
só Pão”, discernindo o Corpo e vivendo DIARIAMENTE com 
vidas interligadas assim como a mão é interligada aos dedos e ao 
punho. Nesse contexto de VIDA Bíblica na igreja, 1Co 14 também 
pode ser obedecido. “Quando revelação vier ao segundo, deixe o 
primeiro SE SENTAR.” Nenhum “show” e nenhum “homem santo” 
liderando o show. “Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre!” Não 
se pode permitir que o medo, a ganância, o poder e a ambição de 
alguns roubem a Herança do Seu Povo. Jesus está VIVO e está 
FALANDO através dos Seus Dons “como Ele quer” quando somos 
realmente o Seu Corpo, em vez de encenando uma cerimônia num 
dia santo.

Sim, talvez haja “supervisores” que servem e ajudam a facilitar. 
E, sim, existe ocasiões em que é preciso “proclamar” em lugares 
públicos para os desCrentes como Paulo fez em certos ocasiões 
relatado no livro de Atos. Mas, diferente de hoje, até nessas ocasiões 
de “proclamar” houve “diálogo” (a palavra em Grego para o que 
aconteceu em Troas)não “monólogo” ininterrupto. E esse tipo de 
situação de “proclamação” com os desCrentes em Eféso ou Atenas 
não deve ser confundido com os tempos quando “a igreja inteira 
está Junta”. (Com certeza, entretanto, os desCrentes vão muitas 
vezes estar presente quando a Família de Deus estiver junta1Co 
14.) Ocasiões quando o Corpo de Cristo local está tendo um tempo 
especial no mesmo lugar juntos é muito diferente de quando alguém 
está “pregando na praça” para uma massa de pessoas desCrentes. 
Um exemplo é quando Paulo usou uma “escola” pagã para poder 
falar com desCrentes sobre Jesus (Atos 19:8-10) levando a Palavra 
de Deus para “todos que estavam na Província da Ásia”. Isso, claro, 
é diferente de quando a igreja, as pessoas Redimidas e nas quais Ele 
Habita, estão reunidas como em 1Co 12-14 ou Atos 20 onde Paulo 
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“dialogou” (como mencionado na palavra grega) com a sua Família 
até a madrugada num contexto informal.

Jesus deseja construir Sua Igreja contra a qual as portas do inferno 
não mais prevalecerão! “ASSIM é COMO todos os homens saberão 
que são MEUS Discípulos.” Ele quer que NÓS nos “tornemos 
uma habitação” para Ele, diariamente interligados “unidos e 
ligados” e “lutando como Um Homem pela Fé”. Por meio dessa 
Expressão de Vida, intimidade diária de “mãe, irmão, irmã”, que 
tem o seu começo em Jesus, É POSSÍVEL para todo Seu Povo (do 
transbordar de vidas totalmente interligadas “diariamente”, Atos 
2:42-47, 1Co 12-13) SER útil pelo Espírito de Cristo, a qualquer 
momento. É realmente simples. :) EXATAMENTE como era 
quando Ele esteve aqui conosco fisicamente, JESUS é quem tem a 
última palavra. Quando não estivermos impedindo o Seu Espírito 
com planos feitos por homens, hierarquias, liturgias, tradições, 
espetáculos e vidas mundanas e independentes, Ele torna-se livre 
para se expressar e expressar os Seus Dons, igual quando Ele estava 
presente fisicamente aqui. O Seu Pensamento e Unção Atual, seja 
por um momento ou “até a madrugada”, é nossa paixão. “Quando 
revelação vier ao segundo, deixe o primeiro se sentar...!”

Liderança de Jesus
Na vida
Depois de ter falado tudo isso, é essencial dizer de novo que 
NADA disso realmente importa se não tem Qualidade de Vida 
diária descrita em 1Co 12-13 como condição prévia a capitulo 14. 
A verdade é que sem Vida diária isso é um tanto “perigoso”. Não 
podemos simplesmente falar sobre “reuniões” sem perder algo 
muito crucial. O Assunto abrange muito mais. É sobre a Dinâmica 
de Vida de Jesus no Seu Povo. E pessoas religiosas vivendo vidas 
mundanas, desConectadas, egocêntricas são a razão por que 
o show pre-programado por um homem santo tornou-se uma 
“proteção” óbvia de homens pecaminosos, fantasiosos, usando a 
sua “liberdade” como palco para suas próprias ambições. Qualidade 
de Vida diária, 1Co 12-13, é um pré-requisito e suposição para a 
Liberdade de 1Co 14.

Precisamos ajuntar essas “fotos” mencionadas antes sobre o tempo 
quando os Santos estão todos juntos como um Sacerdócio, e não 
como uma “congregação”, com a Vida diária de Atos 2:42-47, 1Co 
12, Hb 3:12-14 e “CEM mães, irmãos e irmãs”, como é para ser 
(Ef 3:11). Jesus disse que esse É o Plano. É a Qualidade de Vida 
para a qual Ele chamou o Seu Povo a viver Juntos que está em 
jogo aqui, não meramente um “jeito para reunir”! Ele deseja 
uma Herança, não uma “reunião” ou uma troca de “conhecimento” 
ou “adoração emocionante”. O Seu Coração é para um Homem 
Unido, um Cristianismo Verdadeiro de Lucas 9:23-27, 57-62, “do 
menor até o maior” vestidos com SEU Espírito.

Não é sobre ser um pouco mais descontraído e flexível nas nossas 
reuniões pré-planejadas ou não, para depois dizer que foi “guiado 
pelo Espírito”. Só porque não sabemos de antemão o que iremos 
fazer não quer dizer que as coisas então vão ser “guiadas pelo 
Espírito”. Dificilmente. Não é NADA assim. Mas como “Janes e 
Jambres” quando os impostores são vistos de perspectiva mundana 
aparentam ser similar às coisas Reais.

A diferença entre simplesmente reformar religião denominacional 
versus viver na realidade de Jesus vivo e ressurreto... é surpreendente. 
Modificar criativamente “reuniões” e “estrutura” (dentro de um 
prédio religioso ou numa “casa”) não é tão importante comparado 
com a Oportunidade que Ele nos oferece hoje. Ele não está nos 
chamando para uma estrutura “nova e aperfeiçoada”. Ele está nos 
chamando para um relacionamento cotidiano de comer juntos 
da Árvore da Vida, com O Ungido! Ah, SIM, isso vai mudar 
nossas “reuniões”, mas isso é o Fruto, não o alvo. Simplesmente 
nos atualizando em doutrinas novas e aperfeiçoadas, técnicas, 
dinâmicas de grupo, jeitos de como morar próximos um do outro, 
uma “bolsa comum” que não é Bíblica, ou uma das inumeráveis 
maneiras novas de tradição ou costume é sem sentido, na realidade. 
O que realmente queremos (se desejamos o que Ele Deseja!) é um 
Lugar onde JESUS pode morar e “circular” (Ap 1-2) desimpedido 
como REI Vivo e Reinando. Somente isso é VIDA ZOE (é o que 
Jesus a chamou). SOBREnatural, Vida Celestial, de natureza 
Indestrutível e Eterna, Realidade que é completa em si só de um 
Reino Invisível de Poder e Verdade e Amor e Vida. Jesus trouxe 
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essa “Vida Plena”, Vida de “Rios de Água Viva” para o Seu Povo de 
uma outra dimensão, um Universo que não pode ser visto com 
olhos humanos em freqüências de luz da terra.

Vida em Cristo Juntos não se trata de “como se reunir”. O que 
Jesus trouxe à terra com uma Hoste de Anjos não poderia ser 
tão banal e superficial como isso. “Reuniões” onde mais pessoas 
podem “participar”, foi por ISSO que Jesus morreu? DE JEITO 
NENHUM! Jesus não veio à terra para nos trazer uma nova 
maneira de se reunir ou “ter igreja” ou começar algum “movimento 
religioso”. Isso seria muito falho comparado com “Suas Intenções, 
agora mediante a Igreja! (Ef 3:10). Ele quer aniquilar, dizimar, 
e humilhar publicamente o inimigo e transformar vida após vida 
após vida no caráter, Vida, Sabedoria e Poder do Filho. Ele “leva 
muitos filhos para Glória” não simplesmente para Salvação. Jesus 
está construindo a Sua IGREJA contra a qual as portas do inferno 
NÃO prevalecerão. Pela Graça de Jesus Cristo e de baixo da Sua 
Autoridade, estamos trazendo de volta os nossos filhos, nossas 
filhas, famílias e vizinhos da sedução e escravidão de satanás. 
Vidas estão mudando. Ele nos trouxe um Reino completamente 
novo para morar ao Seu lado, ar fresco para respirar, olhos novos 
para ver, e um novo coração para poder sentir e amar. E tudo na 
vida é afetado nessa mudança, incluindo “reuniões”!

Dá para ver que isso requer coragem? Você vê que exige fé e 
obediência? Pode ver que isto mudará sua vida se começar a viver 
nestas coisas? Você não será mais amarrado à cama! Somos um 
Reino de Sacerdotes todos os dias. E, reuniões são uma coisa a 
mais, na verdade. Noventa por cento do nosso crescimento vem 
da nossa vivência juntos, e talvez apenas dez por cento venha das 
reuniões. Isso significa que você tem que sair da sua casa e entrar 
nas casas dos outros. Você pode levar água ou comida ou roupa 
até a casa dos irmãos. Quando você vê alguém se irritando com 
uma criança, talvez seja necessário tirar um tempo e conversar 
sobre isso e caminhar com ele. Quando vir orgulho na vida de um 
deles, então coloque seu braço ao redor dele e peça que não tenha 
orgulho. Quando vir egoísmo na vida de um irmão, coloque seu 
braço ao redor dele e diga: “Por favor, não seja mais egoísta”. Nós 
não fechamos os nossos olhos até a próxima reunião. Vivemos 

no meio da vida um do outro todos os dias como sacerdotes que 
fazem o trabalho de Deus e como “cem mães, irmãos e irmãs”. Isso, 
também, é um mandamento absoluto de Deus em Hebreus 3 e em 
muitos outros lugares.

Hebreus 3:12-14: “Tomem então cuidado, irmãos, para que nenhum 
de vocês se afaste para longe do Deus vivo, levado pelo seu coração 
mau e incrédulo. Pelo contrário, fiquem ao lado, encorajem e 
admoestem uns aos outros todos os dias enquanto dura esse 
tempo de ‘hoje’, a fim de que ninguém endureça o seu coração pelo 
engano do pecado. Porque se mantivermos firmemente até ao fim 
a nossa confiança no Senhor, como quando nos tornamos cristãos, 
participamos de tudo o que pertence a Cristo.”

Note bem o que esta passagem diz, isto vem de Deus. Deus 
Todo-Poderoso diz a você e a mim que devemos admoestar 
um ao outro e ajudar um ao outro todos os dias. Devemos estar 
diariamente ao lado um do outro. O Espírito Santo escolheu dizer 
“todos os dias”. Ele não disse todos os domingos. Ele não disse 
todos os domingos e nas quartas-feiras. Ele nem mesmo disse em 
reuniões. Ele diz para se envolver no nível de Verdade na vida um 
do outro todos os dias. Se outros estão disponíveis ou poderiam 
estar, e você escolher de não se envolver por causa de estilo de 
vida, orgulho, egoísmo, ou escolha de moradia, Deus diz que você 
vai endurecer e não vai poder sentir o que Ele sente. Você estará 
enganado em pensar que sabe o que é certo, mas realmente você 
não sabe. É isso que as Escrituras especificamente dizem! Ele 
não disse simplesmente para fazer isto. Ele disse que se não fizer 
isso, ficará muito machucado. Se eu não tenho irmãos que falam 
diariamente comigo sobre minha vida—diariamente—então vou 
ficar duro. Eu serei enganado. Talvez você diga: “Mas eu leio a 
minha Bíblia todos os dias!” “Mas eu oro todos os dias!” “A minha 
esposa é Cristã e eu a vejo todos os dias!”. Não foi isso que Deus 
disse. Você pode ler sua Bíblia e pode orar todos os dias, mas 
se você não se envolver todos os dias em vidas de outros, ficará 
mais e mais duro, e cada vez mais enganado. Deus disse isso em 
Hebreus 3:12-14. Você acredita no que a Bíblia diz? Acredita na 
pessoa de Deus?
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Quem escreveu a Bíblia? Deus! Deus diz que temos que nos 
envolver na vida um do outro todos os dias. Se você me vê sendo 
egoísta, você precisa vir e me dizer “Irmão, não seja egoísta. Isso 
deixa Jesus triste”. Se você me vê sendo orgulhoso, por favor, me 
ajude e me faça lembrar que Deus se opõe ao orgulhoso. Eu não 
quero que Deus se oponha a mim! Você tem que me ajudar, porque 
eu não consigo ver isso sempre. Ninguém consegue. “Admoeste 
uns aos outros todos os dias a fim de que ninguém endureça o 
seu coração pelo engano do pecado.” Isto é uma parte importante 
(e quase totalmente desobedecida mundialmente) da nossa vida 
diária juntos. Isso é umas das maneiras principais que você é um 
sacerdote usando seus dons, e um “embaixador por Cristo, como 
se Deus exortasse por seu intermédio”.

Se você colocar em prática estas verdades que sempre estiveram 
em suas Bíblias, ficará surpreendido ao ver o quanto mais perto 
de Jesus você estará daqui a dois anos. “Admoestem um ao outro 
todos os dias.” Fiquem envolvidos “todos os dias” com as crianças 
uns dos outros, nos casamentos e nos lugares de trabalho. Vá até 
lá! É necessário que você saia da sua “zona de conforto” e vá até 
lá quando você não teria feito assim antes! Sim, eu quero dizer 
VOCÊ! :) Por favor, para Jesus! Fale a Palavra “como vinda de 
Deus” na vida um do outro, de modo prático, diariamente. “Então, 
quando vocês se ajuntam, irmãos, todos têm uma palavra de 
instrução, uma canção, uma revelação”. “Quando revelação vier ao 
segundo, deixe o primeiro se sentar.” Ao colocar isso em prática, 
talvez descubra que alguns que você pensou que eram Cristãos 
não amam Jesus o tanto quanto você sempre pensou que amavam. 
Também pode ser que ache alguns se tornando mais fortes e mais 
sábios do que você antes poderia imaginar. Os meios de Deus 
expõem os fraudulentos e os falsos e fazem o fraco muito forte. 
Glória a Deus!

Estas riquezas foram confiadas a você. Ponha em prática por causa 
de Jesus. Você precisa definir o que um Cristão realmente é de 
acordo com que Jesus disse. Você tem que entender liderança e o 
que ela realmente deve ser. Vivam suas vidas juntos, diariamente 
encorajando e ajudando uns aos outros a crescerem. Ajudem uns 
aos outros a crescerem e amarem mais Jesus ao longo de suas tardes 

e ao passar de suas noites. Venham, e se reúnam em um círculo ao 
redor do Rei Jesus.

A Bíblia é 100% verdadeira por completo. É sobre Jesus e Seus 
seguidores. São Histórias de como eles sentiram dor e como eles 
aprenderam nas suas experiências com Deus. Podemos com certeza 
aprender das suas histórias, mas podemos também aprender da 
mesma maneira que eles aprenderam: fitando os nossos olhos em 
Deus juntos nas nossas vidas cotidianas. Nesse sentido, somos 
também “cartas vivas”. Toda a leitura no mundo nunca poderia 
nos mudar do modo que a experiência conjunta de Vida pode nos 
mudar. Coisas profundas que queremos aprender nunca chegam 
inteiramente ao nosso coração quando são apenas lidas em um 
papel. Ao aprendermos coisas juntos todos os dias, Jesus nos ensina 
as lições profundas da vida que nunca aprenderíamos com todo 
o estudo Bíblico do mundo, embora essas verdades estejam nas 
Bíblias de todos. “O pilar e a fundação da Verdade é a ekklesia—a 
igreja” “A VIDA se torna a Luz dos homens”.

A Vida não foi feita para ser como uma escola primária onde 
aprendemos idéias e depois acreditamos em certas coisas ou em 
um “credo”. A verdade é que Deus nos chamou para nos tornar 
os mesmos homens e mulheres de Deus como aqueles que foram 
antes de nós—conectados ao mesmo Deus como eles eram—
profundamente apaixonados com o mesmo Jesus como eles eram 
apaixonados. Para que isso aconteça, nós não somente precisamos 
saber o que eles sabiam, mas precisamos sentir o que eles sentiram. 
Para sentir o que eles sentiram Deus precisa nos levar numa jornada 
similar à deles. Então começamos essa jornada de aplicar juntos a 
Palavra de Deus às nossas vidas. Caminhamos nessa jornada com 
lágrimas nos olhos, com nossos pontos fracos e fortes, amando um 
ao outro e ajudando um ao outro—nas horas dif íceis e nas horas 
legais—com nossos olhos em nossa Esperança, nosso Messias. 
Estamos sempre prosseguindo, confiantes que Deus vai nos 
sustentar e ajudar ao ficarmos juntos.

Se você amar Jesus e construir da maneira correta, as portas 
do inferno não irão mais prevalecer. O pecado será derrotado. 
Fraquezas e doenças serão curadas. Pecados serão perdoados. 
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Bondade levará muitos ao arrependimento. Relacionamentos serão 
construídos ou restabelecidos, além do que você poderia imaginar 
nos seus sonhos mais maravilhosos. Você brilhará como as estrelas 
no universo, resplandecendo a bondade de Deus. E a Noiva, a 
Igreja, “irá se preparar” e estar pronta para quando o Noivo voltar!! 
Amém?

A Intenção de Deus...AGORA!
Eu assisti um documentário uma vez sobre Albert Einstein. Na 
introdução havia uma frase que dizia algo assim: “Uma vez em um 
longo, longo, longo, período, aparece um homem que vê o universo 
com olhos diferentes e muda o universo em que vive.” Queremos 
colocar esse desafio diante de você. Seja o tipo de pessoa que Vê 
o universo, não por olhos naturais, mas por olhos Espirituais. 
Aceite o desafio de ser uma daquelas pessoas que Hebreus 11 
menciona. Veja a visão de Deus de uma habitação para Deus 
pelo espírito com glória cada vez maior. Imagine com os olhos 
do coração, assim como diz que os cristãos no livro de Hebreus 
capítulo 11 visualizaram. Eles enxergaram a Cidade cujo Arquiteto 
e Edificador é Deus e então não ficaram satisfeitos com mais nada. 
Não estavam dispostos a voltar para a cidade velha. Viram o Plano 
Celestial a distancia e mesmo se não conseguissem apreender 
isso com suas próprias mãos, mesmo se não conseguissem ainda 
viver naquela Cidade que Deus havia destinado para eles, eles não 
queriam retroceder. “Por essa razão Deus não se envergonha de ser 
chamado o Deus deles e eles Seu povo.”

Esse mesmo desafio está diante de você e de mim. Dê uma olhada 
no mundo ao seu redor, no universo que você se encontra, e 
especialmente na “igreja” que você se encontra e tenha um zelo 
que o consome para a Casa do Pai. Deixe o Seu Zelo consumir 
você de tal maneira que você estaria disposto a ariscar tudo em 
sua vida para ver isso se cumprir no seu meio. Você arriscaria a sua 
vida. Você arriscaria a sua família (Salmo 69:8-9). Você arriscaria 
o seu trabalho. Você arriscaria qualquer coisa para Deus e Seus 
propósitos. Isso precisa ser o cerne do nosso ser. Biblicamente 
falando, só existe esse tipo de Cristianismo. Esse pensamento ou 

idéia não é muito estimado, mas em Romanos 4 diz: “Aqueles com 
a fé de Abraão são filhos de Abraão”.

Então qualquer que seja a situação ou igreja em que você se encontra 
e onde quer que você esteja (seja qual for o país ou lugar que você 
tenha ou diz ser seu lar agora), você precisa ter muito, muito 
cuidado para não aceitar algo que Deus não aceita. Não aceite algo 
por preguiça, ignorância da Palavra de Deus ou por falta de visão 
ou pecado em sua própria vida que o cegou ou deixou aleijado de 
tal maneira que se sente inadequado. Não deixe aqueles que estão 
conformados com Laodicéia chantageá-lo ou intimidá-lo para que 
aceite a mornidão.

Talvez você acredite que é somente “leigo” e não tenha nada a 
oferecer. Talvez você pense que a sua opinião não importa muito 
porque há tantas pessoas por aí que são sábias e mais estudadas, 
então pensa: “Quem sou eu para discordar?” Só quero encorajar 
você porque não importa quem você seja, você tem algo a oferecer. 
Se você já invocou o nome do Senhor e pediu a Ele para controlar 
sua vida, você tem algo a oferecer. Se você já pediu a Ele para lavar 
os seus pecados, você tem algo a oferecer. O Desejo Dele é que, 
do menor até o maior, todo homem possa conhecê-LO, viver nos 
Seus conselhos e ter comunhão com Ele, em toda Sua Plenitude, 
diariamente.

Uma vez em um período muito, muito grande aparece um homem, 
ou um povo, que está disposto a questionar o universo ao seu redor 
e mudar o mundo em que vive. Hebreus 11 é sobre isso. É para isso 
que Deus chamou cada um de nós a ser se tivermos a coragem e a 
disposição, e se estamos em comunhão com a cabeça. Permaneça 
nEle e terá muito fruto como resultado. Você pode ser a pessoa que 
faz a diferença no mundo em que você vive.

Espero que tenhamos esclarecido pelo menos um equívoco que 
tem permeado a sociedade Cristã, a de pensar que se tornar um 
Cristão é o final da história e então que “freqüentar a igreja de sua 
escolha no domingo” é a subsistência até Jesus voltar e você ir para 
o Céu. Quero exterminar totalmente esse pensamento porque não 
é o pensamento de Deus. Deus chama esse conceito de religião 
falso e Laodicéia, a qual O deixa a ponto de vomitar.



�� ��

“A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a 
multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e 
autoridades nas regiões celestiais.” Efésios 3:10

Essa é a intenção de Deus AGORA MESMO! A Sua vontade é de 
tornar conhecida a Sua multiforme sabedoria mediante a Igreja. 
Não por meio de indivíduos que são salvos, e não por meio de uma 
sociedade impotente de pessoas que se reúnem num dia programado 
durante a semana de terno e gravata... mas mediante o tecido da vida, 
mediante uma comunidade de pessoas que crêem que são “unidos 
e ligados pelo auxílio de todas as juntas” por pessoas que os dons 
são tão interligados que “são membros um do outro”. Compactados, 
“um só coração, uma só mente, de um acordo e um só propósito”. 
Esforce-se para essa visão encontrada em Atos de crentes que não 
eram possessivos de possessões, unidos”dedicados ao ensino dos 
apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações”, e “diariamente 
nos lugares públicos e de casa em casa”. Veja com novos olhos o Povo 
de Deus como um organismounificado, constituído de um tecido de 
Vida contra o qual as portas do inferno não consigam prevalecer. 
Religião baseada em “freqüência” é aceitável para os hindus ou 
muçulmanos, mas não é o que Jesus começou e ordenou.

A Sua intenção é “que agora, mediante a Ekklesia” por meio de um 
Organismo real e não um monte de pessoas freqüentando algum 
lugar, mas vidas que são interligadas, “confessando pecados um 
para outro” “carregando as cargas uns dos outros” e “amando um 
ao outro”. É esse tipo de vida que pessoas podem enxergar. E é a 
esse tipo de vida que Jesus estava se referindo quando Ele falou que 
é pelo “amor que tem um para outro” que “todos saberão” que isso 
vem do céu (João 13). Ele disse que isso iria “despojar os poderes 
e as autoridades”. A intenção de Deus é agora “mediante a Igreja” 
humilhar publicamente satanás e todos os poderes e as autoridades. 
E Sua intenção, de acordo com as escrituras, é “AGORA” mediante 
a igreja para pôr os seus inimigos debaixo de Seus pés, não somente 
na Sua segunda vinda e no supremo Reino Eterno, a obra completa 
de Deus, mas AGORA.

E, com certeza, não estamos falando de utopia. E não estamos 
falando sobre uma reforma social, não uma idéia pós-milênio, e 

não “teologia do domínio”. Não sobre um show de poder, mas uma 
cruz... Estamos falando sobre um Povo expressando Vida junto 
da mesma forma que Jesus expressou a vida dEle, como Rei dos 
reis. Ele nasceu um filho bastardo numa manjedoura, andou num 
burrinho emprestado, e praticamente não teve bens própriosnão 
teve poder, nem educação, nem plataforma política nem mesmo 
“qualquer beleza ou majestade que nos atraísse a Ele”. Estamos 
falando sobre ser alguém que ama as pessoas onde estão, que 
pode enxergar o coração do homem e os levarem até a cruz. É 
sobre mostrar às pessoas o escândalo da existência e da vida dEle, 
e chamá-las para serem pescadores de homens. Para fazer parte 
da Sua Casa, Sua “moradia”. Para se tornarem pedras vivas. “Antes 
nem sequer eram um povo, mas agora são o povo de Deus.” Esse é 
o desejo do coração de Deus.

Receba Jesus de Nazaré, com um Reino “não desse mundo”, não 
como conquistador de Roma ou de qualquer país que moramos, 
ou do sistema “religioso”. Receba Ele simplesmente como o Rei 
Carpinteiro que amava, perdoava e deu Sua própria Vida... e que 
está disposto a virar mesas no templo e a fazer um chicote se for 
necessário pelo amor por Seu Pai e pela Casa dEle.

Jesus estava disposto a enxergar o universo em que Ele morava com 
outros olhos e por meio disso Mudá-lo, e Ele nos chama para ser 
esse mesmo tipo de pessoa. Isso não é transmissão de informação. 
É um chamado para santidade, e consagração aos propósitos de 
Deus e um chamado para levantar a visão dEle nos seus corações e 
suas vidas. Dobre seus joelhos e ore. É um chamado não somente 
para mudar o universo visível, mas também o universo invisível. 
“A Sua intenção é que agora mediante a Igreja, a multiforme 
sabedoria de Deus se torne conhecida dos poderes e autoridades” 
e para todos os povos...

Então deixe a brasa viva purificar seus lábios e seu coração, olhe 
para Deus e clame: “Eis-me aqui, Envia-me!”




