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A NOIVA PREPARADA 
setembro 1996, Komba, África 

Não vai demorar, Jesus vai voltar para a Sua Noiva. A Bíblia diz que quando a Sua Noiva já se aprontou 
Jesus vai voltar para Ela. Como podemos nos posicionar para estarmos preparados? 

Podemos ajudar um ao outro a conhecer Jesus melhor quando ajudamos um ao outro a deixar o pecado, a 
amar um ao outro mais e a cuidar mais das necessidades dos outros do que cuidamos das nossas próprias 
necessidades. São os ensinamentos de Jesus. Foi assim que Ele viveu a Sua vida por nós e agora Ele tem 
nos chamado para vivermos assim um pelo outro. É dessa forma que a Noiva se prepara para a volta do 
seu Noivo, Jesus. 

A vontade do Pai é que nos tornemos uma Noiva cada vez mais formosa ao aprendermos como amar de 
verdade o outro mais do que a nós mesmos. 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. 

A vontade do Pai por nós não é que "freqüentamos a noiva", mas que sejamos a Noiva. Isso só é possível 
ao amarmos uns aos outros e compartilharmos vida um com outro a cada dia. 

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 coração e não existem mais barreiras entre minha 
casa e a sua casa. Eu deixo o egoísmo e o orgulho, deixo a preguiça e a incredulidade, e amo os outros 
como Jesus tem me amado. Quando todos fazem isso do menor ao maior, Jesus derrama o Seu óleo de 
cura e somos Igreja e uma Noiva bela. Se estivermos satisfeitos freqüentando algum lugar no domingo, 
perderemos o coração e o chamar do nosso Deus, e seremos como outras religiões que não têm sentido. 

O CONVITE DE DEUS AO MUNDO 
O convite de Deus para o mundo inteiro é que todos sejam, juntos, um Lar para o Pai, o Filho e o Espírito 
Santo—que sejam uma Noiva a qual já se aprontou para a volta do seu Noivo lindo, Jesus. Jesus disse: 
"Assim é como todos vão saber que são Meus discípulos", não como cantam no culto de domingo, e nem 
como pregam sermões tampouco pelas suas reuniões, mas sim pela maneira de "como vocês amam um ao 
outro diariamente". Assim é como todos os homens vão saber que isso vem do Céu. O mundo PRECISA 
nos ver amando um ao outro. Não tem como as pessoas verem pelas paredes de um salão uma vez por 
semana. Ao final das contas é muito difícil amar um ao outro dentro de um salão. Vão ver a gente amando 
quando carregamos as cargas uns dos outros, quando cuidamos do outro quando está doente, ou quando 
nos vê dando para o outro o melhor que temos. É assim que os homens vão saber que somos Seus 
discípulos—não somente pelo que cremos mas pela maneira que vêem a gente amando um ao outro. Isso 
é o chamar de Deus para Seu Povo hoje. 

CONSTRUA NA ROCHA 
Construa na rocha de colocar em prática a Sua Palavra. Se qualquer hora ouvir alguma coisa que Jesus 
estiver dizendo, faça algo sobre aquilo hoje. Tome ação e mude para Jesus, hoje. Não fique só pensando 
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sobre aquilo. Aja. Jesus falou que isso é construir na Rocha—não somente ouvir as Suas palavras mas 
colocá-las em prática. Discípulos de Jesus fazem isso! Então, irmãos e irmãs, sejam a Igreja para a Glória 
de Deus. Sejam uma Família todos os dias, juntos. Deixem Jesus se orgulhar de vocês. 
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REMOVAM AS PAREDES 
Mzuzu, África, 1996 

Hoje em dia em quase todos os países o corpo de Jesus está dividido em muitas partes. Existem muitas 
razões porque o Corpo de Jesus está tão divido. Às vezes é por causa do orgulho e da ambição de certos 
homens. Às vezes é porque existem diferenças nos ensinamentos e as pessoas acabam se dividindo por 
causa disso. Muitas vezes o corpo de Jesus se divide por causa de problemas de personalidades. As 
pessoas se chocam e depois seguem seus próprios caminhos. 

A nossa obrigação e responsabilidade diante de Jesus é remover as paredes e barreiras. Jesus quer que o 
Corpo de Cristo se torne UM no mundo inteiro. Há, entretanto, algumas coisas que precisam mudar para 
que isso possa acontecer. Precisamos tratar com nosso egoísmo e orgulho. Para entender os ensinamentos 
de Jesus precisamos estar juntos, não viver isoladamente. Nós precisamos ser receptivos e humildes para 
aprendermos um com o outro. 

Uma das coisas que divide o corpo de Jesus em muitas partes é o desejo dos homens em colocar placas na 
frente das igrejas. Se conferirmos somente na Bíblia, saberemos que na verdade a Igreja verdadeira 
realmente nunca teve um nome. Não havia "igreja Batista" na Bíblia, e nem "Apostólica", ou "igreja do 
Nazareno". Tampouco "Menonitas" ou "Carismáticos". Somente existe o Corpo de Jesus. 

Quando lemos sobre as Igrejas na Bíblia, são conhecidas por vários nomes. Mas são descrições, não 
títulos. Uma igreja pode ser referida como: "a igreja de Deus em Corinto" ou "os primogênitos". É a 
mesma coisa. Tanto pode ser referida como: "os eleitos" quanto como "os escolhidos". O que não deixa 
de ser a mesma coisa: a igreja de Deus em Corinto. Todos esses nomes são descrições de quem eram, e 
não um rótulo ou título. Por exemplo, se eu dissesse: "irmão João", isso poderia ser um título. Mas se 
dissesse: "João, meu querido irmão", isso é uma descrição, e não um título. As igrejas na Bíblia são 
descritas de várias maneiras. Mas nunca eram chamadas por títulos. Nenhuma vez na Bíblia a Igreja tem 
um nome registrado. "Igreja Batista" é um nome de uma denominação; "irmãos em Cristo" é uma 
descrição. "Batista" é um nome de uma organização. Isso é uma das coisas que nos divide em pequenos 
pedaços. Porque se você tiver um nome diferente do que o meu, então isso nos faz diferentes. 

Ainda existe poder no Sangue? Precisamos nos dividir sobre nomes? Você precisa de um nome além do 
nome de Jesus? Não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo do céu não há nenhum outro nome dado 
aos homens pelo qual devemos ser salvos. Não precisamos ser "Batista" nem "Menonita", nem 
"Apostólica" nem "Adventista do Sétimo Dia". Precisamos amar Jesus e amar uns aos outros. Ponto 
final. Ainda HÁ poder no Sangue e nada deveria nos dividir um do outro. Se existir uma divisão entre 
mim e você, deveria ser somente porque um de nós não quer amar e obedecer a Jesus. Isso traria 
separação. Mas isso é a única coisa que deveria nos separar de nossos irmãos. Se você tem o nome 
"Batista", e eu sou "Adventista do Sétimo Dia", então temos uma divisão entre nós que deixa Jesus triste. 
Se vivermos nossas vidas juntos e nos interessarmos um pelo outro sem os nomes de "Batista" ou 
"Adventista do Sétimo Dia", então podemos aprender juntos a amar e obedecer a Jesus. Mas se tivermos 
nomes diferentes, não podemos estar JUNTOS. 

QUAL É O NOME DA SUA IGREJA? 
Por amor a Jesus, não devemos ter barreiras. Paulo disse dessa maneira: "Maldito todo aquele que não 
ama o Senhor". Não deve haver nenhuma outra maldição. Precisamos remover as paredes, as barreiras e 
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as placas. Então se tiver uma igreja na sua cidade e há poder no Sangue, então podemos ser Cristãos 
juntos sem existir títulos. A igreja da qual nós fazemos parte nos Estados Unidos está em existência por 
mais de dez anos e nunca tivemos um nome, nunca. Quando alguém nos pergunta: "Qual o nome da sua 
igreja?" respondemos, "Nós amamos Jesus". Se essa pessoa for Batista, não tem uma barreira. Ela não 
pensa que estou competindo e sendo assim, eu tenho como convidá-la para simplesmente amar Jesus 
também, sem existir a barreira de qual religião eu sou. Quando alguém pergunta a uma das nossas 
crianças: "De qual 'igreja' você é?" elas não sabem como responder sem talvez dizer: "Todos que eu 
conheço amam Jesus". Se alguém perguntar: "Qual 'igreja' você freqüenta?" as nossas crianças dizem: 
"Como assim?" Elas fazem parte da Igreja todos os dias. Elas não freqüentam a 'igreja'; elas são a Igreja. 
E as crianças sabem disso em seus corações, mesmo quando são bem pequenas. 

É muito importante em nossas vidas que não nos dividimos por denominações. É preciso que comece 
consigo mesmo e com as pessoas no mundo religioso, as quais você estende a mão. Implore a elas para 
não terem paredes ou barreiras. Se ainda há poder no Sangue, não podemos ter paredes. Ter um nome que 
não está na Bíblia cria paredes. Algumas pessoas dizem: "Mas o nosso nome está na Bíblia. A nossa 
'igreja' se chama 'Igreja de Deus' e a Bíblia diz que a Igreja em Corinto se chamava 'Igreja de Deus'. Então 
nós temos um nome que está na Bíblia". Não seria bom pensar assim porque Paulo não deu um titulo para 
Igreja. O que ele disse foi: "A Igreja que pertence a Deus". Não foi: "A Igreja de Deus em Corinto", mas 
porém, "O povo de Deus que mora na cidade de Corinto". Foi uma descrição e não um nome e, também, 
ele chamava esse mesmo grupo de pessoas por dois ou três outros nomes. Sendo uma descrição, existem 
muitos nomes para a Igreja. Mas ao construirmos um nome para nós mesmos e esse nome se torna quem 
somos, pisamos sobre o sangue de Cristo porque criamos paredes entre nós e outras pessoas que amam 
Jesus. Se estiver disposto, a melhor resposta quando alguém te perguntar: "Qual é o nome da sua 'igreja'" 
é dizer: "Eu amo Jesus. E você?" Isso é a melhor resposta. Aí não existem barreiras a não ser se amarem 
Jesus ou não. Isso é o caminho de Deus e da Bíblia. Não nos separamos por causa de nomes. Como o 
apóstolo disse: "Pequeninos, amem uns aos outros". É isso que fazemos. Não temos orgulho da nossa 
"igreja", mas nos orgulhamos em nosso marido, Jesus. Amém? 

Alguém que eu conheço estava conversando com um "pastor". O pastor ficou surpreso quando essa 
pessoa lhe disse que elas, como pessoas, eram a Igreja. Esse pastor sempre havia pensado que "igreja" é 
algo que você freqüenta aos domingos num edifício. Então quando alguém te perguntar: "Qual ‘igreja’ 
que você pertence?"; você pode pedir a Deus sabedoria para responder essa pergunta. Existem centenas 
de respostas diferentes. Ao ler o Novo Testamento, perceba que os cristãos poderiam ter respondido essa 
pergunta também de várias maneiras porque eles não tiveram um nome. Se você pedir a Deus sabedoria 
em como responder a essa pergunta, Deus pode te mostrar o que dizer. Mas se você tiver um nome e 
alguém te perguntar: "Você é de que 'igreja'?", você só tem uma resposta.... o nome da denominação que 
você freqüenta. Mas se não tiver um nome, você pode ajudar a pessoa chegar mais perto de Jesus ao 
explicar a ela que Jesus vive e que Seu Corpo é a Igreja. Não é algo que você freqüenta, é quem você é. É 
uma Família, não uma organização. Você pode dizer todas essas coisas quando alguém te perguntar qual 
"igreja" que você faz parte—se não tiver um nome, porque se tiver, a pessoa não vai acreditar no que 
você diz. Vai pensar que você é como todos os outros que freqüentam cultos, só que talvez você creia um 
pouco diferente dela. Mas se não tiver um nome, como as Igrejas na Bíblia não tiveram um nome 
específico, quando alguém te perguntar o nome da sua "igreja", poderá contá-lo sobre a Família 
maravilhosa e o Corpo de Jesus e a Sua Vida ativa no meio do Seu povo. 

"DECLARAÇÕES DE FÉ" — OUTRA BARREIRA 
Uma razão porque denominações existem é por causa do orgulho dos homens. Outra razão é por causa 
dos credos, ou "declarações de fé" diferentes. Quando o "pastor" e a outra pessoa que mencionei agora a 
pouco começaram a conversar, o "pastor" não conhecia a "declaração de fé" da outra pessoa. Mas se essa 
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pessoa e alguns outros irmãos fossem conhecer o "pastor" melhor, eles começariam a conversar sobre 
diversas coisas em função desse relacionamento. Talvez eles conversassem sobre como Jesus nasceu de 
uma virgem, sobre a morte e ressurreição de Jesus, ou o fato que Ele voltará para Seu Povo. Talvez 
conversassem sobre o que significa ser um Cristão—que é preciso perder a sua vida para Jesus para poder 
achá-la e se não tomar a sua cruz não poderá ser Seu discípulo. Baseado no seu relacionamento, eles iriam 
começar a chegar numa "declaração de fé". 

Você tem uma esposa e filhos? Qual é a sua "declaração de fé" para sua família? Existem coisas que são 
importantes para sua família, mas você não tem uma declaração de fé para ela. De certa maneira você 
tem, mas não nesses termos, por exemplo, não iria colocar numa moldura para por na parede, mas está no 
seu coração e está no coração de seus filhos porque você os tem ensinado. Se eu ficasse na sua casa por 
um tempo, não seria necessário me dizer sua "declaração de fé". Iria ver em seu rosto. Iria ver na maneira 
que você trata a sua esposa e seus filhos. Iria ver em quão duro você trabalha, nas horas das refeições, e 
quando te achasse de joelhos orando num quarto. Você não iria colocar na parede, mas você de fato tem 
uma declaração. 

Quando a Igreja é uma Família, é a mesma coisa. Não temos um credo que colocamos na parede, mas 
pode vê-lo em nossos corações ao nos conhecer. Se alguém que não acreditasse que Jesus nasceu de uma 
virgem, que Ele é o filho de Deus ou que o sangue de Cristo é o que nos salva, viesse gastar um tempo 
com a nossa Família, nossa Igreja (que tem centenas de pessoas), nós não lhe daríamos uma declaração de 
fé porque não temos uma—somos uma Família. Assim como a sua família não tem uma. Mas porque 
realmente temos uma em nossos corações, assim como a sua família a tem, não iria demorar muito tempo 
para a gente conversar sobre coisas importantes. 

O problema com formular uma "declaração de fé" e colocar na parede é o mesmo problema do que ter um 
nome para a igreja. Ela cria paredes e barreiras entre pessoas. Se uma pessoa vier a mim e perguntar: 
"Você é um Batista?" e eu digo: "Sim, eu sou um Batista", ele pensa que me conhece. Mas ele realmente 
não me conhece, o que ele sabe são coisas sobre Batistas e agora ele supõe que me conhece. Entretanto, 
se eu for um Cristão sem nome, então ele não tem medo de mim porque ele não pensa que me conhece 
ainda. Agora ele precisa conversar comigo para descobrir quem eu realmente sou porque não estou me 
escondendo atrás do nome "Batista". Ele pode conversar comigo ou me perguntar coisas específicas, 
tipo—sobre o Sangue de Jesus e eu posso dizer a ele o que creio sobre isso. Se estiver errado, talvez ele 
possa me ajudar a mudar. Mas se sou Batista, ele já teria dito: "Tchau". Quando não temos barreiras, 
podemos ter relacionamentos onde podemos ajudar uns aos outros. 

AMANDO PESSOAS, MAS ODIANDO MISTURA 
Embora a Igreja na Bíblia não tivesse um nome que defendia, distinguindo-a de outros Cristãos na cidade, 
existe algo que se chama Igreja local. Digo isso porque é importante ter relacionamentos abertos um 
como o outro. Nos Estados Unidos há possivelmente três tipos de situações dentro do mundo Cristão. Um 
é o tipo onde há pessoas que fazem parte das denominações reconhecidas pelos nomes. Existem pessoas 
boas nestas denominações bem como pessoas não tão boas. Outra situação é onde as pessoas que saíram 
das denominações, mas ainda não deram suas vidas a outros cristãos e então vivem isoladamente. Elas 
amam Jesus e crêem na verdade, mas precisam de pessoas em suas vidas todos os dias. As Escrituras 
dizem que devemos encorajar um ao outro todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. E, se não 
encorajamos uns aos outros diariamente então vamos ficar duros de coração e enganados pelo pecado 
(Hb. 3:12-13). 

E outra situação é onde as pessoas que estão unidas em vida todos os dias. Não fazem parte das 
denominações, mas amam as pessoas nas denominações. São devotadas uns aos outros todos os dias e são 
uma Igreja. Não estão vagueando sem rumo. São pessoas que a Bíblia descreve sendo "ajustados e unidos 
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pelo auxílio de todas as juntas". Quando uma parte sofre, todas sofrem. Quando uma parte é abençoada, 
todas regozijam. Levantam, sentam, e andam juntas. É uma Igreja, mas sem um nome ou edifício, tão 
pouco algo para freqüentar. Seus membros encaram a vida juntos amando uns aos outros todos os dias. 

Então existem estes três tipos de situações. A maioria das pessoas passa pela primeira situação em algum 
ponto na vida. A maioria de nós é exposta a Jesus por meio das denominações e algumas coisas boas têm 
vindo delas. Algumas pessoas, porque suas consciências são sensíveis, vêem coisas que não conseguem 
tolerar nas denominações. Jesus disse que Ele vomita mornidão da Sua boca. Em algumas denominações 
há algumas pessoas quentes ou zelosas e algumas pessoas frias. Quando você mistura quente com frio, 
qual o resultado? Você acaba tendo uma coisa morna. Por isso, porque Jesus fica com dor de barriga com 
coisas mornas também a pessoa, que pensa como Jesus pensa, vai ter dificuldade com a situação onde há 
mistura. Poderemos ficar confortáveis com mistura só se não estivermos conectados a Jesus porque Ele 
não gosta de mistura. Então isso nos deixa com um grande problema. Amamos as pessoas, queremos 
ajudar e servir, e nós precisamos delas também. Mas há uma mistura e não sabemos o que fazer. Algumas 
pessoas tiveram que deixar esta situação. Outras foram expulsas ou saíram cheias de tristeza e agora estão 
sozinhas. Vamos querer encorajá-las a rapidamente se envolverem todos os dias com outros bons cristãos 
e não ficar separadas por muito tempo. Precisamos orar muito pelas denominações e algumas das pessoas 
muito especiais que estão lá, mas as paredes precisam cair e a mornidão precisa parar. As Escrituras 
dizem que temos que tirar o fermento da massa. Esse é o nosso alvo—ajudar a tirar o fermento da massa. 
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O QUE SIGNIFICA SER SACERDOTE 
FAZENDO AS COISAS COMO JESUS FAZ 
Mzuzu, África, 1996 

NADA DE CARGOS ESPECIAIS — TODOS SOMOS SACERDOTES 
O livro de Apocalipse diz que Jesus nos comprou e nos fez um Reino e sacerdotes para servirmos ao 
nosso Deus (Ap. 5). Se todos vamos ser sacerdotes, vamos ter que saber o que significa ser um sacerdote. 
Se vamos experimentar o poder de Deus nas nossas vidas, precisamos concordar com o pensamento de 
Deus para nossas vidas. Jesus disse: "Ide... e estarei com você". Ele nos ensinou: "Faça a minha vontade... 
e Eu te darei Vida e Poder". 

O Cristianismo por muitos anos tem diminuído as pessoas. Tem elevado poucos e diminuído a maioria 
das pessoas. Nos Estados Unidos, Índia, Polônia, Romênia e no Brasil 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 Pai, "mestre", ou "chefe". Todos são irmãos e você tem um Pai. Não há "heróis" 
em Cristianismo Verdadeiro a não ser Jesus. Amém?!  

UM SACRIFÍCIO VIVO 
Quando Deus quer que sejamos sacerdotes, Ele tem um pensamento em mente. Um sacerdote oferece 
sacrifícios espirituais para Deus. Você pode fazer isso. Deus quer que façamos isso. Não é para "heróis". 
É para todos nós. Um sacrifício espiritual tem muitas partes: uma, como Paulo disse, é oferecer nossos 
corpos como sacrifício vivo. Deus quer que você seja um sacerdote ao oferecer seu corpo como sacrifício 
vivo. Jesus quer sua língua, seus olhos e seus ouvidos. Jesus também quer sua mente, suas mãos e seus 
pés. Você pode oferecer seus membros do corpo como instrumentos de justiça. Ou pode se entregar ao 
pecado, egoísmo, orgulho, desejos e medo. Mas Jesus quer que ofereçamos a Ele todas as partes do nosso 
corpo como sacrifício todos os dias e assim seremos sacerdotes. A maioria das pessoas conhece essa 
primeira parte sobre ser um sacerdote—oferecer seus corpos como sacrifício vivo. A maioria não faz isso, 
mas a maioria sabe sobre isso. Você vai fazer isso? 

SIRVA AS PESSOAS E 
AJUDE UNS AOS OUTROS A SEREM MAIS COMO JESUS 
Outra função ou parte de ser um sacerdote no Velho Testamento, que muitos não conhecem, era servir as 
pessoas—não só oferecer sacrifícios, mas servir pessoas. Um sacerdote na velha aliança trazia Deus às 
pessoas. Agora, na Nova Aliança, todos nós somos sacerdotes. Se você for verdadeiramente um seguidor 
de Jesus, você é um sacerdote. Nós não sentamos e assistimos o sacerdote fazer a obra de Deus. Nós 
somos sacerdotes. Você crê no seu coração que você é um sacerdote? Então traga Deus às pessoas. Há 
duas maneiras que você pode trazer Deus às pessoas. Uma maneira é falar para os outros em seu bairro 
sobre Jesus. Todos precisam ser sacerdotes então todos devem levar Jesus para os vizinhos, amigos e 
familiares. Amém? 

Um sacerdote também traz Jesus para a família de Deus. Nós falamos às pessoas sobre Jesus e como Ele 
é, mas há uma outra maneira de trazermos Jesus às pessoas. Deixe-me ser bem prático. Se você for um 
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sacerdote, você ajudará os outros a se tornarem mais como Jesus. Se olharmos para uma foto de Jesus 
em nosso coração e vermos Quem Ele é, e ao olharmos para nossos irmãos e irmãs e vermos que tem uma 
diferença entre eles e Jesus; como sacerdotes, vivemos para que se tornem iguais a Jesus. Jesus é 
egoísta? Nossos irmãos e irmãs são egoístas? Você é um sacerdote. Ajude-os. Jesus tem medo? Se você 
vir um irmão ou irmã que vive amedrontado, ajude-o. Jesus se importa com as crianças pequenas? Ele 
falou: "Traga as crianças pequenas a mim"? Se você vir um irmão ou irmã que não ama ou não cuida das 
crianças, ajude-o a mudar! É o que um sacerdote faz. Ajude todos a se tornarem mais como Jesus. Se 
Jesus fosse casado, será que Jesus estaria com raiva de sua esposa e gritaria com ela? Se Jesus fosse uma 
esposa, acha que Ele estaria irado ou seria egoísta com seu marido? Você sabe as respostas dessas 
perguntas. Jesus é Maravilhoso em TUDO! 

Vocês são sacerdotes. Precisam ajudar seus irmãos e irmãs a se tornarem mais como Jesus. Isso é muito 
arriscado. Tem um certo perigo que acompanha. Por quê? Porque alguém pode pensar que você é 
orgulhoso ou está julgando. Mas não, você está sendo um sacerdote como Deus tem chamado você para 
ser. Nós não queremos ter orgulho ou ser juízes. Nós queremos ter um amor profundo em nossos corações 
para com todos. Precisamos implorar que eles mudem para que se tornem mais como Jesus, porque somos 
sacerdotes de Deus. Cada um de nós é um sacerdote de Deus. Mas temos nossos problemas também. Há 
coisas, em cada um de nós, que não são exatamente como Jesus é. Se eu creio que você é um sacerdote, 
preciso ouvi-lo quando vê coisas na minha vida que não são iguais a Jesus. Devo convidar você, como um 
sacerdote, a ver coisas na minha vida para poder me ajudar. Precisamos ter coragem e amor para ajudar os 
outros. Temos que ter coragem e humildade para abrir nossa vida para os outros nos ajudarem. Igreja 
NÃO é um lugar aonde você vai. Igreja é pessoas sendo sacerdotes juntas. Você torna-se Igreja quando 
cada um ajuda uns aos outros, todos os dias, a se tornar mais como Jesus. Vocês não são Igreja porque 
vão a algum lugar e escutam. Vocês são Igreja porque se importam profundamente uns com os outros a 
cada dia. A Igreja é chamada o Corpo de Cristo. Se não ajudarmos uns aos outros a se tornarem mais 
como Jesus, então não somos parte do Seu Corpo. Precisamos ajudar uns aos outros. 

Santo Pai, Deus Todo Poderoso, é nossa oração juntos que Você abra nossos olhos e os dos seus filhos 
em todo lugar. Santo Deus mostre-nos como ser sacerdotes. Imploramos a Você coragem, ajuda e 
sabedoria para podermos ser úteis na vida um do outro. Nós Te imploramos humildade e coragem para 
sermos abertos para os outros terem essa mesma liberdade em nossas vidas. Nós precisamos de Você 
tanto. Queremos ser Sua Igreja. Queremos derrubar as portas do inferno e amar uns aos outros à 
maturidade espiritual. Espírito Santo, ajude-nos. Ensine-nos Seus caminhos. Ajude-nos a mudar 
rapidamente. Nós realmente O amamos muito. Dê-nos a Sua sabedoria. Sabemos que a Sua Casa é 
construída com Sabedoria e precisamos disso desesperadamente. Amém. 

RESOLVENDO PROBLEMAS 
"Se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu 
irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja 
confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja; e 
se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade: Tudo o 
que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido 
desligado no céu. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto 
sobre o qual pedirem, isto lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem dois ou 
três em meu nome, ali Eu estou no meio deles" (Mateus 18:15-20). 

A maioria das pessoas, quando ouvem o versículo 20, pensa que isso quer dizer que quando a Igreja está 
junta e estamos alegremente adorando, significa que Jesus está lá. Cantamos louvores a Jesus, nos 
sentimos bem, sentimos a Sua presença. Mesmo que seja verdade, o versículo 20 não é sobre isso. Esse 
versículo fala sobre pessoas que estão juntas e Jesus vindo para estar com elas, mas Jesus não está falando 
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sobre adoração, Ele está falando sobre como resolver problemas. Está falado que todos nós somos 
sacerdotes e ajudamos uns aos outros a serem mais como Ele é, e que vai haver momentos em que 
precisaremos chegar e falar uns com outros sobre coisas reais. Se você me vê sendo egoísta, você precisa 
me dizer isso. Se vocês, irmãs, virem a sua irmã fofocar, precisam falar com ela sobre isso. Fofoca é 
pecado. Fofoca quebra o coração de Deus. É calúnia e fere Jesus. Quando enxergamos que essas coisas 
são pecados e que machucam Jesus, como sacerdotes e como o corpo de Cristo, precisamos ajudar uns 
aos outros.  

Jesus disse que se há pecado, você precisa "ir e, a sós com ele, mostrar-lhe o erro" (v.15). Não queremos 
envergonhar ou machucar ninguém, mas em amor, simplesmente queremos que ele se torne mais como 
Jesus. Se um irmão for egoísta ou fofoqueiro, ele não pode ouvir Deus. Queremos que ele ouça Deus, 
então, precisamos ajudá-lo. Se for egoísta, ou fofoqueiro, ou maldizente, não consegue amar Deus ou 
outras pessoas muito bem. Por isso, como sacerdotes, precisamos ir a ele e ajudá-lo a ser mais como 
Jesus. Precisamos ser muito humildes. Não estamos apontando o dedo e condenando, estamos 
implorando-lhe, de joelhos, para dar sua vida a Jesus. Queremos tanto que tenha uma amizade com Deus, 
mas não pode ter essa amizade enquanto tiver pecado no seu coração. Então nosso mestre Jesus disse: Vai 
até ele e a sós. Não o envergonhe ou humilhe. Ame-o. Mas vai para ele e ajude-o. Você é um sacerdote, 
precisa ir. 

SE DOIS OU TRÊS OUTROS VIEREM...  
JESUS TAMBÉM VIRÁ! 
Jesus nos dá soluções para os problemas se as coisas são difíceis. Se formos para um irmão ou irmã em 
humildade para tentar ajudá-los e eles disserem: "Hei... não põe seu nariz onde não deve. Eu não quero 
escutar!", ou se eles disserem: "Não me julgue! Tire a trave do seu próprio olho." Jesus nos dá uma 
solução para esse problema. Há uma possibilidade de que você esteja errado, mas mesmo assim você 
precisa ir se pensa estar correto. Precisa tentar. Se você tiver medo de tentar, então não pode ser um 
sacerdote. Para fazer com que Jesus fique contente conosco, precisamos tentar. Às vezes você vai estar 
errado, mas tudo bem porque você vai aprender com isso também. Jesus fala que se você vai para seu 
irmão ou irmã e ele (a) não te escutar, então traga dois ou três para tentar ajudar. Isso não é um ensino 
sobre "disciplina na igreja". Isso é um ensino sobre como ajudar uns aos outros. 

"Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali Eu estou no meio deles" (Mateus 18:20). 

Você vê a beleza disso?!! Se precisar trazer dois ou três outros para falarem com esse irmão ou irmã, 
Jesus vem também. Onde dois ou três estão reunidos para fazer Seu trabalho, Jesus vem. Esse versículo 
não é sobre um culto de adoração. É sobre trabalharmos juntos para ajudar uns aos outros a se tornarem 
mais como Jesus. Se vamos para um irmão ou irmã e ele (a) não nos escuta porque não entende ou não 
gosta, então trazemos dois ou três outros conosco. Isso é um mandamento de Jesus. Ele não disse que, se 
não te escutar, você pode simplesmente esquecer ou que deve orar sobre isso. Ele disse que, se não te 
ouvir, deve trazer outros dois ou três irmãos e irmãs respeitados e Ele virá também. Se viermos em Seu 
nome para fazer Seu trabalho, Ele virá para ajudar. Ainda continua a dizer que se aquela pessoa ainda não 
escutar duas ou três testemunhas, então diga à Igreja inteira. Mais uma vez, isso não é sobre "disciplina". 
É sobre trazer todos os sacerdotes juntos para ajudarem resolver um problema. Isso é muito, muito bom. 

Nosso Jesus é muito, muito sábio. Ele é um Conselheiro Maravilhoso, não é? Jesus disse que se tivermos 
problemas ao sermos sacerdotes, ao tentarmos ajudar uns aos outros, podemos trazer mais pessoas para 
ajudarem. Se eu vier para você e pensar que há pecado em sua vida e você não concordar, talvez é porque 
eu esteja errado. Talvez eu não esteja vendo as coisas corretamente. Quando eu trouxer duas ou três 
testemunhas, talvez vão me dizer que eu estou errado. Então Jesus ganha e todo mundo cresce! Isso é algo 
muito especial e que vocês precisam entender se são sacerdotes. Nem sempre isso quer dizer que não 
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haverá dificuldades, mas precisamos ter coragem e amor. Precisamos obedecer a Jesus no que Ele fala 
sobre o que fazer quando as coisas não vão bem. Se as coisas não correrem bem, precisamos envolver 
outras pessoas e escutar Jesus juntos. Algumas vezes uma pessoa está correta, às vezes a outra. Às vezes 
as duas estão corretas e nós não entendemos. Algumas vezes ambas estão erradas. Mas quando 
obedecemos ao mandamento de Jesus e trazemos dois ou três outros, se estivermos escutando Jesus e 
realmente nos interessarmos, Jesus vai resolver os nossos problemas e nos ajudar. 

UMA FERRAMENTA MARAVILHOSA 
O Sumo Sacerdote vai ajudar todos os Seus sacerdotes. Mas terá que ser de Sua maneira e não devemos 
ser preguiçosos e decidirmos não falar nada. Não devemos ter medo de trazer outros para conversarem 
sobre isso. E se alguém vem a nós para conversar, vamos estar dispostos a convidar outros dois ou três 
para conversarem conosco também. Porque amo Jesus e amo a verdade, estou disposto a estar errado. 
Convidar outros para ajudarem é uma demonstração maravilhosa da sabedoria de Deus. Eu sei que se 
outros dois ou três vierem, Jesus virá também. 

Como sacerdotes, precisamos pensar sobre essas coisas e colocá-las em prática. Isso não é um jogo. Não 
estamos tentando machucar uns aos outros indo e voltando, falando o tempo todo. Não é sobre ser um 
policial. Mas é sobre amar uns aos outros o suficiente para tentar ajudar. Onde tem pecado os ouvidos 
estão tampados para ouvir Deus. Onde tem pecado os olhos estão cegos para ver Deus. Então, como 
sacerdotes, precisamos ajudar uns aos outros a ouvir e ver Deus ao ajudar remover o pecado. 

Jesus nos deu essas ferramentas. Se não pudermos resolver o problema um a um, então Ele nos dá como 
Sacerdotes a ferramenta de trazer outros para ajudarem a resolver o problema. Isso é verdadeiro até no 
casamento. Se a minha esposa tiver um problema comigo e não a escuto, eu espero que ela obedeça a 
Jesus e traga dois ou três outros. Jesus não disse que tudo isso é verdadeiro com exceção do casamento. 
Ele disse que essas coisas são verdadeiras para todos os que crêem. Essas coisas são verdadeiras para 
todos os sacerdotes. Se a minha esposa vê pecado em mim e eu não a escuto, ela precisa trazer dois ou 
três outros. Eu quero que ela faça isso porque eu amo Jesus. É isso que todo mundo quer? Isso é um 
desafio, não é? 

ACEITE A DOR... PARA SER CURADO 
Todas às vezes o bisturi vai causar dor. Mas Jesus é o grande Cirurgião e Ele corta o câncer e nos faz sãos 
e fortes. Isso, que estamos conversando, vai doer um pouco às vezes. Mas se você escutar a Jesus e for 
humilde e amoroso, Ele vai fazer você bem forte, sábio e sadio. Ele vai curar todas as doenças do seu 
coração e corpo. Vai colocar um amor profundo no seu coração e dar a você Vida. Você terá Rios de 
Água Viva fluindo do seu interior e Paz que ultrapassa todo entendimento. Terá Gozo inexpressivo, cheio 
de Glória. Terá o Poder de uma Vida Indestrutível. Se agir como Jesus age e for um sacerdote, você não 
será uma pessoa "normal", mas Cheia do Espírito Santo e de Sabedoria. Mas terá que aceitar o bisturi 
para cortar o pecado. Fique alegre com a ajuda mesmo quando doer. Essa é a mente de um discípulo de 
Jesus. 

Qualquer pessoa pode assistir a um culto e ouvir palavras. Mas Jesus tem nos chamado para sermos 
sacerdotes e reis. Paulo repreendeu os cristãos em Corinto quando disse: "Vocês estão agindo como 
meros homens, como humanos normais". Mas Deus tem nos chamado para julgarmos até anjos. Ele nos 
chamou para sermos Cheios de Vida e Glória e Poder como o Seu Filho Jesus. Mas precisamos aceitar o 
bisturi para cortar o pecado. Precisamos ajudar uns aos outros para que nós e a Igreja possamos 
experimentar essas coisas que são muito reais. Deus disse: "Me põe a prova e veja". Obedeçam a Seus 
caminhos e sejam sacerdotes todos os dias. Sejam sacerdotes nos seus bairros. Ofereçam os seus corpos 
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como sacrifícios vivos, ajudem os outros a serem como Jesus e Deus derramará bênção após bênção nos 
seus corações. 

VENHA PARA DAR!! 
Há um outro aspecto sobre ser um sacerdote que você precisa entender. Isso é pequeno em comparação 
com as outras coisas que acabamos de conversar. Você precisa se oferecer como sacrifício vivo e trazer 
Jesus às outras pessoas, ajudando-as a se tornarem mais como Ele. Mas tem uma parte sobre ser um 
sacerdote que tem a ver com reuniões ou tempo junto como igreja. Se não estiver oferecendo o seu corpo 
como sacrifício vivo, amando pessoas no seu bairro e ajudando pessoas a se tornarem mais como Jesus 
todos os dias, então as reuniões não farão diferença. Mas se estiver fazendo essas coisas como sacerdotes, 
então existe mais um aspecto sobre ser um sacerdote. 

Se Jesus estivesse fisicamente presente agora neste lugar, talvez algumas vezes estaria quieto. Mas a 
maioria do tempo Jesus teria algo muito importante a dizer. Jesus está presente agora. Se realmente crer 
que você é um sacerdote porque Deus disse isso pelo sangue de Jesus (não porque se sente digno nem 
porque se sente sábio e forte), então você precisa ser um sacerdote também nas horas em que os santos 
estão juntos. Se Jesus vive dentro de você, se foi batizado Nele para dentro de Sua Vida e Espírito, então 
você também pode ouvir Deus. Como um sacerdote, Jesus pode falar através de você. Você nunca virá 
para simplesmente ouvir ou só para cantar. Você nunca virá só para orar com todo mundo. Se for um 
sacerdote, virá para dar. Podemos ler sobre isso no livro de Hebreus. 

"E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de 
reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, 
ainda mais quando vocês vêem que se aproxima o Dia" (Hebreus 10:24-25). 

Essa passagem fala sobre quando os santos estão juntos. A primeira parte fala sobre como considerar 
ajudar uns aos outros a crescerem. "Considere como encorajar uns aos outros ao amor e às boas obras." 
Como um sacerdote, eu penso em como posso dar e como você pode dar. Você precisa ter a coragem para 
dizer o que Jesus quer que seja dito. Não tenha medo de estar errado. Se estiver errado, você pode crescer. 
Depois a passagem continua: "Não deixemos de reunir-nos". Precisa estar junto com os santos 
freqüentemente e "ainda mais quando vocês vêem que se aproxima o Dia," ao ver Jesus aproximando 
cada dia mais. 

SEM FAZER DE CONTA, COMBINADO? 
Somente algumas coisas deixou Jesus muito, muito irado. Ele ficou muito irado com hipócritas. Ele se 
irou com pessoas que faziam de conta que eram alguma coisa quando a realidade dentro delas era outra. 
Jesus ficou indignado com isso e ainda fica. Não devemos fazer de conta que algo é verdade quando 
realmente nossos corações estão diferentes. Precisamos conversar sobre isso com nossos irmãos e tentar 
resolver os problemas aberta e honestamente. Deus disse: "Confesse seus pecados uns aos outros". 
Confesse e ore para ser curado. Muitas pessoas estão bem doentes fisicamente ou espiritualmente porque 
não querem abrir seus corações e confessar seus pecados uns aos outros. Elas têm medo de fazer isso. 
Mas na Casa de Deus não devemos ter medo porque amamos uns aos outros e queremos ajudar. Não 
vamos fofocar. Não vamos rejeitar os outros. Vamos ajudar uns aos outros. Por isso podemos confessar 
nossos pecados livremente. Entristecidos, sim, mas não com medo. Jesus vai nos ajudar e nos purificar. 
Mas se fazemos de conta que não temos pecado, somos hipócritas e Jesus se ira. Jesus ficou e ainda fica 
indignado se somos hipócritas. Não queremos Jesus irado conosco, queremos? Então precisamos abrir 
nossos corações. 
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NÃO ENTERRE SEU TALENTO 
Jesus ficou irado com outro tipo de pessoa também. Ele se irou com o homem que enterrou seu talento. 
Jesus o chamou de servo mau e o lançou nas trevas. O que estou dizendo para você, sobre ser sacerdote, 
é, não enterre seu talento. Deus tem dado algo especial na vida de cada um de vocês. Se você é um 
sacerdote, use aquilo que Deus tem dado a você. O homem na parábola que enterrou seu dinheiro estava 
com medo. Jesus ficou muito triste com aquele homem por enterrar o seu talento. Jesus não deseja que, 
quando todos os santos estiverem juntos, você venha só para sentar e assistir. Ele não quer que você 
enterre o que Ele tem colocado dentro de você. Você é um sacerdote. Tenha coragem, força e fé em Deus 
para falar por meio do dom que Deus deu a cada um de vocês. Não tenha medo como o homem da 
parábola.  

Considere como vocês podem estimular uns aos outros. Se você é um sacerdote no seu bairro e com 
outros crentes, se você é um sacerdote no seu corpo, então você também pode ser um sacerdote com os 
santos quando estão juntos. Você precisa estar disposto a trazer um cântico que é especial para você. 
Ensine aos outros um cântico que você aprendeu quando estava orando com Jesus pela manhã. Talvez 
você tenha lido um dos salmos e tenha pedido a Jesus para te dar uma melodia para esse cântico. E 
depois, como um sacerdote, você traz todos os santos juntos e ensina a eles o cântico que Jesus deu a 
você. Isso é ser um sacerdote. Você deve estar disposto a fazer isso como um sacerdote. Não enterre seu 
talento. 

Talvez um irmão venha e fale com você sobre um pecado na sua vida e você o escuta e isso traz lágrimas 
aos seus olhos. Assim como Natã falou com Davi, e ele teve um coração quebrantado. Deus manda um 
Natã – um irmão - a você que fala sobre um pecado na sua vida e isso quebranta seu coração. Você 
conversa com Jesus sobre isso e considera vários versículos sobre esse assunto. Aí você traz todos os 
santos juntos num lugar e fala o que Jesus está ensinando a você. Você lê os versículos que aprendeu, os 
quais mudaram a sua vida e conta como caiu em pecado e os ensina como não cair em pecado. Você fala 
as coisas que Deus tem te mostrado. Isso é ser um sacerdote. Vocês são sacerdotes. Tragam as coisas que 
Deus está fazendo dentro de cada um de vocês e expliquem aos outros irmãos e irmãs. Deus quer todos 
nós fazendo isso. CADA UM de nós. Vocês estão dispostos? 

Então nós nos congregamos em nome de Jesus e escutamos. Mas geralmente Jesus não está quieto por 
muito tempo. Se as coisas estão quietas por muito tempo, provavelmente há alguém que não está sendo 
um bom sacerdote. Talvez Jesus quer que você compartilhe um cântico e você fica com medo. Talvez 
Jesus quer que eu leia uma passagem que foi especial para mim naquela manhã, mas penso: "Não sou 
bom o suficiente. Não posso fazer isso." E por causa disso fica quieto um tempo porque Jesus quer me 
usar, mas eu não estou disposto. Decido enterrar meu talento. Se Jesus estivesse aqui fisicamente, 
provavelmente não teria tempo quieto prolongado porque tem muito que Jesus gostaria de fazer em cada 
uma de nossas vidas. Quando somos bons sacerdotes vamos ouvir Jesus e Ele vai usar cada um de nós 
para falar para todos, se estivermos dispostos. Estamos dispostos? Deixe Jesus usar você. 

ELE QUER FAZER COISAS MARAVILHOSAS 
Você lembra quando Jesus foi a uma cidade específica e queria fazer milagres lá, mas não pôde porque 
não creram nEle? Deus quer fazer milagres através de cada uma de suas vidas. Mas não poderá se não 
crermos. Você precisa crer no seu coração que Deus quer usar você. Fale com Jesus sobre essas coisas. 
Diga a Ele: "Eu creio. Ajude-me na minha falta de fé." Peça a Jesus para fazer você maleável e humilde. 
Peça a Jesus a coragem para usar seus dons. Peça a Ele para tirar seu orgulho porque às vezes você vai 
estar errado. Mas...tudo bem! Podemos ajudar uns aos outros. É melhor estar errado do que enterrar seu 
talento. Se estiver errado, podemos todos crescer juntos. Mas se enterrar seu talento, Jesus fica irado. Peça 
a Jesus para ajudá-lo a ser um sacerdote melhor. 
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Isso não é sobre ter força de vontade. Não é sobre ser um bom preletor. Isso tem a ver com pedir a Jesus 
para te ajudar. Jesus vive. Ele quer fazer coisas maravilhosas em nossos corações e através dos nossos 
corações para os outros. Mas, para Ele fazer um milagre, nós precisamos crer. Então, converse com Jesus 
sobre essas coisas. Não fique só no pensamento e concordando com elas. Ao invés disso, converse com 
Jesus que é vivo sobre essas coisas e Ele vai ajudar a todos, para a Sua glória. 

PEÇA A ELES PARA VIVEREM COMO SACERDOTES 
Ao serem sacerdotes para com seus vizinhos, vocês vão poder ajudá-los a aprender sobre Jesus também. 
E se fazem parte de um grupo religioso em algum outro lugar, implore a eles para serem sacerdotes onde 
estão. Implore a eles para usarem seus dons com as pessoas ao seu redor. Não os deixe ir para os seus 
locais de reunião e só ficarem escutando. Peça para que olhem as vidas dos que estão ao redor e ajude-as 
a se tornarem mais como Jesus. Se todos em todo lugar fizerem essas coisas, o mundo vai mudar. Isso é 
muito poderoso! Por quê? Porque estamos deixando Jesus ser Jesus. Se recusarmos a ser sacerdotes, 
Jesus vai ficar numa caixinha ou apenas num livro. Mas se realmente somos sacerdotes e pedimos a todos 
os outros que usam o nome de Jesus para serem sacerdotes também, estamos liberando Jesus para ser 
Jesus em TODO lugar! Nossos bairros irão mudar. Nossas cidades irão mudar. Nossos países e 
continentes, todos mudarão. Jesus pode ser Jesus quando somos sacerdotes. Amém? 

Ao conhecer Jesus melhor nos últimos 10 anos, temos aprendido mais e mais sobre o que uma Igreja 
realmente é, o que os sacerdotes realmente são e como ser um sacerdote. Quando aprendemos essas 
coisas, somos levados a situações em que vamos precisar entender o que fazer sobre as denominações. As 
pessoas nas denominações não são inimigas. Algumas estão lá porque é só isso que conhecem. Se 
conhecessem mais sobre Jesus, iriam seguir alegremente. Então é muito importante que amemos as 
pessoas, mesmo nas denominações. Devemos ter muito cuidado para não sermos orgulhosos. Quando 
Deus dá para nós mendigos um pouco de comida, devemos compartilhar essa comida e não julgar outros 
por não terem dessa comida. Isso é Jesus—compartilhar toda a comida que Ele nos dá. Não separar por 
causa de comida, mas oferecer comida. 

Essas coisas são muito, muito importantes e devemos tê-las em nossos corações e mentes de maneira 
clara. Não vamos nos acomodar com as coisas mornas e misturadas nas vidas das pessoas. Mas 
acreditamos que Jesus edificará Sua Igreja. Ao conhecermos pessoas nas denominações que realmente 
amam Jesus, talvez não devemos dizer: "Saia daí...cai fora!" Talvez vamos dizer: "Obedeça a Jesus com 
as pessoas que você conhece". Vamos ensiná-las os caminhos de Jesus assim como Ele tem nos ensinado. 
E pedimos que elas ensinem os caminhos de Jesus a todos que conhecem. Agora, se fizerem isso, vão ser 
expulsa em muitas das denominações. Em muitas das denominações as pessoas não querem obedecer a 
Deus. Algumas pessoas querem, mas outras não. 

Na verdadeira Igreja que Jesus está construindo, TODOS querem obedecer a Deus e TODO MUNDO 
ama Jesus. Porque todos somos sacerdotes, ajudamos uns aos outros. Se alguém não ama Jesus, eles se 
afastam. 

A profecia da Igreja do Novo Testamento em Jeremias 31 é que "todos me conhecerão, do menor ao 
maior diz o Senhor". Na Igreja verdadeira, todos conhecem Jesus. Na maioria das denominações isso não 
é verdade e existe muita mornidão. As pessoas amam o mundo e vivem em pecado e não mudam. Isso é 
terrível e triste. Mas também há pessoas nas denominações com um coração bom. Nosso trabalho não é 
fazer pessoas saírem. O nosso trabalho é ajudá-las a serem sacerdotes onde estão. Se tornarem 
sacerdotes onde estão, muitas pessoas vão mudar ou serão lançadas fora. 
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ONDE JESUS ESTÁ... PECADO NÃO PODE FICAR  
Quando um irmão ou irmã se torna mais como Jesus dentro duma denominação, ou a denominação irá 
mudar ou a denominação irá matá-lo(a) ou lançá-lo(a) fora (como fizeram com Jesus). Então não temos 
medo das denominações. É como uma grande rede de pescar que apanha vários tipos de peixes. Há peixes 
muito bons na rede e outros não tão bons. O nosso trabalho como sacerdotes é chamar todos os peixes 
bons para serem sacerdotes onde estão. E as coisas podem mudar lá também. 

Nínive mudou? Jonas foi vomitado por um peixe e entrou nessa cidade terrível. Houve muito, muito 
pecado lá. Mas a cidade inteira voltou-se a Deus, até o Rei. Precisamos crer que Deus pode fazer isso nas 
denominações. Precisamos crer que Deus pode fazer isso em Mzuzu. Quando temos amigos ou pessoas 
que conhecemos que estão nas denominações, não vamos pedir para que elas saiam, mas sim pedir que 
sejam como Jesus com todo o seu coração. Falar a palavra de Deus para todos que se encontram lá. Dar a 
sua vida e amar as pessoas, não minimizar o pecado e não deixar que os outros o minimizem. Jonas 
poderia ter sido morto pelas pessoas em Nínive. Ele estava sozinho. Mas eles se arrependeram e 
mudaram. Assim deve ser o nosso coração para todas as denominações. Vamos ser sacerdotes e ajudar 
todos a mudarem. Vamos tentar ajudar as pessoas boas que conhecemos nas denominações e pedir para 
elas serem sacerdotes onde estão para que possam ajudar as pessoas ao seu redor mudarem. 

Vamos implorar a Deus com muitas lágrimas para que as denominações mudem. Jesus chorou; Ele 
derramou lágrimas sobre Jerusalém. Ele disse: "Quantas vezes eu quis reunir vocês como a galinha reúne 
seus pintinhos". Mas Jerusalém não quis e O rejeitou. As pessoas O mataram. Se somos sacerdotes fiéis 
talvez elas nos matem também. Ou talvez a cidade inteira mude. Mas precisamos ser sacerdotes fiéis. 
Devemos pedir a todos para serem sacerdotes fiéis onde estão. Se tentarem ajudar as pessoas que 
conhecem, vão ficar mais fortes e talvez serão expulsos. Mas então podem estar com outros cristãos que 
têm o mesmo coração, uma vez que já tentaram ajudar as pessoas próximas a eles. É isso que um 
sacerdote faz. Precisamos amar aqueles que estão nas denominações. É isso que Jesus faz. Mas não 
aceitamos fermento. Precisamos viver para Verdade e pedir a todos nas denominações para também 
viverem para Verdade. Se todos fizerem isso, então Jesus edificará Sua Igreja. 

Essas são as Boas Novas de Jesus. Precisamos viver dessa maneira para outras pessoas na comunidade. 
Sem misturar quente com frio...mas devemos amá-las e tentar ajudá-las. Não deve haver separação por 
causa de nomes e denominações. A separação somente deve vir se uma pessoa não quiser obedecer a 
Jesus. Não vamos saber até que tentamos. O nome da denominação não quer dizer que uma pessoa dentro 
da denominação seja má e não quer obedecer a Jesus. Não sabemos isso até que tentamos. É assim que 
devemos viver com as denominações: dar a nossa vida por elas, e fazer tudo para dar o Pão da Vida e 
pedir que façam a mesma coisa com as pessoas que elas conhecem. E depois vamos observar e ver o que 
Jesus vai fazer. Jesus disse que se fizermos a nossa parte Ele vai edificar a Sua Igreja e as muralhas do 
inferno não vão resistir ao ataque. Estamos assolando a cidade de satanás. Estamos escalando as 
muralhas. Estamos derrubando as portas. Estamos amando as pessoas e trazendo-as da escuridão para a 
Luz. Não estamos nos separando sobre títulos, mas amando pessoas até a morte. Fazemos o trabalho de 
um sacerdote e o Senhor irá construir a Sua Igreja! 
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JESUS É O ÚNICO "PATRÃO" 
Mulowe, África 1996 

O QUE FAZ ALGUÉM SER UM LÍDER? 
Existem dois tipos de líderes. 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 é a "pessoa oficial" à frente, o 
patrão oficial. Jesus disse que um líder por posição não deveria existir. Existe liderança do tipo Samuel e 
por outro lado liderança tipo Saul. Samuel teve muitas das qualidades de um rei em Israel. Saul foi 
chamado de um rei. Em alguns aspectos, estas posições de liderança parecem similares, mas Samuel 
liderava baseado em um relacionamento com Deus e Saul liderava baseado em sua posição/cargo∗. Os 
líderes da Igreja na cidade onde eu moro são aqueles que estão andando mais próximos de Deus HOJE. 
Se um irmão ou irmã não está andando próximo de Deus hoje, ele não é considerado muito como um 
líder. Se uma pessoa que na semana passada talvez não estivesse tão perto de Deus, mas hoje se 
arrependeu do pecado em sua vida e agora é mais capaz de ouvir Deus, ela está mais próxima de ser um 
líder essa semana do que estava na semana passada. "Ser um líder" é resultado de um relacionamento com 
Deus e o povo de Deus. Não é resultado de uma posição. Então temos muitos líderes na cidade onde 
moro, mas não temos nenhum "cargo". Um líder essa semana talvez não seja um na próxima semana. 
Jesus disse que toda autoridade no céu e na terra pertence a ELE. Isso ainda é verdade. Então, o tanto que 
podemos ouvir Jesus, a quem pertence toda autoridade, vai ser o mesmo tanto de autoridade que um 
homem tem—somente o tanto que ele dá ouvidos a Jesus. Ponto final. 

GERADO DA PREGUIÇA 
Existe em cada um de nós um traço de preguiça que nos faz querer esconder por trás do pano de fundo e 
deixar outra pessoa resolver as nossas batalhas por nós. É por isso que surgiu a divisão entre cleros e 
leigos. Bem cedo na história da igreja, voltando no segundo século a 1800 anos atrás, pessoas começaram 
a querer um rei para reinar sobre elas. Queriam ter um "homem santo" para estar à frente da igreja. 

Talvez esse homem tivesse um relacionamento íntimo com Deus, mas o povo de Deus ao invés de querer 
que todos fossem sacerdotes, preferiu ter um "homem santo" para lutar as suas batalhas. Eles queriam 
pegar um homem e fazer dele o rei da igreja. E talvez esse homem fosse um homem muito bom. O 
problema não é o relacionamento que esse homem tinha com Deus; é bom que todo homem tenha um 
relacionamento com Deus. Talvez esse homem tivesse um dom forte e válido, mas quando ele é 
designado como sendo especial e chamado como o "patrão da igreja", aí temos um problema. Este lugar é 
somente de Jesus. Jesus é o único patrão de qualquer Igreja Verdadeira. Um "pastor" não deve ser o 
patrão de uma igreja; não há nenhum patrão a não ser Jesus. 

Israel queria ter um rei; queria ter um homem como o patrão. Eles queriam alguém para tomar o lugar de 
Samuel—mas Samuel não era um rei! Samuel era um homem de Deus que tinha influenciado toda uma 

                                                 

∗ A palavra “cargo” referida aqui poderia ser definida como sendo qualquer coisa que é automaticamente “oficial” 
entre o Povo de Deus, quer numa célula ou numa instituição.  
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nação porque conhecia Deus. Isso não era uma posição de autoridade para Samuel. Samuel não tinha 
nenhum cargo, assessor, nem salário. Ele não foi apontado para uma posição como rei. Samuel era 
simplesmente um homem de Deus tão respeitado quanto um rei, mas não tinha nenhum cargo nem 
posição. Ele não era um rei. Ele não era um "pastor". Ele simplesmente amava Deus de todo seu coração 
e porque podia ouvir 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 vai 
ajudar pessoas. Um verdadeiro homem de Deus não tem nenhuma posição, ele tem influência. 

Se eu sou um marceneiro, eu trabalho com madeira. Faço cadeiras, mesas, ou estantes de madeira se eu 
sou 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 que eu sou pedreiro. Algo que eu faço de madeira é prova que sou um 
marceneiro. Onde está a prova que eu sou um pastor∗? A prova é que eu amo o povo de Deus! Eu o 
ajudo. 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 as ajudo. A prova que sou marceneiro é a cadeira que 
fiz. A prova que sou um pastor é que eu alimento o povo de Deus todos os dias. 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 que sou ungido de 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 a obra de Deus. Você é um marceneiro? Faça cadeiras. Você tem o dom de pastor? Ame pessoas. 
Alimente-as, proteja-as, e ajude-as. 

"VOCÊS ME REJEITARAM!" 
Isso é verdade sobre qualquer dom. Mas os homens destroem muito do Cristianismo porque querem um 
rei. Samuel não era um rei; era um homem de Deus. Saul era um rei e ele destruiu o povo de Deus. Deus 
disse: "Eles não rejeitaram você, Samuel; eles rejeitaram Deus". Quando queremos ter um homem como 
patrão, estamos rejeitando Deus. Samuel teve uma grande influência porque ele conhecia Deus, não 
porque tinha a posição de rei. 

Eles parecem muito um com o outro, não é mesmo? Alguém de um outro país podia vir a Israel e dizer: 
"Vocês têm um rei! Samuel é seu rei!" Israel iria responder: "Bem, eu sei que ele parece com um rei 
porque todos o respeitam e estimam muito, mas ele não é um rei. Não temos nenhum rei senão Deus. O 
fato é que Samuel conhece Deus muito bem. Então nós o respeitamos e o amamos." Outras nações 
pensavam que Israel tinha um rei, Rei Samuel. Mas ele não era um rei. Ele era um homem de Deus. Ele 
não tinha nenhuma posição. Ele ia ali, ia acolá, ele desaparecia, e depois voltava. Reis não fazem isso. 
Homens de Deus fazem isso. Israel queria colocar alguém no lugar de Samuel quando ele ficasse velho. 
Eles queriam ter um rei como as outras nações (ou como as outras denominações)! 

Quando queremos que alguém seja patrão sobre nós, alguém para lutar as nossas batalhas, então 
rejeitamos a Deus. 1 Samuel 8:7: "Não foi a você que rejeitaram; foi a mim que rejeitaram como rei." 
Não devemos tentar ter homens sendo nosso patrão. Devemos amar os Samueis que estão em nosso meio 
que conhecem Deus. Devemos respeitá-los e imitá-los embora não devemos aceitar nenhuma posição de 
patrão a não ser o Próprio Jesus. Discernimos a voz de Jesus em Samuel. E, como diz em 1 Coríntios 14, 
quando revelação vem ao próximo "Samuel", o primeiro "Samuel" deve sentar-se. Isso é muito bom. 

                                                 

∗ Na Bíblia, esta palavra “pastor” refere-se a um dom de pastoreio vivido diariamente entre o povo de Deus 
juntamente com outros dons—não um patrão ou palestrante. 
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AS CONSEQÜÊNCIAS 
Gostaria que ouvisse o que acontece quando tem um rei sobre você. Quando quer ter um "manda-chuva", 
um clero. Aqui está o fruto ruim que vem disso: 

"Ele disse: 'O rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os filhos 
de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria, e para correr à frente dos seus 
carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de mil e outros como comandantes de cinqüenta. 
Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita, e fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus 
carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de 
vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais, e o dará aos criados dele. Tomará um décimo 
dos cereais e da colheita das uvas e o dará a seus oficiais e a seus criados. Também tomará de vocês 
para seu uso particular os servos e as servas, e o melhor gado e dos jumentos. E tomará de vocês um 
décimo dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia, vocês clamarão por causa 
do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá.' Todavia, o povo recusou-se a ouvir 
Samuel e disse: 'Não! Queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações; um rei nos governará, 
e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas.'" (1 Samuel 8:11-20) 

Quando queremos ter um rei sobre nós, quando queremos ter um patrão oficial na igreja, ele vai roubar 
nossa visão, roubar nossos filhos e nosso dinheiro, e nos fará suas marionetes. Essas coisas não são boas. 
Mas acontecem no meio religioso pelo mundo afora. Em todo país que já temos ido, onde tem clero/leigo, 
onde há duas classes de Cristãos—os patrões e as pessoas normais—os corações das pessoas são 
roubados. Os dons não sobressaem. O dom de misericórdia e o dom de ajuda são esmagados. O dom de 
ensino e o dom de generosidade... estas coisas são esmagadas. Quando um homem é o chefe ao invés de 
Jesus, os corações das pessoas são roubados. 

O povo de Deus prosperou debaixo de Samuel porque ele não tinha uma posição, ele tinha um dom. 
Parece só uma pequena mudança de Samuel para Saul porque os dois parecem reis. Mas um é um dom e 
o outro é uma posição. Quando é um dom, o povo de Deus prospera. Quando eles têm uma posição sobre 
eles, o povo de Deus é esmagado, de acordo com a Palavra de Deus. Deus ainda pode tirar um proveito 
disso. Davi foi um bom rei. Algumas coisas boas podem vir quando o sistema for ruim. Mas Deus disse: 
"Eu tenho uma maneira melhor. A minha maneira é Samuel, não Saul." Ele disse: "Posso fazer umas 
coisas boas se tiver um rei, mas quando os problemas vierem, clamarão a Mim, mas não responderei". É 
isso que tem acontecido nas denominações porque constroem ao redor do dom de um homem e fazem de 
um homem seu rei. Ele poderia ter sido um Samuel, mas eles o fizeram um Saul. E ele aceitou que eles o 
fizessem um rei. 

Algumas coisas boas ainda podem acontecer, mas no dia da sua calamidade, eles vão clamar a Deus e Ele 
não os ouvirá e as coisas cairão aos pedaços. Vai haver interesses partidários, disputas de poder e vai 
haver fofoca e calúnias, e todas essas maldições que Deus disse que iriam acontecer. Embora Deus possa 
fazer muitas coisas boas em qualquer situação, queremos somente o melhor. Não é verdade? Deus pode 
abençoar qualquer coisa em Sua misericórdia, Sua bondade e Sua paciência. Mas vamos construir de Sua 
maneira para que possamos receber a benção completa! Vamos ter muitos Samueis entre nós ao invés de 
um Saul. Amém? 

Uma outra coisa que poderia acontecer é quando um homem vai para seminário para receber um título 
religioso, mesmo que seu coração possa estar sincero, ele talvez seja forçado pelo título a fazer de conta 
que é algo que não é. Ele poderia ter muitas dificuldades em seu lar, no seu casamento, com seus filhos, 
com aqueles que moram com ele, ou com seus pais. Mas porque ele tem um título religioso, as pessoas 
irão respeitá-lo ao invés de simplesmente vê-lo como um irmão entre irmãos. Ele terá que agir de certa 
maneira que é diferente da maneira que ele age em casa ao invés de simplesmente ser um irmão entre 
irmãos. Tem algo dentro de nós que torna difícil questionar a vida do "patrão". Então os líderes em uma 
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igreja não deveriam querer títulos que pusessem uma barreira para as colocações e ajuda de outros em 
suas vidas. 



 20 

DAVID LIVINGSTONE E  
PÃO DO CÉU 
Chilembe, África 1996 

PÃO DA VIDA 
Um irmão falou sobre David Livingstone trazendo pão para a África. David trouxe à nação da África um 
ensino sobre Jesus o Filho de Deus. Ele trouxe uma mensagem sobre como Jesus ama o Seu povo, quer 
perdoar todos os nossos pecados e nos trazer nova vida. Eu acho que a gente sabe que isso é uma notícia 
muito boa para nós. David trouxe uma vasilha de pão com uma tampa nela e nós ouvimos muitos 
ensinamentos sobre quão bom este pão é. Antes nos reuníamos todos os domingos para falar sobre como 
este pão é bom e o ensino é verdadeiro. O pão é muito, muito bom. 

Parte da mensagem que Deus nos ordenou trazer não é simplesmente um ensino sobre como o pão é 
muito bom, mas o que a Bíblia chama de "as chaves do Reino". O ensino de Jesus sobre como usar estas 
chaves para destrancar a porta, e o Seu ensino sobre como tirar a tampa da tigela nos permite que 
comamos o pão. Jesus não veio somente para perdoar pecados, embora sabemos que isso é maravilhoso, e 
nem tampouco veio simplesmente para nos fazer pensar sobre os Seus Ensinamentos. Jesus veio para que 
pudéssemos experimentar a mesma vida com o Pai que Ele experimentou—não meramente passar tempo 
aqui, morrer, e ir para o céu. Ele veio para que, como a Bíblia diz, pudéssemos viver no poder de uma 
vida indestrutível ao experimentarmos a mesma comunhão, vida e amor com o Pai e Seus irmãos que Ele 
experimentou. Jesus quer que experimentemos mais do que simplesmente ensinamentos sobre o pão na 
tigela. Ele quer que comamos do mesmo pão que Ele comeu com Seu Pai. 

UM SÓ PÃO 
Muito que religião e cristianismo têm feito durante anos e anos é nos ensinar grandes ensinamentos sobre 
o pão. Chegou à hora de comer o pão. É hora de passarmos da fase de aprender ensinamentos sobre a 
igreja para ser a igreja. Jesus não veio para nos fazer mais inteligentes. Ele veio para nos dar Vida em 
abundância. "Pequeninos, amem uns ao outros." Isso foi o ensinamento da Divindade e de Jesus e João e 
Paulo e Pedro. Nós ensinamos sobre a Família de Deus, não um evento religioso para marcar presença. 
Quem de nós freqüenta a nossa família em casa? Não vivemos em amor com nossa família todos os dias? 
Não conseguimos freqüentar uma família. Só conseguimos ser uma família. A Bíblia é muito clara nesse 
ponto. Você não consegue freqüentar uma igreja verdadeira. Só é possível ser uma verdadeira igreja. 
Uma família que você freqüenta é um orfanato, não uma verdadeira família. Um orfanato tem um patrão 
que o governa e todos comem as refeições em volta da mesma mesa. Talvez saiam para brincarem juntos 
e recebam ensinamentos dos patrões. Então fazem muitas coisas que uma família faz, mas ainda é um 
orfanato e não uma família. Deus está nos chamando para sermos uma Família hoje. Se vocês ainda não 
são uma Família, haverá muitas mudanças que precisam ser feitas por amor a Jesus. Para podermos 
experimentar a Vida de Jesus e comer o Pão, precisamos ser uma Família. E se vamos ser uma família 
para Jesus, precisamos ajudar uns aos outros muito. Não devemos mais ser egoístas. Devemos largar todo 
o nosso orgulho e decidir que estamos abertos para que outros possam conversar conosco sobre Jesus 
mudando as nossas vidas. 
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Precisamos ser honestos uns com os outros sobre como estamos nos sentindo. Não podemos nos esconder 
atrás de um rosto ou de uma máscara, mas devemos abrir nossos corações e dizer o que realmente 
sentimos. Só então Jesus poderá nos ajudar. Jesus ficou furioso por causa da hipocrisia. A razão por que 
Ele ficou tão furioso não foi porque Ele odiava as pessoas. Jesus só sabia que enquanto fingíssemos ser de 
um jeito enquanto em nossos corações éramos de outro jeito, Ele não poderia curar o nosso interior como 
Ele desesperadamente queria. 

Jesus chama satanás de o Pai da Mentira. Jesus estava furioso contra a hipocrisia pela mesma razão. 
Quando colocamos muralhas de mentiras e hipocrisia entre um e outro, Jesus não pode curar o nosso 
interior como Ele desesperadamente deseja. Então se eu estou muito triste e faço de conta que estou 
alegre, de certa maneira eu não estou te contando a verdade. Jesus quer que sejamos honestos uns com os 
outros para que Seu Espírito possa curar nossos corações. 

Se não somos honestos uns com os outros então somos hipócritas e Jesus não está contente conosco. Isso 
faz parte de ser uma família—ser honestos uns com os outros sobre como estamos nos sentindo e como 
estamos indo. Mas isso precisa vir da sua parte. Você precisa oferecer isso de coração, um para o outro. 
Se estiver triste dentro de mim, eu não quero ficar me queixando ou choramingando. Eu quero acreditar 
que Ele pode me ajudar. Mas eu não devo fazer de conta que tudo está bem se na verdade não está. Devo 
em humildade achar bons irmãos e irmãs para conversar sobre estas coisas porque onde dois ou três estão 
juntos, Jesus vem para estar conosco. Então se estou disposto a abrir meu coração um pouco, isso vai 
permitir que o Espírito Santo venha e curá-lo e isso vai deixar Jesus muito feliz. Se eu crio muralhas ao 
meu redor e tento ser forte sozinho, então muitas vezes o poder de Jesus de curar não virá. 

Jesus quer que sejamos uma família onde abrimos os nossos corações um com o outro. Ele nos encontra 
neste lugar quando fazemos isso em humildade. Jesus não quer que sejamos resmungões ou chorões. Ele 
quer que, em humildade, estejamos pedindo aos outros por oração, por ajuda, e por sabedoria. Uma 
Família deve ser assim. Mas isso não pode acontecer aos domingos somente. A verdadeira Igreja é uma 
Família todos os dias, assim como qualquer família é uma família todos os dias. Exija e espere isso de si 
mesmo... "Em consideração a Jesus que me ama, eu vou abrir meu coração aos outros." Isso é uma 
decisão que precisa tomar. Você pode decidir ficar atrás da sua máscara, não abrir seu coração e nem falar 
com seus irmãos e irmãs sobre como se sente. Você pode decidir esconder suas lágrimas e dor dos outros. 
Mas se fizer isso, não vai achar o poder de cura que está em Jesus. Ele somente vai derramar a Sua vida 
em nós se formos Família. Jesus vai ficar longe ao invés de mudar nossos corações e vidas da maneira 
como Ele quer mudar. Ele quer que resolvamos estas coisas juntos, como Família. E quando abrimos os 
nossos corações, Jesus, em todo o Seu poder, amor e glória, vem ao nosso socorro. Mas se tivermos muito 
orgulho e medo e ficarmos receosos do que os outros vão pensar ou dizer sobre nós, então Jesus não vem 
ao nosso encontro e não nos dará a vida e poder que Ele quer nos dar. 

COMENDO O PÃO DE AMAR UM AO OUTRO 
Então, nos achegamos em nome de Jesus com o testemunho da vida e do poder de Deus, te pedindo para 
comer o pão e não somente estudá-lo, e te pedindo para ser uma igreja e uma verdadeira Família, e não 
simplesmente freqüentar algo. Jesus quer um lugar onde Ele pode viver. Ele não vive em habitações feitas 
por homens. Ele vive em uma Família e somente em uma Família. Ele quer um lugar para morar onde 
você está, não somente pessoas que estudam sobre pão e freqüentam "igreja", mas um lugar onde tem 
uma Família e você é a igreja todos os dias. 

O Espírito Santo por meio de Paulo disse que todos os dias devem ser considerados iguais. Outras 
religiões têm dias "santos" especiais, mas o caminho mais alto de Jesus é que todo dia seja igual. Jesus é o 
nosso descanso Sabatino. O quanto mais entramos em Jesus todos os dias, mais descanso vamos ter. Deus 
está te chamando para ser uma Família. Você vai decidir ser uma Família? Se tiver uma barreira entre 
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você e um outro irmão ou irmã, você terá a coragem de quebrá-la? Você irá pegá-los pelo tornozelo e 
implorar para que tenham um coração sensível? Você irá até o monte e orará com lágrimas para que 
tenham um coração sensível? Você irá abrir seu coração a eles? Você irá dar a sua vida para os outros 
todos os dias, lutando para apresentá-los completos e perfeitos em Cristo e clamará a Deus por milagres 
de amor? Você irá fazer isso para o seu Salvador Jesus? Ele não quer que você somente conheça os fatos 
da Sua Vida. Ele quer que você experimente Sua Vida. 

Essas são as Boas Novas do Reino. Você está convidado para dentro de Sua vida se der as costas ao seu 
orgulho, seu egoísmo, e sua preguiça. Você tem um convite para experimentar Jesus, não só saber fatos 
sobre Ele. Amem uns aos outros todos os dias, de coração, e se envolvam nas vidas uns dos outros, 
ajudando uns aos outros e todas as crianças a se tornarem mais como Jesus todos os dias. 

Esse é o chamar de Deus. Esse é o convite de Jesus de Nazaré para você agora. Coma o pão de amor junto 
todos os dias e Jesus irá encher suas vidas e te fazer completo como nunca antes. Ele vai lavar e limpar 
seus medos e sua dureza. O Rio de Jesus irá inundar e regar seu coração, tornando-o terra fértil. Seu 
relacionamento e seu amor com o Pai vão crescer mais e mais. Poderá ver a face de Deus ao 
verdadeiramente amar um ao outro. Essas são as boas novas. Hoje, se ouvir a Sua voz, não endureça seu 
coração. Seja sensível diante de Deus. Decida que todos os dias você irá abrir seu coração com aqueles ao 
seu redor e que não irá estar mais separado um do outro porque você faz estas coisas por seu Salvador 
Jesus. 

A IGREJA COMO UMA FAMÍLIA 
Na maioria das famílias existem membros verdadeiros da família, nascidos de mãe e pai, que 
chamaríamos de "crianças difíceis". Mas, embora algumas crianças sejam mais difíceis do que outras, 
fazem parte da família, então são família e nós vamos ajudá-los a resolver estes problemas. Nós não 
pegamos nossos filhos legítimos e levamos até o monte e os deixamos lá. Pedimos a Deus por sabedoria 
sobre como trazê-los para dentro da família. 

Para te ajudar a ter uma dimensão maior de como deveria ser quando a igreja está junta, imagine uma 
família em casa que tem talvez cinco rapazes, três meninas, a mãe e o pai. É apenas o pai que tem a 
palavra na casa? Se um dos meninos, um rapaz de 13 anos, tem um pensamento, ele pode expressá-lo? A 
mãe não contribui com as suas idéias para a família? Até mesmo a menor das crianças pode dar direção à 
família, não é mesmo? Existe sempre liberdade numa família para que um dos seus membros possa falar? 
Existe sempre um lugar para até a menor criança chorar e falar da sua necessidade? Também deve ser 
assim quando a igreja inteira está junta. Até a menor criança pode abrir seu coração e falar sobre uma 
necessidade e talvez a mãe possa ajudar a resolver aquele problema. Quero dizer uma mãe espiritual, 
quando a igreja toda está junta. Talvez um dos pais espirituais possa ajudar com o problema dessa 
criança. Mas é assim que a igreja deve ser quando se ajunta. Todo membro da família pode abrir seu 
coração e outros membros da família podem ajudar a suprir necessidades. E isso não é só nas horas 
quando a igreja toda está junta. Quando três irmãs estão lavando roupas juntas, se podem cantar numa 
reunião juntas, porque não podem também cantar quando estão lavando roupas juntas? 

Se vocês podem conversar com o Pai quando a igreja inteira está junta, não poderão todas as Suas 
crianças conversar com Jesus juntos ao percorrerem o caminho? Não é uma questão de domingo e quarta-
feira à noite. Não deve haver nada que acontece nas reuniões que também não deveria acontecer ao 
andarmos pelo caminho. Não esperamos por uma reunião para contar aos nossos irmãos e irmãs o que 
Jesus tem nos mostrado hoje. Não esperamos por uma reunião para abrirmos os nossos corações e pedir 
ajuda em algo. Somos os mesmos todos os dias. Em uma família, se um menino tem um problema, ele 
precisa esperar um dia especial para ter uma oportunidade para falar daquilo? Ou será que ele não pode 
conversar sobre aquilo a qualquer hora porque existe amor em uma família? Isto é Verdadeira Igreja, 
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onde todos os dias podemos ajudar um ao outro. Na verdade, não existe diferença entre reuniões e horas 
em que a igreja não está reunida porque podemos trazer os ensinos de Jesus um ao outro todo dia. 
Adoramos de coração com os outros todos os dias, manhã e noite. No caminho para pegarmos algo para a 
próxima refeição, oramos juntos e adoramos juntos. Essa é a Família de Jesus. 

Outra coisa. Quando realmente nos tornamos uma grande Família, se você chegasse à sua casa e batesse 
na sua esposa ou até mesmo fosse um pouco áspero com ela, ela deveria ser capaz de te dizer: "Jesus não 
é assim". E vocês deveriam tentar resolver isso juntos. Jesus disse que se aquele homem não a ouvir, essa 
mulher deve ir e pegar dois ou três outros membros da família de Deus e irem juntos a esse homem que 
está sendo muito áspero. É isso que Jesus nos ensinou em Mateus 18. Nossas casas não são mais um lugar 
para se esconder da Verdade. Não podemos ser soberanos sobre a nossa casa e ignorar os ensinamentos 
de Jesus. Agora somos todos uma Família e todas as nossas casas pertencem uns aos outros. Então agora 
uma irmã pode trazer outros para conversar com seu marido. Não ignoramos mais os ensinamentos de 
Jesus em nossas casas. Os ensinos de Jesus não são somente aplicáveis quando estamos dentro de um 
prédio religioso. Agora são para quando vamos ao mercado, quando estamos em casa, ou quando vamos 
para ser educados. Agora os ensinos de Jesus são para todas as circunstâncias e em cada situação. Somos 
uma família todos os dias, durante o dia inteiro e a noite inteira. 

CONSTRUINDO DA MANEIRA DE JESUS 
Jesus disse que quando colocamos a Sua palavra em prática—se O obedecemos e mudamos (em outras 
palavras, obedecemos a Sua palavra ao invés de simplesmente pensar sobre ela ou acenar com nossas 
cabeças)—então quando as tempestades vêm, e elas virão, a casa permanecerá de pé. 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 sobre ela, e falarmos sobre ela e não mudar a 
maneira que vivemos para colocar em prática a Sua palavra um com o outro, então as tempestades virão e 
a nossa casa será colocada em ruínas e destruída, não importa quão bonita ela aparenta estar hoje. Então 
tenha certeza que está colocando ela em prática e as tempestades não te afetarão. 

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 te pede. As tempestades sacudirão as árvores e abalarão coisas pesadas. Causarão 
estrondos e relâmpago cairá, 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. Por favor, construa da maneira de Jesus. Essa é a palavra 
do Senhor a você hoje. 

COMO COMER DO PÃO VERDADEIRO 
Tem mais um outro ponto. Em João 6, Jesus intencionalmente disse algumas coisas que eram bem 
difíceis. Ele disse: "Coma meu corpo e beba meu sangue", e Ele não tentou explicar isso e deixar mais 
fácil para eles. A Bíblia diz que as multidões de pessoas que estavam seguindo-O nesta altura deixaram-
nO. Eles desistiram de seguir Jesus e deixaram-nO porque não podiam entender com suas mentes. Jesus 
não correu atrás deles para explicar que Ele estava falando sobre a Ceia do Senhor. Ele deixou difícil para 
eles de propósito. Ele virou para Seus discípulos e perguntou: "Vocês também querem me deixar?" e 
Pedro respondeu, "Jesus, você tem as palavras da Vida; não queremos ir a lugar nenhum. Não queremos ir 
embora." 

Jesus só quer pessoas seguindo-O que podem ouvir com seus corações e Espírito. Jesus irá 
intencionalmente colocar coisas difíceis em nossa frente—coisas e situações que não entendemos—para 
separar as ovelhas dos bodes. As pessoas que precisam entender com suas mentes, mas não escutam com 
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seus espíritos, não vão conseguir seguir o verdadeiro Jesus. O verdadeiro Jesus às vezes cria situações 
estranhas para testar o nosso coração. Ele nos diz coisas ou faz coisas em nosso meio que são difíceis, tais 
como: "Coma Meu corpo, e beba Meu sangue". Isso parece uma coisa terrível, parece uma coisa que a 
Bíblia jamais iria aprovar. Mas, por meio disso, Jesus estava testando aqueles que estavam escutando com 
seus corações e aqueles que estavam escutando com seus ouvidos. Jesus estava testando aqueles que 
amam o Espírito de Jesus e aqueles que simplesmente amam as coisas externas. Há muitas coisas como 
esta, pela Bíblia toda, onde Deus separa as pessoas que ouvem com seus ouvidos daquelas que ouvem 
pelo seus espíritos. Esta é a maneira de Deus e sempre foi assim. A situação em João 6, quando muitos 
deixaram Jesus, tem se repetido em cada geração antes e depois de Jesus.  

Nós não somos Deus; Ele é Deus. Submetemos-nos às coisas que são Deus se entendermos com as nossas 
mentes ou não. Isto é também o que o livro de Jó ensina. Até hoje Jesus muitas vezes fala em parábolas 
que são difíceis de entender para diferenciar as pessoas que O amam em seus espíritos daquelas que só 
estão usando Ele para se sentirem melhor. Até hoje Ele fala em parábolas que às vezes são difíceis de 
entender, para ver quais pessoas irão deixá-LO e quais dirão: "Para onde iremos? Em você está luz e 
vida." Realmente, é a mesma coisa hoje como foi naquela época. 

JESUS, O PÃO EM NÓS 
"Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro 
Conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, 
porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não 
os deixarei órfãos; voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais; vocês, 
porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu 
Pai, vocês em mim, e eu em vocês" (João 14:15-20). 

Esta é uma verdade muito, muito maravilhosa! Jesus não foi para um lugar bem longe enquanto nós 
ficamos aqui cantando cânticos para Ele e tentando obedecer todos os ensinamentos que Ele nos deu e 
depois, um dia, num futuro distante, Ele vem para nos pegar de novo. A verdade maravilhosa de Jesus é 
que Ele vai estar conosco até o fim e que Ele não nos deixou órfãos. Ele disse aos discípulos que quando 
Ele voltasse, o mundo não iria vê-lo, mas nós iríamos. E nós O vemos... Não com o olhar dos olhos, mas 
com o olhar do Espírito. Ele disse: "Me obedeça e me ame. Amem-se uns aos outros e sejam um como Eu 
e o Pai somos um.... O mundo não Me verá, mas vocês Me verão porque eu virei outra vez e farei Minha 
moradia em vocês. Tenho estado com vocês, mas eu estarei em vocês."  

Isto não é um jogo de palavras. Isto é real. Ele é tão real numa Igreja verdadeira como se Ele estivesse 
fisicamente presente. Aliás, Jesus disse que seria até melhor se Ele fosse embora porque Ele voltaria para 
estar em nós e isto seria até melhor do que se Ele fosse só voltar e ficar em pé no nosso meio. Isto não é 
uma mera figura de linguagem ou uma alegoria ou algum tipo de ensinamento místico. Isto é real. O 
mesmo Jesus que andou sobre as águas e ressuscitou mortos para a vida iria vir e morar dentro de nós em 
Poder e Amor e Glória. Ele não iria vir onde o olho humano pudesse O ver. Mas se nós O amarmos e 
darmos as nossas vidas para qualquer coisa que Ele quer para as nossas vidas, e amarmos um ao outro de 
coração, então este mesmo Jesus que andou sobre as águas e pôde atravessar portas trancadas e dar visão 
aos cegos irá morar em nosso meio e nos permitir ter um relacionamento de amor com Ele, com o Pai e 
um com o outro. 

Algumas pessoas não morreram antes de Jesus voltar de novo em poder porque o dia de Pentecoste foi 
somente 50 dias depois da Páscoa. Ele voltou para nós dentro de somente 50 dias. Ele veio não para estar 
conosco, mas para estar dentro de nós. Este é o mistério que ficou oculto por séculos e gerações. Em 
Colossenses 1, o mistério de todas as gerações é este: Não Cristo com vocês, não Cristo simplesmente 
voltando por vocês (ainda que isto vá acontecer), mas Cristo EM vocês, a Esperança da Glória. Isso é para 
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todos que irão amá-Lo e dar as suas vidas para os Seus propósitos. Aleluia! Ele não nos deixou órfãos! E 
muitas pessoas não morreram antes que Ele voltasse de novo em Sua glória para viver dentro de nós. Foi 
isto que Jesus quis dizer em João 14. 
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DEUS DE ORDEM  
E EFÉSIOS 4 
Malemia, África 1996 

UM VITORIOSO REI E DONS PARA SEU POVO 
O nosso maravilhoso Deus não tem falhado em nos dar vislumbres do Seu coração pela Sua Igreja. Se 
você olhar as Escrituras e prestar muita atenção, poderá ver coisas poderosas e gloriosas sobre o nosso 
Rei Jesus e o Seu Reino. 

Jesus foi um poderoso conquistador. Em Efésios 4:8 diz que Ele "levou cativos muitos prisioneiros, e deu 
dons aos homens" (NVI). Imagine a maneira que um vitorioso rei voltaria de uma outra terra tendo 
conquistado ouro, prata, e objetos preciosos das pessoas que ele havia vencido. Jesus venceu os seus 
inimigos e volta ostentando sua vitória, dando presentes ao Seu povo. Estes presentes ou dons que estão 
listados em Efésios 4:11—apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres—são todos parte de quem 
Jesus é. Quando Jesus subiu em triunfo às alturas e enviou Seu Espírito Santo, Ele não somente fez Seu 
Espírito morar dentro daqueles que crêem, mas Ele também tomou parte de Si Mesmo e deu às pessoas 
diferentes que crêem nEle. Jesus foi um Sumo Sacerdote fiel em toda a Casa de Deus. Ele foi um 
apóstolo, profeta, Bom Pastor, e um Mestre. Ele foi a manifestação encarnada das Boas Novas. 

O CORPO PRECISA DE TODOS OS SEUS DONS 
A Bíblia diz 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. É muito óbvio para nós que as partes diferentes do nosso 
corpo físico fazem coisas diferentes. Você pode ver com seus olhos e consegue ouvir com seus ouvidos. 
Mas você não ouve com seu nariz, nem vê com sua boca. ☺ Todas as partes do corpo não são as mesmas, 
entretanto, todas dependem muito umas das outras. 

Antes de continuarmos com Efésios 4:11, é necessário que você entenda o quanto precisa de todo o Corpo 
de Cristo. Todos nós precisamos de TODO o Corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12 diz que não podemos 
dizer aos outros: "Não precisamos de você". Em vez disso, precisamos dizer um ao outro: "Eu preciso de 
você, realmente preciso". Essa é uma atitude do coração que agrada muito a Jesus. 

Jesus teve muitos dons nEle e alguns destes estão listados em Efésios 4. Na Igreja, o Corpo de Cristo 
precisa de todos estes dons. Entretanto, toda assembléia local não vai ter todos os dons. Talvez terá que 
haver bons relacionamentos entre aldeias e cidades. Estes relacionamentos são bons e necessários. 

O DOM DE EDIFICAR  
O dom do apóstolo é um dom para a edificação. No primeiro século havia muito poucos apóstolos e não 
muitos profetas. Talvez houvesse mais mestres e mais pastores, mas não muitos evangelistas. Nem todos 
estes dons estavam em toda igreja local, então as assembléias locais precisavam ter outros irmãos e irmãs 
de outras cidades envolvidos com eles. Se a igreja ou o corpo de Cristo em sua cidade vai crescer e ficar 
forte, será porque os Crentes verão e dirão uns aos outros que precisam dos dons uns dos outros. 
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Um carro tem muitas peças—vidro, ferro, e borracha. Ele tem um motor, um volante, luzes, buzina, e 
rodas. Se fossemos colocar todas as peças de um carro num quarto, SÓ ISSO EM SI não nos daria a 
capacidade de DIRIGIR aquele carro. Mesmo se todas as peças fossem muito boas, você não iria 
conseguir entrar no carro e sair dirigindo—sem que as peças estivessem todas em seus devidos lugares. 
De certa maneira, seria somente uma pilha de aparelhagem sem muito valor. Isso mostra a importância do 
dom do apóstolo. 

Essa parte de Jesus—o dom do apóstolo—é o dom que enxerga como colocar todas as partes juntas 
para o "carro" funcionar. Não existem muitos apóstolos no mundo, assim como não houve no primeiro 
século. A Bíblia nos dá uma lista de talvez 26 apóstolos ao todo durante o primeiro século inteiro: os doze 
Apóstolos primários e quatorze outros apóstolos. Outros, apesar de sinceros e realmente amarem a obra 
de Deus, talvez não tenham o dom de serem capazes de enxergar como colocar as peças do carro no lugar. 
Outros, sem esse dom do apóstolo, talvez não consigam ver como pegar todas as partes na Igreja e 
colocá-las juntas para que seja uma Igreja forte—uma que tem um só coração, uma só mente, e um só 
propósito. 

O DOM DO PROFETA  
O segundo dom listado em Efésios 4 é o dom do profeta. Um profeta é capaz de ver e cheirar coisas que 
são muito boas ou muito ruins. Ele não depende só do que pode ouvir ou ver com os ouvidos e olhos 
naturais. Ele é capaz de sentir e cheirar se alguma coisa é de Jesus ou não. Desta maneira o profeta ajuda 
a prover materiais de construção puros para o apóstolo. Todos os quatro ou cinco dons indicados nessa 
lista aqui têm um lugar muito especial no Corpo de Cristo. E se vocês não têm esses dons na sua 
assembléia, deverão trabalhar arduamente para construir relacionamentos com tais dons de outras 
cidades. Quando lemos o livro de Atos, vemos isso acontecer com freqüência. Os diferentes dons que 
estão nesta lista de Efésios 4 viajam de cidade para cidade e ajudam a encorajar e edificar os santos locais 
juntos. 

Para ver isso sendo realizado, os dons do apóstolo e profeta são de extrema importância em oito ou nove 
pontos listados muito importantes. Sem esses dons, o povo de Deus estaria numa pobreza terrível. 
Poderiam ser até muito sinceros e amarem Deus muito, e mesmo assim viverem sempre frustrados e em 
situações difíceis. Mas com ao auxílio desses dons, situações complicadas podem ser resolvidas. 

COLOCANDO O CORPO DE CRISTO NO LUGAR 
Os dons de Efésios 4:12 são necessários para preparar o povo de Deus para obras de serviço. A palavra 
"preparar" tem o sentido de "consertar, ligar, unir". No Grego, essa é a palavra que Deus escolheu para 
definir para o que serviam esses cinco dons—para ajudar a "colocar o osso de volta no lugar certo". Se 
um braço está quebrado, o médico precisa colocar o osso no lugar certo. Às vezes dói para colocar um 
osso quebrado de volta no seu lugar, mas é necessário ou o corpo ficaria deformado e sem utilidade. Esses 
dons mencionados em Efésios 4:12 ajudam a ligar ou unir o Corpo de Cristo e pôr cada parte em seu 
devido lugar. 

ESTANDO CONECTADO E ENTENDENDO  
OS ENSINAMENTOS DE JESUS 
Em Efésios 4:13 vemos que esses dons fazem ainda mais para a assembléia local—irão ajudar todos nós a 
alcançar a unidade da fé! Anteriormente no livro de Efésios somos ordenados a conservar a unidade do 
espírito. Deus espera de nós que tenhamos unidade de espírito, e Deus ordena que realmente amemos uns 
aos outros. 
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Entretanto, existe uma diferença entre unidade do espírito e unidade da fé. Sem os dons (mencionados em 
Efésios 4:14) estando em relacionamentos com nossas assembléias locais, estaremos muitos confusos 
sobre o que acreditar a respeito das coisas. É por meio destes dons que somos edificados até que 
alcancemos a unidade da fé. 

Unidade do espírito é estar conectado a todos os que foram comprados pelo sangue de Jesus. Nós 
aceitamos e amamos todos os que têm o sangue de Jesus cobrindo eles. E desejamos recebê-los da mesma 
maneira que receberíamos Jesus. Unidade da fé é entendermos juntos os ensinamentos de Jesus—
ensinamentos sobre batismo, imposição de mãos, adoração, as reuniões da igreja toda, e o dom do 
Espírito. Estes dons vão ajudar a esclarecer como amar um ao outro, sobre o que é liderança e sobre o que 
realmente é um Cristão. Se nossas assembléias não têm relacionamentos com estes cinco dons, não vamos 
ter unidade da fé e vamos estar bem confusos. 

INTIMIDADE PROFUNDA 
Efésios 4:13 também diz que os dons nos ajudam a ter um conhecimento pleno do Filho de Deus. A 
intenção do Pai é que entendamos tudo sobre Jesus. A palavra para "conhecimento pleno ou cheio" nas 
Escrituras é "epignosis". É uma palavra que significa que devemos ter uma intimidade profunda com 
Jesus. Deus escolheu essa palavra para dizer que devemos ter um relacionamento de intimidade profunda 
com Seu Filho. Essa palavra não significa ter conhecimento intelectual, mas ter conhecimento que vem do 
coração. É a mesma palavra que explica como Maria e José ainda não se "conheciam" um ao outro 
intimamente até que Jesus nasceu. É a mesma palavra usada quando Adão "conheceu" a Eva e tiveram 
um filho. 

Então, estes cinco dons são absolutamente necessários para a Igreja. Ajudam o povo de Deus a ter uma 
intimidade plena com Jesus, olhar para Ele, e achar descanso e força nEle quando as coisas estão difíceis. 
Aprenderão a invocar o nome do Senhor sem serem envergonhados ou ficarem desapontados. 

As palavras do cântico dizem: "Em Jesus amigo temos, mais chegado que um irmão. Ele quer que nós 
levemos tudo a Deus em oração". Esses cinco dons são necessários para ajudar o povo de Deus a ter uma 
amizade com Jesus—uma intimidade muito próxima com Ele—para que quando tempestades violentas 
virem, eles não se esqueçam de se abrigarem em Jesus. Eles voltam seus rostos a Ele, vêem seu sorriso 
encorajador, e se tornam capazes de perseverar no meio da tempestade. Esses cinco dons são necessários 
para se ter conhecimento completo, intimidade plena, de Jesus. 

FIRMES NO MEIO DA TEMPESTADE 
Efésios 4:13 continua a dizer que esses dons são necessários para atingirmos a medida da plenitude de 
Cristo. Isto quer dizer que a nossa personalidade se torna como a de Jesus, para que então não sejamos 
jogados para cá e para lá por todo vento de ensino errado ou todo vento de circunstâncias ruins. Vamos 
poder nos manter firmes, fortes no amor de Deus. E quando as tempestades vierem e abalarem tudo que 
puderem abalar, a vida de Jesus dentro de nós ainda será capaz de crescer e se tornar mais forte. 
Geralmente Deus deixa a tempestade realmente nos abalar e nos levar até a beira do desastre. O Pai fez 
isso com Seu próprio Filho, Jesus. E Paulo, um outro apóstolo, "perdeu a esperança da própria vida", as 
Escrituras dizem. Estas são as oportunidades que o Pai nos dá para nos tornarmos mais como Ele. E 
quando as tempestades virem e as ondas começarem a bater e o vento a soprar, nós não seremos jogados 
para cá e para lá. Ao invés disso, nos tornamos mais e mais fortes ao ficarmos mais pertos de Jesus e mais 
próximos uns dos outros. 
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FALANDO A VERDADE EM AMOR 
Efésios 4:15 diz que vamos aprender a falar a verdade em amor. Esses dons nos ajudam a ser capazes de 
comunicar um com o outro de uma maneira verdadeira e que demonstra amor. Isto é muito importante em 
qualquer relacionamento de amor. Falando a verdade em amor é descobrir uma maneira de agradar o Pai 
e um ao outro por meio de uma comunicação apropriada. Devemos falar a verdade, mas isso deve ser 
coberto com amor, paciência, e bondade. A nossa gentileza deve ser evidente, o nosso amor e paz 
evidentes. Os dons nos ajudam a ser capazes de nos comunicar com amor em maneiras que talvez não 
iríamos conseguir sem eles. 

APRENDENDO A CONFIAR EM NOSSO SENHOR AMOROSO 
As Escrituras também dizem em Efésios 4:15 que estes dons nos ajudam a crescer em tudo naquele que é 
a cabeça, Cristo. Jesus é a cabeça de tudo. Ele é o Patrão e o Senhor sobre terra e mar. Ele é o Senhor das 
nuvens que chovem e dos ventos que sopram. Ele é o Senhor de todos os animais pequenos rastejantes e 
também dos animais grandes. Ele é o Senhor das aves do céu. Ele é o Senhor de toda pedra no caminho. 
Nosso Jesus é o Senhor de toda estrela no céu e todo sol e lua. Ele também quer ser o nosso Senhor, mas 
Ele nos convida para entrar para a Sua escola, a escola de Cristo, onde aprendemos a deixar Ele ser o 
nosso Senhor também. Aprendemos a confiar nEle. Aprendemos que Ele é muito sábio, que Ele sabe 
todas as coisas, e que Ele é muito forte para nos proteger. Quando não O deixamos ser o nosso Senhor, é 
só porque não confiamos Nele o suficiente ou não confiamos que os Seus caminhos são perfeitos e que 
Seu amor é tão grandioso que nunca falha. 

E então estes dons vão nos ajudar a crescer para dentro da autoridade de Jesus, para ver quão maravilhoso 
Ele é—quão digno da nossa confiança, forte, sábio, e amoroso Ele é. Assim, podemos confiar nEle e 
vamos fazer qualquer coisa que Ele pedir. 

Davi, um amante de Deus, escreveu muitos cânticos de amor ao Pai. O Pai escreveu um cântico de amor 
para Davi e o chamou de um homem segundo o coração de Deus. Uma das razões por que Davi foi um 
homem segundo o coração de Deus era porque ele sabia que Deus era tão bom e maravilhoso que Ele 
nunca iria desapontá-lo ou levá-lo por um caminho errado. Deus não iria o desapontar ou esmagar. Deus 
não iria lhe dar uma pedra se pedisse pão. Deus iria prover todas as coisas para ele, se ele simplesmente 
olhasse para Ele e se submetesse ao Seu caminho em todas as coisas. Davi iria fazer qualquer coisa que o 
Pai lhe pedisse, não porque ele era um robô obediente, mas porque ele confiava tanto no amor e na 
sabedoria do Pai. É isso que todos aprendemos juntos com esses dons: O quão confiável e fidedigno é o 
nosso Pai, e o quanto Jesus dá bons presentes, não ruins, aos Seus filhos. Então podemos confiar nEle 
para ser a nossa Cabeça porque Ele é muito, muito bom para nós. 

"EU PRECISO DE VOCÊ" 
Efésios 4:16 diz que todo o corpo está "ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas". Assim como os 
braços e as pernas ficam bem ajustados no corpo, estes dons ajudam o Corpo de Cristo a se unir e ser 
capaz de fazer a obra de Deus. Você pode imaginar como o corpo humano não teria muita utilidade se os 
braços e as pernas estivessem espalhados em partes diferentes. Poderiam até ser partes maravilhosas e 
muito fortes sozinhas, mas se não estão conectadas uma a outra em amor e conectadas à cabeça para 
receber direção da cabeça, então o corpo não teria valor algum. 

Quero encorajá-los, santos, a entender o valor desses dons e ver todas as coisas maravilhosas que vêm 
deles. Estejam comprometidos a receber irmãos e irmãs de outros lugares para ajudarem vocês a ter essa 
lista maravilhosa de coisas que surgem de relacionamentos com estes dons. Com isso podemos nos tornar 
úteis para Jesus. Podemos nos tornar amorosos e sábios, assim como Jesus é. Podemos nos tornar muito 



 30 

mais capazes de alcançar nossa comunidade, muito mais capazes ter famílias amorosas, muito mais 
capazes de criar filhos amorosos e obedientes, e muito mais capazes de usar os nossos próprios dons em 
amor, porque recebemos estes cinco dons na nossa comunidade. Nenhuma assembléia local tem todos 
estes dons (pelo menos eu nunca vi isso até o momento). Então Deus nos força a precisar um do outro de 
aldeia em aldeia, cidade em cidade. Ele quer que saibamos que precisamos um do outro para que não 
permaneçamos nenês ou na infância. Ele quer que CRESÇAMOS até a PLENITUDE do SEU FILHO! 



 31 

UM ALICERCE DE JESUS 
Chisitu, África 1996 

PESSOAS... NÃO PRÉDIOS 
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—isto é, nós na igreja. 

Sabemos como é um prédio religioso, então, se a casa de Deus é pessoas e não um edifício, como será 
que ela é? 

Quando você anda pelas ruas, você geralmente consegue identificar um edifício religioso porque ele se 
parece com um edifício religioso. Mas se uma Igreja é feita de pessoas, como então ela vai ser? Como ela 
vai ser identificada? Como se nota a diferença entre a verdadeira Igreja e a falsa? O que segue é uma 
descrição da Igreja quando ela é feita de pessoas e não de pedras. 

Quando Jesus está olhando de cima a baixo por uma verdadeira Igreja, como Ele a reconhece? Em 
primeiro lugar, uma verdadeira Igreja feita de pedras vivas que Jesus vê e ama, precisa ser feita de 
materiais bons. Se uma edificação é feita de materiais defeituosos, você sabe que ela cairá. Se a madeira 
que sustenta o telhado está podre, ele cairá. Tijolos que são moles, não feitos corretamente, ou feitos de 
material inapropriado, não podem sustentar o peso e irão desmoronar. Isso também é verdade de uma 
Igreja verdadeira que é feita por Deus, e não pelas mãos de homens. Ela é feita de pedras vivas—isto é, 
pessoas—e não de rochas mortas, tijolos, e feno. Se a Casa que Deus está edificando com pessoas irá 
resistir, não poderá ter pedras ruins nela. 

DO MENOR AO MAIOR,  
TODOS O CONHECERÃO 
A profecia sobre o Novo Testamento diz que a Igreja que Deus edifica (Jr. 31, Hb. 8, Hb. 10) é a Igreja 
verdadeira e do menor ao maior, todos os seus membros conhecerão o Deus Vivo. 

Na igreja antiga do Velho Testamento, você se tornava um membro por causa de quem seus pais eram. Se 
você basicamente acreditasse na coisa certa e seus pais fizessem parte desta igreja, e você freqüentasse a 
igreja regularmente e dizimasse, então era membro da igreja. Na Igreja nova de Jesus, isso não é verdade; 
você precisa dar seu coração para Deus. A profecia foi que do menor ao maior, todos O conhecerão. Se 
uma pessoa realmente não conhece Deus, ela não pode ser um membro da Igreja de Jesus. Ela seria como 
um tijolo mole ou uma madeira podre. A Casa que Jesus edificar é a melhor casa no mundo. E Jesus 
somente vai usar materiais autênticos e bons para edificar a Sua Casa. 

SEM MISTURA 
Atos 3 diz que Jesus foi um profeta e que Ele iria construir a Sua igreja e que qualquer um que não O 
obedecesse seria completamente eliminado do meio do seu povo. Jesus diz a mesma coisa em Mateus 18. 
Ele disse que se uma pessoa continua a ter ódio, é obstinada ou egoísta e continua a ter hábitos ruins 
como bebedeira, gritaria com sua esposa ou filhos, fraudulenta nos seus negócios, mentirosa, ou 
preguiçosa, então devemos ir até ela e tentar ajudar. Entretanto, se essa pessoa não se importar em 
obedecer aos ensinos de Jesus, então devemos trazer duas ou três outras pessoas e conversar com ela de 
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novo. Se ela ainda não tem interesse no que Jesus diz, e não quer mudar, então precisamos conversar com 
a igreja inteira e (precisamos) pedir que essa pessoa fique fora. 

1Coríntios 5 diz que devemos remover fermento da massa. Jesus nos manda não comer nem nos associar 
com uma pessoa que não quer mudar a sua vida para estar de acordo com os ensinos de Jesus. Não 
podemos ter comunhão com ela, e a Bíblia diz que ela precisa ser expelida do nosso meio. Jesus é um 
grande construtor. E Ele não vai edificar com pedras moles ou madeira podre. Ele quer construir uma 
Casa gloriosa para morar—uma que é digna do Rei que Ele é. 

ESCOLHENDO OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  
Por isso os materiais de construção na casa de Deus precisam ser da melhor qualidade. Isso não quer dizer 
que toda pessoa é perfeita. O que quer dizer é que toda pessoa quer amar e obedecer a Jesus e não 
menosprezar ajuda dos outros que querem lhe ajudar a amar e obedecer a Jesus; cada um quer essa ajuda. 
Este material de construção é bom; essa pessoa ama a luz. Material de construção ruim, como madeira 
podre, não quer a luz. Essa pessoa diz: "Não me julgue. Cuide da sua própria vida!" Ela diz de maneira 
defensiva: "Tire o travessão do seu próprio olho". Esse tipo de material de construção é ruim. Jesus não 
vai construir a Sua casa dessa maneira. Isso é madeira podre e será completamente eliminado do meio do 
povo. Numa igreja Verdadeira, uma pessoa que age assim não é bem-vinda. Não importa quanto dinheiro 
ela tem ou quanto conhece a Bíblia; essa pessoa pode até ser 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. 

Jesus irá construir somente com materiais de construção bons. Se tivermos corações abertos, amarmos os 
Seus ensinamentos e realmente quisermos mudar as coisas em nossas vidas que precisam ser mudadas, e 
virarmos o nosso rosto a Ele em momentos de adversidade ou dificuldade, pedindo a Ele e aos nossos 
irmãos e irmãs por ajuda, então somos lindas rochas vivas para a Casa em que Jesus mora. Isso tudo tem a 
ver com o tipo de materiais que Deus usa para construir a Sua Casa. 

UMA CASA EDIFICADA COM SABEDORIA 
Então, agora pegamos todos os materiais de construção que são adequados para a casa, todas as pedras 
boas e boa madeira e todos os bons materiais que Jesus escolhe para a Sua Casa. Agora colocamos tudo 
isso numa pilha e ainda isso não é uma casa. A Casa de Deus requer mais do que simplesmente bons 
materiais de construção. Você não consegue dormir numa casa a qual todos os materiais estão 
empilhados; não vai te proteger da tempestade, não importa quão bons sejam. 

Existe um modo pelo qual devemos construir com estes materiais bons—um jeito com que Jesus quer 
construir usando Suas pedras vivas. Assim como um prédio religioso tem certo aspecto ou características, 
assim também tem a verdadeira Igreja de Jesus; ela não é feita de pedras, mas de pessoas, Pedras Vivas. E 
ela precisa ser edificada de certa maneira junta para ser uma boa Casa para Jesus morar. 

Existe um modo de edificar a casa para que seja fácil de morar nela e resista às tempestades. Jesus é um 
construtor muito sábio e Ele edifica a Sua Casa desse modo. Eu vou te dizer como essa Casa de Jesus é, 
porque se a gente não construir desse jeito, a casa irá cair quando as tempestades vierem. Nós devemos 
construir com o melhor material. Materiais ruins não são bem-vindos na Casa; somente se mudarem para 
se tornar material bom de acordo com Jesus. 

O jovem rico era considerado um homem razoavelmente bom. Mas ele não recebeu as boas-vindas 
naquele momento para fazer parte da Casa de Jesus porque havia ganância em seu coração. Ele dependia 
do seu dinheiro ao invés de Deus. Ter que dar todo o seu dinheiro o deixou muito triste. Então Jesus 
disse: "Você não pode fazer parte da Igreja assim. Até você mudar seu coração, eu não posso te acolher 
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para ser uma pedra Viva na Minha Casa." Jesus ainda edifica a Sua Casa assim. Ele olha para nós e nos 
ama, assim como amou aquele homem, mas Ele nos chama para mudar. E se não vamos mudar, apesar de 
todo Seu amor e todas as Suas promessas, Ele não vai poder nos usar como pedras Vivas. Ele nos deixará 
de lado até que tenhamos um coração quebrantado. 

O PROJETO DA CASA 
Embora que tivemos bom material para construirmos a Casa, também o projeto precisa ser bom. Jesus já 
escolheu o projeto da Sua Casa e é a mesma em todo país, qualquer que seja a língua ou a cultura. É que 
todo o povo de Deus dê a sua vida para amar e servir um ao outro todo dia 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 todos a se tornarem 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. 

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. 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 que Jesus pode morar e pode amar. Será uma Casa com um bom projeto e fácil para Jesus 
e para todos nós morarmos e fazermos dela o nosso lar. 

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. 

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 países 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. 

UNIDOS E AJUSTADOS COMO UM 
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. É somente ao passo que todas 
as pedras são cimentadas uma na outra e colocadas no lugar de acordo com o projeto de Deus que torna 
um lugar que podemos chamar de um lar. O mesmo é verdade sobre Jesus. Ele não quer somente boas 
pedras individuais espalhadas pelo campo. Devemos exigir de nós mesmos, até 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, lavando roupa juntos ou indo ao mercado 
juntos. Ao trabalharmos no campo, fazermos tijolos, cortarmos lenha, ou prepararmos as refeições, vamos 
fazer isso juntos para que sejamos uma Família em vez de muitos indivíduos ou muitas famílias. 
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CEM PAIS, MÃES, IRMÃOS, IRMÃS 
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. A Casa de Jesus é feita de acordo com os Seus planos, não os nossos. E o Seu plano 
é cem pais, mães, irmãos e irmãs. O Seu plano é que devemos confessar os nossos pecados uns aos outros 
e ser curados. O Seu plano é que devemos carregar os fardos uns dos outros e assim cumprir a lei de 
Cristo. Seu plano é que devemos ser unidos e ajustados, assim como Ele e o Pai são um—tão unido que 
quando vê Marcelo, você vê o Davi. Quando vê o Filho, você vê o Pai. Jesus disse que seríamos um assim 
como eles são um, então precisamos também ser um dessa maneira, e não pedras separadas que se 
ajuntam no domingo, mas uma família que é edificada junta todos os dias. 

Este é o projeto de Deus. As tempestades virão e essa casa permanecerá firme. Jesus virá para morar nela 
e ela trará prazer para Ele. Esta é a vontade de Deus para Seu povo em todos os países e nós convidamos 
você para levar isso muito a sério. 

TRAZENDO GRANDE PRAZER A JESUS  
Se tiver qualquer mudança que precisa ser feita, Jesus disse: "Se vocês me amam, obedecerão aos meus 
mandamentos". Então por favor, façam as mudanças que Jesus está te chamando para fazer. Não tenha 
medo. Algumas pessoas não amam a Verdade e ficarão com raiva dessas coisas porque elas têm algo que 
querem esconder em suas vidas; os verdadeiros caminhos de Deus são sempre em oposição a satanás, o 
inimigo. 

Então tenha coragem, persistência e paciência com estas coisas. Mostre o seu amor a Jesus ao fazer tudo 
que você pode fazer para obedecer a esses ensinamentos de Jesus. Ache irmãos e irmãs com quem possa 
estar, orar, e conversar todos os dias. Derrube as barreiras entre você e seus irmãos e irmãs—barreiras de 
medo e de orgulho, barreiras de preguiça ou de vergonha, barreiras de timidez, e barreiras de críticas. 
Pegue todas estas barreiras e remove-as por amor a Jesus. Aprenda como amar um ao outro todos os dias. 
Isto não somente trará grande prazer a Jesus porque é o projeto certo para Sua igreja, mas irá radicalmente 
mudar a sua vida também. Ponha o Senhor à prova; estas coisas são verdadeiras. 

Para vocês Cristãos genuínos, vocês que tem o Espírito Santo habitando em vocês—um dia não teremos 
mais a barreira da língua. A maldição da torre de Babel será quebrada; todas as pedras vivas serão 
capazes de ter verdadeira e completa comunicação e comunhão umas com as outras. 
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CASA DE DEUS 
Komba, África, 1996 

UMA FAMÍLIA "SADIA"—A NOIVA PREPARADA 
Não vai demorar e Jesus vai voltar para a Sua Noiva. A Bíblia diz que Jesus vai voltar para a Sua Noiva 
quando ela já terá se preparado. Como podemos nos posicionar para estarmos preparados? Bem, 
considere essa ilustração comigo. 

Quando a maior parte do nosso empenho religioso ou espiritual acontece em um lugar específico uma vez 
por semana, então é como almoçar só uma vez por semana. Agora, essa NÃO é a intenção do Pai para a 
nossa vida. Precisamos alimentar o nosso corpo físico de maneira diária para sobreviver. Ele também fez 
os nossos espíritos precisarem comer muitas vezes durante a semana—se alimentar do pão do céu e amar 
um ao outro todos os dias, todos os dias, todos os dias. Ele nos fez ser um Reino de Sacerdotes juntos e 
trazer um ao outro o Pão da Vida ao levantarmos, ao sentarmos, ao andarmos pelo caminho. 

A nossa adoração a Jesus é ao cortarmos lenha juntos e ao lavarmos roupa juntos. Ensinamos um ao 
outro a Palavra de Deus nos lugares das nossas vidas ao andarmos para a feira juntos. Se vemos um 
homem ser grosso com sua esposa, trazemos a Ele a Palavra de Deus e nos esforçamos com ele para 
ajudá-lo a ver Jesus. Ao vermos um homem ou mulher que é egoísta com suas posses, nos o amamos com 
a Palavra de Deus a cada dia. Não esperamos alguém "pregar um sermão" sobre aquilo no domingo, mas 
oferecemos a eles a Palavra de Deus porque somos todos sacerdotes. 

Uma criança pequena que come somente uma refeição cada semana ficaria doente e fraca. A mesma coisa 
é verdadeira para a Noiva de Cristo. Precisamos estar alimentando uns aos outros todos os dias—dia e 
noite, dia e noite—para poder crescermos fortes. Nós damos de comer a Palavra de Deus um ao outro. 
Adoramos juntos todos os dias. Pedimos a Deus para nos ajudar todos os dias. 

A maioria das pessoas iria pensar que uma família física estaria muito doente se estivesse junto somente 
aos domingos e as quartas. Na Bíblia, lemos sobre a Família de Deus em Atos 2. Lá diz claramente que 
aquelas pessoas estavam juntas todos os dias e se dedicavam todos os dias ao ensino dos apóstolos, à 
comunhão, e às orações, juntos. Todo dia, toda noite. Não consideravam suas posses como sendo somente 
suas; partiam o pão e comiam as refeições juntos nas casas uns dos outros todo dia. 

Fomos ensinados muitos anos atrás que cristianismo e igreja é algo que freqüentamos e depois voltamos 
para os nossos velhos costumes. Temos dois ou talvez três mundos diferentes. Temos o mundo da nossa 
casa e família, o mundo no nosso trabalho e profissão, e o mundo da nossa "igreja". Não foi assim que o 
nosso Jesus viveu. Nosso Jesus nos ensinou que todos estes mundos estão juntos e são o mesmo. Todo 
aquele que deu a sua vida para Jesus tem 100 pais, mães, irmãos, irmãs, terras, e bens—não 100 vizinhos 
e primos de terceiro grau, mas 100 mamães e papais. Foi isto que Jesus nos ensinou. O propósito da 
IGREJA sempre foi esse. Não é um lugar para ir, mas quem somos todos os dias. A Igreja é íntima e 
apegada um com o outro o tanto quanto uma mãe é com seu nenê recém-nascido. Essas são as palavras do 
próprio Jesus. 
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OBSTÁCULOS 
Então o que nos impede de viver estas coisas? O primeiro obstáculo é o ensinamento incompleto que 
temos ouvido durante anos. Mas mesmo quando conhecemos os ensinos de Jesus sobre estas coisas, 
existem outras barreiras ou obstáculos que nos impedem de viver como Jesus quer que vivamos na Igreja. 
Se formos egoístas ou preguiçosos, então não queremos ser a Igreja que Jesus quer que sejamos. 
Queremos viver as nossas próprias vidas da maneira que nos apraz. Se alguém vem até você e traz as 
palavras de Jesus sobre como está tratando sua esposa ou marido, uma pessoa egoístas diz: "Não se 
intrometa na minha vida. Não quero a tua ajuda." 

Mas isso não é como Jesus é. Jesus disse: "Todos que Me conhecem e Me amam, amam os ensinamentos 
que Eu ensino". Alguém que ama Jesus dirá: "Muito obrigado por me ajudar. Eu quero amar Jesus mais. 
Estava cego e você me ajudou a ver um pouco e te agradeço por isso." É assim que a Família de Deus 
vive junta todos os dias. Podemos ajudar um ao outro a conhecer Jesus melhor ao ajudar um ao outro a 
deixar o pecado, amar um ao outro mais e cuidar das necessidades dos outros mais que cuidamos das 
nossas. São os ensinamentos de Jesus. É assim que Ele viveu a Sua vida por nós e agora Ele tem nos 
chamado a viver assim um pelo outro. É assim que a Noiva se apronta para a volta do seu Noivo, Jesus. 

A vontade do Pai é que nos tornemos uma Noiva cada vez mais formosa ao aprendermos como amar de 
verdade o outro mais do que nós mesmos. Ao despedir do nosso egoísmo e orgulho que nos separa um do 
outro, ao abrir prontamente os nossos corações para falar como nos sentimos, o Espírito de Deus, a Graça 
de Deus e o Amor de Deus se derramam sobre nós... e nos tornamos como uma Noiva formosa para a 
volta do nosso Noivo, Jesus. 

A vontade do Pai por nós não é que "freqüentemos a noiva", mas que sejamos a Noiva. Isso só é possível 
ao amarmos uns aos outros e compartilharmos vida um com outro a cada dia. Isso envolve mais do que só 
dizer um "Oi" e "Eu te amo" ao cruzarmos. Ao invés disso, eu abro meu coração a você e te peço pela sua 
ajuda. Ao ver pecado na minha vida, coisas que não são iguais a Jesus, então você vem até mim e implora 
para que eu submeta a minha vida a Jesus. Você não vira o rosto e ignora. Você é um embaixador de 
Jesus como se Deus estivesse fazendo Seu apelo a mim através de você. 

Isso é Igreja—viver dessa maneira todos os dias, não freqüentando a casa de Deus, mas sendo o lugar 
onde Deus Habita. Daí nossas casas, nossos lugares de trabalho e a nossa igreja, todos se tornam um, e 
maior. Não há mais barreiras entre meu coração e o seu e não existem mais barreiras entre minha casa e a 
sua. Eu deixo egoísmo e orgulho, deixo preguiça e incredulidade, e amo os outros como Jesus tem me 
amado. Quando todos fazem isso do menor ao maior, Jesus derrama o Seu óleo de cura e somos Igreja e 
uma bela Noiva. Se estivermos satisfeitos freqüentando algum lugar no domingo, perderemos o coração e 
o chamar do nosso Deus, e seremos como outras religiões que não têm sentido. 

LIDERANÇA NA CASA DE DEUS 
Em Atos 20, Paulo estava falando com alguns líderes e disse: "Foi o Espírito Santo que vos fez 
supervisores". Isso é muito diferente da maneira do homem. Na maioria dos países que conhecemos, a 
maneira que uma pessoa se torna um líder na Casa de Deus é que talvez ele vá para um seminário, ou 
talvez consiga ler melhor do que outras pessoas, ou é um líder de um negócio ou em uma outra área, ou 
consegue falar melhor do que os outros. Mas todos estes motivos são errados. Essas não são as maneiras 
como Deus faz líderes. 

Já houve oportunidades em que viajamos para igrejas em várias cidades e fomos solicitados para 
conversar com os líderes. Nessa altura, há duas maneiras que podemos decidir quem os líderes são. A 
maneira normal de decidir é perguntar: "Quem são as pessoas assalariadas ou quem são as pessoas 
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escolhidas por homens para serem líderes?" Talvez os líderes sejam todos aqueles que têm títulos tipo 
"pastor" ou "reverendo". 

Mas não é assim que Jesus escolhe Seus líderes. Ele não escolheu homens com educação de nível 
superior ou que terminaram o seminário. Ele escolheu homens ao olhar dentro dos seus corações e viu 
que estavam dispostos a deixar suas redes e seus desejos por vida humana e seguir após Ele e servi-Lo 
independente do custo. Então, quando recebemos um convite para falar com líderes em várias cidades ou 
países, ao invés de convidar todos os que têm um título ou são remunerados, dizemos: "Todos que sentem 
como se Deus os está usando para mudar vidas de pessoas, todos que dormem orando por outros santos, 
que durante o dia se interessam pelos outros santos e outros descrentes, que têm um coração para servir os 
propósitos de Deus na terra, homem ou mulher, jovem ou idoso, se vocês se importam com as almas de 
outras pessoas e não somente com a sua, então você é um líder. Venha. Vamos conversar." É assim que o 
Espírito Santo faz "presbíteros" ou supervisores espirituais. Isso é diferente da maneira que o homem faz, 
que é de fazer um líder de uma pessoa com posição e educação. 

Em Atos 6 lemos que havia muito trabalho a fazer em Jerusalém. Eles não disseram: "Escolha entre vocês 
sete homens que terminaram seminário e podem ler melhor ou falar melhor do que os outros". Eles 
disseram: "Escolham entre vocês sete homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria". Você os vê 
amando pessoas e ajudando pessoas em suas vidas diárias. Estes são os homens e mulheres que o Espírito 
Santo está levantando. Não é necessário um certificado pendurado na parede com um selo dourado. Exige 
um coração grande com o selo do Espírito Santo. Então estes são alguns ensinamentos sobre liderança, 
porque Deus quer levantar líderes do meio de todo povo. 

Aquilo que os homens pensam que é importante, Deus não pensa que é. Quando Samuel estava tentando 
achar um homem para ser rei, vários dos irmãos de Davi tinham a aparência de ser bons líderes. Mas o 
pequeno pastor de ovelhas com pouca instrução foi quem Deus escolheu. Ele não se interessa pelas coisas 
externas de um homem ou mulher. Ele vê a essência e a grandeza do coração de uma pessoa. Davi estava 
disposto a colocar a sua vida em risco para socorrer uma das suas ovelhas pequenas do leão e do urso. O 
pequeno Davi matou um leão e um urso para salvar um dos cordeirinhos de Deus. Davi disse ao Rei Saul: 
"Eu matei um leão, eu matei um urso, eu também posso matar Golias". Porque Davi estava disposto a 
colocar a sua vida em risco para salvar uma pequena ovelha, Deus viu que Davi iria arriscar a sua vida 
pelos cordeiros de Deus. Isso é uma marca de um homem ou mulher que Deus elevará como um líder, não 
um homem ou mulher com credenciais ou educação, necessariamente, mas uma pessoa que vai arriscar a 
sua vida pelas ovelhas de Deus. 

O livro de Atos também diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele faria tudo o 
que Deus pedisse. Davi cometeu erros na sua vida; sabemos disso. Mas o seu coração era de obedecer ao 
que Deus falou. Por esta razão, Deus pôde derramar o Seu óleo de unção sobre ele e permitir a Davi que 
se tornasse um grande líder do Seu povo—porque estava disposto a arriscar a sua vida pelas ovelhas de 
Deus e a fazer tudo o que Deus pedisse. Esse é o tipo de liderança de Deus: Os homens, mulheres, e 
crianças que vão arriscar as suas próprias vidas pelas ovelhas de Deus, que irão fazer tudo que Deus 
disser, que irão fazer tudo que Deus pedir—são estes os homens, mulheres, e crianças segundo o coração 
de Deus. Amém? 
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CORAÇÃO, ALMA, MENTE E  
FORÇA  
outubro 1999, África 

Recentemente estava conversando com o Pai sobre o que significa amar Ele. Minha conversa com Ele foi 
para mim. Mas sendo que o assunto sobre o que significa amar Deus do coração foi levantado no último 
cântico que nosso irmão começou para nós, sinto que talvez devo falar a vocês o que Ele tentou me 
ensinar recentemente. Se for tudo bem, gostaria de compartilhar com você o que Deus tem me mostrado 
sobre o que significa amar Ele. 

Tenho certeza que todos nós sabemos o maior mandamento. Faz sentido para mim que se vamos 
desobedecer a um mandamento, não começaríamos desobedecendo ao maior mandamento. Não iríamos 
desejar desobedecer qualquer um dos mandamentos, mas aquele que Jesus falou que é o maior de todos 
os mandamentos, com certeza, é digno de bastante atenção. Quando perguntei Pai sobre o que significa 
amá-Lo realmente, Ele me relembrou desse maior mandamento, depois Ele me pediu a considerar com 
Ele o que esse mandamento significa. Deus fala que devemos O amar com todo o nosso coração, devemos 
O amar com todo a nossa alma, devemos O amar com toda a nossa mente e devemos O amar com toda a 
nossa força. Ao conversarmos juntos sobre o que cada uma dessas coisas significa, pensei sobre elas e 
anotei algumas coisas. Fiz isso para mim mesmo e meu relacionamento com Ele, mas se quiserem vou 
falar um pouco do que conversamos. 

TODO NOSSO CORAÇÃO  
Quando Ele falou que precisamos amá-Lo com todo o nosso coração, têm algumas coisas especificas que 
Ele quis dizer com aquilo. Ele quis dizer que todas as nossas afeições devem ser dadas primeiramente a 
Ele. Ele não quer competir com outros amores no nosso coração. Então, se escolho obedecer ao 
mandamento de amá-Lo com todo o meu coração, preciso ter muito cuidado com meu coração. Preciso 
fazer decisões sobre o meu coração. Todos nós temos tendências de amar coisas diferentes. Algumas 
pessoas amam comida. Em alguns países, a afeição pela comida é muito importante para as pessoas. Na 
Itália, por exemplo, cheiram comida e dizem: "Oo lá lá!!" Têm um amor no seu coração; cheiram a 
comida e amam o cheiro da comida. Deus fala: "Não vou deixar você ter afeição e paixão no seu coração 
pela comida (esse tipo especial de comida e aquele tipo especial de comida) e nem dizer: "É maravilhosa! 
Oh, essa comida é tão perfeita e cheira tão bem e é tão gostosa! Essa comida parece tão bela!" Deus diz: 
"Não! Precisa decidir a não ter os seus amores em coisas tolas como comida." O Mestre falou: "Quero 
todo o seu amor para Mim—nada sobrando para comida". Comida é bom, mas não pode dar o seu 
coração a ela. 

Na maioria dos países, na maioria das culturas, as pessoas não entendem a Igreja, e a Igreja não é 
realmente uma Família. As pessoas dão os seus corações para as suas famílias físicas. "Oh, essa é a minha 
família!" Ao invés de dar os seus corações para o que Jesus falou sobre todas as pessoas de Deus sendo a 
minha família, eles têm um amor especial e um zelo por "minha família, minha família". "Essas pessoas 
têm o mesmo sobrenome que eu tenho. Essas pessoas se parecem comigo de alguma maneira—MINHA 
mãe, MEU pai, MEUS filhos." Elas deixam o DNA, carne e sangue, imporem um preconceito contra a 
Verdade do Espírito de Cristo e o que família REAL é quando somos realmente nascidos uma 
SEGUNDA vez. O que Jesus diz sobre isso? "CEM mães, irmãos e irmãs." "Quem SÃO minhas mães, 
irmãos e irmãs? Aqueles que FAZEM A VONTADE DE DEUS." Os laços dos corações de algumas 
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pessoas, até pessoas religiosas, são ligados à família física de maneira que lhes causa cegueira para o que 
Deus diz sobre como devemos nos sentir e viver. 

Certamente é bom cuidar da nossa família. Precisamos cuidar da nossa família física ou somos piores do 
que infiéis, a Bíblia diz. Com certeza devemos amar nossas esposas, nossos maridos e filhos. Mas quando 
o meu coração tem paixão daqueles relacionamentos mas é cego para os outros, daí é MEU! MEU! MEU! 
Isso é um erro seriíssimo. O apostolo Paulo escreveu pelo Espírito Santo: "Aqueles que têm esposas 
vivem como se não tivessem. Aqueles que têm bens devem viver como se não fossem controlados por 
eles." Isso é o que as Escrituras nos ensinam. Ele não está falando que não devemos amar nossas esposas 
e cuidar delas, ou não amar os nossos maridos e filhos e cuidar deles. Deus falou: "Eu tenho ciúmes de ser 
o amor do seu coração!" Deus falou: "Quero o seu coração inteiramente! Quero toda a sua paixão! E 
então Eu vou distribuí-la para outras pessoas." Não devemos ser os donos de nossas famílias físicas e ser 
cegamente controlados por ela. Os nossos corações primeira e primordialmente pertencem a Deus—o 
nosso coração INTEIRO. 

Conheço pessoas que deram uma parte do seu coração para outras coisas tolas. Elas aaaaaamam as 
montanhas, aaaaaamam as nuvens, e aaaaaamam a água. Elas podem ficar à beira-mar e olhar as ondas 
quebrarem por horas e horas porque elas gostam muito de ver a água. Deus falou: "Quero que você 
aprecie a Minha criação. Quero que Me agradeça pela Minha criação! Mas não pode amar ou ser 
apaixonado simplesmente pelas coisas que foram criadas." 

Algumas pessoas deram o seu coração ao patriotismo. Têm ciúmes pelo país em que moram. Se você 
assistir um jogo de futebol, ou vôlei ou outro esporte na televisão, uma copa do mundo por exemplo onde 
um país é contra outro, nesses grandes eventos pode-se ver pessoas no estádio chorando porque o seu 
time perdeu o jogo. Ou milhares de pessoas vibram e ficam muito alegres quando seus times ganham! 
Deus disse: "NÃO! Seu coração deve pertencer somente a Mim! Você não dá seu coração a coisas tolas. 
Você pode apreciar o jogo, você pode até achar legal quando seu time ganha, mas chorar e grande gozo, 
isso é reservado para Mim somente!" 

O Senhor falou que Ele quer todo meu coração. Quando começo a sentir estas coisas se levantarem em 
meu coração, tipo comida, ou família física, ou esportes, ou qualquer outra coisa assim, eu preciso decidir 
obedecer a Deus e não dar parte do meu coração para algo que pertence somente a Ele. Ele falou: "Eu 
quero todo o seu coração; quero toda a sua paixão para Mim, e somente para Mim". Isto é um 
mandamento então eu preciso decidir fazer isso. Quando sinto meu coração começando a ir à direção de 
outras coisas, eu decido empurrá-las para o lado e colocar Ele acima de tudo. É um mandamento e então 
uma escolha que devo tomar. Eu dou minha paixão e meu coração somente a Ele.  

TODA NOSSA ALMA 
O próximo é "toda minha alma". Isso quer dizer muitas coisas. Tem muito a ver com a palavra "orgulho". 
Tem a ver com a minha pessoa. Quem sou eu? Como é que eu me vejo? Isso é a minha alma. A minha 
tendência é deixar o orgulho entrar quando vejo as coisas que faço. 

Eu fiz grandes coisas no meu negócio e me sinto bem por causa daquilo. Eu fiz grandes coisas nos 
esportes e me sinto bem por causa daquilo. Eu sou uma pessoa muito bonita eu me sinto bem. Eu me visto 
bem e isso me faz sentir bem importante. Eu sou muito inteligente e isso me faz sentir que sou melhor que 
os outros. Eu sou muito esperto e me sinto bem por causa disso. Eu consigo fazer as pessoas rirem, eu 
posso contar estórias—eu me sinto bem. Eu consigo educar meus filhos melhor que os outros—eu me 
sinto bem. Eu tenho uma memória boa, melhor que a memória da maioria das pessoas—me sinto bem 
com isso. Eu nunca desisto; outras pessoas desistem, mas eu sou forte e nunca desisto. 
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Isso é minha alma e é uma ABOMINAÇÃO a Deus permitir estes pensamentos! Você talvez consiga 
identificar vários outros pensamentos como estes. Você lembra quando Lucifer foi jogado dos céus? Se 
você ler a passagem no Velho Testamento onde Lucifer foi lançado dos céus, você ouve Lucifer dizendo: 
"Eu, Eu, Eu, minha, minha" muitas vezes. Lucifer não foi lançado fora do céu porque ele matou um outro 
anjo. Lucifer não foi lançado fora do céu porque ele roubou os bens de outro anjo. Lucifer foi lançado 
fora do céu porque ele teve uma atitude. Ele pensou sobre ele mesmo ao invés de pensar sobre Deus. 

Ele disse: "Eu sou lindo. Eu serei como o Altíssimo. Eu tenho o dom de música e eu brilho como muitas 
jóias e pedras preciosas. Eu tenho um direito de ser notado e de ser importante. Eu tenho o direito das 
pessoas pensarem sobre mim e me notarem porque sou especial. Eu sou mais espiritual do que estes 
outros anjos." 

Deus disse: "Você está banido da Minha Presença para sempre". Deus disse: "Você deve Me adorar e Me 
amar de TODO seu coração! Você deve controlar sua alma para que Me adore e Me ame com TODA sua 
alma." 

O apóstolo Paulo disse: "Eu tenho muito em o que me gloriarei, mas que eu jamais me glorie, a não ser na 
cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e Ele crucificado. Eu estou crucificado para o mundo e o mundo foi 
crucificado para mim." Ele disse: "Eu sou o pior dos pecadores; eu sou o pior e mais baixo de todos os 
santos. Eu me gloriarei em minhas fraquezas." Isso foi o apóstolo Paulo, que era um homem muito bom. 
Mas ele havia feito uma decisão de amar o Senhor Deus com todo seu coração e ele iria amar o Senhor 
Seu Deus com toda a sua alma. Ele não iria ter nenhum orgulho em suas realizações ou na sua aparência 
ou em sua eloqüência. Este homem foi alguém levado ao terceiro céu e esteve na presença de Deus. Mas 
ele nem queria falar sobre isso. Ele disse: "Eu conheço um homem que muitos anos atrás...". Ele não se 
exaltou dizendo: "Eu sou o apóstolo Paulo e eu já subi ao terceiro céu". Ele teve muita humildade ao falar 
destas coisas. Ele não queria chamar atenção para si mesmo. Ele não queria ser um herói. Ele não queria 
ser exaltado. Assim como João Batista, ele queria diminuir para então Jesus crescer. 

Cada vez que chamamos atenção para nós mesmos ao pensar sobre nós mesmos, estamos nos separando 
de Deus. Toda vez que tomamos uma decisão de pensar em nós mesmos mais do que deveríamos, 
estamos nos separando de Deus. Toda vez que julgamos outros porque nos vemos como sendo especial 
em várias maneiras, nós estamos nos separando de Deus. Deus disse: "Eu quero que você Me ame com 
todo seu coração. Todas as suas paixões e todas as coisas que são muito especiais para você serão ligadas 
somente a Mim. E Eu quero que você Me ame com toda a sua alma. Eu quero que você ache toda a sua 
identidade SOMENTE em meu Filho Jesus e no Seu sangue. Quaisquer presentes que Eu te dou devem 
ser somente ferramentas para Me servir melhor. Você não é dono dos dons de músicas ou de intelecto ou 
de memória ou de ser vistoso ou qualquer uma destas coisas. Você poderia ficar paralisado numa cama 
por ser atropelado por um caminhão. Você não merece nenhum dos dons que Deus te dá. Você não deve 
tomar posse deles." Não devemos ter nenhum orgulho ou ambição sobre qualquer uma das coisas 
boas que Deus tem feito em nossas vidas. São para Ele e somente para Ele. 

Quando construímos uma casa com nossas próprias mãos e voltamos para a casa depois de estar fora 
durante o dia, não devemos andar por aí dizendo: "Olha o meu trabalho, como é tão bom! Que casa linda 
eu fiz com as minhas próprias mãos! Que trabalho maravilhoso estou fazendo em criar meus filhos!" 
Nunca devemos atrair qualquer energia para nós mesmos. Toda a nossa energia da alma pertence a Jesus 
e a Seu Pai. "Eu quero que você Me ame com TODO o seu coração e TODA a sua alma." 

TODA NOSSA MENTE  
Aí eu perguntei ao Pai o que Ele quis dizer com: "Eu quero que você Me ame com toda a sua mente". 
Com certeza estas coisas estão um pouco mescladas. Mas uma coisa que Ele me mostrou sobre amá-Lo 
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com toda a minha mente é que cada pensamento que entra na minha mente me apresenta uma escolha. Se 
eu vou amá-Lo com toda a minha mente, então eu preciso tomar decisões sobre cada pensamento que 
entra na minha mente. As Escrituras, por meio do apóstolo Paulo, dizem que devemos levar cativo todo 
pensamento. Devemos destruir argumentos e toda pretensão ou pensamentos que entram na nossa mente 
que não são verdadeiros. Deus disse: "O que for puro e amável e nobre, o que for santo e digno de louvor, 
pense somente nestas coisas". Paulo disse: "Somos transformado pela renovação da nossa mente." 
Romanos 8 diz: "A mente controlada pelo Espírito de Deus é vida e paz". 

Quem de vocês já teve um pensamento de amargura entrar na sua mente? Ou um pensamento de inveja? 
Ou um pensamento de raiva? Ou um pensamento de lascívia? Ou um pensamento de orgulho? Estes são 
pensamentos que se apresentam a você. É como se um homenzinho se aproximasse da sua mente e 
dissesse: "Eu quero te apresentar um pensamento". Nós decidimos se vamos trazer esse pensamento para 
dentro e pensar sobre ele ou rejeitá-lo e dizer: "Não! Vá embora!" Isso é levar todo pensamento cativo. 
Você já teve um pensamento de depressão ou de ódio de si mesmo? Você pode pensar consigo mesmo: 
"Eu sou uma pessoa depressiva; eu me odeio". Mas isso não é uma mente controlada pelo Espírito. 
Devemos levar todo pensamento cativo. Quando aquele homenzinho se aproxima e apresenta a sua idéia 
para sua mente, se não for um pensamento puro, amável, nobre e digno de louvor, DEVEMOS rejeitar 
aquele pensamento! Deus disse: "Eu quero a sua mente. Eu quero que você Me ame com toda a sua 
mente. Você não vai permitir nenhum pensamento na sua mente que não sejam Meus pensamentos. Você 
será transformado e transfigurado pela renovação da sua mente." Permitimos somente pensamentos puros 
e nobres e dignos de louvor em nossa cabeça. Destruímos todo outro tipo de imaginação. Se fizermos 
isso, seremos transformados. Se substituirmos estes tipos de pensamentos com os pensamentos da Palavra 
de Deus, seremos transformados. 

TODA NOSSA FORÇA 
Cada um de nós fará escolhas todos os dias. Vamos escolher onde as nossas afeições vão estar e se nós 
vamos amá-Lo com todo nosso coração. Escolheremos o que as nossas almas são permitidas a fazer. A 
minha alma tem a permissão de achar um elo com outras coisas a não ser o sangue de Jesus? Paulo disse: 
"Estou crucificado com Cristo. Não mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim." Paulo amou o Pai com 
toda a sua alma. A sua única identidade era na cruz de Jesus Cristo. Ele não era nada para si mesmo fora 
da cruz de Jesus. O mesmo precisa ser dito de nós. Se O amamos com toda a nossa mente, vamos permitir 
somente a Palavra de Deus e os pensamentos de Deus em nossas mentes. Não vamos tolerar pensamentos 
de depressão ou lascívia ou medo. Não! Nós damos um pontapé nestes pensamentos e os tiramos da nossa 
mente. Não vamos permitir pensamentos de falta de perdão ou amargura ou ciúmes. Não damos espaço 
para estes pensamentos. Não vamos viver como os Gentios na inutilidade dos seus pensamentos. Mas 
levaremos cativo cada pensamento para a glória de Deus. Vamos amá-Lo com toda a nossa mente. Vamos 
gastar o nosso pensamento nEle e não em outras coisas tolas. Vamos amar o Senhor nosso Deus não 
somente de todo coração (nossa paixão), não somente com toda nossa alma (nossa identidade e ambições 
e planos), não somente com toda a nossa mente (cada pensamento que passa pela nossa cabeça), mas 
também com toda a nossa força. 

O Pai me mostrou que a nossa força constitui de varias coisas. Se vamos amá-Lo Ele com toda nossa 
força, então temos que perceber que o nosso tempo pertence a Ele. O nosso tempo faz parte da nossa 
força. O nosso tempo é parte daquilo que temos no mundo físico para realizar coisas. Vamos deixar Jesus, 
o amor da nossa vida, nos mostrar como usar o nosso tempo para Ele. Não vamos permitir que o nosso 
tempo seja consumido com coisas que fluem de um amor egoísta ao invés de um amor a Jesus e Seu Pai. 
Também, se O amamos com toda a nossa força, então Ele também vai ser Senhor sobre o quanto 
dormimos. Também, Ele vai ser Senhor sobre o que comemos e o quanto comemos. O que comemos faz 
parte da nossa força. 
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O Rei Davi, um "tipo" de Jesus, o Senhor, nos dá um outro aspecto de amar o nosso Deus e Pai com toda 
a nossa força. Ele disse que ele e seus homens intencionalmente se abstinham de gratificação física toda 
vez que precisavam estar focados na Batalha do Senhor (1 Samuel 21:5). A nossa habilidade de fazer 
proezas para Deus é limitada ou intensificada por como usamos a nossa força! Nós temos certa 
quantidade de energia física ou força que vamos usar para uma coisa ou outra. Se escolhermos usar a 
nossa força física em todo tipo de coisa para nós mesmos ao ponto que estamos muito cansados ou 
distraídos para servir Deus, então não estamos O amando com toda a nossa força. Precisamos fazer 
escolhas para que tenhamos força física suficiente para servir Deus em maneiras muito visíveis e 
tangíveis. 

O nosso dinheiro também faz parte da nossa força. Dinheiro vem da força das nossas mãos. Parte da 
escolha que fazemos sobre como gastamos a nossa força está em como gastamos o nosso dinheiro. O 
apóstolo Paulo, ao ir de cidade em cidade e país em país disse: "Porque eu mudei suas vidas e dei a vocês 
verdade espiritual, eu tenho o direito de receber dinheiro de vocês por isso. Por causa do que eu tenho te 
dado, o certo seria que vocês me dessem um bolo, que vocês me dessem suas galinhas, que vocês dessem 
suas roupas." Mas ele disse: "Não. Eu é que quero dar a vocês. Eu vou achar um jeito para trabalhar 
bastante com as minhas próprias mãos—noite e dia se for necessário—para que seja possível eu dar a 
vocês. Mesmo que vocês me devam as suas próprias vidas por causa das coisas espirituais que tenho 
ensinado a vocês, eu não quero levar as suas galinhas ou sua roupa ou seu dinheiro. Eu quero achar um 
jeito de dar a vocês. O Senhor disse que é melhor dar do que receber, então eu quero achar uma maneira 
para dar a você." Então o apóstolo Paulo disse que ele iria esmurrar o seu corpo todos os dias para achar 
um meio de servir Deus. 

As Escrituras dizem para oferecer nossos corpos como sacrifícios vivos, e as partes do nosso corpo 
somente como instrumentos de Justiça. Paulo e outros servos de Deus crucificavam seus corpos por meio 
de dormir menos e cansaço. Ele crucificava seu corpo algumas vezes quando passava fome ou foi 
espancado por ladrões—quando foi apedrejado e deixado como morto no meio da rua. Porque ele amou 
Deus com toda sua força ele fez seu corpo sangrento se levantar da terra e voltou à cidade para falar sobre 
Jesus. Pedro e João tiveram cortes sangrentos na sua pele por serem açoitados. Os líderes religiosos e os 
eruditos nas Escrituras os açoitaram com chicotes e eles regozijaram porque foram achados dignos de 
sofrerem em nome de Jesus. E com isso voltaram para o mercado e para o lugar onde as pessoas 
religiosas estavam—o lugares onde aqueles que odiavam Deus estavam. Voltaram para estes lugares e 
falavam das Boas Novas plenas da vida de Jesus porque eles O amavam—mesmo quando o sangue deles 
estava na terra—com toda a sua força. Estevão e Tiago e João o batizador e muitos outros deram sua 
última gota de força em serviço de Jeová e Seu Filho precioso. Nós também devemos "Ser fiéis até a 
morte". O Pai quer que nós O foquemos, que nós O amemos e confiemos Nele completamente e com toda 
a nossa força. 

MAIS E MAIS FUNDO  
Depois que eu fiz a Deus esta pergunta sobre o que significa amá-Lo, eu fiquei bem chocado em descobrir 
o quão profundo a resposta era. Ele requer de mim que eu O ame com TODO meu coração porque Ele é 
um Deus zeloso. Ele requer que eu O ame com TODA minha alma porque Ele é um Deus zeloso. Ele 
requer de mim que eu O ame com TODA a minha mente e com TODA a minha força. Agora, ao eu lutar 
por estas coisas e tentar ter a certeza que a minha vida está se aproximando destas coisas, eu percebo que 
Ele me leva mais e mais fundo no meio de Cristo. Descubro que Ele me faz mais sábio e mas forte no 
meu amor e mais livre. Eu percebo que Ele pode fazer rios de água viva fluírem do meu interior assim 
como Jesus prometeu. Eu noto que Ele pode colocar dentro de mim mais e mais do poder de uma vida 
indestrutível. Eu percebo que Ele coloca armas de justiça na minha mão esquerda e na minha mão direita. 
Elias, um homem igual a nós, ordenou para as nuvens parar de dar chuva e depois ordenou para que elas 



 43 

dessem chuva. As Escrituras dizem que Elias era um homem como a gente. O que está disponível para 
mim em Jesus, se realmente iremos O amar com todo nosso coração, alma, mente e força, está além da 
nossa compreensão. Muitas poucas pessoas têm essa experiência porque muitas poucas pessoas vão amá-
Lo com todo seu coração, toda sua alma, toda sua mente, e toda sua força. 

E AJUDEM UM AO OUTRO  
Parte de amar Ele é amar o nosso próximo como a nós mesmos, e os amar a tal ponto de ajudá-los a amá-
Lo com todo seu coração, alma, mente, e força. Se você vir alguém próximo de você que é um irmão ou 
irmã e eles não estão O amando com todo seu coração e toda sua alma, e toda sua mente, e toda sua força, 
então Deus disse que devemos os ajudar a fazer isso. Estão só privando a eles mesmos e privando Deus 
do que é Dele. Se todos ajudarmos uns aos outros a amarem Ele dessa maneira, então a igreja será algo 
que é espetacular aos olhos dos outros. Mas começa com esse mandamento mais primordial para você 
como um indivíduo—amar o Senhor seu Deus com TODO seu coração. Amar o Senhor seu Deus com 
TODA a sua alma. Amar o Senhor seu Deus com TODA a sua mente. E amar o Senhor seu Deus com 
TODA a sua força. Amém? 

Isso foi para mim, entre eu e Deus, mas se for útil para você, então fico feliz que tivemos uma 
oportunidade de falar a respeito. 
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DINHEIRO: AJUDANDO 
FINANCEIRAMENTE  
NO REINO DE DEUS  
6 de outubro de 1999, Lilongwe, África 

Na igreja onde vivo não há ninguém que receba salário, ninguém que colete dinheiro para si próprio, 
ninguém que dê sermões para conseguir dinheiro. Mas todos estão bastante envolvidos financeiramente. 
Num ambiente como este, nunca iríamos entregar envelopes para cada um colocar o seu dízimo, mas 
ainda assim cada uma das pessoas na Igreja contribui financeiramente para a obra de Deus. Existem 
várias pessoas na Igreja a quem foi confiada à responsabilidade de providenciar em seus lares uma 
maneira discreta pela qual irmãos e irmãs possam contribuir. Ser capaz de dar em segredo dessa forma faz 
com que a mão direita fique sem saber o que a mão esquerda está fazendo. As pessoas não vão lá à frente 
contribuir, para que outras pessoas vejam, mas são capazes de dar de coração. 

Existem muitas coisas para as quais as pessoas podem contribuir. Muitos irmãos colocam seu dinheiro 
num envelope, escrevendo do lado de fora o destino que desejam para aquele dinheiro. Eles podem dizer, 
"Aos Pobres", que primeiramente podem ser os pobres entre nós, ou em nossa comunidade. Eles podem 
escrever, "Para Material Impresso", como alguns dos livros que vocês já receberam. Vários santos deram 
uma parte de seus salários porque a sua oração e disposição de coração é de compartilhar aquelas 
verdades tão preciosas para eles. Alguém pode dar dinheiro para um irmão que recentemente tenha 
trabalhado bastante no Senhor. Talvez ele esteja viajando, longe de casa. Ele não está em seu trabalho 
como de costume estaria, mas porque desejam que ele tenha condições de estar com aqueles crentes em 
outro local, eles dão parte de suas rendas para aquele propósito. 

Escrever no lado de fora do envelope permite às pessoas conectarem seus corações com o que está 
acontecendo. Não é só jogar dinheiro à toa numa cesta, mas o dinheiro representa a obra de Deus. Desse 
jeito elas podem então se conectar com o trabalho específico que tem sido tão importante para seus 
corações. Há momentos em que nada específico vem à mente. Talvez eles não saibam para o que 
contribuir nesta semana. Então eles podem colocar: "Para os Líderes Decidirem". Há muitas 
possibilidades. 

No primeiro século as pessoas algumas vezes vendiam terras e casas e colocavam o dinheiro aos pés dos 
apóstolos, que era distribuído de acordo com as necessidades de cada um. Algumas vezes, então, a coisa 
acontece assim. Na maioria das vezes, porém, as pessoas contribuem para alguma coisa específica. Como 
ninguém está olhando, é fácil ser preguiçoso. Porque a mão esquerda não está vigiando a mão direita, 
você pode acabar ficando preguiçoso no seu contribuir. Cada um de nós precisa ser bastante cuidadoso e 
não deixar isso acontecer. A maioria das pessoas nos Estados Unidos recebe pagamento uma vez por 
semana, o que é um bom lembrete de que se deve separar parte daquele dinheiro e oferecê-lo para a obra 
de Deus. Isso responde em parte a sua pergunta? Tem mais? Será que eu esqueci alguma coisa que 
poderia ajudar? 

E SOBRE O DÍZIMO? 
O ensino do dízimo não existe no Novo Testamento. Se quiser dar o dízimo, você deve também oferecer 
sacrifícios de animais. É um ensinamento do Velho Testamento, da Velha Aliança. Era uma disciplina de 
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dez por cento que Deus ordenou a Seu povo no Velho Testamento. "Dar o dízimo" não é parte do Novo 
Acordo, a Nova Aliança, assim como o sacrifício de animais, ou um "homem sagrado" – clérigo ou 
sacerdote – ou a adoração num templo não são parte da Aliança no Sangue de Jesus. Estes não são, e "dar 
o dízimo" não é. NÃO EXISTE DAR O DÍZIMO no Novo Contrato. Homens que tentam extorquir 
dinheiro das Ovelhas de Deus para financiar prédios destinados a cerimônias religiosas e salários de 
mercenários tentarão destacar Versículos da Velha Aliança para persuadir o povo de Deus a pagar essa 
conta. Esses mesmos homens, porém, geralmente não insistem na adoração sabática ("sábado") num 
Templo em Jerusalém, ou em Sacrifícios de Animais, que também são parte daquele Acordo. É 
totalmente desonesto e fraudulento pegar uma linha de um Contrato e outra linha de um Contrato 
diferente para construir o paradigma de alguém. Paulo ensinou claramente que estamos mortos em nossos 
pecados, e o Sangue de Jesus é inútil para nós se vivemos na Aliança da circuncisão, sábados e dízimos. 
Não existe o "dízimo de 10% ao pastor" na BÍBLIA. Essa não é a Maneira de Deus. 

Neste Acordo, Deus quer TUDO, e quer DO CORAÇÃO, e quer isso PELO ESPÍRITO. Jesus disse: "A 
menos que vocês ultrapassem a justiça dos Fariseus, vocês não podem entrar no reino". NESTE Acordo, 
tudo há de ser RELACIONAL, de um vivo e corrente caso de amor com o Messias. Nosso "dar" nessa 
Aliança há de ser sacrificial, como dirigido por e em obediência ao Espírito de Deus, dia após dia. 

Quando Jesus estava de pé no templo, Ele viu uma mulher pôr duas moedas no cofre do tesouro. Aquelas 
moedas não eram muita coisa em termos de quantidade. Jesus disse que ela não dera dez por cento, ela 
não dizimou, mas ela deu todo seu dinheiro. Ela deu o dinheiro da comida. Deus era mais importante para 
ela do que comida. Ela amava o Senhor seu Deus com todo seu coração, alma, mente e força. Ela não 
estava tentando encontrar uma maneira de dar apenas os dez por cento. Ela quis dar o melhor presente que 
podia. E Jesus disse: "Vejam essa mulher. Os anjos estão aplaudindo e batendo palmas por sua causa, pois 
ela não pensou em dizimar, ela deu todo seu coração, alma, mente e força." Essa é a mensagem do Novo 
Testamento. A Velha Aliança é fraca em comparação. 

NÃO MERCADEJAR 
Quando Paulo escreveu a algumas igrejas, ele disse: "Nós não pregamos a Palavra de Deus por lucro". 
Paulo não via seus dons como algo que pudesse vender. Jesus lhe havia dado esses dons para que 
edificasse os outros, não para obter dinheiro deles. Ao invés de tentar receber dinheiro das pessoas, ele 
procurava dar. Como já foi dito, outros têm se sacrificado para imprimir os livros que trouxemos. Não 
estamos vendendo esses livros. Nós estamos dando esses livros para vocês e outros mais. Os 
ensinamentos nesses livros pertencem a Jesus, não a nós. Jesus compartilhou essas coisas conosco com 
liberalidade. Assim, é claro, nós queremos compartilhá-las com vocês com liberalidade.  

Eu espero que ninguém jamais pense em vender um desses livros para alguém. Com qualquer dom que 
Jesus dá a você, se é ensino, sabedoria, conhecimento, se é a habilidade de cantar ou tocar, a habilidade 
de bem comunicar-se em público, isto é algo que não pertence a você. É algo que o Mestre confiou aos 
seus cuidados. Aquele dom ainda pertence a Ele. Mas Ele o confiou a você para que possa enriquecer 
outras pessoas. Numa ocasião Jesus falou aos Fariseus: "Se vocês oram para que outros admirem vocês, 
essa é a sua única recompensa". O mesmo é verdade quando o assunto é dinheiro. Se você ensina, escreve 
ou canta para que outros te paguem, aquele dinheiro será a única recompensa que você vai ter. Mas se 
você pretende dar livremente daquilo que Deus te deu, a recompensa é grande. As bênçãos multiplicam-se 
nas vidas ao teu redor, e isso é para honra de Deus. 

Em termos práticos novamente, cada pessoa toma uma decisão perante Deus toda semana sobre como há 
de ser um contribuinte, como deve dar de seus bens materiais. As decisões que essas pessoas tomam são 
entre elas e Deus, porque O amam de todo o coração. E assim elas fazem escolhas e então decidem onde 
empregarão aquele dinheiro. Há bairros onde muitos santos vivem próximos uns dos outros. Colocamos 
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uma caixa num desses lares em cada bairro. E os santos que vivem naquele bairro discretamente vão 
àquela casa toda semana e pedem a Deus que receba seu dinheiro. Eles escrevem um bilhete junto com o 
dinheiro indicando para que área da obra desejam dar, e colocam dentro da caixa. É uma coisa simples. 

Temos também dois ou três irmãos que vão a cada um daqueles bairros (pequenas vilas), coletando todo 
aquele dinheiro num lugar. E esses honestos e confiáveis irmãos, trabalhando juntos, tomarão o dinheiro 
que está designado para os pobres e o distribuirão entre os pobres da comunidade. O dinheiro designado 
para a impressão de livros, eles o recolherão num lugar e o darão aos que cuidam da impressão. E quando 
certos irmãos ou irmãs que são fiéis servos de Deus têm suas vidas mudadas, suas famílias mudadas por 
causa dos dons de certas pessoas, eles podem colocar um nome no envelope e aqueles confiáveis irmãos, 
trabalhando juntos, farão com que os irmãos ou irmãs cujos nomes estão nos envelopes os recebam 
conforme determinado. 

Assim como Paulo, talvez seja que estes outros irmãos ou irmãs também fazem tendas ou outros tipos de 
trabalho. Porque Paulo afetou a vida de pessoas para Jesus em Filipos e Tessalônica, talvez eles 
enviassem a ele uma oferta para o trabalho ali. Ele também distribuía para os pobres ao seu redor usando 
aquele dom. Ele também ajudava outros irmãos e irmãs como Timóteo e Tito para que estes não tivessem 
que fazer tendas o tempo todo. Na carta aos Filipenses, Paulo disse que algumas vezes recebeu coisas de 
outros, outras vezes não. Algumas vezes ele fez tendas, outras vezes não. Se Deus provia suas 
necessidades de outro jeito, então aquilo era maravilhoso. Se não, ele fazia tendas e provia as 
necessidades de outras pessoas. Sem problemas. Assim, esses irmãos que recolhem todo o dinheiro, 
distribuirão para qualquer um que tenha seu nome escrito nos envelopes ou para qualquer tipo de obra que 
estiver designada no envelope, sem pegar nada para si próprios. Isso faz sentido? 

Ao passo que alguém pode dar dinheiro para uma pessoa que está mudando vidas, ninguém decide que 
deve receber dinheiro porque acredita, por si mesmo, que está mudando outras vidas. As pessoas cujas 
vidas estão sendo mudadas é que tomam essas decisões. Ninguém decide que vai receber dinheiro. Todos 
decidem servir Jesus com quaisquer dons que tiverem. Todos, não um clero e uma audiência. Todos. 
Alguns dons são bastante úteis. À medida que esses dons vão ajudando você, queremos liberá-los para 
ajudar outros. Isso acontece assim às vezes. Mas nunca porque alguém está mercadejando a palavra de 
Deus, por lucro. Seu único objetivo é ajudar e ser útil. Eles não estão tentando ganhar dinheiro. Não 
importa para eles se tiverem que fazer tendas pelos próximos cinco anos ou se forem liberados por um 
tempo. Eles servem Deus de todo o coração em ambos os casos. Isso é muito diferente de como a maioria 
do mundo religioso funciona. As pessoas vêem a Palavra de Deus como uma carreira. Não é uma 
profissão como carpinteiro. Isso não está na Bíblia. 

É MELHOR DAR 
Mais um ponto: Jesus disse, "É mais feliz dar do que receber". Receber é bom, mas dar é melhor. Porém 
sempre há problema em exigir receber. Se meus filhos viessem me dizer: "Pai, Pai, dê alguma coisa para 
mim!" e eles exigissem e chorassem, a única coisa que receberiam seria disciplina. Mas se vejo meus 
filhos dividindo com outros e amando outras pessoas, eu me sinto bem livre para surpreendê-los com um 
presente. O mesmo é verdade na família de Jesus. Nunca deve haver alguém que esteja exigindo dinheiro. 
Ninguém deve dizer: "Está escrito, 'Temos tudo em comum.' Você tem que me dar dinheiro." Ninguém 
deve dizer: "Está escrito, 'Se você tem duas capas, dê uma a seu irmão.' Você tem duas capas; dê uma 
para mim." Isso é pecado. É egoísmo. Então, se alguém está exigindo dinheiro ou qualquer outra coisa, a 
igreja não deve dá-lo àquela pessoa ou na verdade eles o estarão prejudicando. Mas se alguém está 
verdadeiramente passando necessidades, e os irmãos descobrem isso e por amor e desejo de servir Jesus 
eles dão, isso é uma coisa maravilhosa; isso é aceitável a Deus. 
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TODOS SERVEM A DEUS EM TEMPO INTEGRAL 
Quando Paulo viajou de cidade em cidade e de país a país para ensinar outros, ele não dizia: "Eu sou um 
apóstolo do Deus Altíssimo! Eu não devo me rebaixar a fazer tendas. Eu sou um servo de Deus!" Paulo 
fazia tendas quando precisava de dinheiro. Se Deus lhe supriu suas necessidades de outras maneiras, era 
tudo bem com ele também. Ele não se importava. Se ele fazia tendas, então encontrava pessoas de 
negócios, pessoas a quem comprava pano para fazer as tendas, pessoas que vinham comprar as tendas que 
ele fazia, e esse era o campo em que ele trabalhava também. Ele não se importava se encontrasse as 
pessoas no mercado ou na sinagoga. Toda sua vida era amar a Deus e amar as pessoas, ser todas as coisas 
para todos os homens, se colocar em todas as circunstâncias em que podia estar. Se ele estava na cadeia, 
ele convertia o carcereiro. Quando estava perante reis em julgamento, ele tentava converter o rei. Se ele 
estava fazendo tendas, ele tentava converter os compradores de tendas. Como ele ganhava a vida não 
fazia qualquer diferença. 

Se Deus proveu para as necessidades dele a partir de outros irmãos e irmãs que o amavam e eram gratos a 
ele, e ele assim ficava livre para não fazer tendas por algum tempo, então talvez ele viajasse com Silas e 
os outros irmãos e podia ir para outras cidades. Se seu dinheiro acabava, o que a carta aos Filipenses diz 
que aconteceu com ele em algumas ocasiões, então ele fazia tendas novamente por algum tempo. Sem 
problemas. 

As tradições dos homens nos ensinaram um péssimo conceito do que significa ser um servo de Deus. 
Paulo foi um servo muito mais poderoso do que a maioria dos homenzinhos que hoje se dizem servos de 
Deus. Paulo recebia ou não recebia dinheiro. Paulo trabalhava duro com suas próprias mãos noite e dia e 
ainda pagava por suas refeições. Aos Tessalonicenses ele disse: "Eu até paguei por minhas próprias 
refeições quando estava entre vocês. Eu poderia esperar que vocês me alimentassem, mas eu paguei pelas 
suas refeições. Eu trabalhei duro com minhas próprias mãos para que pudesse prover as minhas próprias 
necessidades e as de outros." 

Se aquilo era verdade para um grande dom como Paulo, por que todos os pequenos dons pensam que são 
tão importantes a ponto de não deverem trabalhar duro com as próprias mãos? Se Deus provê nossas 
necessidades de outras maneiras, tudo bem. Mas nós não esperamos isso nem o exigimos. Se o povo de 
Deus tem no coração de nos liberar para que não precisemos fazer tendas, isso é maravilhoso e tudo bem. 
Se o povo de Deus não julga que no momento podemos estar livres para servir de um jeito tal que fazer 
tendas não atrapalhe, então nós faremos tendas e tentaremos suprir as necessidades de outras pessoas. 

Então, estas coisas são bem práticas, que já nos têm beneficiado por quinze anos, sendo que muitos 
irmãos em nossas fileiras no passado eram pastores ou líderes. Eles dispensaram seus salários, posições e 
seus títulos, e Deus tem sido muito fiel. Nenhum deles passa fome, e todos estão servindo a Deus em 
tempo integral. Todos os santos, até as crianças, servem a Deus em tempo integral. Eles não servem a 
Deus em troca de pagamento; eles servem a Deus por amor, e Deus provê suas necessidades de muitas 
maneiras. É uma verdade muito preciosa, mas algumas vezes é um tanto assustador abandonar as 
tradições dos homens, especialmente quando nos custa o dinheiro que está no bolso. Ninguém jamais 
confiou em Deus assim e Deus o deixou na mão. Deus é fiel. Ele cuida dos lírios. Ele cuida das aves do 
céu. Ele cuida de qualquer um que O ama. Não existem categorias especiais de Cristãos. 

Não existe um sistema de castas no Cristianismo onde algumas pessoas vendem seus dons enquanto 
outras pessoas têm apenas dons de "pessoas normais". Ninguém vende seu dom na igreja verdadeira. 
Deus atende as necessidades de todos como Ele julga conveniente. Deus decide como nossas 
necessidades são atendidas. Somos servos de Deus em tempo integral, quer seja no mercado, nas cadeias, 
ou em nossos lares. Essas são verdades muito importantes. Temos que balançar a árvore das tradições dos 
homens e derrubá-la. Deus é fiel; Ele nos protegerá se fizermos isso. 
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Um exemplo prático: Os irmãos e irmãs em Indiana e Ohio; foram eles quem decidiram que nós três 
deveríamos vir para cá. Nós não decidimos que "somos super-heróis, portanto vamos viajar para algum 
lugar". Os santos nos Estados Unidos decidiram que estes irmãos deveriam ser enviados. Foi decisão 
deles, não nossa. Eles decidiram que pagariam nossas contas enquanto estivéssemos fora. Não decidimos 
isso. O Povo de Deus, ouvindo a Deus, decidiu em união que nós devíamos ir, e que eles deviam pagar 
nossas contas enquanto estivéssemos distantes. É uma questão bem simples.  

As tentações que Jesus passou no pináculo do templo, elas são bem parecidas com as tentações que 
passamos algumas vezes, não são?  

NÓS REALMENTE CREMOS? 
Pergunta: Quando escolhemos dividir a mensagem do Rei e do Reino com nossos amigos que estão nas 
denominações, o que devemos dizer a eles sobre a ajuda financeira que eles e outros recebem dentro 
daquela denominação? Algumas pessoas no momento estão dependentes da denominação para seu 
sustento. 

Se uma pessoa decide permanecer parte de uma denominação por causa de dinheiro, Deus a julgará 
severamente. Se uma pessoa rejeitar as Verdades de Deus por causa de dinheiro, é porque essa pessoa 
adora a satanás. Isso não tem nada a ver com dinheiro! Isso tem a ver com DEUS, que é muito maior que 
dinheiro! Nós devemos confiar em Deus e obedecê-Lo qualquer que seja o custo. Se vai nos custar a 
família, ou nossa casa, ou se vai custar nosso trabalho, se vai custar todo nosso dinheiro – essas coisas são 
para Jesus e isso vale a pena, qualquer que seja o custo. 

Pedro e João disseram: "Prata e ouro EU NÃO TENHO. Mas eu tenho Jesus e o que tenho, eu te dou." Se 
uma denominação está jogando dinheiro na vida de pessoas e isso é o sustento delas, e tais pessoas ali 
dentro começam a obedecer a Jesus sem se importarem com as conseqüências, então de duas coisas uma 
vai acontecer. Uma coisa que pode ocorrer é que as verdades de Deus fluirão pela denominação e a 
transformarão por completo. Pessoas vão até dar mais dinheiro porque suas vidas são mudadas. A outra 
coisa que pode acontecer é a denominação vai cortar a ajuda financeira. E se eles cortarem o dinheiro... 
Eu digo: "E DAÍ!" Deus vai prover para todos que são obedientes e fiéis. 

Nós realmente cremos que Deus é dono do gado sobre os milhares de montes? Nós realmente cremos que 
qualquer coisa que pedirmos Dele em Seu Nome, Ele proverá? Nós realmente cremos que Ele nos ama 
mais do que Ele ama os pardais e as flores dos campos? Ou isso é só uma brincadeira religiosa que 
estamos envolvidos para obter coisas para nós mesmos? Se você segue os caminhos de Deus por dinheiro, 
ou se você está disposto a deixar por menos e abandonar as Verdades de Deus por dinheiro, então eu te 
digo o mesmo que Pedro disse a Simão Mago: "Pereçam tu e o teu dinheiro no inferno!" Nós não 
devemos ser afetados por dinheiro. Devemos acreditar em Deus e obedecê-Lo não importa qual seja o 
custo disso. Ele é um Pai maravilhoso que ama dar bons presentes a Seus filhos. 

PENSE NISSO... 
Quando a Etiópia era uma nação Cristã e muitas pessoas obedeciam a Deus, a Etiópia era chamada de o 
celeiro da África. Bem, é Deus quem manda que as chuvas caiam, que os grãos cresçam, que os rebanhos 
floresçam e que uma nação prospere. Quando a Etiópia tornou-se uma nação Islâmica e o Cristianismo foi 
misturado, Deus julgou a terra e a chuva parou de cair. A Etiópia é agora um deserto, não um celeiro. 

Pare e pense sobre isso porque o que eu quero dizer a vocês é que o inverso também é verdade. Se nós 
construirmos a Casa de Deus e não nossas próprias casas, e se nós gastarmos a nós mesmos para Deus ao 
invés de tentar proteger nossas próprias riquezas, então Deus fará com que nossas colheitas cresçam. Ele 
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fará com que as chuvas caiam, que nossos negócios prosperem, e Ele encontrará meios de prover para 
nossas necessidades. 

Se por outro lado nós tentamos nos proteger, e transigimos e desobedecemos às verdades porque temos 
medo do que pode acontecer, então Deus nos julgará severamente. Nossos bolsos terão buracos. O 
dinheiro que pensávamos ter não será tanto quanto achamos que seria. A semente que lançamos no campo 
não dará tanto quanto deveria. Mas, se confiarmos em Deus, Ele cuidará de nós. E do mesmo modo, se 
desobedecemos e transigimos, Ele nos julgará (Ageu, capítulo 1). 

Quando é que Deus terá um povo que finalmente confiará Nele e O obedecerá não importa quais sejam as 
conseqüências? Vocês serão esse povo? Se não, vocês APODRECERÃO. Se forem, vocês prosperarão 
para a GLÓRIA DE DEUS!  

Senhor Deus Todo-Poderoso, por favor, atente para nossa oração agora mesmo. Nós pedimos a Você 
para abrir os céus. Por favor, continue a derramar revelação a irmãos e irmãs sinceros. Continue a 
derramar o óleo de alegria naqueles que são obedientes. Continue a construir Sua Igreja com grande 
sabedoria, amor e auto-sacrifício para aqueles que obedecerão a Você a qualquer preço. Nós também Te 
pedimos, Deus, como Você prometeu no Livro de Deuteronômio, que Você traga maldições e julgamento 
sobre os que não obedecem a Você. Nós Te convidamos a ser nosso Pai se amarmos e obedecermos a 
Você. Nós Te convidamos a ser nosso Juiz se desobedecermos a Você. Sabemos que Você não tem prazer 
em trazer calamidades, mas algumas vezes nós precisamos de palmadas para quebrar nossos espíritos. 
Nós Te convidamos a nos dar palmadas espirituais se formos achados teimosos. Pedimos que Você nos 
abrace e nos ajude em nossas fraquezas. Por favor, quebre nossa rebelião, e acuda nossas fraquezas. 
Nós convidamos Você a estender Tuas mãos e fazer coisas sobrenaturais dessas maneiras. Nós sabemos 
que Você é Real, Vivo e Glorioso. Isto não é um jogo e nós não estamos tentando escolher Você para ser 
Deus. VOCÊ É DEUS, e nós devemos dobrar nossos joelhos a Você. Somos tolos e fracos algumas vezes, 
mas convidamos Você a nos fazer homens e mulheres de Deus, esmagando nossa rebelião. Damos Glória 
a VOCÊ como nosso Autor e Criador, o Amado das nossas almas, e o Construtor da Tua Igreja. Grande 
é Seu nome. AMEM! 
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O CASULO DA BORBOLETA 
outubro 1999, África 

Pergunta: À medida que partilhamos as Verdades de Jesus com os outros, e as pessoas desejam se 
arrepender e sair de suas denominações, o que devemos dizer a elas? 

Mesmo que as pessoas queiram sair de suas denominações, é melhor tentar impedi-las se você puder! A 
razão é esta... Se eles sabem e descobriram novas Verdades de Deus tais como confessar pecados uns aos 
outros, levar as cargas uns dos outros, admoestar-se uns aos outros diariamente, e tirar o fermento da 
massa, então eles devem compartilhar estas coisas com seus amigos mais chegados. Nós incentivamos as 
pessoas a levarem essas novas Verdades que viram de Deus e dividi-las com outras pessoas dentro das 
denominações. 

Elas têm amigos e familiares que são parte dessas denominações. A Bíblia diz que quem recebe um 
Depósito em confiança deve provar-se fiel a ele. Se aquela pessoa que encontramos tem novos dons de 
Deus pela palavra de Deus, ela deve ser obediente e fiel com os relacionamentos que já tem. Quando as 
pessoas são obedientes e fiéis em seus relacionamentos atuais, então uma de duas coisas pode acontecer: 
ou muitas vidas serão mudadas naquela denominação, e juntas abandonarão seus "rótulos" e "títulos", ou, 
como aconteceu a Jeremias, a pessoa que está tentando sustentar e caminhar nas Verdades de Deus será 
jogada num poço, e mandada embora da denominação. 

 Mas alguém que se arrepende e simplesmente sai de fininho pela porta dos fundos não está sendo fiel 
com a Verdade que Deus entregou a ela. Se você estivesse em um hotel e sentisse cheiro de fumaça e 
visse que havia um incêndio, sair de fininho pela porta dos fundos o faria responsável pela morte de 
várias pessoas. Quando alguém descobre que uma denominação está "se incendiando", não deixe que 
saiam de fininho pela porta dos fundos. Nós ensinamos as pessoas a gritarem dos telhados, "Aprendam os 
caminhos de Deus! Obedeçam a Deus! Tenho boas novas – existem muitas Verdades que ainda não 
experimentamos! Nós podemos ser libertos do pecado! Nós podemos ser um só povo ao invés de 
indivíduos separados! Nós podemos ser uma Igreja verdadeira contra a qual os portões do inferno não 
prevalecerão!" Assim encorajamos as pessoas a permanecerem nas denominações e serem fiéis com seus 
familiares e amigos, e então ou um milagre acontecerá ou elas serão mandadas embora. Mas nós não 
deixamos que escapem pela porta dos fundos quando sentem o cheiro da fumaça. 

Se todos são obedientes dessa maneira, e nós chamamos todos a serem obedientes dessa maneira, então 
não somos nós construindo a Igreja, é JESUS construindo Sua própria Igreja. Não estamos tentando 
agregar pessoas que pensam como nós pensamos. Estamos tentando fazer com que todos sejam 
obedientes aos caminhos de Deus, onde quer que estejam. E quando Jesus balançar a árvore, os bons 
frutos despencarão. Pode haver mais dez pessoas boas naquela denominação. Pode haver uma centena de 
pessoas boas naquela denominação. Mas se alguém sai de mansinho pela porta dos fundos e deixa a 
denominação tranqüilamente, então existem dez ou cem pessoas que poderiam ter tido suas vidas 
totalmente mudadas... E elas nunca saberiam.  

Se você pegar um casulo de lagarta, cortá-lo com um estilete e tirar a borboleta lá de dentro, ela nunca irá 
voar. É somente o processo de lutar para sair do casulo que dá à borboleta a força para voar!  

Então, peça às pessoas que estão começando a ver estas Verdades de Deus para ficar e serem fiéis com 
seus amigos e familiares, não usando de meios-termos e sem se misturarem com desobediência. Peça que 
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permaneçam com coragem nesta nova Verdade que descobriram de Deus. Se forem fiéis, obedientes, 
corajosas e dispostas a pagar qualquer preço independentemente de qualquer potencial rejeição, então elas 
serão como a lagarta que está se transformando em borboleta e emergindo do casulo.  

Pessoas aprenderão muitos dos caminhos de Deus só por causa de toda a rejeição que experimentarem. 
Então não vamos roubar delas o crescimento abrindo o casulo e tirando a borboleta de lá de dentro. Nós 
faremos com que lutem para sair... para que ELAS POSSAM VOAR!!!! 
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INTRUSÃO EM UM MUNDO RELIGIOSO 
2 de outubro de 1999, Salima, África 

Quero falar com vocês por uns minutos a respeito do Povo de Deus que viveu há 3.000 anos atrás. Eles 
eram os Israelitas. Eles tinham um templo em Jerusalém, num monte chamado Sião. Era um edifício. Era 
coberto com ouro e maravilhosos entalhes de madeira. Muitas vezes por ano o povo vinha ao edifício. 
Existiam dias especiais. Existiam feriados. Quando chegavam lá, elas cantavam músicas para Deus. Elas 
ofereciam sacrifícios a Deus. Elas desejavam aproximar-se de Deus. Existiam sacerdotes que os ajudavam 
dentro do templo. O trabalho do sacerdote era ajudar o povo a aproximar-se de Deus. Os sacerdotes 
ofereciam os sacrifícios de animais. Os sacerdotes matavam o animal e salpicavam o sangue no altar para 
que o povo pudesse ter seus pecados perdoados e aproximar-se de Deus. 

Aquilo foi há 3.000 anos atrás. Vamos falar a respeito do Povo de Deus hoje. Vamos falar sobre o 
verdadeiro Israel. Irmãos e irmãs, se vocês deram seus corações a Jesus, vocês são o verdadeiro Israel de 
Deus. Amém. Se derem seus corações a Jesus, Ele é o seu Rei e vocês são o verdadeiro Israel de Deus. 

Eu estava sentado aqui por alguns minutos observando um homem que andava pelo quintal. Enquanto 
andava, havia uma sombra atrás dele. Quando o homem andava, a sombra andava. Quando o homem 
movia seus braços, a sombra movia os braços. A sombra tinha pernas. A sombra tinha braços. A sombra 
tinha uma cabeça. Mas será que a sombra era um homem? Não. A sombra não era real. Parecia-se com 
um homem, movia-se como um homem, mas ela era apenas a forma de um homem. Irmãos e irmãs, os 
filhos de Deus de 3.000 anos atrás eram uma sombra dos filhos de Deus hoje. Vamos falar sobre o que 
algumas daquelas sombras significam. 

No passado havia um templo. Hoje nós não temos um templo feito com mãos. Hoje, vocês são o templo 
de Deus. Deus não vive num edifício. Jesus vive nos corações dos que O escolheram para ser Rei. Você 
não precisa ir a um lugar sagrado. Se você for santo, então este é o lugar sagrado. Você não precisa ir a 
algum lugar especial para se aproximar de Deus. Você pode conhecer Deus no seu coração. Nós somos o 
templo. 

Irmãos e irmãs, vocês não precisam de um dia especial. A Bíblia diz: "Hoje é o dia da salvação". Lá diz: 
"Hoje não endureçam seus corações". Lá diz para encorajarmos os outros diariamente. Não precisamos 
esperar por um Sábado. Não precisamos esperar por um momento de adoração. Sete dias por semana, 
vinte e quatro horas por dia nós podemos viver próximos a Deus. Assim não precisamos de um lugar ou 
momento especial. 

E os sacerdotes? O trabalho do sacerdote era trazer as pessoas para junto de Deus. Agora que não temos 
uma sombra, nós temos algo verdadeiro. Hoje VOCÊS são os sacerdotes de Deus. O trabalho de vocês é 
chegar junto de Deus em seus corações e então trazer outros homens e mulheres para junto de Deus 
também. Você não precisa que um homem se vista com roupas especiais ou chame a si mesmo de algum 
nome especial porque você pode ser sacerdote de Deus. 

Hoje o Reino de Deus não tem a ver com um local. Não tem a ver com horário. Não tem a ver com 
canções especiais. Tem a ver com um povo que vive para Ele, um povo que vive para servir Jesus sete 
dias por semana, vinte e quatro horas por dia. Um povo que O ama de todo o coração, alma, mente e 
forças. 



 53 

Quando Jesus andou nesta terra, Ele falou a uma mulher. Ela perguntou a Ele: "Onde devemos adorar a 
Deus? Nós adoraremos nesta montanha aqui ou naquela ali?" Jesus respondeu: "Em nenhum dos dois 
lugares. O Reino de Deus não é aqui nem ali. O Reino de Deus é dentro de você." O tipo de adoradores 
que o Pai deseja O adoram em Espírito e em Verdade. Amém. Assim o povo de Deus são as pessoas que 
O adoram sete dias por semana, vinte e quatro horas por dia amando-O de todo seus corações. 

Existe mais sobre o templo também. Uma pessoa não pode ser um templo. Sim, Deus pode viver no 
coração de alguém, mas cada pessoa é uma pedra que é unida a outras pedras e construídas juntas se 
tornam um templo. Precisamos uns dos outros. Como irei adorar a Deus a cada dia? De acordo com a 
Palavra de Deus, a menos que eu receba encorajamento de meus irmãos e irmãs todos os dias, meu 
coração ficará insensível a Deus. Meu coração se tornará cheio de pecado. Eu me tornarei insensível ao 
meu pecado. Preciso de outros irmãos e irmãs me encorajando e exortando, e tem que ser assim todo dia. 
Desse jeito, podemos ser como pedras construídas juntas. Desse jeito, nós podemos nos tornar o templo 
de Deus. Desse modo, a verdadeira adoração a Deus pode ser oferecida em nossos corações. 

Vamos falar um minuto sobre adoração. Hoje não precisamos de sacrifícios de animais. Qual é o 
sacrifício que devemos oferecer a Deus? De acordo com a Bíblia, o sacrifício que devemos oferecer a 
Deus é nossas vidas. Nós não somos um sacrifício morto, somos um sacrifício vivo. Nossas mentes não 
devem ser como as mentes do mundo. Devemos pensar com a mente de Cristo. Devemos nos oferecer a 
Deus. Seremos como sacrifícios vivos. Isso é adoração a Deus, mesmo quando não estamos cantando ou 
orando. Nós podemos adorar a Deus quando trabalhamos. Podemos adorá-Lo enquanto estamos 
cozinhando ou lavando roupas, ou sentados com nossos amigos. 

Se tivermos mentes controladas por Jesus e se oferecemos a nós mesmos a Ele como sacrifício, estamos 
adorando a Deus. Irmãos e irmãs, isto é o Reino de Deus. Não um lugar, não um tempo, mas um povo. 
Um povo que vive como sacerdotes de Deus, o dia todo, todos os dias, encorajando e ajudando uns aos 
outros para que possam amar a Deus de todo o coração, alma, mente e forças, para que ofereçam suas 
vidas a Ele a cada dia. Esta é nossa herança como Seu Povo. Essa é a vontade de Deus para Seu Povo. 
Nós podemos viver assim. Não precisamos ser como a sombra. Podemos ser o homem verdadeiro. Isso é 
o que Deus quer para nós hoje. Vocês querem isto também? Tudo bem, vamos aprender a viver desse 
modo juntos. 

CONSTRUA DE ACORDO COM O PROJETO 
Eu sei que muitas coisas que vocês ouviram até aqui podem ser um pouco difíceis. Mas temos visto pelo 
mundo todo que estas notícias são muito boas. Nós viemos porque estamos muito ansiosos para contar a 
vocês sobre o modo como Deus sempre quis construir Sua casa. Nós encontramos pessoas pelo mundo 
todo que são gente muito boa. Alguns são Pentecostais, outros são Batistas, e outros são de outras 
denominações. Eles passaram a vida sendo divididos entre si. Eles passaram a vida com os corações 
partidos pelo pecado. Tanta gente boa passou a vida com mágoas por causa de relacionamentos na 
família. Tantos desapontamentos, tantas coisas que não são como Jesus. Mesmo desapontamentos com 
nós mesmos; coisas que sabemos que queremos fazer para Jesus, mas não conseguimos. Pecados que 
queremos abandonar, mas não podemos porque nos descobrimos fracos demais para abandoná-los. 

A Bíblia diz em 1 João 3:8 que o Filho de Deus veio ao mundo para destruir o pecado. Ele não veio 
apenas para perdoar os pecados. É indescritivelmente maravilhoso que Ele perdoa os pecados, não é? 
Amém? Mas Ele quer também destruir o pecado. Ele quer pegar o diabo e esmagá-lo debaixo de Seu pé. 
Essa é nossa herança como povo de Deus, esmagar satanás. Não apenas sobreviver, mas destruir as obras 
do diabo. Muitas das razões por que não temos visto Deus se manifestar desse modo para curar corações 
partidos e destruir o pecado não têm a ver com a falta de pessoas maravilhosas – elas existem. Não é 
porque não existem dons especiais no Corpo de Cristo – existem muitos dons especiais. Muito do por que 
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nós temos falhado com o desejo de nossos corações em agradar a Deus é que não construímos à maneira 
de Deus. 

A sombra de que falamos a respeito da casa de Deus, o Templo de Deus no Velho Testamento, era para 
ser construída de acordo com o projeto. Deus disse a eles como construir aquele templo, e eles fizeram 
como Deus mandou. E se eles tivessem tirado todas as pedras e todo o ouro do templo e simplesmente 
construído do jeito que queriam? Deus ficaria infeliz, e aquela casa teria desmoronado. 

É isso que vem acontecendo com freqüência nos últimos 2.000 anos. Deus tem muitas pessoas 
maravilhosas por todo o mundo. Elas se frustraram e desejam mudar suas vidas para agradá-Lo. Elas não 
têm conseguido encontrar seu pleno potencial e realmente servi-Lo bem. Fazem de todo coração, mas elas 
falham uma vez após a outra. A razão disso é porque muitas vezes nós construímos do jeito errado. Nós 
não construímos de acordo com o projeto que Deus nos deu. 

Queremos falar sobre como boas pessoas podem alcançar seu potencial hoje. Queremos falar sobre como 
podemos usar os dons no Corpo de Cristo e construirmos juntos uma habitação para Deus, cheia da glória 
de Deus. Queremos falar sobre como Deus deseja que edifiquemos para que possamos esmagar o pecado 
e deixar de ser escravos de todas as nossas fraquezas. Queremos falar mais sobre como o plano de Deus é 
construir relacionamentos e não ter problemas o tempo todo. Deus tem um jeito maravilhoso de construir 
Sua Casa com gente maravilhosa. A maioria do mundo até aqui tem construído a Casa de Deus de modo 
errado. 

No mundo natural, aprendemos com os anos a como construir usando concreto. Existe certa quantidade 
de areia que deve ir no concreto, assim como uma certa quantidade de água. Se você colocar cimento 
demais ou areia demais ou ainda muita água, o concreto esfarela. Aprendemos mundo afora que para 
fazer o concreto forte você precisa colocar vergalhões de reforço para que ele não rache quando esquentar 
ou ficar frio. Nós sabemos que quando fazemos tijolos ou argamassa, existem certos modos de levantar 
construções e como pôr os tijolos em uma fornalha. Existem coisas que aprendemos sobre construção no 
mundo natural. 

Queremos falar sobre como Deus projetou Sua Casa para ser construída de tal maneira que o pecado seja 
esmagado, e que relacionamentos possam ser curados e o pecado e a fraqueza, removidos. Este é o 
coração de Deus para Seu povo ao redor do mundo. Nós não sabíamos como construir, mas agora nós 
vamos aprender a construir. A maioria das pessoas, depois de dez anos como Cristãos não são mais fortes 
do que eram após um ano. Isto não é bom. Se nosso filho de um ano crescesse até os dez mas ainda não 
fosse mais forte ou sábio do que quando tinha um ano, isso não seria bom. Se você tivesse uma criança de 
10 anos na sua família, e esta criança fosse fraca como uma criança de um ano, e ainda não pudesse andar 
melhor que uma de um ano, e se você fosse o pai ou mãe dela, 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, fazendo a obra de Deus? Mas muitos de nós ainda não somos mais fortes 
do que bebês 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 essas coisas, porque nós não temos 
construído direito a Casa de Deus. 

Então, pela graça de Deus nós falaremos sobre muitas coisas práticas nos próximos momentos. Assim 
como engenheiros aprenderam como usar o concreto, fazê-lo direito para que se torne forte, assim 
também o povo de Deus precisa aprender como construir corretamente para que Sua Casa seja forte. As 
mesmas boas pessoas, os mesmos dons corretamente edificados, fazem uma Casa gloriosa. É disso que 
queremos falar, sobre como construir melhor a Casa de Deus com as mesmas pessoas boas. Isto não é um 
insulto ao passado. Nós não estamos zangados com o sistema. Em humildade de coração nós queremos 
apenas dizer que já é hora de avançarmos. O passado é passado. Vamos crescer agora. Por amor e 
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paciência e bondade vamos avançar já. Nós passamos anos demais como bebês de um ano. Já é hora de ir 
em frente, com nossas mãos abertas. 

O Espírito Santo nos deu muito para pensar. Só queria acrescentar uma palavrinha de encorajamento. 
Pouco tempo atrás, estávamos cantando. Algumas das músicas eram em inglês, e eu as entendi. Uma das 
músicas que cantamos dizia: "Senhor, Você é Excelente, Eu Sei que Você é Excelente". É bem verdadeira 
essa música. Jesus é sublime. Eu pensei numa passagem em 1 Pedro 2:9. "Vocês, porém, são geração 
eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os 
chamou das trevas para a sua maravilhosa luz." Nosso Senhor Jesus nos chamou das trevas para a luz, e 
por isso somos gratos. Vocês são gratos? Amém. Vocês querem declarar que Ele é sublime? Existem 
muitas pessoas ao nosso redor que precisam ouvir que o Senhor Jesus é excelente. No ônibus, esta manhã, 
passamos por grupos de Islâmicos. Vocês não gostariam que eles soubessem que Jesus é sublime? Eu 
quero que eles saibam disso. 

Pelo mundo afora temos visto pessoas adorarem ancestrais ou ídolos, e outros que não adoram coisa 
alguma. Elas precisam saber que Jesus é excelente, e é nosso trabalho mostrar a elas. Mas esse negócio de 
mostrar que Jesus é excelente tem mais a ver com quem nós somos do que com o que dizemos. É isso que 
Pedro diz aqui. Ele nos chama de "sacerdócio real". Já falamos disso hoje pela manhã, onde não há 
apenas um sacerdote, mas vários sacerdotes. Também se falou sobre sermos uma nação santa, um povo 
exclusivo de Deus. Isso quer dizer que entre Cristãos, o Senhor Jesus é Rei, e nós O obedecemos. E nisso 
nós iremos declarar Suas excelências. 

Eu vivo nos Estados Unidos da América. Nesta nossa viagem eu trouxe um passaporte americano. Mas eu 
não sou, na verdade, um cidadão americano. Sou um cidadão do Reino de Deus. Vocês são cidadãos, não 
de Malavi, mas do Reino de Deus. Agora, geralmente isso significa que os cidadãos do Reino de Deus são 
os melhores cidadãos em seus países porque obedecem às leis, não por medo mas por um desejo de 
obedecê-las. Mas se sua nação mandá-los desobedecer a Deus, vai precisar dizer: "Não. Obedeceremos a 
Deus, não ao homem." Isso é o que significa ser uma nação santa. Da mesma forma, nós não deixaremos 
nossa cultura nos ditar o que fazer. Nós deixaremos Deus nos dizer o que fazer. Venho de um país onde a 
cultura é muito simples. Nossa cultura na América se esqueceu de ter vergonha do pecado. Eu não 
obedecerei a minha cultura. Eu vou obedecer a Deus. Amém.  

Eu não conheço a cultura de Malavi muito bem. Mas vocês também devem obedecer a Deus, não a sua 
cultura. Isso é parte do que significa ser o Reino de Deus. O mesmo vale para denominações. Esta manhã 
passamos por um prédio que dizia: "igreja Nazarena". Passamos por um prédio que dizia: "igreja 
Luterana". Passamos por um prédio que dizia: "igreja de Cristo". Todos eles estão se reunindo hoje. 
Todos estão servindo a suas próprias tradições. Parte de ser Reino de Deus significa que vamos obedecer 
a Deus e não a tradições. Amém? As tradições não serão nosso rei. O Senhor Jesus será nosso Rei. Somos 
esse tipo de nação santa. Nós queremos ser capazes de proclamar as excelências de Jesus Cristo. Quando 
formos uma nação santa, nossa proclamação será clara, não confusa, e todos os homens terão a 
capacidade de decidir se vão dobrar os joelhos e O obedecer. Assim, nesta manhã nós não estamos 
trazendo a vocês uma nova denominação. Estamos apenas trazendo a vocês o Reino de Deus. Vamos 
viver desse jeito juntos. Amém. 
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QUATRO VERDADES PARA UM ALICERCE 
Salima, África, 3 de outubro, 1999 

(Isto foi falado espontaneamente por três irmãos durante uma parada numa denominação Pentecostal em 
uma aldeia na África. EM UM DIA uma "congregação" inteira respondeu radicalmente a Jesus, e nunca 
mais olhou para trás. A grande custo pessoal, foram feitas muitas mudanças, transformando muitas 
pessoas para sempre e até mesmo a estrutura econômica naquela aldeia. Em uma questão de algumas 
HORAS, já se falava em outros grupos religiosos que algo de sobrenatural estava acontecendo entre 
eles. Gostaria que tivesse sido possível ter capturado as coisas que foram ditas pelos irmãos daquela 
aldeia na África, durante a hora imediatamente depois que estes pensamentos foram depositados lá com 
os Santos. Era realmente inspirador ver a sua coragem e "zelo pela Casa do Pai" expressado pelo "amor 
à Verdade" e ação, desde aquele dia.) 

Há um tesouro que está despertando as pessoas de Deus agora mesmo ao redor do mundo. É nosso desejo 
depositar este tesouro em vocês e lhes dar uma confiança que possam levar para o resto das suas vidas. 
Até mesmo se for poucos ou muitos na sua aldeia, como Jônatas, o amigo íntimo de Davi, uma vez disse: 
"Deus pode dar a vitória por meio de muitos ou de poucos!" Deus também disse que aquele a quem é 
dado confiança terá que provar ser fiel. Nós gostaríamos de mostrar para vocês algumas coisas que 
mudarão suas vidas e a maneira em que a Igreja é expressada para exaltar claramente nosso Rei Jesus e 
ver o Seu Sonho se cumprir! 

Estes são tesouros especiais que sempre estiveram na Bíblia. É nossa esperança, pelo Espírito Santo, que 
todos nossos olhos sejam abertos para ver estas lindas verdades! Esta verdade tem a ver com o modo 
como Deus quer construir a Sua Casa para que todos nós sejamos mais fortes juntos. Ele quer construir a 
Sua Casa de forma que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele quer construir a Sua Casa de 
forma que relacionamentos possam ser curados. Ele quer construir a Sua Casa de forma que Ele seja livre 
para curar nossos corpos, nossas mentes, e nossas almas. Ele quer construir a Sua Casa de forma que 
possamos ser fortes e sábios e as Boas Novas de Jesus possam ir adiante, mais fortes do que antes. 

Você tem a coragem de ouvir estas coisas? Obedecerá a Palavra de Deus ao ouvir estas coisas? Mudará 
sua vida, não importando o custo? Se você tem a coragem para obedecer e arriscar, então, por favor, 
fique, e vamos falar sobre este tesouro de quatro Verdades fundamentais. 

Há quatro Verdades sobre as quais precisamos construir. Sem elas, a Casa de Deus nunca será forte, e as 
portas do inferno continuarão a fazer um estrago nela. Porém, se entendermos estas quatro coisas e as 
obedecermos, e se estivermos dispostos a correr riscos por causa destas Verdades de Deus, então Deus 
honrará isto e enviará o Seu poder em nossas vidas. O pobre será rico e o fraco será forte! Isto sempre foi 
o coração e a intenção de Deus. Porém, este tesouro nos foi roubado desde o primeiro século. Temos sido 
roubados severamente pelas tradições vazias dos homens. 

VERDADE #1: O QUE É SER UM CRISTÃO? 
A primeira Verdade fundamental é definir corretamente o que é ser um Cristão. Temos definido isto de 
qualquer jeito ao redor do mundo e em toda cultura. Por não estarmos claros sobre o que é ser um Cristão, 
temos construído muito da Casa de Deus na areia. Temos definido o que é ser um Cristão por tais coisas 
como sentimentos, emoções ou educação familiar. A nossa definição do que é ser um Cristão é uma 
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pessoa que tem o conjunto "certo" de convicções, alguém que canta bem, freqüenta as reuniões 
regularmente, ou que dá seu dízimo. Não foi isso que Jesus definiu como Cristianismo. 

Jesus disse: "A menos que você abandone tudo, não pode ser Meu discípulo". Jesus disse: "Aquele que 
não carrega sua cruz todos os dias, não pode Me seguir". No livro de Atos, a Bíblia diz: "Os discípulos 
foram chamados 'Cristãos' primeiro em Antioquia". De acordo com os ensinos de Jesus, quando ver a 
palavra "discípulo", pense em sua mente na palavra "Cristão". Quando Jesus disse: "A menos que você 
abandone tudo, não pode ser Meu discípulo", Ele estava dizendo que você não pode ser um Cristão se 
não entregar a sua vida. Ele não disse: "A menos que você freqüente regularmente um lugar, leia a sua 
Bíblia, ou dê seu dinheiro não poderá ser um Cristão". Jesus disse: "A menos que você morra para quem 
você é, em si mesmo, não pode ser um Cristão!" 

Jesus está procurando pessoas que querem morrer para si mesmas. Pessoas que irão abandonar tudo para 
segui-lo. Irão abandonar o seu orgulho e bens materiais para O seguir. Elas darão as costas ao seu 
egoísmo, e amarão outros mais do que elas mesmas. Este relacionamento com Jesus mudará como vivem 
todos os dias. 

A menos que definamos a palavra "Cristão" como Jesus define, a Casa afundará na areia e perderemos 
tudo. Isto é o que O Rei Jesus prometeu que aconteceria se construirmos na areia de ouvir, cantar e falar, 
mas não de obedecer. A casa que construirmos talvez vá nos divertir, mas isso não significa nada para 
Jesus. Essa casa pode nos fazer um pouco mais alegre porque estamos cantando e estamos nos reunindo, 
mas não significa nada se Deus não estiver contente! Não significa nada se satanás ainda estiver 
ganhando a batalha em nossas vidas. Se não estivermos construindo uma vida e uma Igreja que traz 
prazer a Jesus, então estaremos desperdiçando nosso tempo e o tempo de Deus. 

Conseqüências sérias 
A primeira pedra do alicerce ao construir a Casa de Deus é ser claro, no que a Bíblia diz ser um Cristão. 
Precisamos definir as coisas de acordo com o que Deus chama de Cristão. Uma pessoa pode ser 
membro da Igreja de Deus e não ser um Cristão? Absolutamente não! Mas pelo mundo afora as pessoas 
estão sendo ensinadas que não tem problema se crentes e não crentes fizerem parte da Igreja. A Bíblia diz 
que isto não é verdade! Em 1 Coríntios 5, a Bíblia diz: "Livrem-se do fermento velho". Remova o pecado 
da Igreja. Isto é muito importante entender porque Deus disse que, "um pouco de fermento leveda toda a 
massa". 

Você se lembra quando as muralhas de Jericó ruíram? O povo de Deus era sobrenaturalmente poderoso. 
Porém, logo depois disso, Israel foi derrotado numa outra batalha. Eles foram esmagados! Por que Israel 
foi derrotado em batalha? Havia um só homem, em todo Israel, que tinha pecado na sua barraca. Deus 
estava muito perturbado porque um homem, na Igreja inteira, tinha pecado escondido na sua vida. Aquele 
homem, Acã, tinha um ídolo enterrado debaixo da sua barraca. Deus fez todo Israel sofrer uma grande 
derrota por causa do pecado na vida de um só homem. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. 
Amém? Ainda hoje, Deus está muito triste quando as pessoas na Sua Casa e na Sua Igreja têm pecado 
escondido nas suas vidas. Isto entristece o Seu coração. A Bíblia diz que Deus traz julgamento por causa 
disto. 

Então pode alguém que não tenha realmente dado a sua vida totalmente para Jesus fazer parte da Igreja? 
Não! Seria um grande erro. Deus traz julgamento para a Casa inteira por causa de uma pessoa que diz ser 
um Cristão, mas que na realidade nunca deu a sua vida a Jesus. Então, se vamos ver uma Casa Gloriosa 
que participa no trabalho de Deus, a primeira coisa que teremos que fazer é definir a palavra "Cristão" da 
mesma maneira que Jesus define. A Bíblia diz: "A menos que você abandone tudo, você não pode ser 
meu discípulo". "Se você amar pai e mãe e crianças mais do que Eu, você não pode ser Meu discípulo." 
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"Se você ama o mundo e as coisas do mundo, você se tornou Meu inimigo." "Deus se opõe aos 
orgulhosos, mas dá graça aos humildes." 

Temos que definir o que é ser um Cristão, um membro da Igreja, corretamente! Precisamos definir o que 
realmente é ser um membro da Igreja. Você não pode alegar que o Sangue de Jesus te purificou e que 
você faz parte do Corpo de Jesus e fingir que é um Cristão se o seu coração não pertencer a Jesus quando 
está em casa, ou no trabalho, ou nos campos. Se os seus relacionamentos não forem relacionamentos 
Santos, precisa arrepender-se e dar sua vida a Jesus. 

VERDADE #2: O QUE É LIDERANÇA? 
A segunda coisa que temos que definir corretamente, a segunda pedra do alicerce para construir a Casa de 
Deus, tem a ver com a liderança que está na Casa de Deus. Esta é uma verdade muito maravilhosa! Isto 
vai te deixar entusiasmado e mudará sua vida. Nos países do mundo inteiro, temos cometido um grande 
erro sobre liderança na Igreja. Vemos freqüentemente na Índia e em outros países, que a pessoa que tem 
uma bicicleta e sabe ler é escolhida para ser o líder. Nos Estados Unidos a pessoa que vai estudar a Bíblia 
num seminário ou que é bom nos negócios ou em dar palestras, é escolhido para ser o líder ou o "pastor". 
Este não é o modo de Deus! A liderança de Deus não está baseada em quem pode ler, ou sabe mais, ou 
pode falar mais bonito, ou tem a melhor experiência empresarial. 

Viver como Jesus 
Vamos ver um exemplo nas Escrituras. Em Atos 6 havia algumas viúvas que às vezes passavam fome 
porque estavam sendo esquecidas. Quando a comida foi distribuída, havia mulheres da Grécia que foram 
negligenciadas e não cuidadas corretamente. A Igreja em Jerusalém teve que decidir como resolver este 
problema. Tiveram que escolher alguns homens para resolver o problema. Se você ler sua Bíblia, 
descobrirá que houve uma maneira para escolher esses homens. Será que a Bíblia diz: "Escolham entre 
vocês sete homens que conheçam suas Bíblias?" Não. Ou: "Escolham entre vocês sete homens que 
cantem bem?" Não. Ou: "Escolham entre vocês sete homens que são versados em negócios, ou 
experientes no ramo alimentício?" Não. Ou: "Escolham entre vocês sete homens que podem falar muito 
bem?" Não. O modo para resolver o problema foi: "Escolham entre vocês sete homens que estão cheios 
do Espírito Santo e cheios de sabedoria". 

Estes eram homens que foram testados no dia-a-dia. Não eram homens que foram para o seminário para 
ficarem espirituais, ou que simplesmente podiam falar bem. Estes homens eram os amigos de Deus e 
amigos profundos de seus irmãos e irmãs todos os dias. Estevão, Filipe e os outros, estavam nas casas 
diariamente, tentando ajudá-los. Ajudavam nas tarefas cotidianas: tiravam água do poço para os outros 
crentes e os ajudavam, seguravam as mãos das crianças dos seus amigos e falavam com elas e as 
ensinavam. Iam para as casas das pessoas quando elas estavam desanimadas, entravam nos locais de 
trabalho durante o dia para encorajá-los, e eles nem eram chamados de líderes! Eles eram irmãos normais 
que estavam diariamente vivendo a vida de Jesus. "Escolham entre vocês sete homens que se parecem 
com Jesus, sete homens que possam ver Deus e podem ouvir Deus. Escolham sete homens que estejam 
lavando os pés dos santos diariamente. Sete irmãos que no seu dia-a-dia amam Deus profundamente do 
coração, e demonstram ter uma conexão sobrenatural com o Messias." 

Porque estes homens diariamente se parecem com Jesus nas casas uns dos outros, então sabemos que 
estão cheios do Espírito Santo. Eles não estão cheios do Espírito Santo porque podem gritar mais alto ou 
podem cantar melhor ou dizer mais verdades. Eles estão cheios do Espírito Santo de Jesus porque 
parecem com Jesus nas suas vidas cotidianas. Este é o único tipo de liderança na Bíblia. Na Nova 
Aliança, Jesus disse aos doze apóstolos para não chamarem nenhum homem de professor ou de pai. 
Então, não chame nenhum homem de líder, de mestre ou de rabino. Não chame nenhum homem de pastor 
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ou de reverendo, porque todos vocês são irmãos! Agora, então, temos uma visão maravilhosa e diferente 
de liderança. 

Tão diferente do mundo 
Foi muito difícil para eu aprender isso. Muitos anos atrás eu era o "pastor", até que eu percebi que a 
Bíblia disse para eu ser somente um irmão entre irmãos, usando quaisquer dons que eu tenha "no meio 
dos irmãos, como um que serve"—em vez de como um chefe ou alguém sempre em destaque. Se isso foi 
verdade para Pedro e João, se foi verdade para Tiago e os outros apóstolos, tem que ser verdade para 
mim! "Vocês são todos irmãos." 

Eu dei as costas para as grandes quantias de dinheiro que eu tinha feito no mundo de negócios para ser 
um "pastor"... e agora eu tinha que dar as costas ao dinheiro e a posição de "pastor"! Tive que decidir ser 
um "irmão entre irmãos". O que Jesus tem feito na minha vida ficará claro nas casas e nas outras vidas ao 
segurar as mãos das crianças. Eu não precisava mais manter uma imagem! Eu não tinha mais que ser o 
homem principal. Eu poderia fazer o que Paulo disse que ele fez com o pessoal da Tessalônica e Filipos, e 
com os Cristãos na cidade de Corinto, isto é, amar as pessoas como um pai, e amigo, e como um irmão de 
casa em casa. 

Paulo disse: "Fui de casa em casa com lágrimas". Ele amou as pessoas como um pai ou como um irmão. 
Ele cuidou das vidas daquelas pessoas como uma mãe cuidaria de uma criança. Os outros crentes fizeram 
isso para ele também. Liderança verdadeira é isto na Verdadeira Igreja do Novo Testamento. 

Jesus disse aos apóstolos: "Os Gentios têm um certo modo de exercitar liderança, mas não será assim com 
vocês". Na Verdadeira Igreja, a Igreja contra a qual as portas do inferno não podem prevalecer, liderança 
é muito diferente do sistema do mundo. Liderança vem de dentro, não "dominando os outros" de cima 
para baixo. 

Dons e autoridade 
Deixe-me pintar um quadro para você. A Bíblia diz em Efésios 4 que quando Jesus foi ao céu, Ele deu 
dons aos homens. Jesus pegou todos os dons que Ele tinha (e Jesus tinha muitos dons espirituais, não é 
mesmo?), e os deu como um todo ao Seu Povo. Ele não pegou todos os dons que Ele teve e os depositou 
no "pastor". Ele não pegou todos os Seus dons e os deu a um "homem de Deus". A Bíblia diz que Ele 
pegou todos os Seus dons e os deu ao Seu corpo como um todo. A Bíblia diz que o Espírito é depositado 
e dado como um Presente, na Igreja inteira, como o Espírito deseja. Se você verdadeiramente for um 
Cristão, se você realmente abandonou sua vida por Jesus, então o Espírito Santo lhe dá um dom muito 
especial. Seu dom faz parte de Jesus. 

Antes de Jesus voltar para o céu, Ele disse: "Toda a autoridade no Céu e na terra pertence a Mim". Você 
se lembra de Jesus falando isso? Toda autoridade pertence a Jesus e mais ninguém! Assim, se JESUS deu 
parte Dele a você, outra parte para esta pessoa, e outra àquela pessoa, então quaisquer dons espirituais que 
Ele deu para cada um de vocês, há autoridade naquele dom. Jesus deu os dons, e Ele tem toda a 
autoridade. 

A Bíblia lista muitos tipos de dons. O Espírito Santo, por exemplo, nos 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. Toda a autoridade pertence a Jesus. Então, se Ele lhe deu o dom especial de misericórdia, 
a você foi dado autoridade na área de misericórdia. Se você tem o dom sobrenatural de misericórdia, e eu 
não, se toda a autoridade pertence a Jesus e você tem aquele pedaço de Jesus, então eu honro aquele dom 
em você. Você tem autoridade naquela área. Está entendendo? Liderança é sobre isso. 
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Toda autoridade pertence a Jesus e todos nós temos nossos próprios dons especiais. Por exemplo, há dons 
de ensino. Hebreus 5 diz: "Todos nós, a esta altura, deveríamos ser mestres". Mas Efésios 4 e Romanos 
12 dizem que há dons sobrenaturais de ensinar que Jesus nos dá. Então, há autoridade naquele dom 
porque Jesus o dá e Ele tem toda a autoridade. Precisamos nos submeter uns aos outros nisso. Mas 
ensinar é só um dom e uma parte de Jesus. Há muitos outros dons. Todo dom que cada um de vocês tem é 
uma parte de Jesus. Toda a autoridade pertence a Jesus, então submetemos-nos aos dons que estão em 
cada um de nós porque Jesus os tem dado. 

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 1.700 anos, 
estamos agindo como se houvesse só um dom—o dom de "pastor". Mas isso é só um dom! (Ou talvez a 
todos os outros seja permitido terem o "dom de dar dinheiro!") Existem centenas de dons, porque TUDO 
de Jesus foi despejado para dentro da Sua Família. É por isso que Jesus disse que todos devemos ser 
como irmãos entre irmãos. Precisamos dos dons um do outro. Precisamos de todos os dons de Jesus! Se 
construirmos erradamente, todos nós perdemos. Se um homem é forçado a tomar a frente e ser o "pastor", 
e todo os outros só sentam e escutam o tempo todo, então ninguém recebe o seu dom. Eles só recebem o 
dom do pastor. Isso é muito pequeno! Se quisermos ver a grandeza de Deus, se quisermos ver todas as 
nossas vidas sendo mudadas e as vidas de nossas crianças mudadas, precisamos de TUDO de Jesus. Não 
devemos nos conformar com somente uma parte de Jesus. Amém? 

Coragem para mudar e coragem para correr 
Você entende agora por que eu disse 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. Terá que 
decidir ser obediente e ter coragem. Se você continuar a ficar sentado em sua cadeira o tempo todo e não 
usar seus dons mais do que tem usado, seus dons continuarão a se encolher. "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 uso meu dom, ou se você não usar o seu, seremos maus e preguiçosos. 

Dá para ver como as tradições dos homens anulam e roubam a Palavra de Deus? O que aconteceria com 
você se fosse um corredor Olímpico mas ficasse deitado numa cama e pegássemos uma corda e 
amarrássemos em volta de você? Mesmo que você fosse um atleta campeão, se o deixássemos lá, seus 
músculos iriam atrofiar e você morreria. Todo seu potencial foi perdido porque você foi amarrado a uma 
cama sua vida inteira. O modo com que temos construído a Casa de Deus durante 1700 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 nós temos construído erroneamente. 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! Normalmente, a razão porque se constrói erradamente não é porque 
somos "maus". Geralmente é porque simplesmente não sabemos construir a Casa de Deus. 

Lembre então: a primeira pedra para um verdadeiro Alicerce é que só verdadeiros Cristãos podem se 
chamar de membros da Igreja. A segunda pedra do Alicerce que construirá a Casa de Deus é que temos 
que entender liderança corretamente. Temos colocado só um homem como o responsável durante 1700 
anos. Pegamos um dom, o dom de "pastor"* (que é aquele que cuida de ovelhas) e temos feito dele o dom 
primordial. Isto está muito longe da verdade na Igreja da Bíblia! E não deve ser verdade agora. Isto tem 

                                                 

* Lembre... na Bíblia essa palavra "pastor" se refere ao dom que cuida das ovelhas de Jesus e faz o seu trabalho 
entre o povo de Deus junto com outros dons, não o chefão ou alguém que fala numa reunião e depois desaparece. 
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amarrado a maioria das pessoas de Deus à cama das tradições dos homens, e por isso já não podem mais 
ser o que Deus as chamou para ser. 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, todo o povo de 
Deus deve ser sacerdote um para o outro. DEUS disse: "Se vier uma revelação a alguém que está sentado, 
cale-se o primeiro!!" 

Se você estiver cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria, você é um líder. Não depende de você ter 
ido para o seminário ou se você fala muito bem. Não depende se você é homem ou mulher, jovem ou 
velho. Liderança é uma pessoa com um dom de Jesus e um relacionamento com Ele cheio do Espírito 
Santo e cheio de sabedoria. Liderança é segurar as mãos das crianças todos os dias. Liderança é curar as 
feridas do povo de Deus, de casa em casa todos os dias. Liderança é ajudar a resolver os problemas de 
pecado nas vidas das pessoas todos os dias, e lavar os pés uns dos outros todos os dias. Isso é Liderança e 
é o único tipo de liderança que existe na Bíblia: usar a parte de Jesus que o Seu Espírito depositou em 
cada um de nós. Essa parte é nossa área de liderança e autoridade. Isto quer dizer que temos que mudar 
como operamos atualmente. Precisamos mudar como encaramos liderança e como aplicamos o processo 
de liderança. 

Isto é muito revolucionário. Mudará como agimos em nossas reuniões e em nosso dia-a-dia. Há um custo 
nisso. Há um preço que precisamos pagar. Mas Deus nos recompensa cem vezes mais do que tudo que 
damos, de acordo com a Promessa certa de Jesus. 

Quando eu era o "pastor", decidi que iria viver de modo diferente. Decidi que iria acreditar e obedecer as 
Escrituras sobre Liderança. Eu escolhi ser um irmão no meio de irmãos em vez de na frente dos irmãos. 
E, honestamente, fiquei com medo. Fiquei com medo sobre como iria sustentar a minha família. Fiquei 
com medo que talvez fosse perder a minha comunhão com Deus e que as pessoas não iriam me respeitar 
mais. Fiquei com medo de muitas coisas. Mas eu sabia o que Deus disse na Bíblia. Ele queria que eu 
fosse um irmão entre irmãos. Na minha vida diária eu não seria mais o chefe. Seria simplesmente um dos 
irmãos, e ainda assim usaria os meus dons de Jesus como "um irmão entre irmãos" que também estavam 
usando igualmente os seus dons. Mudou tudo para mim, mas Deus foi muito, muito fiel. Ele prometeu 
que qualquer um que deixar tudo irá receber cem vezes mais do que foi deixado. Deus cumpre as Suas 
promessas! Amém? 

Um círculo ao redor do trono 
De um ponto de vista prático, uma das coisas que nós podemos mudar imediatamente tem a ver até 
mesmo com o modo como sentamos quando nos reunimos. Isso pode soar muito tolo, mas é muito 
importante. Deixe-me dar um exemplo das Escrituras. Em Marcos 3, Maria e os seus filhos estavam 
procurando Jesus. Eles vieram à porta onde Jesus estava com as pessoas de Deus. "Jesus, sua mãe e seus 
irmãos e irmãs estão lá fora." Você se lembra do que Jesus disse a respeito disso? Ele disse para aqueles 
que estavam sentados ao Seu redor: "Quem são minhas mães, irmãos e irmãs?" Sentados em um círculo 
ao Seu redor! Não seria a coisa mais natural para fazer, quando nos ajuntamos para ouvi-Lo, ao invés de 
em frente a um mero homem com dons limitados? Claro que é. 

Eu quero sugerir a você que se realmente vamos honrar os dons que estão em cada um de nós e extrair 
todos os dons que estão em todas as Pessoas de Deus, há muitas coisas que vamos precisar mudar. Uma 
delas pode ser como vamos nos sentar quando estamos reunidos. Quando Jesus estava aqui, Ele teve um 
círculo de pessoas ao Seu redor. Isto pode soar muito simples a você, ou até não muito importante, mas eu 
lhe asseguro que é. 

Se alguém no seu trabalho ou no mercado fosse dizer algo a você, será que faria diferença na maneira 
como eles iriam dizer isto a você? Claro que faz! Se eles estão sentados, inclinados numa pedra e dizem 
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algo quietamente com um bocejo, seria muito diferente do que se eles colocassem a cara bem em frente à 
sua, e os seus olhos brilhando com fogo, e dissessem a mesma coisa. COMO algo é dito faz uma grande 
diferença. 

Quando 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 como meu mestre na minha frente, o 
condutor, facilitador, ou o policial de tráfego, o perito da "classe" ou "culto". Mas tome nota bem disto! O 
verdadeiro servo de Deus não deseja atenção para si mesmo. O maior homem nascido de mulher até 
aquele momento, João Batista, disse a mesma coisa: "Jesus tem que aumentar, eu tenho que diminuir". 
Todo verdadeiro homem de Deus diz a mesma coisa: "Jesus tem que aumentar, eu tenho que diminuir. Eu 
não quero chamar atenção a mim mesmo. Não quero que as pessoas olhem para mim o tempo todo como 
se eu fosse a pessoa que tem todas as respostas. Não tenho grande gozo em ser a pessoa que fala. Só 
quero amar e servir a Jesus, e ajudar todos os outros a fazerem isso também. Jesus tem que aumentar. Eu 
tenho que diminuir." 

Todo verdadeiro homem de Deus deseja ficar menor para que Jesus fique nos holofotes em vez dele. 
Outra vez... alguns dirão que isso não tem muito a ver, mas eu lhe asseguro que tem sido muito 
importante em muitos países e cidades. Não é sem importância. É de vital importância como dizemos 
algo. Quando colocamos as cadeiras em fileiras em vez de em círculo, sentados ao redor de Jesus, é como 
virar um holofote em 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 partes iguais de Jesus. Quando 
colocamos todos olhando para frente, exaltamos só um dom. E se nós fôssemos mudar estas cadeiras e as 
colocássemos num círculo onde todos estão olhando um ao outro, com Jesus no meio? Dessa maneira 
todos os dons têm um lugar igual. Lembre-se, Jesus disse para aqueles sentados no círculo ao Seu redor: 
"Estes são minhas mães, meus irmãos, minhas irmãs". Talvez há alguém com o dom de pastor que senta 
nesta cadeira no círculo. Talvez alguém com um dom de mestre está sentado aqui e um dom de 
misericórdia que senta lá. O dom de ajuda pode sentar aí. Um com um dom de profecia pode sentar aí. 
Todos os dons são iguais porque são todos Jesus! Isto faz sentido? 

Desta maneira, se uma mãe estiver em lágrimas sobre como criar seus filhos neste círculo, o dom de 
mestre pode falar com esta irmã e ensiná-la sobre o que Paulo diz em Tito sobre mulheres. O dom de 
misericórdia pode oferecer pensamentos de misericórdia com àquela irmã, pois talvez ela teve crianças 
pequenas uma vez e ela pode compartilhar os sentimentos disto. O dom que tem uma visão profética pode 
ver no coração desta irmã e perceber porque ela está tendo problemas com as suas crianças, e assim por 
diante. Agora, finalmente, podemos obedecer ao mandamento de Deus: "Se vier uma revelação a alguém 
que está sentado, cale-se o primeiro!" Aleluia!! (gritos, ecos!) 

Todos, igualmente importantes 
Em 1 Coríntios 14, Deus também disse: "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." Não há nenhum chefe a não ser Jesus! "Não chame ninguém de líder, mestre, ou pastor. 
Vocês todos são irmãos." Todos vocês têm Jesus e Ele é igual em cada um de nós. 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 faz parte de Jesus. 

Dá para ver que demanda 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! Seu dom já não será 
empurrado para trás. Seu dom é diferente do meu dom, mas o seu é igual ao meu. Eu preciso do seu dom 
da mesma maneira que você precisa do meu. 
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Algumas das coisas mais importantes que já aconteceram em minha vida, aconteceram porque um jovem 
de 12 anos teve um impacto na minha vida com o seu dom. Mulheres têm um impacto na minha vida e 
crianças influenciam minha vida. Pessoas de idade afetam minha vida e não só no domingo pela manhã, 
mas todos os dias! 

Somos um Reino de Sacerdotes todos os dias. Reuniões são realmente só algo extra, na verdade. Noventa 
por cento do nosso crescimento vem da nossa vivência juntos, e talvez só dez por cento vem 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 de um dos irmãos. Quando você vê que um deles está irritado com uma 
criança, talvez seja necessário tirar um tempo e conversar sobre isso e caminhar com eles. 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. Isso também é um mandamento 
absoluto de Deus em Hebreus, capítulo 3, e em cem outros lugares. "Fiquem ao lado, encorajem e 
admoestem um aos outros todos os dias, para que todos sejam salvos de serem enganados e endurecidos 
pelo pecado, durante o tempo que se chama Hoje." Precisamos falar mais disto. 

A primeira pedra do Alicerce é "O que é ser um Cristão? O que é ser um membro da Igreja?" Se você 
tiver pessoas que não são verdadeiramente convertidas a Jesus na Igreja, então você constantemente terá 
batalhas e brigas que não precisa ter. A Bíblia diz: "Do menor até o maior, todos O conhecerão". Quando 
todos que se chamam de membros estão verdadeiramente apaixonados por Jesus, há muito mais paz: sem 
luta, sem fofoca. E há amor profundo um pelo outro todos os dias. Você não pode ser um verdadeiro 
membro da Igreja de Jesus se não abandonar a sua própria vida. Somente Cristãos podem ser membros da 
Igreja. Todos os outros estão visitando, mas não são membros da Igreja de Jesus. 

Isto é absolutamente o que a Bíblia diz. E o "fermento" deve ser removido da massa, ou nós não amamos 
Jesus o tanto quanto dizemos. "Se você me ama, obedeça aos Meus Mandamentos." A igreja é para unir e 
fortalecer, equipar e proteger aqueles que se lavaram no Seu Sangue, uma vez que estes escolheram 
morrer para si mesmos para Se casarem com o Mestre, Jesus, para sempre. Qualquer um que não tomou 
essa decisão, e isso é evidente pela sua vida e pelas escolhas e se não "ama a Luz" (João 3, 1 João 1) não 
deve se considerar um Cristão e nem um membro do Corpo de Cristo. É isso que Deus falou. 

Qualquer outra definição de "igreja" é invenção do homem, e as "portas do Inferno" prevalecerão contra 
tal falsificação. Dê uma olhada ao seu redor. Poderá ver isto em toda esquina, cidade após cidade, nação 
após nação. Não é o Plano de Deus, mas algo para acomodar a carne dos homens, e ao mesmo tempo usar 
o logotipo de Jesus para aliviar suas consciências. Mas não há nenhuma cura lá! O Messias somente 
circula onde Ele pode deixar um Candelabro! 

A segunda pedra do alicerce tem a ver com liderança. O Espírito e a Vida, momento a momento, do 
Cristo Ressurreto, é o nosso único líder. "O mundo não me verá, mas vocês me verão!" À medida que 
qualquer um tem desse Espírito, o dom que ele tem, essa maturidade e profundidade de um 
relacionamento real com Jesus Vivo—isso é a definição bíblica de "Liderança". 

VERDADE #3: VIDA DIÁRIA 
A terceira pedra angular tem a ver com a nossa vida diária juntos e já falamos um pouco sobre isso. Vida 
diária juntos não tem nada a ver com a quantidade de reuniões que temos, e tudo a ver com o quanto 
estamos envolvidos nas vidas uns dos outros. Estamos envolvidos diariamente como um sacerdote nos 
casamentos daqueles ao nosso redor, com as suas crianças, com seus hábitos de trabalho e com o seu 
caráter? Envolvemos-nos diariamente, de coração para coração, com os nossos irmãos e irmãs? 
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Suportamos os "fardos uns dos outros, e assim cumprimos a Lei de Cristo"? "Confessamos nossos 
pecados uns aos outros, e assim somos curados"? Estamos "lutando como um só Homem para a Fé", 
"ajustados e unidos pelo auxilio de todas as juntas" - e não aceitamos nada menos do que isso como sendo 
a "verdadeira Igreja" e o próprio "Corpo de Cristo"? Só então iremos descobrir o que Jesus queria dizer 
quando disse: "Edificarei a MINHA Igreja e as portas do Inferno não poderão resistir contra ela!" Tudo o 
mais é uma "casa construída na areia" de conveniência, vidas mornas, desobediência, desligada do Pai, e 
de desculpas. E vai produzir frutos de acordo, infelizmente. Deus disse que importa como construímos! 

Eu vou te dar uma passagem Bíblica, e ela sozinha mudará o resto da sua vida se você obedecê-la. Se 
você colocar em prática esta única passagem, ficará pasmado ao ver como estas outras coisas fazem 
sentido. É um mandamento de Jesus. Você irá obedecer? Você O ama? Mudará sua vida inteira ao 
FAZER o que Ele diz, em vez de só concordar com isto, estudar ou cantar sobre isto, e tão pouco ter 
reuniões sobre isto! Vamos dar uma olhada nela juntos. A passagem é Hebreus 3:12-14: 

"Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus 
vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama ‘Hoje’, de 
modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de 
Cristo desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio." 

Note bem o que esta passagem diz. Isto vem de Deus. Deus Todo-Poderoso diz a mim e a você que 
devemos, todos os dias, advertir um ao outro e ajudar um ao outro. Nós devemos estar diariamente ao 
lado um do outro. O Espírito Santo escolheu a palavra "diariamente". Ele não disse todos os domingos. 
Ele não disse todos os domingos e todas as quartas-feiras. Ele nem mesmo disse em reuniões. Ele disse 
para nos envolvermos na vida um do outro todos os dias. Se você não estiver, Deus disse que você se 
endurecerá e será incapaz de sentir o que Ele sente, e ficará enganado em pensar que sabe o que é certo, 
mas realmente você não sabe. Ele não disse simplesmente para fazer isto. Ele disse que se não fizer isso, 
irá te machucar profundamente. Se eu não tenho irmãos que falam diariamente comigo sobre minha 
vida—diariamente—então vou ficar duro também cada dia mais. 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 duro, e cada vez mais enganado. 

Quem escreveu a Bíblia? Deus! Foi Ele quem disse que temos que nos envolver na vida um do outro 
todos os dias. Se você me vê sendo egoísta, você precisa vir a mim e 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 pode. Encoraje um ao outro todos os dias para que nenhum de vocês 
fique endurecido e enganado. Isto é uma parte importante (e quase totalmente desobedecida 
mundialmente) da nossa vida diária juntos. É dessa maneira que você é um sacerdote, usando seus dons. 
Dá para ver então que não tem muito a ver com reuniões, não é mesmo? 

VERDADE #4: REUNIÕES 
Durante 1700 anos o mundo Cristão tem confundido os assuntos sobre quem é um Cristão, quem é um 
líder, e como a nossa vida diária deve ser. A quarta pedra de alicerce tem a ver com nossas reuniões. 
Como devem ser as nossas reuniões? Nesta área também, o Cristianismo foi construído erroneamente 
durante 1700 anos. Nosso Pai quer restaurar estas coisas a vocês em suas vidas agora. E Deus mudará sua 
vida milagrosamente e também mudará todos ao seu redor como resultado. Estas são verdades muito 
poderosas e preciosas. Mas temos que ter a coragem para fazer algo sobre isto. Teremos que ter a 
coragem para nos reunirmos como a Bíblia descreve em 1 Coríntios 14: "Quando vocês se reunirem 
irmãos, todos têm uma palavra de instrução, uma canção, uma revelação". Não tem ninguém tomando 
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conta a não ser o próprio Jesus. Reunimos-nos tendo considerado como podemos "encorajar um ao outro 
em amor e boas obras". Gastamos tempo pensando e orando sobre como podemos ajudar um ao outro 
quando nos reunimos, e cada um de nós assume a responsabilidade para ser portador da palavra de Deus e 
do Seu amor. Cada um de nós tem "considerado como encorajar um ao outro em amor e boas obras". Isto 
está em Hebreus 10. Por favor, olhe o próximo versículo! Isto é para todos nós, até mesmo em "reuniões"! 

1 Coríntios 14 diz: "Quando revelação vem à segunda pessoa—quando aquela pessoa ouve algo de 
Deus—o primeiro deve se sentar". É isso que a Bíblia diz. Por que nós não fazemos o que a Bíblia diz? 
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. Se uma pessoa está trazendo um ensino de 
Jesus e todos vêm com uma palavra de instrução ou canção ou revelação, se este irmão ou irmã está 
compartilhando algo que Jesus mostrou, e revelação vem a uma segunda pessoa, a primeira senta. É isto 
que a Bíblia está dizendo. A Bíblia sempre disse isso. 

Por que nós não fazemos isso? Herdamos uma carga pesada de tradições dos católicos romanos e dos 
nossos antepassados. Sempre houve um "padre" ou "pastor" na frente, e abaixo deles os leigos, todos os 
coitados, a audiência, só sentada e escutando. Esta é a prática e "doutrina" que Jesus disse que Ele odeia: 
a dos "Nicolaítas" (traduzido, quer dizer "aqueles que conquistam Seu Povo"). 

Ao invés disso, Jesus disse ao "círculo sentado ao Seu redor" que todos têm uma palavra de instrução, 
uma canção, uma revelação, e somos todos iguais. Somos todos irmãos e irmãs com partes diferentes de 
Jesus despejadas individualmente em nós, para o bem comum. Quão surpreendente e maravilhoso isto é! 
Ele está nos LIVRANDO das "tradições vazias entregues por nossos antepassados", com clero e leigos e 
ritual. Ele está nos soltando para dentro do mundo "perigoso" de confiar e amar ELE como sendo nosso 
tudo em todas as situações! E não haverá nenhum caos lá, porque Ele se chama "o Deus de Paz" e "de 
ordem". É simplesmente a Sua ordem, em vez das manipulações do homem feitas "para" Ele. 

Alicerces para mudança 
Isto é diferente do que você está acostumado? Vamos ter a coragem para construir do modo de Deus? Dá 
medo? Soa como sendo legal? É muito legal! Tivemos homens que fizeram parte da igreja que nós 
fazemos parte que antes tinham sido cristãos durante vinte anos mas ainda eram nenês espirituais. Mas 
quando eles aprenderam estes caminhos e começaram a funcionar como sacerdotes, cresceram o 
equivalente há dez anos em só um ano. Aleluia! Outros tinham sido os "líderes" de igrejas que tiveram 
centenas e até mesmo milhares de pessoas. Eles descobriram que ainda eram bebês espirituais! Eles 
pensaram que eram líderes, mas descobriram que havia muitas crianças e mães que eram mais espirituais 
que eles. Então eles tiveram que crescer dessa fase de bebê, e eles têm crescido! Tudo isto pode trazer 
medo, mas também é uma aventura. 

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. Admoeste 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 de Deus na 
vida um do outro, de modo prático, diariamente. Quando vocês se ajuntam, irmãos, todos têm uma 
palavra de instrução, uma canção, uma revelação. Quando a revelação vem ao segundo, deixe o primeiro 
sentar. Ao colocar isso em prática, talvez irá descobrir 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! 
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Então, confiamos estas riquezas a você e lhe pedimos que as ponha em prática por amor a Jesus. Estas 
pedras fazem parte do Alicerce. Você precisa definir o que um Cristão realmente é. Você tem que 
entender liderança e o que ela realmente deve ser. Vivem suas vidas juntas, diariamente encorajando e 
ajudando 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. 

Se você amar Jesus e construir da maneira correta, as portas do inferno não irão mais prevalecer. Pecado 
será derrotado. Fraquezas e doenças serão curadas. 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? 
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REVIRAVOLTA DE GLÓRIA 
3 de outubro de 1999, Salima, África 

Se você estivesse construindo um prédio ou uma casa, iria precisar de ferramentas: um serrote, martelo, 
pregos, e talvez uma colher de pedreiro. Isso também é verdade na Casa de Deus. Existem certas 
ferramentas que são úteis. A Igreja verdadeira de Jesus não tem como foco principal reuniões, mas 
algumas vezes elas são ferramentas úteis. Quando estamos juntos cantando para Jesus, há coisas que você 
pode aprender sobre seus irmãos e irmãs enquanto está oferecendo cânticos a Jesus. Se você fosse 
conversar com um chefe ou um magistrado de uma comunidade e ao falar com ele ficasse olhando para o 
relógio e checando seus bolsos, ou se ficasse conversando com outros, o chefe não iria gostar disso. Se 
estivesse conversando com ele e começasse a cochilar ou esquecer o que estava dizendo ou talvez 
simplesmente parasse e não dissesse nada por um tempo, então ele iria dizer a você: "Retira-se do meu 
escritório até você realmente está pronto para tratar isso a sério. Quando estiver pronto para prestar 
atenção, então você pode voltar. Mas precisa sair até estiver pronto para tratar isso a sério." 

Com Deus é a mesma coisa. Quando estamos cantando para Jesus, se realmente estamos cantando para 
Jesus, então nossos corações estarão conectados. O olhar no seu rosto, o focar dos olhos, a força do falar, 
a habilidade de manter a atenção—todas estas coisas fazem parte do nosso relacionamento com o Rei dos 
Reis. Então reuniões têm seu valor e agora vou te dar uma ferramenta. Reuniões só são talvez dez por 
cento da nossa real vida com Jesus. Mas podem ser uma pista de como podemos ajudar nossos irmãos e 
irmãs como sacerdotes. Se a pessoa sentada a sua frente enquanto estão juntos cantando está enfadada e 
sem interesse em cantar, se está só cantando mas você consegue perceber que não está vindo do coração 
porque as palavras só são da boca para fora, então você sabe que precisa ajudá-la. Precisa descobrir qual é 
o problema. Cânticos não são para o nosso divertimento pessoal. Cantar é comunicação—cantando para o 
Rei da Glória. 

Ou talvez seja falando um ao outro com salmos, hinos, e cânticos espirituais. Se eu estivesse conversando 
com Josué e depois então me virasse ou começasse a olhar para o ar, então alguma coisa está errada com 
meu relacionamento com ele. Então alguém viria e me ajudaria a melhorar meu relacionamento com ele. 
Eis aqui uma ferramenta para ajudar na construção da casa de Deus. E construir a casa de Deus é, como 
Paulo escreveu: "Lutar para apresentar todos completos ou perfeitos em Cristo". Como um sacerdote ou 
sacerdotisa, você precisa lutar para apresentar todos perfeitos ou completos em Cristo. Esse é o seu 
trabalho na casa de Deus. Não sentar e escutar, não só cantar, mas a Bíblia diz: "lutar para apresentar todo 
homem perfeito em Cristo". A Bíblia diz: "Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração 
perverso e incrédulo". 

Então aqui está uma ferramenta para te ajudar a fazer isso. Quando vocês estão todos juntos, cantando, 
agora vocês podem ver um ao outro face-a-face, não é mesmo? Antes você só via a nuca das pessoas. Mas 
agora somos família e podemos ver uns aos outros. Se cantar um cântico para você, posso vê-lo e sorrir e 
cantar esse cântico para você como se estivesse conversando com você. Se estou cantando para Jesus, 
posso olhar para Ele em meu coração e posso cantar para Ele como se estivesse conversando com alguém, 
pois é isso que estou fazendo. Se estivermos cantando e eu não estou interessado, fico cabisbaixo, não 
presto atenção, fico-me mexendo—então você precisa me perguntar o que está acontecendo com meu 
relacionamento com Deus. Obviamente existe um problema com meu relacionamento com Jesus se estou 
distraído quando estou conversando com Ele. 



 68 

A Bíblia diz que Cristãos verdadeiros, como recém-nascidos, desejem intensamente o leite espiritual puro 
da Palavra. Verdadeiros Cristãos desejam ter um relacionamento com Jesus assim como um nenê deseja 
leite. Jesus disse que para ser realmente um com Ele, o zelo da Casa do Pai iria nos consumir como o fogo 
que devora a lenha. Cada um de nós tem um fogo nos ossos que não pode ser apagado. E se você vê 
alguém que é lenha molhada e o fogo não está queimando, mas só fumegando, então você precisa ajudá-
lo. 

Uma das ferramentas para ajudar a construir a Casa de Deus, que vamos te dar agora como uma 
ferramenta, é de, ao levantarmos nossos corações a Deus, se você vê pessoas que estão enfadadas ou 
distraídas ou não parecem que se importam não estão entusiasmados com Jesus—então considere o 
porquê e ore por elas. Talvez vá até a casa delas mais tarde naquele dia. Pergunte-as como estão se 
sentindo e pergunte o que estão pensando. Diga: "Notei que você estava distraído e não estava realmente 
expressando amor a Jesus. Você não estava realmente fazendo de coração e estava pensando se você está 
triste sobre algo. O que está na sua mente que parece ser mais importante do que Jesus para você? Você 
está tendo um tempo especial com Jesus durante suas horas a sós com Ele? Ou você está apenas 
freqüentando reuniões e seu relacionamento com Ele terminou?" Então essa é uma das maneiras que 
vocês podem usar para ajudar um ao outro a crescerem em Jesus e prestarem atenção a outras pessoas 
quando estão juntos. Isso é uma das maneiras para sermos sacerdotes ao invés de só freqüentadores. 

O QUE DIZEM OS HOMENS MAUS 
Havia um homem muito mal chamado Caim. Você se lembra de Caim, o filho de Adão? Ele era muito 
mau. Uma das coisas que ele disse foi: "Eu não sou responsável por meu irmão". Homens maus sempre 
dizem isso. Nós somos responsáveis por nossos irmãos. Amamos uns aos outros profundamente do 
coração. Lutamos para apresentar uns aos outros perfeitos ou completos em Cristo. Estamos com dores de 
parto até que Cristo seja formado em cada um de nossos irmãos e irmãs. É isso que Paulo disse sobre seus 
irmãos. E é isso que dizemos a vocês. É por isso que viemos do outro lado do mundo para falar a vocês 
estas coisas. Estamos com dores de parto até que Cristo seja completamente formado em vocês. Viemos 
lutar para apresentá-los perfeitos em Cristo. E vocês devem fazer isso uns pelos outros também. Lutem 
para apresentar uns aos outros perfeitos em Cristo. Não é só você e seu relacionamento pessoal com Deus. 
Sendo muitos, somos um, a Bíblia diz. Se seu dedo tem uma doença ou uma infecção, você começa a ter 
uma dor de cabeça, você começa a ficar com febre e seu corpo inteiro começa a doer. Isso também é 
verdade no Corpo de Cristo. Se um de nós está com dores espiritualmente, somos todos afetados 
espiritualmente por isso. Nós somos responsáveis por nossos irmãos. E se você vir alguém que está tendo 
problemas no seu relacionamento com Deus na adoração ou ao criar seus filhos ou de qualquer outra 
maneira, precisamos ajudar um ao outro. Sendo muitos, somos UM. Somos membros uns dos outros. Não 
é eu e meu relacionamento com Deus, e depois disso os outros. Todos juntos somos UM. Independente da 
distância, através das eras. Somos um e precisamos um do outro. E gostamos de ajudar uns aos outros a 
crescerem. 

Então uma ferramenta à sua disposição ao construir a Casa de Deus é prestarem atenção uns aos outros 
quando estamos todos juntos no mesmo lugar. E se você vê alguém que não está se conectando a Deus 
nem aos outros (estão só tomando espaço), e está distraído, então você precisa entrar na vida dele e entrar 
na casa dele e pegá-lo pela mão e ajudá-lo a amar Jesus mais. Você é responsável por seu irmão. 
Precisamos ajudar uns aos outros. Prestar atenção uns pelos outros. 

Quando cantamos aquele último cântico, você se conectou com o coração de Deus e forçou seu coração a 
se conectar com o coração de Deus? E você olhou ao seu redor para ver se havia alguém aqui sofrendo? 
Alguém desinteressado? Alguém que talvez esteja em rebelião contra Deus e precisa seriamente ser 
curado? Alguém que está fraco e simplesmente não presta atenção muito bem? Provavelmente existe um 
pouco de todas estas coisas aqui. Porque estamos amarrados a isso há tanto tempo, não temos prestado 
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atenção nessas coisas. Chegou à hora de todos nós começarmos a crescer e assumirmos responsabilidade 
na Casa de Deus. Depende de todos nós juntos o servir os propósitos de Deus em nossa geração. Amém? 

Também é verdade que estas coisas podem causar divisões pois tendem a trazer à tona coisas dentro da 
gente que estavam escondidas enquanto dançávamos ou adorávamos. Algumas pessoas amam a luz e 
algumas pessoas odeiam a luz. Assim viver dessa maneira irá criar uma divisão porque alguns amam a luz 
e alguns odeiam a luz. Jesus disse: "Não vim trazer paz, mas uma espada". Algumas vezes isso irá até 
dividir familiares entre si. 

AS BOAS NOVAS 
Já temos divisão em demasia. Você anda pela cidade e vê todo tipo de divisão—Igreja de Cristo, 
Nazareno, Luterana, Católica. Já temos divisão demais. Mas, as Boas Novas são a seguinte: se vocês 
viverem como o Reino de Deus ao invés de só uma denominação, se vocês representarem Jesus ao invés 
de uma denominação, se você ajudar outras pessoas a amarem Jesus mais, a se afastarem de pecado, e 
forem amigos dos Batistas, Luteranos, e todos estes outros, todos então irão começar a deixar de lado seus 
rótulos. O que vai acontecer na cidade de Salima? Conforme todo mundo começa a entender estas 
revelações e obedecê-las, as divisões ainda continuarão pela cidade. Mas as divisões serão entre aqueles 
que querem amar e obedecer a Jesus e aqueles que não querem amar nem obedecer a Jesus, ao invés de 
todos estes rótulos tolos que temos agora. Divisão será por amor e obediência e não por causa de 
tradições. E Jesus terá um testemunho nesta cidade de unidade que nunca foi visto antes. Por isso é tão 
importante construir da maneira que falamos hoje. Coloquem suas vidas em contato com as destes outros 
cristãos nessa cidade e os ajude a construir dessa maneira também. Se fizerem isso, não haverá mais 
divisões por causa de nomes, só entre aqueles que querem amar e obedecer a Ele e aqueles que só querem 
brincar de "religião". Não é uma Boa Nova? 

Se aprendermos a viver dessa maneira, vidas de pessoas mudarão. As pessoas irão literalmente começar a 
ser mais como Jesus. Haverá uma pessoa que você ama muito e juntos, você e os outros, lutarão para 
apresentar esta pessoa perfeita em Cristo. Você verá essa pessoa tomando decisões para obedecer e verá 
uma transformação no coração desta pessoa. Você sabe então o que farão quando estiverem juntos com 
seus irmãos e irmãs? Cantarão alto porque estarão louvando a Deus pelo que Ele tem feito. Você não vai 
ficar pensando: "Bem, eu preciso cantar alto porque eu sou Pentecostal." Você vai pensar: "Jesus tem 
feito grandes coisas. Eu quero louvá-lo!". O que estamos conversando hoje, sobre como as vidas das 
pessoas vão mudar e como Jesus virá sobre o Seu povo, isso nos dá motivo de cantar! Isso é um motivo 
para louvar a Deus! 

Satanás será espremido para fora das nossas vidas e isso também é motivo para louvar a Deus! 

Eu preciso admitir que no começo, logo que começamos a caminhar em algumas dessas coisas quinze 
anos atrás, era assustador e um grande desafio. Isso assusta alguém aqui? 

Vocês são mais corajosos do que eu era na época porque foi difícil para mim no começo. Mas depois de 
quinze anos e milhares de pessoas pelo mundo todo que estão começando a andar nessas coisas agora, é 
bem especial e o medo se foi. Então Deus irá proteger vocês e dar a vocês sabedoria e amor ao avançarem 
nessas coisas. Ele realmente irá suprir todas as suas necessidades de acordo com Suas riquezas em glória. 
Tudo ficará bem. Ele será um Pai para nós. Ele vai nos ensinar e será o Amante das nossas almas. E 
vamos atravessar pelos tempos difíceis juntos. Jesus receberá a vitória. Ele receberá a vitória por toda 
essa rua e pela cidade inteira. Ele receberá a vitória nos corações onde existe medo, egoísmo, e orgulho. 
Ele nos lavará e nos fará limpos, cheios e livres em maneiras mais do que podemos pedir ou imaginar. 
Estas coisas são verdadeiras e vocês irão experimentá-las se abrirem seus corações e andarem nelas. 
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Quando Josué foi para a Terra Prometida, Deus teve que dizer a ele: "Não tenha medo". E quando os 
sacerdotes atravessaram o rio pela primeira vez, foi um pouco difícil para eles. A Bíblia diz que eles 
nunca haviam passado por esse caminho antes. E Deus disse: "Está tudo bem, pois Eu estou contigo". E 
estas coisas são verdadeiras para você também, não somente nessa assembléia, mas em todas as outras 
ruas e outras assembléias e pela cidade toda. Deus te acompanhará ao dar os primeiros passos com Sua 
Palavra. Seja forte e corajoso! Deus disse: "Estarei com você ao você ir adiante, assim como estive com 
Moisés e como estive com você no seu passado. Não temas!." 

Muito tempo depois, após vários santos abrirem seus corações.... 

Irmãos e irmãs...Vocês viram o que aconteceu aqui hoje? Estamos começando a ver um Reino de 
sacerdotes. Quando vier Revelação ao segundo, senta-se o primeiro. E quando vier Revelação ao terceiro 
e o quarto....!! (gritos e aplausos de alegria). 
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CINCO CADEIRAS 
terça-feira à tarde, 5 de outubro de 1999 

Com a graça de Deus gostaria de dar algumas ferramentas para entender e discernir o comportamento das 
pessoas. Vamos supor, por um momento, que temos diante de nós cinco cadeiras. E sentados nessas 
cadeiras, cinco indivíduos representando cinco tipos de pessoas diferentes que você encontra em sua 
jornada nessa terra. 

AS DUAS PRIMEIRAS CADEIRAS  
Na primeira cadeira temos um descrente, um pagão—alguém que declara que não quer seguir Jesus. 
Talvez seja um espírita, muçulmano, ou hindú. Essa pessoa declara não ser um Cristão. 

Na cadeira dois, entretanto, temos uma pessoa que declara ser um seguidor de Jesus, porém não O 
obedece. Nas reuniões, até aparenta amar Jesus, mas realmente não O ama, porque não O obedece. Em 
Mateus 7, Jesus falou que teria muitas pessoas que iriam dizer: "Senhor, Senhor". Terão muitos que 
fazem obras extraordinárias no Seu nome, mas para eles, Ele dirá: "Afastem-se de Mim, nunca os 
conheci". 

Todos sabem que a pessoa da cadeira um não é salva porque nem sequer declara seguir Jesus. Sabemos 
que se não tiver o Filho, não poderá ter o Pai. Se não crer no seu coração que Deus levantou Jesus da 
morte, o Sangue não lavará os seus pecados. Essa pessoa não diz ter interesse no Salvador. Ela nem 
acredita que Jesus é o Filho de Deus. Essa pessoa não poderá ser salva porque não confia em Jesus. O 
sangue de Jesus não lavará os seus pecados. Até a pessoa nessa cadeira se submeter a Jesus, não poderá 
ser salva. Ela talvez seja considerada como uma excelente pessoa, um bom pai, um trabalhador fiel, mas 
não poderá ser salva sem ter se lavado no Sangue purificador de Jesus. 

Por outro lado, a pessoa na segunda cadeira diz: "Sou um Cristão". Mas o comportamento desta pessoa é 
mal, mesmo que ela talvez faça obras aparentemente "boas" em Nome de Jesus. No Evangelho de Lucas, 
Jesus disse que no Dia do Juízo, pessoas como estas iriam dizer: "Jesus, você ensinou em nossas ruas, 
comeu em nossas mesas. Fizemos milagres em seu nome e demos dinheiro aos pobres". Mas Jesus diz a 
estas pessoas em Mateus 7:21: "Você não me obedeceu. Não fez a vontade do Meu Pai. Nunca te 
conheci". Jesus está falando aqui que muitas pessoas que dizem ser Cristãos e até fazem obras 
maravilhosas em Seu Nome, na realidade estão no caminho largo da destruição. São pessoas que 
declaram ser Cristãos, membros de igrejas, mas a verdade é que não são. 

A pessoa da primeira cadeira não é salva por causa da sua incredulidade. A pessoa na segunda cadeira não 
é salva por causa da sua desobediência, o que também não deixa de ser incredulidade. 

AS OUTRAS TRÊS CADEIRAS  
Agora, as outras três cadeiras representam pessoas verdadeiramente compradas pelo Sangue de Jesus e 
são seus seguidores fiéis. Essas três pessoas são Cristãos. Mas quero esclarecer uma coisa para não haver 
nenhuma confusão com a pessoa da cadeira dois. 

Há uma passagem muito interessante em 1 João 2 que identifica os indivíduos que temos nas últimas três 
cadeiras. João falou: "Escrevo para vocês filhinhos, escrevo para vocês pais, escrevo para vocês jovens". 
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E depois diz novamente: "Escrevo para vocês filhinhos, escrevo para vocês pais, escrevo para vocês 
jovens". Agora, a maneira normal para ordenar as coisas seria; filhinhos, jovens, pais. Certo? Mas Deus 
nos dá essa ordem: "Filhinhos, pais, jovens". 

Filhinhos, pais, jovens—todos esses indivíduos são salvos. São pessoas que crêem que Jesus é o Filho de 
Deus, têm os seus pecados perdoados e são lavados no Seu sangue. A cadeira três representa filhinhos, a 
cadeira quatro representa pais, e a cadeira cinco representa jovens. Poderia considerá-los como sendo, 
bebês, adultos maduros ou responsáveis e depois guerreiros. 

O que quero deixar claro é que algumas vezes a conduta de uma criança, até sendo totalmente salva, tem a 
aparência da conduta de uma pessoa não salva (como a pessoa da cadeira dois). Mas a pessoa da cadeira 
três (o filhinho Verdadeiro) é lavada no Sangue de Jesus. A pessoa da cadeira dois talvez declare que foi 
lavada no Sangue de Jesus, talvez cante hinos sobre o Sangue de Jesus que salva, porém continua fazendo 
uma escolha consciente de se rebelar contra Jesus; então, essa pessoa não é uma Seguidora verdadeira de 
Jesus. "Quem diz estar nele deve andar como Ele andou." "Todo aquele que não escuta Jesus também será 
tirado do meio do Povo." "E todo aquele que tem essa Esperança, purifica-se a si mesmo, assim como 
Cristo é puro." "Todo aquele que é nascido de Deus não pratica pecado, porque a semente de Deus 
permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus." 

O DILEMA DA CADEIRA DOIS/CADEIRA TRÊS  
Às vezes o comportamento da pessoa da cadeira dois poderá ser até mesmo melhor do que o 
comportamento da pessoa da cadeira três. Mas há algo sobre as Boas Novas de Jesus que você tem que 
entender. A pessoa da cadeira três é salva porque ela se rendeu a Jesus e buscou ser limpa pelo Seu 
Sangue. Em Efésios 1 e Gálatas 3, Deus fala que quando uma pessoa crê em Jesus no seu coração (não 
somente na sua cabeça), Ele dá o presente do Espírito Santo para viver dentro dela. O Espírito Santo é 
dado a todos que verdadeiramente confiam e crêem em Jesus de todo coração. 

Agora, temos um dilema. Se julgarmos somente pelo comportamento, como irá saber como reagir? E se 
encontrar um Cristão bebê que se comporta pobremente, e do outro lado, um incrédulo que se diz ser 
Cristão, mas pelo que você consegue ver, tem um comportamento melhor? Bem, alguém já foi salvo do 
pecado por causa do seu bom comportamento? São essas as Boas Novas de Jesus? As Boas Novas são 
que nós somos salvos por nosso bom comportamento? Claro que não! Nós somos salvos pelo Sangue de 
Jesus. Nós somos salvos dos nossos pecados passados e futuros pelo Sangue de Jesus. 

Porque então diz na Bíblia no livro de Gálatas que todos que vivem como um pecador não entrarão no 
Reino de Deus? Parece que nossa salvação é afetada pelo nosso comportamento. Mas sabemos que isso 
não pode ser verdade. Somos salvos pelo Sangue de Jesus, não pelo nosso comportamento. Porque então 
a Bíblia fala que todos os que vivem em pecado e continuam vivendo em pecado não podem entrar no 
Reino de Deus e não vão para o Céu? Por que Jesus disse: "As ovelhas são aquelas que fazem a Minha 
vontade e Me obedecem, e as cabras são aquelas que não Me obedecem"? Jesus falou que as ovelhas vão 
para o céu e as cabras vão para o inferno. E Jesus falou que vamos conhecer as ovelhas pelo que fazem e 
as cabras pelo que deixam de fazer. Parece que somos salvos pela nossa conduta. Mas sabemos que isso 
não pode ser verdade. 

SOLUCIONANDO O DILEMA  
Qual é a mensagem aqui? Como vamos entender este aspecto do Evangelho? Bem, esse é o mistério e o 
poder das Boas Novas de Jesus. A todos os que verdadeiramente deram seus corações para Jesus e as 
costas para seus passados é dado um presente—o Espírito Santo. Lemos em 1 João que tem muitos sinais 
da habitação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Há muitos que dirão: "Senhor, Senhor", mas 
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ouvirão de Jesus: "Nunca te conheci". Assim sabemos que uma pessoa não é necessariamente um Cristão 
só porque declara ser ou até só porque faz coisas aparentemente maravilhosas no Nome de Jesus. 

O livro de 1 João foi escrito aproximadamente 60 anos depois de Pentecostes. O Apóstolo João tinha 
talvez 85 a 90 anos. João teve muitos anos para pensar e orar sobre como é um verdadeiro Cristão. Neste 
tempo (60 anos depois do dia de Pentecostes) já havia muitas pessoas que tinham crescido dentro da 
Igreja. Pelo tempo que já tinha passado, havia bebês que nasceram, cresceram e depois tiveram os seus 
próprios bebês. Assim, havia muitas pessoas que cresceram dizendo as palavras certas porque os seus pais 
disseram as palavras certas. A essa altura, havia muitas pessoas que "cresceram dentro da igreja", sabiam 
todas as canções, bateram palmas, cantaram e disseram todas as palavras certas. Mas João reconheceu 
que, embora alguns pudessem parecer Cristãos talvez nunca tivessem dado verdadeiramente as suas vidas 
para Jesus. Uma pessoa não é um Cristão porque os seus pais são Cristãos, correto? Uma pessoa não é um 
Cristão porque freqüenta as reuniões Cristãs. Uma pessoa não é um Cristão por acreditar mentalmente nas 
coisas certas. De acordo com Jesus, uma pessoa não é um Cristão em virtude de fazer milagres no Seu 
Nome. Naquele Dia haverá muitas pessoas que aparentemente fizeram milagres no Seu Nome, mas Ele 
lhes falará: "Apartai-vos de Mim para escuridão. Eu nunca os conheci". 

UM DEPÓSITO DO ESPÍRITO SANTO  
Como eu já mencionei, o livro de 1 João foi escrito mais ou menos 60 anos depois de Pentecostes. João 
responde muitas dessas mesmas perguntas que provavelmente ele também teve que enfrentar. João 
escreveu várias coisas em 1 João que descrevem como um Cristão genuíno se comporta. Vez após vez ele 
descreve as evidências na vida de uma pessoa que tem esse presente, o Espírito Santo. A Bíblia diz que 
todos os que são verdadeiramente Cristãos têm um depósito ou um sinal (uma garantia que Ele irá 
terminar o que começou) que é o Espírito Santo. 

Quando uma pessoa compra uma casa ou um carro, às vezes dá um sinal ou um primeiro pagamento. 
Aquele depósito, ou sinal indica que o comprador realmente está interessado na compra. Esse primeiro 
pagamento é como uma garantia que o pagamento inteiro virá. A Bíblia diz que Deus deu como um sinal, 
ou um primeiro pagamento, o Espírito Santo a todos que crêem. Isto é a prova de que somos herdeiros da 
vida eterna. Se alguém não tiver este sinal, o depósito do Espírito Santo, é uma indicação que não houve 
nenhum acordo ou aliança entre esta pessoa e Jesus. 

É por causa disso que João, o apóstolo, diz que a diferença entre uma pessoa que não é um Cristão e uma 
que é um Cristão, não é se elas fazem milagres, ou acreditam nas coisas certas, mas se têm o Espírito 
Santo. E como vai ser quando uma pessoa realmente tem o Espírito Santo? Vai fazer milagres? 
Freqüentando as reuniões, e cantando bonito para todos? Não, essas coisas não são indicadores que nos 
ajudarão a entender quem tem o Espírito e quem não tem. A pessoa na cadeira três, que é um bebê na fé, 
pode ter se rendido a Jesus verdadeiramente, de coração, mas às vezes pode exibir comportamento ruim. 

ALGUNS AMAM A LUZ 
João e Jesus nos deram uma prova muito importante para esclarecer esta confusão. Jesus falou desta 
maneira em João 3: "Alguns amam a luz e alguns odeiam a luz". João disse: "Se ainda podemos estar em 
pecado, então não conhecemos Deus e é a prova de que não temos o Espírito Santo" (1 João 1-4). 

Jesus disse: "Alguns amam a Luz e alguns odeiam a Luz". O comportamento de uma pessoa salva 
poderia, às vezes, não ser muito bom, mas porque esta pessoa tem o Espírito Santo na sua vida, vai amar a 
luz e a verdade. Como um recém-nascido, ela almejará o leite espiritual, puro da Palavra. Quando alguém 
chega para esta pessoa e diz: "O seu comportamento no trabalho ou com a sua esposa me deixa 
preocupado, irmão. Você percebe que quando faz estas coisas, está ferindo muitas pessoas e Jesus 
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também"? A pessoa da cadeira três talvez comece a chorar e dizer: "Você tem razão. Sei que fala a 
verdade. Em meu coração estou triste com a maneira que tratei minha esposa. Obrigado por ter vindo me 
alertar. Eu quero que você me conte estas coisas. Eu preciso da sua ajuda." Isto é uma evidência muito 
forte que esta pessoa tem o Espírito Santo e é realmente salva. 

Talvez o comportamento desta pessoa não seja muito bom em casa ou no lugar de trabalho no começo, 
mas a Bíblia diz que se a pessoa é verdadeiramente salva, o Espírito Santo se manifestará com um amor 
pela Luz e a Verdade sendo exposta. Esta pessoa dirá: "Ore por mim! Peça a Jesus que me ajude! Por 
favor, VOCÊ me ajuda também, tá? Eu te convido a falar comigo as Palavras e as maneiras de Jesus a 
qualquer hora. Eu abro meu coração e a Luz, Verdade e o Sacerdócio de todos os Crentes serão bem 
vindos." 

O que a pessoa da cadeira dois dirá? Esta pessoa não tem o Espírito Santo. Esta pessoa pode estar fazendo 
milagres em Nome de Jesus. Esta pessoa pode estar cantando, dançando ou até mesmo pregando sermões, 
mas ainda sem o Espírito Santo. Como você pode saber se esta pessoa não tem o Espírito Santo e 
realmente não é salva? Porque quando você vai para esta pessoa e diz: "Seu comportamento não é muito 
bom com sua esposa". Esta pessoa diz: "Você está me julgando! Tire o tronco do seu próprio olho! Você 
só pensa em mais regras! Preste atenção na sua própria vida! Quem você pensa que é para vir e falar 
comigo desse jeito? Você não sabe que eu sou um "pastor"? Não pode falar comigo dessa maneira! Não 
toque no ungido de Deus!" Esta pessoa não é salva porque não ama a Luz. Há forte evidência de que esta 
pessoa não tem o Espírito Santo porque não ama a Luz. Alguns amam a Verdade e por isso são salvos. 
Alguns não amam a Verdade e não são salvos (2 Ts 2:10). Alguns amam a Luz e alguns odeiam a Luz 
porque as suas obras são más (Jo 3:19-21). 

Então, se você só julgar pelo comportamento, você cometerá erros. Às vezes o comportamento da pessoa 
da cadeira número dois e o da pessoa da cadeira número três aparentam ser similares. Na realidade, às 
vezes a pessoa da cadeira número dois aparenta ser melhor do que os Cristãos da cadeira número três. A 
pessoa da cadeira número dois parece, às vezes, que está fazendo trabalhos grandiosos para Jesus. Mas 
Jesus em João 3 e o apóstolo João na carta de 1 João dizem que não devemos julgar pelo comportamento. 
Poderemos entender que somente aqueles que têm o Espírito Santo são salvos. E uma das evidências 
principais que o Espírito vive dentro de uma pessoa é a sua reação para com a Luz. 

A NOVA ALIANÇA 
Volto até o Velho Testamento para ajudar demonstrar este ponto. A profecia sobre a vinda de Jesus na 
Nova Aliança pode ser encontrada no livro de Jeremias 31 e também em Ezequiel 36. Em ambos os 
lugares, a mesma coisa é dita sobre a vinda da Nova Aliança. Deus disse que na Velha Aliança, um 
homem diz ao seu vizinho: "Conheça o Senhor, conheça o Senhor!" (E nós temos tentado por muitos anos 
restabelecer essa Velha Aliança na igreja de hoje, e essa idéia é errada). 

A Nova Aliança, de acordo com Jeremias e Ezequiel, é assim: "A prova que Eu tenho perdoado seus 
pecados e que não mais me lembrarei suas transgressões, a prova que tenho verdadeiramente perdoado 
seus pecados e lhes feito Cristãos, é que Eu colocarei o Meu Espírito em vocês e os farei cumprir os meus 
mandamentos e decretos". A prova que uma pessoa verdadeiramente é um Cristão e que os seus pecados 
são perdoados, de acordo com o que foi profetizado seiscentos anos antes de Jesus, é que Jesus colocará o 
Seu Espírito neles e transformará os seus corações de pedra em corações de carne. Ele colocará o Seu 
Espírito neles e agora as ovelhas conhecerão a voz do Pastor. 
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A PROVA DO ESPÍRITO SANTO 
Um Cristão, um participante da Nova Aliança, ama a Verdade (2 Ts 2:10) e ama a Luz (Jo 3:19-21) e é 
agora um "participante da natureza DIVINA" (2 Pe 1:4; Rm 6:1-14). Essa é a prova que o Espírito vive 
neles ou em qualquer um de nós. Não precisamos só aceitar a palavra de todo mundo só porque dizem 
"Senhor! Senhor!" Isto é uma boa notícia! Pagãos ou falsos religiosos já não podem mais controlar as 
Igrejas! Podemos obedecer agora, através de relacionamento, o mandamento para tirar "o fermento da 
massa" sem ser "juízes"! Se eles não amam a Luz a ponto de serem expostos e não desejam ardentemente 
crescer em Jesus, mas ao invés disso se ofendem, resistem e se fecham ficando na defensiva, então, de 
acordo com Jesus, não são salvos e não fazem parte da Sua Igreja. Agora, lembre-se: SÓ COM 
RELAÇÕES DIÁRIAS irá PODER saber se alguém ama a Luz e a Verdade, e então é um filho de Deus. 
Algumas reuniões durante a semana nunca permitirão a alguém saber se o outro ama a Luz e só está um 
pouco fraco ou se eles odeiam a Luz. 

Se eles não amam e desejam a Verdade de todo coração (se resistem à Verdade com orgulho, defesa e 
culpam outros), então o Espírito Santo diz que eles não são salvos. Entender isso é primordial! SE eles 
são salvos, TÊM o Espírito Santo (Rm 8:9). E a PROVA que eles têm o Espírito Santo é que gostam de 
obedecer e não quantas vezes contam um grande "testemunho" e dizem: "Senhor, Senhor!". São criações 
novas e agora amam a Luz, amam a Verdade, e, "como bebês recém-nascidos, almejam" que a Palavra de 
Deus seja aplicada nas suas vidas. Debaixo da Nova Aliança, não teremos que convencer alguém: 
"Conheça o Senhor, conheça o Senhor". Nós não teremos que dizer: "Mude seu comportamento para 
conformar com o de um Cristão". Agora podemos dizer: "Seu comportamento não está como o de Jesus". 
E verdadeiros crentes, com a mesma apetência de bebês recém-nascidos por leite, dirão: "Você tem razão. 
Deus me perdoe! Você, também, me perdoa? 1 Coríntios 12 e Efésios 4 dizem que eu preciso da sua 
ajuda para ser tudo que eu posso ser para Jesus. Você pode me ajudar? Por favor, ore por mim. E se você 
me vê agindo novamente assim, por favor, venha novamente a mim. E se eu não te escuto muito bem, por 
favor, traga dois ou três e venha conversar comigo novamente, da maneira que meu Mestre e meu Jesus 
amado disse para fazer." 

Você se lembra daquela escritura em Mateus 18? Se você falar com um irmão e, no princípio, ele não te 
entende ou não te escuta, Jesus disse que você deveria trazer dois ou três outros para ajudar ele a 
entender. E depois, se ele ainda não entender e não decidir mudar, então você deve contar à Igreja inteira. 
Não é isso que o que nosso Senhor nos ensinou a fazer? 

Agora, digamos que você vem a mim porque estou bravo com minhas crianças e você diz: "Você não 
deveria estar bravo com suas crianças assim, pode ser amável". Ou, se estou discutindo com pessoas e 
tendo argumentos com elas, e você vem a mim e diz: "Deus disse que um servo dEle não deve disputar". 
Se eu fosse um pequeno bebê espiritual, poderia dizer: "Você sabe, eu realmente não vejo o que você está 
dizendo. Eu realmente não concordo com você. Não estou entendendo o que você está dizendo. Você diz 
que meu comportamento é ruim, mas eu realmente não vejo deste modo. Por favor, dá para trazer três 
outras pessoas para me ajudar a entender, porque eu não concordo com você? Se você tiver razão, eu 
quero saber sobre isto, porque eu quero mudar. Então, por favor, traga dois ou três outros para me ajudar 
a entender e até mesmo contar a Igreja se for necessário, porque eu quero entender." 

OLHE PARA O CORAÇÃO, NÃO O COMPORTAMENTO 
Este coração é a prova que o Espírito Santo vive dentro de uma pessoa. O presente do Espírito Santo é o 
depósito que garante a herança dela. Jesus diz em João 3 sobre o que separa uma pessoa inocente de uma 
pessoa culpada. Não que todos são perfeitos, mas os que têm seus pecados perdoados amam a Luz. Eles 
têm o presente do Espírito que antes não tinham. Agora, lá no fundo, os seus corações de pedra se 
tornaram corações macios. Lá no fundo, Deus os está fazendo manter os Seus mandamentos e decretos. 



 76 

Do coração, eles se preocupam com as palavras de Jesus sobre o seu comportamento. As ovelhas 
conhecem a voz do Pastor porque elas têm o Espírito de Jesus. As ovelhas dizem: "Eu quero seguir Jesus, 
me conduza nesta direção!" As cabras dizem: "Me deixe só! Eu posso fazer milagres! Eu posso dar meu 
dinheiro para os pobres! Eu sou melhor que você e não me preocupo com o que você diz". 

Olhar para comportamento não é o melhor modo para entender o coração. Se o comportamento de uma 
pessoa é ruim, é uma indicação que há um problema. Mas se você não pode falar com ela porque ela não 
ama a Luz, então você tem um problema sério. Aquela pessoa não é salva. Por outro lado, se o 
comportamento de uma pessoa não é muito bom, porque ela ainda é um bebê, o comportamento ainda é 
um problema. Talvez ela ainda não tenha entendido algumas coisas, mas ama a Luz e quer ajuda—isso é 
uma situação que dá para trabalhar. 

Não devemos só olhar para os problemas de comportamento. Muitas pessoas têm problemas porque 
foram criadas pelos seus pais erroneamente. Outras tiveram amigos de má companhia antes de tornarem 
discípulos de Jesus. Antes de vir a Jesus, muitos, como eu e alguns de vocês, estávamos entregues ao 
pecado e, então, entramos no Reino com hábitos bem ruins. Mas novamente, a questão é: vamos amar a 
Luz?! 

Você se lembra deste exemplo na Bíblia? Os crentes em Corinto eram Cristãos novos. Nenhum deles era 
Cristão por mais de três ou quatro anos. Eles moravam numa cidade muito má chamada Corinto. Havia 
muitas coisas más naquela cidade. Muitos crentes da Igreja de Corinto tinham se envolvido nessas coisas 
más, inclusive homossexualidade, além de muitas outras coisas de acordo com a carta. Estes crentes 
tinham saído dessas coisas muito más, mas ainda eram nenês. Eles tinham dado as suas vidas para Jesus, 
mas ainda tinham fraquezas e maus hábitos. Então, o seu comportamento ainda não era perfeito. Mas 
você se lembra do que Paulo disse quando confrontou alguns dos seus problemas? Ele disse: "Eu soube 
que vocês obedeceriam". 

Na segunda carta aos Coríntios, no Capítulo 7, Paulo disse: "Quando vocês receberam minha primeira 
carta, vocês responderam com muita energia e grande arrependimento. Vocês foram amedrontados pelo 
mal que viram em suas próprias vidas. Vocês estavam alarmados por isto, e estavam sérios e apaixonados 
para se libertarem daquele pecado." Paulo disse: "Eu disse a Tito que sabia que quando vocês recebessem 
a minha carta, iriam se arrepender". Isso é o que diz em 2 Coríntios 7. 

O comportamento daquelas pessoas da Igreja em Corinto era muito ruim. Paulo escreveu a primeira carta 
a elas confrontando todo tipo de pecado. Mas elas verdadeiramente eram salvas e Paulo sabia disso então 
pôde escrever: "Porque vocês tinham o Espírito Santo, sabia que ao trazer estas coisas a sua atenção, 
iriam se arrepender. Até falei para Tito que iriam se arrepender. Então, agora, Tito voltou a mim e trouxe 
uma mensagem adorável que traz grande alegria ao meu coração; a notícia que vocês se arrependeram da 
mesma maneira como disse que iriam." Qualquer pessoa que verdadeiramente tem o Espírito Santo irá 
aceitar uma carta ou um irmão se vier para ajudá-la, pois quer mudar. 

As Boas Notícias de Jesus Cristo é que somos lavados pelo Seu Sangue e todos nossos pecados são 
perdoados porque colocamos toda nossa fé em Jesus como nosso Salvador. A prova que fizemos isso de 
coração, o depósito que garante nossa herança, é o Espírito Santo dado a todo Cristão verdadeiro. Se uma 
pessoa tem o Espírito Santo, ela amará a Luz e a Verdade. E então seu comportamento começa a mudar. 
Ela se arrepende da maneira que trata seu marido ou esposa e muda. Ela se arrepende da forma que 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 fica mais madura. 
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O PLANO DE DEUS PARA NOS FAZER CRESCER  
Agora, você vê como esse assunto tem a ver com a Igreja? O plano de Deus é um tesouro em recipientes 
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 junto, um benefício 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 imitador. Se não quer ser corrigido, 
se não se preocupa com o que Jesus diz sobre estas coisas, se fica bravo e arrogante, então é exposto 
como sendo um falso Cristão. Fica claro que realmente nunca deu a sua vida para Jesus. A verdade é que 
uma pessoa que tem o Espírito Santo amará a Luz. 

Assim, quando a igreja está sendo verdadeiramente a Igreja, então, como sacerdotes vamos todos ajudar 
um ao outro crescer em maturidade. Vamos todos ser Luz e Vida um para o outro. Vamos todos ajudar 
um ao outro ver coisas que não poderíamos ver em nós mesmos. Se eu for egoísta, nem sempre vou ver o 
meu egoísmo. Mas o meu egoísmo fere Jesus. Meu egoísmo está prejudicando a minha habilidade de 
amar Jesus. Se eu tiver egoísmo, estou prejudicando minha habilidade de ser abençoado por Deus, porque 
Deus não abençoará egoísmo. Isso prejudica meu testemunho para Jesus se eu for um homem egoísta. 
Assim o propósito de um sacerdócio é ajudar um ao outro diariamente a conhecer Deus melhor—na feira, 
em casa, no lugar de trabalho. Na Igreja, eu posso crescer e deixar de ser um bebê egoísta e 
eventualmente me tornar um verdadeiro homem de Deus. 

Paulo disse em 1 Coríntios 3 que algumas pessoas que são salvas escapam apenas pelas chamas. Estas 
pessoas vão para o Céu, mas escapam de fininho pelas chamas para chegar lá. Leia você mesmo em 1 
Coríntios 3. A Bíblia diz que algumas pessoas são salvas, mas elas escapam queimadas pelas chamas, mas 
isso não é a intenção de Deus! Não é o desejo de Deus que nós apenas alcancemos o Céu pelas chamas. A 
intenção de Deus não é que um monte de bebês, cheios de pecado, cheguem ao céu, ainda no "estado" de 
bebê. A intenção de Deus é que sejamos uma Cidade estabelecida numa colina que não pode ser 
escondida. A intenção de Deus é que sejamos estabelecidas como a Maior entre as montanhas. A intenção 
de Deus é que nós sejamos a "Noiva que se preparou". A intenção de Deus é que sejamos uma Noiva 
pura, sem mácula e sem culpa. A intenção de Deus é que a Sua Igreja seja um jugo igual para o Seu Filho 
quando Ele voltar para a Sua Noiva. 

Todos permitidos por Deus na Igreja amam a luz. Alguns de nós podemos estar imaturos. Alguns de nós 
podemos até nos comportar mal às vezes. Mas quando o Espírito de Deus verdadeiramente habita em nós 
e somos verdadeiros cristãos ao invés de falsos Cristãos, amaremos a Luz. E ao amar a Luz, junto com 
outros irmãos e irmãs, poderemos ajudar um ao outro a crescer. Então todo mundo crescerá mais e mais 
forte e mais e mais sábio. Poderemos ter o amor de Jesus cada vez mais e cada vez mais poderemos ter o 
poder de Deus em nossas vidas. O testemunho de Jesus poderá se tornar mais e mais forte e humilhar o 
inimigo. Não haverá mais um grupo de bebês que são uma vergonha para o Testemunho de Jesus—um 
grupo de bebês com comportamento ruim que não é nada parecido com Jesus. Um grupo de bebês com 
comportamento ruim não impressiona as portas do inferno. Um grupo de bebês com comportamento ruim 
não ajudará os incrédulos a se tornarem seguidores de Jesus. 

Quando somos uma Igreja de homens e mulheres de Deus que são maduros e se parecem com Jesus em 
suas vidas, quando a Igreja é uma Noiva gloriosa, sábia, e maravilhosa para Jesus, com o poder de Deus e 
o Seu caráter em nossas vidas, diariamente, então as pessoas serão muito impressionadas com Jesus e vão 
querer conhecê-Lo!! 

Então considere este assunto sobre o que é um falso Cristão (cadeira número dois) e o que é um 
verdadeiro Cristão (cadeiras três, quatro e cinco). Considere que comportamento bom não 
necessariamente significa que você é um Cristão (Mt 7). Considere que comportamento ruim não 
necessariamente significa que você não é lavado pelo Sangue de Jesus. A questão verdadeira, de acordo 
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com João 3; 1 João 1; 2 Tessalonicenses 2 e 1 Pedro 2 é que um verdadeiro crente tem o Espírito de Deus. 
O comportamento de um verdadeiro crente às vezes pode ser ruim, como às vezes o comportamento de 
uma criança pequena não é bom. Mas se nasceu uma segunda vez do Espírito, então, como um bebê 
recém-nascido, deseja ardentemente a Verdade e a Luz. O propósito da Igreja é ajudar aquela pessoa com 
comportamento ruim, mas que ama a Verdade, a ter sabedoria e coragem para obedecer a Jesus e se tornar 
mais madura. 

Precisamos definir corretamente o que é um Cristão. Também precisamos viver como a Igreja deve 
viver—admoestando um ao outro diariamente para que ninguém seja endurecido ou enganado pelo 
pecado. Precisamos viver como um sacerdócio. Todos os bebês vão ficar mais e mais fortes. Aí Jesus terá 
o Seu testemunho—uma Noiva cheia do Seu Espírito e de Sua Personalidade. Jesus terá Sua Igreja contra 
o qual as portas do inferno não prevalecerão. E então, a beleza de Jesus estará aqui para que o povo do 
Islã, do Hinduísmo e todos possam ver. Não devemos ser um monte de bebês dizendo as coisas certas 
mas não vivendo como Jesus vive. A Igreja não é um grupo de Cristãos falsos que falam as coisas certas, 
porém não têm o Espírito de Jesus. Mas nós podemos e devemos ser uma Noiva gloriosa para Jesus. Esta 
é a Boa Nova do Reino de Deus. 

PODER PARA MUDAR, PODER PARA EXPOR  
Agora, voltemos para a ilustração das cinco cadeiras. As pessoas que talvez estejam na cadeira dois, três, 
quatro e cinco são todas achadas hoje na maioria das assembléias religiosas. Estes quatro tipos de pessoas 
são achados em grupos como Batista, Nazareno, Metodista e Assembléia de Deus. Porque temos 
construído erroneamente a Igreja, todos estes tipos de pessoas encontram-se junto. Todas as "quatro 
cadeiras" estão juntas, incluindo a cadeira dois que não deve ser permitida nas igrejas como "membro". 
Mas, por causa de uma falta de relacionamentos verdadeiros e profundos num Sacerdócio dia após dia 
(como Deus deseja e manda), essas pessoas na cadeira dois são bem-vindas (em desobediência ao Mestre, 
veja 1 Co 5). E isso é tão ruim quanto as pessoas na cadeira três serem freqüentemente ignoradas ou 
rejeitadas. Francamente, mais do que 85% das pessoas permitidas nas igrejas mundialmente estão na 
cadeira dois ou três. Isso é muito triste. Também isso não aconteceria se estivéssemos construindo da 
MANEIRA que JESUS construiria! Raramente haveria uma pessoa islâmica ou hindu que pensasse fazer 
parte da Igreja. Mas a igreja religiosa normal (que realmente não é uma igreja como Deus define Igreja) 
tem esses quatro tipos de pessoas juntas. Deu para entender? 

Precisamos começar a construir a Igreja da maneira correta. Se a Igreja for construída sobre o alicerce de 
relacionamentos diários ao invés de reuniões aos domingos, então todos esses quatro tipos de pessoas 
terão relacionamentos todos os dias. O faz-de-conta e os verdadeiros filhos, pais e jovens estarão em 
relacionamentos um com os outros todos os dias. 

Como você já sabe, a Bíblia diz para admoestarmos uns aos outros todos os dias. A Bíblia diz que um 
verdadeiro Cristão confessa pecado um ao outro diariamente. Diz também que devemos servir uns aos 
outros, amar uns aos outros e levar as cargas uns dos outros e assim cumprir a Lei de Cristo. Se a Igreja 
for como deve, então terá o poder de mudar as situações e expor as coisas. 

Em Atos 2:42-47 você se lembra que desde o primeiro dia de Cristianismo, todos os crentes estavam 
juntos e tinham tudo em comum? Isto não era por causa da "cultura" ou por "facilidade"—eram pessoas 
vivendo a Vida e os Ensinos de Jesus. Hoje as pessoas se escondem atrás dos argumentos de "é só 
cultura" para se desculparem pelo fato que amam o mundo e as coisas do mundo e querem um deus de 
conveniência para o culto de domingo, e o culto de oração e talvez na sexta-feira o grupo de "células". 
Mas o Povo de DEUS, nascido do alto com as PRIORIDADES de JESUS, estava todos os dias em 
lugares públicos e de casa em casa. Eles todos estavam juntos diariamente, devotados ao ensino dos 
apóstolos, a comunhão, ao partir do pão e a oração. Eles não tiveram uma "bolsa" comum (At 5:4-5), mas 
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a Vida Nova dentro deles, como Jesus mandou, "não considerava unicamente sua coisa alguma que 
possuísse". A Bíblia diz que eles permaneceram firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé. A 
Bíblia diz que eram unidos e ligados pelo auxílio de todas as juntas. Essa é a Igreja do Novo 
Testamento—relacionamentos todos os dias com corações abertos. Cada membro da Igreja vive como se 
tivesse cem mães, irmãos e irmãs. Quando construímos assim, o poder de Deus pode nos mudar, expor e 
remover os lugares fortes do inimigo em nossas vidas. 

PRECISAMOS CONSTRUIR DO MODO DE DEUS 
Entretanto, quando construímos do modo que os homens constroem, com as tradições dos homens, um 
sermão é pregado na reunião no domingo, e as pessoas assistem ao espetáculo como audiência, incluindo 
estes falsos crentes da "cadeira dois". Agora, 1 Coríntios 5 diz que temos que tirar o fermento da massa. 
A Bíblia diz que quando houver fofoqueiros entre vocês, pessoas imorais, pessoas egoístas, idólatras, 
pessoas que amam o mundo, devemos removê-las da assembléia. As Escrituras dizem que não devemos 
nem mesmo comer com pessoas que reivindicam ser crentes mas vivem deste modo. Não devemos nos 
associar com elas ou ser seus amigos. JESUS diz que DEVEMOS "expelir elas do nosso meio". A Bíblia 
diz que qualquer um que se chama de irmão e vive com esses pecados, deve ser removido da assembléia. 
Agora, como você faz isso aos domingos? Não vamos conseguir. É impossível nos cultos de domingo e é 
impossível quando a qualidade das vidas dos "membros" é baseada no domingo. 

Por que não é possível obedecer as Escrituras que nos chamam para ser Um e "tirar o fermento da 
massa"? Porque temos construído erroneamente. Quando construímos com tradições de homens, esta 
pessoa fraca (a criança na cadeira três) parece ser muito ruim, e esta outra pessoa (da cadeira dois) nem 
mesmo é salva, mas muitas vezes parece ser um herói. Às vezes é até mesmo um diácono, um ancião ou 
um "pastor"! Esta pessoa da cadeira dois está fazendo "milagres" em nome de Jesus. No culto de 
domingo, este homem é um herói, mas ele nem mesmo é um Cristão! Esta outra pessoa da cadeira três 
parece ser fraca. Mas esta pessoa fraca é salva—e aquela da cadeira dois, "este herói", dá desculpas, não 
"ama a Luz" e nem mesmo é salvo. Ela é fermento e Deus disse que não devemos permitir que esteja lá. 

Agora, algumas pessoas usam os ensinamentos de Jesus na "parábola do trigo e do joio" (Mt 13) como 
desculpa para permitir pecado na igreja dizendo: "Precisamos deixar o trigo e o joio crescerem juntos, 
como disse Jesus. Os anjos tomarão conta disto no final dos tempos." Este é um engano terrível. Estão 
torcendo o que Jesus disse (às vezes sem saber, às vezes intencionalmente para o seu próprio benefício!). 
Leia a parábola você mesmo e verá que Jesus NÃO contradiz o que Paulo disse pelo Espírito quando nos 
ordenou que removêssemos o fermento da massa! Jesus NÃO disse: "Você deve deixar joio crescer na 
Igreja". Jesus disse: "O campo é o MUNDO!" Jesus NÃO disse: "O campo é a IGREJA". Claro que, 
estamos "no mundo, mas não fazemos parte dele", e o inimigo semeará joio "NO MUNDO". Nós NÃO 
devemos criar uma "utopia" social e espiritual no "MUNDO" através de tentar remover todo joio "do 
MUNDO". Nós devemos ser "o sal da terra" e a "luz do mundo" e é assim que "TODOS os HOMENS 
saberão que vocês são Meus discípulos"! A Igreja deve ser "uma cidade numa Colina que não pode ser 
escondida" de forma que "eles possam ver suas boas ações e glorificar a Deus no Dia em que Ele nos 
visitar". DEVEMOS permitir que o joio cresça com o trigo, "NO MUNDO". Porém, Jesus NÃO disse: "O 
campo é a IGREJA". O joio e o trigo NÃO crescem juntos na Igreja, de acordo com Deus. 

"Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento 
velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro 
pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da 
maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. 

Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro 
aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões, ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês 
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precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com 
qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com 
tais pessoas vocês nem devem comer. 

Pois, como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus 
julgará os de fora. 'Expulsem esse perverso do meio de vocês.'" (1 Coríntios 5:6-13) 

É claro que Jesus não se contradisse. O "campo" onde o trigo e o joio cresceram juntos até o fim dos 
tempos não é a "Igreja". De acordo com Jesus: "O campo é o MUNDO!" Nunca deixe alguém te enganar 
com uma mensagem de desobediência e mistura! 

Agora, vamos ser práticos. Se começar a construir corretamente, da maneira que a Bíblia diz que uma 
Igreja deve ser construída, então todos os quatro tipos de pessoas estarão entre si diariamente com 
corações totalmente abertos. A pessoa na cadeira dois parece ser um herói numa reunião; pode cantar 
TÃO bem e conhece a Bíblia tão bem! Ela é maravilhosa não é?! Mas ao viver o dia-a-dia junto, você 
pode notar que está bravo com sua esposa. Quando você se aproximar da sua casa numa terça-feira, você 
pode ouvi-lo gritando com seus filhos. Ou você passa na sua casa numa quinta-feira à noite para dizer alô 
e ler uma passagem da Bíblia com ele, mas descobre que ele não está em casa. Você então pergunta para 
a esposa dele: "Onde está seu marido? Eu quero ler um trecho da Bíblia com ele". E ela diz: "Eu não sei 
onde ele está. Já saiu do escritório. Simplesmente ele sai e volta tarde e eu não sei para onde ele vai." 
Como você vai descobrir isso num culto de domingo? Você só descobre que este homem ama o mundo e 
tem uma vida secreta se você estiver na sua casa na quinta à noite. Ele não vai usar um crachá num culto 
de domingo que diz: "Eu sou um hipócrita e tenho uma vida secreta". Então, você diz a ele: "Eu fui para 
sua casa orar com você e ler a Bíblia ontem à noite e você não estava lá. Onde você estava? Sua esposa 
não soube dizer. Você foi com outros irmãos compartilhar Jesus nas ruas?" 

Ele responde: "Não, eu não estava. Mas não é da sua conta onde eu estava." 

Então você diz: "Bem, não dá para falar sobre isto comigo? Eu posso saber por quê?" 

"Não é da sua conta. Tire o tronco do seu próprio olho. Você está cheio de regras e está me julgando." 

"Tá bom, eu entendo o seu ponto de vista, mas te imploro que considere de novo! Talvez não há nenhum 
problema, mas preciso perguntar por que eu estou incerto no meu coração. Você não quer ao menos falar 
comigo e me ajudar a entender?" 

"Não. Cuide da sua própria vida." 

"Bem, então, eu acho que preciso fazer o que meu Jesus disse para fazer numa situação assim. Eu preciso 
convidar mais dois ou três irmãos e teremos outra conversa sobre isto. Tem alguém de sua preferência 
que podemos concordar que deu a sua vida para Jesus e tem discernimento? Jesus me ordenou a trazer 
dois ou três outros e falar sobre estas coisas. Considerando que você diz ser um seguidor de Jesus, então 
não irá se sentir incomodado se eu obedecer a Jesus e trazer dois ou três outros para podermos sentar e 
falar sobre isto." 

Ele responde com: "Eu não quero falar com dois ou três irmãos. Cuide da sua própria vida." 

Então você percebe: "Ah, temos um problema mais sério aqui". Se nada mudar, então o fato de que ele 
não "ama a Luz" e nem "ama a Verdade" prova que ele é na verdade "fermento" que deve ser removido 
da Igreja se não houver nenhum arrependimento. 
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UMA FERRAMENTA ÚTIL 
Agora, como foi que descobrimos que tínhamos um problema muito sério nesta família? Este homem era 
um super-homem aos domingos. Como descobrimos que este homem era um hipócrita, levando duas 
vidas? Estando na casa dele na quinta-feira à noite. E por fim, descobrimos que este irmão não amava a 
Luz. E porque ele não amava a Luz, provou que ele não tinha o Espírito de Deus. Ele não quis mudar. Ele 
não se preocupou em saber como você pensava. De acordo com 1 Coríntios 5, quando uma pessoa se 
chama de irmão vive em pecado, não devemos comer com ela, e nem associar-nos com ela como um 
amigo, e sim, tirar ela do nosso meio. Se construíssemos da maneira que os homens constroem, nunca 
SABERÍAMOS que tinha algum problema na vida deste homem! A sua consciência está ficando mais e 
mais dura. Mas se construirmos como Jesus nos diz para construir, admoestando um ao outro, 
diariamente, talvez esta pessoa possa se tornar uma pessoa Real. 

"Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do 
Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama 
‘Hoje’, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser 
participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no 
princípio" (Hebreus 3:12-14). 

Se construirmos de acordo com as tradições de homens e fazemos parte da rotina de culto no domingo, 
vamos concluir que este homem é um Cristão. Mas Deus diz: "Eu nunca o conheci". Como podemos 
ajudar se o seu pecado, rebelião, ou amor ao mundo nunca for exposto? Às vezes, o melhor evangelismo 
acontece dentro das tradições dos homens com as pessoas que pensam que já são Cristãs. 

Se construirmos corretamente, diariamente, de casa em casa, então pecado será exposto e descobriremos 
se outros amam a Luz ou não. Se eles não amam a Luz, então podemos colocá-los onde deveriam estar 
que, de acordo com Deus, é "fora de seu meio". Agora este homem não é mais um super herói. Ele vai 
começar a pensar sobre a sua alma porque não tem mais todas as muletas ao seu redor. Talvez agora ele 
pode se tornar um verdadeiro Cristão. 

Igualmente, ao construir como Deus constrói, descobrimos as verdadeiras RIQUEZAS que nunca 
teríamos descoberto! Se estivermos envolvidos diariamente um com o outro, como Deus ordenou, na vida 
um do outro, nas famílias, no serviço e nos Trabalhos para o Messias, juntos, coisas maravilhosas vão 
acontecer que nunca teriam acontecido em algum programa de grupo de "célula" ou reunião de domingo. 
SE vivermos como Deus disse: "Lutando como um homem para a Fé", "mesmo sendo muitos, somos 
UM", e "TODOS os Crentes estavam juntos e compartilhavam tudo em suas vidas" então coisas 
maravilhosas vão acontecer. Mas isto requer "buscar o REINO em PRIMEIRO lugar" ao invés de 
conduzir vidas egocêntricas, separadas, de acordo com carne e sangue quando deveria ser pelo novo 
nascimento Espiritual. 

A história nos mostra muitos homens que estavam na "cadeira dois" e eram líderes cristãos, mas nem 
mesmo eram salvos! Você, alguma vez, ouviu falar de Charles Finney? Já homem crescido, ele era líder 
do coral numa igreja. Descobriu que nem mesmo era um Cristão. Foi quando ele se converteu 
verdadeiramente e se tornou um homem de Deus. Charles Finney foi instrumental em trazer 500.000 
pessoas a Jesus durante sua vida. Você sabe que John Wesley era um homem muito zeloso e religioso ao 
crescer? Mas descobriu que nem mesmo era um Cristão. Foi quando ele se converteu verdadeiramente e 
se tornou um homem de Deus. Posso nomear muitos, muitos outros homens que conhecemos hoje como 
homens muito poderosos de Deus na história que eram até líderes em Cristianismo, contudo descobriram 
que nunca foram realmente Cristãos. 

Se a Igreja realmente for uma Igreja com relacionamentos diários, então podemos ajudar as pessoas que 
são hipócritas. Obedecendo a Deus e nos envolvendo em suas vidas, sendo um Sacerdócio, levando e 
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recebendo diariamente "Luz" e "repreensão", estaremos servindo estas pessoas e servindo nosso Deus de 
maneira maravilhosa! E, se estiverem muito orgulhosas e teimosas, se for necessário, teremos que 
obedecer a Deus e colocá-las fora da Igreja se não desejam ouvir a Palavra de Deus. Isto é uma 
"ferramenta" da "caixa de ferramentas" de Deus para verdadeiramente ajudar as pessoas que estão muito 
orgulhosas e desobedientes. Mas, se fizermos como Deus faz, podemos realmente ajudá-las a terem uma 
história milagrosa como Finney ou Wesley, talvez! Elas sentirão fome da Palavra de Deus quando nós 
"não comemos com elas, e nem associamos com aquelas que se chamam irmãos mas não dão as costas 
para o pecado". Isso é bem melhor do que permiti-las a continuar sendo enganadas pensando: "Está tudo 
bem". E ainda podemos considerar que elas se arrependam e se tornem verdadeiros filhos de Deus. 
Alguns dos homens mais poderosos de Deus que a história já conheceu, pensaram que eram Cristãos. Mas 
descobriam que não eram e depois se tornaram verdadeiros Cristãos. 

Então, quando há alguém que não ama a luz, a melhor coisa que podemos fazer é obedecer a Jesus e fazer 
o que Paulo diz e: "Vá para ele e ele só" e tente ganhá-lo. Se continuar em pecado e não quer te ouvir, 
então traga dois ou três outros. Se não amar a Luz e não se preocupar, então temos que obedecer a Deus e 
tirá-lo da Igreja. Talvez a sua alma será salva porque usamos esta ferramenta que Deus nos deu para 
acordá-lo. Não fazemos isto por raiva e nem porque queremos nos justificar. Fazemos isto em obediência 
a Deus. Nós o amamos. Queremos que tenha uma conversão verdadeira ao invés de enganar a si mesmo. 
Isso é uma ferramenta que Deus nos deu para ajudar acordar pessoas que são religiosas, mas enganadas. 

A menos que admoestemos um ao outro diariamente e temos todos os dias relacionamentos verdadeiros, a 
verdadeira condição desta pessoa talvez nunca seja conhecida. A Bíblia diz que um pouco de fermento 
leveda a massa toda. Isso quer dizer que se uma pessoa tiver pecado secreto na sua vida e não tratar com 
aquilo, então todas as pessoas de Deus vão ser prejudicadas por causa disto. O Povo de Deus foi 
derrotado vergonhosamente em Ai porque um homem (Acã) enterrou um ídolo na sua barraca. Deus fez 
com que Seu POVO lidasse com este assunto, como você se recorda. Precisamos construir a Igreja da 
maneira que ela deve ser construída para que realmente tenhamos uma casa sem fermento. Só então, mais 
e mais pessoas poderão mudar da cadeira número dois para a cadeira número três, para a cadeira número 
quatro, e para a cadeira número cinco! 

VAMOS AJUDAR UM AO OUTRO CRESCER 
Há outra razão pela qual devemos construir a Igreja corretamente. Isto tem a ver com a pessoa fraca 
(cadeira três), aquela a qual o comportamento não é muito bom, mas verdadeiramente é salva. Se 
construirmos como homens constroem nas tradições dos homens, então vamos pregar sermões para esta 
pessoa. Talvez vamos tentar envolver esta pessoa num programa. Se construirmos como homens 
constroem, então o pecado desta pessoa continuará e ficará escondido. Talvez ela chore sobre aquele 
pecado quando for dormir à noite porque a ovelha conhece a voz do Pastor e é um verdadeiro Cristão com 
um coração maleável. Esta pessoa não quer ser fraca. Esta pessoa fala com Jesus sobre seu pecado. Mas 
nas tradições dos homens, ela não tem nenhuma Ajuda. Ouve um sermão e se esforça bastante para 
mudar. Mas, muitas vezes o pecado continua por anos. E por fim ela se rende. 

Por outro lado, se construirmos como Deus nos disse que devemos construir, há muita esperança. Na Casa 
de Deus, esta mesma pessoa, ao ter uma semana em Cristo, já terá quatro ou cinco irmãos que estão 
ajudando com as suas fraquezas. Estão orando junto. Estão conversando. Estão falando sobre as palavras 
de Jesus. Esta pessoa confessa seus pecados a outros. Os crentes estão admoestando um ao outro 
diariamente e estão trazendo os seus dons para compartilhar vida com esta pessoa. Assim ao invés de 
sofrer sozinho, este Cristão imaturo tem pessoas envolvidas na sua vida todos os dias, ajudando-o a 
mudar. Ninguém tem uma vida secreta ou uma vida separada e desconhecida daqueles que Jesus "uniu e 
ligou". Somos "batizados por um Espírito, em um Corpo". Todos nós estamos ajudando um ao outro com 
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nossas fraquezas (e todos nós temos). Não há nenhum herói. Como irmãos entre irmãos estamos ajudando 
um ao outro. 

Então, digamos que só faz uma semana que esta pessoa tornou-se um Cristão. Ela tem fé verdadeira em 
Jesus como o seu Messias. A Bíblia diz que os seus pecados são lavados. A Bíblia diz que se ela 
confessar os seus pecados a Deus, Ele é fiel e justo e o Sangue de Jesus nos purifica continuamente de 
todo pecado. Então digamos que alguns irmãos estão trabalhando juntos para ajudar este Cristão novo e 
ele ainda não superou totalmente aquele pecado, mas o seu coração é maleável. Ele tem o Espírito e ama a 
Verdade. Ele quer mudar. E se este crente morrer antes daquele pecado ser derrotado em sua vida? Esta 
pessoa é tão salva quanto Jesus Cristo e Paulo de Tarso. Pelo Sangue de Jesus, esta pessoa é tão salva 
quanto qualquer homem que já foi salvo. Não é nosso comportamento que nos salva! É o Sangue de Jesus 
que nos salva dos nossos pecados! Este crente amou a verdade. Ele quis mudar. Assim ele é totalmente 
salvo, não parcialmente salvo. Isso é a grande salvação que temos, irmãos e irmãs. Amém?! 

AS BOAS NOTÍCIAS DO REINO! 
Deixe-me te dar uma passagem que ajuda resumir tudo isto. No livro de Hebreus, a Bíblia diz que fomos 
feitos perfeitos e estamos sendo feitos santos. Nós fomos feitos perfeitos, isso já aconteceu quando demos 
verdadeiramente nossas vidas a Jesus. Somos perfeitos e estamos sendo feitos santos. A palavra "santo" 
quer dizer puro e útil a Deus. O Pai ama o Filho e todo aquele que foi batizado em Cristo foi revestido 
com Cristo. Todos quantos têm dado as suas vidas a Jesus de coração têm se vestido de Cristo e têm sido 
revestidos com Cristo. 

Então, o mais novo bebê em Cristo e o Cristão mais maduro são salvos exatamente na mesma proporção 
porque o Pai salvou o Seu Filho, Jesus. Assim, quando o Pai olha para baixo e vê as pessoas que são 
lavadas no Sangue do Cordeiro, o anjo da morte não pára, mas continua o seu marchar e não os toca. O 
Sangue de Jesus faz com que essa pessoa seja 100% salva. Em nossa ilustração das cinco cadeiras, todos 
aqueles da cadeira três, quatro, e cinco (crianças, pais, e jovens) – são 100% salvos. 

Só Jesus foi verdadeiramente perfeito. Certo? Quando somos revestidos com Jesus, nos tornamos 
perfeitos iguais a Jesus. No que se diz respeito a nossa salvação, nos tornamos perfeitos como Jesus 
quando vestimos Jesus. Nós fomos feitos perfeitos e estamos sendo feitos santos. Isto é o que as escrituras 
ensinam. Se você tiver o Espírito dentro de você quando for verdadeiramente salvo, então você é feito tão 
perfeito quanto o próprio Jesus. Seus pecados já foram reconciliados. O preço foi pago por todos os seus 
pecados. Você é feito perfeito no Espírito de Jesus. 

Agora o outro assunto sobre o qual estamos falando, em relação à Igreja, é o processo de não só ser feito 
perfeito, mas o de se tornar santo, um "vaso útil na Casa de Deus". Se a Igreja for construída da maneira 
que Deus quer que seja e estamos diariamente envolvidos em relacionamentos um com o outro e somos 
um Reino de sacerdotes, não vamos ajudar alguém a ser mais perfeito. Eles já são perfeitos pelo Sangue 
de Jesus. Mas vamos ajudá-los a serem mais úteis para Deus. Nós os faremos mais fortes em Cristo. 
Faremos com que tenham um relacionamento de amor com Jesus. E, em vez de nós apenas recebermos 
salvação de Jesus, agora Jesus pode receber algo de nós! Os bebês recebem algo de Jesus. Os pais e os 
jovens devolvem algo a Jesus! O Cordeiro de Deus deveria receber a recompensa do Seu sofrimento. 
Amém? 

A Igreja que Jesus quer construir é o processo de todos nós nos tornando maduros. Se construirmos com 
as tradições de homens, a maioria das pessoas fica no estado de bebê para sempre. Elas são uma vergonha 
para Jesus ao invés de uma alegria. Mas se construirmos de acordo com o plano de Deus, de acordo com 
o Seu padrão, então os bebês se tornam Estevão, Filipe, Paulo e João. E do menor até o maior, todos se 
tornam cada vez mais como Jesus e a Igreja se torna como uma Cidade situada numa colina que não pode 
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ser escondida. Juntos, de acordo com Paulo, tornamos uma habitação de Deus pelo Espírito. E não 
somente recebemos uma recompensa de salvação, mas agora, afinal, Jesus recebe a recompensa de uma 
Igreja verdadeira! Isso é as Boas Novas do Reino. Somos perfeitos e estamos sendo feitos santos. 

"Deus é luz; Nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas 
trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos 
comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo pecado. 

Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se 
confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda 
injustiça." (1 João 1:5-9) 

Há pessoas que amam a Luz. Também há pessoas que dizem estar sem pecado, mas realmente amam a 
escuridão. Nesta passagem fica muito claro que Deus as considera de modo muito diferente. 

"Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu 
lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque 
venceram o maligno" (1 João 2:12-13). 

Se construirmos da maneira que Deus constrói, ficará claro quem ama a Luz e quem ama a escuridão. E 
se construirmos como Deus constrói, todos aqueles que amam a Luz podem ser transformados de 
pequenas crianças, para pais e depois para jovens. Isso é uma Boa Noticia; maravilhosa!  
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SER CHEIO DO  
ESPÍRITO SANTO--JUNTOS!! 
terça de manhã, 5 de Outubro de 1999 

De um tempo juntos na África, traduzido do e para o Chichewa-- pensamentos de vários irmãos e 
expressões do Coração... 

Recentemente, um irmão estava falando sobre ser capaz de ouvir a voz de Jesus e a necessidade de viver 
em Jesus para poder ouvir a Sua voz. Isto tem muito a ver com nossa relação pessoal com Jesus e também 
tem muito a ver sobre ser a Igreja de Jesus contra a qual as portas do inferno não podem prevalecer. 

A Bíblia nos diz para sermos cheios do Espírito Santo. O Espírito deve estar em nós e nos encher por 
completo. Isso é um mandamento de Deus. Isto significa que podemos obedecer ao mandamento de 
sermos cheios do Espírito ou podemos desobedecer ao mandamento de sermos cheios do Espírito. Nós 
sabemos que para ser um Cristão precisamos estar em Cristo e Cristo em nós. Amém? Porém, é possível 
estar em Cristo e não ser cheio de Cristo. É possível nunca experimentar Jesus ou ouvir Jesus do modo 
que deveríamos. E, infelizmente, este é o caso da maioria dos cristãos hoje. Mas há revelação de Deus 
sobre como isso pode mudar. A solução tem a ver com construir a Igreja corretamente para que "as portas 
do inferno não possam prevalecer". Nós temos que construir nossas vidas de forma que todo o povo de 
Deus, do menor ao maior, possa ser cheio do Espírito. Não só um ou dois líderes, mas todas as pessoas de 
Deus devem ser cheias do Espírito Santo. 

TOTALMENTE IMERSOS!  
Deixe-me desenhar uma ilustração para ajudar a entender essa idéia. Imagine que você tem um balde de 
água. Digamos que estar no balde de água é igual a estar em Cristo. Agora imagine um copo com uma 
tampa nele. O copo é como o indivíduo que tem Cristo dentro dele. Para que esta pessoa seja um Cristão, 
ela deve estar em Cristo. Assim o copo cheio deve estar no balde de água. Se uma pessoa for cheia do 
Espírito Santo, ela vai estar totalmente em Cristo — o copo vai afundar no balde. Porém, se uma pessoa 
não for cheia com Cristo, se houver ar em seu copo, o copo flutuará para o topo. Se nós não somos cheios 
do Espírito Santo, como um indivíduo, nós podemos estar em Cristo e ser salvos, mas nós não vamos 
estar totalmente imersos em Jesus. 

Paulo escreveu para a Igreja da Galácia (cap. 4): "Eu estou com dores de parto, como se eu estivesse a 
ponto de dar luz a um bebê. Eu estou tendo dores de parto até que Cristo seja formado em vocês." Ele 
estava escrevendo para pessoas que já foram salvas, que faziam parte da Igreja da Galácia (assim diz o 
cap. 3). Entretanto havia muita fraqueza nesta Igreja. Eles não tinham Cristo completamente formado 
neles. Tinham um pouco de ar neles, o ar do mundo, ao invés de somente Cristo. Então, eles flutuaram até 
o topo. Não estavam totalmente imersos no Espírito de Cristo. Porque eles individualmente não estavam 
cheios com Cristo, não afundaram totalmente em Cristo. 

Romanos 12:1-2 declara que para saber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para ouvir Deus 
verdadeiramente como um indivíduo, não devemos nos conformar aos "padrões do mundo". Não 
devemos amar aquilo que o mundo ama. Não devemos pensar como o mundo pensa ou falar como o 
mundo fala. Nós temos que criar nossos filhos de maneira diferente da que o mundo cria seus filhos. 
Devemos gastar nosso tempo e nosso dinheiro de maneira diferente de como o mundo gasta o tempo e o 
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dinheiro deles. Deus disse que nossa adoração espiritual não deve ser parecida com a do mundo em 
qualquer aspecto. Deus disse para termos nossas mentes transformadas, como de uma lagarta para uma 
borboleta, pela palavra de Deus. Daí então nós podemos ouvir Deus. "Então podemos saber a boa, 
perfeita e agradável vontade de Deus." Se tivermos alguma parte do mundo em nós, em vez de sermos 
transformadas pela Palavra de Deus, flutuaremos ao topo. Embora possamos estar em Cristo e salvos, não 
estaremos profundamente submersos nos propósitos de Deus. 

PRECISAMOS UM DO OUTRO 
O propósito da Igreja é ajudar todos a ser cheios do Espírito Santo para que possamos ajudar uns aos 
outros a tirar o mundo de nossas vidas. Hebreus 3 diz: "Devemos admoestar, ajudar e advertir uns aos 
outros todo dia, de forma que nenhum de nós seja endurecido e enganado". A Bíblia diz que nós temos 
que ajudar uns aos outros todos os dias. Precisamos sair das nossas casas e temos que entrar nas vidas uns 
dos outros, seja no local de trabalho ou nas casas. Precisamos nos interessar pela vida uns dos outros e ver 
como podemos amar mutuamente. Precisamos ajudar uns aos outros para que não sejamos conformados 
aos padrões do mundo. Algumas pessoas dizem: "Eu tenho meu próprio relacionamento com Deus e vou 
deixar os outros terem o seu próprio relacionamento com Deus". Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: 
"Admoestem uns aos outros diariamente de forma que ninguém seja endurecido e enganado". A Bíblia 
diz que nós somos um sacerdócio de crentes e ajudamos uns aos outros a ser cheios do Espírito Santo. 
Cada um de nós usa os dons que estão dentro de nós para ajudar outras pessoas a ficarem cheias do 
Espírito Santo. Cada um dos membros da Igreja ajuda os outros membros da Igreja. 

Isto é muito diferente de como a maioria das pessoas ao redor do mundo tem juntas construído o 
cristianismo. Na maioria dos países, pessoas se ajuntam aos domingos e pregam sermões e, talvez, fazem 
"estudos bíblicos" com as crianças ou até mesmo com os adultos. Na maioria das "igrejas" ao redor do 
mundo, independente do país, as pessoas esperam o domingo, sentam-se em fileiras, e então o "homem 
santo" oficial fica na frente delas e prega um sermão. Mas isto não é o que a Bíblia diz que o Cristianismo 
deve ser. Nós temos, em todo país, construído erroneamente a Igreja durante quase 2000 anos! 

Por que temos construído de modo errado? Porque temos construído como a Velha Aliança foi construída 
onde há um sacerdote e depois um monte de pessoas como audiência. Havia um sacerdote Levita que 
oferecia sacrifícios para todas as pessoas. Ele era um homem especial de Deus que ajudava outras pessoas 
a conhecerem Deus. Isso seria uma coisa boa se você fosse um judeu há dois mil anos atrás! Se nós 
queremos ser Cristãos em vez de judeus, então devemos construir como Cristãos. Amém? Temos 
construído o Cristianismo de forma errada em todo país. Mas Deus está agora restabelecendo o 
Cristianismo do Testamento Novo em todo país. 

UM REINO DE SACERDOTES 
Na Nova Aliança, a intenção de Deus sempre foi ter um Reino de sacerdotes. A intenção de Deus não é 
ter um homem santo especial que pode dar sermões. A Bíblia diz que Jesus subiu ao alto e deu os Seus 
dons a todo Seu povo. Ele fez um Reino de sacerdotes. Ele pôs parte dEle mesmo em cada um do seu 
povo que verdadeiramente é convertido, jovem ou velho. Não é mais necessário do dom de apenas um 
homem que fica na frente de nós. Não devemos permitir que isso continue. O coração de Deus é que o 
dom que você tem seja dado a mim e o meu dom seja dado a você. Jesus disse: "Não chame nenhum 
homem professor ou líder. Não chame nenhum homem de mestre, reverendo, pastor ou padre." Até 
mesmo aos doze apóstolos Ele disse: "Vocês são todos irmãos". Se isso foi verdade para Pedro e João, 
seguramente é verdade para todos nós! Os dons que cada uma das irmãs e irmãos têm são partes de Jesus. 
Até as crianças têm dons que são parte de Jesus. Nós precisamos de todos esses dons em nossas vidas. 
Somos todos irmãos. Isso é o que a Bíblia diz. 
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"Então, quando vocês se reúnem, irmãos, cada um de vocês tem um salmo ou uma palavra de instrução, 
uma revelação..." Isto é o que a Bíblia sempre tem dito em 1 Coríntios 14. "Quando vocês se reúnem, 
irmãos, cada um de vocês tem um salmo ou uma palavra de instrução, uma revelação..." Quando vivemos 
deste modo, até mesmo o incrédulo cai com o rosto em terra e declara: "Deus está entre vocês!" "Quando 
revelação vem à segunda pessoa, DEIXE O PRIMEIRO SE SENTAR!" Isso é o que diz 1 Coríntios 14. 
Isso não é popular com aqueles que "gostam de ser os primeiros", gostam de estar na frente e querer ser 
vistos como sendo "mais espirituais" e pedir ofertas dos santos. Mas DEUS disse que está na hora de 
mudar tudo isso. 

Nós devemos ser um Reino de sacerdotes. Devemos admoestar uns aos outros diariamente. Se não 
fazemos isso, a Bíblia diz que seremos endurecidos e enganados. Nossa consciência será cauterizada e 
não teremos convicção sobre coisas em nossa vida que são pecaminosas. Se eu não tenho você ou vários 
seguidores dedicados a Jesus envolvidos diariamente em minha vida e outros não estão diariamente em 
sua vida, então todos nós vamos estar enganados e não mais saberemos o que é verdade. A Bíblia sempre 
disse isso. Devemos viver a vida juntos, ajudando-nos uns aos outros, diariamente. Se você quer ignorar a 
Bíblia e dizer que isso não é verdade, você pode começar a sua própria forma de religião. Muitas pessoas 
têm feito assim. Mas todos vocês mostraram por seu sacrifício que farão qualquer coisa para Jesus, então 
vamos em frente para os lugares mais altos com Ele agora! 

TODOS OS DIAS 
Jesus está construindo a Sua Igreja contra a qual as portas do inferno não prevalecerão. Jesus está 
trazendo à tona os dons das pessoas e permitindo que todos sejam sacerdotes—não só em reuniões, mas 
diariamente. A Bíblia diz: "Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que 
possam ser curados". Espere! Todas as pessoas de Deus fazem isto?!! Quando foi a última vez que você 
confessou pecados a seus irmãos ou suas irmãs? Você quer ser curado? Você quer ver o poder de Deus na 
sua vida? A Bíblia diz: "Confesse seus pecados um para o outro". Por que nós não fazemos assim? Isso 
não é nossa prática porque temos medo. Não fazemos isso porque as tradições dos homens nos 
consumiram. Deixamos de ser reais porque temos muito orgulho. Deus disse para você e para mim: 
"Abram seus corações, fiquem maleáveis e humildes. Confessem seus pecados uns aos outros de forma 
que vocês possam orar uns pelos outros e serem curados." 

Este é um dos modos pelos quais ajudamos uns aos outros a ser cheios do Espírito Santo. Nós abrimos 
nossos corações uns aos outros. "Exortai-vos uns aos outros DIARIAMENTE, todo dia, de forma que 
nenhum de vocês seja endurecido ou enganado," assim diz o Senhor. Deus disse que temos que abrir 
nossas vidas uns aos outros todos os dias. Se construirmos de tal modo que só nos encontramos aos 
domingos e logo depois voltamos para nossas casas e vivemos separadamente em nossas famílias, 
estaremos desobedecendo a Deus. 

Deus nos deu palavras muito claras sobre como deveríamos caminhar juntos e ajudar uns aos outros a ser 
cheios do Espírito Santo. Deus disse: "Exortai-vos uns aos outros todos os dias". Deus disse: "Eu coloquei 
Meu Espírito e Meus Dons dentro de vocês, agora dê sua vida diariamente para seus irmãos". Deus disse: 
"Confessem seus pecados diariamente uns aos outros". Deus disse: "Carregue os fardos uns dos outros—e 
assim cumpram a lei de Cristo". 

Como pode ver, é uma coisa diária. Como você pode carregar os fardos de alguém em uma reunião? Para 
cumprir a lei de Cristo, nós temos que carregar os fardos uns dos outros. E onde estão estes fardos? Eles 
estão em uma reunião de domingo? Não? Os fardos da vida acontecem com nossas crianças, com nossas 
esposas, com nossos maridos, em nossos lugares de trabalho. Os fardos da vida são quando não temos o 
suficiente para comer ou quando nossa criança está doente. Os fardos da vida são quando a nossa família 
física de religião falsa, islâmica, nos odeia porque seguimos um Jesus vivo. E isso quebra nosso coração e 
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não sabemos o que fazer. Eu preciso que você me ajude a suportar meu fardo quando meu bebê está 
doente. Eu não quero ouvir seu sermão no domingo se você não estará lá quando meu bebê estiver doente. 
Eu não quero ouvir sua "grande sabedoria", suas lindas palavras, se você não me ajudar quando estou 
tendo dificuldade com minha esposa. Isso é uma coisa diária. Isso não é sobre reuniões. Carreguem os 
fardos um do outro diariamente e assim cumpram a lei de Cristo. 

Nós temos construído a Igreja de maneira errada por muitos anos em muitas nações. Deus agora está 
chamando um povo que tem a coragem, humildade e sacrifício para construir corretamente. Se 
construirmos a casa de Deus de acordo com o padrão que Ele colocou diante de nós, as portas do inferno 
jamais prevalecerão. "Maiores obras que eu fiz vocês farão," diz o Senhor. Quando parecermos com Jesus 
como Igreja, teremos a mesma Vida, Poder e Amor que Jesus teve quando Ele estava aqui. Jesus não só 
falou; Ele viveu a Vida. João 1 diz: "A vida se tornou a luz de homens". É o mesmo agora. A vida diária 
se torna a luz dos homens. Se quisermos que as pessoas vejam o amor de Deus, se quisermos que elas 
venham a Jesus em vez de serem atraídas pelo dinheiro e poder do Islã, se nós quisermos ver as pessoas 
vindo a Jesus em vez de seguirem seu próprio egoísmo, orgulho e mundanismo, teremos que viver a vida 
de Jesus juntos, diariamente. 

FAZEMOS PARTE UM DO OUTRO 
Nós falamos sobre ser como um copo de água que está totalmente cheio e então submerso em Jesus. 
Também podemos falar sobre uma outra figura—uma tigela de batatas. Foi assim que construímos a 
Igreja durante os últimos 2000 anos—as pessoas entram numa tigela no domingo como um grupo de 
batatas distintas. O coração de Deus não é ter uma tigela de batatas, ou indivíduos em uma tigela juntos 
por alguns dias cada semana. E reunir-se numa casa, em vez de um prédio religioso, não tem nenhuma 
vantagem se não mudarmos nossos corações e como andamos uns com os outros diariamente. 
Simplesmente ter reuniões não nos faz uma Igreja Bíblica. A Bíblia chama isso de um lugar para 
palestras. Uma tigela de batatas individuais não é uma Igreja. Você pode colocar todas as batatas numa 
tigela todos os domingos e ainda não vai ser a Igreja—não realmente. A Verdadeira Igreja é como uma 
tigela de purê de batata—todos derretidos juntos como um só. "Lutando como UM HOMEM pela Fé." 
"Um só coração, uma só mente." "Todos juntos" e "em um acordo". "Sendo muitos, somos UM." 
"Batizados em um só Espírito em UM só corpo" onde "NINGUÉM diz ao outro, 'eu não preciso de você'" 
até semana que vem. 

Uma tigela de purê de batata é a sua vida tornando-se parte da minha e a minha vida tornando-se parte da 
sua. Quando somos UM como Jesus e o Pai são UM—isso é a verdadeira Igreja. Outros podem ser salvos, 
é claro, sem esta vida diária, mas não estão se beneficiando do Plano de Jesus de uma assembléia local 
mostrando para o mundo a Sua Vida e experimentando o Seu poder. "Eu edificarei a minha IGREJA para 
que as portas do inferno não prevaleçam!" Para o seu crescimento! Para sua esposa, crianças e vizinhos! 
Uma igreja local verdadeira "unida e compacta" é o Plano de Deus! 

Quando a sua vida faz parte da minha vida, e a minha vida faz parte da sua todos os dias... quando seu 
dom de Jesus faz parte de mim e o meu dom de Jesus faz parte de você diariamente... quando eu confesso 
meu pecado a você e você confessa seu pecado a mim, e nós oramos um pelo outro para que possamos ser 
curados... quando eu te conheço suficientemente bem num contexto diário para saber como ajudá-lo a 
levar seus fardos... quando você me conhece bem o bastante, tão bem que você pode ver em meus olhos 
quando estou sofrendo, e você carrega os meus fardos—então é quando a Igreja realmente está 
começando a se tornar a Igreja de Jesus. Jesus disse: "Assim, todos os homens (Islã, Testemunha de 
Jeová, Mórmons e as muitas denominações fracas e mornas) saberão que Cristianismo verdadeiro é do 
Céu. Todo o mundo saberá que realmente somos Dele pela maneira que amamos uns aos outros." 
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Você pode dizer palavras sobre o Sangue e palavras sobre a Palavra de Deus, mas até que você comece a 
viver isto e verdadeiramente amar um ao outro, elas são somente palavras. Quando o mundo nos vê 
realmente amando uns aos outros porque nossas vidas estão totalmente perdidas umas nas outras, então o 
poder de Deus nos encherá de maneiras extraordinárias, imensas e poderosas (e seremos perseguidos, 
odiados e pessoas espalharão mentiras sobre nós de acordo com Jesus!). 

O Pai ama o Filho e agora nós iremos ter a mesma imagem do Filho, brilhando como estrelas no universo, 
uma cidade que está em cima de uma colina e não pode ser escondida. Essa é a intenção de Jesus para a 
Sua Noiva, a Igreja. Nós não devemos simplesmente assistir algo e dizer algumas palavras. Nós temos 
que deixar de sentar como pequenos robôs em cadeiras que escutam alguém fazer um discurso. Nós 
verdadeiramente devemos estar envolvidos diariamente, profundamente, na vida dos outros, irmãos entre 
irmãos. Isso não é sobre reuniões, mas sobre você oferecendo seu dom para mim, e eu oferecendo o meu 
dom para você, diariamente, em nossas casas e em nossos locais de trabalho, nos campos e com nossas 
famílias. Isso VAI exigir uma mudança em como você escolhe usar seu "tempo livre". E você precisará 
mudar as coisas que anteriormente considerava "como prioridade" em sua vida, para poder então "Buscar 
primeiro o Reino". 

FAMÍLIA VERDADEIRA!! 
Jesus disse: "Se você verdadeiramente der a sua vida e se tornar um Cristão, você pode ter cem mães, 
irmãos e irmãs". Isso significa cem relacionamentos como família. Isso é a definição verdadeira do 
Cristianismo Bíblico. Você terá centenas de relacionamentos que são tão chegados quanto o de uma mãe 
com um filho, ou um irmão com uma irmã. Relacionamentos puros e abertos mesmo. Ele não disse cem 
primos terceiros ou cem parentes distantes. Ele não disse cem amigos ou cem vizinhos próximos. Jesus 
disse: "Minha Igreja significa cem relacionamentos que são tão íntimos quanto o de uma mãe com sua 
criança". 

Uma boa mãe conhece o choro de seu filho. Ela sabe se é um choro por causa de dor ou quando é um 
choro por causa de fome—são choros diferentes. Ela diferencia entre um choro de cansaço e um choro de 
raiva. Uma mãe conhece a criança dela intimamente—tudo sobre aquela criança. Jesus disse: "Em minha 
Verdadeira Igreja, você terá centenas de relacionamentos que são tão íntimos quanto uma mãe é com sua 
criança". Você poderá ver em meus olhos, e eu poderei ver em seus olhos quando você está cansado, 
quando você tem fome, quando você está irritado, e quando você está triste. Isso realmente não é sobre 
reuniões, não é sobre cultos aos domingos, né? É sobre vida diária juntos, como uma mãe é com sua 
criança. 

Você pode imaginar uma mãe que só vê a sua criança aos domingos?! Essa seria uma mãe muito ruim, 
não seria? O que aconteceria com a criança? A criança morreria. Isso é o que acontece com muitos 
cristãos. Nós temos construído erroneamente durante tantos anos com um homem que prega e todo os 
outros escutam; cantamos e dançamos, e vamos para casa e vivemos vidas separadas. Por causa disto, 
muitos bebês morrem. Muitas mães têm corações partidos. 

A intenção de Jesus para a Sua Igreja é que tenhamos cem mães, irmãos e irmãs. Nossas terras, nossas 
posses, nosso tempo e nosso dinheiro não são nossos. Nós não somos donos de nós mesmos. Nós fomos 
comprados com o preço do sangue de Jesus. Então nós tomamos decisões para perder nossa vida para 
dentro da vida uns dos outros todos os dias. "Ah, eu estou cansado. Eu acho que eu vou para cama." Não. 
Vá ver seu irmão e o ame. "Trabalhe enquanto for dia; a noite vem quando nenhum homem pode 
trabalhar." "Eu acho que vou fazer algo que é divertido para mim." Leve um irmão com você; leve vários 
irmãos com você. Faça aquilo com outras pessoas. "Bem, eu preciso ir ao mercado; eu não tenho tempo 
para estar com minhas irmãs ou meus irmãos." Sim, você tem. Leve-os com você. Façam isso juntos. E 
então poderá falar junto com pessoas sobre Jesus no mercado. No caminho poderá ver quais são as 
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necessidades de seus irmãos ou irmãs, que tipo de coisas eles gostam e quais as coisas que são 
importantes para eles porque você está envolvido na vida deles/delas. E os Dons deles para servir Jesus 
estarão disponíveis no mercado e nas atividades—não só seu dom que é por si só muito incompleto. 
JUNTOS, temos a Personalidade de Jesus e expressamos a Sua Vida. O anjo disse: "Entrem juntos no 
mercado e contem para todos desta NOVA VIDA que vocês têm em Jesus!" "ASSIM é COMO todos os 
homens saberão: quando virem vocês AMANDO UNS AOS OUTROS!" "A VIDA tornou-se (e torna-se) 
a Luz dos homens." 

Se esperarmos até termos terminado de fazer todas as nossas obrigações para então ser Família, nunca 
seremos Família. Família faz todas as coisas juntos. Nós lavamos nossas roupas juntos. Nós vamos juntos 
para o mercado. Nós viajamos juntos para falar com outras pessoas sobre Jesus. Quando estamos juntos, 
confessamos pecados uns aos outros. Dizemos: "Irmã, por favor, você poderia orar por mim? Eu tive um 
dia cheio com minhas crianças pequenas, e até fiquei brava com o meu nenê ontem. Eu pedi para Deus 
me perdoar, mas eu quero que você me perdoe também." Ou, "Irmão, por favor, ore por mim. Eu estava 
no trabalho e fiquei bravo com um homem que tentou me enganar e acabei falando duro com ele. Já fui 
para ele e pedi perdão e agora estou confessando meu pecado a você. Por favor, me perdoe e ore por mim 
e serei mais forte da próxima vez." É claro que teremos tempo para entrar em nossos quartos e orar em 
segredo, e tempo para coisas quietas e simples. Mas, em algum momento perdemos o coração do 
Caminho de Jesus em querer vidas interligadas. Até Jesus levou três irmãos quando Ele foi orar no Jardim 
no tempo mais doloroso e delicado de Sua vida! E assim também devemos fazer. "Qualquer um que diz 
estar nEle, deve andar como Jesus andou." É um Bom e Maravilhoso caminho que tem se perdido em 
nossa cultura moderna de correria, centralização na família física, egoísmo, preguiça e orgulho. Vamos 
conquistar isso de volta para Jesus "para que o mundo possa conhecer" e para o nosso crescimento! 

ABRIR NOSSOS CORAÇÕES 
Isso é chave. Nós temos que escancarar nossos corações e deixar as outras pessoas entrarem. Isso é 
absolutamente essencial. Não há como evitar isso. Precisamos abrir nossos corações uns aos outros para 
que Jesus possa entrar bem como nossos irmãos e irmãs. "O Reino de Deus não está aqui nem lá," disse 
Jesus. "O Reino de Deus está no meio de vocês." Se você realmente quer o Reino de Deus, não é só 
acreditando nas coisas certas ou indo para uma reunião. "O Reino de Deus não está aqui nem lá; está 
dentro de vocês." Isso quer dizer que se eu quiser o Reino de Deus, tenho que entrar dentro de você e 
você tem que entrar dentro de mim. Isso é onde o Reino está. Isso exige coragem, humildade e 
obediência. Amém? Devemos ser purê de batata, não separados. Devemos ser cem mães, irmãs, e 
irmãos—não só cem bons amigos ou conhecidos. 

Se começarmos a viver desta maneira cada vez mais juntos diariamente... se sairmos de nossas casas e 
entrarmos nos corações e vidas das pessoas e convidá-las para dentro de nossos corações e vidas, então 
veremos uma Igreja contra qual as portas do inferno não mais prevalecerão! Não mais precisaremos de 
todas as divisões artificiais de Batista, Pentecostal, ou Nazareno. Não mais precisaremos de divisão 
porque Jesus nos encherá! Veremos a glória de Deus descer sobre as nossas vidas de um modo 
maravilhoso. Não precisaremos mais de todos estes rótulos. Agora, as pessoas ficarão cheias do Espírito 
Santo, todos eles, e seremos imersos juntos em Cristo. 

Temos visto estas barreiras demolidas em muitos lugares. A Igreja de que nós somos parte nos Estados 
Unidos tem pessoas de muitos passados diferentes que colocaram de lado esses passados porque nós nos 
apaixonamos por Jesus, juntos, e estamos ajudando uns aos outros a crescer e ser como Ele é, 
diariamente. Tenha essa visão para sua cidade. Jesus quer que as Suas pessoas sejam UM. Nós não nos 
tornaremos um só porque decidimos jogar fora nossas doutrinas. Nós nos tornaremos um quando 
decidirmos jogar fora nossos pecados. Nem todo o mundo QUER isso—mas VOCÊ pode viver ou até 
mesmo morrer por isso! 
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UM REINO DESARMADO? 
Suponha que havia dois reis - um rei bom e um rei mal. O rei bom era muito mais poderoso que o rei mal. 
O exército do rei bom tinha armas que poderiam derrotar o exercito do rei mal. Estas armas eram 
extremamente poderosas. O rei mal soube que ele não poderia se defender contra o rei bom. Assim, o rei 
mal chamou seus generais para uma reunião. 

Ele disse: "Eu tenho três planos. Nós não podemos nos defender contra essas armas, então primeiro 
vamos convencer o exército do bom rei de que eles não precisam treinar com essas armas. Vamos fazer 
com que eles só se encontrem para falar sobre as suas armas. Os seus líderes podem falar sobre como as 
armas são maravilhosas. Eles se sentirão bem sobre as armas, mas esquecerão como usá-las." 

"O meu segundo plano é o seguinte. Nós dividiremos o exército do rei bom. Nós semearemos sementes 
de dissensão entre eles. Então, em vez de um só exército, teremos cem grupos pequenos. Eles não saberão 
lutar juntos. Nós os dividiremos e os derrotaremos." 

"E este é meu terceiro plano. Nós convenceremos o exército do rei bom que eles deveriam deixar 
qualquer um se alistar no seu exército. Falaremos que um exército grande é glorioso e que qualquer um 
que esteja disposto a vestir um uniforme pode se unir. Nós enviaremos secretamente alguns dos nossos 
soldados para se alistarem no exército deles. Eles serão divididos uns contra os outros. E o exército deles 
estará cheio de pessoas que são leais a mim, o inimigo deles." Desse modo, o rei mal pôde resistir contra 
o rei bom. 

Isso é o que tem acontecido com a Igreja. A canção está correta e como cantamos agora a pouco—o 
Sangue de Jesus nunca perderá seu poder. A Palavra de Jesus nunca perderá seu poder. O Nome de Jesus 
nunca perderá seu poder. Essas são nossas armas. Satanás não pode se levantar contra o Nome, o Sangue 
e a Palavra de Jesus. Mas a Igreja de Jesus perdeu seu poder. Em vez de ser um sacerdócio de crentes, nós 
nos tornamos ouvintes ou cumpridores de programas e esquemas. Temos esquecido como usar o Nome de 
Jesus, o Sangue de Jesus e a Palavra de Jesus. Estamos satisfeitos em nos reunir um pouco e escutar 
alguém conversar sobre essas coisas. Também estamos divididos um contra o outro. Há centenas de 
denominações, cada uma com suas próprias tradições. Deixamos estas divisões serem barreiras no nosso 
caminho de forma que não podemos nos unir para lutar contra o inimigo. Também ficamos impuros. 
Muitas pessoas em assembléias religiosas nem mesmo conhecem Jesus como Seu Salvador e Senhor. Elas 
estão confusas. Pensam que conhecem Jesus, mas nem mesmo estão no balde porque nunca 
verdadeiramente entregaram suas vidas a Ele. 

UM TESTEMUNHO DE VIDA DE JESUS 
Assim, de todas estas maneiras, a Igreja perdeu seu poder. Mas Jesus disse que a Igreja que Ele constrói 
poderá prevalecer contra as portas do inferno. O que temos falado hoje é a resposta a este problema. Se 
construirmos do modo de Deus, então seremos puros. Não porque somos tão bons, mas porque muitas 
pessoas estão nos ajudando a cada dia. ESSE é o Caminho de Deus. Se construirmos desta maneira, 
seremos unificados e cada membro estará usando os seus dons para o bem de um todo. Nós não seremos 
somente ouvintes—seremos soldados e Família, VERDADEIRA Família, de acordo com Jesus em 
Marcos 3:33-35. Este é o caminho pelo qual a Igreja de Jesus poderá recuperar seu poder. 

Nós chegamos aqui de táxi esta manhã. O motorista estava dizendo, dolorosamente, que o Islã tem 
ganhado muito poder neste país. Bem, eu não me preocupo pessoalmente quem tem a maioria do 
dinheiro. Eu não me preocupo quem tem o maior número de seguidores. O que importa para mim é se 
haverá um testemunho de Jesus Cristo neste planeta. Um testemunho que é puro, que é forte e poderoso 
para derrotar satanás nas vidas de homens, mulheres e crianças. Isso só pode acontecer se a Igreja de 
Jesus recuperar seu poder. Nós temos que ajudar um ao outro. Precisamos construir nossas vidas, 
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diariamente, juntos. Se vivermos deste modo, então o nome de Jesus será exaltado e respeitado com muita 
honra. Pessoas começarão a dizer a nós: "Fale sobre este Jesus que você conhece". Este é nosso destino, 
se tivermos a coragem para construir deste modo. Amém? 

TIRE O CESTO FORA DA PLANTA! 
Hebreus 3 diz que temos que encorajar um ao outro diariamente, admoestar um ao outro diariamente, 
ajudar um ao outro diariamente, com nossas crianças, com nossas esposas, em nossos trabalhos, nos 
campos e no mercado... ajudando um ao outro diariamente! Hebreus 3 continua dizendo que se não 
fizermos isso, então duas coisas acontecerão. Ficaremos duros, e seremos enganados. Se você tem um 
copo de água e o derramar na terra fofa, ela irá absorver a água. Mas se você derramar aquela mesma 
água em concreto, ela escorrerá. A terra é fofa, mas o concreto é duro e nada pode receber. Se não 
vivermos juntos diariamente como Hebreus 3 descreve, nos tornaremos duros. A Palavra de Deus, a 
Chuva de Deus, que é a Água de Deus, não poderá entrar em nossos corações; não poderá penetrar. Nosso 
coração ficou muito duro. 

Nós estávamos em outra cidade cem quilômetros daqui, próximo do Lago Malavi. A terra perto do lago é 
fofa porque a água sempre está nela. Longe do lago, a terra que não recebe muita chuva é dura. Nós 
precisamos estar diariamente nas vidas uns dos outros ou senão ficaremos duros. Não conseguiremos 
ouvir Deus. Não vamos conseguir crescer. Se você colocar uma planta debaixo de um cesto, a planta 
morrerá. Ela precisa de sol. Água não é o bastante. Fertilizante não é o bastante. A planta precisa de luz. 
Assim também nós! Ler nossas Bíblias e orar sozinhos não é o bastante. Comparecer a uma reunião aos 
domingos não é o bastante. Como uma planta debaixo de um cesto, podemos morrer. Precisamos de Luz. 
Juntos vivemos deste modo. Provemos Luz um para o outro. Sem essa Luz, morremos. Sem a Luz uns 
dos outros diariamente em nossas vidas, ficaremos duros. 

A segunda coisa que acontece é que ficamos enganados. Isso significa que não sabemos que estamos 
duros de coração. Estamos enganados. Pensamos que somos receptíveis, mas na verdade estamos duros. 
Gostamos de cantar. Gostamos de histórias Bíblicas. Poderíamos até mesmo gostar de falar muito sobre 
Jesus. Mas estamos duros e não reconhecemos isto porque os irmãos não estão nos ajudando a ser 
maleáveis diariamente. Isso é muito perigoso! Se uma pessoa está cega mas pensa que é um bom 
motorista de ônibus, ela está enganada. A gente não iria subir em seu ônibus, iríamos?! Isso é perigoso! 
Dá até medo! 

Nós poderemos ser enganados da mesma maneira. Sem a luz do Povo de Deus em nossas vidas, todos os 
dias, não seremos somente endurecidos, mas também enganados. Não vamos conseguir ver a parte de nós 
que não é como Jesus. Nossas mentes serão iludidas. Isso não é um lugar bom de se estar. A Luz de Deus 
não consegue entrar e as coisas más não conseguem sair. Nem vamos saber se existem coisas más dentro 
de nós porque vamos estar enganados. Se você não está vivendo todos os dias com outros da maneira que 
a Bíblia descreve, então está com o coração duro e está enganado. É isso que a Bíblia diz. Deus não 
mente. Todos que não estão construindo diariamente com outras pessoas, com a palavra de Deus, se 
tornam duros e ficarão enganados. Mas há esperança! Se admoestarmos e encorajarmos uns aos outros 
todos os dias, nosso coração se amolecerá e vamos ouvir Deus mais claramente através dos nossos irmãos 
e irmãs e até pelas Escrituras, ao lê-las. Quando vivemos da maneira de Deus, ficamos mais sensíveis. A 
Luz de Deus pode entrar. A Chuva de Deus pode penetrar e nos completar e tirar o mal que ainda ficou. 
Há muita esperança se vivermos da maneira de Deus! Não há esperança se nos recusarmos a viver como 
Deus quer. 

Temos construído por muitos, muitos anos erroneamente. A maioria das igrejas por todo o mundo são 
como plantas debaixo de um cesto. Pode ser que ouvem bom ensinamento, mas não tem muita Luz em 
suas vidas. Muitos estão mortos; outros estão ressecados. Precisamos tirar o cesto da planta. Uma boa 
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maneira de fazer isso é nos envolvermos de coração uns com os outros—ajudar, encorajar e amar um ao 
outro todo dia.  

Ele está construindo um Povo de Poder  
Ele está construindo um Povo de Louvor 

E eles estão andando com Deus 
Estão crescendo pelo Seu Nome Precioso 

Constrói Tua Igreja, Senhor 
Nos faça um, Senhor 

No Reino do Seu Filho 
Constrói Tua Igreja, Senhor 

Nos faça um, Senhor 
No Reino do Seu Filho 

COMECE A JORNADA 
Ao tratarmos e resolvermos as coisas juntos todos os dias, Jesus nos ensina as lições profundas da vida 
que nunca poderíamos aprender com todos os estudos Bíblicos do mundo. Toda a leitura do mundo nunca 
poderia nos mudar da maneira que a experiência da vida pode nos mudar. Coisas profundas que 
desejamos conhecer nunca chegam lá no fundo do nosso coração quando são simplesmente lidas em um 
livro. A Bíblia é 100% verdadeira por completo. É sobre Jesus e Seus seguidores e sobre todos os homens 
de Deus. Mas são histórias de como eles sentiram e como eles aprenderam com suas experiências com 
Deus. Certamente podemos aprender com as histórias deles. Mas também podemos aprender da mesma 
maneira que eles aprenderam, olhando Deus no rosto juntos em nossas vidas diárias. Nesse sentido, nós 
também estamos escrevendo uma parte da Bíblia com nossas vidas. 

A vida não foi feita para ser como uma escola primária onde aprendemos idéias e depois acreditamos em 
certas coisas. A verdade é que essa vida nos foi dada para que pudéssemos nos tornar os mesmos homens 
e mulheres de Deus como aqueles que foram antes de nós—conectados ao mesmo Deus como eles 
eram—profundamente apaixonado pelo mesmo Jesus como eles eram. 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 a deles. Então começamos essa jornada juntos 
ao aplicarmos a Palavra de Deus juntos as nossas vidas. Caminhamos nessa jornada com lágrimas nos 
olhos, com nossos pontos fracos e fortes, amando uns aos outros e ajudando uns aos outros—nas horas 
difíceis e nas horas legais—com nossos olhos em nossa Esperança, nosso Messias. E estamos sempre 
prosseguindo, confiantes que Deus proverá. E com isso Ele nos ajudará ao caminharmos juntos. 

Pedro negou Jesus após andar com Ele durante três anos, mas quando ouviu o cantar do galo, seu coração 
se partiu. E imediatamente estava de volta com seu irmão João. É o mesmo com a gente. Vai haver 
tempos quando fazemos coisas erradas e tempos quando fazemos coisas boas. Mas independentemente do 
que fazemos, devemos fazer juntos com nossos olhos fitos em Jesus e deixar Ele nos fazer mais e mais 
sólidos, mais e mais dependentes dEle com o passar dos dias. A Vida torna-se a Luz dos homens. 
Precisamos aprender muito sobre Jesus por meio de vivermos juntos, ajudando um ao outro. Deus, nos 
ajude a abrir nossos olhos. 
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UNÇÃO SOBRE TODOS— 
JESUS É FAMÍLIA 
Mzuzu, África, 1996 

"Para poder falar a palavra de Deus você precisa ser ordenado." É isso que a maioria de vocês sempre 
pensou ser correto? Tenho boas novas de Jesus para você sobre isso. Está dito em 1 João 2 (falando a 
todos os verdadeiros cristãos) que eles têm uma unção que é real e não falsa. O Espírito de Deus, Jesus, o 
Grande Mestre, vive dentro de você. Jesus é um maravilhoso e grande Mestre e Conselheiro. Paulo diz 
que se você não tem o Espírito de Cristo dentro de você, você nem pertence a Ele. Logo, se você é um 
Cristão, então Jesus Cristo, o homem de maior ordenação que já viveu, vive dentro de você. Isto quer 
dizer que se você é um Cristão, você já foi ordenado. Aleluia! 

NÃO UMA POSIÇÃO OU UM CARGO... 
MAS SIMPLESMENTE UM TRABALHO A SER FEITO 
Existem momentos entre o Povo de Deus quando certos trabalhos precisam ser feitos. Existem tarefas tais 
como cuidar de crianças, distribuir comida, lidar com questões financeiras, ajudar a cuidar de viúvas e 
órfãos, ajudar a cuidar das casas e propriedades de pessoas, encanamento ou eletricidade, ajudar a fazer 
roupa ou cuidar da horta. Existem muitos trabalhos a serem feitos no Corpo de Cristo. 

Em Atos 6 havia um trabalho a ser feito. Esta passagem nas Escrituras não é sobre "receber ordenação ao 
sacerdócio". Os sete homens descritos aqui foram homens cheios do Espírito Santo e sabedoria. Eles já 
estavam fazendo uma boa obra para Jesus. Já tinham uma reputação de serem humildes servos de Deus. 
Ninguém havia imposto as mãos neles ainda, mas já estavam falando por Jesus. Aí então surgiu um 
trabalho de alimentar viúvas que precisava ser feito. Então o impor as mãos descrito em Atos 6 tem a ver 
com fazer um trabalho e não com falar por Jesus. 

Outra coisa. De acordo com a Bíblia, estes homens não eram realmente "diáconos" como geralmente se 
pensa. O que eles foram, na verdade, foi até melhor do que isso. Lemos em 1 Timóteo 3 que os diáconos 
deveriam ser casados; mas pelo que sabemos, estes sete homens não eram casados. A qualificação 
necessária em Atos 6 para poder alimentar outros era de ser cheios do Espírito Santo e sabedoria; não era 
para ser casado ou ter filhos. 

Mais tarde em sua vida Paulo foi visitar Filipe que fazia parte deste grupo de sete homens. Você se 
lembra que Filipe tinha quatro filhas que profetizavam? O Espírito Santo descreve Filipe como "um dos 
sete", não "um dos diáconos". Havia diáconos em muitas igrejas a essa altura, mas o Espírito Santo não 
disse: "Filipe, um dos diáconos". O Espírito Santo disse: "Filipe, um dos sete". Esse ponto é importante. 
Há uma diferença entre um diácono e alguém escolhido para fazer uma tarefa. 

Um diácono tem tarefas continuas, mas os sete que foram escolhidos em Atos 6 foram escolhidos para um 
trabalho específico. Até vemos que a tarefa mudou mais tarde ao mudarem as coisas em Jerusalém. 
Vemos que Filipe vai para Samaria e Estevão vai para uma sinagoga e proclama, onde ele é apedrejado 
até a morte, mas não vemos mais discussão sobre eles alimentarem viúvas. Algumas vezes impomos as 
mãos em homens ou mulheres para fazer um trabalho específico e quando esse trabalho termina ou muda, 
então não estão mais nessa posição. 
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Mas é um tipo de situação diferente quando a Igreja é madura o suficiente para ter diáconos e anciões. 
Esses trabalhos são contínuos e envolvem muitas coisas, bem como tomar a responsabilidade de ajudar 
em muitas maneiras. 

Quando você se torna um Cristão, Jesus impõe as Suas mãos sobre você e você se torna um sacerdote. 
Você se torna um anunciador e amante das palavras de Deus. Ao a Igreja crescer e mudar, há trabalho a 
ser feito e talvez a Igreja irá escolher dentre eles mesmos dois ou quatro homens que são cheios do 
Espírito Santo e sabedoria. Talvez, se o trabalho for muito grande, a Igreja irá escolher sete homens 
cheios do Espírito Santo e sabedoria e irá impor as mãos sobre eles e os designar para o trabalho. 
Enquanto esse trabalho existir e eles são fiéis e obedientes nessa responsabilidade, então eles terão essa 
responsabilidade. Se não forem fiéis nessa responsabilidade, deve ser tirado deles. Mas se são fiéis, vão 
fazer esse trabalho até seu término. Para diáconos e anciãos, esse trabalho é mais a longo prazo. Mas 
também é verdade que se eles não são fiéis e obedientes, então a igreja junta, talvez deva tirar essa 
responsabilidade deles. 

O DOM DE APÓSTOLO 
O apóstolo Paulo disse que era um escravo escolhido por Deus. Não era porque ele era alguém especial, 
mas porque Deus queria demonstrar Sua misericórdia. Isso é verdade para todos os apóstolos. Não são 
escolhidos por serem especiais. São escolhidos como um troféu da misericórdia de Deus. Paulo disse que 
a responsabilidade do dom de apóstolo é ser muito fiel todos os dias como um escravo em anunciar aos 
outros as grandes riquezas de Jesus. Paulo disse aos Coríntos que se ele não fizesse isso, uma maldição 
terrível cairia sobre ele. Então ele se tornou um escravo para as Boas Novas de Jesus e ele gastou sua 
vida, independente do custo pessoal, falando aos outros as Boas Novas de Jesus. 

Existem muitos dons no Corpo de Cristo e cada um é especial. Paulo disse que os dons que todos os 
outros tinham eram muito especiais e que cada pessoa iria atuar como um sacerdote e falar aos outros 
sobre Jesus. Ele disse, entretanto, que quando outros falam de Jesus, recebem grandes recompensas. Mas 
os apóstolos, Paulo disse, são amaldiçoados se não falarem de Jesus aos outros. O dom ou privilégio de 
apóstolo é um que é muito, muito especial; é muito, muito grandioso e raro. Mas também o custo é muito 
alto, de acordo com Paulo. Ele disse que apóstolos são como zeladores na Casa de Deus. Em Efésios 3, 
Paulo menciona duas coisas que ele fazia como parte da sua responsabilidade como apóstolo. Ele disse 
que uma coisa (v. 8) seria anunciar aos outros as insondáveis riquezas de Cristo. No verso 9 Paulo fala da 
segunda coisa que ele foi chamado para fazer, que é de esclarecer a todos como viver nestas insondáveis 
riquezas de Cristo. Ele disse que iria ensiná-los sobre como viver no mistério de Jesus - como aplicar o 
mistério de Cristo em suas vidas pessoais. 

Em 1 Coríntios 3 Paulo se chama de um sábio construtor. Ele não estava dizendo isso por ser orgulhoso, 
mas porque Deus impregnou isso nele. Deus havia dado a ele grande misericórdia e bondade e colocado 
dentro dele a habilidade de ver coisas que outros não conseguiam. Em 1 Coríntios 15:10, Paulo disse que 
ele havia sido um homem terrível, mas Deus lhe havia mostrado misericórdia por meio de não somente o 
perdoar de todos os seus muitos pecados, mas também por ter dado a ele um dom especial. Jesus dá 
muitos tipos diferentes de dons. Todas as coisas que Jesus era, todas as suas partes diferentes, Ele deu ao 
Seu Corpo. De certa maneira, todos os dons são iguais porque todos são Jesus. Mas o dom que Deus deu a 
Paulo era o dom de apóstolo. Paulo disse: "Eu nem merecia ter meus pecados perdoados. Mas porque Ele 
perdoou meus pecados e me deu um dom, trabalharei muito, muito duro com esse dom de modo a dizer 
obrigado a Jesus por perdoar meus pecados." Esse dom era de falar aos outros sobre as insondáveis 
riquezas de Cristo. 

Porque Paulo teve um dom especial de ver o que outros não podiam, ele precisava ajudar todo o povo de 
Deus a ver como andar juntos. É isso que o dom do apóstolo faz e é por isso que esse dom é muito 
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importante nas igrejas pelo mundo todo. Se você colocar 100 Cristãos dedicados em um único lugar, 
todos eles até poderiam amar Jesus de todo coração e todos poderiam até querer obedecer a Jesus muito. 
Mas sem um relacionamento com um apóstolo de alguma maneira de algum lugar, seria muito difícil 
saber como viver isso junto. Cristãos comprometidos, amorosos, podem machucar um ao outro. Mas os 
dons que Jesus dá os ajudam a trabalharem juntos melhor. 

JUNTANDO AS PARTES 
Poderíamos pegar todas as partes de um carro—uma direção, um pára-lama, um motor, uma porta—e 
empilhá-los num quarto. As peças poderiam ser todas maravilhosas, mas você não iria muito longe nesse 
carro se todas as peças não forem montadas. Aliás, você não iria conseguir ir a lugar nenhum nesse carro. 
O dom do apóstolo coloca todas as partes juntas. Nas igrejas, precisamos dos dons que ajudam a juntar as 
peças do carro. É isso que Paulo está dizendo em Efésios 3. Ele anuncia para as pessoas sobre o grande 
amor de Jesus e ajuda montar as partes da igreja para que ela seja uma casa de Deus. Todos os dons 
maravilhosos e todos os Cristãos comprometidos precisam do dom do apóstolo para ajudá-los a montar a 
Casa. 

Em Efésios 4 Paulo disse que Deus deu dons à igreja: apóstolo, profeta e os outros dons para que 
possamos todos crescer juntos. Estes dons não nos fazem Cristãos, mas nos ensinam a como crescer 
juntos. Eles nos ensinam a não ser mais como crianças, nos ajudam a crescer para alcançarmos à 
plenitude da estatura de Cristo e nos ajudam a sermos todos compactados juntos. Paulo diz que esse dom 
é muito importante para a igreja em ajudar boas pessoas a construir da maneira certa. 

Muitas das cartas de Paulo falam sobre coisas muito práticas. Ele fala bastante sobre Jesus, mas o que ele 
mais fala é sobre como os Cristãos devem viver um com o outro. Ele oferece ensinamentos práticos sobre 
dinheiro, casamento, crianças e viúvas, e sobre como construir na Igreja em questões de autoridade. Ele 
os ensina sobre sua adoração juntos, suas reuniões, e como compartilhar um com o outro. 

Ensinando todas as boas peças (como ser um carro) era o que Paulo mais fazia com seus dons. Em outras 
palavras, ele os ensinava como construir juntos para que pudessem ir a algum lugar; não queremos ser um 
monte de peças empilhadas no meio do quarto. Queremos ser um ônibus para Jesus ir algum lugar. 
Queremos construir juntos e aprender como fazer o nosso trabalho juntos em amor. 

ALGUMAS PERGUNTAS PRÁTICAS  
SOBRE OS PAPEIS DE HOMENS E MULHERES 
Paulo disse que era bom ter perguntas práticas. Em 1 Coríntios 1 lemos sobre como alguns da casa de 
Cloe viajaram centenas de quilômetros para fazerem uma pergunta a Paulo. Fizeram a ele perguntas sobre 
as divisões que estavam tendo, perguntas sobre casamento, ou sobre o que fazer quando houvesse pecado 
no meio deles. E porque o seu dom era um de apóstolo, ele conseguia ver o que fazer. O povo de Deus 
precisava de Paulo para poder ver e ajudar. Paulo não era "estrela". Ele sabia que tinha fraquezas em seu 
coração e havia caído em pecado no passado. Mas porque Deus amou Paulo mesmo assim, Paulo queria 
dizer "obrigado" usando seu dom para o povo de Deus. 

"Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição não se 
adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como 
convém a mulheres que declaram adorar a Deus. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a 
sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em 
silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher 
que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva dando à luz filhos - 
se permanecerem na fé, no amor e na santidade, com bom senso" (1 Timóteo 2:9-15). 
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Isso é similar a 1 Coríntios 14 e Paulo escreveu essas duas Escrituras por meio do Espírito Santo. Então 
nós queremos entender o que o Espírito Santo estava pensando quando escreveu estas coisas. O Espírito 
Santo é uma pessoa e Ele tem pensamentos e sentimentos, igual a mim e a você. Se você me diz algo, 
provavelmente está pensando e sentindo mais do que está dizendo. Então queremos entender o que o 
Espírito Santo está sentindo e pensando, sendo que o Espírito Santo é uma Pessoa e não só palavras. 

O coração do Espírito Santo é que Ele ama homens e mulheres igualmente. Em Gálatas 3 Ele disse que 
não há homem nem mulher; somos um em Cristo. Não há Judeu nem Grego, homem nem mulher, escravo 
nem livre. Se temos fé em Cristo, agora nos vestimos Cristo. Temos a vestimenta de Jesus - não de Judeu, 
nem Grego, nem homem, nem mulher, nem preto, branco, nem amarelo. Aleluia?! Mas agora todos 
somos Jesus. Qual era a cor de Jesus? O que isso importa? Ele é maravilhoso! E então, se temos fé em 
Jesus Cristo, todos nos vestimos de Jesus e não há mais Judeu nem Grego, escravo nem livre, homem 
nem mulher. Isso também foi dito pelo Espírito Santo em Gálatas 3. 

PENSAMENTOS PRECIOSOS SOBRE AUTORIDADE 
Há muitas coisas que o Espírito Santo pensa sobre homem e mulher. Essas coisas são preciosas e 
precisamos entendê-las juntos. Ao considerarmos todos os ensinamentos sobre homem e mulher, vemos 
que o Pai é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem. O homem é o cabeça da mulher. Mas Cristo 
não é o mesmo que Deus Pai? Jesus disse: "Eu e o Pai somos um". Mas da mesma maneira, o Pai está 
sobre Cristo mesmo eles sendo um. Tomé disse a Jesus: "Meus Senhor e meu Deus". O Pai e o Filho são 
um. 

Certamente Cristo é o cabeça sobre o homem. Mas se já fomos vestidos com Cristo, somos um com 
Cristo. Então ainda existe autoridade entre Cristo e o homem, mas são um de uma outra maneira. Há 
autoridade entre o homem e a mulher. O homem está sobre a mulher na mesma maneira que Cristo está 
sobre o homem. Mas o homem e a mulher são um em Cristo. Então, de certa maneira, o homem e a 
mulher são iguais. Mas ainda há autoridade entre o homem e a mulher. 

Essas coisas são bem preciosas e você precisa tentar entendê-las. O homem pode servir a mulher de todo 
coração. O homem pode amar a mulher e estimar ela profundamente. Um homem, de certa maneira, pode 
se fazer um escravo para a mulher como Cristo veio para servir a Igreja. Mesmo que Jesus lavou nossos 
pés como um escravo faria, Ele ainda tem autoridade. Do mesmo modo, como o homem estima e ama a 
mulher, até se tornando escravo para ela em algumas maneiras, ele ainda tem autoridade sobre ela e ela 
deve corresponder a isso. 

Porque Cristo é tão bom para nós e nos ama, então não deveríamos esquecer Sua autoridade, não é 
mesmo? Existe uma ordem em Deus. Há autoridade em Deus. E quando o Espírito Santo fala estas coisas 
a nós em 1 Coríntios 14 e 1 Timóteo 2, Ele não está dizendo que homens são ditadores, dominando sobre 
as mulheres com punho de ferro. Mulheres não são escravas que precisam se esconder no canto na 
escuridão. Devemos celebrar os dons maravilhosos que Deus deu a nossas mulheres e até nos submeter a 
esses dons que Ele colocou em seus corações. Mas as mulheres precisam ainda reconhecer a autoridade 
que Deus tem colocado no homem. Então todas estas coisas são questões do coração. Tudo no 
Cristianismo é uma questão do coração, não uma questão de regras e leis. Jesus não nos deu uma lista de 
regras. Ele nos ensinou sobre como ter o Seu coração. Ele nos ensina a pensar como Ele pensa. Portanto, 
o nosso objetivo em 1 Coríntios 14 e 1 Timóteo 2 é ter o coração que Ele quer que tenhamos nessas áreas. 
A Bíblia não é um livro de regras mas sim um caminho de como ter um coração. 

Agora como isso se demonstra na prática? Em um relacionamento entre um homem e uma mulher, o 
homem irá alimentar, cuidar, e estimar sua esposa. Ele irá dar a sua vida por ela de toda maneira possível, 
até no sentido de se tornar um escravo assim como Cristo fez pela sua Igreja. Ao mesmo tempo a mulher 
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irá ouvir atentamente a voz do homem pois isso é o seu coração, assim como o coração da Igreja é ouvir 
Cristo. O coração da mulher é de ouvir a voz do homem e corresponder a ele. Isso não é uma lei, mas é a 
maneira que Jesus quer que vivamos em nossos corações. Quanto mais que o homem viver dessa maneira 
para com a mulher, mais ele poderá ouvir Deus. Quanto mais que a mulher viver dessa maneira para com 
o homem, mais ela poderá ouvir Deus. As Escrituras dizem: "Como podem dois andarem juntos se não 
estiverem de acordo?" 

AUTORIDADE NOS LIVRA! 
Todas estas questões são muito, muito importantes. Quando a igreja como um todo está junta, se os 
nossos corações e as nossas mentes estão alinhados, então o homem terá muito respeito e amor para com 
todas as mulheres (que não desaparecerão como os móveis). Os homens amarão profundamente os dons 
nas mulheres e não vão querer que elas deixem seus talentos de lado. As mulheres irão respeitar os 
homens e, quando estão nas reuniões dos santos, irão entender a autoridade dos homens e nunca se 
colocarão acima desta autoridade. Paulo disse: "Eu não permito que a mulher ensine com autoridade 
sobre o homem". Mas elas podem oferecer seus dons. 

Um exemplo prático: Se uma mulher tem algo ardendo em seu coração para falar, ela não deve desprezar 
o seu talento. Ela não deve ignorar o dom de Deus que está dentro dela porque os homens precisam deste 
dom. Precisamos o todo de Jesus desesperadamente. Então se uma mulher tem algo queimando em seu 
coração que ela quer compartilhar, ela pode respeitar a autoridade do homem pedindo permissão para 
falar esta coisa. Ela porventura deveria primeiramente olhar para a autoridade sobre ela pessoalmente. Se 
tiver um homem na sua vida que tem autoridade especial sobre ela, então ela talvez devesse antes virar 
para ele e perguntar se isso é apropriado. Talvez então aquele homem poderia perguntar para a assembléia 
se está tudo bem a mulher falar. Se o homem não achar que é uma boa idéia para ela falar, ou se a 
assembléia não pensa que é uma boa idéia para ela falar no momento, então ela deve ficar contente em 
ficar em silêncio. Ela não deve ficar ressentida ou com raiva. Ela não deve dizer: "Bem, então nunca mais 
vou falar então!" 

É assim que a mulher pode ser Jesus para todos com o homem ainda tendo a autoridade. O homem 
valoriza o dom dela, mas a mulher não se impõe. Quando você vê todos os ensinamentos da palavra de 
Deus juntos, o que você vê é que Deus tem um coração maravilhoso para as mulheres. Uma mulher não é 
como uma cadeira ou uma mesa num quarto. Ela tem a vida de Jesus e precisamos muito dela. Mas ela 
também deve entender a ordem de Deus e não ser orgulhosa e arrogante. Ela precisa ser humilde para 
então oferecer o seu dom. Essa é a ordem dos anjos, a ordem de Deus Pai e Cristo o Filho e a ordem de 
homem e mulher. Somos todos um, mas há uma ordem em Deus que ajuda tudo a trabalhar 
ordenadamente. Somos iguais e o dom de uma esposa pode até ser melhor do que do marido, mas Deus o 
fez homem e com isso há ordem. Talvez ele não mereça estar no lugar de autoridade. Mas Deus escolhe 
coisas que devemos honrar para que possamos todos andar juntos para trazer a tona os dons e também 
amar a ordem que Deus coloca sobre nós para que possamos trabalhar juntos. 

Onde eu moro, temos mulheres com dons muito, muito especiais. A Igreja lá foi abençoada com várias 
mulheres que são muito, muito fortes em Jesus. Elas iriam lhe dizer a mesma coisa sobre como funcionar 
dentro da Ordem de Deus - essas coisas não são um peso, mas deixam elas livres. Existe muita liberdade 
em oferecer seus dons ao invés de tomar o controle elas mesmas. É algo muito precioso estar em 
submissão. As mulheres irão te dizer que isso liberta seus corações e as fazem cantar dentro delas ao 
oferecerem seus dons em vez de tomarem as rédeas. Então, enquanto não queremos abafar nenhum dom, 
estes dons vêm como ofertas das mulheres e isso é verdadeiro tanto nas casas como também nas reuniões 
dos santos. Isso é um coração que é precioso a Jesus - um coração que Ele irá abençoar. 
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Você lembra quando Jesus falou com o centurião da guarda romana? Ele disse para aquele homem que 
viu nele maior fé do que em todo Israel. A maior fé que Jesus já havia visto foi vista em um homem que 
disse saber como é estar debaixo de autoridade e como ter autoridade. O guarda romano disse que se ele 
dissesse para o seu servo ir, ele ia. Se dissesse para um outro servo vir, ele vinha. Ele disse que ele 
também sabia como respeitar autoridade e ir e vir sob autoridade. Jesus disse que esse era um homem 
com maior fé que Ele já havia encontrado porque sabia como interagir com autoridade. Era algo que o 
libertava, não algo que o sufocava. 

Quando Cristo é o cabeça do homem, o homem é liberto. Jesus disse que se não somos Seus escravos, 
então somos escravos de pecado. Quando escolhemos não deixar Jesus ser nosso Mestre, então o pecado 
se torna nosso mestre. Mas quando o Filho nos liberta, somos verdadeiramente livres. Você sente estas 
coisas em seu coração? Quando você obedece a Jesus, você está livre? Quando você não obedece a Jesus, 
você está sujo por dentro? 

A mesma coisa é verdade com o homem e a mulher. Quando respeitamos a ordem de Deus, não somos 
escravos; somos livres. Mas quando não nos colocamos debaixo desta ordem, nos tornamos escravos para 
a coisa errada. Uma mulher que não está debaixo de autoridade com fé irá se sentir suja por dentro. Ela 
ficará confusa e frustrada. Deus dá ordem e autoridade na família e na Igreja - não para um ser melhor 
que o outro ou falar para o outro o que fazer para serem os donos do pedaço. Ele dá ordem e autoridade 
para que todos possamos ser libertos por amor e pela ordem de Deus. 

CONVERSANDO COM PAPAI COMO FAMÍLIA  
Estamos falando de uma maneira de viver, não uma maneira de ter reuniões. As respostas para muitas 
perguntas práticas são mais fáceis do que primeiramente aparentam ser. Quanto mais nos tornamos 
família em verdade, mais as coisas começam a fazer sentido. A maioria das pessoas está entre ser uma 
família e ser uma organização religiosa. Alguns grupos de pessoas são uma organização religiosa por 
completo. Outros estão em algum lugar entre ser uma organização religiosa e ser uma família. Mas ao 
Deus trazer Sua Igreja para cada vez mais perto de ser uma Família, mais e mais coisas começam a fazer 
sentido. Quando nos vemos como família, as respostas para perguntas diferentes começam a fazer 
sentido. Porque amamos muito uns aos outros e compartilhamos cada parte das nossas vidas um com o 
outro todo dia. Agora não é mais sobre reuniões. Antes, porque nossas vidas estão tão interligadas todos 
os dias, homens sabem como devem tratar mulheres e mulheres sabem como tratar homens. Se soubermos 
como fazer isso em nossos lares e nas ruas, saberemos como fazer isso nas reuniões. 

Em todas as coisas, reconhecemos a ordem de Deus, mas também não devemos apagar o Espírito. 
Devemos reconhecer ordem, mas não devemos enterrar nossos talentos. Então, se todos os Santos estão 
juntos e Deus coloca uma oração em meu coração, como um homem talvez eu iria perguntar se está tudo 
bem para eu orar. Se fosse uma mulher, provavelmente eu iria perguntar a um homem se está tudo bem se 
eu orar e ele talvez iria perguntar a assembléia toda: "Tudo bem se essa mulher orar?" Se aquele homem e 
a assembléia estão de acordo, então ela está debaixo de autoridade. Ela está coberta por autoridade se a 
pedimos para fazer. Se ela simplesmente decide fazer isso, então isso poderia estar fora de ordem. Mas se 
todos queremos que ela ore porque ela é uma irmã querida, então ela está debaixo de autoridade e para 
aquele momento é proveitoso. Essas coisas são verdadeiras. 

Devemos entender algo sobre oração. A palavra "oração" soa muito religiosa em nossos ouvidos. Ao nos 
tornarmos mais como família, a maneira que trabalhamos juntos faz mais sentido nas reuniões. Ao todos 
nós tornamos amigos mais próximos de Deus, então oração faz mais sentido. Em religiões falsas, pessoas 
"fazem suas orações". No Cristianismo de Jesus, temos uma amizade com nosso querido Pai. Então, o que 
venha a ser uma "reunião de oração"? Não tenho certeza se realmente sei o que vem a ser uma "reunião 
de oração". Eu sei o que é de ter a família de Deus junta. Eu sei o que é ter a família de Deus conversando 
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com seu Pai junta de vez em quando. Mas não tenho certeza se realmente sei o que vem a ser uma 
"reunião de oração" em Cristianismo. Consegue ver a diferença? Um é religião e o outro é um 
relacionamento. 

Nós não "fazemos orações", mas conversamos com Pai, igual a uma pequena criança conversaria com seu 
papai. Uma pequena criança tem uma reunião de oração com seu papai ou será que ela simplesmente se 
deleita em conversar com seu papai? Ela precisa ter uma reunião para conversar com ele ou será que ela 
não pode simplesmente conversar com seu papai porque o ama? Igualmente, e se todos os filhinhos de 
Deus estão no mesmo quarto e eles querem falar com Papai? Isso não seria uma reunião de oração. Isso 
seria uma família sendo uma família com seu Papai. Então agora talvez você possa ver como oração com 
todos na igreja funciona. Ela não funciona, em si mesmo! O que podemos fazer, entretanto, é se um irmão 
ama Papai e quer falar isso a Ele, quando ele terminar, eu digo: "Minha vez agora! Eu quero conversar 
com Papai." É assim que oramos juntos. É assim que conversamos com Deus juntos ao Deus mover 
nossos corações. Uma irmã talvez poderia perguntar a um homem: "Tudo bem se eu conversar com Papai 
agora?" Então ela ainda está em ordem porque o homem tem autoridade sobre ela. Mas ela ainda tem a 
liberdade de conversar com Papai se ela tomou os passos para tal. É assim que as coisas podem ser com 
ensino, com oração, com cânticos, e com tudo mais porque somos família juntos com nosso Papai. 

Queremos continuar a varrer fora todas as tradições de homens e religião e sermos simples crianças um 
com o outro. Não precisamos ser religiosos, homens santos com cargos e rituais. Queremos ser crianças 
que se amam, juntos um com o outro e com nosso Papai todos os dias. Reuniões irão tomar conta de si 
mesmas porque somos família o tempo todo. Conversamos com Papai juntos o tempo todo. Trazemos os 
ensinamentos de Jesus um para o outro o tempo todo. Se todos nos encontramos no mesmo quarto, legal. 
Mas isso não é nada diferente do que fora do quarto 30 minutos depois. 

UMA PERGUNTA SOBRE MULHERES 
Pergunta: Mas a Bíblia diz que quando oramos, os homens levantam mãos, mas as mulheres não 
levantam. Então as mulheres também podem levantar suas mãos? Isso é correto? 

Boa pergunta. 1 Timóteo 2:8-9 diz: "Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos 
santas, sem ira e sem discussões. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com 
decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas 
caras..." 

Ele diz: "Quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas... Também quero que as 
mulheres se vistam modestamente..." Isso quer dizer que os homens não devem se vestir modestamente? 
Homens devem se vestir modestamente também, mesmo que ele está se direcionando às mulheres aqui. E 
ele não diz: "As mulheres não devem orar levantando mãos santas". Ele não diz: "Homens não devem se 
vestir modestamente". Homens devem se vestir modestamente. Mulheres devem se vestir modestamente. 
Se um homem levantar uma mão, ele deve levantar uma mão santa. A palavra chave é "santa". Ele 
deveria levantar uma mão que é dedicada a Deus e quer servir a Deus. Se uma mulher não viola 
autoridade, se ela tem uma mão que quer servir a Deus, talvez seja tudo bem dela levantar a sua mão. 
Deus não disse que homens não deveriam se vestir modestamente, mesmo que ele está mais falando às 
mulheres sobre vestir-se modestamente. Deus não disse que mulheres não deveriam ser capazes de 
levantar mãos em oração, então me parece que não tem problemas para elas levantarem mãos santas, 
assim como é bom que os homens vistam-se modestamente. 
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BATISMO DE JESUS 
setembro 1996, Mzuzu, África 

ENTENDENDO O BATISMO 
O que Deus quis que fosse um precioso e maravilhoso presente tem se tornado um assunto de guerra. Ao 
o Corpo de Cristo crescer e se tornar mais unido com Jesus e uns com os outros, precisamos sem dúvida 
começar a entender o que é batismo. Vemos no Novo Testamento como João Batista batizava as pessoas 
para o perdão do pecado. Não havia nenhum versículo no Velho Testamento sobre João batizando 
pessoas. Quando João veio mergulhando (enfiando, submergindo) pessoas dentro da água do Rio Jordão, 
muita gente ficou surpresa porque não existiam profecias sobre batismo e até a vinda de João ninguém 
sabia realmente o que era batismo. 

Então seria fácil dizer que João estava errado. Porque onde na Bíblia, no Velho Testamento, diz que 
preciso ser batizado? Mas porque João era amigo de Deus e foi mandado por Deus com uma mensagem 
para o povo de Deus, ele trouxe o batismo a eles que vieram de cidades e vilarejos muito distantes para 
serem batizados. Alguns dos líderes das igrejas no tempo de João disseram: "Não queremos batismo. 
Prove-nos pela Bíblia, João, que precisamos ser batizados." João não podia provar isso a eles pela Bíblia, 
porque não havia nenhum ensinamento sobre isso no Velho Testamento. 

Mas João escutou Deus e ouviu a Sua voz sobre o batismo. Muitos dos lideres e Fariseus disseram: 
"Não!" ao batismo. A Bíblia fala claramente que eles rejeitaram o propósito de Deus para suas vidas 
quando recusaram o batismo. Vou repetir para vocês poderem entender claramente: A Bíblia fala que os 
homens que rejeitaram o batismo, rejeitaram o propósito de Deus para suas vidas. 

Talvez não entendamos o batismo perfeitamente, e de alguma maneira a idéia de ficar todo molhado não 
faz muito sentido para nós. Para algumas pessoas parece ser uma coisa extra, mas até o batismo de João 
era tão importante que os homens que rejeitavam esse batismo estavam rejeitando o propósito de Deus 
para suas vidas. Podemos não entender o porquê, mas é muito importante para Deus, então precisa ser 
muito importante para nós também. 

A IMPORTÂNCIA DO BATISMO PARA JESUS 
Ao olhar o Novo Testamento e os ensinamentos de Jesus, verão que algumas das últimas palavras que 
Jesus disse antes de voltar ao céu nas nuvens foram: "Vão pelo mundo todo e façam discípulos. 
Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo". 

Se eu estivesse na cama, prestes a morrer, e falasse algo no seu ouvido—talvez algumas das últimas 
palavras que iria falar—seriam palavras importantes, não seriam? Algumas das últimas palavras que Jesus 
disse foram: "Vão e façam discípulos. Batizando-os. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes 
ordenei." Essas palavras são tão importantes para Jesus que precisam ser tão importantes para nós 
também. A palavra "batizar" na língua Grega, "baptizo", quer dizer "imergir" ou "mergulhar". Quando as 
pessoas ouviram Jesus falar, não ouviram: "Façam discípulos... batize-os...". Em sua língua, elas ouviram 
Jesus dizer: "Façam discípulos... imergindo-os...mergulhando-os". 
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"Batizar" não era uma palavra religiosa naquela época. Quando nós ouvimos a palavra "batizar" hoje, 
pensamos em algo religioso. Quando lavavam as roupas, as pessoas colocavam-nas na água, totalmente 
submersas em água, e as lavavam. Isso é que era "batizar". Quando lavavam as louças, colocavam-nas 
submersas em água e as lavavam. Era a palavra comum para "afundar". "Batismo" não era uma palavra 
religiosa, então quando Jesus falou: "Façam discípulos... batizando-os", estava claramente nos dizendo 
como Ele queria que o façamos. 

Há muito questionamento nas mentes das pessoas sobre esse assunto, mas as palavras de Jesus falam que 
é importante que sejamos sepultados (enterrados) com Ele. Essas coisas são importantes porque Jesus diz 
que são. 

"Quem pode ser batizado?" é uma pergunta boa. Pedro diz que batismo é o clamar de um coração puro a 
Deus. Um coração que quer viver para Jesus e clama a Deus, crê que Jesus é o Filho de Deus e que quer 
que seus pecados sejam lavados, pode ser batizado. Uma pessoa que não crê realmente em Jesus, não está 
realmente clamando a Deus, e não decidiu se quer viver para Ele de todo o seu coração, o melhor que 
consegue fazer, talvez não esteja pronta para ser batizada. 

Nunca vamos entender tudo sobre batismo; nunca vamos entender tudo o que significa viver para Jesus. 
Mas os nossos corações pelo menos devem querer seguir Jesus até onde conseguimos entender. 
Precisamos entender que temos crucificado Jesus com nosso pecado, e isso deve quebrantar os nossos 
corações, pois matamos o mais inocente, o Filho de Deus. Precisamos desejar dizer: "Me perdoe. Aqui 
está a minha vida." 

Romanos 6 diz que precisamos morrer para os nossos pecados, que somos sepultados com Jesus e 
levantamos para andarmos em novidade de vida. Não iríamos desejar sepultar um homem que está vivo; 
sepultamento é para homens mortos. Isto também é verdade espiritualmente. Precisamos desejar morrer 
para os nossos pecados. Do contrário, não estamos prontos para sermos batizados. Enterramos homens 
mortos. E somente ao darmos a nossa vida é que podemos levantar para andarmos em novidade de vida. 
O batismo é uma celebração disto: damos a nossa vida e Jesus nos dá a Sua Vida. 

Como tudo mais em Cristianismo, é mais uma questão do coração do que uma forma ou uma coisa 
externa. Estou dizendo que é mais importante que realmente amemos Jesus o Filho de Deus e ansiemos 
entregar, por completo, a nossa vida para Ele. Isso é mais importante do que as palavras que dizemos 
durante o batismo. Jesus quer nos dar o Seu Santo Espírito e perdoar todos os nossos pecados. É o desejo 
de Jesus que sejamos batizados por um Espírito para dentro de um Corpo. O Seu desejo é que façamos 
parte do Pai, parte do Filho e parte do Espírito Santo. Mas precisamos dizer todas essas palavras, como 
uma formula, para Ele então cumprir as Suas promessas? 

A reposta é que não são as palavras que dizemos, é o coração e as vidas que são dados a Deus que dão o 
significado. Se entendermos e crermos de coração que Jesus é o Filho de Deus e que os nossos pecados de 
fato assassinaram o Filho de Deus, e que Jesus morreu para que todos os nossos pecados pudessem ser 
perdoados, e que da melhor maneira que entendemos, desejamos viver para Jesus ao invés de para nós 
mesmos, e obedecê-Lo e dar-Lhe as nossas vidas para sermos batizados, então participamos com o céu. É 
como se fosse Jesus estendendo a Sua mão do céu e nos tocando ao sermos batizados. Batismo é super 
especial. Há muitas promessas de Deus que são vinculadas ao batismo. Satanás se opõe ao batismo; ele o 
odeia. 

Temos visto isso na Índia, por exemplo. Uma pessoa diz: "Quero ser um Cristão," e o seu vizinho diz: 
"Tá, tudo bem". O primeiro homem diz: "Quero me batizar", e alguém incendeia a sua casa. satanás odeia 
o batismo. Qualquer coisa que satanás odeia, eu amo. 
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Batismo é onde Deus encontra o homem. É um lugar muito especial. Não é somente algo que se faz. Não 
é como se tornar membro de um grupo de crentes. É maior do que isso. Deus está no batismo de uma 
maneira muito especial. É por esta razão que Jesus falou sobre isso em Suas últimas palavras. É por esta 
razão que Pedro falou sobre isso em Suas primeiras palavras à nova igreja. "Este Jesus, a quem vocês 
crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo" ele falou. E ficaram aflitos em seus corações porque tinham 
matado Jesus. E porque ficaram aflitos em seus corações, falaram "O que faremos? O que faremos?" Será 
que Pedro, pelo Espírito Santo diz então: "Torne-se um membro da igreja"? Não! Pedro, pelo Espírito 
Santo diz: "Arrependam-se. Dêem as costas ao seu pecado! Cada um de vocês seja batizado em nome de 
Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como carmesim, 
poderei tornar-vos brancos como a mais branca neve, e receberão o dom do Espírito Santo vivendo dentro 
de vocês. Essa promessa é para vocês e para seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos que 
invocarem o nome do Senhor." 

Essas coisas são super especiais. Se uma pessoa deu a sua vida a Jesus e se entristece pelo seu pecado, e 
sabe que Jesus perdoa o pecado e então quer viver a sua vida da melhor maneira que puder entender para 
Jesus, deve desejar ser batizado. 

Em Atos 8, Filipe encontrou um homem na estrada. Esse homem era um oficial de alto nível na Etiópia. 
Era um homem super inteligente com muitos anos de estudo. Ele estava lendo uma passagem do livro de 
Isaias. Filipe foi ao seu lado e o perguntou: "Você está entendendo o que está lendo?" Ele estava lendo 
sobre o Salvador, sobre o Messias, Jesus. E o homem respondeu, "Como posso entender se alguém não 
me explicar?" Então Filipe foi falando para ele todas as coisas boas sobre o Salvador maravilhoso. Ele 
falou sobre o nosso amigo e nosso Rei Jesus. Ele falou sobre o nosso Jesus que anda na água. Ele falou 
sobre o nosso Jesus que manda as tempestades se aquietarem. Ele falou sobre Jesus que ressuscita homens 
mortos e dá visão aos cegos. Falou sobre um Jesus que tira os corações quebrantados e os faz inteiros de 
novo. E quando esse homem da Etiópia ouviu todas essas coisas sobre esse Jesus maravilhoso, ele disse: 
"Aqui tem água. Batize-me agora!" Ele sabia que os ensinamentos sobre Jesus e batismo eram 
conectados. Ele não queria esperar nem mais um minuto. "Aqui tem água! O que me impede?" E 
entraram na água. Filipe o imergiu em Jesus, e saíram da água regozijando. Mas o desejo do seu coração 
foi participar com Jesus em batismo. 

Houve um carcereiro na cidade chamada Filipos onde alguns dos nossos irmãos estavam presos. Houve 
um grande terremoto e o poder de Deus fez com que os nossos irmãos fossem soltos. O carcereiro viu as 
portas abertas e quis se matar. Nossos irmãos contaram-lhe como ser salvo, e mesmo sendo depois da 
meia noite, ele quis ser batizado naquele mesmo instante. Algo sobre o ensinamento de Jesus o fez desejar 
ser batizado naquela hora. Era meia-noite. Não era conveniente, não foi fácil. Mas o seu desejo de 
coração para Jesus era querer ser batizado, emergido. Quando temos a mente de Deus sobre batismo então 
vai ser algo muito especial, da mesma maneira que foi para o homem da Etiópia, o carcereiro de Filipos, e 
como foi muito especial para as 3.000 pessoas que foram batizadas em um só dia em Jerusalém. 

Então qual a diferença entre o batismo de João e o batismo de Jesus? O batismo de João era para o perdão 
de pecados (Marcos 1) e o batismo de Jesus era também para o perdão de pecados (Atos 2). Mais tarde no 
livro de Atos Paulo encontra alguns homens que precisaram ser batizados uma segunda vez porque só 
tinham recebido o batismo de João e eles precisavam do batismo de Jesus. Então, batismo não é sobre só 
se molhar. Batismo não é sobre só ser submerso em água. Aqueles homens com o batismo de João foram 
batizados para fazer boas obras e parar de pecar. O batismo de Jesus é vir para dentro do Espírito 
Santo de Cristo e ser vestido com Jesus de Nazaré. O batismo de João era sobre uma boa obra. O 
batismo de Jesus é sobre fé no sangue do Salvador. O batismo de João era uma promessa feita a Deus, 
de obedecê-Lo. O batismo de Jesus é um clamar para ser cheio de Jesus. O batismo de João era para 
fazer obras de justiça. O batismo de Jesus é fé em Jesus, tomando o nosso pecado e trocando-o por 
Sua justiça. É sobre as boas obras de Jesus, não sobre as boas obras que nós fazemos. 
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O Pai ama o Filho de Deus, Jesus, que fez uma aliança com Seu Pai e O obedeceu em tudo. O batismo de 
Jesus é o nosso clamor a Deus pedindo que Ele nos esconda em Jesus. Então agora a aliança ou o 
"acordo" que o Pai fez com o Filho torna-se a nossa aliança—não por causa das nossas boas obras, mas 
por causa das boas obras de Jesus. Isso é uma notícia muito boa porque as nossas boas obras nunca vão 
agradar o Pai. Mas o Pai ama o Filho e nEle o Pai se agrada. Então aos cristãos se esconderem em Jesus 
no Seu batismo, porque o Pai ama o Filho, então neles Ele se agrada. Esse é o batismo de Jesus, onde o 
Pai nos dá o Espírito do Filho e nos veste com o Filho que Ele ama. Isso é uma notícia muito boa. 

Houve pessoas que vieram a nós com um desejo de ser parte da igreja, mas que talvez nunca foram 
imersas para dentro de Cristo. Talvez creiam que Jesus é o Filho de Deus e já disseram: "Eu dei minha 
vida a Ele" mas não foram batizadas. Há duas maneiras de como lidar com isso. Uma maneira é vendo 
isso como algo meramente externo... como formula ou lei, dizendo: "Não podemos andar com você até 
você ser batizado." Ou podemos dizer: "Queremos que você ame Jesus e dê tudo a Ele, e batismo é algo 
que é muito importante para Jesus. Por favor considere e ore sobre estas coisas muito. Aqui estão os 
ensinos de Paulo e Pedro, de João e de Jesus sobre o batismo ." 

A Bíblia diz que um Cristão é alguém que deseja ardentemente o leite puro espiritual da palavra de Deus 
da mesma maneira que um recém-nascido deseja ardentemente o leite materno. Então poderíamos dizer: 
"Não podemos andar com você se não for batizado"... ou podemos começar a alimentá-los com o leite 
puro espiritual da palavra de Deus e ver se eles amam ou odeiam esse alimento. Isso leva um pouquinho 
mais de tempo. Mas se eles gostam desse alimento, nunca tendo ouvido isso antes, então logo serão 
batizados. Se não amam a Palavra de Deus, então não importa se são batizados. Não podemos andar com 
alguém que não ama a Palavra de Deus. Então o teste não é se são batizados ou não, mas se amam ou não 
a Palavras de Deus. 

Obviamente nas Escrituras o batismo é algo muito precioso para Deus e para todo aquele que conhece 
Deus. Tão logo o homem da Etiópia ouviu sobre o batismo, ele o quis naquele momento. Tão logo 
aqueles 3.000 novos convertidos em Atos 2 ouviram sobre batismo, o quiseram naquele momento. O 
carcereiro em Filipos o quis naquela hora, mesmo depois da meia-noite. Não importava que horas fossem. 
Por que foi assim? Foi assim porque todas essas pessoas amavam a palavra de Deus. Quando você ama 
sua esposa ou seu marido e eles(as) pedem algo a você, o seu desejo de dar aquilo é grande. Se você ama 
Jesus e o batismo é importante e precioso a Ele, então você vai amar de ser batizado porque Jesus ama 
aquilo. 

Então, leva um pouco mais de tempo para oferecer a Palavra de Deus a pessoas, mas se podemos sentar 
juntos e conversar ou não, não está baseado em se são batizados. Se eles não entendem o batismo, ainda 
podemos ter um pouco de comunhão porque se amam Deus e amam a Sua Palavra, irão crescer e serão 
batizados. 

Estamos todos crescendo em muitas coisas, não estamos? A prova não é o que sabemos; a prova é se 
vamos mudar. Estamos todos em lugares diferentes. O teste é se amamos a palavras de Deus e queremos 
mudar. Algumas vezes a mudança é bem difícil e precisamos ser pacientes e amarmos uns aos outros. Se 
uma pessoa não quer a palavra de Deus, isso é um problema. Mas se querem a Palavra de Deus e é difícil 
para eles, devemos ajudá-los. 

O POVO DE DEUS É FAMÍLIA 
Se estamos todos andando juntos como família todos os dias, então podemos lidar com estas coisas com 
uma certa facilidade. Se a igreja é só um lugar para nos encontrarmos aos domingos, há um problema 
sério porque aí vamos ter que decidir quem é membro e quem não é membro. Mas se somos família todos 
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os dias, então quando uma pessoa não ama os ensinos de Jesus, torna-se óbvio. Descobrimos se amam a 
Palavra de Deus ou não no decorrer das nossas vidas diárias com nossos vizinhos. 

Se uma pessoa diz: "Eu já fui batizado", mas não ama sua esposa ou seu marido, isso seria muito ruim. Se 
estivermos vivendo como família todos os dias, vamos saber se a pessoa quer viver para Jesus ou não. Se 
vivermos como família todos os dias, então vamos ter tempo para conversar sobre coisas como batismo. 
Não vai ser um "sermão" sobre batismo; vão ser amigos entre amigos conversando sobre batismo. Talvez 
se um não consegue explicar o batismo muito bem, ele vai trazer a pessoa com quem está conversando até 
alguém que pode. Há diferentes dons no corpo de Cristo e alguns conseguem explicar as coisas melhor 
que outros. 

Ao vivermos como família, podemos resolver todas essas coisas juntos, todos os dias. Muitos problemas 
são resolvidos quando somos uma família ao invés de ter um lugar para freqüentar porque agora temos o 
tempo para tratar com nossas diferenças e entender um ao outro. Quando você só vem a um local de 
reunião e é só isso que igreja significa para você, então todos precisam crer nas mesmas coisas ao mesmo 
tempo para serem parte uns dos outros. 

Mas se somos família, temos tempo para resolver as nossas diferenças porque amamos uns aos outros. 
Não com "sermões", mas com conversas entre família. Isso é algo bem especial e que traz muita paz. É 
por isso que a Bíblia diz que a igreja é a coluna e o fundamento da Verdade, porque juntos, como uma 
família, podemos achar a Mente de Deus. Quando todos os dons estão vivendo juntos e compartilhando 
suas vidas juntos, o nosso Deus nos ajudará a conhecer a Sua mente sobre diferente áreas da Verdade. 

ACHAMOS AS RESPOSTAS, JUNTOS 
Isso é bom porque nenhum de nós tem uma mente perfeita. Muitos eruditos famosos discordam sobre 
muitas questões fundamentais e a maioria deles não faz parte de uma igreja viva. Eles freqüentam algum 
lugar aos domingos e é só isso. Eles não têm os outros dons interagindo com eles e os desafiando todos os 
dias. Então eles têm um conhecimento muito fraco, mesmo que suas mentes sejam fortes. Eles têm muitas 
opiniões fortes baseados em seus estudos, mas suas opiniões são bem diferentes das opiniões de outras 
pessoas. Então, quem está certo? Deus disse que a Coluna e o Fundamento da Verdade é a Igreja do Deus 
Vivo. Juntos, podemos achar as respostas! 

Em Atos 15 os cristãos não sabiam se um novo convertido deveria ser circuncidado ou não, então vários 
irmãos vieram juntos para tentar chegar numa solução. Um irmão disse: "Eu vi Deus fazendo milagres 
entre os gentios". Um outro irmão disse: "Eu lembro de algo que o profeta Amos disse nas Escrituras". 
Eles trabalharam juntos como o Povo de Deus e a Família de Deus para achar respostas vindas de Deus. 
Eles trabalharam juntos para achar as respostas. Não era um "estrela" com uma mente brilhante, mas era 
a Família de Deus trabalhando junta. E quando um irmão falou e outro depois dele, Tiago disse: "Pareceu 
bem ao Espírito Santo e a nós que esta é a resposta". A Igreja é a Coluna e Fundamento da Verdade. 
Juntos, podemos achar as respostas. Você não precisa ser um erudito para Deus te usar desta maneira. 

BATISMO DE JESUS—UMA PROMESSA NOVA 
Assim como o batismo que João ensinava, Atos 2 diz que o batismo de Jesus é também para o perdão de 
pecados. A diferença entre o batismo de Jesus e o batismo de João é que o batismo de Jesus resulta no 
dom do Espírito Santo e em um clamor para o Messias. 

João estava batizando antes de Jesus ser crucificado, antes do sangue de Jesus ser vertido. Então, você 
poderia dizer que João, o Batizador, era um profeta do Velho Testamento. Ele fazia parte das leis 
levíticas. Quando ele estava batizando, era o sangue de touros e bodes que traziam o perdão de pecados. 
O batismo de João já havia terminado quando Jesus morreu na cruz. João já havia perdido a cabeça antes 
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de Jesus morrer, então ele não podia batizar alguém para dentro de Jesus. Quando João estava batizando, 
o sangue de Jesus ainda não havia sido derramado. 

Poderíamos dizer então, que o batismo de João era um batismo de boas obras e o batismo de Jesus é um 
batismo da Sua graça para dentro do Seu sangue. O novo batismo, o batismo de Jesus, é para dentro do 
sangue da Nova Aliança e o perdão dos pecados por Jesus. Quando Jesus morreu, a nova promessa passou 
a ter efeito. João não podia nos batizar para dentro dessa nova promessa, mas agora que Jesus vive, Ele 
nos batiza para dentro da Nova Promessa. 

Pedro disse em Atos 2 que na Nova Aliança os nossos pecados são perdoados no batismo. "Arrependam-
se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados." Então parte 
de dar as nossas vidas a Jesus envolve batismo e parte de dar as nossas vidas a Jesus envolve o perdão de 
pecados. Mas existe algo que João nunca poderia nos dar que Jesus pode. Jesus também nos batiza com o 
Espírito Santo. "E receberão o dom do Espírito Santo." 

Em Atos 19, homens foram re-batizados. Quando Paulo os perguntou se já haviam recebido o Espírito 
Santo, responderam: "Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo". Foi isso que fez Paulo 
pensar que precisavam ser batizados novamente. Paulo disse: "Vocês não podem ter batismo para dentro 
de Jesus e não terem o Espírito Santo. Vocês devem ter o batismo errado." Se você está batizado em 
Jesus, também inclui o Espírito Santo. João batizou somente com água, mas Jesus batiza com o Espírito 
Santo. Isso é uma promessa muito poderosa. 

SÃO OS MEUS FILHOS JULGADOS PELOS MEUS PECADOS? 
O Espírito Santo diz em Ezequiel 18 que Deus vê cada um de nós individualmente e a alma que pecar é 
aquela que morrerá. Deus julga o homem que faz escolhas de se rebelar contra Ele. De certa maneira, 
todos estamos debaixo de uma maldição por causa dos pecados do nosso pai Adão. Se você for um 
bêbado no seu lar, então Deus vai julgar seu lar. Esse é o significado das Escrituras em Ezequiel 18. Deus 
remove a Sua presença e existe uma punição sobre o seu lar pelo seu pecado—existe uma falta de paz e 
um rompimento do amor. Seus filhos não vão respeitar você nem te amar. Existem muitos julgamentos 
por pecados em um lar, mas Ezequiel deixa claro que o julgamento que resulta no inferno não é o que seu 
pai faz, mas o que você mesmo faz. 

Existe um julgamento de Deus por causa do meu pecado que deixará as vidas dos meus filhos muito 
tristes. Existe uma maldição sobre todo o planeta Terra por causa do pecado de Adão e Eva. Mulheres 
têm grande dor ao dar à luz hoje. Homens precisam trabalhar com o suor do seu rosto, com músculos 
doídos e costas doloridas. A terra agora produz ervas daninhas e espinhos. A água no riacho pode nos 
deixar doentes. Existem muitas maldições por causa do pecado de nosso pai Adão. Se eu sou um bêbado, 
existem muitas maldições e julgamentos sobre a minha família. O meu filho irá ficar muito triste por 
causa do meu pecado, que pode deixar a sua vida muito, muito difícil. Então, nesse sentido, existe um 
julgamento de Deus sobre meu filho por causa do meu pecado. Mas o meu filho só pode ir para o inferno 
pelos seus próprios pecados. Ele não pode ir para o inferno por causa dos meus. Jesus disse que existem 
quatro tipos de solo. Se o meu filho ama Jesus e a Sua Palavra e O obedece... ele será salvo. Ezequiel é 
muito claro sobre isso. 

CRIANÇAS E BATISMO 
Chega um momento na vida de cada criança quando ela começa a fazer escolhas de se rebelar em seu 
coração. Por causa do pecado de Adão, as crianças às vezes têm problemas de comportamento. 
Provavelmente todas as crianças têm problemas de comportamento, mas estes problemas de 
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comportamento não irão fazê-los culpados do inferno. Jesus disse: "Se você não se tornar como uma 
criança, você não pode entrar nos céus". 

Uma outra vez, ao apontar para as crianças, Ele disse: "O reino de Deus pertence aos que são semelhantes 
a elas." Aquelas crianças não eram batizadas. As pessoas que foram batizadas vinham confessando seus 
pecados. Não há nenhum registro de qualquer criança sendo batizada. Havia muitas crianças, mas não 
temos nenhum relato de crianças sendo batizadas. Eu entendo porque alguém iria querer batizar uma 
criança. Mas as Escrituras são claras: o batismo é somente para aqueles que verdadeiramente crêem que 
Jesus é o Filho de Deus. Somente pessoas que dão suas vidas a Jesus podem ser batizadas. Porque Jesus 
disse que o reino de Deus é para pessoas como estas crianças pequenas, então vamos ter que confiar que 
Deus protegerá a alma de uma criança. Havia muitas crianças nos dias de Jesus, mas não há nenhum 
relato de qualquer uma sendo batizada. Então Jesus deve proteger nossas crianças pequenas. E, quando 
crescerem e tiverem a idade para decidir se vão rebelar-se contra Jesus ou dar sua vida a Ele, uma decisão 
precisa ser tomada. 

A fé judaica é uma sombra da fé Cristã (Hebreus 10). Na fé judaica, vem um dia chamado Bar Mitzvah. É 
um dia quando um menino se torna um homem. Os judeus ensinam que as crianças são iguais aos 
escravos da casa até que tenham a idade suficiente para seu Bar Mitzvah. Depois do Bar Mitzvah, a 
criança torna-se um filho. Isso é uma sombra do que é verdade para nós também. Chega um momento 
quando nossos filhos precisam decidir se vão viver para Jesus ou viver para eles mesmos. A grande 
maioria das crianças com cinco anos nunca poderia decidir isso. Um nenê não pode decidir se irá viver 
para Jesus ou para si mesmo. Talvez uma criança de 10 ou 12 anos pode decidir, por si mesma, se irá 
viver para Jesus ou para si mesma, mas provavelmente não uma criança de 5 porque não entendem quem 
Jesus é. 

Em Atos 2 diz que para ser batizado você precisa se arrepender. Você não pode ser batizado se não se 
arrepender. Acho que na maioria dos casos seria difícil para uma criança de 5 anos entender o que é 
pecado. Se você diz a ela que ela matou o Filho de Deus, será que iria entender? Provavelmente não. 
Somente uma pessoa que consegue entender que ela matou Jesus com seu próprio pecado pode ser 
batizada. Jesus disse que as crianças têm anjos que estão na presença de Deus. O próprio Jesus ensinou 
estas coisas, então precisamos confiar as nossas crianças a Ele... até que tenham idade para decidir por 
elas mesmas. 
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ESPERANDO EM DEUS  
COM NOSSAS VIDAS 
setembro 1996, Malavi, África 

(Algumas verdades preciosas, compartilhadas durante algumas horas juntos com um pessoal de Malaví) 

JUNTOS! 
Exaltemos Seu nome, juntos para sempre!  

Eu busquei o Senhor, 
Ele me ouviu e me livrou dos meus medos! 
Exaltemos Seu nome, juntos para sempre, 

Oh cantem Seus Louvores, engrandeçam ao Senhor! 

Neste cântico baseado no Salmo 34, a palavra "juntos" recebe importante destaque no coro. "Exaltemos 
os Seu nome, JUNTOS para sempre." Existem muitas outras coisas especiais nesse cântico sobre adorar a 
Deus, sobre Deus ouvindo o nosso clamor de oração e Seus anjos nos protegendo do mal e de temores, e 
sobre Deus provendo nossas necessidades e dando-nos boa comida de Sua terra. Todas essas coisas são 
muito especiais. Mas Deus quer que façamos estas coisas JUNTOS. Isso é o mais especial de tudo. 

A VIDA TORNA-SE A LUZ DOS HOMENS 
É um pensamento comum que devemos esperar em Deus para saber se comportar numa reunião do povo 
de Deus juntos, e que devemos realmente buscar a Sua face para ver o que é que Ele deseja. Isso é muito 
verdadeiro. Mas eu creio que muitas vezes não é que estamos esperando em Deus para saber o que fazer 
numa reunião, mas estamos esperando em Deus sobre o que fazer em nossas vidas. Muito do que é 
ensinado quando os santos estão juntos vem de tempos em que os santos andam juntos e choram juntos 
quando não estão numa reunião. Depois, quando os santos estão juntos, conversamos sobre o resultado 
daquele tempo juntos. Ao Deus fazer nosso relacionamento uns com os outros mais profundo, Ele traz 
Seus ensinamentos do céu para nós. Algumas vezes Ele traz estes ensinos para nós através da dor num 
relacionamento, algumas vezes pela dor do fracasso, algumas vezes pela dor do pecado. Outras vezes 
Deus nos ensina por meio de grandes vitórias, algumas vezes Ele usa milagres para nos pegar de surpresa. 
Mas tudo isso acontece no meio da vida diária e ao esperarmos em Deus em nossas vidas diárias juntos. 

Conversamos sobre Jesus uns com os outros todos os dias e resolvemos os nossos problemas juntos para 
aprender Dele todos os dias. Levantamos os braços uns dos outros diariamente quando estamos fracos. 
Porque as nossas vidas estão preparadas e esperando em Deus, pode acontecer de ao todos os santos 
estarem juntos, alguém dizer: "Estou com um problema". E talvez um outro estava passando por uma dor 
e descobriu o sorriso de Deus pela dor. Então quando os Santos estão juntos, esse irmão ou irmã seria 
capaz de falar e compartilhar o que ele(a) aprendeu com os outros. Como podem ver, o ensinamento não 
veio ao se esperar em Deus num lugar fechado, pedindo a Ele o que "ensinar", mesmo que isso poderia 
acontecer. Ao invés disso, veio através de esperar em Deus nos nossos relacionamentos diários, 
obedecendo a Deus nas pequenas coisas de nossas vidas e levantando os braços para ajudar uns aos 
outros. Os ensinamentos em nossas reuniões surgem de vidas compartilhadas diariamente. As coisas que 
Deus me ensinou hoje de manhã ao andar pelo caminho com uma irmã ou irmão ao rirmos ou chorarmos 
juntos—de alguma maneira estas coisas surgem durante a reunião. A VIDA faz as reuniões. 
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É A MESMA COISA HOJE 
Em João 1 foi dito sobre o nosso Jesus que a Vida tornou-se a luz dos homens. A luz para que outros 
possam ver veio da vida que Ele levou. É a mesma coisa hoje. Ao vivermos as nossas vidas para Jesus 
da maneira certa e ajudarmos uns aos outros de todo coração, assim a vida torna-se a luz dos homens. 
Então, esperamos em Deus nas reuniões, mas principalmente esperamos em Deus diante uns dos outros 
todos os dias. As reuniões tornam-se a SOMA de todo mundo amando um ao outro. Os ensinamentos 
profundos de Jesus às vezes surgem das dores profundas do coração. Aprendemos a magnificência da 
paciência e do amor de Jesus ao encontrarmos situações em nossas vidas e precisamos experimentar Sua 
paciência e misericórdia. Por meio disso podemos compartilhar juntos. 

É muito importante entender essas coisas porque a maioria de nós tem pensado que as reuniões são o 
centro ou o foco do Cristianismo. Será que Jesus tinha uma reunião toda semana com os discípulos? Não. 
Toda terça-feira à noite; todo domingo? Não, não foi o que Ele fez. E até hoje Ele não faz. É a mesma 
coisa hoje como foi naquela época. Ele nos ensina ao levantarmos, ao sentarmos, ao andarmos pelo 
caminho juntos. As reuniões são quando a família está junta, ao levantarem-se, ao sentarem-se, ao 
andarem pelo caminho... JUNTOS. A Vida torna-se a luz dos homens. Por isso é tão importante que 
olhemos uns aos outros e amemos uns aos outros fora das "reuniões". Gastamos as nossas vidas uns pelos 
outros lá fora todos os dias. Em 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo disse que se não amarmos realmente uns 
aos outros e levantarmos os braços fracos uns dos outros todo dia, então as nossas reuniões mais fazem 
mal do que bem. Vamos decidir juntos que as nossas vidas, ao invés das nossas reuniões ou 
ensinamentos, vão se tornar a luz dos homens. 

COMECE A JORNADA 
Ao tratarmos e resolvermos as coisas juntos todos os dias, Jesus nos ensina as lições profundas da vida 
que nunca poderíamos aprender com todos os estudos Bíblicos do mundo. Toda a leitura do mundo nunca 
poderia nos mudar da maneira que a experiência da vida pode nos mudar. Coisas profundas que 
desejamos conhecer nunca chegam lá no fundo do nosso coração quando são simplesmente lidas em um 
livro. A Bíblia é 100% verdadeira por completo. É sobre Jesus e Seus seguidores e sobre todos os homens 
de Deus. Mas são histórias de como eles se sentiram e como eles aprenderam com suas experiências com 
Deus. Certamente podemos aprender com as histórias deles. Mas também podemos aprender da mesma 
maneira que eles aprenderam, através de olhar Deus no rosto juntos em nossas vidas diárias. Nesse 
sentido, nós também estamos escrevendo uma parte da Bíblia com nossas vidas. 

A vida não foi feita para ser como uma escola primária onde aprendemos idéias e depois acreditamos em 
certas coisas. A verdade é que essa vida nos foi dada para que pudéssemos nos tornar os mesmos homens 
e mulheres de Deus como aqueles que foram antes de nós—conectados ao mesmo Deus como eles 
eram—profundamente apaixonado pelo mesmo Jesus como eles eram. 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 a deles. Então começamos essa jornada juntos 
ao aplicarmos a Palavra de Deus juntos a nossas vidas. Caminhamos nessa jornada com lágrimas nos 
olhos, com nossos pontos fracos e fortes, amando uns aos outros e ajudando uns aos outros—nas horas 
difíceis e nas horas legais—com nossos olhos em nossa Esperança, nosso Messias. E estamos sempre 
prosseguindo, confiantes que Deus proverá. E com isso Ele nos ajudará ao caminharmos juntos. 

Pedro negou Jesus após andar com Ele durante três anos, mas quando ouviu o cantar do galo, seu coração 
se partiu. E imediatamente estava de volta com seu irmão João. É o mesmo com a gente. Vai haver 
tempos quando fazemos coisas erradas e tempos quando fazemos coisas boas. Mas independentemente do 
que fazemos, devemos fazer juntos com nossos olhos fitos em Jesus e deixar Ele nos fazer mais e mais 
sólidos, mais e mais dependentes dEle com o passar dos dias. A Vida torna-se a luz dos homens. 
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Precisamos aprender muito sobre Jesus por meio de vivermos juntos, ajudando um ao outro. Deus, nos 
ajude a abrir nossos olhos. 

PEDINDO AO PAI JUNTOS... 
Você é um Pai querido. Por favor, nos deixe ouvir somente as coisas verdadeiras e não as coisas que o 
inimigo grita em nossos corações. satanás é chamado de pai de todos os mentirosos. Ele quer mentir para 
nós constantemente, nos contar falsidades. Sabemos que o nosso inimigo é um mentiroso. Ele também é 
um assassino. Ele quer achar meios de nos matar. Mas sabemos que Você nos ama profundamente e Você 
quer nos trazer verdades preciosas que nos libertam. Imploramos, Pai, que nos dê olhos que vêem além 
das mentiras. Sabemos que vamos conseguir porque Você está do nosso lado. Obrigado por essa 
promessa. Obrigado por essa Esperança. As Escrituras dizem e nós sabemos que a ESPERANÇA não irá 
nos desapontar. Confiamos em Ti, e, portanto não seremos envergonhados. Iremos viver e não morrer, 
pelo poder de Jesus. Você é um Rei Soberano. Você decide quando a chuva cai e se a terra irá dar a sua 
colheita. Você decide se as nuvens trazem sombra ou se o sol é abrasador. Você decide se os riachos 
correm frescos e limpos ou se são amargos e nos deixam doentes. Você decide se nossos filhos e filhas 
irão crescer saudáveis até ficarem velhos e se o trabalho das nossas mãos é um fracasso ou bem sucedido. 
Você decide se as nossas conversas podem trazer gozo uns aos outros ou trazer dor. Você decide se há 
uma paz e força em nosso coração ou tristeza e fraqueza. Você é o Único que pode perdoar todos os 
nossos pecados e nos levar num caminho que é verdadeiro. A boa notícia é que Você nos ama muito. 
Mesmo sendo um Rei Soberano e tendo todas as coisas debaixo do Seu controle, é uma boa notícia para 
nós que Você é cheio de compaixão, misericórdia, e bondade. Um Soberano Rei, sim... mas também um 
amado formoso e amigo. Muito obrigado por ser nosso amigo. Você nos levará ao outro lado sob vitória. 
Grande é Seu nome. 
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ESPIRITUALIDADE SENTIMENTAL 
setembro 1996, Mzuzu, África 

Os pensamentos de um irmão, vindos de manhã cedo e compartilhados com os santos durante um tempo 
juntos na África. 

Depois que abri meus olhos esta manhã, abri a minha Bíblia também. A primeira passagem que meus 
olhos caíram tinha as palavras sobre a sombra da morte, assim como em Salmo 23. Provavelmente eu não 
teria considerado expressar isso a vocês, porém essas palavras eram as mesmas e essas primeiras palavras 
que meus olhos viram nesta manhã me trouxeram muita alegria. 

VIVENDO ONDE AS SOMBRAS NÃO PODEM NOS TOCAR 
"Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos." Deus vai remover toda a dor e 
tribulação. Ele apagará todo o nosso desespero. Essa é a Sua promessa. "O povo que caminhava em trevas 
viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz" (Isaías 9:1-2). 

Essa passagem continua a falar de como Deus vai engrandecer nossos corações. Ele expandirá nosso 
gozo. Ele nos fará regozijar como as pessoas regozijam no dia da colheita. Ele despedaçará as cargas que 
estão sobre nós. Ele vai remover a humilhação da nossa derrota. E Ele fará da seguinte maneira: "Porque 
um Menino nos nasceu. Um Filho nos foi dado. E o governo está sobre os Seus ombros. E Ele será 
chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu 
domínio e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão. O zelo do Senhor dos Exércitos 
fará isso" (Is. 9:6-7). 

Seu nome é Jesus: Emanuel, Deus conosco. Jesus nos trará grande gozo. Ele lavará nossa angústia e a luz 
raiará em nossos corações. O coração e a mente e o poder do Senhor dos Exércitos fará isso. O povo 
andando nas trevas (somos nós) verá uma grande luz: O Maravilhoso Conselheiro. Ele nos ajudará em 
todas as nossas tribulações. Ao andarmos pela sombra do vale da morte, nós entendemos que a sombra 
não pode nos fazer mal. É somente uma sombra da morte. Você sabe o que faz sombras saírem correndo? 
Uma grande luz fará ir embora toda sombra. Jesus, nosso Bom Pastor, fará sumir todas as sombras da 
morte em nossa vida. Algumas vezes queremos que nossas cabeças entendam tudo quando na verdade o 
que realmente precisamos fazer é virar os nossos rostos a Jesus. Ele ouvirá o clamor do nosso coração e 
fará o nosso gozo crescer, trazendo grande luz aos nossos corações. Para nós um filho nasceu, um Filho 
nos é dado. Ele é um Conselheiro Maravilhoso, um Pai Eterno. Ele nos ama e nos ajudará se virarmos os 
nossos rostos a Ele. 

"Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu: sermos chamados filhos de Deus, o que de fato 
somos! Filhinhos, agora permaneçam nele para que, quando Ele se manifestar, tenhamos confiança e não 
sejamos envergonhados diante dele na sua vinda" (1 João 3:1; 2:28). O Grego diz: "Olhe para isso e se 
admire com quão maravilhoso amor Deus tem por nós". É uma expressão de "abra nossos olhos e veja o 
quão grande é o Seu amor". 

Há um cântico que às vezes cantamos. Fala sobre como somos mais que vencedores. 

Somos o povo de Deus, chamados pelo Seu nome. 
Tirados da escuridão e livrados da vergonha. 
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Uma Raça Santa—santos todos 
Por meio do Sangue de Cristo, Jesus o Filho. 

Com nossos lábios cantemos uma confissão. 
Com nossos corações defendemos uma só verdade. 

Pois Ele apagou nossas transgressões (nossos pecados), 
Nos reivindicou e nos clamou como sendo Seus, 

Somente Seus. 

Ouçam-nos espíritos das trevas, 
Fiquem sabendo onde nos posicionamos. 

Somos Seu povo, comprados pelas suas feridas 
Comprados pelo Sangue do Cordeiro, 

O Sangue do Cordeiro. 

Por isso que existe tanta tremenda esperança para todos nós. É por isso que satanás vai perder e é por isso 
que somos mais que vencedores: Somos comprados pelo Sangue do Cordeiro! Então com nossos 
corações cantemos essa confissão. Nós defendemos essa única verdade. Porque nosso Jesus conquistou o 
pecado e derrotou a morte, satanás é como um cão sem dentes. Jesus nos amou e nos fez a Sua 
propriedade, somente Seus... 

Algumas vezes precisamos nos lembrar dessas verdades. É difícil ter um dia mau quando lembramos 
essas coisas. Somos mais que vencedores por meio do Filho do Pai de Amor. 

O QUE É "ESPIRITUALIDADE SENTIMENTAL"? 
Existe uma maneira de seguir Jesus que é baseada somente em sentimentos. Quando os nossos 
sentimentos estão bons, amamos Jesus, estamos alegres e cantamos. Mas quando não nos sentimos tão 
bem, não cantamos e nem O adoramos. Acho que a maioria das pessoas tem boas intenções. Acham que 
estão fazendo o melhor. Mas existe uma maneira de seguir Jesus que é bem forte e que não precisa fazer 
de conta que é espiritual. Existe também um caminho que não é estável. Mais uma vez, não estou dizendo 
que tudo é ruim. Só acho que às vezes não entendemos a maneira sólida de seguir Jesus. A maneira 
sólida, como numa rocha, não depende muito de como estamos nos sentindo. Quando falamos de 
espiritualidade sentimental não estamos necessariamente dizendo que alguém tem motivos ruins ou más 
intenções. Talvez é que ainda não viram o rosto de Jesus de uma maneira sólida que um dia irão. 

A VIDA DE JÓ 
Nós lemos que Jó foi o homem mais justo sobre a face da terra. De todos os milhares e até milhões de 
pessoas, Jó amava Deus mais do que qualquer uma delas. Jó obedeceu a Deus mais do que todas as 
pessoas na terra mas havia algo profundo sobre Deus que ele ainda não conhecia. Houve muitas coisas 
ruins que aconteceram a Jó. Ele sofreu muita angústia e dor. A sua saúde acabara completamente. Seus 
filhos preciosos foram mortos. Todos os seus bens foram levados. Sua esposa o mandou amaldiçoar a 
Deus e morrer. Ela desistiu. Então o coração de Jó ficou em pedaços. Ele tinha três amigos que vieram 
visitar ele e eu acredito que aqueles homens realmente amavam Jó. Eles deixaram suas famílias e 
sentaram com Jó sete dias em silêncio total. Eu acho que eles amavam Jó e tinham boas intenções. Mas 
também não conheciam Deus muito bem. Eles disseram muitas coisas maravilhosas e espirituais a Jó 
sobre como uma pessoa boa sempre recebe coisas boas e uma pessoa ruim sempre recebe coisas ruins. Jó 
sabia que isso não podia ser correto. Ele tinha visto coisas ruins acontecerem a pessoas boas e ele tinha 
visto coisas boas acontecerem a pessoas ruins. Então ele não conseguia aceitar o que os seus amigos 
estavam dizendo. 
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De certa maneira Jó teve uma espiritualidade sentimental porque ele ainda não havia deixado Deus fazer 
uma obra mais profunda em seu coração. Ele estava muito contente sobre o quanto ele conhecia Deus. Ele 
se considerava uma pessoa muito boa. Porque ele estava mais perto de Deus do que qualquer outro ser 
humano ele pensou que estava perto de Deus. Ele não percebia que uma folha de grama está mais perto 
do sol do que uma formiga. E que uma árvore está mais perto do sol do que uma folha de grama. Mas 
uma árvore ainda está muito, muito longe do sol. Uma árvore é maior do que a grama, mas ainda é muito, 
muito pequena. Jó não tinha compreendido isso ainda. Ele sabia que estava perto de Deus comparado com 
algumas outras pessoas talvez. Jó não tinha idéia de quão longe ele ainda estava de Deus. O seu coração 
ainda não estava quebrantado sobre o quão longe de Deus ele estava. Toda essa grande dor e toda essa 
perda para Jó, o homem mais justo na face da terra, foram necessários para ele entender essas coisas. 
Depois que passou por toda essa dor, ele declarou: "Meus ouvidos já tinham ouvido a Teu respeito, mas 
agora os meus olhos Te viram" (Jó 42:5). Jó, de certa maneira, teve uma espiritualidade sentimental. Jó 
teve boas intenções e foi um bom homem. Ele não estava fingindo ou fazendo de conta, mas ele estava 
muito longe daquilo que Deus realmente é. 

Se Jó teve uma espiritualidade sentimental, eu diria que todos nós também temos. Claro que há algumas 
pessoas que fingem Cristianismo. Só fazem de conta. Fazem seus rostos aparentarem muito espirituais. 
Querem impressionar as pessoas ao seu redor sobre o quanto amam a Deus. Eles querem que as pessoas 
os vejam amando Deus. Mas não caímos nós nestas mesmas coisas com a nossa tolice e insegurança, 
orgulho e imaturidade? Isso é espiritualidade sentimental. Mas existe uma maneira real de amar Jesus que 
vem por meio de grande humildade e não depende de alguém estar olhando ou não. Vem do coração. 
Espiritualidade verdadeira vem de quebrantamento diante de Deus. Vem de se apaixonar por um Deus 
que perdoa nossos pecados. Talvez a coisa real vai ter algumas expressões no rosto também! Mas vem de 
quebrantamento, não para impressionar. A melhor maneira de nos livrarmos dessa espiritualidade 
sentimental no nosso coração é nos humilharmos diante de Deus e pedir-Lhe para nos ensinar. Peça a Ele 
para nos refinar pelo fogo para que possamos clamar como Jó: "Embora Ele me mate, ainda assim 
esperarei nEle!" 

O problema com a espiritualidade sentimental não é necessariamente que estamos fingindo, mas que 
ainda não tivemos Deus trabalhando profundamente em nossos corações, como Ele quer. É importante 
que não julguemos uns aos outros, mas que ajudemos todos a conhecerem o Deus verdadeiro. Colocamos-
nos diante do Deus verdadeiro para deixar Ele nos queimar com Seu fogo da mesma maneira que Jó foi 
queimado. Haverá um dia de regozijo se nos colocarmos diante de Deus e deixarmos Ele nos queimar. 
Ainda virá um dia de gozo e força. Virá de lá dentro de nós, de maneira profunda. Não para impressionar 
alguém ou para nos fazer sentir melhor com nós mesmos, mas porque temos visto a face de Deus com o 
nosso espírito. 

A Igreja é um grupo de pessoas que andam de mãos dadas umas com as outras no meio das vitórias e das 
angústias para ajudar uns aos outros a serem mais reais. Nenhum de nós é muito real ainda. Claro, a 
árvore está mais próxima do sol do que uma folha de grama, mas temos muito que crescer ainda. Deus 
disse a Jó: "Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Onde você estava quando disse até 
onde os oceanos podiam ir? Onde você estava quando determinei o pôr e o raiar do sol? Onde você estava 
quando eu dei a cada estrela no céu um nome? E você acha que você sabe Me adorar? E você acha que 
você sabe Me obedecer? Cale-se e Eu te ensinarei." Se tivermos um coração que se sujeita ao fogo de 
Deus, Ele nos ensinará a ser mais do que religiosos. Jesus é muito melhor do que religião! Ele nos 
ensinará a conhecê-lo em Seu coração. Isso vem com dor, mas é muito, muito bom. Será que todos farão 
essa jornada conosco? 
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UMA PERGUNTA 
Então o que devemos fazer quando encaramos uma situação em que vemos algo que sabemos deve ser de 
uma certa maneira, mas tudo dentro de você está gritando: "Não é assim!" Como que você muda seu 
coração e sua mente para alinhar com o que sabe? Seu coração e suas emoções estão de um jeito, mas 
você sabe que essa não é a maneira correta de pensar. Como então podemos dar uma viravolta naquilo e 
em fé mudar? 

Alguém já experimentou essa guerra dentro de si? Paulo disse aos Gálatas que o espírito e a carne estão 
em conflito um com o outro. Não devemos ficar surpresos então que haverá guerras em nossos corações e 
mentes. O dia nunca virá quando não existirem mais guerras em nossos corações e mentes. Mas Deus nos 
tem dado armas sobrenaturais para destruir fortalezas. Deus não faz os inimigos irem embora. Os nossos 
inimigos em nossos corações e mentes fazem parte da terra prometida. Quando Deus trouxe Seu povo 
para fora do Egito, pelo deserto para a terra prometida, havia gigantes com armas naquela terra. Isso soa 
como uma terra prometida?! Isso parece um lugar maravilhoso para morar... com gigantes enormes e 
irados? Mas isso é algo muito especial que Deus faz. Ele nos traz para uma terra que mana leite e mel e 
que também tem gigantes enormes e irados. Quanto mais maravilhosa for a terra que Deus nos quer dar, 
maiores e mais feios são os gigantes. Deus faz isso de propósito. Ele faz isso para nos fortalecer. Porque 
Ele tem coisas especiais para nos dar, Ele também nos dá grandes gigantes para nos opor. 

Em Tiago 1 diz que Deus, Ele mesmo, nos dá tribulações para que possamos crescer em perseverança ou 
força. Se crescermos em força, então crescemos em maturidade e seremos mais completos. 

"Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que 
a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês 
sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-
a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade; e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem 
duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal 
pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz" 
(Tiago 1:2-8). 

O verso 2 diz: "Considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações". Esse é 
um segredo de grande poder no Espírito. Se você quer experimentar o poder de Deus em sua vida, você 
precisa decidir ter grande alegria quando as dificuldades virem. Você tem uma escolha quando um 
gigante vem na sua direção com uma grande espada. Junto com os 10 espias você pode dizer: "Eu odeio 
gigantes. Estou com medo." Ou, como Josué e Calebe, você pode dizer: "Obrigado pelos gigantes". 

O nosso Deus nos livrará dos gigantes. Quando eles vêm para sua vida e te opõem, você tem a opção de 
ter uma atitude negativa e ficar com medo ou com raiva; ou você pode puxar a espada do Espírito, 
agradecer a Deus por esse gigante que te opõe, e cortar a sua cabeça fora. Quando as tribulações vierem, e 
elas virão, considere-as como grande alegria. E se você considerar como grande alegria, crescerá em 
perseverança e paciência. E quando os gigantes te oporem, se tiver grande alegria, fé e coragem ao 
encará-los, se esforçando para ter a fé em Deus que terá a vitória por meio de Jesus, então a sua 
resistência e fé crescerão. É um mandamento considerar como grande alegria quando um gigante vem. Se 
crescer em perseverança, irá crescer em maturidade. Crescerá em amizade com Deus e em poder no 
Espírito. Se quiser crescer em amor e no poder do Espírito, então você deve aceitar essas batalhas. 

CORRA PARA A BATALHA!  
Deus traz essas batalhas para que possamos ter um relacionamento com Ele. Sempre há gigantes na terra 
prometida. Quanto mais especial a terra, maiores são os gigantes. Irmãos, peguem suas espadas. Irmãs, 
tomem em mão suas espadas e considerem como grande alegria. Decida, como os homens fortes de Davi, 
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que se vir um buraco no chão com um leão dentro, você vai pular para dentro do buraco e matar o leão. 
Esse é o coração de um grande homem de Deus—ver o inimigo e correr para a batalha. Davi correu na 
direção do gigante Golias. Josué, Calebe, Moises, Davi, Jesus e todo grande homem de Deus corre para a 
batalha. Eles pulam para dentro do buraco e matam o leão. O Reino é tomado à força. Jesus disse que o 
violento toma o Reino pela força. Deus põe gigantes na terra prometido para nosso bem. Não tem 
problema que estejam lá para nos opor. Fiquem contentes em ter gigantes que querem nos matar, porque 
nós vamos ganhar. Os gigantes nos fazem fortes e maduros; fazem-nos como Jesus é. 

Davi teve que se opor ao leão e ao urso para salvar um cordeiro. Então, quando ele encarou Golias, ele 
teve coragem. Porque Davi teve uma pequena batalha com um leão e um urso, ele não ficou com medo do 
gigante Golias e estava preparado para matá-lo. Davi pode livrar o povo de Deus porque agora ele tinha 
coragem. É por isso que Tiago diz para considerar grande alegria quando enfrentar batalhas em seu 
coração e mente. Quando relacionamentos algumas vezes são desagradáveis, quando tentações são 
difíceis, quando nossos estômagos estão com fome, quando pessoas nos odeiam ou falam mal da gente, 
quando perdemos nosso emprego ou quando uma criança morre, todas essas coisas são batalhas como o 
leão e o urso. 

Quando aquelas batalhas virem para nossos corações e mentes (e virão), quando Deus coloca gigantes na 
terra prometida para nós, considere grande alegria. Esteja contente sobre os gigantes. Aqueles gigantes 
vão te ajudar a ter perseverança e paciência. Esses gigantes irão te trazer a plenitude de Jesus. Se 
assumirmos as nossas posições de batalha contra aquele inimigo e não corrermos ou nos escondermos, 
Deus vai usar estas coisas par nos fazer livres e fortes. Não somos livres e fortes porque Deus tira os 
nossos problemas. Somos livres e fortes porque Deus nos faz maior do que os problemas. Você precisa 
saber disso. Essa é a história de Jesus dentro de você. Não queremos que os gigantes vão embora. 
Queremos pular no buraco e cortar fora a cabeça do gigante. Não queremos que Golias vá embora; 
queremos que ele corra em nossa direção para a gente poder matá-lo. Não estamos tentando nos esquivar 
da batalha. Vamos ganhar a batalha porque queremos ser como Jesus—livres por dentro, com fortes 
corações e amor profundo. 

Você pode cometer erros em oração com o corpo todo junto, mas se seus corações estiverem animados 
por Jesus e para a batalha, as coisas ficarão bem. 

UMA OLHADA PARA A VIDA DE PAULO 
Estávamos falando hoje cedo sobre a vida de Paulo. Paulo teve algumas experiências com Deus muito 
especiais e Deus havia aberto seus olhos para ver grandes revelações. Jesus havia aparecido a ele e lhe 
mostrado o paraíso. Jesus havia dado a Paulo ensinamentos que nenhum homem havia ouvido até então. 
Isso quer dizer, então, que Paulo teve uma vida maravilhosa, é isso? Você sabia que Paulo havia sido um 
apóstolo há vinte anos antes de ele vir a entender a lição em 2 Co. 12:8? Ele implorou a Deus três vezes 
para Ele tirar a dor. Deus disse algo para ele que é difícil para nós acreditarmos. Assim como os três 
amigos de Jó, queremos acreditar que coisas ruins não acontecem para pessoas boas. Mas Deus é Deus. E 
Paulo disse: "Tira essa dor de mim. Estou sendo esmurrado por um mensageiro de satanás". Mas Deus 
disse para Seu servo Paulo: "Porque tenho te dado muitas coisas maravilhosas, eu também preciso te 
deixar sentir dor um pouquinho dentro de você para você não ficar orgulhoso ou vaidoso sobre as muitas 
coisas que Eu tenho te falado". 

Paulo ficou surpreso com estas coisas que Deus disse a ele porque ele pensava que poderia orar e a dor 
iria embora. Deus o Pai disse a Paulo: "Você não lembra? Até mesmo Meu Filho foi crucificado na 
fraqueza." Jesus recebeu o poder de perdoar todos os pecados do mundo. Isso porque Ele foi crucificado 
na fraqueza. Não porque Ele era tão poderoso, mas porque Ele era tão fraco. Não porque Jesus nunca teve 
dor, mas porque Jesus sofreu muito. Quanto mais Deus deseja nos usar para a Sua glória, mais Ele quer 
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que nós carreguemos morte em nossos próprios corpos para que possamos trazer vida para aqueles ao 
nosso redor. Quando Deus nos dá grande revelação para ver, quando Deus nos dá dons maravilhosos para 
servi-Lo, Ele precisa também nos dar algum tipo de dor no coração para que não fiquemos orgulhosos ou 
vaidosos. Dessa maneira sempre vamos lembrar que todas as coisas boas vêm dEle. 

Nós não somos os donos das suas boas dádivas. A sabedoria e revelação não vêm de nós porque somos 
tão bons. Assim como Deus fez com Jó e Paulo, assim como Ele fez com Seu Filho Jesus em Isaías 53, 
Ele nos tira as pernas que estão debaixo de nós. O Pai nos passa uma rasteira para que a gente caia diante 
dEle em adoração. Ele faz isso para que nós possamos ser usados por Ele sem ficarmos orgulhosos. Essa 
parte de 2 Co. 12 é muito especial. Paulo disse: "Porque eu sei que todas essas coisas são para o bem de 
Jesus e O fazem contente, então me regozijarei na minha dor. Eu até me alegrarei nas minhas fraquezas. 
Não ficarei feliz com pecado, mas dor... não é problema." Porque queremos fazer a vontade de Deus de 
coração, precisamos escolher estar contentes até mesmo na dor. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa 
fraqueza. Se aceitarmos a dor e O adorarmos mesmo assim, O Seu poder sobrenatural pode trabalhar 
através de nós de muitas, muitas maneiras. Então levantemos as nossas mãos abertas diante de Deus e 
digamos como Paulo disse: "Desejamos ardentemente compartilhar na comunhão dos seus sofrimentos 
para que possamos também compartilhar no poder da vida ressurreta." Este é um mistério do evangelho. 
Não é para pessoas egoístas. É para pessoas que irão se humilhar diante de Deus. Isso é Cristianismo 
verdadeiro e não espiritualidade sentimental. 

Jesus vai vir e nos levar para casa. E neste dia, que gozo encherá nossos corações! Mas por enquanto, 
temos um trabalho a fazer que é preparar a Noiva. É o nosso trabalho amar uns aos outros e ajudar uns 
aos outros para que, como uma Igreja, todos juntos, estejamos prontos para a vinda de Jesus. Nessa altura, 
a nossa personalidade será tanto como a de Jesus que quando Ele vier para Sua Igreja, será um jugo igual. 
Será uma Noiva que se parece com Jesus. Uma noiva que é sábia e muito forte como Jesus. Uma noiva 
que tem muito amor e compaixão para Ele, não é facilmente ofendida, e mantém seus olhos no Pai, assim 
como Jesus mantém. Se mantivermos nossos olhos fitos em Jesus, faremos parte das bodas de casamento 
do Cordeiro. E que gozo encherá nossos corações! 

VIDAS AJUSTADAS E UNIDAS 
Deveria mencionar que alguns santos na cidade de Columbus, Ohio (uns 500 km de Indianapolis) têm 
orado muito por todos vocês e providenciaram financeiramente para que nós pudéssemos vir aqui. Santos 
em uma outra cidade, Phoenix, Arizona, sacrificaram muito da sua pobreza para orar e dar ajuda em 
dinheiro para nós virmos. Ao vocês lembrarem de orar por nós em Indianapolis, orem também pela 
cidade de Columbus e Phoenix porque somos parte deles também. 

Ao vocês lembrarem de orar por todos nós, talvez seja importante entenderem que se há qualquer coisa 
que podemos fazer para servir vocês, é o produto ou resultado de todas as vidas dessas pessoas com as 
nossas vidas hoje. As coisas que Jesus mostra a todos nós—aqui e em Indiana—são os resultados de 
caminharmos de braços dados e ajudando uns aos outros. Quando nos opomos ao pecado em nossas 
vidas, nos momentos quando aqueles ao nosso redor levantam nossos braços fracos, essas são as horas 
que nos fazem ser quem somos. Se há qualquer coisa que podemos oferecer, é só porque outros tentaram 
nos ajudar. Então você não está vendo quatro pessoas, mas 4000 pessoas que tiveram um impacto em 
nossas vidas com o passar dos anos. Agora vocês, também, tiveram um impacto sobre as nossas vidas, 
para o louvor da glória de Deus. Jesus recebe toda a glória, não a gente. Ao vocês terem um impacto 
sobre as nossas vidas, e espero que nós tivemos sobre a de vocês, Jesus recebe toda gratidão. 
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O SACERDÓCIO DOS CRISTÃOS 
Mesmo que uma pessoa seja mais verbal algumas vezes, você deve entender algo sobre o sacerdócio dos 
cristãos. No corpo de Cristo, existem muitas partes e algumas dessa partes são mais visíveis do que outras 
partes. Mas nunca devemos perder de vista o poder de um dom que talvez não seja tão visível. Na igreja 
na cidade onde você está, haverá aqueles entre vocês que falam talvez mais do que os outros. Mas nunca 
subestime ou menospreze o dom que esteja dentro de você, mesmo que não fale muito. O impacto ou o 
valor que você tem nas vidas daqueles que talvez falam mais muitas vezes serve como ajuda para eles se 
tornarem quem são. Seu efeito neles faz os dons deles mais e mais e mais fortes. Quem você é os faz 
serem quem eles são. Talvez nem todos vocês serão tão visíveis como outros possam ser. Mas seus dons 
são o tanto quanto importantes; tenha certeza de que os usa. 

Aqui está um exemplo para te dar coragem de compartilhar os seus dons. Um irmão ou irmã sentada aqui 
talvez não diga muito durante uma reunião, mas pessoalmente, tem pessoas aqui as quais os seus dons 
tiveram mais efeito em me edificar para tornar quem eu devo ser e desafiando coisas em minha vida que 
precisam mudar, que conseguiria te dizer com 10.000 palavras. Se eu conseguir ajudar alguém na minha 
vida inteira a conhecer Jesus melhor, eu terei que dizer obrigado a Jesus muitas, muitas, muitas vezes por 
providenciar pessoas específicas ao meu redor para me ajudar a tornar quem eu sou. Digo isso para teu 
encorajamento porque não importa quem você é, você pode ter uma parte em mudar o mundo para Jesus. 
A minha consciência ficaria culpada se você pensasse que eu sou alguém especial porque eu falo mais do 
que os outros numa reunião. Talvez outros não falam tanto quanto eu, mas em muitas maneiras são heróis 
maiores por causa do impacto que tiveram sobre a minha vida, pelo qual sempre serei endividado a Deus. 

Quero que entenda como cada um de vocês pode mudar o mundo por meio de como vive para Deus e 
como vivem uns pelos outros, ajudando uns aos outros a se tornarem mais como Jesus. Deus não quer 
superstars ou heróis. Ele quer pessoas que irão se submeter a Ele e uns aos outros; Deus quer pessoas que 
estejam dispostas a ser usadas por Ele. 

Uma pergunta foi feita recentemente— 

"sobre estas coisas a qual temos conversado—O Sacerdócio dos Cristãos, como ser mais próximo a 
Jesus e o que uma igreja realmente é—estamos muito longe de outros lugares? Pessoas em outros países 
já sabem destas coisas e estão andando nelas?" 

Quero que vocês saibam de sua grande responsabilidade porque vocês são umas das primeiras pessoas na 
terra a conhecer estas coisas e ser chamadas para andarem nelas. Existem muitas poucas pessoas em 
qualquer país que entendem estas verdades de Deus. Deus tem comissionado você de ir à frente com Sua 
Palavra também. Para todos os lugares que estão próximos a você, vão e espalhem as boas novas do Santo 
Reino de Deus. Deus escolheu vocês como pessoas especiais com uma mensagem especial. Muito poucas 
pessoas, seja na Índia ou Polônia ou qualquer outro lugar no mundo, sabem o que vocês sabem sobre o 
coração de Deus. Deus sussurrou estas coisas nos seus ouvidos sobre Sua Igreja para que vocês possam 
viver essas coisas e espalhar essas coisas. Vocês vão aceitar esta comissão de ir? O evangelho do Reino 
de Deus precisa ir a toda nação. E então virá o fim! Vocês têm um trabalho a fazer que é preparar a 
Noiva. Espero que tenham grande coragem e grande fé com fazer isso. 
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