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                                                                  LEIA 

 

 UBEbooks trata-se de uma ferramenta  desenvolvida pela União de 

Blogueiros  Evangélicos . 

Observamos que muitos blogs de bons conteúdos , não tem uma 

divulgação expressiva, e muitos blogueiros desistem de postar novos 

textos .  O projeto UBEbooks veio para  dar a esses autores a 

oportunidade de terem seus textos  publicados em um portal com uma 

maior visibilidade. A idéia das publicações serem feitas em formato e-

book é para melhor ampliar as plataformas em que os textos poderão ser 

lidos, visando a comodidade do leitor, ou seja, você! 

 Uma das questões que se faz necessário saber, é que os textos contidos 

neste e-book e de total responsabilidade do(s) autor dos textos, pois os 

textos estão da mesma forma em que são encontrados nos blogs de 

origem.  

Este e-book é gratuito, portanto não será permitida a venda ou quaisquer 

formas de obter lucro através desta obra. 
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O pardal, o bebedouro e o seu reflexo 
 

 
 O pátio da escola onde eu trabalho conta com dois bebedouros de pressão, 
aqueles de inox que conseguem refletir as imagens, ainda que de maneira 
distorcida. 
 
É aí que entra o pardal. Todos os dias eu observo que ele chega próximo a 
esse bebedouro e começa a bicar o seu reflexo.  
 
Cada vez ele bica mais forte, e obviamente o impacto que ele sofre também é 
mais forte. Depois ele começa a andar para as outras laterais do bebedouro, e 
repete todo o processo. 
 
Fiquei pensando como que isso poderia se traduzir de maneira simbólica com 
as nossas vidas. Assim como falta algo no pardal para ele conseguir entender 
que aquilo que ele vê nada mais é que seu próprio reflexo, ainda que de 
maneira distorcida, pode ser que nos falte algo que nos permita ver melhor 
algumas realidades. 
 
Dentro disso, veio à minha mente duas opções de interpretação, as quais eu 
pretendo comentar. 
 
1ª - Eu acho que o problema é (ou está com) a outra pessoa, mas o problema 
sou eu (ou está comigo) mesmo: Quando o pardal se põe a bicar aquele que 
julga ser seu oponente, ele só está combatendo a ele mesmo. Algumas vezes 
é assim com a gente, quando não suportamos ver os nossos próprios 
comportamentos em outras pessoas. O problema é que temos muita facilidade 
em ver estes defeitos nos outros, mas não conseguimos vê-los tão claramente 
em nós mesmos. 
 
Então se nos encontrarmos descontentes com a postura de alguém, tentemos 
ver se, na verdade, nós também não fazemos o mesmo. Baseado nisso, 
recomendo a leitura de duas postagens antigas: Descompaixão versus 
Misericórdia e Mestres na vida. 
 
2ª - Eu acho que estou enfrentando outra pessoa, mas, na verdade, estou 
enfrentando algo (ou, no nosso caso, alguém) mais forte do que eu imagino: Se 
o pardal pensasse(,) igual um humano, ele iria supor que aquele pardal que ele 
via era um super pardal. Pois quanto mais duro ele bicava, mais dura era a 
resposta dele. E, se fosse possível ele ir mais além na sua força, ele iria causar 
um auto-nocaute. 
 
O que faltou ao pardal foi entender que ele não deveria medir forças com uma 
estrutura de aço só porque ele adotou a forma de um pardal. A diferença entre 
o bebedouro e o inimigo das nossas almas é que o bebedouro não sabe que 
reflete, não sabe o que reflete e nem quer tirar proveitos disso, enquanto o 
nosso inimigo sabe que pode usar pessoas próximas a nós para nos entristecer 

https://www.jmahfuz.com.br/produto.php/282/bebedouro-de-pressao-ibbl-bag40-inox.html?id_departamento=282
http://receba-blog.blogspot.com.br/2013/08/descompaixao-versus-misericordia.html
http://receba-blog.blogspot.com.br/2013/08/descompaixao-versus-misericordia.html
http://receba-blog.blogspot.com.br/2014/01/mestres-na-vida.html
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e nos fazer pecar. 
 
Para entendermos melhor isso, é só refletirmos nesse texto: Porque não temos 
que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as 
potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes 
espirituais da maldade, nos lugares celestiais (Efésios 6:12 - ACF). 
 
Na primeira interpretação, o que pode faltar para nós é a humildade de 
olharmos para nós mesmos, para vermos se o que odiamos nos outros não é 
algo de nós mesmos. Já na segunda interpretação, o que pode nos faltar é o 
discernimento espiritual de entender que o nosso inimigo pode usar pessoas, 
algumas bem próximas a nós, para nos fazer mal. 
 
Que Deus, que está para nós assim como um humano está para o pardal, e 
que pode entender facilmente que ele está equivocado, nos mostre os nossos 
equívocos, a fim de que vivamos melhor para cada vez mais glorificarmos o 
seu santo nome.  
 
 
 

Roupas usadas e o banho 

Ainda dá pra usar mais uma vez... 

Que diremos pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça abunde? De 
modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos 
ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo 
fomos batizados na sua morte? (Romanos 6:1-3 -ACF) 
 
Não sei se todo mundo tem esse costume, mas não são todas as roupas que 
eu coloco para lavar assim que eu as uso. Tem vezes que julgamos que a 
roupa ainda está apta para uso, e, por isso, a guardamos para usarmos outra 
vez. 
 
Só que um dia desses ocorreu algo bem interessante. Geralmente eu cheiro a 
roupa assim que a tiro. E, se eu considero que ela não está mal cheirosa, eu a 
guardo para uma outra vez. 
 
 
Mas nesse dia eu estava em cima da hora para outro compromisso. Então, eu 
tirei a roupa, a cheirei, e considerei o cheiro normal, só que eu não a guardei. 
Mas, depois do banho, resolvi cheirar a roupa outra vez, quando eu ia guardá-
la. 
 
Creio que eu nem preciso dizer que minha reação foi diferente. Sim, dessa vez 
eu não gostei muito do cheiro da roupa, pois ele me pareceu impróprio para 
uso. Foi aí que me veio à mente que, espiritualmente, isso também acontece 
com alguém que nasce de novo. 
 
Pode ser que, antes do Novo Nascimento, muitas pessoas consideravam 
normal o que falavam, faziam e pensavam. Mas, depois da lavagem gerada em 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/ef/6/12
http://www.biblias.com.br/
http://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/6/1-3
http://biblias.com.br/
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nós pela conversão, entendemos que não tem como permanecermos nessas 
falas, ações e pensamentos, eles precisam ser lavados assim como nós. 
 
E é por isso que Pedro diz a nós o seguinte: Ora, pois, já que Cristo padeceu 
por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que 
aquele que padeceu na carne já cessou do pecado; Para que, no tempo que 
vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, 
mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da 
vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, 
concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis 
idolatrias; E acham estranho não correrdes com eles no mesmo 
desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. (1 Pedro 4:1-4 - ACF) 
 
Deus nos lavou pelo seu sangue, tirando toda a sujeira do pecado. Mas, como 
fazemos para nos mantermos limpos? Pela Palavra de Deus! 
 
O salmista diz, em seu hino mais longo (119) que o jovem purificará o seu 
caminho observando-o conforme a Palavra de Deus, e que ele guardava muito 
bem a palavra dentro de si, para não pecar contra Deus (Salmos 119:9,11). E 
Jesus diz que a Palavra dele nos torna limpos (João 15:3). Por isso, todo 
crente deve lembrar dessa aplicação super prática da Palavra de Deus em 
nossas vidas, que a da santificação, que é a nossa limpeza constante (João 
17:17). 
 
Existe um conflito entre versões bíblicas em Apocalipse 22:14. Algumas 
versões dizem "lavar as vestes" (e dentre essas há algumas, um pouquinho 
mais generosas, que acrescentam, ainda que entre colchetes, ou chaves: "no 
sangue do Cordeiro"), enquanto outras dizem "que guardam os seus 
mandamentos". Tal conflito se deu pelas frases serem bem parecidas no 
original grego (acompanhe a transliteração):  
 
Makarioihoipiountestasentolasautou. (texto da ACF) 

Makarioihoiplinontestasstolasauton. (texto da NVI, AA) 

 
Mas, eu acredito que, dentro do raciocínio anterior, guardar os mandamentos e 
lavar as suas vestes são similares e, por isso, igualmente bem aventurados. 
Por isso, devemos cumprir a vontade de Deus em nossas vidas, a qual, Paulo 
foi inspirado pelo Espírito Santo para dizer que é a nossa santificação 
(1 Tessalonicenses 4:3). 
 
Que Deus nos abençoe, para que sempre estejamos limpos, a fim de que 
possamos rejeitar as roupas que, por mais que nos pareçam limpas, já estão 
sujas.  
 
 
 
 
 
 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/1pe/4/1-4
http://biblias.com.br/
http://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/119/9,11
http://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/15/3
http://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/17/17
http://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/17/17
https://www.bibliaonline.com.br/acf+nvi/ap/22/14+#v14
https://www.bibliaonline.com.br/acf+aa/ap/22/14+#v14
https://www.bibliaonline.com.br/acf+aa/ap/22/14+#v14
http://pt.wikipedia.org/wiki/Textus_Receptus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Texto_Cr%C3%ADtico
https://www.bibliaonline.com.br/acf/1ts/4/3+#v3
https://www.bibliaonline.com.br/acf/1ts/4/3+#v3
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Temperamentos em temperança, o melhor 
tempero 

 
Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e, ainda 
que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já 
não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova 
criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo. (2 Coríntios 
5:16-17 -ACF) 
 
Foi na minha adolescência morta em delitos e em pecados que eu conheci 
osQuatro Temperamentos de Hipócrates. 
 
Naquela época me submeti a algunstestes, os quais declaravam um 
predomínio quase que majoritário de um desses temperamentos. 
 
Quando isso acontece, você assume pra si grande parte das virtudes e defeitos 
desse temperamento. 
 
Mas chegou o dia em que Deus me visitou e operou em mim o que chamamos 
de Novo Nascimento. Desde então, foi como que essas questões de 
temperamento deixassem de existir para mim. 
 
Mas nesses dois últimos anos eu vi essa questão retornar. Não porque eu 
quisesse me re-identificar com elas. O que aconteceu, na verdade, foi que um 
professor de filosofia da escola onde eu trabalho aplicou esse teste em seus 
alunos. 
 
Então dava pra se ouvir pelos corredores: "Ah, eu sou isso com aquilo" 
(referindo-se aos quatro temperamentos, a saber, Fleumático, Melancólico, 
Colérico e Sanguíneo, e suas doze possíveis combinações: FS, FM, FC, MF, 
MC, MS, CF, CM, CS, SF, SM e SC). 
 
Conversei com este professor sobre os quatro temperamentos. E ele me 
mostrou uma forma interessante de analisá-los. Ele dizia que dois deles 
parecem concordar em algum ponto, mas em cada ponto que parece haver 
concordância, são dois os temperamentos que se comunicam. E é por isso 
que, segundo ele, o mais honesto é dizer que temos combinações desses 
temperamentos, em vez de dizer que somos um ou outro. 
 
Depois disso tudo, eu me pus a refletir nas virtudes e defeitos de cada 
temperamento. E eu pude entender que uma conversão genuína pode dirimir 
muitos desses defeitos e pode desenvolver muitas dessas virtudes. 
 
Para o homem sem Deus, ou para o "crente trôpego", esses defeitos podem 
agir como uma muleta, ou serem consideradas um troféu.  
 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/2co/5/16-17
http://www.bibliaonline.com.br/acf/2co/5/16-17
http://www.biblias.com/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_humoral
http://educamais.com/teste-de-temperamento/
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Essas duas pessoas trazem duas características marcantes. Em primeiro lugar, 
eles são incapazes de se entenderem perfeitamente, pois a consciência deles 
está desfocada e seu jeito de ser está deformado pelo pecado. E a segunda é 
que eles são incapazes de julgar bem se determinada característica é virtude 
ou defeito, pelos mesmos motivos da primeira. 
 
Por isso, muitas dessas pessoas falham nos testes. Pois elas acabam 
colocando o que acham que são ou o que queriam ser, e não o que são 
realmente. Também é difícil saber se determinada característica que dizemos 
não gostar mostra que somos o oposto dela ou se não queremos admitir que a 
temos. 
 
Mas podemos nos consolar, pois todas as nossas características podem ser 
tratadas pela Palavra. Algumas permanecerão, mas com alguma ressalva; 
outras serão reafirmadas, pois agora estão sendo vividas com a motivação 
correta; e outras terão que ser abandonadas, pois estão em total desacordo 
com a vontade de Deus.  
 
Sobre os temperamentos, ainda vale dizer que muitos discutem a sua origem. 
Uns dizem que é a genética, mas outros dizem que o ambiente podem 
condicioná-los; já os crentes enfatizam a conversão como o arremate do nosso 
temperamento.  
 
Em vez de ficar com alguma dessas, eu prefiro dizer que toda essa construção 
passa por Deus. Pois foi ele que nos criou (e escolheu quem seriam nossos 
progenitores), nos conduziu em nossas vidas (cuidando dos detalhes do 
ambiente à nossa volta), mesmo em tempos que não éramos regenerados e, 
finalmente, operou em nós o Novo Nascimento. 
 
Se tudo veio de Deus, peçamos a ele que nos ajude. Para que ele, através de 
Seu Santo Espírito, aperfeiçoe a boa obra que ele começou em nossas vidas. 
Dando-nos o autocontrole e o equilíbrio, para que nada do que é necessário 
nos falte (ou sobre). 
 
Que Deus continue nos capacitando para nossa maior missão, que é a de 
glorificar o Seu Santo Nome.  
 
 
 

Cafônicos e Dodecafônicos 

 

"Come mel, meu filho, porque é bom; o favo de mel é doce ao teu 
paladar. Assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria; se a 
achares, haverá galardão para ti e não será cortada a tua esperança." 
(Provérbios 24:13-14 - ACF) 
 
Há uns dias atrás eu caminhava com minha esposa pelo centro da cidade, 
quando começamos a ouvir uma música bem esquisita. Foi aí que ela se 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/24/13-14
http://www.biblias.com.br/
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lembrou de que tinha lido em um site de notícias que viria até a nossa cidade 
um músico famoso, cujo estilo varia entre ritmos brasileiros, jazz e world music. 
 
A música dele não é facilmente entendida por um ouvido treinado em escutar 
as canções na estrutura padrão, por isso dá a entender que ele também 
pratique algum tipo de dodecafonismo, seja no ritmo, na harmonia ou na 
melodia. 
 
Exatamente um dia depois de ver este artista eu encontrei um guitarrista que 
me dizia que bons músicos que ele conhecia estavam ganhando bem para 
tocarem para cantores de sertanejo universitário. Nesse caso, apesar de ser 
uma música com a estrutura bem tradicional (e, portanto, palatável), acaba 
sendo considerada indigesta por quem gosta de um estilo musical um pouco 
mais refinado. 
 
Pensando em tudo isso, eu faço um paralelo com a fé; onde uns parecem 
estudar tanto que começam a não ser mais entendidos pela grande maioria 
(embora considerem que estão lidando com o que há de mais avançado), 
enquanto outros aparentam nutrir um certo apreço por teologias rasas, com o 
pretexto de que a grande maioria não convive bem com tanto requinte. 
 
O texto do início encoraja as pessoas a buscarem o conhecimento da 
sabedoria. Ou seja, essa corrente de teologia rasa, traduções parafraseadas 
em linguagem quase que vulgar e músicas sem profundidade literária e 
doutrinária não pode ser apoiada. 
 
Mas, o que dizer daqueles que estudam demais e se revezam entre um 
farisaísmo cego (embora creiam que vejam) e um liberalismo teológico quase 
que pagão? A estes o próprio proverbista dá a resposta: "Achaste mel? come 
só o que te basta; para que porventura não te fartes dele, e o venhas a 
vomitar." (Provérbios 25:16 - ACF) 
 
Com tudo isso a gente conclui que o equilíbrio nessa questão é a melhor 
medida. Por isso, busque crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, 
crescendo também no conhecimento da Palavra. Mas não deixe que isso te 
faça ensoberbecer, nem se rebelar contra a sã doutrina. 
 
Que Deus nos ajude a sempre compreender a medida certa para cada um de 
nós, e que nos ajude a sermos obedientes a essa medida.  
 
 
 

Milhas, Capas e Lados da Face 

Há quem diga que um tapa é pior que um soco... 

 

Ontem eu conversava com um irmão em Cristo. E ele estava com um panfleto 
de rodeio, o qual ele tinha recebido na rua. Daí eu brinquei com ele: "Que isso, 
crente?". 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/25/16
http://www.biblias.com.br/
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Então ele me disse que tinha recebido esse panfleto de um entregador que 
aparentava ter deficiência mental, e que, por isso, achou chato jogar fora na 
frente dele. 
 
Então eu comentei que já tinha ouvido falar de uma pessoa que amassou o 
folheto evangelístico e jogou na cara daquele que entregou. 
 
Então ele disse que não sabia como iria reagir, embora tivesse dito que poderia 
até ficar bravo, mas que achava que não iria partir para a violência. 
 
Naquele instante eu lembrei que eu costumo me "programar" em situações 
onde eu sei que a pessoa poderá ser hostil. Se eu percebo que dali poderá 
surgir algum tipo de violência, eu já me condiciono a não dar lado para aquilo, 
no sentido de ficar irado e/ou de "pagar na mesma moeda". 
 
Então, mais tarde, outra pessoa conversou comigo. E eu percebi que a 
conversa iria se estender por um período um pouco maior do que de costume. 
Da mesma forma eu já me condicionei a esta situação. Lembrei, no mesmo 
instante, de que algumas pessoas costumam brincar que dar atenção a alguém 
que quer conversar bastante é o mesmo que andar a segunda milha. 
 
Depois disso tudo, na hora em que eu já estava deitado para dormir, eu juntei 
toda essa informação do dia e me lembrei do que Jesus disse no sermão do 
monte sobre dar a outra face, largar também a capa e andar duas milhas 
(Mateus 5:39-42). 
 
Então, hoje cedo eu procurei colocar aqui a minha percepção sobre este verso. 
Sei que poderão haver outras interpretações, algumas até interessantes. Mas 
minha meta aqui não é a de substituir uma interpretação por outra, mas sim 
para complementar a compreensão. 
 
Uns dizem que este é um discurso anti-violência (ou de não-resistência), 
enquanto outros dizem que Jesus está ensinando a diferença entre o 
cumprimento das leis de uma nação (tendo o "olho por olho, dente por dente..." 
como, na verdade, uma lei penal judaica) e a vingança (justiça com as próprias 
mãos). 
 
Outra interpretação é mais sofisticada. Lá diz que ferir a face direita era bater 
com as costas da mão, num sinal de superioridade (pois era indecoroso bater 
com a mão esquerda). Ao oferecer a outra face, você dava a chance da pessoa 
te ferir com a palma da mão, fazendo ele se colocar numa situação de 
igualdade. 
 
Quanto à largar-lhe capa, ele faria a pessoa descumprir uma lei dada por 
Moisés. E quanto a outra milha, ele fazia a pessoa descumprir uma lei romana. 
Ou seja, algumas pessoas entendem que estes versos ensinam as pessoas a 
não reagirem com violência, mas forçar o opressor a descumprir as leis, 
ficando sem a razão. 
 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/5/39-42
http://www.bibliaonline.com.br/acf/ex/21/24
http://www.bibliaonline.com.br/acf/dt/24/10-13
http://www.bibliaonline.com.br/acf/dt/24/10-13
http://en.wikipedia.org/wiki/Angaria_(Roman_law)


 
12 

O que eu tenho entendido neste texto é que devemos estar cientes do que nos 
pode acontecer, antecipando-nos ao problema, para não permitir que ele nos 
desperte a ira. Por exemplo, se você estiver ciente de que alguma pessoa 
poderá amassar o folheto e jogá-lo na sua cara, você só deve se condicionar a 
não deixar que aquilo te faça reagir com violência. Talvez ninguém vá fazer 
isso, mas você já está preparado. 
 
O verso 19 do primeiro capítulo de Tiago diz: Portanto, meus amados irmãos, 
todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar (Tiago 
1:19 - ACF). Conhecendo um pouco a natureza humana, eu digo que uma 
pessoa despreparada é tomada rapidamente pela ira. 
 
E, em muitos casos, ser tomado pela ira nos leva a fazermos coisas erradas, 
correndo o risco de tornarmos as coisas piores do que já estão. Um bom 
exemplo são as mortes que acontecem por causa de brigas no transito. 
 
Então a questão não é realmente dar a outra face, largar também a capa ou 
andar mais uma milha, mas sim estar preparado para isso. Se isso não chegar 
a acontecer, você não perde nada; se acontecer, você já está preparado. 
 
Por isso, aprenda a se "programar", para nunca ser pego de surpresa. Sei que 
haverão momentos que seremos pegos de surpresa. Mas, para isso, devemos 
contar com a ajuda do Espírito Santo, para nos segurar na hora, e já estarmos 
precondicionados, através da Palavra, a reagirmos de uma maneira que agrada 
a Deus. 
 
Que Deus nos abençoe, para que saibamos agradar a Deus através das 
nossas ações e reações e que ele não permita que andemos despreparados.  
 
 

Mestres na vida 

Mestre, ensina-te a ti mesmo. 

Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? (Romanos 2:21 -
 ACF) 
 
Creio que um grande problema dos nossos dias, do qual até eu me considero 
vítima, é o de determos muito tempo para dizer como que deve ser uma ou 
outra coisa, não sobrando tempo para vivermos o que dizemos ser o certo. 
 
Podemos falar sobre a oração correta e a errada, mas podemos só ficar 
falando, deixando pra lá a prática da oração. Podemos falar sobre a 
superioridade harmônica e melódica dos hinos antigos frente a muita coisa de 
gosto duvidoso dos nossos dias, mas podemos deixar de louvar a Deus com 
eles em todo o tempo. 
 
Podemos inclusive dizer que o louvor a Deus está além da música, mas 
podemos não viver este louvor. 
 
Nós que dizemos que certas terminologias que são usadas no meio cristão 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/tg/1/19
http://www.bibliaonline.com.br/acf/tg/1/19
http://www.biblias.com.br/
http://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/2/21
http://www.biblias.com.br/
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estão erradas, temos tentado ter um falar santo, no que diz respeito a 
maledicências e palavrões? 
 
Nós que dizemos que fomos milagrosamente regenerados por Deus, em vez 
de simplesmente convencidos por técnicas de persuasão humana, temos vivido 
em novidade de vida? 
 
O texto que eu citei anteriormente era de judeus que confiavam na circuncisão 
e na observância das leis. Lá é dito que eles sabiam qual é a vontade de Deus, 
aprovavam as coisas excelentes, sendo instruído por lei. Também é dito que 
eles confiavam ser guias de cegos, luz do que estão em trevas, instruidor dos 
néscios, mestres de crianças e que tinham a forma da ciência e da verdade na 
lei. 
 
Tendo eu nascido gentio, porém tão filho de Adão quanto um judeu, nasci não 
tendo capacidade de, por mim mesmo, viver de uma maneira que agradasse a 
Deus assim como qualquer judeu. Mas, como sua misericórdia e seu amor 
desde sempre se mostraram grandes para comigo, em um belo dia fui 
regenerado através do Espírito e da Palavra. 
 
Desde então ocorreu uma cirurgia espiritual na qual uma nova natureza foi 
implantada em mim. Daí pra frente eu também tenho me considerado alguém 
que aprova as coisas excelentes e que tenho conhecido a santa vontade de 
Deus pra mim. 
 
Mas nem mesmo o fato disso tudo ter acontecido em minha vida me isenta de, 
de vez em quando, me encontrar nessa mesma lista de repreensão de Paulo. 
E, que bom que eu posso ser repreendido! 
 
Gosto quando Davi diz ser uma ovelha consolada pelo Senhor através da sua 
vara e de seu cajado. Alguns dizem que isso é a prova de que o Bom Pastor 
não agride as ovelhas; eu já diria que esta é a prova de que ovelha de verdade 
não acha ruim ser repreendida, muito pelo contrário... 
 
Acho que o grande problema está em se gastar por quem não vai entender o 
recado. Para muitos a oração acaba sendo a única coisa que podemos fazer. 
Já para outras vale, além da oração e muito mais do que os discursos, o 
próprio exemplo da nossa parte. 
 
Então o segredo é ensinarmo-nos a nós mesmo antes de seguir na prática do 
ensino. Primeiro viver para depois falar. Buscar o prazer que se tem na vida de 
oração, de meditação da palavra e da busca constante por separar-se do 
mundo. 
 
Veja o que aconteceu depois do sermão da montanha: 
E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da 
sua doutrina; Porquanto os ensinava como tendo autoridade; e não como os 
escribas. (Mateus 7:28-29 - ACF) 

O que deixou a multidão admirada, muito mais que o teor em si, foi o fato do 
próprio Jesus viver aquilo que ele pregava, ao contrário dos escribas. Aliás, ele 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/7/28-29
http://www.biblias.com.br/
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tanto pregava o que vivia quanto vivia o que pregava.  
 
Que Deus também nos conceda a graça de pregarmos o que vivemos e de 
vivermos o que pregamos.  
 
 

Nossa maior rival 

Nós, os crentes, temos a plena consciência de que a nossa peregrinação até a 

terra prometida é difícil e cheia de perigos. 

 

Assim como o povo de Israel que, até a sua chegada à terra prometida, teve 

que guerrear em algumas ocasiões, também teremos que conviver com esta 

realidade de guerra na nossa caminhada. 

 

Quando pensamos em guerra, logo nos vem a mente o diabo e seus demônios, 

mas há uma rival que por muitas vezes logra êxito, nem tanto por sua força, 

mas por nossa negligência. E esta rival é a nossa carne. 

 

Há um provérbio inglês que diz "Não há pior inimigo que um falso amigo." E a 

própria Bíblia mostra como esse provérbio é verdadeiro: 

 Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia 
do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. (Salmos 41:9 - ACF)  

 Pois não era um inimigo que me afrontava; então eu o teria suportado; 
nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria 
escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. 
(Salmos 55:12-13 - ACF) 

Podemos dizer que a carne é uma falsa amiga porque ela convive com a gente 

em todo o tempo. Temos plena noção de que aquele que tem a semente de 

Deus não permanece numa vida de pecados, clara alusão à troca de natureza, 

gerada pelo novo nascimento. E como esta troca de natureza é, na verdade, 

uma troca de "DNA", sabemos que o novo nascimento só pode ser operado por 

Deus.  

 

Mas, apesar disso, sabemos que a carne vive querendo testar a sua 

popularidade e proeminência dentro de nós. E, em alguns momentos, 

acabamos sendo surpreendidos em alguma manifestação oriunda da natureza 

carnal. 

 

É óbvio que nossa reação é diferente depois de regenerados. O que, antes, 

podia ser símbolo de orgulho, agora se traduz em vergonha para nós. Por essa 

causa muitos crentes choram. Mas a estes temos uma palavra do Nosso 

Senhor: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados; 

(Mateus 5:4 - ACF) 

 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/41/9
http://www.biblias.com.br/
http://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/55/12-13
http://www.biblias.com.br/
http://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/5/4
http://www.biblias.com.br/
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Obviamente que, como foi dito, o crente verdadeiro, o qual nasceu de novo, 

não tem mais prazer no pecado, antes o abomina. Mas, não podemos dizer 

que não pecamos mais.  

 

Na carta de Paulo aos Gálatas ele fala sobre a Lei e a Graça, para uma igreja 

que estava sendo bombardeada por judeus que queriam que a fé em Jesus 

conservasse os traços judaicos, requerendo inclusive a circuncisão. 

 

Mas nem numa carta que exalta a Graça de Jesus, dizendo que a mesma é 

superior à Lei, ele deixa de advertir a igreja quanto ao perigo da carne: "Porque 

vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para 

dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor." (Gálatas 5:13 -

 ACF) . 

 

Sobre a carne, ele a descreve: "Porque as obras da carne são manifestas, as 

quais são: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, 

inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, 

homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das 

quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas 

não herdarão o reino de Deus." (Gálatas 5:19-21 - ACF)  

 

Mas há uma solução para vencermos esta luta: "Digo, porém: Andai em 

Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne." (Gálatas 5:16 - ACF). 

Por isso é importante que a oração e a meditação na Palavra seja uma 

constante em nossas vidas. 

 

Ao contrário dos gatos do desenho, nós não temos a mesma vontade de pecar 

que antes. Mas não devemos julgar que isso nos credencie a nos submetermos 

a tentações para provarmos nossa regeneração. Jesus soube identificar isso 

quando foi tentado a se jogar do pináculo do templo (Mateus 4:5-6), mas ele 

não cedeu, pois sabia que não podemos tentar a Deus. 

 

Mas, assim como os gatos do desenho, é importante podermos contar com a 

ajuda um dos outros, não ficarmos isolados e não deixarmos de estar em 

comunhão com Deus, juntamente com os irmãos. Por isso que Salomão, 

através da sabedoria dada por Deus, nos diz que aquele que se isola busca 

satisfazer seu próprio desejo (Provérbios 18:1). 

 

Paulo nos diz que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas 

paixões e concupiscências. (Gálatas 5:24 - ACF). Jesus vai mais além, dizendo 

que essa crucificação deve ser diária: "Se alguém quer vir após mim, negue-se 

a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me.". 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/gl/5/13
http://www.biblias.com.br/
http://www.bibliaonline.com.br/acf/gl/5/19-21
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http://www.biblias.com.br/
http://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/4/5-6
http://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/18/1
http://www.bibliaonline.com.br/acf/gl/5/24
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Que Deus nos ajude nesta luta contra esta rival traiçoeira. E que venhamos 

obtendo nossas vitórias diárias contra ela, pois esta é a vontade de Deus (1 

Tessalonicenses 4:3) e nisso o Senhor é glorificado (2 Tessalonicenses 1:11-

12).  

 

Os doentes e os hospitais 

A igreja é o Hospital de Deus 

Os sãos não necessitam de médico, mas, sim, os que estão doentes; eu não 
vim chamar os justos, mas, sim, os pecadores ao arrependimento. (Marcos 
2:17 -ACF) 

Muitas vezes os crentes são acusados de contrariarem alguns ensinos de 
Jesus. Algumas pessoas afirmam que os crentes julgam pela aparência, que os 
crentes só aceitam entre eles quem está com um padrão moral elevado e que 
tendo Jesus vindo para os doentes e não aos sãos, os crentes de hoje são, na 
verdade, os fariseus. 
 
Mas a verdade é simples. Foi Jesus mesmo quem disse que podemos analisar 
as pessoas pelos frutos. Porque de uma arvore boa não poderia dar maus 
frutos, nem uma árvore má poderia dar bons frutos. 
 
Sobre o fato dos doentes e dos sãos, Jesus traça um paralelo entre ser são e 
doente e entre ver e estar cego: 
E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não 
veem vejam, e os que veem sejam cegos. 

E aqueles dos fariseus, que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: 
Também nós somos cegos? 

Disse-lhes Jesus: Se fôsseis cegos, não teríeis pecado; mas como agora 
dizeis: Vemos; por isso o vosso pecado permanece. (João 9:39-41 - ACF) 

Na verdade a pessoa que se encontra em comunhão com a igreja é aquela 
que, sendo doente, vem sendo medicada e vem apresentando um considerável 
quadro de melhora. Ninguém é, verdadeiramente, saudável, e Jesus sabia bem 
disso. O que Jesus disse, na verdade, é que ele não veio para quem se achava 
saudável, mas sim para aqueles que reconheciam estar enfermos. 
 
Longe de mim esteja querer adicionar sentidos e palavras às sagradas 
escrituras. Mas eu vejo o texto do início da postagem da seguinte forma: 
 
Os "sãos" não necessitam de médico, mas, sim, os que estão doentes; eu não 
vim chamar os "justos", mas, sim, os pecadores ao arrependimento. 
 
Então o que vemos são crentes verdadeiros e igrejas verdadeiras; falsos 
crentes e falsas igrejas.  
 
O falso crente é um doente que está no hospital, mas que não está sendo 
medicado. Certa vez eu estava acompanhando minha esposa no hospital 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/1ts/4/3
http://www.bibliaonline.com.br/acf/1ts/4/3
http://www.bibliaonline.com.br/acf/2ts/1/11-12
http://www.bibliaonline.com.br/acf/2ts/1/11-12
http://www.bibliaonline.com.br/acf/mc/2/17
http://www.bibliaonline.com.br/acf/mc/2/17
http://www.biblias.com.br/
http://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/9/39-41
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público. Talvez pela carga emocional, eu acabei passando mal também. Não 
perdi a oportunidade, já dei entrada também para ver se resolviam o meu caso. 
 
Já o falso crente é o acompanhante que vê o amigo sendo medicado, mas ele 
mesmo não se considera doente, nem que precisa de tratamento. Então ele 
corre o risco de passar todo o tempo no hospital, sem que ele usufrua dos seus 
benefícios. 
 
Já as falsas igrejas são como hospitais que convencem o doente de que ele 
não tem nada, ou de que o problema dele não é tão sério assim. É como que 
se eles receitassem um remedinho pra dor de cabeça pra quem está com um 
tumor no cérebro. 
 
Jesus disse que veio chamar os pecadores ao arrependimento. E 
arrependimento é exatamente o reconhecimento de que somos doentes 
(pecadores) e que não há uma maneira em nós mesmos de sermos curados 
(justificados). Da mesma forma que só os anticorpos não dão conta de 
determinadas doenças, não há em nós mesmos a capacidade de alcançarmos 
a justificação diante de Deus. 
 
Se o arrepender-se é como reconhecer que está doente, o ser regenerado é 
como receber o medicamento que interrompe o avanço da enfermidade; o 
congregar é o mesmo que fazer exames de rotina, para que a enfermidade siga 
sobre controle, e o ouvir a palavra é o mesmo que prosseguir com o 
tratamento. 
 
O falso evangelho de hoje não tem alertado ao pecador quanto à sua 
enfermidade e muito menos quanto à impossibilidade do enfermo se curar 
sozinho. O falso evangelho costuma "dar alta" para seus pacientes cedo 
demais, ou quase que imediatamente já diz que o tratamento mais pesado 
pode ser substituído pelo soro. 
 
Um outro tipo de falso crente é daquele que teve um convencimento superficial 
de que está enfermo. Mas, antes mesmo de receber o verdadeiro tratamento já 
se auto-medicou, ou se convenceu de que já está bem. Igual aquelas crianças 
que, vendo o tamanho da agulha da injeção exclamam: "Já estou bem! Já 
estou bem!" 
 
Outro caso pode ser da pessoa que está tomando soro, sendo que logo será 
adicionado a ele o remédio que irá trazer a cura. A pessoa já achando que 
recebeu o remédio e a cura acaba tirando o soro do seu braço, fazendo todos 
pensarem que ele continua recebendo o tratamento. 
 
Não entendo de hospitais. Mas imagino que uma pessoa que esteja ocupando 
um leito sem estar recebendo o tratamento está tomando o lugar de alguém 
que precisa. Outro fato é que, dependendo da doença, a pessoa não pode 
estar em contato com as demais. Então, se ela se submeter ao tratamento 
(disciplina), ela fica um tempo apartada das demais, para depois poder retornar 
ao convívio já sem essa enfermidade. O que vemos ultimamente são muitas 
pessoas pulando a janela do quarto em que estão, para voltarem para suas 
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casas ou para se medicarem naqueles hospitais negligentes. 
 
Neste mundo contamos com a necessidade de, muitas vezes, pagarmos para 
termos um bom atendimento. O lindo em Jesus é que apesar e além de só ele 
ter a cura, ele a oferece gratuitamente, embora lhe tenha custado a própria 
vida. 
 
Que Deus continue abençoando a gente, a fim de que, como nós, muitos 
venham reconhecer que são enfermos e que precisam do tratamento que só 
Jesus pode dar. E que Deus se compadeça daqueles que estão vivendo em 
falsificação, a fim de que encontrem a verdade.  
 
 
 

A descartabilidade dos nossos dias 

Acreditem! Eu já fui do tempo em que as fotos eram tiradas em máquinas 
fotográficas de filme (aqueles que muita gente usou para assistir ao eclipse do 
sol). 
 
Lembro-me dos filmes de 12, 24 ou 36 fotos, e do quanto as fotos precisavam 
ser bem escolhidas, tanto na hora de tirar, quando na hora de revelar. 
 
Hoje em dia as coisas já estão bem melhores, dependendo do ponto de vista. 
Hoje em dia as pessoas podem tirar milhares de fotos por ano, algumas até 
mesmo sem querer. 
 
Concordo que registros fotográficos em determinados momentos são realmente 
importantes, pois tais registros podem nos trazer à memória bons momentos e 
coisas que realmente devemos conservar. 
 
Mas eu acredito que nem 5% das fotos tiradas recentemente seriam dignas de 
serem reveladas e guardadas em um álbum. Já observei pessoas que tiram um 
número exagerado de fotos, algumas tão irrelevantes quanto essa da Monalisa 
Moderninha. 
 
Indo um pouco mais adiante, eu vejo que, assim como muitas fotos de hoje, 
muitas postagens que vemos hoje em dia nos blogs não farão o menor sentido 
daqui um tempo. 
 
Por exemplo, hoje em dia está um verdadeiro show de postagens sobre uma 
brincadeira em uma famosa rede social deste tempo (década de 2010), 
conhecida como Facebook, onde a pessoa que errasse a charada proposta 
teria que colocar a foto de uma girafa no lugar da foto do perfil por três dias. 
 
Em pouco tempo se levantou uma pessoa que disse que essa brincadeira, na 
verdade, era um tipo de armadilha espiritual. E, em seguida, muitas outras 
pessoas usaram seu blog para falaram sobre essa declaração, muito mais 
contra que a favor. 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://pt.wikipedia.org/wiki/Girafa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Perfil_(comunidade)
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Mas, como eu disse, pode ser que daqui um tempo ninguém mais saiba o 
que foi uma girafa, ou o que foi o Facebook. E toda essa energia desprendida 
para estar na "crista da onda" não trouxe tantos benefícios para seus leitores. 
 
Só que a minha maior preocupação nem é tanto com o futuro dos blogs ou das 
suas postagens. Na verdade minha preocupação está sendo com os efeitos 
dessa descartabilidade e superfluidade dos nossos dias até mesmo na 
pregação. 
 
Me parece que as pregações estão, em muitos lugares, sendo consideradas ou 
se tornando tão descartáveis quanto as milhares de fotos e postagens dos 
nossos dias. Talvez um pouco disso se deva a igrejas que fazem vários cultos 
no mesmo dia ou aquelas que recebem, por e-mail da liderança, qual é a 
mensagem que deve ser trazida ao povo. 
 
Por isso, as pessoas que têm esta honra de pregar nos cultos devem buscar a 
direção de Deus, para que as mensagens procedam dele, e não delas. Essas 
pessoas devem, também, buscar evitar falar de assuntos do momento, e 
buscar apenas as palavras de Deus, que são eternas e intemporais. E não 
devem fazer isso como que sendo uma árdua obrigação, pois isso faz com que 
não sejamos nada diferentes dos papistas... 
 
Uma das coisas mais interessantes numa pregação dirigida por Deus é seu 
impacto no momento e sua fixação no passar dos anos. Muitos crentes trazem 
em sua mente mensagens que ouviram há muito tempo atrás, mas que 
ressoam dentro deles como que se tivesse sido acabado de ouvir. 
 
Que Deus mantenha sua palavra viva em nossos corações e que as pregações 
não sejam apenas um protocolo dos nossos cultos, nem apenas uma troca de 
obrigações entre quem prega e quem ouve a pregação, mas que seja 
realmente uma manifestação clara do querer de Deus sobre o seu povo aqui na 
terra.  
 
 

Bolinho de Chuva Gospel 
 
 

 
Conheço a minha esposa há quatro anos, e estamos casados a pouco mais de 
um ano e meio. Por isso mesmo, tem histórias dela que eu ainda nem conheço, 
mas que, quando lembradas por ela, são contadas a mim. 
 
Ontem estávamos conversando sobre alimentos e ela se lembrou de que ela 
decidiu fazer, logo que começou a se aventurar na cozinha,  um "bolinho de 
chuva salgado". 
 
Como ela só sabia fazer o bolinho de chuva tradicional (ou seja, o doce), ela 
pensou, por sua inexperiência na época, que era só colocar o sal em vez do 
açúcar. 
 

É só colocar "Gospel" que tá tudo certo. Será? 
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Então a receita pedia sete colheres de açúcar, as quais ela trocou por sete 
colheres de sal. Resultado: o bolinho de chuva dela ficou extremamente 
salgado, impossível de comer. 
 
 “kkkkkkk...” 
 
 
Depois de muitas risadas, eu acabei pensando se, figuradamente, não fazemos 
isso no quesito "gospel". 
 
Gospel deriva de God-spell, expressão do inglês antigo que significa "boas 
novas", ou seja, evangelho. Sendo assim, gospel surgiu essencialmente como 
um substantivo e, com o passar do tempo, acabou se tornando um adjetivo, 
inclusive no Brasil. 
 
Meu temor é se não estamos cometendo o mesmo engano que minha esposa 
cometeu quando mais nova quando damos o nome de gospel para coisas que 
dificilmente refletem alguma virtude do evangelho, como show gospel, balada 
gospel, carnaval gospel, funk RJ gospel, arraiá gospel, reality show gospel e, 
pasmem, até pornô gospel. 
 
Na visão de Pedro, em Atos 10, na história do Centurião Cornélio, o Senhor 
disse a Pedro, em relação aos gentios (e aos alimentos), que não era para ele 
considerar comum (imundo, profano) aquilo que Deus havia purificado 
 (tornado santo). Hoje em dia está sendo mais prudente dizer para não 
"tornarmos santo" aquilo que Deus mesmo chamou de abominável e profano. 
 
A respeito disso, deixo um daqueles "ais" de Isaías: "Ai dos que ao mal 
chamam bem, e ao bem mal; que fazem das trevas luz, e da luz trevas; e 
fazem do amargo doce, e do doce amargo!" (Isaías 5:20 - ACF) 
 
Que Deus tenha misericórdia de nós e que ele nos mostre claramente o que é 
santo e o que é profano, para que não chamemos de profano o que ele tem 
tornado santo, nem "tornemos santo" aquilo que ele chamou de profano.  
 
 

Interdependência & Vida 
O que as revistas e os jornais podem nos ensinar? 

 
Esses dias eu encontrei esses jornais, revistas e panfletos sobre uma mesa 
que fica num ambiente aberto. Elas estavam todas alinhadinhas, uma sobre a 
outra. 
 
Conforme ventava, algumas revistas começavam a serem levadas pelo 
vento. Então vinha alguém e as alinhava outra vez, e o ciclo se repetia. 
 
Vendo que a situação não ia ficar muito diferente daquilo eu resolvi olhar mais 
de perto. Foi aí que eu tive a ideia de arranjar esses jornais, revistas e 
panfletos conforme está nesta foto. 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/10
http://www.bibliaonline.com.br/acf/is/5/20
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Esse arranjamento permitiu que a parte de cima de cada calhamaço servisse 
para segurar o calhamaço seguinte. Sendo que a própria parte de baixo do 
calhamaço também fosse segurada pelo calhamaço anterior. Nisso cada um 
segurava e era segurado e, depois disso, o vento não foi mais capaz de levar 
as folhas embora. 
 
Além dos jornais e revistas, que foram divididos em três calhamaços, ainda 
tinham um panfleto bem leve, que não tinha força para segurar os demais. 
Esses acabaram ficando embaixo de dois calhamaços. Ou seja, a força dos 
três calhamaços serviu inclusive para sustentar pequenos panfletos que, de tão 
leves, nem estão aptos a ajudar. 
 
De vez em quando acontece de pequenas histórias como essas acabarem 
virando um motivo de reflexão pra mim, dessa vez a regra se manteve. Pensei 
logo na interdependência e em como é importante ser membro ativo de uma 
comunidade cristã sadia. Pois nela a interdependência flui naturalmente, como 
consequência de seguir uma fé verdadeiramente bíblica. 
 
Na hora me veio à mente o texto de Hebreus 10:24-25 E consideremo-nos uns 
aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a 
nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns 
aos outros; e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. 
(ACF) 
 
Algumas pessoas usam esse texto para dizerem que seus membros não 
devem abandonar a sua denominação, pois entendem aqui o termo 
congregação como a denominação a qual fazem parte. Mas analisando o termo 
grego usado pelo escritor de Hebreus para congregação (episynagogin) vemos, 
como construção básica, "Epi" + "Syn" + "Agoge". 
 

Epi alude ao que vem primeiro, ou que está posição superior (acima), como é o 
exemplo de epiderme (posição superior (mais acima) da pele (derme)), Syn 
alude a junto, mesmo, como é o exemplo de sincronia (ao mesmo tempo 
(cronos)) e Agoge alude a condução, como é o exemplo de pedagogia 
(conduzir a criança (peda/pedo)). Sendo assim, episynagogin, me faz pensar 
em uma condução mútua de posição superior. 

A posição superior, no que diz respeito à fé, se refere claramente a Deus. 
Então a condução é feita primeiramente por Deus, passando pela cooperação 
mútua das pessoas. Sendo assim, o próprio Deus nos deixa claro que ele 
deseja soberanamente que a nossa condução se dê por meio da 
interdependência. 

Quando passamos a analisar o termo Congregar vemos algo ainda mais 
interessante. Temos o termo "con" que, de vez em quando, também aparece 
como "co", que nos dá a ideia de "juntamente com", como o caso 
de Cooperar (operar junto com). E o "gregar" vem de grei, que alude a 
rebanho. Congregar, então, significa ser e estar juntamente com o rebanho. 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/hb/10/24-25
http://www.biblias.com.br/
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Quando compomos uma comunidade cristã sadia, que verdadeiramente se 
compromete com a Palavra de Deus, nos sentimos amparados e apoiados. 
Sabemos que existem pessoas que, de fato, se preocupam com a gente e que 
não querem que o pior sobrevenha sobre a gente. 

Se alguém tem alguma fraqueza e/ou dificuldade em alguma área, os demais 
irmãos podem ajudar a evitar que este sucumba em meio ao problema. O 
simples fato de se reunirem já promovem um ambiente agradável, onde o estilo 
de vida da Nova Sião já se faz real, sendo, assim, um oásis em meio ao 
deserto, que é este mundo sem Deus. Cada um recebeu um dom e um 
chamado da parte de Deus, os quais poderão ser usados para o bem de toda a 
comunidade. 
 
Geralmente quem se mostra contrário à ideia de igreja tem algum tipo de 
desejo incompatível com a fé, e joga a culpa no grupo para tentar sair por cima 
e, se sentir agora autorizado a fazer o que deseja. Para isso não só a igreja 
paga o preço, mas também líderes e a própria Palavra de Deus. 
 
A Bíblia também nos alerta sobre isso: "Busca satisfazer seu próprio desejo 
aquele que se isola; ele se insurge contra toda sabedoria" (Provérbios 18:1 -
 ACF). Por isso, compor uma congregação é, também, uma boa garantia contra 
cedermos às tentações. 
 
A figura também nos mostra que, apesar de diferentes "papeis" todos acabam 
sendo importantes para o sustento de todo o calhamaço. Isso nos mostra que 
nem mesmo os que ocupam cargos de liderança numa congregação seja não 
tão dependente quanto os outros. Se um jornal ficar sobre o arranjo, pode até 
parecer bonito, mas ele será levado pelo vento. 
 
Com isso fica claro que o que administra, o que profetiza e o que ensina são 
importantes, mas que todos precisam estar juntamente com os outros jornais, 
para que nenhum seja levado pelo vento. A diferença está apenas no dom e no 
chamado oferecido por Deus a cada um. Mas, no fim, somos todos do mesmo 
calhamaço. 
 
Também devemos nos lembrar da nossa missão junto aos panfletos pequenos 
e leves. Os quais, ainda que não possam ajudar no sustento do calhamaço, 
precisa ser sustentado por ele. Nisso entram nossas crianças, nossos jovens e 
adolescentes e nossos irmãos recém convertidos ao evangelho. 
 
Que Deus nos ajude a compreender, ainda que com exemplos simples do 
nosso dia-a-dia, aspectos profundos da fé. E que nunca venhamos abandonar 
a nossa condução mútua superior e a nossa junção ao rebanho.  
 
 

 
 
 
 
 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/18/1
http://www.biblias.com.br/
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Prudentes como as serpentes 

Certa vez me deparei com o texto de Mateus 10:16 que fala, dentre tantas 
coisas, da prudência da serpente. Então encontrei um estudante de Biologia 
que se interessa bastante pelas serpentes e perguntei a ele quais seriam as 
características das serpentes que ele considerava que as faziam ser prudentes. 
Segue, abaixo, essas características oferecidas por ele com algum comentário 
contextualizado à fé cristã. Peço desculpas se minhas analogias não forem tão 
adequadas.  
 
Serpente não tem ouvido interno, porém tem um excelente tato: Nossa 
percepção não funciona igual um ouvido. Ou seja, não temos a capacidade de, 
a todo o tempo, saber de tudo o que está acontecendo ao nosso redor, tanto no 
campo físico quanto espiritual. Mas, essa falta de conexão direta é 
compensada pelo tato. O tato pode ser, nesse caso, a experiência que 
adquirimos juntos à Palavra e junto aos acontecimentos do dia-a-dia, os quais 
nos preparam para episódios futuros, sem ignorar, também, a operação 
sobrenatural do Espírito Santo em nossas vidas. Por isso, estar sensível à voz 
de Deus é a melhor maneira de cuidarmos do nosso tato. 
 
As narinas das serpentes não servem para sentir o cheiro. A língua da serpente 
serve para ela sentir o cheiro. A língua capta partículas de cheiro do meio 
externo, e leva para o céu da boca, onde o cheiro é sentido de fato. As narinas 
são, para muitos animais, onde o cheiro é percebido. No caso da serpente, ela 
capta as coisas no ar através da língua e as aplica sobre algo capaz de provar 
tais coisas. Da mesma forma nós podemos pegar tudo o que está ao nosso 
redor e expor tudo isso ao crivo da Palavra de Deus. Só assim sentiremos o 
verdadeiro "cheiro" das coisas, visto que nossas narinas não têm essa 
capacidade. Nossa natureza não é capaz de examinar as coisas como elas 
realmente são, diferentemente da Palavra de Deus que a tudo e a todos 
examina muito bem. 
 
A serpente gasta energia para produzir veneno e ela precisa comer para ter 
energia. Se ela usar seu veneno em algo que ela não vai usar pra comer, ela 
compromete esse ciclo. Nesse caso ela mostra que precisa se gastar só com o 
que vai trazer retorno. Da mesma forma, devemos desprender nosso tempo, 
esforço, capacidade intelectual e nossos talentos só no que nos trará 
edificação ou frutos para o Reino de Deus. Discutir religião com quem não está 
disposto a viver a verdadeira fé significa perda dupla; além de nos gastarmos 
com o que não traz nada deixamos de nos gastar com o que traz retorno. Não 
discuta, ore, leia a Palavra, medite nele e fale do amor de Deus a quem 
realmente estar em busca dele. 
 
Ela só enfrenta quem ela considera uma presa em potencial. Ao sentir as 
passadas, ou o movimento de alguém maior que ela, ela foge. Aprendemos a 
só nos gastarmos sobre às vidas que sentimos que não estão imersas demais 
em suas convicções ignobilmente deturpadas. Nosso esforço deve ser em 
"enfrentar" ovelhas e não aos lobos em peles de ovelha. Os quais, em vez de 
serem atacados, poderão nos atacar. 
 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/10/16
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Ela não fica muito exposta, pois se torna presa fácil de aves de rapina. Ficar 
em evidência não é saudável a um servo de Deus. Falível como somos, tal 
exposição nos tornará presas fáceis daqueles que querem desmerecer o 
evangelho através de seus seguidores. Se nos expomos demais, estamos 
chamando a glória pra nós, em vez de declaramos nossa dependência de 
Deus. 
 
A cascavel balança a sua cauda, que tem um guizo, para avisar os demais 
animais que ela está lá. Se não queremos gastar nosso "veneno" 
desnecessariamente, devemos avisar os outros à nossa volta para que não nos 
incomode. Lembrando que o veneno, nesse caso, é algo que vai matá-los para 
o mundo, com a esperança de que eles renasçam pra Deus. O ruim é quando 
nosso veneno somente confirma a morte eterna já iminente... 
 
A diferença entre ser venenoso e peçonhento é que o venenoso não injeta o 
veneno, o veneno está em sua pele, e contamina todos que a tocarem, 
enquanto o peçonhento injeta seu veneno, ou seja, só quando precisa 
mesmo. É por isso que dizemos que a serpente é um ser peçonhento, e não 
venenoso. Alguns sapos são venenosos. Ou seja, o contato com ele, por si só 
já nos envenena. A serpente só utiliza esse veneno em casos realmente 
necessários. Isso nos ensina que bancar "o super crente"  talvez não seja a 
melhor postura. O super crente não atrai as pessoas ao evangelho, ele as 
repele. 
 
Quando ela atua como uma predadora ela não balança a cauda, ficando 
em silêncio. Ela pica e deixa a presa ir embora (porque sabe que a presa pode 
revidar). Depois de um tempo, ela vai atrás do rastro da presa e, daí, a 
come. Mais uma vez vemos como a ação da serpente precisa ser discreta, livre 
de exposições. Se expor demais faz a presa fugir da serpente. Também não 
faz sentido a serpente persistir no ataque, pois ela entende que o detalhe está 
no veneno e não na sua peleja. Em dizendo que sabe que a presa pode 
revidar, ela mostra que quer influenciar sem ser influenciada. O crente 
verdadeiro é, antes de tudo, ético e respeitoso, mas não faz isso como 
demonstração de justiça própria. Depois que notamos algum fruto de 
arrependimento é que vamos até à pessoa, para iniciar um discipulado. 
 
Não sei se os exemplos foram explorados da maneira adequada. Mas foram 
esses aspectos da serpente que me inspiraram a dizer que o crente se mostra 
prudente ao: 
 
- Se manter fiel a Deus e à sua Palavra, porém sem se expor demais, sempre 
contrariando a opinião dos que ainda não se achegaram a Deus. O melhor 
mesmo é sair de perto. 
 
- Quando algum engraçadinho vier zombar da fé ou "perguntar quem foi a 
mulher de Caim", evitar o ataque, visto que disso não resultará coisa boa. 
 
- Quando formos colocados por Deus na vida de algumas pessoas para as 
ajudarem e conduzirem ao caminho do Evangelho, fazer isso sem 
atabalhoamento, para que o resultado não seja desastroso tanto a você quanto 
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à outra pessoa.  
 
 - Confiar em Deus que supre no Espírito as nossas deficiências oriundas da 
limitação humana.  
 
Que Deus continue nos ensinando, ainda que de maneira simples e sutil, como 
no caso da serpente, a como devemos ser como pessoas e como servos dele.  
 
 
 

O da fé e o enfezado 

Uma das mais novas (e mais poderosas) formas de entretenimento é a internet. 
Nela podemos provar dos mais diversos sentimentos, explorar todos os 
recursos de mídia disponíveis (de som e imagem), aprender, ensinar, 
conversar com amigos, parentes e até pessoas públicas. 
 
Nela o cidadão comum teve, como nunca antes na história deste planeta, maior 
chance de se expressar, seja por imagem, por texto, por áudio, por vídeo ou 
por outro tipo de criação. 
 
Há pouco tempo atrás (pouco mais de 15 anos), qualquer pessoa dependeria 
de meios menos eficientes e mais caros para se expressar (jornais, revistas, 
rádio, TV) e, se não quisesse (ou não pudesse) se valer deste expediente, teria 
uma exposição restrita a uma pequena localidade. 
 
Cheguei até a citar, numa outra postagem, que os líderes de algumas 
denominações estão um passo atrás nessa parte, por preferirem um meio de 
divulgação televisivo ao da internet. No caso deles é a vontade de se inserir 
num público que ainda não explora o potencial da internet. 
 
Mas, no meio de tanta coisa boa, de tanto recurso e de tanto alcance, a internet 
acaba expondo coisas não tão boas também. Sobram exemplos, mas falta 
estômago eu para os citar. 
 
Veja o meu caso. Sou uma pessoa comum do ponto de vista geral, importante 
para minha família e amigos de verdade e, no meio disso tudo, tenho um blog 
que fala majoritariamente sobre assuntos relacionados à fé. 
 
Acredito ter um tráfego diário não tão intenso, mas, como já 
disse anteriormente, tenho o blog porque gosto de escrever, principalmente 
sobre a fé, e faço isso por hobby. Mas se, através disso, alguém vir a ler e ser 
edificado, fico mais feliz ainda. 
 
Como gosto de blogs, acabo lendo vários deles. Como eu gosto dos assuntos 
referentes à fé, leio sobretudo blogs que tratam destes assuntos. E nessa 
busca encontrei alguns (três, mais especificamente) blogs que falavam de um 
fenômeno chamado por eles de "bibliolatria". 
 
Um era papista e dois eram dos liberalizantes. O blog católico dizia que o 

http://receba-blog.blogspot.com.br/2013/07/bodes-e-ovelhas-nos-mega-apriscos-sem.html
http://receba-blog.blogspot.com.br/2013/08/o-crente-e-o-blogueiro.html
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crente era incoerente por dizer que não adorava a santos e a imagens mas que 
presta um verdadeiro culto à Bíblia. E os dois blogs liberalizantes diziam (um 
com mais "profundidade" que o outro) que a Bíblia não é a Palavra de Deus 
revelada, mas sim Jesus e que a Bíblia não nos guia, mas sim o Espírito Santo. 
 
Tive a curiosidade de ler mais artigos do blog com mais "profundidade" e 
encontrei artigos cuja única função e dizer que tudo o que os antigos faziam e 
seguiam está errado e que o legal é o que está sendo falado ali. 
 
O que mais me impressiona é a sutileza. Ou seja, ele realmente aponta coisas 
que não estão de acordo com a fé, mas também aponta outras que quando não 
são, de fato, certas são, no mínimo, toleráveis. Então ele justifica seu 
inconformismo com coisas sérias e certas usando as fraudulentas. 
 
Este blog se autodenomina indicado para pessoas decepcionadas com a 
religião. Olhando para eles eu lembro como isso realmente pode pegar. 
 
A verdade é que essa busca é, quase que sempre, de alguém que tem o 
desejo (carnal) de fazer alguma coisa que a comunidade evangélica 
acertadamente não aprova, e que transforma a sua decepção por "não poder" 
fazer aquela coisa em críticas e argumentos contra toda a estrutura da fé. 
 
Qual vai ser a primeira coisa a ser atingida? A Bíblia, é claro! Vão dizer que ela 
não é a Palavra de Deus, que ela não é 100% inspirada, que ela contem erros, 
que ela valeu para um determinado contexto e época e, para isso, usam Jesus. 
Dizendo que ele sempre esteve acima das Escrituras e que como sendo a 
verdadeira Palavra de Deus não se colocou abaixo dela. 
 
Daí começa a crítica à sua denominação, passando, depois, a todas as 
denominações evangélicas. Dizendo que são criações do homem, que Jesus 
nunca fundou uma religião, que a Reforma Protestante foi só uma limpadinha 
superficial, que o mal da institucionalização ainda está presente.  
 
Passado isso começa o flerte por outras doutrinas e o auto-convencimento do 
universalismo. Só que, antes de chegar na Avenida do Universalismo, passa 
pela Rua das Boas Obras, onde a bondade, o amor e a filantropia começam a 
ser observados como predicados para a salvação, tendo em vista que eles 
observam pessoas de outras religiões que são boas demais para serem 
condenadas conforme é ensinado entre os cristãos. 
 
O fim de tudo isso são campanhas proselitistas para o nada. Incentivo ao 
abandono da igreja local e visível e desconstrução de toda uma base. Eu fico 
triste de ver como que um desejo (da carne) pode produzir corruptibilidade 
ideológica numa pessoa, levando-a a um estado de amargura e 
de decepção com aquilo que antes era seu único e real contentamento. É por 
isso que o título nos traz a refletirmos entre a diferença de ser da fé e ser 
enfezado. 
 
O que me entristece é que tais pessoas trazem uma sede de assuntos 
espirituais dentro de si bem notória. Mas por algum problema do passado se 
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emaranharam em uma arapuca difícil de se livrar. Meu desejo é que Deus 
tenha misericórdia deles, bem como de mim, para que eles vivam a verdade do 
verso 7 do Salmo de nº 124: A nossa alma escapou, como um pássaro do laço 
dos passarinheiros; o laço quebrou-se, e nós escapamos.(ACF) 
 
Que Deus quebre o laço e traga liberdade para as almas daqueles que um dia 
já provaram da verdade e do amor de Deus.  
 

 
"Se livrando do Moe" 

Café; já tomou o seu hoje? 

Ontem, conversava com um colega de serviço sobre TV por assinatura. Então 
perguntei a ele se ele assistia Globo. Ele dizia que estava livre dela (não como 
canal, mas como estrutura), mas o lembrei que se ele assistir, por exemplo, 
Sportv, Globo News, Multishow, Viva ou GNT, ele continuava preso a ela. 
 
Dei o mesmo exemplo em relação ao Chá Leão e ao Del Valle, que são da 
Coca-Cola. Então alguém que acha que está se mostrando livre de uma marca 
tem que ver que se ainda não está preso ao grupo por trás da marca. 
 
Foi aí que eu me lembrei deste episódio de Os Simpsons, onde Barney decidiu 
parar de beber. Só que, no fim do desenho, ele se encontrava viciado em café. 
E quem vendia o café era o Moe, o dono do bar que ele frequentava na época 
de bebedeira. A frase marcante é a última do episódio: "Ninguém se livra do 
Moe". 
 
Tudo isso me faz pensar que precisamos fazer uma análise mais profunda do 
que estamos nos abstendo e se não estamos colocando algo tão ruim quanto 
ele no lugar. 
 
No caso do canal de TV, da empresa de bebidas e do Moe fica aquela questão 
de que um tipo de  programa é melhor que outro, que um suco é melhor que 
um refrigerante e que o café é melhor que o álcool. Mas, se você entende que 
exista más intenções nessas empresas (ou empresários), não vai adiantar só 
romper com o pior produto deles. 
 
Da mesma forma está a questão do pecado e de seu agente. Não adianta dizer 
que estamos nos livrando de algumas modalidades de pecado se ainda nos 
vemos vulneráveis em outras. Uma pessoa que diga estar se abstendo da 
vaidade tem que se abster também da maledicência. Alguém que diz estar se 
abstendo de músicas mundanas imorais também precisa se abster de canções 
que, se dizendo evangélicas, trazem mensagens opostas ao mesmo. 
 
Que venhamos, então, pedir a Deus que nos ajude a estar firmes contra as 
astutas ciladas do diabo e das vãs sutilezas que são segundo a tradição dos 
homens e segundo os rudimentos do mundo, examinando tudo, retendo 
apenas o bem e abstendo-nos de toda aparência do mal. Até a próxima! 
Graça: exclusividade do evangelho 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/124/7
http://www.biblias.com.br/
http://pt.simpsons.wikia.com/wiki/P%C3%A1gina_principal
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Hoje um estudante de Biologia conversava comigo sobre os animais e ele dizia 
que os animais são conscientes e que essa ideia de que só o homem é 
consciente é coisa da Idade Média. 
 
A conversa foi se desdobrando até chegar no assunto quase que inevitável, a 
fé. 
 
Então ele começou a dizer que muitos dizem seguir a fé certa e fazem coisas 
erradas, enquanto outros seguem a fé errada e fazem coisas certas. E que, 
para ele, o importante não era em que (ou em quem) acreditar, mas, sim, que o 
que a pessoa faz de bom é o que importa. 
 
Se fosse há uns 100 anos atrás, por exemplo, isso ia soar muito fraquinho. Mas 
a verdade é que muitos que se dizem crentes também andam pensando desta 
forma. Para muitoscrentes "não importa a religião, desde que se faça o bem e 
viva o amor". 
 
Ele perguntou como que eu tinha certeza de que o que eu sigo é o certo e não 
outra coisa. Então eu falei que esta certeza se dá pela fé nas Escrituras e pelo 
que se prova no campo experimental. Disse (inspirado em meu amigo Frank 
Carvalho) que Deus poderia ter escolhido ser achado através da razão, mas 
ele mesmo quis ser achado através da fé. 
 
Eu contei a ele sobre o período em que eu fiquei desigrejado e liberalzinho. 
Falei sobre este pensamento plural e como isso não serviu de nada. Falei de 
como foi no nome de Jesus que eu vi uma vida ser liberta de um espírito mau. 
 
Então ele disse que o exorcismo existe desde o Egito antigo e que os hebreus 
provavelmente aprenderam a fazer isso durante o tempo em que foram 
escravos por lá. Precisei explicar que nem sempre o que é feito antes veio 
primeiro. Falei sobre um espião sem ética que copia um lançamento de uma 
empresa antes de ser lançado pela empresa criadora, para obter lucros. 
 
Também disse que qualquer cristão bem firmado pode tirar o espírito que 
exista em aderentes de outras religiões no nome de Jesus e que estes não 
podem tirar o Espírito Santo que está em nós. Expliquei, também, a verdade 
de João 10:8 (Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores; 
mas as ovelhas não os ouviram. - ACF). 
 
Segundo ele, todas as religiões seguem um mesmo sistema e que ele não via 
diferença entre elas. Foi então que ele me perguntou qual era a diferença da 
minha fé para as outras. Pensei um pouquinho e lembrei da Graça. Só a nossa 
fé instrui o homem a crer que não é necessário nenhuma obra de justiça para 
alcançar mérito junto a Deus. 
 
Aproveitei para declarar a minha fé no Adão e Eva literais, na separação 
causada pelo pecado, pela eleição do povo hebreu, pelo qual viria o Salvador e 
por sua obra redentora (através do seu sangue) na cruz do Calvário. Então 
deixei claro que o sacrifício do Justo serviu para nos recolocar no mesmo lugar 
de onde Adão saíra, ou seja, sendo vencida a separação e condenação eterna. 

http://frankvcarvalho.blogspot.com.br/
http://frankvcarvalho.blogspot.com.br/
http://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/10/8
http://www.biblias.com.br/
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O homem natural não compreende a graça. Para eles não ter que fazer nada é 
o mesmo de seguir na vida pregressa, tornando, assim, a graça algo que ela 
não é. Expliquei a situação do ladrão da cruz, que não teve tempo para fazer 
nada de bom e que só de ter recebido a consciência do pecado, se arrependido 
e crido em Jesus ele já estaria no Paraíso. Mas, caso ali não fosse o fim da 
linha certamente ele viveria todo um caminho de boas obras. 
 
Mostrei a diferença das boas obras como consequência e não causa da 
salvação. E isso através do texto de Efésios 2:10 (Porque somos feitura sua, 
criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que 
andássemos nelas - ACF). 
 
O bom é que, nesse caso, ele (que parece estudar bastante as religiões) 
realmente não achou outra fé que fale da Graça. Então consegui, pela Graça 
de Deus, responder a ele o que a nossa fé tem que as outras não tem. 
 
Temo que muitos crentes não tenham essa noção do que nos diferencia dos 
demais, visto que, para muitos, a nossa fé é só um jeito de ir bem na vida, de 
prosperar, de não ficar enfermo ou, se ficar, ser curado delas, de ter um bom 
emprego e por aí vai. 
 
Mas, assim como o Marcelo Rezende gosta de falar: "Bota exclusivo aí, minha 
filha. Deu trabalho pra fazer!". E o trabalho foi a entrega de Jesus por nós. Para 
que, por sua Graça, obtivéssemos livre acesso ao Pai. Deu trabalho. Por isso, 
que não tornemos a nossa fé ordinária como as outras. 
 
Que Deus produza em nós a consciência da Graça, se é que já temos provado 
dela.  

 
 
Em que se fiar? 

Você tem a mesma confiança de um trapezista? 

(fi.ar[1]: reduzir a fio; urdir; 
 fi.ar[2]: abonar; vender a crédito; crer, acreditar; ter fé.) 
 
Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração; 
cantarei, e darei louvores. (Salmos 57:7 - ACF) 
 
Vemos muitos salmos de oração a Deus, e muitos deles foram feitos por Davi, 
muitos deles enquanto ele estava fugindo do rei Saul, conforme se pode ler 
em 1 Samuel. 
 
Por isso, muitos dos seus salmos falam de inimigos, de perseguidores, de 
quem só queria o mal dele, entre outros. 
 
O Antigo Testamento traz alguns momentos de confrontos bélicos, de 
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execuções e de extermínio. Alguns opositores da Bíblia e alguns adeptos ou 
simpatizantes doMarconismo até criticam essa fase da história bíblica, 
julgando-a incompatível com os ensinos de Cristo. 
 
Mas todos quanto receberam a luz do Evangelho entendem que as coisas 
passadas e todo o contexto veterotestamentário apenas são uma sombra do 
que viria a seguir. Todas as manifestações que antes eram físicas, literais e 
visíveis nos servem para, hoje, compreendermos realidades espirituais, 
simbólicas/figuradas e invisíveis. 
 
Toda essa perseguição, todas as guerras, todo o contexto de conquista e 
estabelecimento da posse da terra nos servem para compreender que o Reino 
de Deus precisa crescer neste mundo, o qual está no maligno 
(1 João 5:19 - ACF). 
 
Somos peregrinos neste mundo, assim como peregrino foi o povo de Deus no 
deserto. Estamos na jornada rumo à nossa pátria (celestial), assim como o 
povo de Deus partia para a Terra Prometida. Por isso, é normal entendermos 
todo o contexto de Davi e dos Salmos, bem como aplicarmos essas verdades 
no nosso contexto atual. 
 
Na versão/tradução que eu uso para estudo, leitura devocional, recitação e 
memorização (ACF), o termo usado para o verso do começo da postagem 
é preparado. Em outras versões vemos o termo firme (ou resoluto, que, na 
prática, é a mesma coisa). A King James Version (KJV) oferece 
tanto fixed (firme) quanto prepared (preparado). Acredito que o salmista deve 
ter usado um termo poderoso (poderoso na questão léxica, ok?) que exprime 
tanto segurança, estabilidade e persistência (firmeza) quanto prontidão, 
disposição e treinamento (preparo). 
 
Mas, em que estaria firmado e ao que estaria preparado o coração de Davi? 
Alguns poderiam dizer que estava firmado nas promessas de Deus. Mas, 
nesse caso, o coração firmado precisaria estar preparado a que? Diriam, então, 
que estaria preparado a fazer tudo o que fosse preciso para ver cumprida essa 
promessa de Deus. 
 
De certa forma e observando de baixo pra cima, realmente parece assim. Ou 
seja, temos em mente que Deus tem prometido algumas coisas para nós e que 
precisamos de muita disposição para fazer as coisas certas entre o tempo que 
há entre a promessa e o seu cumprimento. 
 
Ninguém é insano ao ponto de dizer que tais bênçãos não venham de Deus, e, 
por isso, o exaltam. Mas eu gostaria de exibir a compreensão de firmeza e 
preparação do coração sob (alguns diriam sobre, mas, acredite é sob mesmo) 
um outro panorama. Ou seja, gostaria de, assim como Paulo, vos mostrar um 
caminho mais excelente. 
 
Deus tem o prazer de prometer. A Palavra de Deus está abundante de 
promessas lindas da parte de Deus. E, assim como disse Balaão: Deus não é 
homem, para que minta; nem filho do homem, para que se arrependa; 
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porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não o confirmaria? (Números 
23:19 - ACF) 
 
Mas acima e além das promessas está a santa, bendita e soberana vontade de 
Deus. A vontade de Deus é segura, pois nunca deixa de se cumprir. A vontade 
de Deus é excelente, pois em Deus habita todo o bem e toda sabedoria. A 
vontade de Deus é precisa, pois só Deus sabe de todas as coisas e de como 
tudo vai ser. 
 
De vez em quando as pessoas precisam se agarrar em alguma promessa da 
parte de Deus, para que, então, se acalmem. Se Deus lhes aparecessem como 
um homem, agarrariam nas pernas dele, até ele prometer que faria isso ou 
aquilo. 
 
Mas, queridos, descansem e confiem em Deus. Ele ama vocês, tem toda a vida 
de vocês em grande estima, quer e fará todas as coisas da melhor maneira. 
Confiem no bom gosto de Deus, confiem na Soberania do Senhor. Tenham a 
mesma coragem de Jó, que disse: Ainda que ele me mate, nele esperarei; (Jó 
13:15 - ACF). 
 
Que a firmeza e o preparo do coração de todos nós não seja refém das 
promessas. Creiamos, antes, em Deus, no seu amor e no seu poder. A Palavra 
de Deus nos mostra que vale a pena crer no Deus Soberano. Porque desde a 
antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se 
viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. (Isaías 64:4 -
 ACF) 
 
Se algo aparentemente der errado, se sofrermos algo que nos pareça um 
revés, nem por isso esmoreçamos. Sejamos como Jó que sabia reconhecer a 
Deus até mesmo quando as coisas não iam bem (receberemos o bem de 
Deus, e não receberíamos o mal? Jó 2:10 - ACF) 
 
Obviamente que precisamos estar cientes do que Deus espera de nós. Por 
isso, oremos a ele, dizendo: Faze-me saber os teus caminhos, Senhor; ensina-
me as tuas veredas. (Salmos 25:4 - ACF). Pedindo assim nos mostramos 
cientes da necessidade de caminhar, mas caminhar nas veredas estabelecidas 
por ele. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, 
as quais Deus preparou para que andássemos nelas. (Efésios 2:10 - ACF) 
 
Para mostrar que não sou contra as promessas de Deus, exponho aqui um 
juramento do próprio Deus, o qual reafirma toda a excelência da sua santa 
vontade: O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: Como pensei, assim 
sucederá, e como determinei, assim se efetuará. (Isaías 14:24 - ACF).  
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Infalível e Imediato 
 

Hoje, enquanto passava de carro pela cidade, vi em um poste um anúncio de 
alguém que prestava serviços esotéricos. Obviamente que não era o mesmo 
desta imagem ao lado (ou acima, pra quem nos visita pelo celular ou pelo 
tablet), que, por sinal, está bem satirizada. 
 
No anúncio que eu vi algo me chamou a atenção. Lá dizia: "Infalível e 
imediato". Sem temer ser julgado como preconceituoso confesso que sinto um 
aperto, algo espiritual mesmo, quando vejo coisas desse tipo de orientação 
religiosa. 
 
Mas, o meu foco nesta postagem não é a questão espiritual, que todos 
deveriam saber que é, com certeza, de uma fonte totalmente mal-intencionada. 
O que me prendeu foram, de fato, aquelas palavras: "Infalível e imediato". 
 
As pessoas podem achar que só tem o mal da questão espiritual nisso tudo. 
Mas eu ainda vejo um outro. 
 
O que eu também vejo é o perigo de alguém querer algo infalível e imediato. 
Ou seja, ainda que alguém pudesse ganhar essas coisas de verdade (o que 
sabemos que não acontece, talvez só aconteça por um pouco de tempo), elas 
jamais iriam tirar lições dessas "conquistas". 
 
Sinto que todas as pessoas que buscam essas coisas estão na contra-mão do 
propósito de Deus. Além da questão espiritual, que certamente Deus não 
aprova, está a questão pedagógica, que é ignorada, desprezada e, quem sabe, 
ridicularizada. 
 
Deus nos ama. E ele, mais do que qualquer um, só quer o nosso bem. 
Acontece que, de vez em quando, querer o bem está em permitir algumas 
situações, ainda que nos pareçam desagradáveis, e nos privar de algumas 
coisas, ainda que nos pareçam indispensáveis. 
 
Nem sempre Deus vai nos dizer "SIM", mas, também, não será sempre que ele 
irá dizer "NÃO". Há uma terceira palavra, que muitas vezes não sabemos ouvir 
que é "ESPERA". 
 
Grande parte das crianças de hoje estão destreinadas. Elas não estão sabendo 
ouvir o "ESPERA". E, devemos lembrar que, diante de Deus, sempre seremos 
crianças. 
 
Existem coisas que não poderão chegar até nós, pois, ainda que pudessem 
parecer ser boas por um tempo, seriam, na verdade, a nossa ruína. 
 
Existem momentos em que a bênção ainda não está preparada para nós. Mas, 
também, existem momentos em que nós ainda não estamos preparados para a 
bênção. 
 
O grande mal em querer algo infalível e imediato não está apenas nessas 



 
33 

pessoas que se deixaram possuir pelos demônios, e nas que as procuram. O 
mal maior está em algumas instituições que se intitulam e se consideram 
evangélicas também se valerem de um expediente que promete ser infalível e 
imediato. 
 
Nisso entra a confissão positiva, que diz que dizer "seja feita a tua (de Deus) 
vontade" denota falta de fé, e que o certo é dizer "eu determino", "eu declaro", 
"eu ordeno (a doença, a um mal (assim espero...))" 
 
Nisso entra, também, o "Tu prometeste na tua palavra, agora eu exijo o que é 
meu por direito". Lembrando que, muitas vezes, tais promessas da palavra são 
tomadas fora de contexto. Seja no contexto da própria palavra ou no contexto 
de alguém que enganosamente se considera digno de tal promessa. 
 
Daí encontramos as orações fortes, encontramos as campanhas das sete 
quintas-feiras, as "sete voltas em torno da muralha de Jericó", os "sete 
mergulhos no rio Jordão" e tudo o mais que, a despeito de Deus e de sua santa 
vontade promete vir infalível e imediatamente. 
 
Gloriemo-nos no Senhor, gloriemo-nos no seu amor, gloriemo-nos na sua santa 
vontade. Descansemos no Senhor, descansemos no seu amor, descansemos 
na sua santa vontade. 
 
Se você entende que precisa de alguma coisa, e ainda acha que tal coisa é 
urgente, procure Deus. Ele tem sempre a resposta certa, na hora certa. Ele só 
quer o seu bem e sabe, de fato, do que todos nós precisamos. 
 
"E, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um 
espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a 
fim de não me exaltar. 
Acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. 
E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na 
fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que 
em mim habite o poder de Cristo." (2 Coríntios 12:7-9) 
 
Que aprendamos com Deus, o qual, mais do que qualquer outro, muito tem a 
nos ensinar. Até a próxima. 
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