0

0

1

Jes s é W es l ey

No Teu Esconderijo
Editora

Contatos: (19) 3457-4271
Ou (19) 8136-2466

www.comunidadecristavidanova.com

E-mail: prjessewesley@ig.com.br
Capa: Editora No Teu Esconderijo.
Revisão: Pra. Michelle Ferreira Amaral Damin
Fabiana Roberta Malpica

1

2
1ª. Edição brasileira foi publicada em 2006.

Apêndice
Agradecimentos.......................................................... 3
Prefácio...................................................................... 4
1 - Posso ter uma vida abundante ............................ 6
2 - Intimidade com Deus é o primeiro passo ............14
3 - Jogar fora a máscara ..........................................25
4 - Cuidado para não ser surpreendido pelo Diabo ..34
5 - Solidão: O veneno maldito do inferno .................42
6 - Rejeição a semente da derrota............................52
7 - Você esta caindo na armadilha do diabo?...........63
8 - Hoje é o dia da tua Vitória....................................73
9 - Cuidado! Você pode estar sendo roubado...........79
10 - Saia da Caverna, Tome essa decisão!..............86

2

3

Agradecimentos
Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus
pela sua graça e por sua presença em cada
momento da execução deste livro, sabendo que Ele
foi minha inspiração a cada momento, a Ele a
Glória, Honra e o Louvor, também a minha querida
esposa e amada da minha vida Michelle que me
apóia e me sustenta, pois sem ela nunca teria
ministério algum e as minhas queridas filhas Ana
Carolina e Mariana, pelos queridos irmãos da
Comunidade Cristã Vida Nova que me apóiam e
também meus discípulos que me trazem tanta
alegria ministerial e pessoal.

AUTOR

3

4

Pr. Jessé Wesley

Prefácio
Sabemos que o diabo é especialista em roubar tudo
aquilo que foi conquistado por Jesus para seus
filhos, pois ele como enganador tem iludido muitos
que são verdadeiros cristãos a viverem uma vida
vazia e derrotada por causa desse roubo.
Nesses dias muitos de nós, que nos denominamos
cristãos, temos feito de nossas vidas um verdadeiro
deserto, seco e árido onde passamos nossa vida
longe da vontade de Deus e dos sonhos que Ele
tem para nós. (Jo 42:2)
O ladrão tem por objetivo tirar aquilo que por direito
não lhe pertence. Gostaria de te propor uma
indagação:
Como saber se estou sendo roubado de alguma
coisa em minha vida?
Estou vivendo tudo que Deus planejou para mim, ou
fui roubado e não estou sabendo que posso viver
uma vida abundante?
Em João 10:10 nos é assegurada uma Vida
Abundante, que significa vida em Grande
Quantidade e também diz sobre o bom Pastor, no
grego “Kalos” que quer dizer Atrativo, simpático.
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A algum tempo assisti a um filme, nele havia um
pobre senhor dono de um pedacinho de terra,
dentro das suas terras tinha uma mina abandonada,
e depois que ele morreu descobriram que havia uma
jazida de ouro e de pedras preciosas naquele lugar,
aquele homem era um rico miserável porque nunca
usou das riquezas que tinha, por não saber que elas
estavam ali.
Quero neste livro abordar alguns passos para
impedir o roubo do diabo em nossas vidas. Creio
que você verá muitas coisas neste livro, que abrirão
os seus olhos em relação a este assunto.
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Posso ter uma vida
abundante.
“O Senhor é o meu Pastor e NADA me faltará” (Sal.
23:1)
O primeiro passo para impedir o roubo do diabo em
minha vida é saber que Deus tem uma vida
abundante para mim.
O diabo sempre vai te dizer que você é um
perdedor, é a tática que ele usa para que você não
descubra o quanto você é mais que vencedor em
todas as coisas, te prendendo a uma vida medíocre
e de derrotas, fazendo você se sentir um fracasso
ou uma decepção.
Deus te diz: Você é mais que vencedor. (Rom. 8:37)
Se você é filho ou filha de Deus você não precisa se
comportar como um mendigo espiritual, vivendo
apenas de migalhas e sendo um derrotado em sua
vida pessoal, familiar, profissional ou qualquer outra
área de sua vida.
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Existem muitos cristãos hoje em dia vivendo uma
vida de mediocridade e de derrotas achando que
isso é normal.
Você não é um fracasso, Jesus morreu e se
sacrificou por você. Talvez você possa estar
pensando agora que é tarde demais para começar a
viver essa vida de vitórias, mas nunca é tarde para
recomeçar.
Lembro-me que ouvi um dos empresários mais bem
sucedidos do mundo que começou seu negócio aos
65 anos, quando muitos estavam pensando em
como preparar o seu túmulo, ele estava se
preparando para uma vida de vitórias, ele morreu
com 99 anos, bem sucedido e nunca desistiu de
sonhar.
Nunca é tarde para sonhar, ainda é tempo, faça a
sua vida valer, viva com todas as suas forças e não
desperdice a vida que Deus te deu, deixando se
enganar por mentiras do diabo em sua vida.
Assisti a um filme que tinha como protagonistas
meninas gêmeas, uma vivia num palácio e a outra
morava num orfanato, pois o seu pai a havia perdido
quando bebê na maternidade e nunca mais a havia
encontrado, é claro que é apenas uma ficção de um
filme, mais ilustra bem esse conceito.
- Qual das gêmeas era filha legitima de seu Pai?
- Qual delas tinha direito à herança milionária de seu
pai?
E porque só uma teve os benefícios de ser filha de
um milionário e a outra não? Porque só uma sabia
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os seus direitos como filha enquanto a outra
desconhecia seus direitos mesmo sendo filha de
alguém com tantos recursos financeiros?
O diabo sempre vai dizer que você é um pecador
sujo.
Deus te diz: Que somos raça eleita, sacerdócio real,
nação santa e povo de propriedade de Deus (I Pe.
2:9).
Um dos momentos mais lindos que tive, foi um
sonho onde Deus falou comigo de forma pessoal, eu
estava num lugar e uma mulher de Deus chegou
para mim e entregou um sapato que tinha algo
escrito na sola, quando virei e li o que estava escrito
comecei a chorar no sonho, estava escrito “SEU
PASSADO”, foi lindo. Depois que li aquilo no meu
sonho, comecei a ouvir a voz de Deus que dizia: “Eu
amo você meu filho”. Por várias vezes ouvi esta
frase, e acordei no meio daquele sonho profético,
falei com minha esposa e a abracei e começamos a
chorar, pois eu tinha ouvido aquela voz tão linda
falando pra mim algo tão maravilhoso. Foi algo que
marcou a minha vida e meu ministério.
O diabo vai te dizer que você é triste e oprimido.
Deus te diz: Alegrai-vos sempre em mim... Até em
meio ás adversidades.
... tende por motivo de toda alegria. (Tiago 1:2)
Deus não tem prazer em ver você chorando pelos
cantos, você não foi criado por Deus para viver
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assim, se sua vida tem sido marcada por choros e
tristezas, algo precisa mudar, se você é filho do Rei
dos reis, mas vive como um favelado espiritual, você
precisa saber que existe um outro tipo de vida à sua
disposição.
Quem você vai ouvir da próxima vez que se sentir
sozinho, abandonado ou mesmo sem forças?
Quero te dizer uma coisa, você tem um pai rico e
abastado que quer te dar o melhor da vida
abundante.
Certa vez, um rei, mandou seus soldados colocarem
um convite em praça pública para todos moradores
do seu reino e dos reinos vizinhos, e a quem
quisesse comparecer a uma festa incrível que seria
dada no castelo. O povo se alegrou e correram para
se preparar para a festa. Um mendigo que morava
na tal cidade ficou muito feliz, pois há muito tempo
não comia decentemente, mas ao se aproximar do
cartaz com o convite, seu semblante foi aos poucos
se transformando em raiva... Onde já se viu! Gritava
ele, esse rei é um patife! Esbravejou. No final do
convite, tinha os seguintes dizeres: É obrigatório o
uso de vestimentas especiais. O mendigo ficou
extremamente irritado, onde iria conseguir tais
roupas? E resolveu falar com o rei. Logicamente os
guardas do palácio barraram sua entrada, e ele da
porta do castelo gritava a plenos pulmões: Eu quero
falar com o rei eu tenho direito. O homem tanto
incomodou que os guardas sabendo que seu rei era
muitíssimo sábio e bondoso resolveram falar com o
rei, e ele prontamente mandou que o mendigo
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entrasse. Depois que o mendigo apresentou suas
razões o rei concordou com ele e disse: O que me
pedes é muito justo: roupas limpas. E chamou seu
filho, que atendeu ao pai: Pois não, meu pai. Leve
esse homem ao quarto real e lhe dê roupas novas!
Sim, meu pai. O mendigo o acompanhou pelo
castelo e sua boca estava escancarada! Quanta
beleza, quanta riqueza! Chegando ao quarto real,
ele era tão grande, tão grande que seria capaz de
se perder dentro dele de tantas roupas, uma mais
linda do que a outra. Tanto que o mendigo não
soube escolher nenhuma, precisando que o filho do
rei escolhesse uma para ele, e escolheu uma que
era lindíssima! Ao vestir-se o mendigo pegou sua
trouxa de roupas sujas e rasgadas, colocou-as
debaixo do braço e saiu. O filho do rei lhe
perguntou: Porque você não joga esses trapos fora?
O mendigo respondeu: Ah não! Deixa assim, pois
quando essas roupas novas se gastarem eu posso
muito bem precisar desses meus trapinhos e vou
guardá-los; e saiu. Durante a festa o mendigo,
permaneceu com sua trouxa de roupas debaixo do
braço e não podia se servir, nem comer direito, pois
a trouxa o atrapalhava e com uma só mão, era difícil
de se virar, ficou tão irado, que saiu dando pontapés
em tudo que tinha pela frente e sem aproveitar da
festa, sem comer nada por causa das roupas velhas
que ele não desgrudava. Ao sair do castelo,
tropeçou na trouxa de trapos e caiu do alto da
escada. Uma grande multidão se pôs a sua volta,
todos horrorizados com o ocorrido... Isso chegou até
os ouvidos do rei, que se aproximou, olhou e
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chorou: Não precisava ser assim, ele disse... Não
precisava... As roupas que eu mandei te dar, eram
as mais especiais, jamais se gastariam.
O Senhor tem nos dado, novas vestes, vestes que
não se acabam, vestes santas... Você tem
conseguido largar a sua trouxa de roupas velhas?
Se ainda não largou, pense nisso, e use as vestes
que o Senhor te deu, com coragem, fé e confiança!
Não estou dizendo que você vai se tornar um Bill
Gates por causa disso, o que estou dizendo é que
não precisa viver o pior da vida, vivendo em
derrotas e frustrações.
Até quando você vai ouvir o que o diabo e as
pessoas usadas por ele dizem pra você achando
que isto é a verdade em sua vida?
Ouça aquele que realmente quer o seu bem e que
te ama, confie em Deus e no que ele diz pra você.
Algumas pessoas vivem essa vida derrotada porque
alguém no passado disse para elas que nunca
seriam um bom marido ou pai, ou nunca seriam uma
boa mãe ou esposa. Talvez você tenha ouvido que
é vagabundo ou burro ou até mesmo uma prostituta;
mas olhe para Jesus e veja o que ele realmente
pensa de você.
Pra quem você vai dar atenção?
Para aquele que morreu por você ou para aqueles
que não sabem amar e nem demonstrar o amor aos
outros?
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Acorde e levante sua cabeça, pois alguém confia
em você, não fique aí no chão se sentindo o pior
dos humanos. Você é alguém especial para Deus e
isso é o que realmente importa.
Jesus disse: Porque Deus amou o mundo tanto, que
deu o seu único Filho, para que todo aquele que
nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. (João
3:16)
O Dr. James Kennedy, pastor da Igreja
Presbiteriana de Coral Ridge, em Fort Lauderdale,
na Flórida, contou a história dum jovem chamado
John Griffith.
John Griffith, morava com sua esposa e seu filho no
Estado do Missouri, durante os anos da grande
recessão ocorrida em 1929 nos Estados Unidos.
Ele trabalhava na ferrovia como operador de uma
grande ponte que se elevava sobre o rio Mississipi.
Sua função na sala de controle era acionar as
enormes engrenagens que levantavam a ponte
quando os grandes navios passavam por ali, e
baixar a ponte quando o trem de passageiros
atravessava o rio.
Certo dia, John saiu com seu pequeno filho Greg de
8 anos para comerem um lanche e foram por uma
escada estreita que os levava a um mirante que se
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projetava uns quinze metros à frente, sobre o rio
Mississipi
Ali ficaram por algumas horas admirando as
enormes embarcações que passavam.
De repente, John ouviu o apito de um trem que
deveria cruzar a ponte às 13:07. Olhou o relógio e
percebeu que precisaria correr muito para baixar a
ponte a tempo. Não querendo alarmar o filho disse –
filho está na hora!
Saltando rapidamente, desceu a escadaria. Os
preciosos segundos passavam voando, ele correu
como um louco para a escada de mão que conduzia
à sala de controle.
Uma vez lá dentro, olhou o rio para ter a certeza de
que não havia nenhum barco à vista.
E então, como fora treinado a fazer, olhou
diretamente para baixo da ponte, pra ter certeza de
que nada havia lá embaixo.
Foi aí que John viu algo tão terrível que seu coração
gelou no peito.
Porque ali, abaixo dele, na maciça caixa metálica
que abrigava as colossais engrenagens da
gigantesca ponte levadiça, estava seu filhinho
querido.
Greg havia caído tentando seguir o pai e estava
entre os dentes de duas das principais engrenagens
que movimentavam a ponte. A perna do menino
estava gravemente ferida.
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John sabia que baixar a ponte significava matar seu
filho Greg.
Desesperado procurou uma solução.
Quem sabe se pegasse uma corda, descesse a
escada, jogasse até o menino e puxasse das
engrenagens...voltasse correndo e baixasse a
ponte...
Mas não havia mais tempo, era tarde demais.
O trem aproximava-se em alta velocidade...
John completamente em pânico e agonia pensou: Ai
meu Deus o que vou fazer?
Aquele homem sabia que naquele trem cerca de
400 pessoas caminhavam para a morte caso a
ponte não estivesse abaixada.
Mas sabia também que tudo o que lhe era de mais
precioso nesse mundo estava bem ali no meio das
engrenagens.
Então compreendeu que só havia uma coisa a ser
feita agora.
E teria que Ele mesmo fazer,
E assim, escondendo o rosto debaixo do braço
esquerdo, ele empurrou a alavanca.
Os gritos de seu filho foram imediatamente
abafados pelo som ensurdecedor da ponte que se
ajustava lentamente à nova posição.
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Em poucos segundos, o Memphis Express surgiu
em direção à imensa ponte.
John Griffith levantou o rosto coberto de lágrimas e
olhou as janelas do trem que passava.
Um negociante lia o jornal matutino.
Um condutor uniformizado olhava, indiferentemente,
para seu grande relógio de bolso.
Madames tomavam seu chá da tarde no vagãorestaurante.
Um pequeno menino, muito parecido com seu
próprio filho, saboreava uma grande taça de
sorvete.
Muitos dos passageiros divertiam-se em conversa
inútil, rindo à toa.
Nenhum daqueles passageiros imaginava o que
havia se passado.
Nem mesmo notaram o rosto transfigurado daquele
pobre operador.
Com um grito profundo de alma, retrato do
verdadeiro desespero, aquele pai esmurrou a
vidraça da sala de controle e gritou:
- Que há com vocês? Não se importam?
Não sabem que sacrifiquei meu filho por vocês?”
Mas ninguém respondeu; ninguém ouviu a voz do
operador. Nem mesmo olharam para ele. Ninguém
se importou.
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Rapidamente o trem atravessou o rio e desapareceu
sumindo no horizonte.
O pequeno Greg morreu acidentalmente, mas a
bíblia diz:
“E o amor é isto: Não fomos nós que amamos Deus,
mas foi ele que nos amou e mandou o seu Filho
para que, por meio dele, os nossos pecados fossem
perdoados”.
(1 João 4:10)
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Intimidade com
Deus é o primeiro
passo.
O segundo passo para impedirmos o roubo do diabo
em nossas vida é a nossa comunhão pessoal com
Deus, que é o melhor sistema de segurança que
alguém pode ter, pois quando paramos de orar e
meditar na palavra de Deus, nós nos tornamos
acessíveis às investidas do diabo.
Nossa Comunhão pessoal com Deus, é o que
podemos chamar de alarme e acessório de defesa,
pois através dela, o diabo não nos pegará
desprevenidos.
Esse Muro de proteção que temos é acionado
através da oração, súplica e da Palavra de Deus.
“Aquele que habita no esconderijo do altíssimo, à
sombra do Senhor Onipotente descansará” (Sal.
91:1).
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Porque muitos cristãos são pegos desprevenidos
em suas vidas?
Porque estão longe de Deus, e O conhecem apenas
porque ouvem Dele nos cultos através de outras
pessoas, conhecem a Deus ouvindo os outros
falarem de suas experiências.
Um grupo de mulheres estudava o livro do Profeta
Malaquias, quando no Capítulo 3 elas se depararam
com um assunto do qual nada sabiam:
"E assentar-se-á como fundidor e purificador de
prata...”.
Este verso as deixou intrigadas, pois elas não
conseguiam entender seu significado quanto ao
caráter de Deus. Uma delas, porém, se ofereceu
para tentar descobrir como se realizava o processo
de refinamento da prata até a próxima reunião.
Entrou em contato com um ourives e marcou horário
com ele. Não disse o motivo da sua curiosidade,
mas, ainda assim conseguiu convencê-lo a deixá-la
presenciar seu trabalho com a prata.
O homem colocou um pedaço do metal sobre o fogo
e o aqueceu. Explicou que no processo de
refinamento devia-se manter a prata no meio do
fogo, onde as chamas eram mais quentes, de forma
a queimar todas as impurezas.

18

19

Ela perguntou se era verdade que ele tinha que se
sentar em frente ao fogo enquanto a prata estivesse
sendo refinada. O ouvires respondeu que sim, pois
tinha que ficar olhando o tempo todo para a prata,
para evitar que ela fosse destruída pelo fogo.
A mulher, então, perguntou: "Como você sabe
quando a prata já está purificada?".
"Ah! É fácil, respondeu o ourives, quando eu vejo a
minha imagem nela".
Se você não tem nenhum tempo pessoal com Deus
ou só depende de cultos para ouvir Deus falar com
você, tenho algo para te dizer com todo amor: você
conhece a Deus de ouvir falar, mas não O conhece
de caminhar pessoalmente com Ele.
Não foi esse o evangelho que os primeiros cristãos
viviam, eles viam Deus agindo em suas vidas
diariamente, pois o milagre não era algo distante,
mas era natural, pois como o apóstolo Paulo diz nas
escrituras, que sua palavra não foi apenas
conhecimento humano, mas manifestação do poder
de Deus.
A palavra poder na igreja primitiva vem da mesma
raiz da palavra dinamite, isso significa que quando
temos um relacionamento pessoal com Deus
podemos ser verdadeiros “homens bomba” nas
mãos de Deus, explodindo todas as barragens e
artimanhas do diabo.
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O quê Deus falou hoje com você?
Não espere receber a mamadeira espiritual dos
pastores e lideres todos os dias da sua vida, cresça,
pare de ser uma criança espiritual que depende dos
outros para se alimentar espiritualmente. Busque a
Deus, estude e medite na palavra de Deus, tenha
um tempo diário na presença de Deus e um lugar
para adorá-lo onde Ele possa falar com você e que
você possa também entregar pra Ele toda adoração
e louvor.
Resida no esconderijo do altíssimo, volte todos os
dias para este lugar e faça dele o seu lugar de
refrigério e de descanso.
O segredo de não sermos atingidos pelas
artimanhas do diabo é ouvirmos a Deus e estarmos
próximos Dele e protegidos por Ele.
Conta-se que certa vez um pastor foi chamado para
orar por um homem muito enfermo.
Quando o pastor entrou no quarto, encontrou o
pobre homem na cama com a cabeça apoiada num
par de almofadas.
Havia uma cadeira ao lado da cama, fato que levou
o pastor a pensar que o homem estava aguardando
a sua chegada.
- Suponho que estava me esperando? - disse o
pastor.
- Não, quem é você? - respondeu o homem
enfermo.
20
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- Sou o pastor que a sua filha chamou para orar por
você; quando entrei e vi a cadeira vazia ao lado da
sua cama, imaginei que você soubesse que eu viria
visitá-lo.
- Ah sim, a cadeira! Entre e feche a porta.
Então o homem enfermo lhe disse:
- Nunca contei para ninguém, mas passei toda a
minha vida sem ter aprendido orar. Não sabia direito
como se deve orar.
E nunca dei muita importância para a oração.
Pensava que Deus estava muito distante de mim.
- Assim sendo, há muito tempo abandonei por
completo a idéia de falar com Deus.
Até que um amigo me disse:
“José, orar é muito simples. Orar é conversar com
Jesus, e isto eu sugiro que você nunca deixe de
fazer... você se senta numa cadeira e coloca outra
cadeira vazia na sua frente. Em seguida, com muita
fé, você imagina que Jesus está sentado ali, bem
diante de você. Afinal Jesus mesmo disse:
- “Eu estarei sempre com vocês”.
- Portanto, você pode falar com Ele e escutá-lo, da
mesma maneira como está fazendo comigo agora.
- Pois assim eu procedi e me adaptei à idéia. Desde
então, tenho conversado com Jesus durante umas
duas horas diárias. Tenho sempre muito cuidado
para que a minha filha não me veja... pois me
internaria num manicômio imediatamente.
O pastor sentiu uma grande emoção ao ouvir aquilo,
e disse a José que era muito bom o que estava
fazendo e que não deixasse nunca de fazê-lo.
Em seguida orou com ele e foi embora.
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Dois dias mais tarde, a filha de José comunicou ao
sacerdote que seu pai havia falecido.
O pastor então perguntou:
- Ele faleceu em paz?
Ele disse que me amava muito e me deu um beijo.
Quando eu voltei das compras, uma hora mais
tarde, já o encontrei morto. Porém há algo de
estranho em relação à sua morte, pois
aparentemente, antes de morrer, chegou perto da
cadeira que estava ao lado da cama e encostou a
cabeça nela. Foi assim que eu o encontrei.
Porque será isto? – perguntou a filha.
O pastor, profundamente emocionado, enxugou as
lágrimas e respondeu:
- Ele partiu nos braços do seu melhor amigo...
A intimidade não é algo que vem de graça, é
conquistado pelo nosso esforço contra nossa carne
que milita contra nosso espírito, para que tenha a
primazia do nosso tempo.
Uma das experiências mais sobrenaturais que já
tive foi quando acordei de madrugada e fui para a
sala de minha casa para orar e buscar a Deus,
estava triste me sentindo enfraquecido diante de
várias adversidades que estava passando, mas
essa era a minha carne, pois o meu espírito estava
aceso pronto para combater o bom combate da fé,
nunca desistindo mas crendo até o fim, foi quando
fui procurar uma caneta numa gaveta da cozinha
estava tudo apagado e quando abri a gaveta vi um
chaveiro que havia ganhado de um discípulo a mais
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de um ano e que quando ganhei ele piscava uma
luz quando acionado, mas já tinha acabado a pilha a
mais de seis meses, esse mesmo chaveiro quando
olhei para ele começou a piscar bem rápido sem
ninguém ter ligado e ouvi a voz de Deus falando
comigo assim. – Você não está sozinho eu nunca
vou te abandonar.
Cai de joelhos e continuei chorando por um longo
tempo na presença de Deus.
Deus nunca vai nos deixar nos momentos difíceis e
lembre-se que Ele sempre tem uma palavra pra
você, mais é necessário ouvir a voz Dele.
“Pois quando clamei, ninguém respondeu, quando
falei, não escutaram” (Is. 66:4)
Deus está sempre disposto a falar conosco, mas
nós nem sempre estamos dispostos a ouvi-lo.
Cuidado para não usar Deus e o quê Ele fala com
você para os anseios de sua carne, prove aquilo
que Ele te diz com a palavra de Deus, pois existem
muitas pessoas que colocam na boca de Deus
coisas que são delas, e dizem: - Deus falou comigo
isto ou aquilo...
Mas que somente é algo que elas gostariam de
ouvir e se escondem atrás de uma religiosidade e
do orgulho de achar que Deus está falando com
elas.
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Quando Deus fala conosco tudo que ele faz é
movido pelo amor, e nossa motivação em buscar a
Deus deve ser um coração quebrantado, pois
muitos usam de uma busca religiosa como moeda
de orgulho, pois se sentem superiores aos outros
por esse motivo.
Orgulham-se dizendo que Deus fala com elas, como
se de fato Deus fosse propriedade na vida delas e
não justamente o contrário. Como aquele fariseu,
que no templo falava para não ser como aquele que
estava se quebrantando na presença de Deus.
Intimidade me leva a humilhação e servir, e não ao
orgulho e soberba como se eu fosse superior aos
outros. Se buscarmos de fato a intimidade de Deus
de verdade, vamos ser quebrantados e humildes na
presença de Deus e na presença dos homens,
alguém que sabe que é limitado que precisa de
ajuda, e não como um fariseu que vive julgando os
outros porque se sente mais espiritual do que eles.
Essa é uma armadilha do diabo, quando ele nos
convence que somos mais que os outros porque
temos mais tempo na presença de Deus ou porque
oramos mais, aquele que realmente conhece a
intimidade de Deus se torna cada dia mais humilde
e menos arrogante, mesmo diante dos erros dos
outros.
“... É para este que olharei: para o humilde e contrito
de espírito...” (Is. 66:2).
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A falsa intimidade é aquela que nos leva a
colocarmos sempre os outros em evidência, onde
Deus sempre aponta os erros dos outros e nunca os
nossos, mas a verdadeira intimidade nos leva a
olhar para nós mesmos, para os nossos erros, para
a nossa limitações, para as nossas atitudes que
precisam ser mudadas.
Essa é a ênfase do evangelho de Cristo quando
enfoca um evangelho pessoal e não num evangelho
de acusações e de julgamentos, se as pessoas não
querem ter a mesma intimidade que você tem com
Deus não fique chateado, faça que elas vejam em
você um modelo de busca por Deus. A intimidade é
algo particular, ninguém vai conquistar isso por
você, como você também não pode conquistar isso
por ninguém.
“Se fizeres do Senhor o teu refúgio, e do altíssimo a
tua habitação, nenhum mal te sucederá” (Sal. 91:9).
Não entre na presença de Deus com o objetivo de
retirar alguma palavra para os outros, busque a
Deus, para que ele fale com você.
O foco de Deus é você, e a sua busca por Ele, isso
facilita o Espírito Santo a falar pessoalmente com
você. Faça da presença de Deus a sua casa, sua
morada e sua residência.
Além disso, uma arma muito forte na minha
intimidade com Deus é uma vida de jejum e oração.
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O jejum nos traz a sensibilidade em nosso espírito e
nossa sirene fica mais sensível ás investidas do
nosso real inimigo, o diabo.
E essa é uma importante arma que Deus deixou
para que pudéssemos usar. Jesus disse que
quando ele fosse tirado, esse seria o momento para
usarmos do jejum para termos essa sensibilidade.
“Mais virão dias quando o noivo lhes será tirado, e
nesse tempo jejuarão” (Mc. 2:20)
O jejum sempre foi um ato comum na igreja primitiva
era algo que era praticado desde os primórdios de
nossos pais espirituais: At. 13:2,3.
“Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em
cada igreja, tendo orado e jejuado eles
encomendaram ao Senhor em quem haviam
confiado. (At. 14:23)
Paulo fazia disso algo natural em sua vida.
“Por três dias ele esteve cego, não comeu e nem
bebeu” (At. 9:9).
Em uma viagem Paulo estava jejuando.
“Tínhamos perdido muito tempo, e agora a
navegação se tornava perigosa, pois já havia
passado o Jejum.” (At. 27:9)
(Este jejum refere-se a uma festa judaica
provavelmente que começava no dia 10 de Tisri
naquele ano dia 5 de outubro, e que parou no dia 11
de novembro).
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O Apóstolo Paulo era alguém que jejuava, pois
sabia da necessidade de ter sensibilidade espiritual
diante de tantas adversidades que ele viveu. (II Cor.
6:4-5 e II Cor. 11:23 e 27).
É por isso que o diabo teme tanto o jejum, pois é um
ato de fé e de dedicação a Deus e não de sacrifício
sem valor. No jejum a nossa carne é confrontada e
deixada de lado e isso nos leva a um nível diferente
em intimidade com Deus, pois aquilo que mais milita
contra a nossa intimidade com Deus, é a nossa
carne.
A oração, a palavra e o jejum são essenciais para
nosso relacionamento pessoal de intimidade para
com Deus. E de fato isso é um golpe fatal nas
táticas do diabo de roubar nossas vidas, a benção
de Deus e todas as nossas conquistas como
herdeiros de Cristo.
O melhor caminho para conhecer a Deus é andando
com Ele. Descobrindo os seus gostos pessoais,
suas preferências, seu jeito de ser. Não se conhece
alguém só por que se fala dele, mas por estar com
ele dia-a-dia. Intimidade se conquista passo a
passo, não se adquire com conhecimento histórico
ou por leitura, ou até mesmo através de outros que
tem contato com aquela pessoa.
Muitos cristãos vivem suas vidas cheias de altos e
baixos e de fracassos, por terem pouco contato com
o Senhor. Eles vivem uma vida escassa sem
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sentido, por se aproximarem de Deus por motivos
fúteis, para conseguirem algo ou até por auto
justificar seus pecados, mas não por amor, e nem
por desejo de estar com Deus.
A intimidade do Senhor é para os que o temem aos
quais ele dará a conhecer a sua aliança. (Salmos
25:14)
Se você deseja descobrir a vontade de Deus para a
sua vida você deve estar disposto a andar com Ele
não apenas nos cultos de Domingo, mas todos os
dias, todas as horas.
Muitas vezes nosso ministério não rompe, porque o
que oferecemos à Deus é o resto do nosso tempo,
que vem acompanhado de murmuração, pois
estamos mais ocupados com as nossas próprias
coisas, do que em agradar a Deus.
A intimidade exige abnegação total. É uma entrega
voluntária da nossa vida, e de nossos sonhos no
altar do Senhor.
A minha comida consiste em fazer a vontade
daquele que me enviou a realizar a sua obra. (João
4:34)
É desejar tanto a Deus a ponto de esquecer até de
se alimentar, quando estamos ansiosos por causa
de uma namorada ou namorado ou com uma prova
muito importante ou por problemas no trabalho,
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temos a tendência de perder o sono e até a fome,
mas para Deus muitas vezes, não temos a mesma
expectativa.
Lembro-me do meu primeiro dia de trabalho em uma
empresa, quando eu ainda tinha 14 anos... Quase
nem dormi, eu iria pegar o ônibus, ás sete horas da
manhã, mas já estava de pé ás cinco horas, pois
tinha perdido o sono de tanta ansiedade.
É esse sentimento que movia Jesus, uma
intensidade por fazer a vontade de Deus. Capaz de
roubar o sono ou a sua fome num desejo ardente de
fazer o que Deus queria.
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Jogar fora as
máscaras,
não é uma opção
para o vencedor
"A autêntica experiência de salvação é
transformadora. Ou impacta a orientação total da
vida ou não é autêntica”.
(John Wesley)
Uma outra atitude que impede que o diabo nos
roube, é remover da nossa vida toda máscara, ou
seja, uma vida de aparências, isso na prática é viver
uma vida de transparência e verdade, pois tira do
diabo a sua maior artimanha contra nós, que é a
acusação.
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Eu tinha um ventilador muito bom que eu gostava
muito, e que em outros anos sempre havia
funcionado muito bem, mas que parou de funcionar
de um dia para o outro, foi quando eu abri o
ventilador para ver o que estava acontecendo para
que ele tivesse parado daquela forma. Quando abri,
vi que algo estava errado, pois com o tempo sujeira
e poeira tinham se acumulado e por esse motivo ele
havia parado, havia linhas, fios e cabelos prendendo
o ventilador e por mais que houvesse energia ele
não conseguia se mover. O Ventilador estava
precisando de uma limpeza geral, pois a sujeira o
impedia de funcionar direito e desenvolver a sua
função, ele nunca deixou de ser ventilador, mas por
causa da sujeira deixou de executar aquilo pelo qual
ele existia. Limpei o ventilador e ele no mesmo
momento começou a funcionar novamente.
A nossa vida também é assim, ela precisa ser limpa
sempre.
“Portanto, também nós, uma vez que estamos
rodeados por grande nuvem de testemunhas,
livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do
pecado que nos envolve, e corramos com
perseverança a corrida que nos está proposta tendo
os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da
nossa fé.” (Hebreus 12:1-2)
Muitas vezes temos dificuldades de ver essas
coisas, e precisamos da ajuda de alguém, pois Deus
nos criou com essa necessidade, a isso damos o
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nome de discipulado ou acompanhamento pessoal,
foi Jesus quem ensinou isso na sua vida aqui na
terra, pois ele ensinou homens que tecnicamente
não chamariam a atenção de ninguém, mas Jesus
assumiu esses homens normais e imperfeitos e fez
deles homens de verdade.
Se você não tem ninguém que te ajude, que você
possa confiar e abrir o seu coração, comece orando
e buscando em Deus para que Ele mesmo te diga
quem poderá te abençoar e ser um canal de benção
em sua vida, para tirar as arestas e acúmulos de
sujeira, alguém que diga a verdade para você e que
te ajude a viver da melhor forma, pois como corpo,
dependemos uns dos outros.
Somente ser um bom freqüentador de cultos ou de
igreja não vai mudar o seu caráter, pois ali você fica
escondido muitas vezes no meio de uma multidão e
na coletividade não há como ser tratado e curado de
coisas que estão escondidas lá no profundo de seu
coração.
Hoje em dia existem muitos solitários dentro da
igreja, e infelizmente, muitas pessoas sem amigos e
sem relacionamentos verdadeiros, apenas são
freqüentadores de igreja, que cumprimentam as
pessoas, mas não existe de fato uma ligação
familiar.
Talvez você que hoje esta lendo este livro, não
entenda porquê tem vivido uma vida totalmente
presa a certas coisas, que não tem conseguido
vencer, pensamentos e atitudes que você tem
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vontade de vencer, mais que não tem forças para
fazer isto. Você deseja parar de ter pensamentos
impuros, mas não consegue se libertar deles, você
deseja ter uma atitude de paciência em
determinadas situações, mais não consegue mesmo
querendo, mesmo desejando do fundo do seu
coração, e por esse motivo você se sente um
derrotado ou um fracassado.
Talvez você seja um líder respeitado, um músico
reconhecido ou um professor da Bíblia admirado,
mas que lá dentro sabe que não vive o que tem
ensinado as pessoas, ninguém sabe, mais você
está preso a coisas terríveis dentro de você. Você
realmente e sinceramente quer ser livre dessas
coisas, mas por mais que busque a Deus e
confesse seus pecados, você tem voltado dia-a-dia
a esses pensamentos e atitudes.
Certa vez Spurgeon estava viajando num trem, de
repente o trem parou. O problema foi que um
parafuso pequeno havia quebrado. O trem foi
obrigado a seguir lentamente com um pistão só ao
invés de dois funcionando. Somente um pequeno
parafuso
estava
quebrado.
Se tivesse sido corrigido o trem teria corrido sua
trilha de ferro, mas a ausência daquela peça
insignificante atrapalhou tudo. A analogia é perfeita:
um homem, em todo o outro aspecto, apto para ser
útil pode, por causa de um pequeno defeito, ser
impedido ou até tornado inútil para o ministério. (C.
H. Spurgeon).
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Transparência leva a Santidade: O segredo para
tirar do diabo à legalidade do roubo em nossa vida.
Isso impede que o diabo tenha legalidade em
nossas vidas e famílias, pois quando temos coisas
escondidas em nossa vida o acusador tem como
nos limitar, mas quando colocamos pra fora ele
perde o direito e a legalidade de nos importunar.
Certa vez, uma criança chegou a seu pastor e pediu
para morar na igreja, o seu pai desconcertado
argumentou com a criança e chamou a atenção
dela. Mas o pastor quis saber porquê aquela criança
queria morar na igreja e perguntou ao garoto: - Qual
o motivo você tem para querer morar na igreja?
O garoto sem pestanejar respondeu: - Sabe pastor é
que aqui, meu pai e minha mãe são tão diferentes
do que são lá em casa, eles aqui são amorosos uns
com os outros, se respeitam e são muito carinhosos
comigo também, mas lá em casa as coisas são
diferentes, eles só brigam um com o outro, gritam
comigo, se desentendem com o vizinho, mentem
quando atendem telefone, eu realmente prefiro os
meus pais aqui da igreja e por isso queria morar
aqui.
O quê fazer? Esconder a sua cabeça em um buraco
como avestruz, não vai resolver fingir que esses
problemas não existem, também será apenas uma
fuga sem sentido.
Você pode esconder quem realmente é das
pessoas, mas não pode esconder-se de Deus, pois
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Deus não olha como o homem, Ele olha para o mais
profundo do coração.
Até quando você vai se esconder achando que pode
esconder seus pecados e deslizes, pois se você tem
algo escondido em sua vida, isso vai virar um
artifício terrível do diabo contra você.
Existem pessoas carregando pesos terríveis de
culpa e de acusação porque tem escondido coisas
da sua vida, enquanto isso o diabo ficará te
lembrando o que você tem feito, e o que tem
amarrado a sua vida.
Você pode até ser um sucesso em seu ministério ou
em sua vida pessoal, mas nunca será um sucesso
para Deus, pois Deus não olha como o homem,
Deus vê aquilo que você realmente é e que ninguém
sabe.
Se alguém pudesse ouvir seus pensamentos por um
dia será que teriam a mesma impressão sobre você
do que tem hoje?
Vou sugerir algo revolucionário em sua vida, jogue
sua máscara fora, procure ajuda, alguém que vai te
ajudar a tirar as sujeiras, busque ajuda de uma
pessoa confiável e não de qualquer pessoa, procure
alguém que entenda isso e que te ame e que esteja
também debaixo de autoridade para ter autoridade
para poder tocar em sua vida.
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Sabe por que muitos filhos de pastores têm se
tornado ateus ou pessoas desinteressadas ao
evangelho?
Porque nunca viram seus pais viverem aquilo que
eles pregaram por toda a sua vida. Porque eles
como filhos sempre foram trocados pelo ministério
destes pastores, porque esses pastores e líderes
nunca deixaram ninguém tocar a sua vida.
Um missionário certa vez perguntou a um exbandido convertido o que mais o influenciou a se
tornar cristão. O homem que antes era ímpio
respondeu:
- Os meus olhos já viram muitos males, as minhas
mãos já praticaram muita violência, mas quando vi
meus amigos que haviam sido ladrões deixarem de
roubar, quando vi mentirosos dizerem a verdade,
quando vi homens cruéis se tornarem bondosos;
conclui que algo maravilhoso havia acontecido
naquelas vidas. Nunca tinha ouvido um sermão na
igreja, mas vi na vida deles um sermão vivo.
Hoje em dia também existe a internet, chamada por
alguns como infernet... rs, onde pessoas se
escondem, temos a televisão ou mesmo na rua, o
problema não é o veículo, mas sim, quem está
pilotando esse veículo.
Ouvi um grande pensador dizendo que o dinheiro
não corrompe ninguém, somente mostra quem elas
realmente são. Os veículos como internet, televisão,
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entre outras não corrompem ninguém somente
mostram o que as pessoas realmente são.
Você só vai poder experimentar a cura quando
procurar ajuda, quando parar de tentar resolver o
seu problema sozinho.
Você por muitas vezes tomou a decisão de nunca
mais fazer aquilo que propôs em seu coração, de
deixar daquele pecado, mas sempre na primeira ou
segunda oportunidade você novamente está caindo
nos mesmos erros e pecados.
Deus esta falando com você agora, Ele está
tocando em seu coração, por isso Jesus deixou a
ordem de fazermos discípulos de todas as nações,
isso indica uma corrente de confiança e de que
sempre haverá alguém para tocar em sua vida no
mais profundo.
Essa geração precisa de pais espirituais está
carente de ser pastoreada e está cansada de ver
estrelas se mostrarem como super-homens
espirituais ou super-pastores que nunca erram e são
perfeitos, alguns falam como se a verdade absoluta
fossem deles, estão prontos para julgar os outros,
mas dentro de suas próprias casas, estão colhendo
o quê tem plantado.
Isso é perigoso demais, está na hora de parar com
esse evangelho apodrecido, e voltar ao simples e
humilde evangelho de servir ao invés de sermos
servidos, de dar ao invés de recebermos, de se
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humilhar ao invés de buscarmos a exaltação
humana.
O diabo está sorrindo ironicamente para alguns que
pensam que estão “abafando”, são um sucesso à
vista das pessoas, mas que lá dentro, bem lá
dentro, estão morrendo, estão cheirando mal.
“Mas aquele que sacrifica um boi é como quem
mata um homem, aquele que sacrifica um cordeiro é
como quem quebra o pescoço de um cachorro,
aquele que faz oferta de cereal, é como quem
apresente sangue de porco, e aquele que queima
incenso memorial é como quem adora um ídolo,
ELES ESCOLHERAM OS SEUS CAMINHOS e as
suas almas têm prazer em suas práticas
detestáveis.” (Is. 66:3).
Outro dia estava dando um aconselhamento e uma
jovem senhora me disse que estava mal, porque
havia saído e tido um relacionamento extraconjugal
com um pastor casado, encaminhei ela para ter um
aconselhamento mais profundo com minha esposa,
onde foi aconselhada e cuidada.
Mas infelizmente isso não é uma situação isolada
muitas pessoas vivem de aparências, elas parecem
viver em santidade, mas na verdade são
“santarrões” que de santidade não tem nada, são
sujas e estão se lambuzando no pecados, o diabo
dá corda para elas. São freqüentadores de igrejas,
cantam hinos de louvor ao nosso Deus, mas Ele
não pode receber nada que elas estão oferecendo a
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Ele, porque tudo o quê elas oferecem está
manchado.
Tire a sua máscara agora mesmo, se arrependendo
dessa vida de mentiras onde você tem se escondido
atrás de seus talentos ou de sua posição e procure
ajuda, limpe-se, grite e não aceite viver essa vida
cheia de acusações e coisas escondidas que você
tem vivido.
Feche agora seus olhos e ore a Deus falando
realmente aquilo que você tem sido, e se for
necessário é hora de uma transformação genuína
em seu coração.
Gaste um tempo na presença de Deus e à partir de
hoje, procure um pai espiritual que vai ajudar você
nessa caminhada cristã.
Quero sugerir uma oração, pois por muito tempo fui
alguém que parecia ser cristão, mas que na verdade
não conhecia a Jesus, vivi de aparências por muito
tempo da minha vida, mesmo estando dentro da
igreja e sendo ministro de louvor, mas você e eu
nunca fomos um caso perdido para Deus.
Ore assim: Senhor Jesus, eu tenho andando longe
de ti, eu te conheço até hoje pelo que os outros
falam, mas não tenho te conhecido de andar
contigo, hoje declaro diante de ti que o meu coração
precisa ser mudado e transformado, entrego a ti a
minha vida integralmente e sem reservas, faça tudo
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o que quiseres fazer, pois à partir de hoje, quero Te
conhecer totalmente, perdoa os meus pecados e
muda minha velha natureza, pois eu quero aprender
a te conhecer intimamente dia-a-dia, em nome do
Senhor Jesus Cristo, Amém.
Agora assuma um compromisso de procurar ajuda
de pessoas mais maduras em Cristo, que poderão
te ajudar, quero salientar que sendo homem procure
outro homem sendo mulher procure outra mulher,
pois não existe discipulado entre pessoas do sexo
oposto, para evitar qualquer problema futuro.
Você não precisa mais ser um super-cristão, você
pode ter dificuldades e limites, pois isso nos torna
mais dependentes de Deus.
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Cuidado para não
ser surpreendido
pelo diabo
Muitas vezes somos surpreendidos por ataques do
diabo contra nossas vidas, principalmente quando
somos pegos desprevenidos, e quando acontecem
coisas que nunca esperávamos e isso acaba nos
deixando perplexos e até mesmo sem atitudes.
Essa tática do diabo é muito usada hoje em dia, pois
ele nos atrai com seus métodos de persuasão,
dando vitórias aparentes e até mesmo propondo um
caminho aparentemente maravilhoso, mais que de
uma forma ilusória nos induz a esquecer daquilo
que é a nossa prioridade depois de Deus, que é a
nossa família. Pois ela é o nosso primeiro ministério.
Temos um exemplo bíblico sobre isto em I Sm. 30:18, quando o rei Davi sai para guerrear mas deixa
desguarnecida sua família.
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As vitórias profissionais ou mesmo em outras áreas
em nossa vida, não compensam a derrota em casa.
Davi estava em guerra, e foi surpreendido quando
estava guerreando e sofreu um ataque fulminante
que ele não esperava.
“Quando Davi e seus homens chegaram á cidade
encontraram-na, queimada a fogo...” (I Sm. 30: 3).
Existem momentos em que estamos lutando contra
o inimigo e somos surpreendidos por um ataque
inesperado: Esposa, Filhos, bens, saúde, emprego,
etc.
Davi estava tão ocupado com a guerra e com suas
vitórias pessoais, que esqueceu de proteger sua
própria família, sua casa, seus filhos.
“... tinham levado cativas as mulheres que lá se
achavam...” (I Sm. 30.2)
Não havia nenhuma proteção para sua família.
Quantas vezes estamos tão ocupados com nossas
responsabilidades, nossa guerra particular, com os
estudos, com a faculdade, com o emprego, com a
empresa, que nos esquecemos dos nossos amados,
que podem estar frágeis.
De repente os nossos inimigos se levantam e nos
roubam, porque estamos muito ocupados com
nossos afazeres.
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Sempre foi um sonho meu levar meus filhos a
Jesus, creio que todo pai que é verdadeiramente
cristão deve ter esse sonho em seu coração.
Quando minha filha Ana Carolina tinha seis aninhos
de idade, estávamos em férias em uma praia, e o
Espírito Santo de Deus tocou em meu coração e me
disse, está na hora.
Orei antes e pedi a Deus sabedoria e capacitação
para esse momento tão importante em minha vida e
no meu ministério.
A chamei no quarto e sentamos na cama e olhei
dentro dos olhinhos dela, que são lindos, falei para
ela o quanto ela era importante para mim, e que
Deus a amava muito e tinha mandado o seu filho
para morrer no lugar dela também, falei pra ela de
como foi a minha entrega á Deus (é claro que tomei
cuidado com palavras para que ela pudesse
entender), conversamos mais ou menos uma hora,
e no final da conversa perguntei se ela gostaria de
entregar a sua vida para Jesus, e se ela entendia o
que Ele tinha feito por ela.
Foi uma das experiências mais sobrenaturais e
marcantes da minha vida. Ela olhou para mim e
disse com toda convicção que sim, ela gostaria
muito de entregar seu coraçãozinho a Jesus. E ela
orou pedindo para que Ele entrasse em sua vida,
depois eu a abracei e choramos juntos agradecendo
o que tinha acontecido naquele momento. E sempre
pergunto se ela se lembra daquele momento, e ela
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me responde com toda confiança que sim, pois ela
realmente entendeu o que aconteceu naquele dia, e
para mim todas as vezes que me lembro, me dá um
nó na garganta e uma alegria muito grande de ter
levado minha filha a entregar sua vida à Jesus.
Se eu tenho uma herança para deixar a ela para a
eternidade é essa.
Não abra mão de ser você quem vai levar seus
filhos a conhecer Jesus, pois a palavra de Deus nos
ensina isto.
“Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu
coração: Tu as inculcarás a teus filhos, e delas
falarás, assentado em tua casa, andando pelo
caminho, deitando e levantando-se” (Deut. 6:6-7)
O diabo é sujo e ele quer destruir sua casa, pois ele
sabe que quando ele te atinge, ele vai querer
destruir todo o resto. Ele vai querer fazer de tudo
para fazer da sua casa um inferno, fazer do seu
casamento um fracasso e de seus filhos, escravos
dele.
Deixe agora o Espírito Santo tocar em seu coração,
o projeto de Deus para você é fazer da sua casa,
um pedacinho do céu, um lugar de benção, de
refrigério e de prosperidade em todas as áreas.
Cuidado, você pode agora mesmo estar caindo nas
ciladas do diabo, o dinheiro nunca vai substituir o
tempo com seu filho no tapete da sua casa
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brincando com ele, e nem mesmo um passeio com
sua esposa pelo jardim ou mesmo numa praça, tem
coisas que na vida não custam muito, mais que no
final dão um toque de beleza e podem transformar
sua casa.
Você pode estar dizendo agora: - Não tenho
dinheiro para fazer nada com minha família.
Você não precisa de dinheiro, só precisa de
criatividade e vontade.
Deixe-me te contar uma coisa: Quando eu e minha
esposa marcamos o nosso casamento foi um
momento lindo, mais foi também um momento difícil
que estávamos passando, andávamos com um
carro, (quer dizer nem sei se posso chamar aquilo
de carro), não vou dizer a marca por respeito ao
fabricante... rs, que tremia tanto que quando íamos
ao supermercado comprar frutas, e ao chegávamos
em casa, elas já tinham virado vitamina... Demos
um passo de fé, e mesmo sem nenhum recurso
íamos as lojas escolher nosso jogo de quarto, nosso
fogão, íamos ver a viagem de lua de mel, não
porque cobiçávamos coisas que não podíamos
pagar, mais porque tínhamos fé em Deus, que é o
dono do ouro e da prata. Os vendedores não nos
agüentavam mais, pois éramos ótimos para olhar,
mas péssimos para comprar.
Deus tinha nos dado a convicção do nosso
casamento, Ele tinha dito que supriria todas as
nossas necessidades.
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Faltando três meses para o casamento o Senhor foi
abrindo todas as portas, porque Ele se agradou do
nosso coração e da nossa entrega a Ele.
Tivemos tudo que sonhamos, ganhamos tudo e um
mês antes ele fez com que nossa empresa tivesse
um crescimento de 500%, porque Ele sempre é fiel.
Mais nesse momento difícil que vivemos
aprendemos uma coisa, que não precisamos de
dinheiro para podermos passear juntos.
Para levar a esposa e os filhos para um programa
de descontração ou um passeio, você não precisa
ter uma fortuna para gastar.
Você não precisa ir ao restaurante mais caro da
cidade, pode ir numa sorveteria ou tomar um suco,
nós tivemos momentos de dividir um suco, mas
fazíamos disso algo muito bom, pois não tínhamos
dinheiro para comprar dois sucos. Saíamos com
alegria e o fato de não termos recursos para levá-la
nos melhores lugares, como era a minha vontade
não tirava de nós a alegria de estarmos juntos,
independente de onde estávamos, mas porque
estávamos juntos, era o verdadeiro presente que
Deus nos deu, o resto era secundário, era um mero
detalhe.
Quando eu não tinha dinheiro para comprar um
ramalhete de flores para ela, corria e pegava
alguma flor pequena e simples de algum jardim,
para não me tornar um ladrão até cheguei a pedir
em uma casa uma flor linda que estava naquele
jardim, para poder levar para ela.
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Sua família é amada por Deus, e o diabo sabe que
são nos pequenos detalhes onde está o segredo de
uma família feliz, restaurada e abençoada por Deus.
Davi não se lembrou de sua família em meio aquela
guerra, e por achar que estava fazendo a sua parte
quase perdeu aquilo que tinha de mais valoroso em
sua vida.
E você? Realmente tem protegido a sua família ou
tem se esquecido que ela precisa de atenção, de
tempo e de investimento, não só monetário mas
também de dar a devida prioridade em seu coração
e também de tempo juntos?
Sabe por que tantas famílias têm sofrido com crises
hoje em dia? Porque elas foram deixadas de lado, e
por isso o diabo as surpreendeu com ataques que
foram fulminantes. Essas famílias irão precisar ter
muita força, para conquistar aquilo que foi roubado
pelo diabo.
Como está a sua família, sua esposa, seu esposo
seus filhos ou seus pais?
Talvez você esteja sendo um marido desleixado,
achando que somente o dinheiro que você traz para
sua casa, é o que vai resolver a falta que sua
presença faz para sua esposa e filhos. Ou uma
esposa indiferente que acha que somente deixar a
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casa arrumada é o seu papel ou mesmo trabalhar
fora e ajudar seu marido nas despesas da casa.
Há quanto tempo estamos sendo enganados pelo
diabo, para deixar de lado aquilo que é o mais
importante em nossas vidas? E daí quando menos
esperamos e voltamos para casa, tudo está
destruído, e aquilo que achávamos que estava bem,
está totalmente em crise.
Temos a tendência de culpar os outros pelos
problemas que passamos em nossas vidas, mas o
diabo só nos rouba se dermos espaço para que ele
faça isto. Pare de olhar para os outros e para aquilo
que eles podem mudar, e comece a olhar para você,
e para aquilo que você pode mudar e melhorar, e
certamente verá grandes mudanças.
Cuide da sua família, lembre-se que este é um lugar
de extrema importância pra você, é o seu primeiro
ministério é onde tudo fica mais sensível, é onde
você é mais vulnerável, pois se trata de pessoas
que você ama.
O diabo sempre vai tentar contra aquilo que mais irá
te atingir, fazendo você ficar tão ocupado com o seu
trabalho, que acabará se esquecendo que você é a
proteção da sua esposa, dos seus filhos e até
mesmo dos seus amigos.
Ele quer roubar a intimidade nos relacionamentos,
transformando-os em meras lembranças.
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Quantos relacionamentos nós temos, limitado á
superficialidade por causa da prioridade que damos
a esses relacionamentos?
Seu ministério acaba se tornando tão importante
para você, que você nem encontra mais tempo para
conversar com seus amigos.
Você dá mais tempo para a guerra, que esquece de
seu esposo, da sua esposa e filhos achando que
vale tudo para vencer na vida.
E como conseqüência o diabo rouba a intimidade e
também a alegria verdadeira.
Quantos filhos sem pais?
Quantas esposas sem maridos? Quantos maridos
sem esposas? Por quê?
Estavam ocupados demais para proteger aquilo que
era mais importante.
Cuidado, o diabo deixa iscas deliciosas para você
ficar ocupado com a guerra do seu dia-a-dia, e
largar de lado seus relacionamentos mais íntimos,
desguarnecidos.
Volte rápido para sua casa, para seu lar, para
aqueles que te amam ainda a tempo de mudar isto,
ainda á tempo de salvar aqueles que você mais
ama.
Sabe por que tantos jovens estão se envolvendo
com drogas hoje em dia?
Porque os traficantes tomaram o lugar dos pais, e
com uma palavra aparentemente amiga estão
49

50

envolvendo filhos frustrados e desprezados pelos
seus pais, em um mundo totalmente controlado pelo
diabo.
Volte para sua casa, valorize aquilo que Deus te deu
de maior valor, e não deixe o diabo roubar seu
casamento, filhos e amigos.
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Solidão
O VENENO MALDITO DO
INFERNO
Talvez o diabo não tenha matado as suas amizades
mais íntimas ou o seu casamento, mas colocou
indiferença em seu coração, por você não ter
priorizado o olho no olho como estilo de vida.
Muita gente prefere passar horas na frente da
televisão, do que sentar e conversar com aqueles
que são íntimos; gastam o seu tempo com coisas
supérfluas deixando aquilo que é essencial de lado.
Intimidade não é estar no mesmo lugar, intimidade é
expressarmos aquilo que pensamos, desejamos e
sonhamos.
Qual foi a última vez que você sentou com um
amigo e olhou nos olhos dele e perguntou sobre
algo importante de sua vida pessoal?
Qual foi a última vez que você sentou com sua
esposa e quis ouvir os sonhos dela?
51

52

Qual foi a última vez que você sorriu para seu filho,
sentou no chão com ele e perguntou o que ele
aprendeu na escola aquele dia?
Certamente você poderá me responder:
- Não tive tempo, está corrido demais.
Deus criou-nos com uma necessidade, a de termos
outras pessoas ao nosso lado para nos
relacionarmos, isso pode ser em vários níveis, como
esposa, filhos, amigos íntimos, parentes ou colegas.
Mais o diabo quer destruir aquilo que Deus criou
para nos abençoar, distorcendo os nossos valores e
prioridades em relação a esse principio. Você já
percebeu como as amizades se tornaram
descartáveis?
Pessoas trocam de amigos como trocam de roupas,
outros trocam de esposas como se fosse normal,
sabe por quê? Porque perdemos os nossos reais
valores. Deus nos criou para relacionamentos
saudáveis, verdadeiros e duradouros como proteção
contra as armadilhas audaciosas do diabo.
"O homem que tem muitos amigos sai perdendo;
mas há amigo mais chegado do que um irmão"
(Prov. 18.24).
Há no Talmude a história de um judeu que tinha três
amigos. Um dia, ele foi chamado ao tribunal a fim de
defender-se de certas acusações.
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O judeu estava aterrado, foi ter com três amigos, e
pediu-lhes que o acompanhassem. O primeiro disse:
- Não, eu não farei nenhum bem em ir; nem a você,
nem a mim mesmo.
O segundo disse: - Bem, é uma coisa muito
perigosa estar ao seu lado. Talvez o imperador o
acuse de alguma grande ofensa contra a lei. Se eu
for visto com você, ele poderá pensar que tenho
parte em sua culpa. Contudo, irei com você até à
porta do tribunal.
E assim ele se dirigiu ao terceiro amigo, que lhe
respondeu: - Não temas, irei com você até à
presença do imperador. Dir-lhe-ei que conheço você
e tenho confiança em ti, e não o deixarei enquanto
você não for solto como espero que há de ser.
E assim o fiel amigo cumpriu sua promessa.
O verdadeiro amigo está pronto a ajudar até o fim.
Um dos roubos mais freqüentes que o diabo tem
feito são nossos relacionamentos.
Há um tempo atrás as amizades sobreviviam á
décadas,
mas
hoje
elas
dependem
das
circunstâncias para poder sobreviver, e na primeira
oportunidade perdemos o contato e não fazemos o
mínimo esforço em tentar manter essas amizades.
Isso porque na verdade, o valor que damos para
essas amizades é mínimo ou até inexistentes.
Quem inventou a amizade e o amor de amigos foi o
próprio Deus, quando chamou várias pessoas como
amigas, isto é, pessoas que Ele mesmo como Deus
tinha prazer e alegria de ouvir e de falar.
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“Já não vos chamo de servos, porque o servo não
sabe o que faz o seu senhor. ANTES, tenho-vos
chamado amigos...” (Jo. 15:15)
A bíblia está repleta de relatos de relacionamentos
de amizades maravilhosas, como o de Davi com
Jônatas ou mesmo de Jesus com seus discípulos.
Amigo não é aquele que nos deixa nos momentos
que mais precisamos, mas é aquele que tem
compromisso conosco acima das circunstâncias.
Infelizmente
muitas
amizades
estão
sendo
quebradas porque o orgulho tem perseverado em
alguns casos, pois quando somos contrariados é
que sabemos se amamos ou não as pessoas, se a
minha postura e a minha posição são mais
importantes do que o meu amigo, certamente por
causa dessas pequenas coisas pode-se jogar fora
pérolas e pedras preciosas.
Posso te garantir que se há algo que Deus se
agrada é da fidelidade entre irmãos, a isto Deus deu
o nome de alianças.
A maior manifestação de indiferença na vida de
alguém é a desistência. Jesus não desistiu de
nenhum de seus discípulos, mesmo sabendo que
eles não eram perfeitos, Jesus teve paciência em
amá-los até o fim.
O relacionamento é uma mão dupla, precisamos
falar e sermos ouvidos; ida e volta, se somente um
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lado colocar as suas idéias certamente essa
amizade não terá bom êxito.
Também no relacionamento entre casal ou filhos é
assim, precisa haver comunicação. Como temos a
tendência em ser egoístas, muitas vezes estamos
interessados em que nos ouçam, mas não estamos
interessados em ouvir ninguém.
Quantos relacionamentos estão sendo roubados
pelo diabo por este engano terrível de pensarmos
somente em nós? O egocentrismo tem sido a maior
religião da terra atualmente.
Hoje em dia não vemos mais nas mesas de
restaurantes casais casados conversando, existe
um silêncio entre as pessoas, entre pais e filhos
existe uma montanha na comunicação e o que era
pra ser amizade se torna um tormento.
Tudo começa a girar em torno de uma cobrança
para os outros, porque eles não te dão à
importância devida ou também porque sempre
erram com você, ou porque ninguém consegue te
compreender.
Sabe o nome disso? É culto ao seu “ego”, pois você
se torna o centro do universo.
Esteja interessado em servir e não em ser servido,
esse princípio é o que Jesus nos deixou para
vivermos. Se você quer ser feliz no seu casamento
procure fazer feliz a pessoa que você se casou.
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Porque quando enfatizamos o nosso ego, somos
nós mesmos certamente que não estamos vivendo
o amor “Ágape” que Jesus nos ensinou a viver.
Pense um pouco, você com certeza lembra-se de
quase todas, se não, todas as pessoas que algum
dia feriu você; agora e as que você feriu?
E quando você respondeu de forma arrogante e mal
educada ao seu pai ou à sua mãe simplesmente
porque eles tentaram te ajudar?
E aquele dia que você ofendeu o seu líder ou seu
pastor porque ele te pediu para fazer algo que você
não achou justo?
E quando você marcou que iria ajudar na mudança
de seu amigo, mas preferiu ficar dormindo?
E quando você não telefonou para sua amiga, pois
esqueceu do aniversário dela ou até mesmo quando
ela estava doente e você nem ligou para saber
como ela estava?
Nós temos a tendência de amenizar as coisas
quando erramos, mas quando os outros erram
conosco nós amplificamos a níveis altíssimos.
Você descarta as pessoas por pequenos erros, mas
não se lembra que muitas vezes foi perdoado
também por suas falhas.
Posso ser bem sincero contigo?
Cria vergonha, deixa de ser cara de pau, tire as
pedras de suas mãos e pare de jogar fora os amigos
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e relacionamentos tão maravilhosos que Deus te
deu.
Valorize aqueles que estão perto de você, pare de
criticá-los e de olhar essas pessoas com a ótica de
procurar defeitos, pois certamente você achará, e
comece a vê-los pela ótica de Deus que sempre nos
ensina que a arrogância e a intolerância, irão te
levar sempre a um grande buraco chamado solidão.
Impeça o diabo de roubar teus relacionamentos e de
roubar a alegria de estar com seus amigos de
verdade, quantos amigos você já jogou fora por
coisas tão pequenas, medíocres e egoístas?
A solidão é uma das maiores vitórias do diabo em
nossas vidas, pois ele consegue nos enfraquecer,
pois uma brasa no braseiro se mantém acesa por
longo tempo, mas tirada do braseiro logo se apaga.
Deus te criou para ter grandes amigos, uma família,
unidade e irmãos em Cristo abençoadores, não
deixe que o diabo te engane dizendo que você
nunca terá isto.
O Espírito Santo me tocou o coração agora para te
dizer uma coisa:
Isto é pra você que tem pessoas que há meses ou
até anos não se falam.
Você já teve vontade de falar ou ligar para essa
pessoa ou pessoas várias vezes, mas não teve
forças.
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Eu sei que essa pessoa te machucou muito, te feriu,
e que todas as vezes que você lembra delas dói o
seu coração.
Mas vou dizer algo de Deus para você: Ele agora
está te dando força para vencer isto, não deixe o
diabo vencer e roubar de você esse relacionamento,
ore a Deus e libere perdão sobre esta pessoa e em
nome de Jesus, pegue o telefone ou se for possível
vá a casa dessa pessoa ainda hoje e dê um abraço
nela, não precisa falar muita coisa se você telefonar,
diga que ela é preciosa pra você e deixe Deus agir,
pois você verá a restituição de Deus na sua vida.
Talvez essa pessoa seja um parente, um amigo, um
irmão em Cristo ou até seu pai ou sua mãe, não
importa, você vai mover os céus com essa atitude e
vai ser honrado com isso, mesmo que essa pessoa
não entenda o que você está fazendo isso não tem
importância, pois marcará em sua vida uma nova
etapa
onde
você
colherá
relacionamentos
verdadeiros.
Foi o diabo que separou você desse seu amigo (a)
ou mesmo o seu primo que te roubou, ou aquela
irmã que te acusou de algo que você não fez ou
aquele líder que te ofendeu na frente de todo mundo
ou seu pai que te virou as costas quando você mais
precisou ou sua mãe que não te amou quando você
mais necessitava.
Lembre-se que Deus nunca te deixou e ele vai te
dar forças, para que você não seja roubado de algo
tão precioso que são os seus relacionamentos.
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Quero te dizer também para que você traga à
memória pessoas que podem estar precisando de
você. Quantas pessoas que temos contato e que
não damos muita atenção, mas que estão também
precisando de ajuda, atenção e da sua amizade?
Temos a tendência de jogarmos fora, nossas
amizades do passado como se fosse um lixo que
jogamos fora, isso é algo muito ruim, pois existem
muitos que precisam de ajuda e de amigos.
Se você não tem amigos, pare com isso, não espere
alguém se aproximar de você, vá à luta, levanta e
anda, você não pode se acomodar nessa depressão
e angústia.
Deus te dá força agora para reagir, para levantar-se,
olhe a sua volta, existem muitos que querem te
ajudar e também muitos que precisam ser ajudados
e sei que você será uma benção nas mãos de Deus.
Não procure pessoas perfeitas, somente procure
pessoas como você que erram, que ás vezes,
podem fazer coisas que você não vai gostar, mas
que como você são pessoas que precisam ser
amadas e respeitadas mesmo diante de limitações.
Você precisa de amigos e irmãos de verdade, as
pessoas que conheço mais infelizes, são aquelas
que são tão miseráveis que acham que não
precisam de ninguém para poder viver bem.
Elas geralmente andam sozinhas ou tem amigos
descartáveis, que elas trocam se eles não fizerem o
que elas desejam.
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Tenho orado por elas para que Deus abra os seus
olhos como abriu os do auto-suficiente Saulo que
precisou da ajuda do desconhecido Ananias para
poder ver.
Existem pessoas que precisam abrir os seus olhos,
pois estão cegos e não sabem, estão surdos, mas
não admitem.
Um dos maiores enganos do diabo é que não
precisamos de ninguém e isso é uma mentira, pois
Deus inventou relacionamentos e amizades,
depender uns dos outros é um privilégio, e quem é
independente está sendo enganado e roubado pelo
diabo, achando que está na crista da onda.
Quando você acha que não depende de ninguém,
você esta perdendo a benção de fazer
relacionamentos
saudáveis,
geralmente
na
natureza, o animal que se isola do rebanho ou está
doente ou é vulnerável aos ataques dos seus
inimigos naturais e da mesma forma, você talvez se
sinta forte e o seu orgulho não te deixe ver o quanto
você está exposto aos ataques do diabo.
Quantos amigos você jogou fora porque achou que
eles eram descartáveis em sua vida?
A solidão é um veneno que o diabo injeta
paulatinamente em nosso coração e que nos deixa
insensíveis ao amor das pessoas por nós.
Podemos ser amados, mais não valorizarmos esse
amor, como os porcos não valorizam as pérolas
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porque estão ocupados demais com a sujeira que é
valorosa para eles.
Quebre isto em sua vida, pois você está deixando
de receber algo precioso de Deus. A solidão não foi
feita pra você e creia que você pode mudar isto em
sua vida.
Arrependa-se e busque a Deus, pois se você
continuar neste caminho, estará trilhando um
caminho de morte. Saia da sua caverna e tome uma
decisão hoje de não ser roubado pelo diabo, de
amizades genuínas e de todo relacionamento
saudável entre pai e filho, marido e mulher, valorize
essa benção de Deus em sua vida.
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Rejeição

A SEMENTE DA DERROTA
“Israel amava a José mais do que a todos os seus
outros filhos, porque era filho da sua velhice, e fezlhe uma túnica de várias cores. Vendo seus irmãos
que seu pai o amava mais do que a todos os outros
seus irmãos, odiaram-no e já não podiam falar com
ele pacificamente.” (Gen. 37:3-4)
A semente da rejeição quando brota em nossas
vidas traz consigo uma das maiores armas que o
diabo tem para roubar de nossas vidas, aquilo que
Jesus já conquistou na cruz do Calvário. É um
sentimento tão forte, que tem aprisionado pessoas a
vida tortuosa, triste e cheia de angústias e medos.
Gostaria que você abrisse seu coração agora, pois é
de fundamental importância que você entenda
esses princípios para que possa ser curado desse
sentimento destruidor em sua vida.
Gosto muito deste texto, pois é uma realidade que
vivemos a cada dia, não gosto de generalizar mas,
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creio que todos sem exceção, já passaram por
alguma rejeição em suas vidas, seja de seus pais,
de amigos, de seus chefes, na escola, na família
enfim, tantos lugares e momentos da nossa vida.
Neste texto vemos que os irmãos de José foram
rejeitados pelo seu pai, porque ele preferiu amar
mais a José do que os outros; assim como nós hoje,
quando somos preteridos em relação a outras
pessoas. Sempre quando lemos este texto nos
voltamos para José, mas hoje gostaria de olhar mais
de perto não o protagonista da história que
realmente foi José, mas quero olhar para seus
irmãos, que tiveram uma atitude fora do padrão de
Deus, e com isso, vamos ver mais à frente que se
tornaram medíocres, meros coadjuvantes desta
história, fracassados à ponto de não terem o que
comer, presos pelo diabo por um passado de
acusações e de mentiras.
Homens que não tiveram grandes vitórias em suas
vidas, mas tiveram grandes decepções, porque se
tornaram frágeis e também presos a uma doença
emocional chamada rejeição.
Jesus já venceu a rejeição na cruz do calvário mais
ainda existem pessoas presas a ela, e por esse
motivo se tornam miseráveis e frustrados.
Todos nós sem exceção já passamos por algum tipo
de rejeição, já escutamos coisas que nos marcaram,
já tivemos adversidades que nos deixaram abatidos,
mas alguns são afetados pela rejeição, pelo resto de
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suas vidas, pessoas dominadas por este espírito de
rejeição.
Este texto mostra como uma pessoa ferida em sua
alma pode ferir os outros, e também pode usar de
todo tipo de atitude para jogar num buraco, aqueles
que mesmo não fazendo nada contra elas são foco
de ódio dessas pessoas.
Vamos ver algumas atitudes erradas das pessoas
que não foram curadas da rejeição, e não tomaram
posse da cura que Jesus conquistou por elas na
cruz.
A pessoa que foi rejeitada, mas ainda não está
curada tem algumas características:
1) A Rejeição nos leva a odiar os outros sem ter
motivos diretos.
Quem rejeitou aos outros filhos foi Israel, José não
fez nada contra seus irmãos, ele simplesmente não
tinha culpa de seu pai amá-lo mais que a seus
irmãos.
Talvez você tenha esse sentimento pela sua irmã
que era a preferida da sua casa, ou daquele amigo
que era a melhor da sua turma, ou mesmo daquele
irmão em Cristo que se destacava e que
aparentemente era o mais querido do pastor, todos
estes sentimentos são na verdade um reflexo
daquilo que já está alojado em seu coração.
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Quantas pessoas você “não vai com a cara” sem
que elas sequer tenham feito alguma coisa contra
você, isso indica que você esta nutrindo essa
semente de rejeição dentro do seu coração.
2) A Rejeição nos leva a desenvolvermos uma
hiper-sensibilidade a tudo e a todos.
Quando você acha que todo mundo está contra
você ou que grande parte das pessoas que você
conhece não gostam de você, tome cuidado você
pode estar sendo influenciado por esse sentimento
terrível que é a rejeição.
Conheço muitas pessoas que se tornaram hipersensíveis a qualquer coisa, para falar com elas é
necessário um grande cuidado, pois qualquer coisa
que se fala pode ser compreendido como algo
ofensivo.
Isso é muito complexo, pois essas pessoas tendem
a ser isoladas, pois para elas, sempre alguém quer
machucá-las, coisas pequenas se tornam enormes.
Cuidado se você é assim, pois você precisa de uma
grande mudança em sua vida e em seu coração.
É interessante que elas geralmente querem que
todos tenham o maior cuidado com elas, mas elas
não pensam em machucar os outros, falam sem
pensar mas quando é com elas, aí as coisas mudam
de figura, criando uma incapacidade de
relacionamentos saudáveis.
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Se você tem vivido esta realidade, sempre se
sentindo machucado por tudo, é porque você está
doente emocionalmente e precisa de cura urgente.
3) A rejeição nos leva a ter ódio e aversão
daqueles que são melhores.
Em Gen. 37:8 vemos que os irmãos de José tinham
ódio por causa de seus sonhos.
Alguém que está sendo dominado por este
sentimento se sente confrontada com a felicidade
alheia, qualquer coisa que as pessoas falem que
estão sendo abençoadas é encarada como se fosse
uma humilhação, como se as pessoas tivessem
falando para que elas fossem diminuídas, isso
indica uma raiz forte de rejeição em sua vida.
Neste livro não quero ir muito a fundo neste
assunto, mas tenho em meu coração de escrever
algo especifico em relação a isto.
Lembre-se, se você esta sendo dominado por este
sentimento provavelmente será um derrotado, você
precisa mudar isto, para que possa parar de ser
roubado pelo diabo daquilo que Deus tem pra você.
Como você se sente se as pessoas são melhores
profissionais que você? Você tem prazer em vê-las
sendo honradas?
4) A Rejeição nos leva a ter inveja dos outros.
“Seus irmãos, pois o invejavam.” (Gen. 37:11)
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Isso é muito difícil de admitir, ter inveja é um
sentimento que temos dificuldade de assumir. Mas
pense um pouco e veja se quando seus amigos
compram um carro novo ou compram um
computador de última geração, se você lá no íntimo,
não gostaria que fosse seu?
Inveja é desejar aquilo que os outros tem e você
não.
Quando uma pessoa diz que está progredindo como
você encara isso? Se ela é melhor do que você em
alguma coisa como você se sente? Pense um pouco
se você tem facilidade em se alegrar com os que se
alegram, quando seus amigos estão felizes o que
realmente está no seu coração?
Quando você não consegue ter alegria em ver as
pessoas progredindo, é porque na verdade você
tem inveja delas.
5) A Rejeição nos impossibilita de sermos
amados, pois nos faz sentir menores quando
somos servidos.
Alguém que tem esse sentimento de rejeição
alojado em seu coração, não consegue receber
amor, por mais que você dê, será como um saco
furado, nunca será o suficiente.
Sempre encara as pessoas como devedoras das
suas feridas, e frustrações, como se o mundo
girasse em torno delas e lhe devesse algo, inclusive
amor e respeito à todo custo.
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Ela sempre vai achar que é pouco, por mais que o
marido se esforce em serví-la, sempre achará que o
pastor da igreja a despreza e que todos os irmãos
não a amam de verdade.
Você sempre irá ouvir delas coisas do tipo: - as
pessoas dessa igreja não sabem amar de verdade.
E ela sabe? Será que ela é a pessoa que mais
serve e ama na igreja ou na sua família?
Com certeza não, porque ela não sabe demonstrar
amor pelos outros, seu ministério é cobrar dos
outros amor por ela, cobrar que não ligam pra ela,
mais ela mesmo não liga pra ninguém, cobrar que a
visitem, mais ela mesmo não visita ninguém.
Quando alguém demonstra carinho e amor, ela acha
que essa pessoa não fez mais que a obrigação.
Por esse motivo ela não consegue ver aquilo que as
pessoas tem feito pela sua vida, nunca vê o amor e
a amizade, sempre está na defensiva, achando que
tudo e todos são devedores e que ninguém sabe o
que ela está passando, essas pessoas se colocam
como vítimas de tudo e de todos.
Se você é assim abra o olho, o diabo está bem perto
de você, e com certeza está manipulando a sua vida
para machucar seus líderes, seus pais, filhos e
cônjuge.
6) A Rejeição leva-nos a sermos críticos e
facilita a vermos todos os erros e defeitos dos
outros.
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“Eles o viram de longe e, antes que chegasse onde
estavam, conspiraram contra ele...” (Gen. 37:18).
Se existe algo que uma pessoa com espírito de
rejeição faz com propriedade, é ver os defeitos dos
outros, mais com certeza se alguém ver o defeito
dela, ela entra em crise, se alguém falar que ela não
faz bem alguma coisa, ela se sente ofendida.
Na sua boca sempre vai existir críticas e
murmurações porque as coisas não são bem feitas,
ele se esconde atrás de uma religiosidade, dizendo
que as coisas são para o Senhor, mas de fato é
para ele, e sempre vai achar defeito nos seus pais,
nos seus líderes, no seu colega de trabalho ou de
ministério.
Sempre terão reclamações a fazer, estão dispostos
a ver o erro dos outros, mas tem dificuldade em
assumir seus próprios erros, se colocando sempre
acima das pessoas como se fossem de outro
mundo.
Criticam seus cônjuges, seus líderes, seus amigos,
sempre estão vendo aquilo que não foi feito e quase
sempre não conseguem ver aquilo que está sendo
feito.
Desvalorizam a igreja que estão, os seus pastores,
sempre comparando com outros lugares ou
pessoas, sua ênfase é comparar e criticar, a sua
boca é um verdadeiro sepulcro aberto pronto para
envenenar as pessoas, com sua enfática
proclamação de defeitos alheios.

69

70

7) A rejeição nos leva a jogar fora os
relacionamentos que passam por alguma prova,
descartando as pessoas como se fossem uma
roupa suja.
Eles não conseguem ter alianças duradouras, pois
sempre jogam no buraco do esquecimento aqueles
que de certa forma, atrapalham o seu caminho. São
incapazes de entrar em acordo, pois sempre pegam
os desvios mais fáceis onde por seu orgulho
pessoal, descartam mesmo aqueles que sempre
demonstraram amor e carinho por eles. Eles não
recebem afeto como sendo verdadeiro, sempre
acham que os outros estão perto deles por algum
interesse ou por aquilo que eles possam oferecer,
por seu dinheiro, nível cultural, talentos ou qualquer
coisa que tenham em evidência.
Jogar no buraco e fazer de conta que aquelas
pessoas nunca existiram em sua vida, é a sua
principal atitude, as descartam e formam uma
barreira, dizendo pra elas mesmas que não
precisam daqueles amigos, então vão viver as suas
vidas, como se aqueles relacionamentos nunca
tivessem significado nada para elas.
Creio que se de alguma forma você se identificou
com esses procedimentos, você precisa de cura e
de arrependimento, porque nenhuma dessas
atitudes mencionadas neste capitulo, são atitudes
que Jesus ensinou, poderíamos citar inúmeros
textos bíblicos em que Jesus nos ensinou a amar, a
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perdoar, a nos relacionarmos como se os outros
fossem maiores que nos mesmos.
O que você precisa é de um genuíno
arrependimento em seu coração, pois todos
teríamos motivos para sermos pessoas doentes
emocionalmente, por causa de decepções e
rejeições que já passamos, mas nem por isso,
temos atitudes como foram mencionadas. Você
necessita de cura, e essa cura só virá diante de um
arrependimento real e verdadeiro, entendo que
essas atitudes refletem um caráter deturpado e
enfermo.
Jesus na cruz já te curou, você precisa desejar
mudar isto em sua vida, precisa querer sair dessa
situação, pois se você continuar a viver essa
realidade nunca terá em sua vida as bênçãos de
Deus, experimentará quem sabe uma parte delas,
mais toda a benção não viverá porque você deixará
o diabo roubar de você aquilo que foi conquistado
por Jesus.
Todos nós temos motivos de sofrimentos, mas
aquele que venceu a morte já derrotou todas as
feridas da alma e por isso podemos ter acesso à
cura integral de nossa alma e coração em Cristo
Jesus.
A história de Jacob de Shazer foi contada pela
primeira vez no jornal “San Francisco Chronicle”, no
final de 1945 ou início de 1946.
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Shazer foi um dos participantes dos ataques de
surpresa sobre o Japão, no dia 18 de abril de 1942.
Durante o ataque, o avião de Shazer foi atingido por
fogo antiaéreo. Ele foi forçado a acionar o ejetor e
acabou sendo capturado.
Em terra, viu dois de seus companheiros sendo
executados por um pelotão de fuzilamento. Teve a
certeza de que seria executado também, mas
parecia que Deus tinha outros planos para ele. Na
ocasião em que foi capturado, Shazer era ateu, mas
durante os meses de prisão começou a ponderar e
querer descobrir por que odiava seus inimigos de
guerra e por que eles o odiavam.
Ao buscar respostas, procurou recordar-se do que
havia aprendido sobre o cristianismo. Um dia, ele
pediu aos guardas uma Bíblia. Inicialmente eles
riram, mas em maio de 1944, um dos guardas jogou
uma Bíblia contra ele, dizendo que podia ficar com
ela por três semanas, no máximo. Conforme havia
dito, três semanas depois o guarda tomou a Bíblia
de volta, mas naquele período de tempo a vida de
Shazer mudara. Ele pretendia retornar ao Japão
como missionário. Shazer foi para o Japão como
missionário 1948. Ao fazê-lo, retribuiu com o bem o
mal que lhe haviam causado. Mostrou o genuíno
espírito de um cristão.
Jesus amou a todos com "amor eterno" (Jer. 31:3),
até mesmo àqueles que O amaldiçoaram,
maltrataram e crucificaram (Luc. 23:34).
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Sua vida e morte é um exemplo vivo de como
devemos portar-nos em relação àqueles que nos
maltratam (Mat. 5:44).
"Tende em vós o mesmo sentimento que houve
também em Cristo Jesus." (Fp. 2:5).
“O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque
o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos
pobres, enviou-me a restaurar os contritos de
coração e a proclamar liberdade aos cativos e
abertura de prisão aos presos” (Is. 61:1).
Este texto é um texto messiânico que foi cumprido
na vinda de Jesus, isso quer dizer que você tem em
Jesus o direito de estar livre de toda a influência da
rejeição em sua vida.
Você não precisa viver como um prisioneiro da
rejeição, porque Jesus já conquistou a sua liberdade
através da sua morte na cruz.
Arrependa-se agora e tome posição de vitorioso,
não deixe que estes sentimentos possam dominar a
sua vida, essa é uma decisão sua e ninguém pode
tomá-la em seu lugar.
Você não precisa ser roubado pelo diabo da alegria
que está proposta para você e de uma vida livre em
Cristo.
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Você está caindo
na armadilha do
diabo?
Talvez você tenha perdido a alegria no seu
casamento, ele se tornou sem sabor, sem vida, sem
alegria, porque você deixou o diabo roubar a
intimidade com sua esposa, marido ou filhos.
Ou você que está sempre sentindo tristeza, porque
achou que intimidade é somente jogar bola com os
amigos, assistir um filme com sua esposa ou comer
macarrão com frango no final de semana com a
família.
Vamos ver o que fazer, caso você tenha deixado ser
roubado na sua intimidade pessoal. Você pode estar
sentindo solidão no meio de uma multidão, quando
as amizades são superficiais.
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E pode ser infeliz no seu casamento, na angústia de
estar se sentindo abandonado, mesmo ao lado de
sua esposa ou marido.
Olhando para este texto de I Sm. 30:1-10 vamos ver
algumas decisões e situações que Davi passou, e
aprender com ele o quê fazer quando somos
surpreendidos pelo diabo ou por qualquer tipo de
ataque que você tenha sofrido.
Se você descobriu que está sendo roubado pelo
diabo o que deve fazer para impedir isto?
Admitir que você têm sentimentos e que está
sofrendo, pois você não precisa ser de ferro, e
muito menos ser um super crente, tentando
provar com isso que é invulnerável.
“Então Davi e o seu povo que se achava com ele
alçaram a sua voz, e choraram, até que não houve
neles mais força para chorar” (Vers. 4)
Estamos vivendo em tempos de uma corrente antibíblica que diz que não podemos ter aflições na
vida, isso não é o que Jesus ensinou, ele disse e
alertou que neste mundo teríamos aflições, mas que
a nossa parte era ter bom ânimo, e isso indica que
podemos ter emoções vulneráveis, mesmo diante
das minhas emoções que são variáveis, e isso
qualquer psicólogo pode aferir como verdade,
precisa ser colocada pra fora e não engolida como
uma imposição neo-cristã.
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Jesus chorou, sofreu no jardim do Getsêmani até
suar gotas de sangue, o apóstolo Paulo sofreu toda
sorte de situações contrárias.
Então pare de bancar o super crente, e saiba que
existem momentos na vida que você precisa colocar
pra fora aquilo que está sentindo, senão isso pode
explodir de alguma outra forma como depressão,
doenças psicossomáticas entre outros problemas.
Chore mesmo, procure ajuda de amigos e pastores
ou mesmo de seu cônjuge, diga o que você tem
sentido, como tem sentido dificuldade com alguma
situação.
Davi chorou muito, até não ter mais força.
Existem pastores sentados em seus tronos, não
choram, não sofrem, não precisam de oração.
Eu, quando alguém assisto a uma pregação, sou o
primeiro a me ajoelhar e pedir oração ou aceitar
qualquer benção de homens de Deus que possam
me abençoar.
Talvez você tenha dificuldade de chorar, e está a
ponto de explodir; te ensinaram que o choro é para
os fracos, isso é uma grande mentira do inferno
para prender a tuas emoções, Jesus chorou para
nos ensinar que não precisamos prender nossas
emoções para nos fazer fortes, podemos ser
grandes tendo um coração quebrantado e não
precisamos esconder nossos sentimentos porque
Jesus nunca escondeu os seus.
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Reanime-se como Davi. Levante a cabeça,
depois que você chorar e colocar pra fora suas
emoções é hora de se levantar.
“Davi muito se angustiou, porque o povo falava em
apedrejá-lo, a alma de todo o povo estava cheia de
amargura, por causa dos seus filhos e das suas
filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus.
(vers. 6)
Nossa tendência diante das adversidades é sempre
achar culpados pelo que tem acontecido conosco, é
uma forma de proteção pessoal, é onde o diabo
tenta colocar suas correntes de amargura dentro
dos nossos corações e prender nossas vidas.
Sempre quando estamos sofremos por qualquer
motivo temos a tendência de pegar pedras para
atirarmos para todos os lados, mais, isso posso te
garantir, não é a opção que Deus tem para você.
Jogue fora essas pedras de julgamento, ou de
condenação, pare de culpar sua mãe, seu pai, seus
irmãos, seu pastor, sua esposa ou esposo pelas
suas derrotas.
Aliás, deixe isso para os covardes que preferem o
caminho mais fácil, mas eu sei que você é um
guerreiro de Deus e que não vai mais aceitar esse
tipo de atitude em sua vida.
Uma coisa eu aprendi com a vida, aquele que
condena algo veementemente dá pistas, que aquilo
que ele condena com tanto ímpeto, é algo que ele
precisa vencer em sua vida, mas que o machucam
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tanto que para se defender, ele acusa os outros,
pois ele detesta ver aquele defeito na vida dos
outros também.
Preste atenção nos acusadores, pessoas que
sempre tem coisas pra contar dos outros, eles são
muito parecidos com o pai na fé deles, o diabo que
no grego quer dizer: o acusador.
Mas Davi teve uma atitude diferente, ele se
fortaleceu, ele chorou muito sim, mas sacudiu a
poeira, levantou-se e se deixou fortalecer pelo
Senhor.
Saia do chão, aí não é o seu lugar, mesmo que você
tenha passado por um furacão de problemas, por
decepções terríveis com as pessoas que você mais
confiava, o teu lugar não é ficar pra sempre
chorando e reclamando, levanta agora, saia dessa
caverna confortável que você criou para abrigar os
sentimentos de choro, rancor e talvez até ódio e
olha para frente, para as coisas que estão adiante
de você.
Certo mestre encarregou o discípulo de cuidar do
campo de arroz.
No primeiro ano o discípulo vigiava para que nunca
faltasse a água necessária.
O arroz cresceu forte e a colheita foi boa.
No segundo ano, ele teve a idéia de acrescentar um
pouco de fertilizante.
O arroz cresceu rápido e a colheita foi maior.
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No terceiro ano, ele colocou mais fertilizante.
A colheita foi maior ainda, mas o arroz nasceu
pequeno sem brilho
Se continuar aumentando a quantidade de adubo,
não terá nada de valor no ano que vem, disse o
mestre.
Você fortalece alguém quando ajuda um pouco.
Mas você enfraquece alguém, se ajuda muito.
Deus nos ajuda na medida certa.
Consulte ao Senhor:
“... consultou Davi ao Senhor” (I Sm.30:8)
Aqui está o passo mais importante a ser tomado,
para que você possa ser restituído daquilo que o
diabo roubou de sua vida.
Tudo depende deste passo, a direção de Deus em
sua vida. Mas você pode me perguntar como é que
vou escutar a Deus?
Será que vou ouvir uma voz do céu como de trovão
falar comigo?
Pode até ser que aconteça, mas geralmente Deus
usa outros meios para falar conosco sobre a
vontade Dele para nós. O maior problema é que não
paramos para escutar.
Eu quero sugerir uma forma de aprender a ouvir
Deus, funciona comigo e tenho ouvido muito Deus
falar dessa forma.
Eu particularmente procuro um lugar onde possa
ficar a sós com Deus, não que Ele não fale em
todos os lugares, sempre fala comigo em tudo, já
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tive
experiências
tremendas
de
situações
sobrenaturais em minha vida, como de ver anjos,
ouvir a voz de Deus em alto e bom som, mas
geralmente ouço em meu coração, tenho um tempo
na palavra todos os dias, para oração e adoração,
gasto todas as manhãs na presença de Deus e sei
que provavelmente você não tenha essa mesma
disponibilidade de tempo por causa do tipo de
trabalho que possa ter, mas como disse procure
esse lugar, que particularmente chamo-o de lugar
secreto, o esconderijo de Deus conforme Salmos
91, fique quieto, se você desejar colocar hinos de
louvor e adoração, e adore-o e deixe ele colocar em
sua mente a Sua vontade, cuidado porque você vai
ser tentado a pensar no futebol, se você é dona de
casa, vai pensar no cardápio do dia, e em dezenas
de coisas que vão tentar desviar aquele momento
de atenção para ouvir Deus.
Quanto mais perto de Deus você estiver, mais
nitidamente ouvirá a voz Dele.
É como tentar ouvir uma pessoa conversando a dois
quilômetros de distância, você provavelmente não o
ouvirá, mais se ele estiver à um metro de você, com
certeza vai ouvi-lo claramente. É assim também
com Deus quanto mais perto Dele, mais facilmente
o ouvirá.
Tenho certeza que Ele falará com você, fique ali até
poder ouvir a vontade Dele em sua vida, e depois
você pode conferir isto com a paz de Cristo em seu
coração, que excede todo entendimento.
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Não desista! Vão haver barreiras.
Duzentos homens que estavam com Davi desistiram
porque estavam cansados. (I Sm. 30:10)
Davi, mesmo tendo ouvido a palavra de Deus teve
barreiras a serem transpassadas, não espere tudo
“de mão beijada”, pois você vai enfrentar
adversidades, vai enfrentar pessoas que vão parar
no meio do caminho, vai ver amigos seus desistirem
dos sonhos, mas você não pode parar.
Pois quando se fecha uma porta diante de você,
Deus abre mil à sua frente, mas cuidado para não
ficar parado diante da porta fechada, muitos ficam
achando que apenas uma porta é a de Deus, abra
os seus olhos e faça das adversidades
oportunidades para você crescer.
Conta-se que certo vendedor de sapatos foi enviado
para ir a África vender sapatos para aquela
população, depois de certo tempo ele mandou um
telegrama para a empresa, pedindo para buscá-lo,
pois as adversidades para vender eram muitas, e
que naquele continente não era possível vender
sapatos, pois todas as pessoas andavam descalças
e não era da cultura do povo naquela época calçar
sapatos, e foi embora de forma frustrante.
Depois de certo tempo um outro vendedor foi
mandado para lá e também logo mandou um
telegrama, mas ele teve outra ótica diante das
adversidades, ele pediu para mandar o mais rápido
possível a maior quantidade possível de sapatos,
pois ao ver as pessoas descalças naquele lugar, viu
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ali um grande potencial para vender os sapatos,
pois não havia concorrência alguma, somente ele e
muitas possibilidades para poder vender seus
sapatos.
Ele conseguiu fazer da adversidade uma aliada.
Não desista diante dos problemas, mesmo que eles
pareçam ser maiores do que você possa suportar.
Alguns meses atrás uma família foi para uma
piscina. O pai estava no fundo da piscina e sua filha
de quatro anos, veio descendo até a parte rasa da
piscina. Ela não sabia nadar, mas, ela usava bóias
nos braços. Ela desceu para a piscina e assim que
entrou na água ela disse: “Pai, estou com medo.
Quero ir até onde você está”.
Ele achou engraçado a ingenuidade dela e disse: Filhinha, é muito mais fundo aqui onde eu estou.
Ela respondeu: - “Não me importo, eu quero ir até
onde você está”.
- “Tudo bem, venha,” ele disse.
Ela começou a nadar estilo “cachorrinho”,
atravessando a piscina, um metro, dois metros, três
metros, até quatro metros de profundidade. Quando
ela chegou perto, ela se agarrou no seu pescoço, e
o olhar dela de pânico se transformou em alívio. Ao
lado do pai dela, ela sentiu-se segura, e fez pouca
diferença para ela quão profundas ou perigosas às
águas ao seu redor.
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Tudo depende de como você encara os problemas.
Lembro-me da primeira vez que pude voar de avião,
era um percurso pequeno e estava com um pastor
muito amigo, ele é claro me deixou ir na janela, mas
antes de chegarmos no aeroporto, passamos por
grandes prédios, edifícios enormes, que olhava do
chão e me sentia pequeno diante daquela
grandiosidade. Mas quando embarquei no avião e
ele foi subindo, pude olhar para aqueles prédios
antes enormes, e ver que quanto mais o avião subia
eles ficavam menores, e menores. É isso que
acontece com os problemas quando você os vê de
cima para baixo, eles talvez hoje possam ser
enormes, mas se você olhar do lugar alto serão
minúsculos, essa é a ótica de Deus quando olha
para os seus problemas e adversidades.
Deus vai tirar da mão do diabo aquilo que era
usado contra você. (I Sm. 30:11-15).
Quando nós entregamos a Deus até mesmo aquilo
que nos atacava passa a ser nossos aliados, como
acontece nesse texto. O servo dos inimigos ajuda a
Davi a encontrar os Amalequitas.
Alguns anos atrás, uns fazendeiros nos Estados
Unidos estavam acostumados a um único tipo de
plantio - algodão. Eles aravam a terra e após a
colheita, plantavam novamente. Viveram assim do
algodão por vários anos. Foi então que em
determinado ano uma praga - o gorgulho do algodão
83

84

devastou a área inteira.
No ano seguinte os fazendeiros hipotecaram suas
casas e plantaram algodão mais uma vez, prevendo
uma boa colheita. Tão logo o algodão começou a
crescer os insetos retornaram e destruíram toda a
colheita levando à falência a maioria das fazendas.
Os que conseguiram sobreviver, decidiram fazer
uma experiência no terceiro ano cultivando algo que
nunca haviam plantado antes - amendoim.
O resultado foi tão fabuloso e a aceitação do
mercado tão voraz que os fazendeiros já no terceiro
ano de plantio haviam conseguido saldar todas as
dívidas. Continuaram plantando amendoins e
prosperaram grandemente. Os fazendeiros, felizes
com seu progresso, reuniram-se e construíram um
monumento à praga do algodão! Se não fossem
aqueles insetos, jamais teriam descoberto o
amendoim.
Eles descobriram que até nos grandes desastres
pode existir motivos de regozijo.
Nosso Deus consegue reverter toda a adversidade,
e muitas vezes, aqueles que nos atacavam, vão se
tornar grandes amigos e aqueles que eram usados
pelo diabo em nossa vida se tornarão servos de
Deus através do nosso testemunho, pois Davi não
negou ajuda àquele homem.
O diabo é assim, ele usa as pessoas depois joga
fora, e deve ter feito isto com você, usou de pessoas
para te machucar ou para te ferir, mas saiba que
talvez você será a pessoa que vai ajudar essas
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pessoas, Deus nos prega algumas peças porque ele
é Deus, e sabe como fazer todas as coisas.
Não olhe para as pessoas que foram usadas pelo
diabo como seus inimigos, eles simplesmente foram
usados pelo diabo para te ferir, mas esteja aberto
para que um dia essas mesmas pessoas sejam
restauradas através de sua vida.
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Hoje é o dia da
sua Vitória
Jesus já te deu vitória sobre todas as coisas, e hoje
vai restituir o seu casamento e suas amizades que o
diabo tentou matar.
“... Davi salvou tudo quanto haviam tomado...”.
“... ainda levou o desposo dos seus inimigos...”.
(I Sm.30:18- 19)
Hoje é o dia da tua vitória, chega de chorar, é hora
da restauração do que o diabo roubou de você.
Não adianta ficar esperando cair do céu aquilo que
você precisa conquistar; a terra prometida Deus já
deu a seu povo, mas Ele disse que sua parte é
conquista-la.
Um fazendeiro, que lutava com muitas dificuldades
possuía alguns cavalos para ajudar nos trabalhos
em sua pequena fazenda.
Um dia, seu capataz veio trazer a notícia de que um
dos cavalos havia caído num velho poço
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abandonado.
O poço era muito profundo e seria extremamente
difícil tirar o cavalo de lá. O fazendeiro foi
rapidamente até o local do acidente, avaliou a
situação certificando-se que o animal não se
machucara. Mas, pela dificuldade e alto custo de
retirá-lo do fundo do poço, achou que não valeria a
pena investir numa operação de resgate.
Tomou então a difícil decisão, determinou ao
capataz que sacrificasse o animal jogando terra no
poço até enterrá-lo ali mesmo. E assim foi feito, os
empregados, comandados pelo capataz,
começaram a lançar terra para dentro do buraco de
forma a cobrir o cavalo, mas à medida que a terra
caía em seu dorso, o animal sacudia e ela ia se
acumulando no fundo, possibilitando ao cavalo ir
subindo.
Logo os homens perceberam que o cavalo não se
deixava enterrar, mas, ao contrário, estava subindo
à medida que a terra enchia o poço, até que
finalmente conseguiu sair. Sabendo do caso, o
fazendeiro ficou muito satisfeito e o cavalo viveu
ainda muitos anos servindo ao seu dono na
fazenda. (autor: desconhecido)
Se você estiver "LÁ EMBAIXO", sentindo-se pouco
valorizado, quando o diabo jogar sobre você a terra
da incompreensão, da falta de oportunidades e de
apoio, não aceite a terra que cai sobre você, sacuda
a terra e suba sobre ela, e quanto mais terra, mais
você subirá, aprendendo a sair do poço.
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Note bem que é necessário ter atitudes de
conquista, para podermos ver a promessa de Deus
se cumprirem em nossas vidas, então pare de ficar
murmurando pelos cantos da casa, dizendo que não
é feliz, reclamando de seu casamento, recordando
todos os dias das suas derrotas e olhando para trás,
fazendo de suas derrotas do passado, uma
referência para o seu futuro, levante a cabeça e vá à
luta, corra com perseverança a carreira da fé.
Não se acomode na miséria da alma onde se
perdem os sonhos. Quantos sonhos você já abriu
mão?
Os maiores vencedores um dia, já foram os maiores
derrotados que decidiram mudar suas vidas e se
levantaram de seus túmulos de pensamentos
negativos e de derrota e decidiram que iriam mudar.
Um pastor amigo muito abençoado me contou uma
linda ilustração que me abençoou muito.
Um sábio e seus discípulos estavam passeando por
lugares áridos onde havia muita miséria, e passando
por uma fazenda onde moravam pessoas muito
simples e miseráveis, ele parou para conversar com
aquelas pessoas, perguntando a elas como viviam.
Elas disseram:
- Vivemos uma vida miserável aqui, a única coisa
que a gente tem é uma vaquinha que dá um pouco
de leite para as crianças, se não fosse essa vaca
morreríamos de fome, temos o mínimo, pelo menos
a gente tem sobrevivido assim.
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Aquele sábio ouviu atentamente a reclamação
daquela família e vendo como viviam de forma
miserável e desgastante.
Quando ele pegou a estrada para ir embora chamou
os seus discípulos e disse:
- Quero que vocês voltem naquele lugar e matem
a vaquinha deles.
Os seus discípulos não entendendo nada ficaram
até indignados e perguntaram ao seu mestre:
- Mas mestre é a única coisa que eles têm e nós
ainda vamos tirar isto?
O mestre sem pestanejar não arredou pé de sua
decisão, e os discípulos voltaram à noite àquele
lugar e mataram a vaquinha daquela gente.
Depois de alguns anos o mestre e os mesmos
discípulos voltaram àquela região, mas algo havia
mudado, estava próspera, todos os lugares antes
áridos e cheio de mato estavam sendo cultivados,
havia fartura e onde antes era um casebre caindo
aos pedaços, havia uma grande casa bem
construída.
O mestre então resolveu voltar à casa e perguntar o
que havia acontecido, e chegando á casa conversou
com os moradores que contaram o que havia
acontecido.
Eles disseram:
- Sabe há algum tempo atrás passou por aqui um
senhor e depois que ele foi embora, algo horrível
aconteceu, tínhamos uma vaquinha que nos dava
leite para sobrevivermos e no dia seguinte que ele
veio a vaquinha amanheceu morta, ficamos
desesperados, choramos muito, achamos que
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íamos todos morrer, mas no meio dessa catástrofe
tivemos que procurar outras coisas para fazer, para
não morrermos de fome. Então começamos a arar a
terra, cultivar alguns pomares e a terra começou a
dar frutos e mais frutos e agora temos uma grande
fartura aqui, nada mais falta, tudo temos em
abundância, tudo mudou em nossa vida.
Sabe talvez Deus tenha matado a sua vaquinha,
aquilo que você dependia e agora você precisa sair
da sua apatia onde seus sonhos estão sendo
sufocados pela sua indiferença.
Não olhe para as adversidades da vida como algo
ruim ou algo que veio para destruir a sua vida e que
muitas vezes tem conseguido, a vaquinha morreu,
mas as possibilidades à sua volta se multiplicarão,
pois
Deus
usa
das
adversidades
como
possibilidades de vitória na sua vida.
"Certo homem faliu nos negócios com 31 anos de
idade. Foi derrotado numa eleição para o legislativo,
com 32 anos. Faliu outra vez nos negócios aos 34
anos. Superou a morte da noiva aos 35 anos. Teve
um colapso nervoso aos 36 anos. Perdeu outra
eleição com a idade de 38 anos. Perdeu nas
eleições do Congresso aos 43, 46 e 48 anos.
Perdeu uma disputa para o Senado com 55 anos.
Fracassou na tentativa de tornar-se presidente aos
56 anos. Perdeu uma disputa senatorial aos 58
anos. Aos 60 anos, Abraham Lincoln foi eleito
presidente dos Estados Unidos."
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Esse é o momento que você se levanta desse lugar
de desespero e de dor, para olhar com outros olhos
aquilo que tentou matar os teus sonhos, lembre-se
que a tristeza pode durar uma noite, mais a alegria
vem pela manhã, e declaro que hoje é o momento
de um novo amanhecer em sua vida.
Olhe para os lados, existem tantas oportunidades ao
seu redor, comece a ver diferente, você é um
grande soldado que está se levantando para
conquistar um território que foi roubado de você.
Jonas Salk, que juntamente com Albert Sabin,
descobriu a vacina contra a poliomielite,
compreendeu o conceito de ser corajoso.
Certa vez, alguém lhe perguntou: Depois de ter
conseguido esta façanha extraordinária, que pôs fim
à palavra poliomielite em nosso vocabulário, como o
senhor encara seus 200 fracassos anteriores? Sua
resposta foi:
Eu nunca tive 200 fracassos na vida. Minha família
nunca os considerou fracassos. Eles serviram de
experiência para que eu pudesse aprender mais.
Acabo de realizar minha 201ª descoberta. Ela não
teria sido possível se eu não tivesse aprendido com
as 200 experiências anteriores.
Quando olharmos para Davi neste texto que
comentamos no inicio deste capítulo, notaremos que
ele além de conquistar aquilo que lhe foi roubado,
também teve os despojos de guerra, todos os bens
dos seus inimigos foram dados a ele pela vitória.
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Agora é a sua vez, a sua hora de receber aquilo que
foi roubado de você, creia nisso, não desista de
seus sonhos mesmo que pareçam distantes,
continue sonhando porque chegará o momento em
sua vida, do cumprimento das promessas de Deus.
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Cuidado !
Você pode estar
sendo roubado
Certa vez, um urso faminto perambulava pela
floresta em busca de alimento.
A época era de escassez, porém, seu faro aguçado
sentiu o cheiro de comida e o conduziu a um
acampamento de caçadores. Ao chegar lá, o urso,
percebendo que o acampamento estava vazio foi
até a fogueira ardendo em brasas e dela tirou uma
panela grande de comida. Quando a tina já estava
fora da fogueira o urso a abraçou com toda sua
força e enfiou a cabeça dentro dela devorando tudo.
Enquanto abraçava a panela começou a perceber
algo lhe atingindo. Na verdade, era o calor da tina...
Ele estava sendo queimado nas patas, no peito e
por onde mais a panela encostava. O urso nunca
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havia experimentado aquela sensação e então
interpretou as queimaduras pelo seu corpo como
uma coisa que queria lhe tirar a comida. Começou a
urrar muito alto, e quanto mais alto rugia, mais
apertava a panela quente contra seu imenso corpo.
Quanto mais a tina quente lhe queimava, mais ele
apertava contra o seu corpo e mais alto ainda rugia.
Quando os caçadores chegaram ao acampamento,
encontraram o urso recostado a uma árvore próxima
à fogueira segurando a tina de comida. O urso tinha
tantas queimaduras que o fizeram grudar na panela
e seu imenso corpo, mesmo morto, ainda mantinha
a expressão de estar rugindo.
Em nossa vida, por muitas vezes, abraçamos certas
coisas que julgamos ser importantes. Algumas delas
nos fazem gemer de dor, nos queimam por fora e
por dentro, e mesmo assim, ainda as julgamos
importantes.
Temos medo de abandoná-las e esse medo nos
coloca numa situação de sofrimento e desespero.
Apertamos essas coisas contra nossos corações e
terminamos derrotados por algo que tanto
protegemos, acreditamos e defendemos.
Talvez você esteja muito atarefado com os seus
problemas e deixou de lado coisas importantes e
essências como sua família, seus filhos e seus
amigos.
O diabo então tomando proveito, roubou a alegria e
a intimidade com sua esposa ou esposo, roubou o
tempo e a sua capacidade de ser um bom pai ou
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uma boa mãe, a alegria de olhar no olho de um
amigo e saber que você é importante para ele,
mesmo que você não possa oferecer nada em troca.
A singeleza de pequenos gestos, como deixar um
dia a televisão desligada em sua casa para poder
conversar com seus amados sem interrupção.
Eu já fiz esse teste, estávamos num grupo
conversando, tendo um tempo de comunhão e
juntos ríamos e abençoávamos uns aos outros, sem
ninguém perceber liguei a televisão e meia hora
mais tarde não havia mais ninguém conversando,
estavam todos assistindo aquilo que estava
passando.
É claro que não estou falando que você tem que
parar de assistir o que gosta, mas a palavra de
Deus nos ensina a ter bom senso.
Existem famílias que não conversam mais uns com
os outros, acham que se relacionam assistindo
televisão ou vendo um filme, chegam em casa e a
primeira coisa que fazem é ligar a televisão, o que
acaba se tornado algo automático, e quando não
fazem isso, parece que algo está errado, e está
mesmo porque você acabam trocando a intimidade
com sua família, por programas que não vão suprir
as suas necessidades emocionais.
Mude isso, comece quebrando esse costume, tenha
sempre um tempo para conversar. Muitos chegam
ao extremo de fazer suas refeições vendo televisão.
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Você pode não estar percebendo, mas está sendo
roubado pelo diabo da intimidade que a sua família
pode ter.
Seus filhos precisam de você, como também a sua
esposa ou seu esposo precisam saber o que você
pensa, quais são seus sonhos, e muitas outras
coisas.
Deixe de atender um telefonema quando sua
esposa estiver falando com você, ela se sentirá uma
rainha através de pequenas atitudes como esta.
Talvez seus pais ou filhos não conheçam a Jesus, e
por esse motivo você não consegue se comunicar
com eles, mas saiba que isso é um erro, pois o
diabo vai querer separar você de seus pais e de
seus filhos para que a sua vida não possa
influenciar a vida deles.
Experimente dar atenção a eles, mesmo que falem
besteira, no seu ponto de vista, busque ouvir o que
eles têm a dizer sem condená-los, pois isso só irá
separar mais você dessas pessoas, que certamente
te amam tanto.
Se você acha que aquele conselho não serve,
simplesmente não o considere, mas tome cuidado
para não humilhar as pessoas porque elas pensam
diferente de você.
Certo homem um dia perguntou a um velho mestre:
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- Como faço para não me aborrecer? Algumas
pessoas falam demais, outras são ignorantes.
Algumas são indiferentes e mentirosas. Sofro com
as que falam mal.
- Pois viva como as flores, advertiu o mestre!
- Como é viver como as flores? Perguntou o
homem.
O velho ancião sabiamente respondeu:
- Repare nestas flores, apontando lírios que
cresciam no jardim. Elas nascem no esterco,
entretanto, são puras e perfumadas.
Extrai do adubo mal cheiroso tudo que lhes é útil e
saudável, mas não permitem que o azedume da
terra manche o frescor de suas pétalas.
Fez uma pausa e continuou:
- É justo angustiar-se com as próprias culpas, mas
não é sábio permitir que os vícios dos outros o
importunem.
Os defeitos deles são deles, e não seus.
Se não são seus não há razão para aborrecimentos.
Exercite, pois, a virtude de rejeitar todo mal que vem
de fora.
Isso é viver como as flores.
Deixe de fazer o que você mais gosta algumas
vezes e fique admirando sua esposa ou esposo por
um minuto apenas, olhando nos olhos dela ou dele,
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dizendo para ele o quanto é especial para você
estar ao seu lado.
Faz quanto tempo que você não diz que ama o seu
esposo ou esposa, seus filhos, seus amigos, quanto
tempo que você não procura o seu pastor e o
agradece por ele estar pagando o preço pela sua
vida?
Quando você for jantar no restaurante, converse a
vontade, como alguém apaixonado que não pode
perder tempo para expressar o seu amor pela sua
esposa ou esposo.
Fale com seus amigos ou amigas sem ter tempo
para outro compromisso. Escute mesmo quando a
conversa for das melhores, talvez seu amigo precise
desabafar.
Sente com seu filho e brinque com ele de carrinho,
pegue uma boneca e brinque com sua filha.
Pare de dar desculpas por não ter tempo e se
arrepender por dar migalhas achando que terá
intimidade sem preço.
Converse, fale dos seus sonhos, fale dos
problemas, pergunte dos detalhes do seu dia, e
ouça com alegria aquilo que os outros tem a te
dizer.
Você está disposto a não ser mais surpreendido?
Proteja quem você ama!
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Um menino olhava a avó escrevendo uma carta. A
certa altura, perguntou-lhe:
- Você está escrevendo uma história que aconteceu
conosco? E por acaso, é uma história sobre mim?
A avó parou a carta, sorriu, e comentou com o neto:
- Estou escrevendo sobre você, é verdade.
Entretanto, mais importante do que as palavras, é o
lápis que estou usando. Gostaria que você fosse
como ele, quando crescesse.
O menino olhou para o lápis, intrigado, e não viu
nada de especial.
- Mas ele é igual a todos os lápis que vi em minha
vida...
- Tudo depende do modo como você olha as coisas.
Há cinco qualidades nele que, se você conseguir
mantê-las, será sempre uma pessoa em paz com o
mundo.
"Primeira qualidade: você pode fazer grandes
coisas, mas não deve esquecer nunca que existe
uma Mão que guia seus passos. Esta mão nós
chamamos de Deus, e Ele deve sempre conduzí-lo
em direção à Sua vontade".
"Segunda qualidade: de vez em quando eu preciso
parar o que estou escrevendo e usar o apontador.
Isso faz com que o lápis sofra um pouco, mas no
final ele está mais afiado. Portanto, saiba suportar
algumas dores, porque elas o farão ser uma pessoa
melhor."
"Terceira qualidade: o lápis sempre permite que
usemos uma borracha para apagar aquilo que
estava errado. Entenda que corrigir uma coisa que
fizemos não é necessariamente algo mau, mas algo
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importante para nos manter no caminho da justiça".
"Quarta qualidade: o que realmente importa no lápis
não é a madeira ou sua forma exterior, mas o grafite
que está dentro. Portanto, sempre cuide daquilo que
acontece dentro de você."
"Finalmente, a quinta qualidade do lápis: ele sempre
deixa uma marca.
- Da mesma maneira, saiba que tudo que você fizer
na vida, irá deixar traços, e procure ser consciente
de cada ação.
”O tempo cura o que a razão não consegue curar!”
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Saia da Caverna
TOME ESSA DECISÃO!

O caminho de Deus é perfeito a palavra do Senhor é
provada, Ele é escudo para todos os que nEle
confiam. (II Sm. 22:31).
Talvez você olhe para os problemas e ache
impossível resolvê-los e por esse motivo você se
acomodou com o mínimo, com a tristeza, com a
frustração e com o desânimo, mas saiba que para
Deus não existem milagres grandes demais.
Suponhamos que um homem suba no telhado e
depois pule por vontade própria, pule, caia e quebre
a perna.
Deus criou a lei da gravidade, mas o homem não
pode dizer: “Deus quebrou a minha perna”; Deus
criou a lei da gravidade, mas o homem quebrou esta
lei e colheu os resultados.
Com o pecado de Adão a humanidade herdou
conseqüências deste pecado, que foi removido
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através de Jesus na cruz do calvário, mas diante da
legalidade dada pelo próprio homem o diabo tem
roubado aquilo que é nosso direito.
“E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os
reinos do mundo, disse-lhe o diabo: Dar-te-ei todas
esta autoridade e a glória destes reinos porque ela
me foi entregue e a dou a quem quiser”. (Lucas
4:5,6)
Se satanás tivesse mentido, Jesus o teria
repreendido.
Você de fato pode estar sendo roubado da
abundância de alegria, paz, família, finanças, etc.
Porque deu legalidade ao diabo para fazer isto.
Jesus te prometeu uma vida em Abundância.
Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos
delitos e pecados. (Ef. 2:1).
Vida quer dizer que um novo horizonte se abriu em
sua vida, à partir de uma verdadeira entrega a
Jesus.
O diabo trabalha para que tenhamos uma vida
medíocre e pobre, pois ele sabe que Deus tem algo
muito grande para cada um de nós.
Em 1937 cerca de 200 soldados deveriam segurar
cordas que manteriam um balão dirigível embaixo
até ser amarrado. Por alguma razão aquela coisa
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repentinamente levantou vôo para as alturas. Alguns
soldados se soltaram imediatamente outros não.
Subiram com o balão e 30 morreram
instantaneamente ao caírem no chão. Muitos outros
ficaram gravemente feridos.
Mas houve um soldado mais experiente que ficou 1
hora e 45 minutos lá em cima até o resgatarem.
Perguntaram todos perplexos: - Como você
conseguiu ficar segurando por tanto tempo? Ele
respondeu: - Quando vi que estava longe demais do
chão para me soltar segurei amarrei a corda em
mim.
Não segurei a corda, foi à corda que me segurou.
Se enrole nas promessas da palavra de Deus e
descanse, pois se você procurar agüentar seu corpo
com suas próprias forças, você ficará cansado e
abatido e em pouco tempo não terá mais forças.
Deus tem pra você uma vida cheia de alegrias
independente das circunstâncias, pois não vivemos
pelo que vemos, mas pelo que cremos.
A vida que Deus tem pra você é maravilhosa e
repleta da presença Dele, cheia de obstáculos, mas
ao mesmo tempo com incontáveis vitórias.
Será que o Diabo está roubando algo de você?
E o que você vai fazer?
Ficar chorando pelos cantos?
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Talvez você esteja vivendo uma vida pobre e
desgastada, com momentos de alegria, mas sem
uma atitude contínua de alegria em sua vida.
Você conhece uma árvore chamada CARVALHO?
Pois é, essa árvore é usada pelos botânicos e
geólogos como um medidor de catástrofes naturais
do ambiente.
Quando querem saber o índice de temporais e
tempestades ocorridas numa determinada floresta,
eles observam logo o carvalho (existindo no local, é
claro), que naturalmente é a árvore que mais
absorve as conseqüências de temporais.
Quanto mais temporais e tempestades o carvalho
enfrenta, mais forte ele fica!
Suas raízes naturalmente se aprofundam mais na
terra e seu caule se torna mais robusto, sendo
impossível uma tempestade arrancá-lo do solo ou
derrubá-lo!
Mas não pense que os cientistas precisam fazer
essas análises todas para saber isso! Basta apenas
eles olharem para o carvalho.
Por absorver as conseqüências das tempestades, a
robusta árvore assume uma aparência disforme,
como se realmente tivesse feito muita força.
Muitas vezes uma aparência triste!
Cada tempestade para um carvalho é mais um
desafio a ser vencido e não uma ameaça!
Numa grande tempestade, muitas árvores são
arrancadas, mas o carvalho permanece firme!
Assim somos nós.
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Devemos tirar proveito das situações contrárias à
nossa vida e ficar mais fortes!
Um pouco marcados. Muitas vezes com aparência
abatida, mas fortes!!!
Com raízes bem firmes e profundas na terra!
Podemos, com isso, compreender o que o nosso
PAI maravilhoso quis nos ensinar, quando disse que
podemos todas as coisas naquele que nos fortalece.
E também a confiança do rei Davi quando cantou:
“Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da
morte eu não temerei mal algum, porque Tu estás
comigo”...
Por isso quando olhar pela janela o lindo alvorecer,
saiba que não há temor com os infortúnios do dia,
porque DEUS está contigo.
O diabo quer te dar uma injeção de desânimo e te
dizer que é assim mesmo que sua vida tem que ser:
um peso, sofrimento atrás de sofrimento e lutas
sempre perdidas e situações de vergonha e
desgaste.
...Portanto a alegria do Senhor é a nossa força
(Neemias 8:10)
Se você está passando por lutas muito grandes
nestes dias, pense que como o carvalho, é só mais
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uma tempestade que o tornará mais forte, segundo
aquele que nos arregimentou!
Não deixe o diabo roubar de você aquilo que o
Senhor te garantiu, ele só poderá te roubar se você
entregar a ele aquilo que Deus te deu.
Feche agora as portas que estavam abertas para
que esse roubo acontecesse, mude de atitudes
naquilo que o Espírito Santo falou com você neste
livro, e lembre-se que se o diabo vier contra você
mesmo que ele consiga uma aparente vitória, nunca
desista de lutar porque você sempre será mais que
vencedor independente das circunstâncias.
Impeça que o diabo roube de sua vida aquilo que
Jesus já conquistou para você na cruz do calvário.
Que Deus o abençoe maravilhosamente em todas
as áreas de sua vida, em Cristo Jesus.
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