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NOTA DO AUTOR: Estes artigos foram escritos ao longo de anos, muitas coisas que
pensava serem obras do Espírito, se revelaram obras da carne e, hoje (25/07/2002), ao fazer a revisão dos artigos para enfeixá-los em livro, se descobrir qualquer engano desses irei colocar uma
anotação a respeito. Para que nada aqui, provenha da carne, nem de emoções, mas apenas da Verdade.

Capítulo 201
FÉ E MENTIRA
Com simples palavras de ordem Deus criou o mundo e tudo que nele há do NADA:
“Pois ele falou, e tudo se fez; ele mandou, e logo tudo apareceu” (Salmo 33: 9), Hebreus 11: 3,
também diz: “Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus; de modo
que o visível não foi feito daquilo que se vê”!
Aceitar-se isso é se ter fé a respeito, contrapondo-se à ela tem-se a incredulidade que
procura negar TUDO o que Deus fez, é, ou promete. E “... sem fé é impossível agradar a Deus;
porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam” (Hebreus 11: 6)! A Nova Aliança que Deus fez com os homens é fundamentada totalmente, na FÉ.
O livro de Gêneses nos dá, curiosamente, duas versões da criação do homem. Isso
sempre me intrigou. Na primeira narrativa (Gênesis 1: 1-31) Deus nos dá o “Plano Geral” de sua
“Criação Final” onde não há menção do pecado nem da queda. Na segunda narrativa, em Gênesis
2: 1-25 nos mostra o que aconteceu durante a Criação material, com a queda do homem.
Mas Deus não apagou da Sua Palavra a primeira narrativa; portanto, ela irá se cumprir
integralmente com a Criação do Homem Perfeito “sua imagem e semelhança” apesar de todas as
tentativas do diabo em contrário.
E, como foi a INCREDULIDADE que alterou o equilíbrio Universal da Criação, nada
mais justo ter de ser a FÉ que irá restabelecer-lhe o equilíbrio!
No fim o Homem resultante deste confronto de forças será perfeita IMAGEM E SEMELHANÇA de Deus. Porque, pela FÉ terá restaurado seu mundo e nele reinará como Deus o
deseja.
Quando vemos alguém pondo dúvidas sobre Deus ou nalgum ponto de sua Palavra,
vemos, ali, uma operação demoníaca. Operação essa que muitas vezes o diabo consegue solidificar profundamente numa vida. Porém, nem sempre é bom o Senhor nos libertar dessas fortalezas
satânicas de imediato. A este respeito vejam o caso do espinho na carne do Apóstolo Paulo, narrado em 2a Corintos 12: 7.
Paulo gemia quanto a delonga de lhe ser tirado aquele espinho, que o impedia de agir
como devia:“Pois o que faço, não o entendo; porque o que quero, isso não pratico; mas o que
aborreço, isso faço” (Romanos 7: 15); “Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne; e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis” (Gálatas 5: 17).
O maior problema que enfrentamos é o tempo. O tempo pode corroer lembranças, apagar visões, alterar palavras... O diabo sabe muito bem disso e aproveita este elemento como seu
aliado.
Portanto, para vencer, temos de superar em primeiro lugar, o tempo. Procurando denodadamente ter sempre em mente as Palavras da Vida para nelas nos firmarmos, apesar de, pela fé,
já sermos mais que vencedores e salvos.
Jesus declarou:“Pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas” (Lucas 21: 19).
Esta perseverança exige um trabalho que nenhum ser humano conseguiu levar à perfeição!
Sabendo que isso aconteceria o próprio Deus tornou-se homem e, na forma de Jesus,
colocou sobre os ombros esta tarefa. Cumpriu-a cabalmente e nos abriu a porta pela qual, podemos
entrar nos Santos Umbrais sem temor, com plena alegria e confiança.
Estabeleceu, também, nova forma de nascimento humano: pela fé. Do imenso ventre
terráqueo Deus extrai filhos para Si, derrotando o inimigo em seu próprio terreno, estabelecendo
Sua Glória, Poder e Reino sempiternos aqui, apesar de todos e quaisquer pesares.

E aqui estamos nós: CRENDO!
MARANATA !

Capítulo 202
OS LIVROS
Eu mesmo tive a visão daquele rolo a passar algo grudento numa superfície branca. Na
hora não entendi bem, mas, participantes do grupo “Mensageiros da Paz”, imediatamente declararam: “O Senhor quer que você mande imprimir seu livro!”
Então percebi aquela coisa grudenta ser a tinta espessa usada nas “off-sets”; as modernas impressoras! Ainda pedi ao Senhor uma confirmação daquela ordem, lembrando-Lhe os inúmeros problemas materiais relativos à distribuição ou venda dos exemplares e Ele me disse para
não temer nada; pois, estaria a frente da obra.
Assim assistido, fui às gráficas para fazer uma tomada de preços e terminei fazendo
um contrato com “A União”, editora oficial do Estado. Diante do encontro de contas e o custo/benefício apresentado, acordei em mandar imprimir mil exemplares.
E um mês depois, tinha em mãos quarenta e quatro pacotes, com vinte livros cada, para distribuir conforme o Senhor quisesse!
A diferença entre os mil contratados e os exemplares recebidos ficou por conta de um
erro nos cálculos, cometido pelo funcionário da editora ao contar as páginas do rascunho.
Tudo bem, mas surgiu o primeiro problema: onde armazenar aqueles pacotes, enquanto aguardava a direção do Senhor para a distribuição?
Levei tudo para nosso apartamento de praia e empilhei num canto do quarto vazio da
empregada. Tarefa que me custou um problema de coluna e uma cura maravilhosa que relatarei
noutro artigo.
E, agora, aquelas pilhas de livros diminuem lentamente, esperando as ordens do Senhor! Que fazer! Nunca fui de vender nada nas portas das igrejas. Lembro-me sempre da ira do
Senhor contra os comerciantes do templo e como, quando o dinheiro começa a se infiltrar na obra,
começam a aparecer “problemas”.
Também já tentaram me fazer acreditar na possibilidade de eu ter recebido uma revelação incorreta. Isto pode acontecer, de fato! Mas, será que não foi o Senhor quem me disse estar à
frente da empreitada! Continuo aguardando.
Sei como o Senhor age. Às vezes só quer ver até onde vai nossa obediência, pode nem
está interessado nos livros. Pode até me mandar queimá-los depois!
Dado o tempo decorrido sem nenhuma instrução a respeito, talvez quisesse só ver se
eu era capaz de Lhe obedecer empregando meu tempo, pessoa e dinheiro naquilo. Arriscando-me
até a ter de contrariar minha crença de ser errado vender coisas nas igrejas. Não sei! Cumpri o que
pensava ser minhas ordens. Agora aguardo o que vier!
E agora, em Julho/2002, já sei o que fazer com os livros. Aleluia!
MARANATA!

Capítulo 203
CORPO E ESPÍRITO
Os crentes são espíritos puros, que habitam num corpo, o qual tem uma alma. Deus é
Espírito e só podemos entrar em contato com Ele através do nosso espírito. A alma relaciona o
espírito de todo nascido de novo com seu corpo. O corpo, por sua vez, capta mensagens do meio
ambiente.
Não somos, de maneira alguma, animais racionais como a ciência humana declara. Pela Palavra de Deus: “O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito”
(João 3: 6). “Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram;
eis que tudo se fez novo” (2a Corintos 5: 17).
Portanto, os que nascemos de novo (os que fomos batizados com o Espírito Santo!) readquirimos nossa imagem e semelhança com Deus.
Deus disse: “E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa
semelhança; domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra” (Gênesis 1: 26).
Portanto devemos andar COMO Deus anda e AGIR como Ele age; já que fomos tornados filhos d‟Ele. É importante ver como Deus CRIOU todas as coisas, Ele fez TUDO apenas
com ordens da sua boca. A Palavra mostra Deus ter criado todas as cousas do NADA: “E disse
Deus...” Gênesis 1: 3); “E disse Deus...” (Gênesis 1: 5 ); “E disse Deus...”(Gênesis 1: 9), etc.
Estas palavras se repetem em Gênesis 2.11; 1.14; 1.20;1.24; 1.26;1.29.
Se nós, filhos de Deus quisermos FAZER como Deus FAZ temos de ORDENAR da
mesma forma que coisas naturais, a nós necessárias, apareçam no mundo material pela fé! DEPOIS de ordenar seus aparecimentos devemos proceder CRENDO nelas já nos terem sido concedidas, para podermos usufruir delas
Porque: “Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes, em Cristo” (Efésios 1: 3).
Portanto, primeiro temos de DESEJAR; segundo DECLARAR; terceiro, AGIR confiando em já termos recebido. Este o procedimento bíblico para se andar pela fé que Deus honrará.
Veja o caso daquela mulher com fluxo de sangue de Mateus 9! Ela desejou a cura. Declarou que SE tocasse as vestes de Jesus, seria curada. Agiu, ultrapassando todas as barreiras a seu
desiderato e obteve a vitória.
Veja o caso do Centurião cujo criado estava enfermo. Ele desejou a cura do criado, declarou Jesus poder curá-lo e agiu, enviando mensageiros para pedirem aquela cura a Jesus! Não foi
pessoalmente por razões que considerou imperiosas, pois, não sendo judeu, não se considerava
digno de chegar perto de Jesus! Este fato está em Mateus 8!
Se examinarem cada milagre bíblico irão ver que, sempre, houve destes passos: desejo
da pessoa, declaração da mesma, ação positiva de fé. Isto não falhará nunca, porque: “Deus não
faz acepção de pessoas” (Atos 10: 34).
Um exemplo interessante, moderno, foi citado por Kenneth Hagin no seu excelente livro: “Curso de Fé”. Narra-nos a cura de uma pessoa que quebrara o tornozelo e não recebia a cura,
apesar de alguém ter orado por ela duas vezes!
Só quando o ministrante da cura percebeu que aquela pessoa ao ser solicitada a se erguer, o tinha feito sempre com o pé sadio, entendeu o problema; assim, ordenou a pessoa que se
erguesse com o pé que, fisicamente “ainda estava” quebrado, foi que a cura se processou imediatamente!

Muitos perdem suas bênçãos porque andam pela incredulidade. Vejam Abraão. Deus o
mandou imolar seu filho e ele não teve dúvidas, apesar de todas as incongruências contra aquela
ordem, ele já ia ferir o menino quando Deus interveio.
Se tivesse vacilado no coração nenhum de nós poderia se alegrar, hoje, de se considerar “filho de Abraão”, pai dos que crêem.
Por falar nisso todo “nascido de novo pela fé” é herdeiro de TODAS as bênçãos de
Abraão; que passam pela cura, pela prosperidade material e vai até a salvação eterna!
Se não sabiam disso, leiam:“... para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em
Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito” (Gálatas 3: 14).
“Responderam-lhe: Nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão,
fazei as obras de Abraão” (João 8: 39).
Se querem saber quais as bênçãos de Abraão é só lerem a vida de Abrão em Gênesis
! Sempre tendo em mente que “nossa terra prometida” significa não só nossa vida material na
terra; mas, também, claro, a salvação de nossa alma no céu!
SALVAÇÃO (no grego: “sozo”) significa: preservação, perfeição, prosperidade,
salvação da alma, cura e libertação! Tudo isso junto é, exatamente, o que a bênção de Abraão
significa e tudo isso junto, pertence aos que nasceram de novo pela fé.
É só agir pela fé e buscar no mundo espiritual, que Deus materializará na terra! Seguindo sempre os três passos: Desejar, Declarar, Agir!
Que a Paz d‟Aquele que tem muito mais nas regiões celestiais para nós do que podemos imaginar, derrame-se sobre vocês.
MARANATA !

Capítulo 204
ENTENDER DEUS
Não é raro defrontar-me com um irmão bastante preocupado tentando entender Deus.
Este tipo de tentativa é um prato cheio para o diabo explorar e deixar qualquer um arrasado.
Não temos de entender Deus! Temos de CRER n‟Ele e demonstrar-Lhe nossa fé OBEDECENDO-LHE!
Seria impossível para Moisés entender como uma sarça queimava sem cessar, como
um mar poderia se abrir, enfim Moisés só tinha de CRER que Deus era o TODO PODEROSO e
executar Suas ordens.
Nossa mente não foi feita para compreender Deus, nem pensar como Ele. Certa vez
Jesus me mostrou pessoalmente isso.
Estava no meu expediente bancário, quando me deu vontade de ir até a janela do Banco e olhar a paisagem. Longe vi a Lagoa, as pessoas que andavam por lá, os ônibus, os veículos
que ao redor dela trafegavam e comecei a tentar pensar o que cada um dos passageiros de um único ônibus pensava.
De repente minha cabeça aqueceu como um rádio sobrecarregado, comecei a sentir estar perdendo o controle da mente e percebi ser impossível continuar, portanto, procurei tirar aqueles pensamentos de minha cabeça e voltei ao trabalho para distrair-me da experiência assustadora.
Na nossa reunião de oração do dia seguinte, alguém viu uma pessoa num escritório se
dirigir para uma janela alta acompanhada de um homem de branco. Em seguida, aquela pessoa
ficar extremamente assustada e sair de onde estava, indo sentar-se novamente.
Compreendi que aquilo fora o Senhor me ensinando ser impossível eu conseguir o que
estava intentando. Impossível e perigoso, minha mente explodiria.

Esta e outras experiências maravilhosas estão narradas, minuciosamente, no meu livro,
GRÁTIS, para “download” no meu “site” www.jesus-leao-juda.com é só conferirem.
Portanto, irmãos, há certas coisas que nos compete fazer outras, não. A Palavra de
Deus diz: “Respondeu-lhes: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus”
(Lucas 18: 27).
Não vamos quebrar a cabeça com coisas que não nos competem! Creiamos que Deus
é mais que suficiente e, se alguma coisa além de nossa capacidade aparecer, a luta será d‟Ele não
nossa!
Muitos irmãos sofrem por estarem querendo fazer coisas que Deus não lhes ordenou.
Foram idéias partidas de sua própria mente ou que lhes foram ardilosamente sopradas pelo diabo,
para levá-los a exaustão ou morte prematura. Cuidado! Mesmo que uma idéia nos chegue a respeito de algo maravilhoso e santo pode não ter sido enviada pelo Senhor!
Conheço um irmão que já construiu, pessoalmente, inúmeros templos para sua denominação. Mas sua vida é um verdadeiro suplício. Vive gemendo, tem inúmeros problemas na coluna e nos músculos. Quando chega em casa se deita irritado, gemendo e se considera um mártir,
não um errado!
Tentei alertá-lo, mas, aquela idéia de ser mártir está tremendamente impregnada na sua
mente e só SE ele quisesse abandoná-la, poderia ajudá-lo, mas ele não quer.
Daí passei esse impossível para o Senhor. Não posso carregar um irmão nas costas,
não tenho capacidade para tanto. Inúmeros vivem assim, carregando pesados fardos religiosos,
que Deus não lhes colocou nas costas. Mas, nem mártires são, são néscios! Em parte têm culpa
porque não examinam com cuidado o que diz a Palavra que lhes é ensinada, nem a conferem com
a Bíblia. Aceitam o que lhes dizem cegamente, muitas vezes seguindo guias cegos.
“O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento” (Oséias 4: 6).
Denominações existem por aí, em abundância, que entopem os irmãos de doutrinas
humanas, obrigações disso e proibições daquilo, mas, não lhes dão o que precisam: “CONHECIMENTO DA PALAVRA DE DEUS” ou, quando lhos dão o fazem só pela letra, apenas para corroborar suas doutrinas esdrúxulas.
Esse tipo de farisaísmo foi condenado por Jesus há milhares de anos, mas persiste VIVO e FORTE, lesando, matando e destruindo todos os que nele se fiam. Aqui vai, mais esse alerta.
Olhem onde andam pisando!
Confiram o que dizem com o que fazem e tudo isso com a Bíblia! Não se deixem enganar, principalmente nessa época de APOSTASIA ABERRANTE.
MARANATA !

Capítulo 205
REINO DE DEUS
“Disse-lhes mais: Em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que de modo nenhum provarão a morte até que vejam o reino de Deus já chegando com poder” (Marcos 9:
1).
Já ouvi alguns zombadores alegando que Jesus fizera uma falsa profecia nesse versículo, visto todos os seus seguidores (presentes no momento no qual declarou aquilo) já terem morrido e, até hoje, o reino de Deus continuar distante!
Estas pessoas, tais quais os judeus, pensam Jesus estar se referindo ali ao seu Reino
Milenar, quando virá em carne e osso, para gerir este mundo! Porém todo crente está cônscio do

Senhor se referir, ali, ao seu Reino Espiritual o qual, nos chegou no dia do Pentecostes quando
derramou seu Espírito sobre os cristãos.
A partir do Pentecostes, Deus iniciou sua Obra de Restauração da Terra, tornando a
reinar nela, por meio do homem.
“Porque derramarei água sobre o sedento, e correntes sobre a terra seca; derramarei
o meu Espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre a tua descendência” (Isaías 44:
3); ou: “Acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne; vossos filhos e
vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões; e
também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito” (Joel 2: 2829). Tudo isso refere-se ao nosso tempo, depois de Pentecostes!.
Nos casos, acima citados Deus não se refere também a TODOS de modo geral; mas, a
TODOS os seus ELEITOS! Segundo podemos concluir por exemplo, de 2a Tessanolissenses 2:
13, onde diz: “Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor,
porque Deus vos escolheu desde o princípio para a santificação do espírito e a fé na verdade”.
Assim os grandes do mundo riem, levantam as bandeiras de suas ciências e vomitam
suas sabedorias, mas, TUDO vai acontecendo CONFORME Deus declarou sem se tirar nem por
uma vírgula!
Claro, os cegos por suas soberbas não verão! Mas os simples, logo entendem se maravilham e glorificam o Nome de Deus, porque também está escrito:
“Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, para confundir os sábios;
e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes” (1a Corintos 1: 27).
Não se deixem levar pela sabedoria do mundo. Os cientistas e pseudo-cientistas que
ostentam suas últimas descobertas confirmando ou não, o que a Palavra diz, nada devem acrescentar à nossa fé. Porque se nossa fé estiver firmada na areia, esta multidão de partículas de sabedoria
dos milhões de “sábios” do mundo, certamente cairemos ao fragor da menor das tormentas.
Nossa fé deve estar firmada só em Jesus:“... fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a
ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus” (Hebreus 12: 2).
Arrepio-me quando vejo pessoas, principalmente irmãos, super excitados e felizes com
as últimas descobertas científicas que “provam” isto ou aquilo da Bíblia ou que divulgam “novos
documentos” desenterrados que “poderão ajudar a esclarecer melhor” a Palavra de Deus!
AQUI VAI UMA AVISO, está escrito, em Apocalipse 22: 18-19:
Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro: Se alguém
lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro; e
se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia,Deus lhe tirará a sua parte
da árvore da vida, e da cidade santa, que estão descritas neste livro”!
A Bíblia é um livro perfeito, iniciado, terminado e selado por Deus! Não caiam na tentação de querer saber mais do que ela diz! Irão dar com os burros n‟água e estarão agindo como os
néscios do mundo, que se julgam doutores.
“Aquele que testifica estas coisas diz: Certamente cedo venho. Amém; vem, Senhor
Jesus”.
MARANATA!

Capítulo 206
O MUNDO É MAU
Há pessoas que adoram este mundo e fazem qualquer coisa para conquistá-lo (se dar
bem nele). E muitíssimas darão a própria alma por isso, coitadas!
No afã de se auto-iludirem alteram até as perspectivas que o mundo lhes dá, tirando
conclusões contrárias às que deveriam, como bestas cegas, incapazes de verem um palmo à frente
do nariz.
Por exemplo, para todo lado que nos viremos há uma tremenda exaltação do Antigo
Egito com seus faraós, múmias, deuses, magos e ídolos. Difícil não encontrar uma pessoa que não
pare séria quando lhes falam dos poderes dos antigos egípcios. Elas acreditam, de cara, naquilo
sem examinarem a realidade berrante de tudo!
Este fato sempre me incomodou: o de atribuírem tanto PODER àquele povo, apesar
de verem, hoje, o estado deplorável em que vivem. E mais, depois de saberem que o PODER que
esteve (e está) do lado de Israel, afogou no Mar Vermelho, Faraó com todos seus carros, cavalos e
sortilégios e permitiu aos israelitas atravessarem aquele mar, a pé enxuto! (Quem quiser ler a respeito, vá a Êxodo 14!
Ora, se estamos em busca de algum PODER ESPIRITUAL não seria o mais lógico
procurar nos associar aos vencedores que aos derrotados? Claro, sem a menor das dúvidas!
Mas não é assim que o mundo faz! Nem tanto, visto o mundo jazer no maligno (1a João 5: 19) e este, por sua vez, querer, a força, se dizer vitorioso quando já É um derrotado TOTAL!
Os canais de comunicação não cessam de propalar as “ciências” dos antigos egípcios
como ALGO a se almejar e NUNCA os vemos propalando as vitórias do Senhor dos Senhores
sobre os magos, faraós e pirâmides!
Pura cegueira espiritual. Podemos afirmar isto porque, SE, naquele tempo, Faraó (hoje, figura de satanás) foi derrotado por Deus-Pai. Há mais de 2.000 atrás foi despojado pelo DeusFilho, Jesus, o qual lhe tomou as chaves do inferno e da morte conforme, está escrito em Apocalipse 1: 18:“ Eu sou o que vivo; fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre! e tenho as
chaves da morte e do inferno”.
Impressiona, portanto, haver pessoas deixando de adorar ao Deus Vivo, o vitorioso Jesus que PODE garantir VITÓRIAS em TODAS as áreas da existência, para irem adorar a um
DERROTADO, gabarola, que nem a si mesmo pode livrar!
Aliás, não é assim que agem todos os adoradores de ÍDOLOS? Pegam um objeto de
pedra ou pau (criação suada das mãos de um artífice) pintam-no, penduram-no numa parede e,
DEPOIS, lhe pedem ajuda! Carregam estes objetos inertes nos ombros de um lado para o outro e,
DEPOIS, pedem-lhes que curem suas paralisias! Dá para crer?
E não são criancinhas nem retardados que fazem isto, não! São homens e mulheres,
adultos; muitos numa idade na qual já deviam ter alcançado um mínimo de bom-senso e sabedoria
de vida!
Como satanás deve rir destas pessoas! Eles dizem que têm fé. Mas nem sabem o que
seja fé! Confundem fé com crendice, agem erradamente e, por isso, perecem: “O meu povo está
sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também
eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim; visto que te esqueceste da lei do teu
Deus, também eu me esquecerei de teus filhos” (Oséias 4: 6).
O que ignoram, desconhecem completamente, é que a ÚNICA FÉ capaz de poder
CRIAR algo do NADA é a FÉ NA PALAVRA DE DEUS a Bíblia!

“Ora, sem fé é impossível agradar a Deus; porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam” (Hebreus 11: 6).
Deus está sempre pronto a nos receber e é galardoador dos que O buscam, isto é, sempre tem algo a dar a quem O procura. Mas temos de procurá-lo como Ele quer que O buscar nos
lugares onde Ele anda e não em qualquer boteco!
A diferença está aí, talvez, agora alguns tenham os olhos abertos, se arrependam, se
convertam dos seus maus caminhos e sejam curados.
Porque Deus disse:“Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar,
e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra”, 2a Crônicas 7: 14.
Um só que seja alcançado por meio deste artigo, já me daria um grande conforto. Que
o Senhor abra os olhos de todos os que o lerem!
MARANATA !

Capítulo 207
FEL DE AMARGURA
A amargura é um dos dois grandes entraves para nos aproximarmos de Deus. Uma
pessoa amargurada está, intimamente, não perdoando seja ela mesma, outras pessoas, ou o próprio
Deus se sua amargura for contra a própria vida.
Porque Deus é o CRIADOR de todas as coisas! E está escrito:“E sabemos que todas
as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo
o seu propósito” (Romanos 8: 28).
Sem perdoar quem deve ser perdoado ou aceitar o que deve ser aceito, uma pessoa não
consegue se aproximar de Deus nem receber as bênçãos d‟Ele. Porque há uma lei enunciada por
Jesus que diz:
“Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que
teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai conciliar-te
primeiro com teu irmão, e depois vem apresentar a tua oferta” (Mateus 5: 23 - 24).
Milhares de irmãos não abençoados por terem fel de amargura no coração! Tais como
Simão, o mago, da história de Atos 8: 9-25.
O diabo sabe muito bem a amargura abater nossa alma, enegrecer o espírito, cegar a
mente do homem, isolá-lo de Deus.
A Palavra de Deus adverte “tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus,
e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem”
(Hebreus 12: 15) e recomenda:“Toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia sejam
tiradas dentre vós, bem como toda a malícia” (Efésios 4: 31)!
A amargura é raiz daninha, fácil de brotar, aparece quase por milagre, vinda não se sabe de onde. E, quando , se lhe dermos um pouco que seja de solo, formará caule, tronco, galhos e
folhas, rapidamente.
Alguns são mais propensos a amargura que outros, são bem raros os imunes a ela. Por
causa dela, também, podemos ver pessoas que, por qualquer motivo se agasta, fica amargo, se
verga e se deixa abater! Nos casos mais graves temos os: depressivos.
Como a amargura nos afasta de Deus nos aproxima do diabo, o que significa nos deixar expostos aos roubos, doenças, lesões e morte!

Os propensos à amargura têm de buscar, incessantemente, a libertação definitiva a fim
de poderem repousarem n‟Aquele em que dizem crer! Ou sua fé estará maculada por seus sentimentos de amargores sucessivos. Como diz o verso 12: 15 de Hebreus a amargura pode contaminar até seu futuro na terra.
Vejam o caso dos espias da Terra Prometida! Foram enviados doze espias, os quais
constataram que Deus não mentira, a terra era ótima, de escol. Trouxeram um cacho de uvas que
precisava de dois homens para ser carregado; mas, se deixaram abater pela visão do povo da terra!
O resultado está em Números 14!
Como só Josué e Caleb, “vacinados” contra as conversas amarguradas dos demais,
continuaram firmes no que Deus prometeu; só eles alcançaram a vitória!
É importante frisar a amargura não vir só por causa do que outros dizem ou fazem,
mas, por darmos ouvidos ao que o próprio diabo pode sussurrar nos nossos ouvidos ou pela nossa
própria carne, acostumada a agir fundamentada no que vê e toca.
Assim, agir pela fé é totalmente contrário à nossa natureza carnal e será uma luta que
teremos de enfrentar palmo a palmo. A Palavra diz: “... de fé em fé...”(Romanos 1: 17) e ; “...de
glória em glória ” (2a Corintos 3: 18). O que significa uma luta continuada e persistente de nossa
parte, pois:“Pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas” (Lucas 21: 19).
Notem bem, com nossa perseverança ganharemos nossas almas, isto é, ganharemos
nossas vidas! O que significa, mesmo depois de salvos e batizados com o Espírito Santo, termos
de tomar posse de cada parte do território de nosso ser ainda em poder do inimigo, para sermos
vitoriosos e felizes aqui mesmo!
Cada um, pois, que se cuide e não cochile.
MARANATA!

Capítulo 208
JUSTOS, PECADORES E REMIDOS
Ontem, uma missionária levantou uma questão que tínhamos deixado passar por baixo. Alegou não sermos “pecadores remidos” como há muito vínhamos propalando, mas: JUSTOS! E ela está com a mais absoluta razão!
De fato fomos “remidos”, mas, se ficarmos amarrados a este epíteto permitiremos ao
diabo colocar uma idéia errônea em nossa mente: a de que “de qualquer maneira” ainda sermos
pecadores diante de Deus. E isto é totalmente errado e perigoso!
Deus vê os justificados pelo Sangue de Jesus como JUSTOS, nem mais nem menos!
Aliás, Ele mesmo certa noite, quando eu lutava contra a reincidência de uma insônia, me curou
totalmente, simplesmente fazendo brotar em meu coração a idéia contida na palavra: JUSTO!
Quando percebi o próprio Deus me ter chamado de JUSTO, não tive mais problemas
para dormir e o diabo perdeu mais uma. Com o tempo a idéia de “pecadores remidos” que a lógica
nos impinge, deve ter feito estragos na minha fé; a ponto de eu me ter esquecido do próprio DEUS
me ter considerado: JUSTO!
O caso é que, quando Deus nos perdoa e limpa com o Sangue de Seu Filho, nos vê
completamente: prontos, puros e justos! Ele nos vê como projetou nos fazer; não ainda em fase de
construção, como nossa mente é levada a crer ante as solicitações da carne imperfeita.
Podemos ver isso em:
...“sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em
Cristo Jesus” (Romanos 3: 24).
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