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De tudo o que se tem ouvido e de tudo o que se tem visto, podemos perceber que os 

tempos são tempos difíceis onde os homens não se importam em ter conhecimento de 

Deus, Ele os entregou á um sentimento pervertido, para fazer coisas que não devem. 

Estão cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, 

homicídio, contenda, engano e malignidade. São murmuradores, caluniadores, 

aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, 

desobedientes aos pais e as mães; são néscios, infiéis aos contratos, sem afeição 

natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Embora tenham conhecimento da justiça 

de Deus (Que são dignos de morte os que tais coisas praticam), não somente as fazem, 

mas também aprovam as que a praticam. (Rm 1:28~32). 

A igreja precisa se levantar contra estas coisas, e buscar salvar aqueles que foram 

escolhidos desde a fundação do mundo. Quanto mais a igreja se mistura com o mundo e 

busca ganhar o mundo com métodos mundanos, mais longe fica o pecador do real 

arrependimento e da verdadeira salvação. O mundo espera ter paz e harmonia, e esta 

caminhando fatalmente para isto, mas nós os que cremos, avançamos em direção á um 

reino que nos está preparado desde a fundação dos mundos(Mt25:31~), do qual os 

profetas falaram no antigo testamento, os apóstolos pregaram no novo testamento e os 

mártires morreram,  conservando fiel o cumprimento da palavra.  

“A ESPERANÇA DE PAZ QUE O MUNDO TEM EM BREVE 

SE TORNARÁ EM TORMENTA E TUDO O QUE A IGREJA 

PODE FAZER, SOMENTE O PODE, POR ESTE TEMPO 

QUE SE CHAMA HOJE!” 

Não se pode aplacar a fúria de um incêndio apenas esperando que ele se acabe, é preciso 

fazer algo para que o fogo pare de queimar, quanto mais utilizar de métodos mundanos 

para fazer o mundo perceber que a volta de Cristo esta próxima. Esta realidade a igreja 

não deveria apresentar e nem viver. Os métodos somente podem ser os que o Espírito 

Santo der e nada nem ninguém pode mudar isso. 
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“A REALIDADE QUE O MUNDO QUER VER, E OS 

MILAGRES QUE A IGREJA ATUAL PROCURA ESTÃO 

INVOLUCRADOS NA RAIZ DO EVANGELHO 

VERDADEIRO, DENTRO DOS PRINCÍPIOS QUE FORAM 

ESQUECIDOS E ABANDONADOS!” 

Deus está a procura de Homens e mulheres que se dispõem a viver esta incrível história 

de amor, entrega, paixão e sacrifício pelas almas e em favor da difusão do evangelho 

genuíno que salva, cura, liberta, batiza e leva para o céu! 
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Introdução 

 

Este livro é um apelo e, ao mesmo tempo, um protesto aos homens que constituem a 

igreja que se destaca por ter grande quantidade de obras, estas talvez as mais 

requintadas e menos cheias de Deus que a história já contou. A igreja que se destaca por 

fabricar homens mais poderosos e destros de palavras de todas as gerações que já 

existiram antes deles! 

Também é sobre a igreja que mais mata e perde almas de todas as suas gerações! 

A que mais tolera o pecado e o mundanismo, a que menos percebe a real presença do 

Espírito Santo, e a que mais vive de aparência dentro da história! 

É sobre a grande hipérbole eclesiástica dos últimos dias que toma lugar nos púlpitos, 

que assume força dentro das catedrais, que demonstra compaixão fingida enquanto a 

verdadeira igreja, peleja, chora, sofre, caminha, é perseguida mais não desiste, antes 

anseia cada dia pela salvação das almas e pela vinda do Noivo. 

...AO MESMO TEMPO EM QUE ESTE DESABAFO É 

ESPIRITUAL, ELE TAMBÉM VEM COMO UM ATO 

PROFÉTICO, NA TENTATIVA DE DESPERTAR A VISÃO E 

O AMOR INCONDICIONAL DA NOIVA PARA COM CRISTO 

E DIZER... DESPERTA IGREJA! (EF 5:14) 
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Prólogo 

Um dia ouvi uma voz dentro de mim, no meu espírito que gritava assim... 

 

GERAÇÃO INCRÉDULA! ATÉ QUANDO O ESPÍRITO 

SANTO ESTARÁ NO MEIO DE VÓS E TERÁ DE 

SUPORTAR ISTO? 

GERAÇÃO IDÓLATRA! ATÉ QUANDO ADORARÃO Á 

OUTROS DEUSES E ABANDONAREIS ÀQUELE QUE É 

INVENCÍVEL, INVISÍVEL, IMORTAL, ETERNO, TODAVIA 

REAL! 

GERAÇÃO PERVERSA! ATÉ QUANDO SE PROSTRARÃO 

DIANTE DE SI MESMOS, E SE ENCHERÃO DE SUAS 

PRÓPRIAS VONTADES, CAUSANDO DESESPERO AOS 

ANJOS QUE ANSIAVAM POR FAZER A OBRA QUE DEUS 

CONFIOU Á VOCÊS? 

GERAÇÃO EGOÍSTA! ATÉ QUANDO TENTARÁ FAZER DE 

DEUS UM FAZ-TUDO E VOS ENCHERÃO DE VÃS 

ESPERANÇAS, ILUSIONANDO AS SOLUÇÕES, E 

CRIANDO FRUSTRAÇÕES AOS CORAÇÕES FRACOS 

QUE DEPENDEM DA NOSSA SÁBIA INSTRUÇÃO PARA 

SEREM SALVOS! 
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O MUNDO NÃO PRECISA MAIS DE DEUS 
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“SEU TALENTO, SEU DOM, SUAS FORÇAS SEMPRE 

LEVANTARÃO ALGUÉM, MAS SOMENTE A UNÇÃO DE 

DEUS PODE POR UM PESSOA DE JOELHOS E FAZER 

COM QUE ELA SE ARREPENDA!” 
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Sentado na minha sala num dia de tarde, enquanto assistia a um programa de calouros, 

que eu particularmente gosto, ouvia os calouros cantarem suas canções e expor seu 

talento musical, é impressionante o reino das emoções, tudo que envolve um sentimento 

uma palavra e um gesto generoso, explode em forma de lágrimas e sai em forma de 

grito da nossa parte. Como Humanos estamos completos, somos os únicos no universo 

que reage á situações de alegria e tristeza. Eu estava ali, fazendo parte deste universo de 

emoções e ao mesmo tempo pensando sobre como tudo se resumia em lágrimas e 

aplausos quando, de repente, meu corpo se aqueceu e minhas mãos ficaram tremulas e 

minha alma e espírito foram abalados pelo Espírito Santo de Deus, que na mesma hora 

falou comigo e disse: O talento de uma pessoa pode levantar pessoas, mas somente a 

unção que vem de mim, pode por alguém de joelhos e fazer com que ele se arrependa! 

Fiquei intacto! Sem reações! A única coisa que pensei foi em escrever, peguei meu 

notebook e digitei sem parar por quase 40 minutos, sentindo o agir poderoso do próprio 

Deus em mim, e então Deus me deu a mensagem que abaixo esta escrita: 

“Os homens já não precisam mais de Deus, nem de Jesus e nem de mim, eles já tem a si 

próprios, estão cheios de suas maldades, e das suas soluções, já não precisam mais de 

meus milagres, já não precisam mais da minha igreja, já não precisam mais de mim”! 

Eles já têm a si mesmos. 

Conseguem resolver seus problemas, e realizar seus milagres, já não precisam mais 

de mim! Estão cheios! Estão cheios! 

Os homens já não precisam mais da minha palavra, já não precisam mais das minhas 

convicções e das minhas realizações, eles já têm a si mesmos! 

Estão cheios das suas ações, e cheios das suas evoluções! Eles têm a si mesmos! 

Estão cada dia mais próximos do êxodo espiritual! Já não precisam mais de mim! 

Eles já têm a si mesmos! 

Enquanto Eu, o Espirito santo trabalho para trazer as respostas de Deus ao homem, e 

me manifesto nos lugares onde sou invocado, enquanto eu trabalho para não exaurir a 

essência do Deus todo poderoso revelado na pessoa do seu filho, eles reclamam e 

desistem por pequenas coisas, buscam em si mesmos as mais rápidas soluções, e já não 

sabem esperar o melhor que tenho para eles.  
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“...ELES NÃO PRECISAM MAIS DE MIM! EU JÁ POSSO 

ME RETIRAR! EU JÁ POSSO IR! EU JÁ POSSO 

RETORNAR AO MEU LAR...” 

Se eles soubessem que todos os dias eu me apresento diante de Deus e clamo com 

gemidos inexprimíveis, dizendo que não suporto mais estas condições, e questiono 

saber quando será o dia da minha redenção junto com a igreja santa e irrepreensível! E 

que levo suas orações e suas súplicas diante de Deus, onde sou recebido e Jesus julga 

todas as coisas. Se Eles soubessem! 

 JÁ NÃO PRECISAM MAIS DE MIM! ESTÃO CHEIOS! 

ESTÃO CHEIOS DELES MESMOS! 

 Os homens aprenderam a realizar seus sonhos e vendem-se uns aos outros por coisas 

materiais e por coisas deste mundo, mas não podem revelar a glória que esta no por vir! 

Não podem tocar nas coisas imortais e nas invisíveis, e nas sobrenaturais, não podem 

saber nada sobre o que Deus tem para eles, por que seus olhos estão cegos e seus 

ouvidos estão surdos, suas vozes não conotam adoração, não estão próximos de mim e 

não querem estar! 

““... EU JÁ POSSO IR EMBORA, AOS CÉUS DE ONDE EU 

VIM, EU JÁ POSSO PARTIR DE VOLTA AO LAR DE ONDE 

EU VIM! EU JÁ POSSO VOLTAR AO LAR DE ONDE DEUS 

ME MANDOU FICAR AFASTADO POR ESTE TEMPO 

TODO...! 

Eu já posso partir! 

Eles não precisam mais de mim! 

Eles não me querem! 

Já não me clamam por coisas espirituais, mais me clamam por realizações materiais, 

a fim de beneficiar a si mesmos com toda sorte de riquezas e dinheiro, coisas que Deus 

abomina! 
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Eu já posso partir, eles não me querem porque terei de revelar seus erros. Eles me 

querem para ser suas desculpas, eles não me querem para ser seu auxiliador, me querem 

para ser seu cúmplice! 

Eu não posso compartilhar disso! 

Eu sou Santo e na minha Santidade eu não posso atender á estas necessidades! 

Eles não precisam de mim! 

Eles não me querem como Eu sou e não estão contentes com minha essência e não se 

satisfazem com o que posso dar! 

Seus valores são materiais, e eles são carnais, não podem tocar na realidade do 

mundo que Eu existo! 

Eles não podem me ver e nem podem me tocar, por isso acham que podem me 

controlar, eu já posso ir embora, eles não precisam de Mim! 

O MUNDO JÁ NÃO PRECISA MAIS DE DEUS, ELES JÁ 

TÊM A SI MESMOS! 

Jesus nos esclareceu que deveríamos observar á Jerusalém, pois ela seria o relógio da 

humanidade. Os sinais viriam de dentro do povo escolhido de Deus. Do Povo que foi 

chamado para ser santo como Deus é santo. IPe 1:16 

Devemos estar atentos para estes sinais, eles virão do nosso meio, não é um sinal 

mundano, não há nada de bom no mundo e nada que possa ser aproveitado. Os corações 

serão endurecidos dentro da igreja e o amor se esfriará dentro da igreja. Não podemos 

manter-nos despercebidos destas coisas. Deus nos avisou e devemos estar atentos. 

Deus continuou a falar comigo e a inspiração do Espírito Santo era cada vez mais 

forte. Enquanto tudo acontecia ao meu redor eu somente podia dar ouvidos á voz que 

vinha de dentro de mim, e eu sabia que era Deus falando, pois sentia no meu íntimo 

uma moção tal qual nunca havia sentido, com tanta força, como naquele dia. Meus 

olhos estavam como cristais, minhas mãos eram firmes como a rocha e meus dedos 

como agulhas ferindo a pele. Cada tecla daquele computador se tornava uma arma de 

verdades que eram ditadas. Nada podia me distrair. Nada podia ter minha atenção estava 
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movido a ficar ali o quanto tempo fosse necessário. Deus sabia que podia contar comigo 

e decidiu fazê-lo naquele dia. E sem parar ele continuou a dizer; 

Os homens se tornaram duros de coração, cheios de paixões, amantes de si mesmos, 

cheios de porfias, de confusões, de brigas, de escândalos, de bebedeiras, de 

homossexualismo (Rm 1:26,27). 

A minha igreja perdeu a moral, e o povo que era para ser santo, hoje cuida mais de si 

mesmo do que das coisas de Deus! Isto não tem nada á ver com prédios, isto não tem 

nada a ver com salões! Isto tem a ver com cada um! Estão cheios de si mesmos e já não 

precisam mais de Deus! 

A voz de Deus insistia dentro de mim e como um grito latente dizia; 

“Os homens não precisam mais de Deus!” 
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Após sentir o mover do Espírito Santo em mim, chorei por alguns momentos dos 

quais nunca me esquecerei. Estava sentado no chão da minha sala, e Deus havia falado 

comigo. Não estava em consagração, em jejum ou em campanha, somente estava em 

busca de entender os homens e como eles estão tão preocupados em revelar os talentos 

uns aos outros. Estava em posição de ser cheio por Deus. 

Minhas orações têm sido constantemente sobre o mesmo tema diante de Deus, que 

ele me use e me faça cheio da sua presença. Mesmo escrevendo com tanta velocidade e 

sem pensar no que eu escrevia, durante a inspiração sentia meu corpo como que em 

chamas e meu coração havia uma súplica que não cessava. Podia perceber o quanto 

Deus pretendia me esclarecer algo tão sério e ao mesmo tempo algo tão triste! Parei por 

um instante e comecei a ler o que havia escrito e posso garantir que Deus estava falando 

comigo também! Engraçado saber que Deus usou os profetas ao longo dos anos e eles 

tiveram o direito de dizer que a mensagem era pra os outros, mas eles sempre 

assumiram a posição de que Deus falava com eles também. 

O ministério da profecia é um ministério difícil de ser aceito pela mente humana, pois 

somos movidos a fazer coisas que Deus nos manda e não temos o direito de discutir ou 

gerenciar estes impulsos e mesmo que façamos isso não suportaríamos, pois o preço que 

se paga por ignorar estas mensagens, é realmente mais que o dobro em relação ao preço 

do dom em si. 

Então, após a experiência, concluí que o mundo tem outra necessidade e se eu olhasse 

ao meu redor eu poderia perceber sem que ninguém me falasse. Eu somente precisava 

abrir meus olhos e enxergaria. As prioridades também são outras e Deus nos quer 

mostra-las o mais rápido possível. Não podemos perder tempo! 

OLHE PARA O MUNDO AO SER REDOR E PERCEBA!  

A NECESSIDADE É OUTRA! A PRIORIDADE É OUTRA! 

A INTENSIDADE É OUTRA! O MOVER É OUTRO! 

A DIREÇÃO É OUTRA! 
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Descobri que minha necessidade era a real presença de Deus na pessoa do Espírito 

Santo, precisava que Ele me direcionasse onde deveria ir, com quem falar, onde falar e 

o que falar. Não dava pra ser apenas mais um na multidão. Precisava contar com Deus 

pra fazer sua obra, e me deleitar na sua palavra pra ser cheio da sua vontade e com 

coragem me dispor a fazer a obra de Deus na terra, e pra isso tive de entender que o 

Espírito Santo não pode ser controlado, ele não pode ser manipulado, não pode ser 

manuseado, Ele se move por vontade de Deus, por ordem dEle, por permissão de Deus, 

por favor de Deus, por graça, e ao mesmo tempo por necessidade da igreja! 

 

 

NÃO DESPERDICE TEMPO, DEUS PRECISA DE VOCÊ, 

MAIS VOCÊ PRECISA MUITO MAIS DE DEUS!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

Cartas escritas, seladas, todavia não enviadas! 
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Aquilo que os olhos não viram, o espírito desejou, mais o coração 

despreza! 
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Dentro da igreja, num culto de oração, enquanto a palavra era ministrada, eu me 

coloquei de cabeça curva e orei á Deus, fui levado á Ele por algum motivo e nos 

momentos em que eu estava em sua presença pude perceber o quão pecador eu sou, e o 

quanto necessitava mais da sua verdade em mim. 

Na busca de um coração puro e um espírito reto(Sl 51:10), você pode se deparar com 

uma vida completamente errada, pois Deus irá te mostrar os lugares onde Ele gostaria 

de ter levado você e as alturas que Ele teve de retirar do seu caminho a fim de te 

preparar melhor pras provações que aperfeiçoam(IPe 1:6) e pra as perseguições que 

trazem o crescimento cristão. Neste momento não lamente, se Deus te mostrar é porque 

Ele ainda pensa em levar-te lá! 

Enquanto eu estava ali, na presença de Deus, exposto ao seu poder, diante da sua 

imutável ação eu pude sentir, no meu espírito, a profunda decepção de Jesus em relação 

á mim, á igreja e aos homens que se dizem de Deus, dos quais eu me incluo como o 

mais negligente. 

Pude perceber o quão religioso nós somos, e quão lindas e vazias de Deus são as 

nossas obras, nossas mensagens, nossos projetos, nossas estratégias, nossos sonhos, 

nossos objetivos, nossos apelos. 

Ah! Deus! 

Nós não atraímos ninguém, e todos os que estão conosco estão conformados com as 

coisas que não puderam ver, não puderam tocar, não puderam sentir, mas podem 

continuar almejando porque alguém disse que eles podem. 

Mesmo prevendo a frustração e o caos que todos nós passaremos, estamos 

conformados! 

 Chorei com minha alma, mas não pude deixar de sentir a culpa pela negligência, 

afinal de contas eu contribuo de alguma forma pra esta realidade. 

É engraçado como em alguns momentos nós somos tão espirituais que estamos 

fechados para os nossos erros e apelamos pra Deus como se tivéssemos o direito de 

pedir ou exigir coisas das suas mãos somente através da fé. 

ORA A FÉ SEM OBRAS É MORTA (TG 2:26).  
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As obras da fé não são oração e jejum e vida religiosa, estas coisas são, no mínimo, 

algo que devemos fazer pra nos esvaziarmos de nós mesmos e em rejeição explícita ao 

mundo. Devemos obedecer à ordem do Espírito Santo e temer a maneira que Ele conduz 

a igreja ao triunfo, que é a presença de Deus, até a sua vinda. 

Ela, a vida de fé, vai além de uma postura fácil e leviana de alguém que encontrou 

com o evangelho mal apresentado e através dele fez uma oração simples dizendo que se 

arrependia e que aceitava que Jesus entrasse em seu coração e depois disso aprendeu 

dentro de um sistema que coisas concernentes ao evangelho inclusive uma abundancia 

de milagres e mudanças estariam ao seu dispor assim que ele ou ela orassem crendo. 

Esta talvez seja a maior mentira e a melhor estratégia de satanás pra retirar a atenção do 

homem á Cristo. A vida de fé é uma total rejeição do mundo, aceitação e santidade para 

o serviço de Cristo e isso pode custar muito caro. Pode custar mais que lágrimas, mais 

que soluços, mais que gritos. Pode custar sua vida ou a vida de alguém que você ama. 

Pode custar sua felicidade, seus sonhos, seus objetivos, suas convicções, seu orgulho. 

Pode custar caro, e se não estivermos em posição e comprometimento de pagar o preço, 

então é melhor não optarmos por ela. 

Uma simples oração pode, com certeza mudar a vida de uma pessoa, mas não vai 

parar aí, vai ser necessário um agir de fé, uma postura de fidelidade e determinação que 

te levará direto ao calvário. E sem cruz não se pode fazer esta caminhada. Alguns têm 

caminhado sem sua cruz, e no momento onde se torna necessário o sacrifício, eles não 

podem fazê-lo porque não trouxeram consigo a cruz, o método que Deus escolheu para 

salvar o homem. Então eles são obrigados á voltar e buscar a cruz, daí muitos se perdem, 

muitos se frustram e muitos desistem, e na maioria das vezes, Deus leva a culpa. 

 

NÃO HÁ MOTIVOS PARA ENVOLVER-SE COM DEUS SE 

NÃO QUISERMOS MORRER PRA NÓS MESMOS. 
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Ainda de cabeça baixa eu sentia meu corpo aquecer e minha face estava em brasas, 

minhas lágrimas não cessavam e em minha face rolavam sem parar, não podia mais 

perceber as pessoas ao meu redor e nada do que cantavam ou falavam me era inteligível. 

Meus ouvidos foram tomados por um súbito silêncio que durou poucos minutos. No 

ápice daquele momento, envolvido numa atmosfera de santidade e glória, eu ouvi uma 

voz doce, suave, mais cheia de autoridade, e ela falou comigo; 

“O que te adianta ser carta viva, se você não tiver a vida de Deus em você? O que 

adianta ser carta viva escrita, se não for escrita com o sangue verdadeiro de Cristo? O 

que adianta estar selado por mim, mas não ser enviado?” 

 Enquanto eu ouvia aquela voz e o que ela me falava, meus olhos cheios de lágrimas 

e minha mente perplexa com o conteúdo do que eu ouvia confundiam minha própria 

razão, que sem parar, contendia com minha alma e traziam á tona, a dúvida de que Deus 

estava falando. Mas a fé, operando em mim, me fez vivo e me abriu o entendimento, e 

me permitiu ver o invisível e ouvir o inaudível. Assim, pois toquei nas regiões celestiais, 

e na certeza do que Deus falava, recebi as bênçãos espirituais da correção e direção 

divina para o fortalecimento da alma e conservação do espirito, numa fé sem 

religiosidade e completa de Cristo.  

Durante muitos anos eu pensei que a voz de Deus fosse uma voz incompreensível e 

da qual eu deveria ter medo, pois achava que Deus não falava com pecadores. Mas 

através da fé e do arrependimento, Ele me fez limpo e santificou-me para ouvir sua voz 

e eu ouvi. 
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“NÃO HÁ BARREIRAS AO PODER, A VONTADE, AOS 

PROPÓSITOS E AO AGIR DE DEUS!” 
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ENTÃO O ESPÍRITO SANTO FALOU COMIGO E ME DISSE 

ASSIM: 

O QUE TE ADIANTA SER CARTA VIVA, SE VOCÊ NÃO 

TIVER A VIDA DE DEUS EM VOCÊ? 

O QUE ADIANTA SER CARTA VIVA ESCRITA, SE NÃO 

FOR ESCRITA COM O SANGUE VERDADEIRO DE 

CRISTO? 

O QUE ADIANTA ESTAR SELADO POR MIM, MAS NÃO 

SER ENVIADO? 
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Chorei, chorei, chorei. 

Meu Deus! Quanto tempo perdido! Quanto tempo perdido! 

É incrível que durantes muitos anos, eu ouvi sim a voz de Deus falando comigo, mas 

nos últimos dias tem sido mais intensa e mais constante. 

No momento seguido a mensagem divina, ouvi novamente a voz da missionária que 

com eloquência e autoridade de Deus falava á igreja naquele dia. Não pude ouvir sua 

mensagem, pois Deus havia interrompido para falar diretamente comigo, mas fui cheio 

da virtude do Espírito Santo e impactado pela voz de Deus naquele dia.  

Constantemente, lendo a bíblia percebo a voz de Deus em alguns trechos onde eu fixo 

minha visão e anoto. Neste dia não foi diferente, fiz algumas anotações e fui pra minha 

casa. Lembro-me um de meus pastores, (Pr Dorgival Temóteo) ,me dizendo assim: 

Quando Deus te dá uma mensagem, evite reparti-la com as pessoas antes do tempo, 

pois a mensagem pode perder a virtude, e seu celeiro deve estar cheio, pois Deus dá 

mensagens para tempos certos! (Não sei se fui fiel ao detalhe do que ele me falou mais me lembro disso).  

Tendo por bom este conselho, e seguindo-o creio ser este o tempo da palavra dada á 

mim, pois percebo uma necessidade urgente nos púlpitos e nas ruas onde passo. Não 

podemos e nem poderemos ignorar que fazemos parte de uma sociedade levada aos caos, 

e nós, à igreja, deveríamos nos destacar mais, deveríamos ser santos, deveríamos ser 

absolutos em obras, em poder, em vida, em milagres, em curas, em restaurações, sendo 

referencial das obras magníficas de Deus e, cheios da essência divina, manifestar em 

tempo e fora de tempo o verdadeiro perfume de Cristo(IICo 2:15) que exala das 

palavras, que são espírito e vida, dita pelos cristãos verdadeiros que, há muito tempo 

foram levados aos céus e que permanece nos cristãos que ainda estão no mundo, estes, 

dos quais eu e você ainda podemos fazer parte! 

Este é o tempo desta mensagem, e este é o tempo onde Deus precisa que eu e você 

despertemos do sono dos últimos dias e sejamos cheios de toda boa vontade e 

capacitação de Deus para completude da obra que Ele nos confiou, afim de que não 

sejamos somente adestrados como cães, mais em todo tempo e em todo lugar Deus 

possas através de nós e em nós, operar a obra da expectação da natureza e dos anjos que 

ansiaram realiza-las para Deus, todavia Deus achando por bem resolveu á seu tempo, 

através Dele mesmo, na pessoa de Cristo Jesus, salvar á todo homem que ao ouvir sua 

mensagem, se arrependa e se converta e se volte pra Ele.  
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Agora, porém como crerão aqueles que não ouviram, e como ouvirão se não há 

quem pregue, e como irão se não há quem envie. Como está escrito, como são 

preciosos os pés dos que anunciam as boas novas do evangelho da paz!(Rm10:14,15)  

 

Aquilo que os olhos não viram o espírito 

desejou, mais o coração despreza! 

As almas se perdem aos milhões, o inferno esta se enchendo, e nós nem nos 

preocupamos com a maneira pela qual seremos cobrados por Deus.  

Estamos indo ao céu e não podemos nos distrair com nada nem com ninguém. 

Temos padrões elevados de santidade, temos obras, por mais excelentes, talvez as 

maiores que toda história já viu, nossas igrejas estão abarrotadas de pessoas, temos a 

maior arrecadação dizimista que outro povo possa ter, nossos mestres são doutores e 

não poucos são os melhores.  

Nossas estantes estão cheias de livros que revelam os métodos mais fáceis para 

alcançarmos nossa plenitude divina, temos inúmeros livros de como alcançarmos o 

sucesso, nem precisamos da bíblia, ela já se tornou obsoleta em muitos lugares e de 

alguma forma ela logo será extinta! 

Mas estamos na caminhada para o céu e acreditamos que chegaremos lá, afinal de 

contas estamos nos cultos semanais e lá estamos sendo preparados para uma grande 

obra e esta se não aconteceu é porque ainda não foi vontade de Deus.  

Absurdo! Absurdo!  

Deus pergunta á Isaías; “A quem enviarei e quem há de ir por nós?”. 

Jesus ordena: “Ide, pregai!”. 

Paulo escreve a Timóteo; “ desperte o dom que há em ti.” () 

E Nenhum deles escreve dizendo que somente no tempo da vontade de Deus isso 

aconteceria, em todo o lugar em que se lê se percebe que tudo depende de uma ação 

divina sim, mas depende também de uma iniciativa humana em resposta ao chamado de 

Deus. 
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O DESPREZO PELA VERDADEIRA OBRA COMEÇA 

ATRAVÉS DE UM “IR” QUE SE IGNORA! E DE UM “VÊM” 

QUE NUNCA DEIXA DE CONTER NAS ORAÇÕES FEITAS! 

 

Todavia uma vida cheia de oração e determinação em seguir a Jesus e o seu caminho, 

enfrentará maiores dificuldades que os seres humanos comuns. Será mais perseguida e 

mais afligida e mais desprezado pelo mundo, e poderá por um tempo ser reconhecida e 

receber honras diante dos homens para que a obra de Deus seja registrada nas 

lembranças humanas, mais o desprezo da família, dos amigos, da sociedade e a aflição 

seguida da solidão ministerial, que muitos não compreendem e são levados a desistir e 

frustrados deixam o caminho da verdade, se tornarão seus maiores amigos e em tempos 

de lágrimas o temor de Cristo e o amor pela sua palavra seguida da vontade de vê-lo, 

será o fortalecimento necessário para completar a obra do aperfeiçoamento no homem 

levando-o até a estatura de varão perfeito, semelhante á Cristo. 

Seguidos da perseguição diária e sufocados pelas contradições humanas e á 

resistência ao estatuto divino, inserido no mundo, por Deus, através de Cristo, estes 

homens e mulheres serão tomados de força e virtude de Deus, e mais fortes que Davi 

quando matava ursos e leões, mais audazes que Sansão quando era possuído pelo 

Espírito, mais encorajados que Gideão, e mais amigos e próximos de Deus que Moisés, 

eles receberão os troféus da inveja e da escória humana, completando a palavra da 

profecia que diz: “ Se á mim fazem estas coisas, quanto mais á vocês, serão 

perseguidos e mortos pelo meu nome.(). Estes sãos os troféus, a aflição, a perseguição, a 

dor, as lágrimas, a solidão, o escárnio, a exposição, a morte, este são os troféus pelos 

quais heróis como estes, não levando em conta este mundo, mais ansiando pelo porvir, 

são reconhecidos e recebidos no céus, temidos no inferno e poderosos na terra dos 

viventes. 
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NÃO HÁ OUTRA MANEIRA DE SE ALCANÇAR O CÉU Á 

NÃO SER A TOTAL ENTREGA E ABNEGAÇÃO DO 

MUNDO E OBEDIÊNCIA Á PALAVRA DE DEUS, NÃO POR 

MÉTODOS HUMANOS, MAIS POR UMA VONTADE 

GERADA DAS ENTRANHAS DE DEUS EM VOCÊ. 

Não deva “existir em nós “o,” Estou esperando Deus falar comigo e cumprir sua 

vontade”, sem antes o “Eis-me aqui, envia-me a mim”, através de um posicionamento e 

ação seguida de disposição e fé, esta fé esteja fortalecida por uma vida e amor gerados 

por Deus, através do seu Espírito Santo, pelas almas, e desta forma, deixando para trás 

as coisas que pra trás ficam, sigamos em direção ao alvo, à coroa que nos esta 

proposta desde a fundação do mundo, e toquemos as regiões celestiais, a fim de 

almejarmos mais por ela, e não queiramos trocá-la mais por nada que seja humano. 

E após sermos escritos pelo sangue de Cristo, e sermos lidos pelo mundo, possamos 

ser enviados aos céus, conduzidos pelos anjos, para sermos recebidos na glória por 

Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, Àquele que é digno de honra força e poder. E ao ver 

sua face adorada possamos ser apresentados, por Ele, diante do Deus pai, excelso, 

imortal, invisível mais real, Àquele que tendo a terra por estrado dos seus pés e os céus 

por trono, desde a fundação dos mundos, nos elegeu e nos predestinou para a salvação 

e através do seu próprio Filho, preparou-nos moradas celestiais, para que onde Ele 

estivesse, nós estivéssemos também. 
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A CRUCIFICAÇÃO DE CRISTO E DO EVANGELHO.  
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“... E FORAM PREGADOS CRAVOS NAS MÃOS E NOS 

PÉS DE JESUS.” 
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PREGOS NAS MÃOS... 
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Domingo de santa-ceia na igreja, estávamos todos ansiosos pelo início do culto, 

esperávamos a manifestação absoluta do poder de Deus, afinal havia sido tremenda sua 

presença no culto anterior, onde Deus usara um missionário pra nos trazer as revelações 

mais profundas que eu pudera imaginar, sobre a palavra de Cristo. Como ele pregou! 

Sem muita eloquência e sem muito rodeio, falou-nos de como Deus espera que nós 

levemos almas pra Ele até o céu! Ah! Que palavra! O Semeador foi o título. Ele nos 

explicou como cada tipo de solo representava um tipo de igreja! Ficamos imóveis com o 

agir da palavra de Deus. 

Chegamos ao culto mais cedo a fim de ensaiarmos mais louvores á Deus. Meu coração 

estava cheio de salmos pra dar á Deus, e não perderia uma chance daquelas. Quando o 

culto começou os céus pareciam de ferro, e nada se movia, mas após uma oração feita e 

louvores entoados á Deus, os céus se abriram novamente e a glória de Deus desceu 

naquela igreja. No momento seguinte foi dada a oportunidade ao presbítero para que 

pudesse nos falar a palavra, foi então que ele disse assim: 

“FOI POR VOCÊ E POR MIM QUE JESUS MORREU 

NAQUELA CRUZ, VALE APENA SEGUI-LO E DAR Á ELE A 

GLÓRIA, AFINAL NÃO PODEREMOS PAGÁ-LO PELO QUE 

ELE FEZ!” (PRESBITERO JONHSOM) 

Quando ele disse isto minha mente vagou por alguns instantes e ouvi Deus falar assim: 

“Os pregos da Cruz do meu filho, estavam em lugares diferentes.” 

Foi então que a revelação daquele mistério caiu sobre mim e fiquei estarrecido mais 

uma vez! 

Na morte de Jesus existem tantas diferentes revelações que sem o Espírito Santo não se 

pode perceber, entender ou ainda, ver. 

Os pregos nas mãos de Jesus estavam dizendo que as obras e os milagres não poderiam 

mais acontecer. 

O mundo, satanás, a igreja e os seguidores de Jesus, todos movidos por um mesmo 

sentimento, onde eu classifico de profético, recusaram a ouvir a voz de Jesus e seguir 

seus exemplos e ordens.  
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Jesus estava o tempo todo querendo que eles pudessem entender que as coisas desta 

terra não eram comparáveis as coisas dos céus, e que a humanidade deveria dar mais 

valor ao mundo espiritual do que eles davam.  

Jesus deixou claro que não se podem ter dois Senhores e que é impossível agradar aos 

dois ao mesmo tempo. Então o mundo resolveu não aceita-lo e satanás achando ocasião, 

e cumprindo a palavra de Deus, moveu os homens a crucificar á Jesus. 

A igreja atual repete as mesmas coisas e os mesmos erros, todos nós estamos 

crucificando novamente ao Cristo, já ressuscitado. Tentamos agradar o mundo e á Deus 

ao mesmo tempo. É impossível que Deus se agrade de alguém que tenta não ferir o 

mundo e não agride o pecado com a palavra da salvação. 

Não aceitamos mais as palavras da cruz como absolutas e como suficientes, somente 

queremos os milagres de Deus e mais nada. Suas bênçãos nos interessam mais do que 

seus ensinamentos e suas correções, mesmo sabendo que Deus corrige á quem ama. 

Precisamos urgentemente que a igreja desperte e mostre ao mundo que a glória de Deus 

vai além de milagres e bênçãos.  

Precisamos fazer o mundo ver que a transformação do coração e da alma, através de um 

contato direto e intenso com Deus e seu Espírito santo pode transformar o homem e a 

mulher independente da situação em que eles estejam enfrentando. Eles precisam ver 

que Deus é real e que Ele existe e subsiste sobre todas as coisas, Deus precisa ser 

proclamado e erigido como Deus e mais nada. 

NADA ALÉM DE UMA VERDADEIRA MOSTRA DO EVANGELHO, O 

GENUÍNO, VIVIDO, CHEIO DE EXPERIÊNCIAS E VERDADES DA CRUZ DE 

CRISTO, PODERÁ SALVAR A HUMANIDADE DO CAOS E DA DESTRUIÇÃO 

TOTAL. 

Enquanto os soldados batiam os cravos nas mãos de Jesus eles estavam representando o 

mundo e ao mesmo tempo dizendo; 

“Não queremos mais suas obras”!  

“Não queremos que você faça nada pra nós, nós podemos cuidar de nos mesmos”.  

Saia daqui!  

Não precisamos de você! 
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Não queremos sua ajuda! Não queremos seu apoio!  

Fora daqui!  

Que a morte receba tudo o que você tem a oferecer, e que os mortos sejam supridos dos 

seus milagres, eles precisam, nós estamos vivos e queremos permanecer assim! Somos 

suficientes!  

Você não pode fazer nada mais, e tudo o que você faz nos incomoda, afinal não somos e 

não queremos ser como você, nunca! 

Enquanto tudo isso acontecia Jesus chorava. Sua dor era misturada ao desprezo humano 

pela salvação. Sua dor era misturada a decepção em saber que tudo que havia feito 

estava nas mãos de homens que não podiam compreender a imensidão do seu amor. 

Jesus chorou com a alma, a alma do Cristo, do próprio Deus chorando e Clamando 

perdão aos seus irmãos pelo que eles faziam. 

Oh Igreja! Oh Irmãos! Oh Valentes! Oh corajosos! Oh ministros! Oh Pastores! 

Quem pode compreender isso?  

Quantos anos levarão ainda pra entender e aceitar que a obra de Jesus foi completa e 

simples e que se apenas apresentarmos ela da foram que ela é, será suficiente para 

alcançarmos o mundo pra Deus? 

O mundo desprezou Jesus e crucificou suas obras na cruz do calvário, e lá mesmo 

derramou o sangue que pode nos purificar hoje de nossos pecados. Graças á Deus que 

crucificou Jesus desde a fundação do mundo, e por intermédio disto nos fez vencedores 

e garantiu nossa morada no céu. Não podemos viver ignorantes á esta maravilhosa obra 

e nem distantes deste imenso e maravilhoso amor.  

Deus quer que nós nos acheguemos á Ele com o coração contrito e o espírito 

quebrantado, e nos entreguemos á ele com tudo o que temos.  

Não podemos crucificar as obras de Cristo com métodos humanos de salvação. Somente 

Deus, através de Jesus, pode salvar o homem. 

Ele decidiu depender de homens e mulheres que tenham um real testemunho de tudo o 

que Ele fez e faz por amor de muitos mesmo sabendo que Deus poderia contar com os 

Anjos que ansiaram realizar a obra da salvação. 
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E FORAM PREGADOS CRAVOS NOS SEUS PÉS... 
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“AS LÁGRIMAS NO SOM DA SUA VOZ, E O BRILHO 

DELAS NA SUA FACE DIZIAM INSISTENTEMENTE; NÃO 

PODEMOS PAGAR A JESUS O QUE ELE FEZ POR NÓS, 

NÃO POSSO PAGAR A JESUS O QUE ELE FEZ POR 

MIM”... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

Enquanto o louvor e a pregação aconteciam naquele dia de domingo na igreja, eu olhava 

para a face dos irmãos diante de mim, e podia ver que Jesus estava naquele recinto de 

maneira que não se podiam conter as lágrimas nos olhos.  

“...A UNÇÃO NADA TEM A VER COM LÁGRIMAS...” 

 

Gosto de saber que a unção nada tem a ver com lágrimas, mas não encontro outra 

maneira de descrever a ação de Deus dentro da igreja e não acredito também que o 

homem pudesse emocionar-se de outra forma, ainda que saiba que Deus não esta preso 

a manifestações e a limitações humanas.  

Eu via o brilho no rosto dos meus irmãos. O ar condicionado estava numa temperatura 

agradável e a musica era calma e tranquila. Tudo cooperava para ação do Espírito Santo 

e todos manifestavam o cheiro da glória de Deus.  

Deus estava naquele lugar, e sua presença era notória. O presbítero pregava com tanta 

diligencia de palavras, podíamos perceber as lágrimas no som da sua voz, e o brilho 

delas na sua face, e ele dizia insistentemente; Não podemos pagar a Jesus o que Ele fez 

por nós, não posso pagar a Jesus o que Ele fez por mim! 

Cada vez que ele dizia esta frase, a igreja chorava mais e mais. Meus olhos estavam 

como torrente de aguas e quando ouvia sua voz dizendo aquelas palavras eu sentia meu 

espírito se mover e ser tocado pelo Espirito Santo de Deus.  

 

UMA PEQUENA AMOSTRA DO PODER DE DEUS PODE 

FAZER UM HOMEM DERRAMAR-SE COMO NUNCA 

ANTES TENHA FEITO. 
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Ainda estava perplexo pelas palavras ditas no início da sua pregação e a revelação dos 

cravos nas mãos e pés de Jesus, estava latente na minha mente, de sorte que eu podia 

entender que Jesus havia morrido por mim, e claramente saber que meus pecados 

estariam perdoados se eu realmente pudesse me arrepender e compreender minha total 

miséria e falência humana.  

Cada vez que a Santa Ceia do Senhor é ministrada na igreja, a palavra tem uma 

revelação diferente, e neste dia falou-nos com tanta força e impacto que causou um 

choro único dentro da igreja. Meu coração estava batendo mais forte, e cada vez mais eu 

podia sentir que Deus estava querendo mais de todos nós, então comecei a tocar meu 

instrumento com força e disposição na intenção de atrair a real presença de Deus cada 

vez mais. Pude perceber que enquanto apenas tocamos, pra Deus, nossas canções não 

são nada diante dele, e se cantamos ou pregamos de forma vazia, sem sentirmos aquilo 

dentro de nós, nada valerá a pena. Deus esta com os sinceros, esta é a verdadeira 

verdade.  

DEUS ERA CONOSCO NAQUELE CULTO E SUAS 

REVELAÇÕES ESTAVAM DISPONÍVEIS Á QUALQUER UM 

DE NÓS.  

Aquele não era apenas mais um domingo, era o domingo da manifestação de Deus, e 

como no jardim do Éden, Deus havia descido na terra pra procurar um amigo pra 

conversar. Eu era apenas um dentro dos muitos irmãos que estava ouvindo a voz de 

Deus naquele lugar. 

Continuei a tocar cada vez mais e com mais força e virtude, e quanto mais me entregava, 

mais virtude do Espírito saía e entrava em mim, da mesma forma, cada vez que o 

Presbítero falava sobre o valor imensurável do sacrifício de Cristo, a Igreja era tomada 

de zelo e amor pelo Cristo Jesus. As lágrimas eram a confirmação de tudo o que estava 

acontecendo. 

Não posso esquecer que fui tocado por Cristo e por seu Espírito naquela noite. Saí da 

igreja mais renovado e mais cheio de Deus que antes. 

Podia me lembrar de cada momento daquele culto e ainda posso. Se fechar meus olhos 

parece que estou voltando no tempo e percebendo como os olhos fitos daquela 

pequenina multidão se encheram com o Espírito Santo de Deus. 
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Enquanto os momentos do culto prosseguiam, eu me lembrava do que Deus me havia 

falado e minha mente vagava na direção do Espírito Santo e novamente eu pude 

entender que enquanto os Soldados estavam batendo os cravos nos pés de Jesus eles, 

representando o mundo, estavam dizendo: 

Não precisamos mais da sua companhia. 

Não precisamos mais de suas pegadas, podemos seguir-nos á nós mesmos.  

Não precisamos mais que você nos leve a lugar algum, podemos ir por nossa conta.  

Não queremos que você nos acompanhe, porque não queremos ser contestados ou 

corrigidos por ninguém.  

Ande com os mortos, seja companhia deles, eles precisam de você! Dê a morte suas 

pegadas pra ela seguir! E já que você possui a vida em você mesmo, daremos á você a 

chance de nos provar do que é capaz! 

Nós, a igreja atual, fazemos as mesmas coisas quando deixamos de seguir os passos de 

Jesus ou quando impedimos que o mundo conheça á Deus da maneira que Ele precisa 

ser conhecido.  

IMPEDIMOS OS PASSOS DE JESUS QUANDO 

NEGLIGENCIAMOS SUAS ORDENS E NÃO SAÍMOS PARA 

EVANGELIZAR.  

Impedimos os passos de Jesus quando não fazemos discípulos, quando não ensinamos 

os passos principais do Evangelho de Cristo.  

Batemos os cravos novamente nos pés de Jesus e nossas vontades e métodos humanos 

dizem á Ele, fique ai! Não saia até que eu termine de fazer as coisas da minha maneira! 

Não podemos deixar você se apresente da maneira que você é, afinal de contas o mundo 

poderia ficar triste por saber que estão totalmente errados e não teríamos mais o apoio 

dos políticos e das autoridades locais. Perderíamos muitas ovelhas que nos são 

preciosas! 

Jesus chorava enquanto tudo isso acontecia, porque dentro dele estava a verdadeira 

consciência do quem os homens estavam desprezando. Durante os momentos de 

inigualável dor, Jesus descobre um jeito de orar por eles e pedir á Deus que os perdoe. 
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Quem se comparará ao mestre? 

Quem poderá fazer o que ele fez? 

E quem poderá fazer tudo o que Ele fez, pelos mesmos motivos que Ele fez? 

Não há ninguém que seja digno, somente Ele, o Cordeiro Santo de Deus, somente Ele é 

digno de remover os selos e de abrir os livros! 

Jesus ainda chora hoje, devido á minha e a sua negligencia quanto á sua causa! Ele 

precisa que eu e você nos envolvamos mais com Ele e possamos desfrutar dos prazeres 

espirituais que sua companhia nos promove.  

Mas nós o desprezamos, e não queremos saber Dele! Não queremos sua companhia! 

Não queremos seus conselhos! 

CHEGA DE TUDO ISSO! 

Precisamos mais de Jesus hoje do que precisávamos á 20 anos atrás, Ele ainda é o 

mesmo! Ele ainda cura! Ele ainda perdoa pecados! Ele ainda caminha conosco! Ele não 

mudou! Ele não mudara! Ele não te abandona e não te abandonará! 

Deus é conosco!  

Deus sabe que você e eu somos fracos, mas Ele decidiu usar-nos como somos, e 

aperfeiçoar seu poder em nossas fraquezas. 

 É TEMPO DE ATACARMOS O PECADO, O MUNDO E O 

INFERNO E MOSTRAR Á ELES QUE DA MESMA FORMA 

QUE JESUS RESSUSSITOU DOS MORTOS, A IGREJA 

TAMBÉM PODE SE LEVANTAR COM PODER, E LUTAR 

CONTRA O SONO DA NEGLIGENCIA E DO DESPREZO 

PELAS OBRAS DE DEUS E DESTA FORMA VENCER E 

SER ARREBATADA PELO NOIVO NA SUA VINDA. 
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Neste tempo onde a revelação de Jesus esta encoberta pelas obras humanas, Deus conta 

com os remanescentes para lutarem contra todos os que se levantam contra a palavra da 

verdade.  

Deus precisa de você! 

Deus precisa de mim! 

Deus precisa da igreja! 

Deus quer contar conosco! 

PRECISAMOS SER COLABORADORES DE DEUS! 

Acorde enquanto é tempo e seja iluminado pela glória de Deus. Seja alcançado pela 

virtude do Espírito Santo e salvo pela misericórdia de Deus. 

Quando aqueles que deixaram de lado os métodos divinos e substituíram pelos métodos 

humanos se apresentarem diante do grande trono branco, diante da face do Deus vivo, 

eles tremerão e se lamentarão por não terem dado ouvidos á voz que clama no deserto 

dizendo; 

“Preparem o caminho do Senhor façam estradas retas para Ele”.  

Eles terão muito que se lamentar, e no inferno estarão cheios de tempo para isso.Quanto 

á mim e a você, caro leitor, não podemos ser confundidos, temos que dar valor a marca, 

o selo que está em nós e nos entregarmos á Deus de todo coração, força, alma e 

entendimento, permitindo que Ele nos transforme a cada dia em sua imagem e 

semelhança. 

 

NINGUÉM QUE NÃO SE PAREÇA COM DEUS, ENTRARÁ 

NO CÉU. 
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 Quando Jesus ressuscitou Ele estava dizendo ao mundo, ao inferno e á morte que 

nenhum deles pôde detê-lo. A igreja deve fazer o mesmo e declarar ao mundo que ela é 

diferente. Deve dizer aos homens que eles irão ser julgados e condenados se não á 

ouvirem. Devem dizer á morte que ela não tem poder sobre aqueles que Deus resolveu 

salvar. Quando a igreja se lembrar do seu papel na terra e tomar a atitude que precisa ser 

tomada, dirá a mesma coisa, e sua ressurreição será tão maravilhosa que os poderes que 

acompanham aqueles que creem estarão presentes em cada culto. Então haverá 

libertações, curas e prodígios fazendo o temor para com Deus retomar ao seu povo. 

O mundo não pode roubar esta realidade da igreja, e a igreja não pode permitir perder 

este principio de vitória. Deus precisa que a igreja se posiciona dentro da sua vontade e 

caminhe dentro dos seus propósitos. Este talvez seja o ápice da expectativa divina em 

relação ao papel da igreja atual. 

 

QUANDO JESUS RESSUSCITOU ELE ESTAVA DIZENDO 

AO MUNDO, AO INFERNO E Á MORTE QUE NENHUM 

DELES PÔDE DETÊ-LO. A IGREJA DEVE FAZER O 

MESMO! 

Não podemos crucificar Jesus novamente, seu sacrifício foi absoluto. 

Existem alguns louvores cantados atualmente que dizem que Deus faria tudo novamente 

se fosse necessário, isto não é bíblico. É o mesmo que dizer que se Deus não pode fazer 

direito uma vez, fiquemos tranquilos Ele irá consertar tudo pra nós.  

Blasfêmia!  

A morte de Cristo não foi e não deve ser visto como algo que poderíamos imaginar 

acontecer de novo. Jesus morreu uma só vez, e uma só vez purificou todos os pecados 

dos seres humanos. Ele jamais faria novamente. Foi muito caro! Foi caríssimo! 

Devemos morrer pra o mundo de uma vez, e aceitarmos o salvador com simplicidade e 

sermos fiéis na pregação da sua verdade, tornando-o assim mais acessível e menos 

misturado como ultimamente o temos feito. 

Desperta igreja e seja o que Deus quer que você seja!! 
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CONSULTANDO MORTOS 
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“ ACASO NÃO SE CONSULTARÁ UM POVO AO SEU 

DEUS? ACASO Á FAVOR DOS VIVOS SE CONSULTARÃO 

OS MORTOS?” IS 8:19B 
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“... ASSIM TAMBÉM NÃO PODEMOS PERMITIR 

QUE O MUNDO NOS ENSINE COMO GANHA-LO, 

PRECISAMOS LEMBRAR QUE ELE ODEIA A 

JESUS, E QUE O CÉU NÃO É O SEU OBJETIVO.” 
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São em dias como os dias de hoje que nós devemos nos perguntar sobre como 

chegamos á um ponto tão desprezível de conhecimento e revelação de Deus? As coisas 

parecem que não mudaram muito nas últimas décadas. Estamos como tartarugas de 

cabeça pra baixo, até fazemos muitos movimentos, mas não vamos a lugar algum. 

Como se não bastasse todas as coisas das que a igreja tem passado, ainda existe um 

pecado maior dentro da igreja que precisa ser denunciado. Quero ser fiel á esta palavra 

que me foi confiado por Deus, e que tem sido a cada dia fortalecida pelas vozes dos 

pregadores que ouço e dos profetas que se tem levantado nos últimos dias. Quero ser 

fiel á voz do Espirito Santo que me tem direcionado desde quatro anos atrás a escrever 

esta mensagem, e denunciar o pecado que tem enojado á Deus.  

Usando as palavras do Pastor e missionário, Paul Washer, um grande homem de Deus, 

levantado nos últimos dias dentro da minha geração que, por onde tem passado 

denuncia os pecados e a pequenez que o evangelho foi reduzido devido à falta de ensino 

e prática correta, seguido do exemplo cristão e a amostra de milagres como descrevi nos 

capítulos passados. Ele denuncia dez pecados dentro da igreja atual, mais eu quero 

trazer a tona apenas um que nos é de vital importância dentro deste contexto.  

O pecado de consultar os mortos. A necromancia dentro da igreja. 

Desde que nós passamos a atenuar a voz da necessidade humana de arrependimento e 

substituímos esta necessidade por coisas e objetos. E desde quando promovemos este 

sorteio de coisas agradáveis ao homem o evangelho passou a ser exposto de outra 

maneira. Mais fraco, sem poder absoluto e sem milagres verdadeiros. 

Passamos á perguntar aos pecadores, o que eles querem que Jesus faça pra eles, quando 

na verdade devíamos denunciá-los á eles mesmos e traze-los a consciência de que sem 

Cristo estão mortos para sempre. 

Não eternidade que não comece no dia de hoje. Não há perdição que não comece no dia 

de ontem. 

O salário do pecado é a morte, e todos os que praticam o pecado serão devidamente 

pagos com a morte eterna, a segunda morte. Para ela não existe remédio a não ser o 

amor verdadeiro de Deus revelado na pessoa de seu filho Jesus Cristo na cruz do 

calvário. Precisamos entender que o mundo hoje necessita mais de amor do que 

necessitou 30 anos atrás, por quê? Porque os tempos são os últimos e o amor de muito 

se esfriou. Deus mais do que nunca quer revelar a grandeza do seu amor a todos os que 
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precisam e querem. Mas tanto a necessidade quanto o querer precisam ser estimulados. 

Este estímulo somente acontecerá com um a apresentação correta do evangelho 

verdadeiro. Ele não acontecerá com métodos humanos e fraquezas. Ele não acontecer 

baseado na psicologia, nem na psiquiatria. Ele somente acontecerá quando as pessoas 

virem o homem que prega, e que se chama cristão, chorar ao falar do sacrifício salvífico 

de Cristo. Somente quando este pregador sentir a dor de Cristo pelas almas. E o amor 

pela alma pode ser perceptível.  

Quando eu não era cristão podia perceber quando uma pessoa estava interessada em 

mim ou na minha alma, e isso me distanciou durante muitos anos da real presença e 

contato com Deus. 

Ah! Se os homens soubesse que estamos roubando deles o direito de serem eternos, eles 

ficariam furiosos conosco. Estamos tirando deles o direito á vida eterna ao lado do seu 

criador, e ao mesmo tempo estamos tirando de nós mesmos nosso galardão.  

Hoje em dia a igreja tem sido “tremendamente abençoada” com toda sorte de métodos e 

livros que jamais houve em outras épocas passadas. Temos uma grade enorme de 

autores e escritores. Homens e mulheres de várias nações. Alguns tem realmente ouvido 

a voz de Deus, mas outros tem apenas seguido um contexto psicológico e psiquiátrico, 

baseando-se nas falhas humanas e corrigindo-as através das muitas formas humanas de 

pensamento. 

Quando me converti ouvia meu pastor dizer; Estude a bíblia, e levei a sério e lia a bíblia 

várias vezes ao dia e muitas vezes durante o primeiro ano. Eu procurava decorar textos 

bíblicos e descobri que precisava de mais conteúdo, então procurei conselhos do que 

deveria ler, e foram tantas receitas e tantos livros que quase perdi a conta. Entre todos os  

livros que eu li no primeiro ano de convertido, estavam muitos que nunca mais quero ter 

contato com eles. Eles tratavam de todos os assuntos possíveis menos sobre salvação de 

almas e arrependimento. Alguns eram tão carnais que abalavam meu humor. 

Lembro-me de um Pastor missionário por nome de Antônio Cláudio, que fazia missões 

na Índia, esteve na nossa congregação e lhe perguntei por que existiam tantos livros, e 

ele sabiamente me deu a seguinte resposta: 
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JESUS É O CAMINHO A VERDADE E A VIDA, 

NINGUÉM VEM AO PAI SENÃO POR ELE, TODO 

MUNDO QUER FALAR SOBRE ISSO, UNS 

COMPLICAM, OUTROS FACILITAM, MAS TODOS 

QUEREM FALAR A MESMA COISA QUE JESUS 

FALOU. (CONTEXTO PARAFRASEADO) 

Comecei a observar que é verdade, todos queriam dizer as mesmas coisas e então li 

muitos até encontrar os bons. Posso entender como a igreja, o ministério, e as pessoas 

têm sofrido com esta realidade que assombra a igreja. Em cada culto que eu ia, percebia 

que temos mais conteúdo histórico, hermenêutico, homilética, exegético que bíblico. O 

Amor pelas almas não é pregado. Não falamos sobre como fazer missões. Não 

ensinamos como levar um pecador ao arrependimento. Não mostramos a simplicidade 

do evangelho e nem a sua realidade. Pregamos que Jesus é bom e que Ele nos dará tudo 

o que pedirmos, mas nos esquecemos de que Ele mesmo nos cobrará tudo o que nos tem 

confiado. 

O mundo evangélico passou a consultar os mortos espirituais pra saber como se deve 

lidar com os que devem ser vivificados pela palavra da redenção, á saber, que o Espírito 

Santo foi derramado sobre nós, e esta a disposição de todo àquele que confessar e crer 

que Jesus é o filho de Deus. 

Nós ignoramos á voz do Soberano e aceitamos as vozes da psicologia, nos dizendo 

como é nossa personalidade e como somos formados, e como se estrutura o caráter 

humano, e dizemos ainda que tudo isso nos ajudará a lidar com pessoas que são difíceis. 

Inteiramo-nos das suas culturas e dos seus antepassados. Sabemos a quantidade de 

deuses que há nos seus territórios, mas nunca nos dispomos a ir pessoalmente e dizer 

que ela pode ser salva através do nosso único e verdadeiro Deus. 

A psicologia tomou lugar nos púlpitos, e com um toque de religiosidade, agora podemos 

até declarar que Moisés era melancólico, quando na verdade ele foi um homem como 

qualquer um de nós, mas viu a face de Deus. Podemos dizer que Sansão era colérico, 

mas nunca poderemos aceitar simplesmente que ele errou, mas se arrependeu. Sabemos 

que o mundo esta como esta, mas não podemos declarar que o pecado tomou conta, 

porque podemos não obter resultado real, e ficaremos sem condições de dar 

continuidade. Somos capazes de dizer que queremos servir a Cristo, mas quando 
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abrimos a boca, estamos cheios de nós mesmos e vazios dEle. Precisamos ser mais 

honestos conosco e com Deus. Se não o queremos porque insistimos em incomodá-lo 

com nossos problemas e fracassos? 

Deus nos ama e nos amou acima de tudo e de todos. Nós precisamos amar acima de 

tudo e de todos. Jesus nos manda amar, mas a ciência diz que você pode até desculpar, 

mas não deve perdoar se não for sincero porque isso lhe trará um mal maior no futuro. 

Sabemos que o mundo precisa ser liberto das garras satânicas, mas não podemos falar 

nada, porque senão pagaremos um preço espiritual terrível e temível. Devemos aceitar 

que dentro da cultura, que dentro dos padrões sociais, que dentro da informação daquele 

país, eles não estão totalmente errados!  

MENTIRA!!! 

Qualquer um que não esteja na direção correta de Deus, apontado para o céu como uma 

flecha que não perderá seu destino, qualquer um que esteja pronto a desafiar os gigantes 

que aparecerão na terra e serão apenas obstáculos pra tentar nos impedir. Qualquer um 

que não se encaixe em pelo menos estes dois pontos, que esteja caminhando entre nós, 

se cansará mais rápido, fará menos proezas, ficará mais frustrado, ficará mais infeliz. 

Porque seu coração ainda não se converteu ao Evangelho que purifica e separa o homem 

do mundo. 

Todos os métodos humanos que encontramos dentro da igreja nos dias de hoje, nos 

levarão a entender que a mente é um campo de batalha sim, mas de uma batalha que já 

foi vencida e o é novamente, toda vez que eu declaro com fé que Jesus é meu Senhor. 

Não adianta nos apoiarmos em razões humanas e soluções pálidas de como melhorar os 

homens, eles não precisam ser melhorados, precisam ser transformados. Devemos estar 

embasados no conhecimento do Deus que pode todas as coisas. 

 

QUALQUER UM QUE NÃO ESTEJA NA DIREÇÃO 

CORRETA DE DEUS, APONTADO PARA O CÉU COMO 

UMA FLECHA QUE NÃO PERDERÁ SEU DESTINO. 
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A psicologia, a psiquiatria, as previsões, as culturas, as informações adicionais á bíblia, 

nos ensinará a sermos mais tolerantes com o pecado, com o mundanismo, com a 

lascívia, com a vaidade, e ao mesmo tempo nos tornará participantes das coisas. Através 

destes métodos aceitaremos menos a ideia de que devemos amar nossos irmãos e 

sermos tratados por Deus, através dos seus mais variados tipos de comportamentos. 

Quando Paulo fala sobre o Homem espiritual, ele diz que;  

O homem espiritual a tudo discerne, ora se nós não discernimos tudo, é porque não 

somos espirituais o bastante. É preciso entender isso!  

Não quero dizer que não somos crentes, mas declarar sem erros, que precisamos de uma 

renovação da mente, e que discernimento não tem nada a ver com conhecimento. Você 

somente pode discernir as coisas espirituais e carnais através de uma ação divina em 

você mesmo, caso o contrário você terá um pré-conceito e uma pré-ciência das coisas 

que nos são incomuns. 

Se não devemos consultar os mortos sobre os vivos, como podemos aceitar métodos 

mundanos dentro da igreja, a fim de ganharmos o mundo pra Cristo? 

 

SE NÃO O QUEREMOS PORQUE INSISTIMOS EM 

INCOMODÁ-LO COM NOSSOS PROBLEMAS E 

FRACASSOS? 

 

A igreja atual esqueceu-se que Deus através de Jesus não usou estes métodos, mas antes 

os condenou. Jesus em toda sua obra terrestre sempre citou seu Pai como autor de todas 

as leis que Ele seguia e implantava. Nós fatalmente não podemos dizer da mesma forma, 

estamos comprometidos com a ciência, com os cálculos, com as previsões, com a 

psicologia, com a psiquiatria, com o fracasso humano. Obsoletos, frágeis, métodos 

humanos sem resultado eterno. 
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“NÃO PODEMOS CONDUZIR NINGUÉM PARA 

ETERNIDADE ATRAVÉS DE MAPAS TERRESTRES. DEUS 

NOS MANDOU PREGAR O EVANGELHO...”  

Sentado na minha sala, um dia que eu não me lembro de qual, havia decidido no meu 

coração que ia parar de fazer parte do ministério de louvor, e decidi que não queria 

cantar mais na igreja porque os irmãos estavam tão preocupados com o término do 

louvor, que não conseguíamos introduzir uma verdadeira adoração dentro da igreja.  

Os céus eram de bronze e não havia fluir de Deus, ninguém parecia receber nada. 

Lembro-me de um dos meus pastores me dizer assim; Prefiro ser condenado por fazer 

alguma coisa, do que ser condenado sem fazer nada. 

Eu sabia que ele estava dizendo pra eu não desistir, mas em casa sozinho, eu me permiti 

pensar em não fazer mais o que havia sido chamado á fazer. Sentei na minha mesa de 

estudo e liguei meu computador, e como toda pessoa que quer distrair sua mente. 

Conectei minha internet e abri umas pastas de vídeos, após uns vinte minutos, percebi 

um vídeo que dizia assim; 

“Louvor dos cadeirantes” 

Aquilo me chamou atenção, e cliquei. Qual não foi minha surpresa ao ver uma moça de 

boa aparência, sentada num cadeira de rodas, sofria de algum tipo de deficiência física, 

e seu corpo não correspondia aos movimentos e ordens do cérebro. O pastor dela dizia à 

igreja que ela tinha pedido uma oportunidade para louvar, e ele queria dar a ela. 

Chamou-a no palco e não sei dizer o que eu senti, além de culpa, mas posso dizer que 

nunca mais pensei em desistir de cantar pra Deus. O que ela fazia com tanto esforço 

sem obter resultados aparentes, era fácil pra eu fazer, e não obter resultados era apenas 

fruto de um egoísmo. 

 

PREFIRO SER CONDENADO POR FAZER ALGUMA 

COISA, DO QUE SER CONDENADO SEM FAZER NADA.  

(PR ALEX) 
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Deus precisava ver se o meu coração estava disposto á fazer as coisas não porque elas 

dão certo, mas sim porque elas são as coisas certas a serem feitas.  

Assim também não podemos permitir que o mundo nos ensine como ganha-lo, 

precisamos lembrar que ele odeia a Jesus, e que o Céu não é o seu objetivo. 

Jesus nos advertiu sobre isso, e deixou bem claro que a amizade com o mundo, significa 

separação dEle.  

É fácil se tornar um cristão e deixar a culpa toda pra Jesus ou pra o diabo, difícil é 

aceitar que estamos errados e precisamos mudar de direção. 

 

JESUS PRECISA DE HOMENS QUE POSSAM 

ASSUMIR SUAS CULPAS E QUEIRAM 

CONSERTAR SEUS ERROS.  

 

Devemos voltar ao ponto onde caímos e então Deus nos levantará novamente. Não 

podemos aproveitar da longanimidade Divina, esta é para aqueles que necessitam. 

Não consulte pessoas que não tem entendimento sobre a visão de Deus pra sua vida, pra 

saber como você deve lidar com algumas situações. O Salmista diz;  

 

“BEM AVENTURADO O HOMEM QUE NÃO ANDA 

SEGUNDO O CONSELHO DOS ÍMPIOS, NÃO SE 

ASSENTA NO CAMINHO DOS PECADORES E 

NEM SE ASSENTA NA RODA DOS 

ESCARNECEDORES”. 
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Deus sempre será suficiente sem si mesmo, e poderá operar em nós o querer e o realizar. 

Depende de nós apenas o ouvir sua voz, obedecer a seus estatutos, fixarmos nossos olhos na sua 

glória e jamais nos distrairmos com nada. 

Jesus precisa de pessoas que possam constituir o novo parâmetro de organização com base nos 

princípios da igreja. A fundação inicial da obra evangelística geme de dores de parto. O tempo 

de nascer chegou, mas não há forças pra dar a luz. Não fizemos parteiras, não as treinamos o 

suficiente. As crianças já querem nascer. E então nascem de qualquer maneira, seus umbigos 

mundanos não são cortados na medida certa daí permanecem ligados ao mundo pra sempre. 

Suas gargantas não são desentupidas com os instrumentos adequados daí não podem produzir o 

verdadeiro louvor diante de Deus. Da mesma maneira não estão sendo limpas com o pano certo, 

o puro e santo manto da glória do cordeiro que tira o pecado do mundo, daí ficam infrutíferos, 

sem afeição natural, sem aspecto renovado e sempre dependerão de alguém para limpá-los, e 

como tudo que começa no homem termina no homem, Deus deixará a limpeza pra que façamos, 

e nos cobrará de tudo o que nos responsabilizou.  

O MUNDO PRECISA DESESPERADAMENTE DE UM 

POSICIONAMENTO DE CRISTO EM NÓS! 

Lembro-me de um dia passeando pela rua, observei os sorrisos das pessoas e o Espírito Santo 

me disse você esta as vendo sorrir, mas elas estão chorando. Como assim? Perguntei eu. Então o 

Espírito Santo me disse: você vê a aparência eu olho os corações, e seus corações e suas almas 

estão gemendo por salvação, quem vai se dispuser á fazer isso. 

COM MÉTODOS MUNDANOS NINGUÉM SERÁ SALVO E 

SE A IGREJA NÃO ATENTAR PARA ISSO, NADA IRÁ 

MUDAR. 

O sorriso que deixo no coração daquelas pessoas que diariamente passam ao meu lado, jamais 

poderá soar como o de quem esta feliz, parecerá muito mais com o choro desesperado de 

alguém que já vive eternamente para o inferno. 

A eternidade começa aqui e agora, e precisamos nos dar conta disso. Precisamos voltar às raízes 

de uma boa e pura consciência, onde o pecado não habita e os artífices humanos não podem 

operar sem a autorização e instrução do Espírito de Deus, seguido de um propósito específico 

para isto. 
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DEUS DEPENDE DE NÓS E NÃO PODEMOS FAZÊ-LO 

ESPERAR MAIS. 

Ainda hoje corra pra salvar sua vida, porque se Deus julgará os bons e os maus e se este juízo 

começa pelos da casa, como subsistirão, pois aqueles que não ouviram á palavra da 

libertação? 

Que Deus mova seu coração em direção á sua vontade. 
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O LUGAR ONDE CAÍMOS 
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“LEMBRA-TE DE ONDE CAÍSTE! ARREPENDE-TE E 

PRATICA AS PRIMEIRAS OBRAS...” (AP 2: 5) 
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O PODER DA LEMBRANÇA 
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Dentre todos os atributos do ser humano, creio que a lembrança é o mais fascinante. Através da 

lembrança você pode pisar os lugares mais fascinantes da sua história. Você pode rever as 

pessoas que você perdeu e abraça-las novamente, você pode ressentir suas maiores emoções, 

você pode obter outras experiências inexplicáveis pela ciência ou outro meio de estudo. Você 

pode pisar em um mundo que não existe mais, você pode rever seus planos. A Lembrança é um 

mecanismo poderosíssimo e Deus nos pede para usá-la pra vermos onde caímos.  

Quando Deus usa o profeta João no livro das Revelações, chamado “Apocalipse”, Deus sabia 

exatamente o poder que Ele mesmo estava requerendo de nós. Ele sabia que isto precisaria de 

esforço e de boa vontade. Ninguém quer rever a morte de pessoas que amava. Ninguém quer 

olhar nos olhos de alguém que magoou profundamente outra vez, ninguém quer pisar num lugar 

onde a lembrança não seja boa, e Deus nos requer exatamente isto, que nos lembremos de onde 

caímos.  

Passei a madrugada toda orando á Deus perguntando como escreveria este capítulo do livro de 

forma verdadeira e fui obrigado a me lembrar de muitas coisas que eu fiz. Chorei muito. Chorei 

mesmo. Acho que até meus vizinhos choraram comigo devida a tão grande angustia que estava 

dentro de mim. 

 

A TRISTEZA EM DEUS OPERA O ARREPENDIMENTO. 

 

Quando Deus pede que você se lembre de alguma coisa, Ele está requerendo que você se 

arrependa de alguma coisa que passou em branco e que você não percebeu que aquilo era mortal 

pra você, ou até mesmo alguma coisa que você fez consciente e decidiu nunca se lembrar pra 

não se sentir demasiadamente depravado diante de Deus quando na verdade é exatamente isto 

que Deus quer. Ele precisa que eu e você nos lembremos de como somos exatamente, não por 

fora, e sim por dentro. Precisamos ter a consciência de como somos pervertidos e depravados e 

como a morte seria um suave veredito para o crime que cometemos diariamente á santidade de 

Deus. 

LEMBREMO-NOS DE TUDO O QUE FIZEMOS E QUE 

FATALMENTE NOS LEVOU AO TOMBO DA NOSSA VIDA. 
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Talvez um minuto de fraqueza, talvez um minuto de muita sabedoria humana, talvez um minuto 

de muita teologia, talvez um minuto de muita tradição, talvez um minuto de muita justiça 

própria, talvez um minuto de muito menosprezo, talvez nos sentindo os maiores, talvez nos 

sentindo os menores, talvez sentindo muita força, talvez sentindo pouca força, não importa 

qualquer que seja o lugar onde nós caímos. 

Deus requer que nos lembremos. 

Todos nós como igreja, precisamos nos lembrar de onde falhamos com Deus e voltar lá. Voltar 

é necessário, voltar é vital. Voltar é absoluto. Voltar, precisamos voltar. 

O filho pródigo nos dá uma boa lição de como se lembrar. 

Quando ele estava dando de comer aos porcos e desejou a comida deles, ele se lembrou de 

onde havia caído. Lembrou-se de como desprezara tudo o que seu pai tinha feito.  

Nada tinha haver com dinheiro ou herança, mas sim com uma postura errada do seu coração em 

relação às coisas que ele já possuía, mas não valorizava. Ele se julgou maior do que aquela 

realidade. Ele se viu maior que aquele plano que seu pai tinha pra ele.  

Ninguém que faça exatamente isto deva esperar coisa diferente das quais ele passou. 

Nós precisamos lembrar.  

Através dos anos a igreja perdeu seu ponto central, sua fonte de vida, seu motivo de existir, e 

suas ferramentas de trabalho. 

A cruz de Cristo, o ápice do evangelho, o dinamite da salvação.  

O meio pelo qual somos salvos.  

Precisamos lembrar-nos da cruz de Cristo e de como Ele se entregou por nós e mais, de como 

Ele apanhou, de como Ele sentiu dores, de como Ele decidiu tomar sozinho o cálice da ira de 

Deus pelos nossos pecados.  

Jesus tomou sozinho o cálice da ira de Deus pelos pecados de todo o mundo que já havia 

existido e pelas pessoas que ainda existiriam. Se olharmos o que a bíblia nos diz entenderemos 

que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, os homens seriam maus.  

Como pode? Ele, o Deus, o Justo, o Eterno, o Incomparável, o Maravilhoso, O único, como 

pode? Ele que é santo. Aquele em quem não há sombra de variações, o Imortal, como ele pode 

decidir salvar homens como nós, e os que existem em nosso tempo? 
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Como Deus pode ter prazer em esmagar seu filho por mim e por você? Como pode permitir que 

sua santidade fosse esvaziada por meros mortais? 

Por todas estas coisas o Apostolo Paulo diz: O amor de Cristo nos constrange. 

Quando somos constrangidos e capturados pelo amor divino que é incondicional, jamais 

podemos seguir sendo os mesmos. Jamais poderemos seguir nossa vida tendo prazer nos 

pecados que cometemos, jamais poderemos nos guiar á uma consciência pura e arrependida sem 

antes ter que confrontar o lugar onde caímos. O lugar da destruição total. O inicio da desgraça 

humana. 

Devemos nos lembrar de onde caímos.  

Precisamos lembrar o mais rápido possível. 

Como a voz que clama no deserto, eu me levanto no meio desta geração, instruído por Deus, e 

direcionado por Ele para escrever diretamente á todos quantos lerem este livro que transformem 

a vossa mente e experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para sua 

vida. 

Conforme o que o Espirito me inspira a escrever, como a voz que clama num deserto de 

teologias, de partidarismo, de confusões, de pretensões, de vontades humanas, de teorias, de 

falsos profetas, eu me junto aos verdadeiros homens que Deus tem levantado pelas nações para 

dizer: 

DESPERTA IGREJA! DESPERTA CRISTÃO! DESPERTA O TÚ QUE DORMES, E CRISTO 

TE ILUMINARÁ! 

Deus espera realmente que eu e você nos lembremos de tudo.  

Precisamos lembrar onde falhamos e talvez seja necessário nos perdoar e pedir perdão á outras 

pessoas. Talvez seja necessário repassar a experiência amarga de ser exposto para ser 

condecorado por Deus de frente aos inimigos. Talvez seja necessária uma mesa posta na 

presença dos seus inimigos e permitir que o cálice venha. 

O cálice da culpa do pecado, da perda da glória, da perda da comunhão, da falta de perdão, o 

cálice da fraqueza espiritual, talvez seja necessário que ele transborde. Não se esqueça de que o 

trasbordar do cálice, segundo o salmista, somente acontece depois que sua cabeça é ungida com 

o óleo.  
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Deus quando requer que nós nos lembremos de onde caímos, Ele nos dará suporte tanto para 

lembrar, quanto para retomarmos a vida á partir do ponto onde caímos. 

Não estou dando lugar para que alguns afirmem que isto ensina sobre regressões, ou 

hipnotismos evangélicos. Estas práticas são antibíblicas e, portanto condenadas por Deus.  

O homem precisa de muito mais. Precisa de uma experiência real com Deus e uma ação do 

Espirito Santo. Quanto às coisas condenáveis, nada disso funciona nada disso transforma nada 

disso leva ao arrependimento.  

Eu estou falando de uma força totalmente vinda de Deus pra nossa lembrança, nos fortalecendo 

pra encarar as culpas e erros das mais diversas proporções que possa haver dentro de nós. 

Nossa igreja sempre nos ensinou através da bíblia que Deus lança pra trás de si os nossos 

pecados e já não se lembra de mais nada, isto é verdadeiro, mas agora o mesmo Deus que decide 

não se lembrar de coisas ruins, nos pede para lembrar-se das nossas coisas ruins. 

Deus se lembra do tempo todo, e como Ele lembra, precisamos saber que na sua lembrança não 

constam uns vários tipos de pecados que deveríamos ter porque estes Ele já jogou no mar do 

esquecimento o que resta na memória divina são arrependimentos que ainda não tivemos 

datados próximos dos atos pecaminosos que cometemos.  

Deus precisa de homens que não estejam presos ao passado, mas estejam dispostos á ir onde 

Deus mandar, e se esse lugar for o lugar da lembrança, então devemos ir lá, nos arrepender e só 

a partir daí, poderemos recomeçar nossa vida com o apoio e direção divina. O “Antes”, não 

deverá existir mais.  
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ARREPENDE-TE 
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Arrependimento: Meio divino de salvar.  

Dilaceração, força, abatimento, destruição, exposição, mostra, abertura, escancarar-se, rasgar-se, 

separar de uma vez tudo o que nunca deveria estar junto. 

ARREPENDIMENTO: AUTÓPSIA DA ALMA. 

Quem se arrepende lembra-se das possibilidades de se levantar e avalia os prejuízos de ficar 

caído. E depois de fazer todas às analises, ele se pergunta; 

Onde mais posso passar o resto da eternidade, senão ao lado do meu Senhor?  

Onde mais posso querer estar senão diante da face daquele que me salvou e me deu perdão 

quando eu na verdade merecia a morte?  

De onde tirarei forças pra me recuperar quando as dores ministeriais, familiares, amigáveis 

chegarem? 

Onde estará meu descanso quando todos virarem as costas pra mim?  

Onde estará minha razão de tudo o que faço quando eu não estiver mais na sua companhia 

Deus?  

E então a resposta virá, e de súbito ele afirmará que; 

Deus... 

É impossível não te desejar mais que tudo, é impossível não te amar mais que tudo!  

É impossível viver minha vida neste mundo desprezível almejando estar para sempre contigo, 

sem antes me posicionar e me arrepender de tudo o que faço. 

O arrependimento acontece a todo o momento em que o coração se desespera pela falta de Deus 

em si próprio.  

O arrependimento acontece toda vez que a consciência lateja pelas dores de falhas que não 

podemos resolver por nós mesmos, e quando isto acontece, temos então um grande caos dentro 

de nós.  

Alguma coisa muito grande irá acontecer, nosso intelecto vai parar de funcionar por si só e vai 

permitir outro mecanismo tomar conta dele, nosso coração não será mais abastecido por sangue 

somente, haverá mais coisas. Haverá paixão desenfreada pelas almas que se perdem, haverá 
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choro pelos que se desviaram, e haverá também crises de princípios, e então daremos fim á tudo 

o que se passa dentro de nós que substitui Deus. 

O arrependimento não é algo explicado, mas sim vivido e por isso poderoso. O arrependimento 

em Deus e pra Deus gera em nós vitalidade, virtude de Deus, essência dEle, poder dEle. Criação 

e filhos dEle. Arrependimento.  

Quando Deus nos manda lembrar onde caímos e nos manda em seguida nos arrepender, Ele está 

dizendo que; todos os passos que demos até o presente não significaram nada, não nos moveram 

pra lugar algum na eternidade. Diante dos homens estamos caminhando, mas diante de Deus 

estamos parados e mortos.  

O arrependimento salva, liberta, resgata, aproxima o homem de Deus, e é justamente isso que 

queremos. Descobre a causa da morte, mas faz ressuscitar. 

Arrepende-te!  

Cause impacto sobre você e os outros!  

Lamente seu tempo perdido! 

Lamente sua falta de coragem em não assumir. 

Lamente sua apostasia em não crer que Jesus é exatamente o que Ele diz ser, e nada mais. 

Lamente sua direção oposta a vontade de Deus pra sua vida, mas não esqueça que Ele, Jesus, 

pode renovar você. 

Lamente sua falta de interesse sobre as coisas que Deus sempre quis te mostrar. 

Lamente sua falta de vontade de reduzir-se ao mínimo e fazer de Deus um lugar seguro para 

habitar. 

Lamente não ter estado a disposição do Espírito Santo todos os dias, pra que ele pudesse te usar 

da maneira que Deus quer. 

Lamente, porque pra nós somente resta às lamentações, até que Deus nos encontre novamente 

nEle e pra Ele de maneira justa e fiel. 

O arrependimento é o único método que Jesus usa pra levar as vestes de alguém pra lavar nas 

águas santas. 
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Não se pode ser um imitador de emoções, e através disso dizer que está arrependido. As 

lágrimas não são à base de um verdadeiro arrependimento.  

O arrependimento requer prática de novas obras. Requer frutos dignos de arrependimento. 

Requer renovação da alma, e do espírito humano. 

Através disso a submissão ao poder de Deus, e daí o desfrutar de um gozo inexplicável na alma, 

uma felicidade insubstituível. 

Deus requer que nos arrependermos. 

A igreja atual, não alcança muitos favores divinos, porque não esta em constante 

arrependimento para com as suas obras. D.L Moody disse em um de seus sermões que melhor 

seria ser um Cristão radical e ir ao céu, do que um liberal e ficar perdido. 

Na igreja dos últimos dias, que eu chamo neste apêndice de Igreja atual, em quase todos os 

casos, existe um movimento baixo ao movimento verdadeiro do evangelho, e este é o 

movimento da resistência. Homens que se tornaram sem afeição natural. Todos buscando o que 

é seu e não o que é de Cristo. 

Ainda a tempo de acordar, e se Jesus nos está chamando é porque ele conta que nos 

arrependamos de nossas obras e o sigamos até o monte da caveira, chamado Gólgota, e sejamos 

crucificados ali com Ele, para que quando ele voltar sejamos ressurretos diante da sua magnifica 

presença e majestade.  

Com tudo nos tornamos alheios às vontades e os respeitos quanto á vida crista diária. Jesus não 

aceitava estas práticas, Ele nos quer pobres, mais com dignidades. 

Já não há contrição no coração dentro dos cultos. Não há maior manifestação de Cristo dentro 

dos templos, a liberdade do Espirito Santo de agir já não é mais pregada, os milagres de Jesus 

ficaram como atrações para atrair os fiéis. Em alguns lugares somente se fala de prosperidade, 

riqueza, cuidados com o corpo, coisas que se devem comer, coisas que se devem fazer coisas 

que se deve obedecer, mais nada.  

Nada, nada mesmo deveria ter tanta prioridade como a divina e sagrada escritura de onde vem o 

poder, a cura, os milagres, a benção, a salvação, a redenção, o arrependimento. Jesus disse que 

devíamos examinar as Escrituras, porque pensamos ter nelas a vida eterna. Devemos então saber 

mais de Cristo e do seu amor, e da comunhão dos seus sofrimentos, e colaborando para a 

ardente expectativa celestial para nossa manifestação, estejamos todos de pé, buscando o que é 

de Cristo e não o que é nosso. Porque o nosso privilégio é o direito adquirido por eleição Divina, 
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de sermos feitos filhos de Deus e coerdeiros com Cristo da promessa que nos esta reservada, á 

nós , aqueles que creem. 

As armas conquistadas com o arrependimento jamais poderão ser enfrentadas, porque elas 

demonstram o carinho e o cuidado de Deus conosco, e o poder delegado ao que se arrepende 

diante de Deus. 

 

 

O ARREPENDIMENTO É UMA VIAGEM DE VOLTA AO 

PASSADO, E SE O SEU PASSADO ESTÁ LONGE, 

COMECE AINDA HOJE Á IR AO LOCAL ONDE TUDO 

COMEÇOU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRATICANDO AS PRIMEIRAS OBRAS 
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“E DISSE DEUS O SENHOR Á MOISES: LAVRA DUAS 

TÁBUAS DE PEDRA, COMO AS PRIMEIRAS, E EU 

ESCREVEREI NELAS AS MESMAS PALAVRAS QUE 

ESTAVAM NAS PRIMEIRAS TABUAS QUE TU QUEBRASTE. 

EX:34:01 
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Ainda é início de inverno e o frio nos castiga muito. As regiões montanhosas do Japão 

são realmente geladas nos meados de dezembro e janeiro. Tem dias que acordamos com 

os pés congelados. Estamos sempre mantendo-nos aquecidos pelo confortável ar 

condicionado ou pelo aquecedor de querosene que ganhamos.  

 

ELE NOS QUER POBRES, MAIS COM DIGNIDADE. 

 

Este fim de ano foi de muita luta e trabalho duro.  

Exigiu também muitos esforços pra superar as dores e as perdas que sofremos. Minha 

esposa que sempre esperou muito de mim, neste ano acho que não pude fazê-la feliz, ao 

invés de conquistarmos tudo o que queríamos, pelo contrário perdemos tudo o que 

tínhamos e não nos sobrou muitas coisas á não ser as roupas do corpo e mais algumas 

sacolas cheias delas. Tivemos que tomar decisões muito importantes, e fazer escolhas 

demasiadamente comprometedoras, todas disputavam igual força dentro de nós, e 

nossos filhos também eram imediatamente atingidos pelas decisões, então não se podia 

errar muito. 

UM COMPOSITOR DE MÚSICA SECULAR, DISSE EM 

UMA DE SUAS MÚSICAS QUE, CADA ESCOLHA É 

UMA RENUNCIA. CHARLIE BROWN JR.  

Sendo obrigados a deixar o lugar de onde estávamos acostumados, numa noite de 

segunda-feira, pegamos todas as coisas que nos restara e colocamos dentro da van de 

um amigo. Em busca de um lugar de refrigério e recomeço.  

Reconheço que parte de mim e de minha família ficou naquele lugar, afinal estávamos 

lá mais de 15 anos, e todos cresceram ali. Cada lágrima que derramei dentro de mim 

naquele dia deixou a marca de um passado que eu jamais queria me lembrar, e junto à 

oportunidade de remover da lembrança este pesado fardo, estava também à vontade 

absoluta de recomeçar tudo, e fazer diferente desta vez. Decidido á não dar nenhum 

passo sem a permissão e vontade de Deus, decidido a não errar mais, á não perder mais 

tempo. Decidido á ser a diferença que tanto se prega e tanto se nos corrigem outros. 
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AS ARMAS CONQUISTADAS COM O ARREPENDIMENTO 

JAMAIS PODERÃO SER ENFRENTADAS, PORQUE ELAS 

DEMONSTRAM O CARINHO E O CUIDADO DE DEUS 

CONOSCO, E O PODER DELEGADO AO QUE SE 

ARREPENDE DIANTE DE DEUS. 

 

Toda vez que nós voltamos ao lugar de onde caímos somos obrigados á perceber o 

quanto erramos e tomar decisões se torna imperativo.  

O homem deve sempre analisar seus erros e permitir-se corrigi-los, ainda que possa 

fazê-lo sozinho, para conseguir êxito nesta jornada precisara contar com Deus e com seu 

Espírito.  

 

DEUS REQUER QUE NOS LEMBREMOS. 

 

Gosto de saber que Deus em sua infinita bondade e paciência deixou nascer em mim à 

vontade de servi-lo de tal maneira que mesmo em meus pecados e mergulhado nos 

meus erros mais comuns, ainda posso levantar meus olhos e senti-lo dizendo; Não se 

preocupe filho Eu estou aqui, me de sua mão e te ajudo a caminhar. 

 

QUE CONSTRANGIMENTO O AMOR VERDADEIRO QUE 

ENCONTRO EM DEUS ME TRÁS. 

 

Voltar, lembrar, corrigir, e decidir-se a caminhar novamente, vendo os mesmos rostos, 

sofrendo agora maior aflição e oposição dentro de si, dentro da alma, e das pessoas que 

te olham voltando, e agora te vem no mesmo caminho.  



71 

 

Tem de se estar disposto á ser injuriado.  

As pessoas vão rir de você, e dizer que você já não tem mais a mesma essência, e que 

seu evangelho não funcionou da primeira vez, como então funcionará da segunda. 

Você deverá ser agora mais fiel á Deus do que estava sendo até o momento em que Ele 

te falou pra voltar.  

Assim estava eu, dentro daquele carro com minha família, decidido a ouvir a voz de 

Deus e obedece-lo independente do que eu pagaria como preço.  

O frio que subia pela minha espinha trazia dentro do coração a pulsação desregulada e o 

fluxo de sangue em minhas veias parecia estar mais frio do que o de costume. Estava 

indo á um lugar onde eu não conhecia e não sabia o que encontraria lá. Sem dinheiro, 

sem condições, com necessidades extremas e com meu coração afligido pela 

necessidade intensa de Deus e do seu Espirito. Chorei como nunca pensei que ia chorar. 

As pessoas me olhavam e me viam como um homem rico de dinheiro, mas minha maior 

riqueza eu descobri quando perdi tudo e ainda continuei feliz e em paz. Apesar de todas 

as situações contrárias aos meus desejos eu estava determinado a não me afastar de 

Jesus, custasse o que custasse. Havia dentro de mim uma paz que não há explicações 

cientificas suficiente, e não suporto a ideia de que Deus pudesse me abandonar pelos 

meus erros. Pelo contrário desde que me coloquei a sua disposição tenho vivido dias de 

vitória e crescimento. 

Meu espirito, esta cada vez mais fortalecido em Deus, e minha alma encontra lugar para 

saciar sua sede de Deus. 

Neste tempo onde as pessoas cristãs, homens e mulheres que se dizem ser de Deus 

olham, pela janela do evangelho, o mundo e o desejam e onde a igreja busca fazer 

somente o que agrada aos seus próprios interesses. Homens de Deus, mulheres de Deus, 

Crianças de Deus, missionários, pastores, e gente de oração que se reúne decidido á 

buscar mais á Deus do que nunca, gente decidida a viver realidades espirituais, gente 

que não se preocupa com a comida e com bebida, mas com o reino dos céus, gente que 

não importa a hora e nem o momento, gente que ama Jesus, gente que geme como o 

Espirito santo buscando santidade, gente que adora á Deus em meio às aflições, gente 

como eu, gente como você, gente como Jesus, convida a igreja atual a despojar-se das 

imundícies e das praticas erradas e voltar aos princípios, às primeiras obras. 
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Convido á você, pastor, presbítero, diácono, obreiro, cooperadores de Cristo, servos do 

Senhor, convido á você igreja que não se esqueceu de Deus. Convido vocês a lavrarem 

pedras na rocha verdadeira. Pedras iguais às primeiras. Seguindo os modelos dos nossos 

ancestrais, dos nossos patriarcas. Sem ilusionismo, sem mundanismo, sem tolerância, 

sem aplicações de autoajuda, sem distorção, sem acréscimos, sem vontade, e muito mais 

se interesse na honra. 

 

MINHA MAIOR RIQUEZA EU DESCOBRI QUANDO PERDI 

TUDO E AINDA CONTINUEI FELIZ E EM PAZ 

 

Corte tábuas, lavradas em pedras, iguais às primeiras. Deus diz a Moisés; As tabuas que 

você quebrou. Moisés teve de reconhecer que ele quem quebrou, mas Deus foi tão bom 

com ele que permitiu que ele pudesse fazer novamente, e Deus aprovaria se estivesse 

tudo igual às primeiras obras e escreverias os mesmos mandamentos que estavam nas 

primeiras tábuas. 

Podemos observar que Deus não mudou suas leis, nem seus métodos, mas as tábuas 

tiveram que ser cortadas novamente, e deveriam ser em pedras. Será que não havia 

madeira naquele tempo? Porque Deus pede que fossem tábuas de pedra? 

Deus estava dizendo á Moisés que nada poderia se corromper, e tudo deveria 

permanecer. Tudo o que é feito com base na rocha da salvação e do evangelho, que é 

Jesus, está seguro de todas as ciladas do maligno. 

 

TUDO O QUE COMEÇA NO HOMEM TERMINA NO 

HOMEM, MAS AQUILO QUE COMEÇA EM DEUS 

TERMINA EM DEUS. 

Volte às primeiras obras! Volte aos primeiros clamores! Volte aos primeiros cultos! 

Volte ao primeiro amor! 
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Pratique, exerça, faça o que for necessário pra que Deus não se arrepende de ter 

escolhido você. Faça o que for possível pra não perder tempo, pois sua geração pode 

passar e você pode não perceber. Aprendamos a remir o tempo e esteja pronto pra 

receber das mãos de Deus o premio da soberana vocação que nos esta guardado em 

Deus desde a fundação dos séculos. 

Igreja caminhe em direção aos céus, e seja o refletor da glória de Deus para Deus, e nos 

dias finais possamos dizer á Deus, nas palavras de Paulo: 

Encerrei o combate, acabei a carreira e guardei a fé. 

E ao falarmos isto possamos ouvir de Deus: 

Vinde benditos de meu pai, possuí por herança o reino que vos esta preparado. 

 

 

 

 

“LEMBRA-TE DE ONDE CAÍSTE! ARREPENDE-TE E 

PRATICA AS PRIMEIRAS OBRAS...” (AP 2: 5) 
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Que este exemplar tenha servido como uma injeção de animo em seu coração, e que 

Deus possa mover seu espírito á estar sempre em comunhão com Ele, e juntamente 

comigo você possa levantar um clamor pra que Deus seja entronizado novamente nos 

altares de onde Ele foi retirado, e desta forma possamos contemplar a terra cheia da 

sua glória. 
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A parte menos importante deste livro 

Sobre o autor: 

Renato Martins dos Santos, nascido aos 18 de julho de 1974, converteu-se ao 

evangelho aos 26 anos de idade na cidade de Hamamatsu situada na província de 

Shizuoka-ken no Japão, mudou-se recentemente para a província de Fukui-ken na 

cidade de Echizen-shi onde vive até o dia de hoje. 

Congrega na Igreja Avivamento da Fé, onde é ministro de louvor e pregador da 

palavra, na mesma cidade onde mora.  

Seus pastores são; 

Pastor presidente da missão. Pr Takayama e Missionária Cila. 

Seus pastores Locais, amigos, irmãos em Cristo e com os quais tem momentos de 

grande alegria e comunhão, Pr Rinaldo e Missionária Luana. 

Iniciou o seminário de teologia, mas desmotivado abandonou os estudos e dedicou-se 

ao seu trabalho na igreja local. Sempre em contato com o mundo da escrita 

constantemente escrevia crônicas. Amante da leitura e do estudo, sempre gostou de 

escrever mais nunca publicou nada do que escrevera. 

 Apaixonado pela história dos avivalistas cristãos dedicou muito tempo de sua vida 

explorando e lendo vários artigos e livros a respeito destes homens, dos quais ele 

destaca; D.L.Moody, John Bunyan, Charles Finney, Jeronimo Savonarola, Smith 

Wigleswort, George Muller, Horatius A. Bonar, Spurgeon, Irmãos White, Katrin 

Kullmam, Sundar Singh, o apostolo dos pés sangrentos. E outros grandes. Tomas 

Kemphis, Nicolau di Cusa, Santo Agostinho, 95 teses de Martinho Lutero. E na 

atualidade, David Wilkerson, Paul Washer, Carter Colon, Philip Yancey e os livros o 

Jesus que eu nunca conheci, e a maravilhosa graça.  

Todos estes livros não puderam jamais mudar o caráter e nem sequer perdoar meus 

pecados, por isso jamais poderão substituir o conteúdo de um dos mais nobres livros 

que um homem possa possuir. 

A Bíblia Sagrada, o livro da vida. 

 


