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Capítulo Um

A BOCA FALA DO QUE
ESTÁ CHEIO O CORAÇÃO

Raça de víboras, como podeis vós dizer boas 
coisas, sendo maus? Pois do que há em 
abundância no coração, disso fala a boca. 
O homem bom tira boas coisas do seu bom 
tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira 
coisas más. Mateus 12.34,35

Algumas pessoas dizem que não conseguem fazer 
a oração da fé. Elas tentam, mas, como não recebem a
bênção que buscam, não compreendem por que 
não foram atendidas. Há quem pense que, simples -
mente, faltou-lhe inspiração. Porém, a Palavra de 
Deus pode dar um entendimento mais profundo 
acerca dessas coisas.
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Antes de tudo, devemos compreender que é 
necessário fazer um autoexame a fim de saber o que há 
em nosso coração. O Senhor Jesus declarou, em resposta 
às palavras acusadoras dos fariseus: Raça de víboras, 
como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que 
há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem 
bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do 
mau tesouro tira coisas más (Mt 12.34,35). Se, em nosso 
interior, houver ódio, ressentimento, mágoa, inveja, 
malícia, adultério, fornicação, maus pensamentos, não 
teremos condições de fazer a oração da fé!

Não adianta abrir a boca e dizer boas palavras 
quando o coração está cheio de maldade, fora da 
presença do Senhor. É necessário acertar-se com 
Deus – ou, se ainda não o tiver feito, aceitar Jesus 
como Senhor e Salvador – para que suas orações sejam 
atendidas por Ele. Se isso não acontecer, mais cedo 
ou mais tarde, quando o inimigo vier com seus ardis, 
você amaldiçoará uma pessoa com seus lábios, o que 
pode até destruir a vida dela.

A Palavra declara que a nossa língua tem poder 
tanto para edificar como para destruir: Do fruto da boca 
de cada um se fartará o seu ventre; dos renovos dos seus 
lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua; e 
aquele que a ama comerá do seu fruto (Pv 18.20,21), por isso 
temos de estar sempre vigi lantes. Foi o Mestre quem 
ensinou que os maus desígnios procedem do interior 
do homem: Porque do interior do coração dos homens 
saem os maus pensa mentos, os adultérios, as prostituições, 
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os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a 
dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos 
estes males procedem de dentro e contaminam o homem 
(Mc 7.21). Portanto, a verdadeira mudança tem de 
acontecer de dentro para fora, porque, se o coração 
for mau, dele não sairão boas coisas.

Existem pessoas que sempre pedem a outros – um 
pastor ou um irmão em Cristo – que intercedam por 
elas. Então, a oração é feita, mas nada muda, porque 
o coração delas, distante de Deus, não consegue 
conectar-se com o Pai. Na verdade, elas estão enga-
nando-se e, desse modo, Ele não lhes poderá atender, 
e o diabo continuará destruindo a vida delas.

A Palavra de Deus declara: Mas as vossas iniqui
dades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos 
pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça 
(Is 59.2). Então, como profeta do Senhor, eu lhe 
digo: não deixe suas transgressões fazerem divisão 
entre você e Deus. Tome uma posição e sirva ao Pai 
integralmente! Chega de “brincar” com algo tão sério! 
Chega de afastar Deus da sua vida, pois só Ele tem 
condições de limpar seu coração e abençoá-lo, e o fará 
hoje se você se arrepender de seus pecados.

Tendo o coração limpo, 
basTa uma palavra

O relato da cura do servo do centurião, encontrado 
em Mateus 8.5-13, mostra-nos como um coração limpo 
e cheio de fé obtém a resposta à sua petição:
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E, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto 
dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, 
o meu criado jaz em casa paralítico e violenta-
mente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei 
e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, 
disse: Senhor, não sou digno de que entres 
debaixo do meu telhado, mas dize somente uma 
palavra, e o meu criado sarará, pois também eu 
sou homem sob autoridade e tenho soldados às 
minhas ordens; e digo a este: vai, e ele vai; e a 
outro: vem, e ele vem; e ao meu criado: faze isto, 
e ele o faz. E ma ravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e 
disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que 
nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu 
vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente 
e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque, e 
Jacó, no Reino dos céus; E os filhos do Reino serão 
lançados nas trevas exteriores; ali, haverá pranto e 
ranger de dentes. Então, disse Jesus ao centurião: 
Vai, e como creste te seja feito. E, naquela mesma 
hora, o seu criado sarou.

O motivo de o centurião de Cafarnaum ter ido ao 
encontro de Jesus foi a grave enfermidade de seu servo, 
o qual era paralítico e estava sendo violentamente 
atormentado. Ora, por ser um oficial do exército 
romano e estar em uma posição de autoridade, 
o centurião, antes de procurar Jesus, deve ter-se 
informado acerca do Mestre e constatado que Ele não 
era um embusteiro.
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De fato, Jesus não era mentiroso nem pecador, 
mas, sim, o Filho de Deus; por isso, o centurião não 
teve dúvidas de que Ele poderia ajudá-lo. Quando o 
Senhor disse que iria até a casa dele a fim de realizar 
o milagre, o oficial prontamente respondeu: Senhor, 
não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas 
dize somente uma palavra, e o meu criado sarará (Mt 8.8). 
Jesus ficou maravilhado com tal declaração e, com uma 
palavra, curou o servo do centurião (v.13).

Quando o coração está limpo diante de Deus – 
sem qualquer pecado escondido –, é só se dirigir ao 
Senhor, que, logo, vem e o abençoa! Se, em seu interior, 
não houver nada de errado, você conseguirá fazer 
a oração da fé, por meio da qual mandará embora a 
doença, a depressão, a destruição do lar e todo tipo 
de sofrimento que o estiver afligindo. Entretanto, se 
o seu coração for perverso e cheio de ódio, você até 
se esforçará com suas boas palavras, mas não obterá 
êxito em suas petições. Afinal, a boca fala do que está 
cheio o coração.

conversão genuína

Após ter feito o autoexame, se percebeu que 
existem impurezas em você, saiba que é preciso 
limpar seu interior, porque somente aqueles que forem 
purificados pelo sangue de Jesus poderão desfrutar 
da presença do Altíssimo (Mt 5.8): Bemaventurados os 
limpos de coração, porque eles verão a Deus.
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A Bíblia declara: Entrega o teu caminho ao SENHOR; 
confia nele, e ele tudo fará (Sl 37.5). Então, não perca 
tempo, confesse hoje seus pecados a Jesus, entregue 
sua vida a Ele e receba-O como seu Senhor e Salvador. 
Essa decisão, entretanto, deve ser feita de todo o 
coração, pois de nada adiantará se arrepender, pedir 
perdão a Deus e, depois, voltar a praticar os mesmos 
erros. Quem age desse modo está sendo hipócrita, pois 
diz: “Deus, perdoa-me”, mas, em seguida, comete o 
mesmo pecado pelo qual pediu perdão.

Converta-se como uma criança que realmente se 
arrepende, diz ao pai: “Papai, não farei mais isso” 
e, de fato, não volta a praticar aquilo pelo qual foi 
repreendida. Se não houver uma conversão genuína, 
não é possível falar a boa palavra que derrotará 
o diabo. Enquanto isso, ele continuará agindo 
livremente, trazendo sofrimento e dor para você e 
sua família. A missão do maligno é matar, roubar 
e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida em 
abundância (Jo 10.10).

O Mestre repreendeu a hipocrisia dos fariseus 
dizendo que eles eram raça de víboras (Mt 12.34). 
Do mesmo modo, hoje Ele está dizendo que você tem 
de ser raça de Deus, e não dos demônios! Para isso, 
preste atenção ao que dizem as Escrituras: Portanto, 
se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são 
de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. 
Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da 
terra (Cl 3.1,2). Quando isso acontecer, você passará 
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a ser um verdadeiro filho de Deus, preparado para 
enfrentar o adversário com a Palavra do Senhor.

Quando existe conversão sincera, o pecador passa 
a se comunicar com Deus e abandona o pecado. 
Assim,  se  antes  ele  assistia  a filmes pornográ ficos, 
alimentando desejos impuros no coração e tendo 
sempre uma palavra suja na boca, agora, dedica sua 
vida para servir a Jesus. Então, quando isso acontece, 
ele deixa de ser “raça de víboras” e passa a fazer parte 
da raça de Deus, e o inimigo perde a batalha.

Talvez você esteja pensando: “Não sabia que eu 
era raça de demônios, nem que eu pertencia à família 
dele. Imaginava que determinados pensamentos que 
eu tinha eram só para me inspirar...”. No entanto, 
hoje, eu lhe digo, como profeta de Deus, que essa 
prática errada é resultado da ação de Satanás em 
sua vida. Se, até hoje, o diabo lhe trouxe sofrimento, 
fazendo você comer o “pão mofado” e mendigar, 
saiba que o Senhor pode conceder-lhe paz, alegria e 
prosperidade, realizando-o completamente para que 
você seja alguém abençoado.

Neste momento, Deus pode perdoar todos os seus 
pecados, ainda que a sua “ficha” seja mais suja que o 
esgoto da cidade, e purificar seu coração em Nome de 
Jesus. Entregando-se a Cristo, o Senhor mudará sua 
vida e o fará ser nação santa, sacerdócio real (1 Pe 2.9), 
povo de Deus, família do Espírito Santo. 
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Deseja entregar sua vida a Jesus verdadeiramente? 
Quer que o demônio perca a batalha em seu viver? 
Então, diga assim:

Senhor Deus, 
venho a Ti, em o Nome de Jesus, confessar 
todos os pecados que tenho praticado por 
pensamentos, palavras e atos, consciente ou 
inconscientemente, e Te peço: perdoa-me! 
Pai, lava-me no sangue de Jesus! 
Purifica-me agora! Senhor Jesus, eu Te 
recebo como meu Senhor e Salvador. 
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Capítulo Dois

TENHA O CORAÇÃO
PURIFICADO

Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em 
inteira certeza de fé; tendo o coração puri-
fi cado da má consciência e o corpo lavado com 
água limpa. Hebreus 10.22

Já se passaram 40 anos que fui batizado com o 
Espírito Santo, e, há quase esse tempo, sou missio-
nário. Durante esses anos de ministério, o Senhor 
me concedeu muitas experiências positivas, as 
quais devo compartilhar a fi m de contribuir para o 
crescimento espiritual dos irmãos em Cristo. Posso 
dizer que “quebrei algumas pedras” e, por isso, 
conheço o caminho das águas.

Quando me converti ao Senhor Jesus em 1954, 
nós, evangélicos, éramos apenas 1% da população. 
Em 1978, quando Deus me permitiu ser o primeiro 
pastor do Evangelho completo a estar na televisão, 
a taxa de evangélicos era de 2,3%. Hoje, estou vendo 
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o Brasil se converter, e as pessoas serem abençoadas 
pelo Senhor. Para mim, é motivo de grande alegria 
saber que já passamos de 20%*!

No início do ministério, eu não entendia bem como 
Deus abençoava as pessoas e o que deveríamos fazer 
para receber Suas bênçãos. Todavia, aos poucos, o 
Senhor foi abrindo o meu entendimento a ponto de 
me inspirar a escrever Como tomar posse da bênção, uma 
obra que já alcançou a marca de 4 milhões de cópias 
circulando pelo mundo e tem abençoado não somente 
a minha vida, como também a de muitas pessoas.

Lembro-me de uma ocasião em que um irmão do 
interior de São Paulo, da cidade de Lins, ofertou dez 
reais, e eu lhe dei esse livro. No entanto, ele sentiu 
que deveria presentear outra pessoa com o exemplar, 
então, orou: “Senhor, mostra-me a quem devo entregar 
este material!”.

Logo após a oração, Deus o fez recordar-se de 
um amigo que era coronel do Exército. Embora 
fossem próximos, aquele irmão não se lembrou das 
dificuldades que o amigo passava com o filho, o qual 
nascera cego das duas vistas. Ao receber o livro, ficou 
claro que o coronel não se agradou do presente, mesmo 
assim, por ser uma pessoa educada, mostrou-se grato.

Meses depois, após perder o sono de madrugada, 
o coronel avistou o exemplar, que estava sobre o 
criado-mudo e, por curiosidade, começou a lê-lo. 
Quando se deu conta, tinha lido a obra por completo. 
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Em seguida, uma forte emoção tomou conta do seu 
interior, e, rapidamente, colocou-se diante de Deus, 
reconhecendo suas falhas e a vida de pecado que 
estava levando. Ele chorou clamando ao Altíssimo por 
perdão e disse: “Meu Deus, eu, com uma criança tão 
necessitada em casa, não sabia que Tu eras tão bom”. 
Aquele homem orou como nunca pensou que faria na 
vida, e, então, voltou a dormir. 

Ao amanhecer, para sua surpresa, foi acordado 
pelo menino que batia na porta de seu quarto, gritando 
euforicamente: “Pai, pai, acorde, estou enxergando!”. 
Glória a Deus! 

o segredo é crer

O Senhor cura de modo maravilhoso, e eu sei como 
Ele faz isso. Mas pode ser que você pergunte: “É difícil 
obter a cura?”. Não, é preciso apenas uma pequena 
instrução, por meio da qual você aprende a usar o 
poder de Deus e descobre que Jesus falou a verdade 
quando disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham 
com abundância (Jo 10.10b).

Todo cristão tem de desenvolver um relaciona -
mento com o Senhor, sem ficar dependendo da 
intercessão dos outros. É claro que, quando for 
necessário, pode-se pedir oração ao pastor ou aos 
irmãos em Cristo. O ideal, porém, é que cada um 
entenda como é simples agradar a Deus – tendo fé 
e cumprindo o que diz o texto de Hebreus 10.22: 
Cheguemonos com verdadeiro coração, em inteira certeza 
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de fé; tendo o coração purificado da má consciência e o corpo 
lavado com água limpa.

Achegar-se a Deus com o coração verdadeiro é a 
atitude que o Senhor espera de nós quando vamos até 
Ele para receber uma bênção. Enquanto nos achegamos 
ao Altíssimo falando palavras bonitas, mas, dentro de 
nós, aceitamos a voz que está dizendo que Ele não nos 
abençoará, não receberemos nada.

Se, ao orar, você sentir de antemão que o Pai não 
lhe atenderá, rejeite tal sentimento, pois ele não vem de 
Deus, mas, sim, do maligno, porque o que Jesus disse 
nunca mudará. Ele afirmou: Passará o céu e a terra, mas 
as minhas palavras não passarão (Mc 13.31) e ainda: Se 
pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei (Jo 14.14). 
O segredo é crer no Nome do Senhor Jesus.

respeiTe o espíriTo sanTo

Certa ocasião, um amigo americano chamado Mike 
contou-me que foi pregar na Indonésia. No aeroporto, 
o pastor local deu-lhe as boas-vindas com muita alegria 
e lhe falou das expectativas da igreja com a pregação 
que seria ministrada pelo americano. Ao deixá-lo no 
hotel, o indonésio combinou o horário de buscá-lo para 
o culto. Antes de partir, porém, disse: “Irmão, só uma 
coisa: respeite o Espírito Santo”.

Mike ficou sem entender. Então, subiu para o 
quarto e se perguntou o que o pastor indonésio teria 
tentado lhe dizer. À noite, ele foi para a igreja, pregou, 
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e o Senhor operou maravilhosamente. Mais tarde, ao 
retornar para o hotel, o indonésio disse-lhe nova mente: 
“Respeite o Espírito Santo”, e o americano continuou 
não compreendendo por que ele lhe dizia tal coisa.

Nos dias seguintes, quando o pastor deixou Mike 
no hotel, repetiu: “Respeite o Espírito Santo”.

Diante disso, o americano pediu uma explicação: 
“Por que o senhor me diz sempre que eu devo respeitar 
o Espírito Santo? Sou salvo, batizado no Espírito Santo, 
pregador da Palavra, e Jesus tem-me usado. Não estou 
em pecado, estou nas mãos de Deus, e você me manda 
respeitar o Espírito Santo?”.

O pastor indonésio, alegrando-se com a pergunta 
de Mike, explicou a razão daquela constante reco-
mendação: “Sou pastor igual a você, e nós, indonésios, 
gostamos tanto dos nossos filhos como os americanos 
amam os seus. Houve uma época em minha vida que 
eu desfrutava de muita alegria, pois minha esposa 
engravidara e minha igreja já tinha 150 membros. Eu 
estava muito feliz e vibrava pelo dia do nascimento do 
bebê. Quando recebi meu filho nos braços, eu o ofereci 
a Deus e agradeci a Ele por aquela bênção. 

Dias depois, o médico chamou-me, dizendo que 
havia  problemas,  pois meu filho não  levaria  uma 
vida normal. O diagnóstico era de que ele sofria de 
problemas neurológicos e ficaria completa mente 
incapacitado mentalmente. Desolado, fui para casa 
e me prostrei diante de Deus, chorei e clamei em 
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favor do bebê. No entanto, o Senhor não o curou, 
e, de fato, à medida que crescia, o menino dava sinais 
de limitações mentais”.

Mike ouvia atentamente o relato daquele homem: 
“Mesmo estando muito ocupado com as tarefas 
pastorais, assim que eu voltava para casa, eu ia ao 
quarto dele e o abençoava. Além disso, orávamos 
e jejuávamos junto com a igreja. Entretanto, ele foi 
crescendo e, até os cinco anos de idade, não tinha 
recebido a cura. Deus me usava para restaurar a 
saúde de muitas pessoas, mas meu próprio filho 
não era sarado. Minha esposa levava-o à igreja, e eu 
o abraçava, tentando brincar com ele, mas ele não 
reagia. Por outro lado, meu ministério foi de tal modo 
abençoado que passou de 150 membros para 18 mil. Eu 
imaginava que teria de conviver com o menino para 
sempre naquelas condições e não entendia por que o 
Senhor não respondia às minhas súplicas”.

O pastor indonésio continuou: “Resolvi fazer 
uma consagração. Fiz jejum e busquei o Senhor 
intensamente. Então, Deus falou comigo: ‘Meu filho, 
seu problema é que você não respeita o Espírito Santo’. 
Eu retruquei, dizendo: ‘Senhor, não aceito essa palavra. 
Tu sabes que eu sou santo, prego o Evangelho e não 
tenho pecado escondido. Por que eu não respeitaria 
o Espírito Santo? Além disso, minha igreja, que tinha 
150 membros, hoje tem 18 mil’.

O Altíssimo me respondeu: ‘No tocante a essas 
coisas, você está aprovado, mas, em relação ao seu 
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filho, falta-lhe entendimento. Setecentos anos antes de 
acontecer, o Espírito Santo inspirou o profeta Isaías a 
escrever: Verdadeiramente, ele [Cristo] tomou sobre si as 
nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si; e nós 
o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele 
foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas 
iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e, 
pelas suas pisaduras, fomos sarados (Is 53.4,5), mas você 
não crê nisso’. Então, comecei a chorar e percebi que 
recitava aquele texto ‘da boca para fora’. Arrependido, 
pedi perdão a Deus por não ter respeitado o Espírito 
Santo e não crer naquela palavra”.

Aquele homem contou a Mike que mudou sua 
atitude. Passou a abençoar o menino declarando: 
“Meu filho, eu o abençoo, em Nome de Jesus. Você 
está curado pelas feridas de Jesus”. Fazia isso sempre 
antes de ir para o trabalho pela manhã, ao retornar 
para casa à noite e quando a mãe levava a criança pa-
ra a igreja. Contudo, não falava em vão, mas com o 
coração sincero, crendo que o milagre ocorreria. 

Certo dia, antes de ir para o trabalho, ele abriu a 
porta do quarto, e o berço estava vazio. Então, olhou 
para o lado e viu o filho totalmente são, o qual lhe disse: 
“Papai, estou curado pelas feridas de Jesus”. Aleluia!

coração verdadeiro e purificado

Este é o recado do Senhor para você: pare de se 
achegar a Ele com o coração mentiroso. Não pode ser 
bem-sucedido  aquele  que  afirma:  “Deus, Tu  sabes 
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que eu creio”, mas, em seu interior, dá ouvidos à voz 
de Satanás, a qual diz: “Não vai acontecer”. Expulse 
essa voz e creia verdadeiramente que a sua vitória é 
certa, porque Jesus disse: Se pedirdes alguma coisa em 
meu nome, eu o farei (Jo 14.14).

Seu problema é a doença, o casamento que está 
acabando, são dívidas que se acumulam? Você não 
consegue realizar-se na vida? Escute o que o Espírito 
Santo está dizendo: Cheguemonos com verdadeiro 
coração. Achegue-se ao Pai sem falsidade. Seus lábios 
não podem falar a verdade, se o seu coração não crê no 
fato de que Deus pode operar em sua vida e mudar a 
sua história. Quando confiar no que o Altíssimo afirma 
nas Escrituras, ainda que todos neguem e somente 
você permaneça firme, verá que o Senhor o abençoará.

O texto de Hebreus 10.22 mostra também que 
se deve ter o coração purificado da má consciência. 
Ora, muita gente não possui um coração verdadeiro 
nem age com inteira certeza de fé, porque há muito 
tempo cometeu alguma coisa errada, e a consciência 
dói até hoje.

Enquanto a transgressão permanecer na vida de 
uma pessoa, ela não conseguirá ser completa diante 
do Senhor. No entanto, sua consciência será purificada 
quando houver  confissão de pecados,  pois,  assim, 
o Pai  limpará completamente a “ficha” dela. Então, 
ela será lavada com água limpa, não com doutrina 
religiosa, mas com aquilo que Deus declara. Ora, os ensi-
namentos humanos são contaminados, mas a água 
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limpa, que vem diretamente do Alto, é aquilo que se 
entende quando se escuta a pregação do Evangelho ou 
lê a Bíblia. Se o indivíduo for lavado nessa revelação, 
não haverá obstáculo para ele. Tal pessoa será forte e 
poderosa na oração, e Jesus a abençoará.

Se, até hoje, o diabo tem você debaixo do poder 
dele por alguma razão, ele não o terá mais se você 
tomar uma posição. Não importa quantos pecados 
tenha praticado, se você for até o Senhor em 
oração  e  confessar, Ele  lhe perdoará  e  o purificará 
completamente de toda má obra. Se clamar por um 
encontro verdadeiro com o Pai, tenha certeza de que 
será atendido, pois Ele possui essa bênção para você. 

O Altíssimo é verdadeiro; portanto, aproxime-se 
dEle com o coração sincero – totalmente tomado pela 
Palavra de Deus. Sua postura deve ser a de inteira 
confiança de fé, da convicção de que, com Jesus, seu 
problema será resolvido.

_________ 
* Dados do IBGE – Censo 2010.
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