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Introdução

“Há amigos mais chegados que um irmão.” (Pv 
18.24) Ao ler este provérbio, talvez  apareçam em 
sua cabeça nomes de pessoas que marcaram a sua 
vida. Pessoas únicas, não apenas pelo que fazem 
por você, mas por que simplesmente são inesque-
cíveis. Pessoas que você pode contar em qualquer 
momento para conversar, rir, chorar. 

É difícil conhecer alguém que não tenha pelo 
menos um amigo. Alias, só de pensar numa existên-
cia sem a presença de amigos já nos traz tristeza. O 
próprio Jesus quando andou em carne e osso teve 
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amigos. Dentre eles um chamado Lázaro (Jo 11.11). 
Quando a Bíblia se refere a Lázaro como amigo de 
Jesus, ela usa o termo philos, que denota uma pes-
soa amada, querida, afetuosa; alguém que ele tem 
prazer em estar perto, que possui com ele uma li-
gação.

Ele tinha o hábito de se hospedar na casa dele e de 
suas irmãs para estar com eles. Tanto que as pessoas 
daquela região sabiam que eles eram amigos. Por isso, 
que quando trouxeram a notícia de que Lázaro estava 
enfermo, se referiram a ele como aquele a quem Jesus 
ama (Jo 11.3). De igual modo, quando Jesus chega, 
encontra seu amigo morto e começa a chorar, logo 
dizem: “Vejam como o amava!” (Jo 11.36). 

Lázaro era conhecido como amigo de Jesus. Con-
tudo, depois de ser ressuscitado por seu amigo, ele 
passou a ser reconhecido como “o que falecera e a 
quem Jesus ressuscitara dos mortos” (Jo 12.1c). A histó-
ria dele foi tão divulgada que quando Jesus veio mais 
uma vez à sua casa as pessoas vinham “não só por cau-
sa de Jesus, mas também para ver a Lázaro” (Jo 12.9c). 

A vida de Lázaro mudou tanto que agora os “prin-
cipais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar 
também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa 
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dele, iam e criam em Jesus.” (Jo 12. 10,11). Pessoas eram 
atraídas a Lázaro, criam em Jesus por meio de sua vida, 
e religiosos o perseguiam porque ele agora não era 
conhecido apenas como um amigo, mas sim como 
uma testemunha viva do sobrenatural.

Um amigo pode conversar, rir, chorar com al-
guém, mas uma testemunha se torna uma prova 
que o fato é real. O dicionário Aurélio define uma 
testemunha como “alguém que viu e ouviu o fato e 
prova a veracidade do fato”. Uma testemunha é al-
guém que se mistura tanto com o fato que faz parte 
do fato. Lázaro antes era chamado de amigo, mas 
agora as pessoas ligavam o fato sobrenatural ope-
rado por Jesus à sua história. Ver Lázaro na rua era 
pensar no que Jesus fez por Ele! Aleluia.

Imagine, na rua as pessoas comentando en-
quanto ele passava: “Esse foi aquele que estava mor-
to e que Jesus ressuscitou.” Quantas pessoas devem 
o ter perguntado o que aconteceu na sua história. 
Religiosos queriam matá-lo porque havia se mis-
turado tanto com Cristo que se tornou um púlpito 
vivo da pregação do evangelho a ponto que muitos 
não poucos judeus estavam crendo em Jesus por 
seu intermédio.
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Deus não quer apenas amigos, homens que 
têm um relacionamento com Ele, mas pessoas que 
são uma referência da ação Dele na Terra. O Senhor 
não quer apenas sua companhia, mas quer que os 
descrentes vejam que a companhia Dele está com 
você. Deus não deseja apenas que você suba ao 
monte para conversar com Ele, mas que você tenha 
o seu rosto brilhando e refletindo a glória de Sua 
presença.

Uma testemunha é uma marca visível do que 
um Deus invisível pode fazer na vida de uma pes-
soa. O mundo não quer apenas ver o fato que ora-
mos, lemos a Bíblia e vamos à igreja. Mas quer ver 
marcas em nossa existência, de que passamos da 
morte para vida pela glória de Deus. O mundo vai 
crer em Jesus quando aqueles que dizem ser ami-
gos Dele mostrarem com suas próprias vidas sinais 
de transformação pelo poder de Deus. 

Jesus chamou seus discípulos de amigos, mas 
quando o Espírito Santo veio sobre eles se trans-
formaram também em testemunhas da glória de 
Deus. Seja, sim, amigo de Deus. Porém, permita que 
todas as áreas da sua vida testemunhem do sobre-
natural de Deus. 
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Se você permitir isso, no fim, você se tornará 
instrumento do poder de Deus. Quando Cristo con-
vidou seus discípulos a serem testemunhas, Ele os 
transformou em agentes do sobrenatural. Jesus 
nos instiga, da mesma maneira que fez com seus 
primeiros seguidores, a fazermos as mesmas obras 
que ele, e obras ainda maiores. Deixe que Deus lhe 
use para trazer vida àqueles que estão em morte.

Para fazer esse milagre em Lázaro Jesus saiu da 
rejeição de religiosos para a trajetória sobrenatural. 
Por isso, lhe convido a vir comigo para observarmos 
juntos o que o Mestre fez dos dias que antecederam 
o milagre até o momento do mesmo.

                                                  
                                            



10



11

Lugar de 
refúgIo 

Antes de ir para Betânia e ressuscitar Lázaro, Je-
sus enfrentou uma rejeição muito forte a seu minis-
tério. No décimo capítulo do evangelho de João, ju-
deus, por discordarem do que Jesus dizia, pegaram 
em pedras para jogarem nele e tentaram prendê-lo. 
Mas Jesus escapou das suas mãos. Ao fugir desse 
momento complicado de ameaça de morte e pri-
são, Jesus se refugia num lugar muito especial. 

“Outra vez, pois, procuravam prendê-lo; mas ele 
lhes escapou de suas mãos. E retirou-se de novo para 
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além do Jordão, para o lugar onde João batizava no 
princípio; e ali ficou. Muitos foram ter com ele, e di-
ziam: João, na verdade, não fez sinal algum, mas tudo 
quanto disse deste homem era verdadeiro. E muitos 
ali creram nele.” (Jo 10.39,40,41,42 )

Depois de ser rejeitado por homens Jesus volta 
para o Jordão, para o lugar onde João Batista batiza-
va no princípio. Foi nesse lugar que o próprio Jesus foi 
batizado e o seu ministério começou. Nesse lugar os 
céus se abriram sobre ele, o Espírito veio sobre ele e a 
voz do Pai foi liberada. Jesus vai a um lugar onde havia 
um testemunho sobre Ele. Um testemunho que dizia 
que Ele era filho de Deus, ungido pelo Espírito Santo. 

E você? Quando a coisa aperta, onde se refu-
gia? Em um lugar onde há um testemunho de Deus 
sobre você ou em um lugar cercado da opinião de 
homens? Um lugar onde você conhece a voz do seu 
Pai ou um lugar onde a voz dos homens parece ter 
mais peso? Seu coração corre para a unção do Espí-
rito ou para o desânimo da alma? Pense bem, pois 
o jeito que você responde a essas perguntas pode 
determinar a ressurreição dos seus “Lázaros”. Pois, 
foi nesse lugar que Jesus recebeu a notícia de Láza-
ro e liberou sua convicção de fé no milagre do Pai. 
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Nesse lugar Ele tinha ouvido a voz do céu, a 
voz do Pai dizendo: “Tu és o meu filho amado em 
quem me comprazo.” A voz do Pai mostrava aceita-
ção, amor, aprovação, deleite em tê-lo como filho. 
Porém, antes de correr para esse lugar, a voz dos 
homens não acreditava no chamado dele, na sua 
identidade de filho e nas suas atitudes. A voz dos 
homens estava carregada de rejeição, mas a voz de 
Deus carregada de aprovação. 

 Os homens estavam rejeitando tanto Jesus que 
o quiseram prender outra vez. Contudo, a Bíblia 
diz que Jesus escapou de suas mãos (Jo 10.39). A 
primeira atitude que você tem que tomar quando 
a opinião dos homens for contrária à opinião de 
Deus é não ficar preso a essas opiniões. Fuja do que 
os homens dizem sobre você. Muitas pessoas não 
estão testemunhando seus “Lázaros” ressuscitarem 
por deixar suas vidas ficarem presas a opiniões hu-
manas. 

Se você observar com cuidado a opinião dos 
judeus no texto de João 10.22-39, você vai ver que 
eles desacreditavam da identidade de Jesus e do 
que Ele falava. Muitas pessoas estão deixando a 
opinião de homens a respeito de quem são, do que 
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dizem e fazem, ter mais peso do que a opinião de 
Deus. 

Proteja sua identidade. Não aceite nada que 
vá contra aquilo que você ouviu de Deus. Jesus 
foi muito atacado pelos homens e pelo diabo 
quanto à sua identidade, mas se recusou a abrir 
mão de sua identidade como Filho de Deus. 
Logo depois de ouvir a voz de Deus no Jordão, 
Ele foi tentado pelo diabo no deserto. O primei-
ro ataque do diabo foi justamente colocar em 
dúvida a identidade de Jesus como Filho.

 “Se és filho de Deus prove transformando esta 
pedra em pão.” (Lc 4.3) A estratégia do diabo foi 
tentar tirar Jesus da posição de simplesmente 
crer no que o Pai disse sobre Ele, para a posição 
de ter que fazer algo para provar sua identida-
de. A voz de Deus não precisa de sinal algum 
externo para ser confirmada. A voz de Deus já 
tem autoridade em si mesma para estabelecer 
qualquer verdade. Quando você tenta provar 
sua identidade pelo que faz e não pela voz do 
Pai, você está dizendo que não acredita tanto 
assim no que Deus disse. Não só do pão que ad-
quirimos pelo trabalho de nossas mãos, mas da 
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Palavra de Deus é que o homem vai viver. O ho-
mem só terá vida se aprender a ouvir o que Deus 
diz. 

Sua identidade não depende do fato de você 
transformar ou não “pedra em pão.” Não é por ser cura-
do, próspero, abençoar vidas, ter uma família linda, 
uma casa própria, um carro na garagem ou um minis-
tério grande que você é filho de Deus. Algumas pes-
soas perdem a alegria da sua identidade por causa do 
que está acontecendo ao seu redor. Se não tiverem su-
cesso ministerial, emocional ou financeiro começam a 
colocar em dúvida sua identidade em Deus. 

Você não pode dizer que é um derrotado, solitário, 
sem valor e ainda assim dizer que acredita ser filho de 
Deus. Pois um filho de Deus não tem nenhuma dessas 
características em sua vida. Um filho de Deus não é 
derrotado, é mais do que vencedor. Ele não é solitário, 
pois Jesus sempre estará com ele até a consumação 
dos séculos. Ele não pode ser uma pessoa sem impor-
tância, já que o próprio Criador o ama tanto que en-
viou o seu Filho único para morrer no lugar dele. 

Agora, um filho de Deus pode estar assumindo 
essas identidades falsas por acreditar nas circuns-
tâncias externas ruins que não viraram pão. Ele caiu 
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na tentação do diabo. Tentar provar por circunstân-
cias externas o que Deus já concedeu pela graça. 

Ao ouvir e permanecer ouvindo do Pai que 
Ele era Filho, Jesus abraçou e nunca recuou 
de sua identidade como Filho. Tome cuidado, 
aquilo que você ouve pode formar dentro de 
você a sua identidade. A Bíblia diz que a fé vem 
por ouvir. Acreditar em Deus vem por ouvir a 
Palavra Dele. Da mesma forma,  acreditar em 
mentiras vem por ouvir mentiras. 

Quando digo ouvir, não me refiro apenas ao 
som que chega aos nossos ouvidos, mas sim 
àquele que continuamos a ouvir e aceitar como 
verdade internamente. Ouvir não é apenas fa-
zer silêncio com a boca, é deixar as palavras ou-
vidas fazerem barulho dentro de nós. 

Minha pergunta para você é: o que vem fa-
zendo barulho no ambiente silencioso dos seus 
pensamentos? O que está vindo à sua mente 
continuamente, quase automaticamente, sem 
que você queira? O que repete como um eco 
na sua alma e tem lhe impedido de progredir? 
Isso concorda com a opinião de Deus a seu res-
peito?  
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Algumas pessoas, por terem sido rejeitadas no 
passado, permitem que o barulho da rejeição conti-
nue ecoando a tal ponto que não conseguem crer de 
todo o coração no amor de Deus. Você não pode, em 
muitos momentos, impedir uma pessoa de lhe rejei-
tar. Contudo, você pode guardar o seu coração da in-
fluência da rejeição. O próprio Jesus foi rejeitado. Aliás, 
se olharmos a vida dele, vamos perceber que Ele num 
momento é rejeitado e no outro aceito. Num momen-
to, as pessoas glorificam a Deus a Seu respeito e dizem 
Hosana ao receberem-no. No outro, gritam pedindo a 
sua morte e preferindo um assassino em vez dele. A 
opinião dos homens, a favor ou contra, não trazia or-
gulho ou desânimo ao seu coração. Por que o orgulho 
ou a rejeição não entram num coração encharcado do 
amor do Pai.

Se você tem sido desprezado por pessoas na sua 
igreja, família, ministério ou trabalho, e isso tem gera-
do desânimo e tristeza é por que você continua dando 
ouvidos ao desprezo no seu interior. Em vez de fugir e 
escapar dos homens, você ficou preso e paralisado à 
opinião deles e ainda não entende por que seus láza-
ros continuam mortos e você não é testemunha do 
sobrenatural, mesmo sendo filho de Deus. 
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Se você imagina que esses pensamentos são in-
controláveis, você está colocando a Palavra podero-
sa de Deus refém do que sente. Tudo é possível ao 
que crê, inclusive dominar o que sente e pensa. Fuja 
do cativeiro das mentiras do diabo. Não aceite ficar 
preso a isso enquanto O Pai diz verdades que irão 
ressuscitar o que está morto em sua vida.

Não apenas fuja da opinião humana. Corra para 
o “Jordão” onde Deus falou contigo. Faça de Deus a 
sua primeira fonte não o seu último recurso. Você 
vai permanecer ouvindo a rejeição dos homens 
ou correr para um lugar de renovo onde recebe a 
aceitação do Pai? O lugar para onde você se dirige 
quando a coisa aperta mostra a fonte da qual bebe. 
E a fonte da qual bebe revela se você vai ou não 
cumprir o propósito de Deus para sua vida. 

Por favor, pense um pouco mais no que você 
acabou de ler. A voz que você ouve no seu interior 
revela o seu futuro. O que você ouve e acredita, limi-
ta ou libera o seu destino em Deus. Se Jesus tivesse 
aceitado o que aqueles homens disseram a seu res-
peito e tivesse ficado preso na mão deles, o futuro 
de Lázaro continuaria sendo a morte. Eu ouso dizer, 
com tristeza no meu coração, que muitas pessoas à 
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nossa volta continuam mortas por que temos fica-
do presos ao que pessoas têm dito sobre nós. 

Não deixe uma crítica parar o seu chamado. 
Continue. Tem muita gente morta neste mundo 
precisando ser ressuscitada enquanto você está 
parado pensando nessa crítica. Enquanto você fica 
horas pensando no seu quarto que não tem valor, 
há pessoas dentro de túmulos esperando serem 
chamadas para fora. Volte para o que Deus disse a 
seu respeito
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Lugar da 
unção 

No Rio Jordão, Jesus ouviu a voz do Pai, mas 
também foi ungido pelo Espírito. Aliás, quando 
alguém ouve a voz do Pai sempre existe uma 
unção do Espírito. Tudo que você ouve de Deus 
é carregado de unção. Quando ouvimos, cre-
mos e ousamos agir à altura da Palavra, Deus 
nos concede unção, capacitação, habilidade 
para cumpri-la. Não existe nada que Deus nos 
chamou para fazer que Ele não tenha nos dado 
habilidade para fazer. Pense nisso. O que Ele 
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fala está carregado de unção, para que aquele 
que ouve possa praticar o que ouviu. 

Imagine a Palavra e a unção como uma moeda 
de dinheiro. Você não recebe a moeda apenas com 
a cara, tem também a coroa. Não existe moeda que 
não possua dois lados. Os mandamentos e a habili-
dade para cumpri-los são dois lados da mesma mo-
eda. Não existe Palavra de Deus sem o complemen-
to da habilidade dada por Deus. Palavra e unção são 
duas realidades que não se separam. 

Quando Deus Pai liberou sua Palavra para Je-
sus, dizendo que era o filho amado em quem ti-
nha prazer, o Pai não apenas estava confirmando 
sua identidade, estava dando início ao chamado 
de Jesus. Ao mesmo tempo, estava liberando a 
unção, a capacitação, a habilidade para pregar, 
libertar os cativos e curar os quebrantados de co-
ração. Sua Palavra e unção são inseparáveis como 
os lados de  Pense nessa situação irreal por um 
instante. Se uma pessoa tivesse uma moeda de 
um real e apenas deixasse a coroa virada para ela 
enquanto a moeda estivesse em cima da mesa. E, 
sem conhecimento, ela achasse que essa moeda 
era a única que só tivesse um lado. Como ela já 
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usou outras moedas e sabe que para uma moeda 
ser legítima precisa ter dois lados, ela não utiliza 
aquela moeda. Embora ela tenha os dois lados, 
ele nunca a usa, pois nunca parou para observar 
o outro lado da mesma moeda. 

Essa situação absurda e irreal muitas vezes tem 
acontecido em relação à Palavra de Deus. Muita 
gente só olha o que Deus disse e não consegue 
enxergar a dimensão da habilidade de Deus para 
fazer aquilo. Se Deus lhe deu a ordem de perdoar, 
saiba que Ele lhe deu a capacitação para perdoar. 
Se o Senhor lhe chamou para ser missionário na 
África, tenha certeza que Ele lhe encherá de sa-
bedoria e condições para ser missionário. Se você 
apenas olhar para o lado da ordem em si, talvez 
essa moeda nunca irá ser usada, mesmo tendo 
um valor incrível.

Agora, é interessante que, depois que Jesus é 
ungido e ouve a voz do Pai, a Bíblia diz que, cheio 
do Espírito, ele foi levado, guiado pelo próprio Espí-
rito ao deserto. Quando a unção se manifesta, nós 
recebemos a direção, a revelação sobre o que fazer. 
Deus não nos dá habilidade sem propósito. Deus 
não iria dar capacidade para Jesus curar enfermos e 
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fazer com que Ele nunca colocasse as mãos num en-
fermo. É por essa razão que quando mergulhamos 
na unção recebemos uma direção.

Simbolicamente, Jesus estava voltando para o 
lugar da unção quando voltou ao Jordão. Numa si-
tuação difícil, volte ao lugar da unção. Não geográ-
fico, mas no Espírito. Feche a porta do seu quarto e 
volte ao “Jordão” da oração. Se lembre do seu cha-
mado, da unção que Deus colocou sobre você, da 
capacitação que Ele lhe deu. Lembre-se que quem 
lhe chamou foi Deus e não os homens que o rejei-
taram. 

A Bíblia diz que: “Vós possuístes a unção que vem 
do Santo e sabeis tudo... e a unção que vós recebestes 
dele fica em vós..., como a sua unção vos ensina todas 
as coisas, como ela os ensinou, assim nele permane-
cereis.” (1Jo 2.20, 27). A unção tem em si o conheci-
mento da Palavra e é por meio dela que sabemos, 
temos conhecimento. Nesse conhecimento trazido 
pela unção devemos permanecer. 

Quando alguém volta ao lugar da unção que 
está nele ou se lembra da unção, o conhecimento 
do que deve fazer vem ao interior. Pois, nessa unção 
existe direção do que se deve fazer. Alguém esque-
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cido da unção é alguém perdido na direção. Anda 
na escuridão do momento e não na luz da Palavra. 

É interessante perceber que enquanto Jesus es-
tava no Jordão, nesse lugar simbólico onde a voz do 
Pai e a unção foram liberados sobre Ele para come-
çar o seu ministério, muitas pessoas lembraram do 
testemunho de João a respeito dele: 

“Muitos foram ter com ele, e diziam: João, na ver-
dade, não fez sinal algum, mas tudo quanto disse des-
te homem era verdadeiro. E muitos ali creram nele.” 
(Jo 10.42) 

No lugar da unção, veremos a unção que teste-
munha sobre nós se manifestar na vida de outros. 
Se você trabalha em alguma área na igreja, volte 
para o lugar no Espírito, da Palavra e da unção que 
Deus lhe deu. Não saia desse lugar por causa de al-
guma pressão externa, permaneça nesse lugar, pois 
dali flui um testemunho que irá abençoar a vida das 
pessoas à sua volta. Muitos ministros do evangelho 
hoje saem do lugar da unção para fazerem outras 
coisas que não deviam fazer. Assim começam a não 
ter mais alegria no que fazem e, por isso, muitas 
pessoas à sua volta não são tocadas por seu minis-
tério.
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Será que você devia fazer tantas coisas adminis-
trativas e deixar o lugar da oração? Pregando em 
vez de ensinar? Intercedendo no lugar de evange-
lizar? Cantando em vez de servir sem ser visto? Eu 
não sei qual é o seu lugar na unção, mas sei que 
muitas pessoas, inclusive você, podem estar sendo 
prejudicadas por esse deslocamento do lugar do 
chamado. 

 Nesse lugar, Jesus recebe a notícia de que seu ami-
go Lázaro está enfermo. Porém, a Bíblia diz algo inte-
ressante: “Quando, pois, ouviu que estava enfermo, ficou 
ainda dois dias no lugar onde se achava.” (Jo 11.5) Sim-
bolicamente, Jesus não apenas voltou para o lugar da 
unção, mais ainda permaneceu ali dois dias! Aleluia! 

 Permaneça no lugar da unção até que você saiba 
pela unção e não pela necessidade a hora certa de agir. 
Algumas necessidades são importantes, afinal quem 
estava doente era um amigo de Jesus. Mas quando a 
notícia chegou não era o momento certo para Jesus 
agir. Fique firme na unção de Deus até que você per-
ceba um impulso do Espírito para agir.          

 Quanto mais tempo na unção, mais convicção 
do que fazer e quando fazer você terá. Quando che-
ga a notícia da enfermidade de Lázaro, Jesus já ti-
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nha convicção de que aquela enfermidade não era 
para a morte, mas para a glória de Deus. Onde há 
unção existe revelação. Muitas pessoas estão muito 
desesperadas com notícias porque não têm convic-
ções formadas pela unção. 

Uma das definições de fé no dicionário Webster 
é “uma persuasão.” Em comunhão com a palavra e 
com a unção somos persuadidos a crer indepen-
dente de qualquer circunstância. Se eu falho em 
permanecer nesse lugar, posso não ser persuadido 
pela Palavra e assim não ser persuadido por mais 
nada dessa terra. Não basta conhecer um texto bí-
blico, é fundamental que o texto bíblico tenha sido 
iluminado aos nossos olhos. Não apenas saia decla-
rando textos bíblicos, permita que a unção desses 
textos crie profundas raízes de convicção em você. 
O que declaramos e agimos em fé só é eficaz quan-
do deixamos a verdade penetrar fundo em nosso 
espírito.

Depois de deixar a convicção penetrar em você, 
faça como Jesus quando ouviu sobre a enfermida-
de de Lázaro: “E Jesus ouvindo isso, disse: Esta enfer-
midade não é para morte, mas para a glória de Deus.” 
(Jo 11.4a) Após ouvir a notícia, Jesus prontamente 
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liberou sua convicção sobre aquilo que ia aconte-
cer. Ele não ouve a notícia e passa tempo pensando 
sobre aquilo. Ele não fica pensando sobre a enfer-
midade e deixando a preocupação e o medo ocu-
parem espaço. Ele rapidamente confessa o que vai 
acontecer. 

Você é rápido em declarar o que crê em vez de 
ficar pensando na má notícia? Se sua convicção não 
se manifestar, a incredulidade pode se alojar no seu 
coração. A palavra diz: “Temos, portanto, o mesmo 
espírito da fé: cri por isso falei. Cremos por isso tam-
bém falamos.” (2Co 4.13) Se eu creio no meu cora-
ção e não declaro com minha boca, não estou an-
dando no espírito da fé. 

Quando o gigante Golias ia à frente do exército 
filisteu afrontar o exército de Israel, nenhum solda-
do se manifestava. Eles apenas ouviam as amea-
ças. A Bíblia chega dizer o tempo que tais ameaças 
duraram: “Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã 
e à tarde; e apresentou-se por quarenta dias.” (1Sm 
17.16) Com medo, o exército permanecia sendo hu-
milhado. Pois, por quarenta dias estava ouvindo o 
inimigo falar. Às vezes, deixamos os gigantes fala-
rem conosco por tempo demais.
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Davi, ao contrário, não ficou parado ouvindo as 
afrontas do gigante. Se você não fizer como Davi e 
manifestar a sua fé rapidamente, vai ficar parado 
como o exército de Israel enquanto o gigante pre-
valece diante de você. Diga em voz a volta: “Este 
problema não vai me destruir, vai glorificar a Deus. 
O Senhor está comigo. Não há gigante que possa me 
deter. “Aleluia! 

Não fique passivo enquanto os gigantes da sua 
vida tentam empurrar medo na sua vida. Infeliz-
mente, tenho visto uma geração demasiadamen-
te passiva, aceitando qualquer mentira do diabo 
como verdade, aceitando a derrota antes mesmo 
de lutar. Seja agressivo quando ouvir uma mentira 
das trevas. Levante-se em fé e você verá os gigantes 
caírem.
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Luz do dIa x 
escurIdão da 

noIte

Bem direcionado pelo Espírito, Jesus espera 
o tempo certo e se levanta para ir em direção 
ao sobrenatural. Assim que disse aos seus dis-
cípulos que eles iriam para Betânia, Ele começa 
a enfrentar oposição das pessoas próximas a 
Ele. Sofrer oposição não significa que não é a 
vontade de Deus que você faça algo. Tampouco 
o fato de alguém não concordar com você. A 
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vontade de Deus não anula os obstáculos do 
meio do caminho.

A vontade de Deus não anula os gigantes, mas 
garante a Terra Prometida. A vontade do Senhor 
não anula poços ou prisões, porém garante o Palá-
cio. Ela não elimina os Sauls, mas garante que você 
vai reinar. A vontade do Eterno não anula persegui-
ções, contudo, prepara o prêmio da soberana voca-
ção de Deus em Cristo. A vontade de Deus não apa-
ga a cruz, mas garante o trono. Aprenda a caminhar 
em direção a vontade de Deus em meio à oposição. 

Os discípulos de Jesus se opõem a ideia de ir a Be-
tânia pelo seguinte motivo: “Disseram-lhe eles: Rabi, 
ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas 
para lá?” (Jo 11.8) Betânia ficava cerca de 3 quilôme-
tros de Jerusalém, lugar onde Jesus quase tinha sido 
apedrejado e preso, por isso o medo dos discípulos. 
Agora olhe como Jesus responde a essa oposição: 

“Respondeu Jesus: Não são doze as horas do dia? Se 
alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste 
mundo; mas se andar de noite, tropeça, porque nele não 
há luz.” (Jo 11.9,10) 

Jesus não muda de assunto ao responder isso. 
O Mestre está dizendo que quem anda de dia anda 
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na luz e não vai tropeçar, pois consegue enxer-
gar o que está fazendo. A Bíblia diz que a Palavra 
do Senhor é como luz para os nossos caminhos. A 
expressão dia traz a conotação de alegria. O cho-
ro dura uma noite, mas a alegria vem de dia, pela 
manhã. Em contraste a noite tem sentido de choro, 
de escuridão, de caminhar sem enxergar o que está 
fazendo por falta de luz. Na luz caminho firme, na 
escuridão caminho e tropeço. 

Na verdade quando permanecemos no lugar da 
unção e da voz de Deus caminhamos na luz da pa-
lavra e não no tropeço da noite. Por um momento 
os discípulos propõem a Jesus a caminhar com base 
na noite do passado. O que eles estavam dizendo é: 
“Não vá para lá, pois naquele lugar você quase mor-
reu!” Mas Jesus estava na luz de uma direção e não 
na escuridão do que tinha acontecido com Ele. To-
das as vezes que você andar na escuridão de suas 
experiências passadas não andará na luz da Palavra 
liberada hoje. 

Andar na escuridão de experiências passadas 
vai lhe dar a sensação da escuridão. A sensação de 
estar perdido, de estar com medo, vai lhe acom-
panhar se resolver andar nessa noite. Com medo 
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e sem enxergar seu futuro você vai tropeçar e cair 
muito em sua caminhada. Não deixe uma frustra-
ção de ontem governar o seu hoje e comprometer 
o seu amanhã. 

Muitos relacionamentos têm sido prejudica-
dos hoje porque as pessoas estão presas ao que 
já fizeram com elas no passado. Então, tomam 
atitudes hoje com base na escuridão de ontem e 
tem visto problemas (tropeços) em sua caminha-
da. Por andarem com base na escuridão de on-
tem não conseguem confiar no seu cônjuge hoje. 
Muitas vezes não conseguem enxergar algo bom 
para o futuro do relacionamento em que se en-
contram, por causa da escuridão que paira sobre 
o seu passado.

Em minha caminhada ministerial tenho visto 
tantos pastores feridos, pois confiaram em pessoas 
e foram traídos. É tão triste ouvi-los dizendo que 
não conseguem mais se dar e amar pessoas de todo 
o coração, porque no fundo de sua alma têm medo 
de sofrer novamente. Eu não sei qual foi a sua noite 
de ontem, sei, porém, que a luz do dia quer brilhar 
na sua vida para que você comece uma nova jorna-
da onde seus “Lázaros” são ressuscitados. 
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Se Jesus, com medo de sofrer novamente o que 
Ele tinha sofrido dias antes, não tivesse ido, Lázaro 
não teria ressuscitado. Desculpe-me repetir, mas lá 
vai: “Você compromete o seu amanhã se ficar preso ao 
seu ontem.”

Às vezes ouço pessoas falarem assim: “Nunca 
mais faço isso, pois um dia fiz e não deu certo.” Na 
verdade quem diz isso está afirmando que, se a 
luz do dia da Palavra lhe dizer para fazer algo, 
você não irá fazer por causa de uma frustração. 
Ela deixou de ser guiada por Deus para ser dire-
cionada por traumas. Uma pessoa que diz isso 
está claramente e conscientemente caminhando 
na escuridão. 

Muitas pessoas que caminham assim, ainda 
oram pedindo que Deus abençoe o caminho delas. 
Mas como Deus abençoa um caminho cheio das 
trevas? Se você andar no caminho da luz da Palavra 
vai perceber que o próprio caminho já é abençoa-
do. Sua oração pedindo bênção é ineficaz se você 
não estiver caminhando no caminho da bênção.

Se você está em um relacionamento que não 
tem a luz da Palavra, não adianta orar pedindo que 
Deus abençoe. Deus tem compromisso com a luz 
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da Palavra que Ele lhe deu e não com o caminho de 
escuridão que você escolheu. Por isso, é tão impor-
tante permanecermos no lugar da unção e da voz 
do Pai. Pois nesse lugar temos luz e convicção para 
não ceder à escuridão das mentiras. Sua caminhada 
firme e perseverante em direção ao sobrenatural 
depende de sua visão clara da Palavra de Deus. 
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aparente 
derrota

Firmado na luz da Palavra, Jesus caminha em 
direção ao sobrenatural, já com a informação de 
que Lázaro estava morto. Interessante que um 
pouco antes, Ele tinha afirmado que a enfermidade 
de Lázaro não era para a morte, mas para a glória 
de Deus. Por um momento, parece que aconteceu 
exatamente o contrário daquilo que Jesus decla-
rou. Você já viveu momentos em sua vida nos quais 
parecia estar acontecendo exatamente o contrário 
daquilo que você cria e declarava a respeito dela?
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Convicto em Deus, sua boca declarou vitória, 
mas parece ter acontecido derrota. Confessou ale-
gria e apareceu tristeza. Declarou multiplicação e 
aconteceu diminuição. Ministrou vida e viu a morte. 
O que fazer quando aparentes derrotas aparecem 
em nosso caminho? 

Faça como Jesus, continue no caminho. Talvez 
você pense: “mas aquilo não aconteceu, nem tem como 
reaver, já passou, já foi uma derrota consolidada.” Po-
rém, entenda uma coisa: ressurreição é mais do que 
um milagre, é uma nova vida que começa a partir do 
milagre. Uma porta pode ter se fechado, mas outra 
porta muito melhor pode se abrir, se você continuar 
no caminho. Jesus declarou que a enfermidade não 
era para morte. Aparentemente, essa declaração não 
aconteceu. Todavia, agora, Jesus não simplesmente 
curou uma enfermidade, Ele ressuscitou um morto 
que havia sido sepultado há quatro dias e que já es-
tava entrando em estado de decomposição. Esse mi-
lagre de ressurreição teve um impacto tão grande que 
muitas pessoas creram em Jesus. Além disso, muitos 
judeus deliberaram para matar Jesus e assim, mesmo 
que eles não soubessem, manifestar a redenção a 
toda a humanidade.
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A porta da ressurreição pode ser muito melhor 
do que a porta que você confessou e não aconteceu. 
Creia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles 
que amam a Deus. O problema de hoje pode ser a 
solução de amanhã. José sabe bem o que é isso. Ele 
declara o sonho de Deus de autoridade na vida dele 
e o que acontece é exatamente o contrário. O sonho 
de Deus é que ele estaria em autoridade até mesmo 
sobre seu pai e seus irmãos. Mas agora o que teria au-
toridade, está no ponto mais baixo da escala de au-
toridade. O que seria governador agora é um escravo 
no Egito. Conhecendo a história, me responda: isto é 
um problema ou uma solução? A aparente derrota de 
hoje pode abrir uma porta de ressurreição para uma 
nova vida, que será muito melhor do que a vida que 
você tinha imaginado. Aleluia! 

Quem tem firmeza na Palavra continua perseve-
rante, confiando que Deus está no controle de tudo. O 
segredo para ver o sobrenatural está não apenas em 
crer, mas perseverar crendo. Muitos crentes perdem 
o que Deus está por fazer porque simplesmente não 
continuaram no caminho da fé. Deus é poderoso para 
ressuscitar o que está morto em sua vida. Não há nada 
impossível para Ele!
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sentIndo mas 
crendo 

Jesus agora se aproxima do túmulo. Ele está 
convicto de que, em questão de minutos, Lázaro vai 
ressuscitar. Contudo, ao chegar à região e ver Ma-
ria chorando, juntamente aos judeus que estavam 
com ela, o próprio Jesus chora (Jo 11.35). Como eu 
amo esse curto versículo. Pois ele me diz: “O Deus 
que sabe que vai fazer um milagre em mim é capaz 
de chorar com a minha dor.” O Deus que é podero-
so também me ama a ponto de se importar com a 
minha dor.
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Talvez você tenha convicção de que Deus é po-
deroso para fazer o milagre, porém não tenha tanta 
convicção de que Ele se importe com o que você 
está passando. Creia, ele se identifica com seu cho-
ro, com sua dor, com o seu sofrimento a ponto de 
querer morrer em seu lugar para que você tenha a 
vida Dele. Jesus não apenas chora com os que cho-
ram, mas absorve o seu choro para que você possa 
desfrutar da alegria da ressurreição. Aleluia! 

Quero, contudo, destacar algo muito impor-
tante nesse choro. Jesus se emocionou, sentiu 
tristeza a ponto de chorar. No entanto, não se 
deixou levar pela emoção que estava passando.

Como homens que somos, temos a mesma 
habilidade, pois possuímos uma alma. O ser 
humano tem na sua alma a capacidade de se 
emocionar. Um homem que não tenha nenhum 
tipo de emoção, seja ela boa ou ruim, não exis-
te. Sentir raiva, tristeza, euforia ou ânimo está 
intrínseco à condição da alma. 

O que não podemos é deixar o que sentimos 
em nossa alma governar aquilo que cremos. 
A fé não é um sentimento. A escritora Joyce 
Meyer disse: “Parece que nós cristãos estamos 
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sentindo ou não sentindo o tempo. Como cristãos 
precisamos nos concentrar no que cremos não no 
que sentimos.” Será que estamos concentrados 
demais em nossos sentimentos a ponto de per-
demos o foco do que cremos? 

Você pode sentir que não é abençoado. 
Pode sentir que as coisas não vão dar certo. 
É possível que sinta como se Deus não esti-
vesse lhe ouvindo. Enquanto lê este livro é 
possível que não esteja emocionado a ponto 
de perceber que Deus está com você agora. 
Mas o que você sente concorda com o que 
você crê? Você agirá com base no que crê ou 
com base no que você sente? Pense bem ao 
responder essa pergunta, pois tanto o crer 
quanto o sentir vão querer comandar o seu 
comportamento. 

Se você, por exemplo, começar a sentir que as 
coisas não vão dar certo em alguma área da sua 
vida, isso pode ser o alicerce onde o seu compor-
tamento será construído. A partir desse sentimento 
você pode tratar as pessoas a sua volta com irrita-
ção. Pode abrir sua boca para reclamar do que está 
acontecendo ou murmurar a respeito de pessoas 
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que não lhe ajudaram na questão. Permitirá a ansie-
dade tomar conta a ponto de ficar falando sobre o 
assunto seguidas vezes sem perceber outras coisas 
boas que acontecem a sua volta. 

Agora se você crê e sabe que Deus está no con-
trole de algo, seu comportamento será construído a 
partir dessa realidade que acredita. Você não se irri-
tará com as pessoas. Não andará murmurando pelos 
cantos a respeito do assunto. Descansará louvando a 
Deus, pois sabe que Ele está no controle de tudo e vai 
lhe dar a vitória.

Antes de ressuscitar Lázaro, Jesus chora; porém, 
não age com base no sentimento. Se ele agisse com 
base no sentimento, talvez parasse e se lamentasse 
por não ter chegado a tempo. Se agisse pelo senti-
mento, Jesus não chamaria Lázaro para fora. O cho-
ro não paralisou Jesus, pois sua convicção o chamou 
para viver o sobrenatural. 

Perceba o que a Palavra está ensinando. Não é er-
rado sentir. Se fosse, Deus não haveria nos dado senti-
mentos. Contudo, sua vida terá prejuízos se obedecer 
a tudo que o seu sentimento mandar. Se o choro lhe 
parar, você não verá a alegria da ressurreição. Não dei-
xe o seu choro impedir sua trajetória. Faça como Jesus. 
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Mesmo em lágrimas chame seus Lázaros à vida! Conti-
nue crendo apesar de como você se sente. 

Não é choro que produz milagre, é fé. O senti-
mento não vai ressuscitar o morto, mas sua fé sim. 
As pessoas estavam chorando e lamentando-se há 
quatro dias naquele lugar e Lázaro continuava mor-
to. Ficar se lamentando pelo que aconteceu não 
vai mudar o fato. Lamentação não muda os fatos, 
fé sim. Jesus nunca disse: “Vai, o teu choro liberou o 
milagre”; porém, disse diversas vezes: “Vai, a tua fé 
te salvou”. 

Sentimento não produz milagre nem tampou-
co gera fé em nós. A fé não tem como base o que 
sente, mas o que Deus diz. Nem mesmo os bons 
sentimentos são bases para a nossa fé. Embora a fé 
possa, por exemplo, liberar a sensação da empolga-
ção, uma atitude empolgada nem sempre reflete 
uma postura de fé. Pois a verdadeira fé,como já dis-
semos, é formada por ouvir a Palavra de Deus (Rm 
10.17). Alguém pode passar horas sentindo algo e 
isso nunca vai gerar fé em seu coração. Contudo, 
apenas alguns minutos ouvindo a Palavra de Deus 
podem formar fé em seu interior. 
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Se sentir não produz o sobrenatural, nem forma fé 
no nosso coração, precisamos ter uma postura firme 
de agir apesar do que sentimos. Precisamos crer tanto 
na Palavra que não vamos parar o que estamos fazen-
do para Deus por causa do jeito que nos sentimos. 

Antes de Lázaro se transformar de amigo em tes-
temunha, observamos a atmosfera criada por Jesus 
antes do milagre. Ao ser rejeitado, ele volta ao lugar 
da unção e da voz do Pai e ali permanece. Nesse lugar 
ele tem convicção sobre o que fazer e quando fazer. E 
nessa direção Ele permanece apesar das adversidades 
e do que sentiu para liberar o milagre. 

Se tivermos uma postura de fé como nosso Mes-
tre, vamos ver aquilo que estava sem vida ganhar uma 
nova vida a ponto de se tornar uma marca sobrena-
tural que levará muitos a nossa volta a crer em Deus. 
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