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Aprendendo
a caminhar

E

u tenho três filhos – Ana Paula, André e Mariana. O
nascimento de cada um deles trouxe a maior alegria
para o nosso lar. Assim que cada um completava cinco
ou seis meses, eu e a Renata fazíamos com eles, aquilo
que, normalmente, os pais fazem: a gente os colocava
de pé para que eles pudessem dar os primeiros passos.
Como ainda não tinham os passos firmes, eles caíam.
Mas nós não desistíamos, pelo contrário, estendíamos
nossas mãos e os encorajávamos para que caminhassem na nossa direção. E quando os primeiros passinhos
surgiam, o nosso coração vibrava de alegria! Foi assim
que eles aprenderam a caminhar e a andar na fé cristã.
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Assim lemos na Palavra acerca do relacionamento de
Deus para com a nação de Israel, mais especificamente
com a tribo de Efraim: “Todavia, eu ensinei a andar Efraim...”
(veja Oséias 11.3a) E isso é exatamente o que Deus deseja
de cada um de nós. Que aprendamos a andar com Deus,
o nosso Pai. Assim como foi com Efraim, o Senhor tomou
seus filhos nos braços e os têm conduzido com laços de
bondade e amor (Oséias 11.3). Nosso Pai celestial está à
nossa frente de braços abertos, nos encorajando a viver
uma vida de santificação e sempre disposto a estender
suas mãos para nos levantar quando cairmos. Quanto
mais difícil o processo para nós, tanto mais cuidado e
bondade Ele nos concede.
Filho, se você cair, tente novamente. Saiba que o nosso
Papai celestial vai lhe segurar pela mão. Que você possa
não apenas ser desafiado pelo Senhor, mas que você queira realmente andar com Ele acima de todas as coisas. “Deus
quer ajudar-nos quando não conseguimos caminhar, e quer
ajudar-nos quando achamos que é difícil caminhar, mas Ele
não pode ajudar-nos se não queremos caminhar”. (George
MacDonald).
Querido, a minha oração, e o desejo do meu coração,
é para que, ao término da leitura deste livro, você possa
estufar o peito e dizer: “Eu não era digno, mas Deus me fez
o seu filho. Eu não andava com Deus, mas hoje eu escolho
andar com Ele”.
Boa leitura!
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Faça a
escolha
certa

A

ndar com Deus não é um andar simplesmente geográfico, de um lugar para o outro. Uma pessoa pode
não possuir as pernas, mas pode andar com Deus. Tudo
o que o Senhor deseja é que o homem ande com Ele. E
andar com Deus não é apenas uma oportunidade, ou um
desafio. Também não é uma responsabilidade ou uma
promessa. Andar com Deus é um modo, é uma expressão
de comportamento. Aquele que anda com Deus se torna
diferente das outras pessoas. Ele manifesta a própria vida
do Senhor em sua história.
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Vemos no Velho Testamento, no livro de Gênesis, que
Deus criou o homem com um propósito: para andar com
Ele. A Bíblia diz que na viração do dia, lá no Jardim do
Éden, Deus caminhava com o homem. Mas houve o momento em que Adão decide se afastar do Senhor, a criatura afronta o Criador. O homem resolve caminhar sozinho,
o engano passa a tomar conta do coração e ele acredita
ser capaz de determinar o que era bom e mal. Acredita
que ser independente de Deus era a melhor opção, o melhor caminho a seguir. A melhor escolha.
Adão volta as costas para Deus, dizendo: “Eu quero
andar por mim mesmo”. Em Isaías 53.6, está escrito que
todos nós andávamos desgarrados como ovelhas; cada
um se desviava pelo caminho – cada um andando em seu
próprio caminho – ou seja, a escolha pela desobediência
afastou o homem de Deus e da santidade, e o lançou no
pecado e na perdição.
Mas as Escrituras também nos mostram que muitos
homens foram sábios e fizeram a escolha certa: andaram
com o Senhor. No capítulo 5 de Gênesis, encontraremos
um homem que andou com Deus. Seu nome era Enoque.
“Enoque viveu sessenta e cinco anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus; e, depois que gerou a Metusalém, viveu trezentos anos; e teve filhos e filhas. Todos os
dias de Enoque foram trezentos e sessenta e cinco anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou
para si.”
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Amados, a Bíblia revela que esse homem andou com
Deus. Enoque andou com Deus numa época em que os
homens não quiseram andar com Ele. Numa época, quando não existia a Bíblia para ensinar as pessoas a andarem
com Deus. Numa época quando não tinha pregadores
exortando as pessoas a andarem com Deus. Ele andou
com Deus num tempo quando o Espírito do Senhor não
habitava dentro do homem, mas, mesmo diante de todas
as ausências, ele escolheu andar com o Senhor.
E esse andar, que se repete por duas vezes no versículo, não era um andar físico, pois, como eu disse, uma
pessoa pode não possuir as pernas e andar com Deus durante toda a vida. Esse andar significa intimidade com o
Pai no relacionamento, é expressar o “andar com Deus” de
uma maneira verdadeira e intensa!
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Entendendo
o andar com
Deus

A

prendi que tudo na vida é uma questão de escolha. Quando uma pessoa escolhe andar com Deus,
os valores mudam. Você olha para ela e percebe algo diferente. O estilo de vida muda. A maneira de olhar não é
mais a mesma. Os planos e propósitos agora são outros.
Quando uma pessoa se entrega a Jesus, ela não muda de
religião. Ela muda de caminho. Ela caminhava em direção
à morte, agora caminha em direção à vida.
Jesus Cristo disse: “Se alguém quer vir após mim, a si
mesmo se negue, tom a sua cruz e siga-me.” (Lucas 9.23).
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Ele também disse: “Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida;
ninguém vem ao Pai senão por mim.” (João 14.6). Ele é o
verdadeiro Caminho. Aleluia! Quando temos essa compreensão, tudo muda em nossa vida.
O andar com o Senhor exige abandono completo do
desejo natural da busca pelo conforto ou poder. O andar
com Deus tira o nosso “eu” do trono e coloca a vontade do
Senhor acima de tudo (Mateus 16.24).
No capítulo seis de Gênesis, versículo nove, encontraremos um outro homem que também escolheu andar
com o Senhor em uma época em que tantas pessoas se
recusavam a caminhar com Ele. Esse homem foi Noé.
“Eis a história de Noé. Noé era homem íntegro entre os
seus contemporâneos; Noé andava com Deus.”
Muitas vezes as pessoas dizem: “Se eu fosse escrever
a minha história daria um livro enorme!” Mas vamos encontrar a história de um homem da era pré-diluviana, resumida exatamente numa frase: “Noé era homem justo e
íntegro entre os seus contemporâneos.” (Gênesis 6.9a).
Quando você lê a autobiografia de alguém, contando
detalhes e mais detalhes, verifique se existe a frase: “Fulano andou com Deus”, caso não tenha, o que você leu se
transforma apenas em algo sem muita importância, pois
o que verdadeiramente importa na vida de uma pessoa é
a sua caminhada com o Pai.
Como está escrito na Palavra, a geração de Noé foi
muito perversa, sem referencial, semelhante a que vivemos hoje, pois Jesus Cristo disse que assim como foi nos
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dias de Noé, será na volta do Filho do Homem (Mateus
24.37). A época de Noé foi marcada pela lascívia, por pecados, os mais vergonhosos possíveis, mas no meio daquela geração existiu um homem justo, íntegro entre os
seus contemporâneos, que escolheu obedecer a Deus.
Quando eu tinha sete anos, mudei-me para a rua Bonfim, em Belo Horizonte (MG). Na época, essa era uma das
ruas mais famosas da cidade mineira porque terminava no
conhecido Cemitério do Bonfim. E como toda criança, eu
também brinquei em lugares esquisitos. Acho que o meu
neto Isaque, filho da minha primogênita, Ana Paula, não
verá nada de divertido nessa brincadeira, mas para mim era
muito divertido! Eu ia brincar no cemitério e ficava lendo as
palavras gravadas naquelas lápides. Em quase todas, ou em
todas, havia escrito frases de elogios à pessoa que havia falecido. Isso não mudou, continua assim nos dias de hoje. Algumas palavras são meras formalidades, outras expressam
verdadeiros sentimentos dos familiares e amigos. Porém
precisamos entender que as palavras precisam demonstrar
o que verdadeiramente faz sentido: o relacionamento entre
a pessoa e Deus.
O que estará escrito na lápide do seu túmulo? Qual o
maior elogio que poderá estar ali? Qual frase irá descrever
a intensidade do relacionamento entre o Pai e o filho?
Querido, se na sua lápide estiver escrito o seu nome e
esta expressão: “andou com Deus”, tenha certeza que este
foi o maior testemunho. Esta foi a escolha certa. Quando
começamos a entender essa realidade, permitimos que o
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nosso coração experimente todo o favor de Deus e tudo
passa a ser bem diferente.
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Direção
contrária

T

emos na Bíblia exatamente 150 Salmos, mas o primeiro Salmo apresenta a porta que se abre para que
a pessoa viva esta realidade. Ele começa dizendo assim:
“Bem-aventurado o homem que não anda no conselho
dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores,
nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu
prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e
de noite.”
Aí fora os ímpios dão diversos conselhos, alguns chegam a ser absurdos. Quantas vezes nós ouvimos conselhos do tipo: “Se você não está satisfeito com o seu casamento, separe, afinal de contas você tem o direito de ser
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feliz!” Muitos se deixam levar pelos maus conselhos e o
resultado disso são os inúmeros divórcios. Em busca da
felicidade, muitos se casam novamente, achando que,
assim, os problemas serão sanados. Acontece que casamento não resolve problemas. Casa-se para fazer o outro
feliz.
Quem passa enfrente a motéis no Dia dos Namorados
vê as longas filas de carros e a espera por um quarto, pois
os ímpios costumam aconselhar que o melhor seja namorar em um motel, mas a pessoa que anda com Deus se
guarda até o dia do casamento. Esse é o papel do cristão,
ele anda na contramão do mundo.
O conselho do ímpio é sem valores, sem princípios bíblicos. No verso quatro, do Salmo 1, está escrito que eles
são, porém, “como a palha que o vento dispersa. Por isso,
os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores
na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá.” (Salmo
1.5).
Filho, o Senhor conhece os seus caminhos. O Senhor
sabe se você tem andado com Ele ou não. E você, também,
sabe por quais caminhos tem andando, se são caminhos
que levam à vida ou à morte.
Compreenda o que vou lhe dizer agora. Aquele que
não ouve a voz de Deus e que escolhe não andar nos seus
caminhos sai da proteção do Pai. Quando essa proteção
é removida, ele se torna uma presa fácil para situações as
mais adversas possíveis. Veja o que está escrito no livro de
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Levítico 26.25-27: “Trarei sobre vós a espada vingadora da
minha aliança; e, então, quando vos ajuntardes nas vossas
cidades, enviarei a peste para o meio de vós e sereis entregue na mão do inimigo. Quando eu vos tirar o sustento do
pão, dez mulheres cozerão o vosso pão num só forno e vô-lo
entregarão por peso; comereis, porém não vos fartareis. Se
ainda com isto não me ouvirdes e andardes contrariamente
comigo [...]”
Muitas vezes você corre de um lado para o outro, mecanicamente, desejando ver resultado na sua vida e, às
vezes, questiona porque nada tem dado certo, nada tem
prosperado para você. Mas saiba que há um processo, há
um caminho a percorrer. Aquele que permanecer, que
obedecer e que abraçar a vontade do Senhor, acima de
todas as coisas, será como uma “árvore plantada junto a
corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e
cuja folhagem não murcha; e tudo quanto ele faz será bemsucedido.” (Salmo 1.3).
“Bem aventurado aquele que teme ao Senhor e anda
nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz
serás, e tudo te irá bem.” (Salmo 128.1-2). Essas são algumas promessas do Senhor para aquele que escolhe abrir
mão dos caminhos que o mundo oferece para andar na
direção certa – que é Cristo.
Conta-se a história de uma mulher estressada, que
dirigia por uma avenida “grudada” ao carro que estava
à frente. Em obediência às leis de trânsito, o motorista
parou no sinal amarelo e aí se iniciou a confusão. Essa
17

mesma mulher estressada disparou a buzinar, a gritar e
a fazer gestos obscenos com muita fúria. Enquanto ainda
esbravejava, um policial se aproximou, bateu na janela
do carro e mandou que ela descesse com as mãos levantadas. Aquela mulher foi levada para um posto policial e
ficou detida. Alguns instantes depois, o policial voltou e
lhe disse: “Minha senhora, desculpe-me. Tudo não passou
de um engano. Acontece que quando parei atrás do seu
veículo, li nos adesivos afixados as seguintes frases: ‘O que
Jesus faria?’ E: ‘Venha comigo para a Escola Dominical’. Então eu pensei que o carro fosse roubado!”
O policial que abordara a mulher julgou que o carro
que ela dirigia fosse roubado, em razão da pressa e do estresse da senhora. Ou seja, a atitude dela, para o policial,
era suspeitíssima. Mas ao investigar a ficha da tal mulher,
verificou-se que o carro não era roubado e o policial a liberou. Mas a atitude da mulher foi totalmente de encontro àquilo que se lia no carro dela.
Traduzindo: essa mulher não tinha feito a escolha certa. Sua atitude para com o motorista à frente denotava
que ela não andava com Deus, pois ela dera um péssimo
testemunho. Por isso o policial chegou a pensar que o
carro fosse roubado. Como uma pessoa coloca frases que
remetem a paz em seu carro e semeia a guerra? Aquele
que anda com o Senhor e sofre uma fechada no trânsito
não amaldiçoa o outro, ao contrário, abençoa. Ele não fala
palavrões, mas fala palavras que edificam. Ele se cala e ora
a fim de evitar uma confusão, uma briga.
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O diabo não importa se você é cristão, desde que você
não haja como tal. A intenção dele é que você carregue
apenas um título e que envergonhe o nome de Cristo. Por
isso é que Jesus nos disse para sermos o sal da terra e a luz
do mundo. Pois só assim incomodaremos o inferno e faremos a diferença no meio dessa geração corrompida. “Vois
sois o sal da terra; ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe
restaurar o sabor? Assim brilhe também a vossa luz diante
dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.” (Mateus 5.13).
Se andarmos com Jesus, demonstraremos o amor e a
glória de Deus em nossas vidas, por isso não permita que
o diabo controle os pequenos ou grandes detalhes da sua
vida, como aquela senhora da história permitiu.
A Bíblia descreve como é o caminho daquele que não
anda na direção do Senhor. Em Eclesiastes 2.14 está escrito que “os olhos dos sábios estão na sua cabeça, mas o
estulto anda em trevas”. Ou seja, aquela pessoa que não
dá abertura para Deus entrar e fazer morada em sua vida;
poderá até andar, mas certamente andará em trevas e
quem anda em trevas não sabe para onde vai.
É fácil saber se uma pessoa anda ou não com Deus. É
só lhe perguntar: “Você tem certeza da sua salvação?” Se a
pessoa disser: “Ah, ninguém sabe!” Saiba, então, que ela
anda em trevas ainda, pois como Jesus disse: “Quem anda
em trevas não sabe para onde vai.” (1 João 2.11).
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Agentes da
graça

E

u quero resgatar a palavra “crente”. Sabe, amada ovelha, o que vemos hoje é que muitas pessoas fazem o
que não é certo aos olhos do Senhor e se dizem evangélicos. Existem políticos, por exemplo, que envergonham
o nome de Cristo e se passam por evangélicos. O que se
percebe atualmente, é que para muitos “evangélicos” o
mentir é natural; a lascívia é natural; a desobediência é
natural; a falta de compromisso é natural. A sensação que
se tem é que essa palavrinha – evangélico – dá o maior
ibope, status; transmite, para alguns, confiança. Só que
é preciso ter cuidado, muito cuidado, pois há entre nós
muitos “lobos” em pele de “ovelhas”. O verdadeiro crente é
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diferente. Ele é um agente da graça. Ele anda com Deus e,
por isso mesmo, não envergonha o nome de Cristo.
Queridos, queiram ser agentes da graça de Cristo,
queiram ser crentes genuínos em Deus. Moças e rapazes
solteiros, queiram se casar com crentes em Jesus e não
apenas com evangélicos. O crente é muito diferente. A
sua vida demonstra a imagem de Deus ao próximo.
Deus é apaixonado por crente. Sabe por quê? O crente é fruto do trabalho das mãos dele.
O crente é bonito de verdade. É afável. É cheio de
amor e de misericórdia. Eu quero que os irmãos guardem
isto: Jesus disse a Tomé para ele não ser incrédulo, mas
para ser crente. Então, vamos tomar posse desse conselho e alegrar o coração do Pai, falando e agindo como
crentes, como cristãos de fato e de verdade.
Quando os seus vizinhos lhe perguntar qual é a sua
religião, diga que você é crente. Se você simplesmente
disser que é evangélico, as pessoas podem pensar: “Ah,
então você é daquela religião”. Mas quando você diz que é
crente em Jesus tudo passa a ser bem diferente!
Crente é aquela pessoa que crê; é aquela pessoa que
obedece; é aquela pessoa que carrega na vida o amor de
Deus. Somos evangélicos sim, porque temos o Evangelho
e as boas-novas, mas, infelizmente, esse termo vem sendo deturpado por causa daqueles que não têm andando
com o Senhor.

22

Dois
caminhos

E

nquanto esteve aqui, Jesus deu o maior exemplo de humildade. Não havia ninguém superior a
Ele, mas Ele, entre os homens, escolheu andar de modo
humilde, de modo tão simples, querendo a vontade do
Senhor em todo o tempo. E é esse o exemplo que devemos seguir.
Andar no caminho do Senhor é andar no bom caminho.
É andar não com dureza no coração, mas quebrantado. Andar nos caminhos do Senhor é algo diferente. É um andar
humilde, despojado de orgulho.
Andar humildemente com Deus é andar na dependência dele. É andar com o seu coração voltado para Ele.
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É andar desejando o Senhor acima de todas as coisas. É
estar disposto a servi-lo.
“Ele te declarou, ó homem, o que é bom; e que é que o
Senhor pede de ti: que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus.” (Miquéias
6.8). Andar humildemente não é andar com trapos, sujo
ou mal cheiroso. Ao contrário, é andar com prudência.
Humildade é atitude do coração. Você pode morar em
uma mansão e ser humilde, ou pode morar em um barracãozinho de um cômodo e meio e ser humilde, como
também pode morar em uma mansão ou num barracãozinho de um cômodo e meio e ser orgulhoso.
O maior no reino de Deus é o que mais serve. E esse é
um crente, um agente da graça. Se você encontra uma pessoa cheia de empáfia, parecendo que tem o “rei na barriga”,
essa pessoa não anda com o Senhor porque o andar com
Deus é um andar humilde, simples. É um andar que deixa
marcas. Por onde a pessoa passa, não deixa apenas as suas
pegadas, mas deixa a impressão de uma pessoa simpática,
acessível, uma pessoa que sorri, que é incapaz de passar
pelo outro sem cumprimentá-lo, sem demonstrar amor.
Em Jeremias 13.10, o Senhor viu que aquelas pessoas
estavam longe dos caminhos dele. Os corações estavam
endurecidos, não havia o desejo de arrependimento. “Este
povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que
caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto,
que para nada presta.”
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O cinto retratava a corrupção do povo, que não mais
estava apto para um relacionamento com o Senhor.
E muitos, hoje, estão inaptos para um relacionamento
com o Senhor, pois deixaram de andar com Ele. A corrupção tomou conta do coração. Ouvem a palavra, mas não se
quebrantam, não a praticam. A uma recusa em servir a Deus.
Mas saiba que aquele que se recusa a ouvi-lo, pagará um alto
preço. “Se ainda com isto não vos corrigirdes para volverdes a
mim, porém andardes contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós outros e eu mesmo vos ferirei sete vezes mais
por causa dos vossos pecados.” (Levítico 26.23)
Mas Deus traz promessas para aqueles que são crentes e andam com Ele. “Porque o Senhor é sol e escudo; o
Senhor dá graça e glória; nenhum bem sonega aos que andam retamente.” (Salmo 84.11).
O Senhor vê a sua sinceridade e o seu coração reto
diante dele, por isso a promessa está aqui: “nenhum bem
sonega aos que andam retamente”. Eu lhe aconselho a viver uma vida de santidade.
A bênção divina virá com a fidelidade do povo a Deus.
A Palavra diz que “nenhum bem sonega aos que andam retamente”. Deus não fica devendo nada a ninguém. Você
tem noção disso? Aquele que diz, é fiel e cumpri tudo
aquilo que promete. Mas saiba que as bênçãos são decorrentes da obediência ao Senhor. Portanto, amado, escolha obedecê-lo, escolha andar em seus caminhos.
Existem dois caminhos. E só um conduz à salvação.
Por qual você decide andar?
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Andar em
novidade de
vida
“Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e
que te formou, ó Israel: ó Israel: Não temas, porque eu te
remi; chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares
pelas águas, eu serei contigo; quando, pelos rios, eles não
submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás
e nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu
Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador.” (Isaías 43.11).
O Senhor transformou Jacó em Israel. Ele transformou
aquele que não andava nos seus caminhos. O que era enganador se transformou em Israel, em príncipe de Deus.
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Valorize tudo que Deus tem lhe dado. Valorize a sua
vida, cada instante do seu viver. Saiba que Ele o conhece
pelo nome. Ele sabe se você já é Israel ou continua sendo
Jacó.
Certa vez, ouvi um “testemunho”, aliás, um “tristemunho”, de um homem que se dizia convertido. Ele disse que
quando batia na mulher, falava muitos palavrões, mas,
agora, depois da sua “conversão”, continuava batendo na
esposa, mas não falava mais palavrões. Isso é muito triste
de se ouvir. Posso afirmar que é algo ilógico. Podemos dar
até umas risadas, mas de engraçado não há nada. Esse
homem não se converteu, apenas carregava um título
de “evangélico”, ele está na direção contrária ao caminho
que leva a salvação.
Ah! Como gosto de ver o pastor André Valadão cantando a canção: “Eu nasci de novo” (CD “Quero me apaixonar”, Diante do Trono 6, 2003). O crente em Jesus testifica
que nasceu de novo! Tudo é novo! No entanto, esse homem do “testemunho”, não entendeu nada sobre o nascer de novo, sobre o andar em novidade de vida.
Como tem sido tão vilipendiada (desprezada) a ética
cristã. Por isso, o Espírito Santo moveu o meu coração, de
um modo tão forte, para resgatar esta expressão: “Eu sou
crente em Jesus porque ando em novidade de vida!”
Em Efésios 4, os três primeiros versículos, nos mostram como devemos andar: “Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a
que fostes chamados. E como fomos chamados: “Com toda
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a humildade e mansidão, com longanimidade, suportandovos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente
por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz.”
Que privilégio sermos considerados dignos de andar
com o Senhor! Nós que éramos indignos, fomos feitos
dignos pela bondade do Senhor e, agora, você que é
crente no Senhor Jesus, honre a Deus com dignidade.
E como honrá-lo com dignidade? Existem alguns contrastes do que é andar no Caminho e do que não é andar.
Em Romanos, capítulo 13, versos 13-14, vemos alguns
pontos: “Andemos dignamente, como em pleno dia, não
em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções,
não em contendas e ciúmes; mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas
concupiscências.”
Nós cremos que uma geração está sendo levantada.
Uma geração de crentes! Uma geração de pessoas que
não apenas falam, mas que vivem essa realidade. Uma geração comprometida, que anda com Deus e que escolhe
vivenciar o que está escrito em Romanos l3.13: “Andemos
dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas
e ciúmes.”
Veja o que está escrito em Salmo 23.4: “Ainda que eu
ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tú estás comigo.” Mas esse “tu estás comigo”
precisa ser recíproco. O Senhor estará ao nosso lado se
estivermos ao lado dele. Deus nos dá liberdade para esco29

lhermos o caminho que desejamos andar. Ele não obriga
ninguém a nada. Essa decisão precisa ser nossa.
“E andai em amor, como também Cristo nos amou e
se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a
Deus, em aroma suave.” (Efésios 5.2).
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Agradeça
pelo dia
“Portanto, vede prudentemente como andais, não como
néscios e sim como sábios, remindo tempo, porque os dias
são maus.” (Efésios 5.15-16).
Outro dia fiz a leitura de um livro que tem como
título: “Se eu pudesse viver novamente”. O autor, no entardecer da vida, escreveu esse livro descrevendo como
seria a vida se ele pudesse voltar no tempo e vivê-la de
novo, mas isso jamais seria possível, isso pode ficar apenas na vontade, porque só temos o dia de hoje. Por isso
devemos viver todos os dias que o Senhor nos concede
da melhor maneira, agradecidos a Ele, fazendo o bem,
caminhando da maneira que Deus deseja. Entendo que
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tudo neste mundo perecerá e que a nós convém ganhar
a vida eterna.
A maior riqueza que possuímos é o dia de hoje. E
quantas vezes as pessoas gastam o dia com coisas tão
insignificantes. Nem sequer meditam na Palavra do Senhor. Se você está apenas contando as horas, vendo o dia
passar, passe a fazer algo que lhe trará edificação e sentido para o seu viver. Leia a Bíblia. Seja crente, percorra os
caminhos de Deus por meio das Escrituras. Muitas pessoas dizem que eu leio muito a Bíblia, mas, meu irmão, nós
estamos aqui é para ler a Bíblia mesmo e para praticar o
que ela nos ensina.
“Andemos, dignamente, como em pleno dia”, é o que diz a
Palavra. Sabe quando é que você anda em pleno dia? É quando o sol está nos seu zênite (ponto mais elevado que se pode
atingir), e ao meio dia, você olha e não há sombra nenhuma.
Em pleno dia é exatamente isso. Não há sombra. Não há uma
área da sua vida que seja oculta. Não há sombra de orgias.
Nem de bebedices. Nem de impudicícias ou dissoluções, nem
de contendas e ciúmes. Porque o andar que contém todas
essas sombras não é um andar de crente. Pode ser um andar
religioso, um andar com as sombras do pecado.
“Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico que não mais
andeis como também anda os gentios, na vaidade dos seus
pensamentos. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo
Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade.” (Efésios
4.17, 23-24).
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Creia e ande
“Visto que andemos por fé e não pelo que vemos.” (2 Coríntios 5.7).
Todos, ou quase todos, conhecem a história de Abraão
que, aos noventa e nove anos, recebera do Senhor a seguinte mensagem: “Eu sou o Deus Todo-Poderoso; anda na
minha presença e sê perfeito.” (Gênesis 17.1). Para alguns,
andar na presença do Senhor aos noventa e nove anos
de idade pode não ter sentido algum. A essa altura, muitos pensam que a única coisa que restaria era a morte.
Mas não é assim, querido. O Senhor não pensa assim. Ele
deseja que andemos com Ele até o nosso último suspiro
aqui neste mundo. Ele quer que andemos na sua presença para sermos perfeitos, completos, para que a boa obra
seja finalizada.
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Quando o Senhor disse para Abrão que andasse na
sua presença para que fosse completo, Ele estava dizendo:
“Abraão, nada lhe faltará”. Para alguns hoje falta tudo. Você
pode perguntar para alguém: “Meu irmão, como você está?” E
ele lhe responder: “Ah, me falta isso e aquilo e mais aquilo”.
Muitas vezes, você olha ao seu redor e percebe que
está lhe faltando alegria, paz e tranqüilidade. O casamento está indo de mal a pior. Falta fidelidade, amizade,
respeito, companheirismo, dinheiro, enfim, falta tudo e
sobram incertezas.
Se esse é o quadro que está sendo pintado em sua
vida, faça como aquele velhinho chamado Abraão, escolha andar com Deus e você verá que para Ele não há
limites.
Assim como Abraão partira para uma viagem, para
uma terra desconhecida, levando na bagagem a promessa de que seria pai de muitas nações, assim devemos viver na nossa viagem rumo àquilo que Deus tem para nós.
Devemos, sim, ter no coração as promessas do Senhor,
mas devemos também estar abastecidos com o alimento
da Palavra e o combustível do Espírito Santo. Aleluia!
Cabe aqui frisar que, embora Abraão não soubesse a
extensão de tudo que ouvira, ele partira abastecido. Não
só pela promessa de Deus, mas também com os recursos
necessários para cada dia. Porque a promessa que recebera incluía o sustento natural.
Andar com o Senhor é andar por fé. Quando Pedro estava no barco e viu Jesus andando sobre as águas, Pedro
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disse: “Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo.” Jesus falou:
“Pode vir!” E Pedro foi andando, andando sobre as águas.
A água não ficou em estado sólido. Não congelou. Ela
continuou em estado líquido, mas Pedro caminhava sobre a Palavra de Jesus. E ele caminhou com Deus. Mas no
momento em que ele deixou de caminhar por fé e começou a olhar as circunstâncias, como a fúria do vento e o
tamanho das ondas, ele começou a afundar. Porém, como
um pai que, prontamente, segura o filho pela mão, Jesus
estendeu a mão e o tomou (Mateus 14.29-33). Ande no
sobrenatural de Deus. Não tenha medo. Siga as palavras
do Mestre.
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Permaneça
no Caminho
“Para que o Senhor confirme a palavra, que falou de
mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para
andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor no trono de Israel.” (1 Reis 2.4).
Aqui, vemos que David recebera a instrução do Senhor e a repassara a Salomão para que os filhos permanecessem no caminho do Senhor. Para que as futuras gerações fossem bem-sucedidas.
Quando você escolhe permanecer em Deus, as promessas do Senhor se estendem por toda a sua geração.
Hoje, colho frutos das sementes que os meus pais semea37

ram lá trás. E quero que todos os meus descendentes possam colher os frutos da minha caminhada, porque esta foi
a escolha que fiz: permanecer!
“Aquele que permanece nele, esse deve também andar
como ele andou.” (1 João 2.6). Na minha opinião, esse
versículo resume tudo. Quem permanece em Deus tem
conhecimento acerca da vida e dos propósitos de Jesus
na sua vida.
O cristão que permanece em Cristo vive de maneira
simples, humilde. É uma pessoa carinhosa, cheia de amor
e de compaixão. O crente que permanece em Deus vive
no temor do Senhor, abomina o pecado e possui uma
grande sensibilidade da vontade de Deus para a sua
vida.
Se você que lê este livro, está longe dos caminhos do
Senhor, queira voltar ao primeiro amor. Tenha certeza de
que o Senhor está com os braços abertos para recebê-lo.
Basta apenas que você escolha andar com Ele e o mais Ele
fará. Deus está desejoso em estabelecer um novo relacionamento com você.
“A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça
não se achou nos seus lábios; andou comigo em paz e em
retidão, e da iniqüidade apartou a muitos.” (Malaquias 2.6).

38

Andar no
Caminho é
viver para
sempre
Um dia todos nós vamos partir. Caso não ocorra o
arrebatamento antes. E é tão interessante que quando a
pessoa entra para os caminhos do Senhor, a primeira coisa
que desaparece dela é exatamente o medo da morte. Já a
pessoa que está fora dos caminhos do Senhor, o que mais
a apavora é a morte. O corpo daquele que anda nos caminhos do Salvador, embora seja sepultado, um dia vai ressurgir para uma nova vida. Essa é a promessa do Senhor.
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“Perece o justo, e não há quem se impressione com isso;
os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere nesse fato; pois o justo é levado antes que venha o
mal, e entra na paz; descansam no seu leito os que andam
em retidão.” (Isaías 57.1-2).
Podemos dizer que o crente não “morre”, pois ele vai
para os braços do Senhor. Ele fecha os olhos e contempla
Aquele pelo qual ele amou sem ver. Ele começa a vivenciar a realidade da eternidade.
Certa vez, publicamos no nosso jornal Atos Hoje, a
homenagem a uma irmã da nossa igreja que partiu para
o Senhor. Uma menina linda! Cristine era o seu nome.
Quando solteira, essa moça foi acometida por um tumor.
Passou pelo tratamento médico e tempo depois se casou.
O marido, Marcelo, veio a sofrer um acidente de moto.
Cristine deixa o trabalho para cuidar do esposo. E aconteceu algo que não sabemos explicar: a volta do tumor.
Sem que ela soubesse, estava grávida, uma situação extremamente delicada. Inicia-se outra batalha. Outro período de muito sofrimento, mas debaixo de orações. “Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos,
nem os vossos caminhos, os meus caminhos.” (Isaías 55.8).
Hoje a Cristine está com o Senhor.
O casamento dela durou tão pouco! Por isso, se você
está casado valorize a sua união. Talvez você esteja casado
há muitos anos, mais de trinta, assim como eu, mas quem
sabe o seu casamento está em crise. Mesmo assim o valorize! Não permita que a mágoa, a amargura, ou qualquer
40

outro sentimento lhe impeça de viver um casamento nos
caminhos do Senhor.
Escolha dizer: “Eu e minha casa andaremos com Deus;
eu, minha esposa, meus filhos, netos e toda a minha parentela andaremos nos caminhos do Senhor”.
Nem todos nós teremos uma vida longa, mas todos
nós podemos viver bem cada dia que o Senhor tem nos
dado. Ser gratos a Ele por cada amanhecer. Podemos sorrir, abraçar, estender as mãos, interceder, amar. Faça tudo
com excelência no momento que se chama hoje, “pois vós
não sabeis o que sucederá amanhã” (Tiago 4.14).
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Conclusão

Q

uando vamos ao supermercado fazer compras, procuramos pelas mercadorias de qualidade. Se você for igual a mim e precisar comprar
laranjas, certamente escolherá as mais bonitas. Com
as abobrinhas não é diferente, escolho uma por uma.
Aquelas que estão estragadas, eu as deixo de lado.
Mas se Jesus Cristo fosse às compras, Ele pegaria as
abobrinhas podres, pois Ele toma o que está “podre” e
faz um milagre. Ele é mestre em transformar “mercadorias estragadas” em “vasos de honra”. Glória a Deus
por isso! E foi exatamente isso que Ele fez comigo e
com você, e está pronto a fazer por aquele que decidir
voltar para os seus braços, por aquele que escolher
viver como crente.
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Em Levítico 26.12 há uma promessa do Senhor para
as nossas vidas: “Andarei entre vós e sereis o vosso Deus, e
vós sereis o meu povo.”
Amado, se nesta hora você dispuser o seu coração para
o Senhor, o sangue de Jesus pode lhe purificar de todo o
pecado. Saiba que longe do Pai a vida é só miragem, só
ilusão, só fumaça. Ninguém lhe ama mais do que Ele.
Com os seus olhos fechados, procure se ver nos braços do Pai. Ele não veio para trazer mais condenação sobre a sua vida. Ele não veio para lhe dizer quão sujo você
está, mas para lavá-lo.
Se você realmente está disposto a andar nos caminhos de Deus, ore comigo dizendo assim: “Senhor Jesus,
tu és o primeiro na minha vida. Perdoe-me pelas vezes em
que não andei de modo digno. Perdoe-me, Senhor, porque
eu desprezei a honra de andar ao seu lado. Eu quero, Senhor,
voltar ao início de tudo. Eu quero ter cada vez mais a alegria
e o prazer de caminhar contigo. Ajuda-me a ver que o meu
lugar não é entre os porcos nem comendo a comida deles.
O meu lugar é na Casa do Pai. Eu te agradeço porque o Senhor corre ao meu encontro, troca as minhas vestes e volta
comigo. Segura em minhas mãos e anda, passo a passo,
junto a mim. Coloca uma mesa farta diante de mim e fazme assentar. Coloca um anel no meu dedo, sandálias nos
meus pés. Por isso, deixo para traz todos os velhos caminhos
e como crente em Jesus os meus pés estão calçados com o
Evangelho da paz. Eu te agradeço, em nome de Jesus, por
me perdoar. Amém!”
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Filho, certa vez, eu ouvi esta frase e quero deixá-la
para você meditar: “A sua vida é um presente de Deus para
você, faça dela um presente para Ele”. Ande com o Senhor!
Deus abençoe,
Pr. Márcio Valadão
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