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Um lugar à
mesa
Eu oro para que a leitura deste livro não seja
apenas um momento de entretenimento, uma
opção de lazer – pois não é esta a proposta –, mas
para que você tenha um encontro com a própria
vida, com aquele que disse: “Eu sou o Caminho, eu
sou a Verdade, eu sou a Vida.” É tão bom você entender o quanto Deus o ama. Sei que talvez isso
possa soar estranho para você, mas creia nisso e
entenda essa verdade: que Deus, de fato, o ama.
Você é amado de Deus. Talvez nunca tenha ouvido isso, ou se já ouvira, já faz um tempo que não.
Mas em cada páginas das Escrituras é possível
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ver exatamente o quanto Deus o deseja, o quanto ele o ama, apesar de suas lutas, suas quedas,
seus fracassos, seus temores. Ele o ama, e o ama
porque deseja purificá-lo, limpá-lo. É como uma
mãe que dá o banho em seu bebê. O que faz a
mãe? Ela joga a água suja fora, mas antes tira o
bebê e não o joga fora junto com a água. Deus
quer tirar você de toda “água suja” do pecado, da
podridão, do mundo enquanto sistema corrompido e compactuado com as trevas. Tudo aquilo
que tem exalado mau cheiro, situações confusas,
seja no seu casamento, no seu trabalho, com
você mesmo, situações das quais você se sente
tão envergonhado.
Vamos ler um Salmo que, com certeza, você já
o ouviu algumas vezes; ou quem sabe, você já até
o decorou? É o Salmo 23:
“O Senhor é o meu pastor; nada me faltará. Ele
me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me
para junto das águas de descanso; refrigera-me a
alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor
do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu
estás comigo; o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos
meus adversários, unges-me a cabeça com óleo; o
meu cálice transborda. Bondade e misericórdia cer6

tamente me seguirão todos os dias da minha vida;
e habitarei na Casa do Senhor para todo o sempre.”
Que palavras tão doces! Como tocam o nosso
espírito! “O Senhor é o meu Pastor; nada me faltará.” Eis a promessa do Senhor para os seus filhos.
Eu não estou aqui para falar aquilo que você quer
ouvir, mas falar daquilo que Deus mandou que
eu falasse a você. E Ele manda dizer ao seu coração que se permitir, de fato, que Ele seja seu
Pastor, nada irá lhe faltar. Essa é a promessa dele
para você. Talvez esteja faltando tanta coisa na
sua vida: alegria, paz, contentamento, saúde, harmonia conjugal... Você olha para um lado e para
outro e percebe tanta falta. E se pergunta: “Por
quê?” Jesus Cristo não é apenas o seu Salvador,
mas seu Senhor. E como resultado, Ele diz: “Nada
faltará”.
Quando Jesus é o Senhor da sua vida, nada vai
lhe faltar. E a palavra senhor significa “amo, soberano, chefe, máxima autoridade”. Ele é seu Senhor
quando você tem o seu coração totalmente voltado para Ele. Não é uma questão só de ter uma
religião ou frequentar uma igreja; não é por aí. O
próprio Jesus disse: “Por que me chamais Senhor,
Senhor, e não fazeis o que eu vos mando?” (Lucas
6.46). Não é também uma questão de você apenas dizer: “Senhor, Senhor”, mas de você obedecê7

lo. Obedecer ao Senhor é o caminho da sabedoria, pois o temor do Senhor é o caminho da vida.
Abra os seus olhos e perceba que Jesus Cristo
não é uma ideia, um sentimento, mas uma pessoa viva. E você pode ter comunhão e um relacionamento com Ele, pois Ele o aceita. O que Ele
não aceita é a sujeira do pecado que porventura
esteja na sua vida. Ele quer limpar toda a imundice e jogá-la fora. O Senhor quer tomar você nos
braços, restaurá-lo, a fim de que perceba o quanto Ele o ama. Toda a bagunça que talvez esteja
enfrentando pode ser porque esse salmo não
seja ainda uma realidade na sua vida. Mas à medida que você vai conhecendo a Jesus, seguindo-o, tudo o que está sujo torna-se limpo, tudo
o que está desarrumado, se alinha. Seguir a Jesus
é a aventura mais linda que o ser humano pode
experimentar. Nada se compara a seguir a Jesus,
caminhar com Ele, viver com Ele. Caminhar com
Cristo é viver sem monotonia.
A vida daquele que tem a Jesus é diferente.
Cada dia é algo novo. Hoje é melhor do que ontem, pode ter certeza de que o amanhã poderá
ser melhor do que hoje. Porque quando você
caminha com o Senhor, as promessas do Salmo
23 passam a ser realidade na sua vida. Seu coração passa a bater com gozo e alegria. Mesmo em
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meio a lutas, você passa pelo vale da sombra da
morte dizendo: “Eu não temerei nenhum mal, porque tu estás comigo.”
Neste momento, você pode estender as suas
mãos e segurar nas mãos do Senhor. Quem sabe
você esteja em um leito de hospital, lendo esta
mensagem! Perto de você, mais perto que o ar
que o envolve e respira, está o Senhor Jesus com
a mão estendida, segurando na sua, enxugando
as suas lágrimas, as da sua esposa ou esposo, dos
filhos. Quem sabe você voltou de um velório e o
vale da sombra da morte é tão tangível. Contudo,
“não temerei nenhum mal, porque tu estás comigo”.
Como é difícil atravessar o vale sozinho! Como
é difícil passar pela vida, sozinho! Mas quando temos o Senhor, quando temos essa compreensão
da companhia do Senhor, pela fé, estendemos as
mãos e seguramos nas mãos do Senhor, na certeza de que Ele não nos deixa, não nos abandona, pois a Palavra afirma: “De maneira alguma te
deixarei, nunca jamais te abandonarei” (Hebreus
13.5). Você pode tomar posse dessa verdade.
Também está escrito: “Preparas-me uma mesa na
presença dos meus adversários.” Quais são os inimigos, os adversários? O diabo, a carne, o mundo,
situações as mais terríveis que buscam destruir e
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aniquilar você. Por meio da Palavra de Deus, das
promessas dele, podemos ter a certeza de que o
Senhor coloca uma mesa farta, um banquete, à
nossa disposição. E há um lugar para nós nesse
banquete.
Neste dia, quando eu profetizo vida, é para
que você deixe a morte e a fraqueza de lado. É
para que você deixe essa vida tão negativista e
pare de proclamar: “Não tem jeito, não vai dar certo, não vou conseguir, não posso”. Está escrito na
Palavra de Deus que “tudo é possível ao que crê”
(Marcos 9.23). Então, comece a crer! Você pode
crer que o Senhor o ama. O que oferece a você o
direito de ele ser o seu Pastor, de você sentar-se
à mesa, não é a sua santidade, as suas virtudes,
a sua herança espiritual, mas a graça de Jesus. E
graça é aquele favor imerecido. Nós precisamos,
mas não merecemos. Eu preciso, mas não mereço
e, porque eu reconheço isso, é que há lugar para
mim. Tome posse dessa palavra!
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Que amor é
esse?
Que a graça, a bondade e a misericórdia de
Deus, o nosso bondoso Pai Celestial, se transformem em realidade em seu coração. É tão bom
perceber a realidade de que Deus nos ama! Hoje
é um novo dia e, essa graça envolve o seu coração. Pode parecer um pouco estranho, caso você
esteja lendo essa frase pela primeira vez, mas
creia que isso é verdade. Não quero que você se
esqueça da realidade do quanto Deus o ama. O
Senhor diz que o ama e tem o melhor para a sua
vida. Existem muitas ocasiões em que as circunstâncias, aquilo que os nossos olhos podem per11

ceber, sempre parece nos dizer o contrário: “Deus
não te ama, não se importa, nem liga para você. Ele
nem sabe que você existe”. Mas você precisa ver a
vida não pela sua ótica natural ou por aquilo que,
muitas vezes, o inimigo de nossas almas, Satanás,
procura instilar em nossa mente. As circunstâncias não devem, de forma alguma, determinar a
nossa própria relação com Deus. Pelo contrário, é
por meio da fé que recebemos mais do seu amor
e da sua graça. E, à medida que o seu coração se
enche de fé, brota dentro de você a esperança. E
quando a esperança estiver cantando dentro da
sua alma, você pode ter a certeza de que o seu
coração permanece irremovível, cheio de certeza, de fé, de alento e de um sorriso. Ainda que
as circunstâncias não sejam tão coloridas como
você gostaria que fossem.
Habacuque foi um homem que trouxe uma
palavra de fé, esperança e alento para o povo de
Israel, num momento semelhante ao que estamos vivendo hoje. Muitas vezes no seu lar, quem
sabe no seu casamento, nos seus negócios, parece que nada está indo bem e que seus sonhos
foram frustrados, uma situação delicada se instalando na sua vida. A Palavra de Deus diz assim
no livro de Habacuque, capítulo 3, versos 17 e 18:
“Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto
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na vide; o produto da oliveira minta, e os campos
não produzam mantimento; as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado,
todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da
minha salvação.” Habacuque foi um homem que
experimentou fracassos, desilusões, sonhos que
não se concretizaram. Porém, ele disse: “Todavia
eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha
salvação.”
As fontes da nossa alegria não são as coisas,
as respostas que recebemos, mas a pessoa de Jesus Cristo, com a qual podemos manter um relacionamento. A fonte da verdadeira alegria é uma
pessoa que nos ama, e quando o nosso coração
também explode em amor por Ele, por Jesus, então tudo passa a ser diferente. Não serão as circunstâncias que irão determinar a nossa relação
com o Senhor.
Há muita gente, hoje, indo para as igrejas,
correndo de um lado para o outro, em busca de
bênçãos. “Ah, eu quero que Jesus resolva esse problema; ah, eu quero que ele me dê um casamento;
ah, eu quero que Ele faça meu marido voltar para
casa”. Enxergam Deus apenas como um papainoel, a figura lendária que realiza todos os desejos, que entrega todo tipo de presente. Isso porque estão interessados apenas na bênção e não
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no doador da bênção. O que é mais importante?
A bênção ou o doador da bênção? Espero que a
sua resposta seja o doador da bênção.
Podemos perceber que o profeta Habacuque
havia experimentado exatamente isso. Recordemos a fala do profeta:
“Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide; o produto da oliveira minta, e os campos
não produzam mantimento; e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado.”
Por tudo aquilo que ele semeou, por tudo
aquilo que ele investiu, por tudo o que ele trabalhou, batalhou, ele esperava ter o resultado e
se, de repente, aquele resultado não viesse, o que
ele iria fazer? Se matar, se acabar? Não foi o que
ele fez.
Mas infelizmente essa tem sido a atitude de
muitas pessoas. Quando as pessoas não têm a
compreensão de um relacionamento com Jesus
Cristo, quando um sonho é frustrado, quando um
desejo não é satisfeito, quando uma expectativa
não é alcançada, de repente a pessoa passa a
brigar com tudo, e a amargura começa a tomar
conta da vida dela. Ela fica mal humorada, se torna alguém de difícil convívio. Ela entra então em
um processo de autodestruição. Quem sabe você
esteja vivendo esse processo, se autodestruindo
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pouco a pouco, dia após dia. Parece que as coisas
estão tão ruins, que as suas expectativas foram
frustradas. A dor, o desespero e a incredulidade
tomaram conta de você. Entretanto, quero que
você entenda que os seus fios de cabelo, todos
eles, estão contados de diante de Deus.
Você precisa entender que Deus conhece essa
situação que você está enfrentando. Algumas
coisas têm de ser derrubadas mesmo, para que
Deus possa fazer tudo de novo. Quem sabe tudo
o que você fez, que você construiu, foi sem a sabedoria divina, muitas vezes instigado pelas palavras de Satanás! Quem sabe, muitas coisas que
você alcançou não tenha sido de modo honesto?
E agora essas coisas precisam ruir para que aquilo
que é verdadeiro e inabalável permaneça.
Por isso que o profeta podia dizer: “Mesmo
que os meus sonhos, as minhas expectativas, se
frustrem, todavia eu me alegro no Senhor, exulto
no Deus da minha salvação”. Será que você consegue entender a profundidade disso, dessa
verdade? “Eu me alegro no Senhor!” Eu não me
alegro porque os meus sonhos foram realizados,
porque as minhas expectativas foram cumpridas,
mas porque Deus é Deus, está no trono e tem o
melhor para a minha vida, em toda e qualquer
circunstância.
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O que você precisa compreender é se aquilo
que você está experimentando veio realmente
de Deus como uma provação ou se é alguma coisa do diabo. Nem tudo na vida das pessoas é a
vontade de Deus. Existem coisas que são a vontade de Deus, outras, não. Há muitas obras satânicas na vida de muita gente. Qual a distinção
que nós podemos fazer entre um cirurgião que
opera alguém, que rasga a carne da pessoa, e um
assaltante que esfaqueia alguém? Os dois procuram furar a carne, o sangue sai, mas a diferença
está na intenção. O cirurgião, quando ele toma o
bisturi é para extirpar, tirar alguma coisa que está
errada. Ele estudou, se especializou exatamente
para poder tirar aquilo que incomoda. Já o assaltante que toma uma faca, apunhala alguém, esfaqueia e tira sangue, o faz para roubar, tirar algo.
A provação de Deus é como o trabalho do cirurgião: é exatamente para tirar algo que nos incomoda, que está nos matando, nos incomodando de uma forma terrível e nos fazendo sofrer.
Não pense que Deus seja sádico. Pelo contrário,
o coração de Deus é um coração tão amoroso.
Você sempre deve ter os olhos abertos para vê-lo
dessa maneira. O propósito é que faz a diferença. As provações de Deus acontecem para tirar
da nossa vida aquilo que não deve estar ali, a fim
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de que Deus comunique da sua graça e o do seu
amor. Por isso, você nunca precisa ficar com raiva
de Deus, pensando que Ele não se importa com
a sua dor, com o seu sofrimento, ou que Ele não
se interessa. Está escrito na Bíblia que “Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter
Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores”
(Romanos 5.8). Essa é a prova maior do amor de
Deus, em que Ele deu Jesus Cristo, seu Filho, para
morrer por nós na cruz, mostrando o seu amor, a
sua misericórdia, a sua fidelidade, o seu carinho e
o quanto que Ele nos ama.
Deixe o seu coração ficar encharcado de vida,
vida que vem pela Palavra do Senhor. Que haja
este ‘todavia’ na sua história. “Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação”.
Deixe o seu coração absorver essa verdade e, com
certeza, o seu rosto vai transmitir a fé e a resposta
que o Senhor tem para a sua vida.
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O manjar do
Reino
Como é bom saber que Deus nos ama. Há
uma verdade que deve pulsar em nossa alma,
que é exatamente a compreensão do amor de
Deus. Talvez faça um tempo que você não ouve
alguém dizer que o ama. A pessoa que o ama,
que mais o conhece e que tem o melhor para
você, é exatamente o Senhor Deus. Deus não é
aquele ser longe, distante, afastado, como muitos podem imaginar. Nesta hora, Deus está dizendo a você que Ele o quer, que Ele o recebe,
que Ele sabe aquilo que se passa no seu coração,
e que tem o melhor para a sua vida. E aquilo que
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o homem mais precisa é exatamente ‘vida’. Jesus
disse: “Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida”
(João 14.6). Ele mesmo definiu a sua razão de ser
aqui, entre nós, na terra dizendo: “Eu vim para que
tenham vida e a tenham com abundância” (João
10.10). Uma das verdades mais gloriosas da Bíblia,
e que vai de encontro aos preceitos dos legalistas
e religiosos, é exatamente o amor de Jesus Cristo. Se toda a Bíblia se resumisse apenas nos dois
primeiros versículos do capítulo 15 do Evangelho
de Lucas, haveria lugar no coração de Deus para
todos nós. Está escrito assim: “Aproximavam-se de
Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E
murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este
recebe pecadores e come com eles.” Parecia que Jesus tinha um ímã que atraía as pessoas, pois elas
se aproximavam-se dele, porque nunca as rejeitava. Quem sabe você já foi rejeitado várias vezes!
Quantas vezes você já tentou falar com alguém
importante e não conseguiu! Quantas vezes você
desejou falar com o seu pastor e não conseguiu?
Porém, é tão interessante que todos podiam e podem se aproximar da pessoa mais importante do
Universo, Jesus Cristo. “Aproximavam-se de Jesus
todos os publicanos e pecadores para o ouvir.”
Os publicanos eram aqueles que trabalhavam
para o governo romano, para o Estado. Eram fun20

cionários públicos. Eles trabalhavam para Roma,
e em razão disso, eram desprezados. Era delicado o modo como eles viviam. Pecadores eram
aqueles que não eram religiosos, que não tinham
nenhum conceito de religião, nem eram adeptos
a nenhuma religião. Tinham uma vida, muitas vezes, sem um referencial de fé. Dentro desse termo,
pecadores, você pode enquadrar aqueles que
estavam dentro de uma situação avessa, porque
erravam o propósito de Deus para as suas vidas.
Mas segundo a Palavra, esses dois grupos, de publicanos e pecadores, aproximavam-se de Jesus
para ouvi-lo. Queriam ouvi-lo. Estavam cansados
de ouvir os religiosos. Estavam cansados de ouvir
os homens legalistas, de ouvir a respeito de uma
lei que não gerava vida, já que a Lei trazia culpa, e
nunca oferecia misericórdia e perdão.
Jesus é Deus que veio até nós. Ele se identificou conosco. A mensagem que Jesus Cristo
trouxe foi uma mensagem chamada Evangelho.
Evangelho significa “boas novas, boas notícias”, e
estas boas notícias se resumem na misericórdia
de Deus e no perdão que Ele oferece.
Esses homens, publicanos e pecadores, não
conseguiam ouvir da misericórdia nem do perdão. Eram seres humanos, e para eles, a religião
simplesmente colocava obstáculos, impedimen21

tos. Porém, esses homens começaram ouvir a
Jesus. E conforme está escrito, à medida que se
aproximavam de Jesus, “murmuravam os fariseus
e os escribas”. Os fariseus eram judeus religiosos,
legalistas e frios. Os escribas eram os estudiosos
das Escrituras. Eles murmuravam dizendo: “Este
recebe pecadores e come com eles”.
Jesus recebe pecadores e come com eles, sem,
contudo, se pactuar com o pecado. Jesus Cristo sempre aceitou os pecadores. Há uma diferença muito
grande entre aceitação e conformação. Jesus não se
conformava com a vida que eles estavam levando,
mas Ele os aceitava, porque à medida que eles se aproximavam do Senhor, ouvindo as palavras dele, brotava dentro delas a esperança, ao ponto de afirmarem:
“Nunca ninguém falou como este homem”. Por quê? As
palavras do Senhor provocavam um reboliço interior.
A presença de Jesus, a aceitação que Ele oferecia, fazia com que as pessoas se aproximassem dele sem
nenhum receio de serem desprezadas, jogadas fora.
Ninguém precisava marcar hora para falar com Jesus,
pois Ele estava sempre disponível.
Hoje, querido, Jesus está aí tão perto de você.
Quem sabe você esteja pensando: “Para a minha
vida não há jeito, não há solução, não há esperança.
Eu já tentei, já fui, já busquei, mas sempre encontrei
rejeição!” Talvez você tenha buscado religião, a
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igreja, e não um relacionamento com Jesus. É totalmente diferente o relacionamento com Jesus
e a religião. A religião é um sistema humano. Os
homens a criaram, lançando preceitos humanos
que trazem fardos que muitas vezes esmagam as
pessoas. Jesus não veio para destruir, mas para
salvar. Algumas pessoas dizem que a igreja destruiu o lar delas, a família, os negócios. Pode até
ter sido a igreja, mas não foi Jesus. A Igreja da Bíblia não destrói nada e nem ninguém, mas a igreja humana é legalista, que aniquila e mata.
Vemos na Palavra o registro: “Este recebe pecadores, (não apenas recebe), come com eles”. O
que estavam falando era verdade. Jesus recebia
os pecadores, comia com eles, mas sem jamais
pecar. Como era a influência de Jesus quando as
pessoas se aproximavam dele! Como Zaqueu, um
homem cansado, com uma vida tão difícil, errada,
mas Jesus fora à casa dele. A sua vida foi mudada,
e Zaqueu nunca mais foi o mesmo. A Bíblia não
menciona todas as pessoas que vieram a Jesus,
porque se tudo o que Jesus Cristo fez fosse registrado, nem no mundo inteiro caberiam os livros.
Mas essa expressão se encaixa perfeitamente para
você e para todas as pessoas, em todos os lugares do
mundo: “Este recebe pecadores e come com eles.” Nesta
hora, eu quero que o seu coração perceba esta verda23

de: Jesus recebe também a você. Ele disse: “Os sãos
não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento.” (Lucas
5.31-32). Ele recebe você. Algumas vezes você imagina
que Ele recebe outros, e não a você, porque a sua vida,
a sua conduta, estão manchadas. E por isso não se vê
digno de ser recebido por ele. Então você diz: “Eu sou
uma pessoa de segunda categoria”.
Querido, a Palavra diz que Ele o recebe e, quando
Ele o recebe, Ele o apóia, o restaura. Tenha a certeza de
que a sua vida nunca mais será a mesma se você for
para os braços do Senhor. Não permita que o diabo
erga muros e lhe diga: “Não, não tem jeito para a sua
vida, porque Ele não recebe pecadores, mas só os santos”.
Isso é mentira de Satanás. Está registrado na Escritura:
“Ele recebe pecadores e come com eles.” Sabe por quê?
Há o momento quando Ele come com pecadores e
há o momento quando Ele se doa também, quando
então o pecador pode se alimentar do próprio Senhor,
pois Ele diz: “Minha carne é verdadeira comida, e o meu
sangue é verdadeira bebida” (João 6.55). Ou seja, Ele se
deu por nós. Ele come conosco. Mas há um momento
quando você passa a comer da sua vida, da sua pessoa, da sua palavra, e então as coisas passam a ser tão
diferentes.
Deixe o seu coração compreender essa verdade e venha para os braços do Senhor.
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O que tem
dito de si
mesmo?
É verdade que as pessoas sempre querem
saber das notícias, e por isso, leem os jornais e
veem a televisão. Mas eu estou aqui para levar
até você notícias que nunca envelhecem. A cada
manhã temos uma nova notícia. Temos as boas
novas da Palavra de Deus: “Porque ele é bom, porque a sua misericórdia dele dura para sempre” (Salmo 136.1). Como é bom recebermos a graça de
Deus, o nosso Pai, e permitirmos que realmente a
Palavra Viva do Santo Deus se transforme em re25

alidade na nossa vida. Eu oro para que esta mensagem seja produtiva, rica, a fim de que o seu coração possa experimentar muito do carinho e da
fidelidade dele.
É importante você guardar sempre no coração a certeza de que Deus o ama, que o conhece
e sabe o que é melhor para a sua vida. Não existe absolutamente nada que Deus não conheça
a seu respeito. Ele conhece as suas lágrimas, as
suas decepções, o vazio do seu coração, os seus
dramas, suas angústias, os seus pecados, suas
dores, os seus fracassos, e tudo o mais a seu respeito. E ele o ama. E uma das expressões do amor
de Deus é exatamente o fato de Ele liberar essa
palavra, em demonstração do quanto Ele se interessa por você. Não importa quem você seja, abra
o seu coração para que a poderosa graça de Deus
se transforme em realidade no seu viver. Para que
você conheça isso, quero deixar na sua alma a palavra de fé, e profetizar vida à sua vida.
Leia comigo Mateus 9. 18-22:
“Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um
chefe, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha faleceu agora mesmo; mas vem, impõe a mão
sobre ela, e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia,
e também os seus discípulos. E eis que uma mulher,
que durante doze anos vinha padecendo de uma
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hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla
da veste; porque dizia consigo mesma: Se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua
fé te salvou. E, desde aquele instante, a mulher ficou
sã.”
Você, com certeza, já deve ter ouvido várias
vezes acerca do “seguir a Jesus”. Seguir Jesus é a
aventura mais gloriosa, mais linda, que o ser humano pode experimentar aqui na terra. Mas é tão
interessante que a Bíblia, no texto que acabamos
de ler, nos relata um fato diferente: Jesus seguindo alguém. “Jesus seguindo alguém, seguindo um
homem?”, pergunta você. O registro nos mostra
exatamente isso: “Jesus, levantando-se, o seguia, e
também os seus discípulos.”
A quem Jesus segue? É uma pergunta que eu
quero deixar com você. A quem Jesus segue? Nós
sempre ouvimos falar acerca de seguir a Jesus,
mas, agora, a Bíblia nos diz de Jesus seguindo
alguém. Era um homem, chamado Jairo, religioso, chefe da Sinagoga, que estava passando por
um momento delicadíssimo em sua vida, porque,
segundo o texto, sua filha, de apenas doze anos,
havia morrido. E qual fora a atitude de Jairo? Jairo não correra para providenciar o sepultamento da sua filha. Ele ouvira falar de Jesus, dos seus
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milagres, do seu amor, da sua misericórdia e da
sua compaixão e, quando a filha morrera, ele fora
atrás do Senhor. “[...] mas vem, Jesus, impõe a mão
sobre ela, e viverá”. Era isso que batia fundo no coração desse pai. “E Jesus, levantando-se, o seguia,
e também os seus discípulos.”
Jesus segue aqueles que têm necessidade e
que exercem fé, crendo que Ele pode intervir nessa necessidade, manifestando a sua glória e o seu
poder. Jesus segue aqueles que têm um coração
totalmente dependente dele. Jesus Cristo segue
aqueles que o veem como a única solução. Jesus
Cristo segue aqueles que o veem como a única
fonte, como esse homem que, na sua angústia,
procurou o Senhor. O texto também nos mostra
que Jesus se levantou e o seguiu. E os discípulos
o seguiram até a casa de Jairo.
Nesta hora, enquanto você lê esta mensagem,
pode parecer estranho, algo diferente, mas a graça de Deus envolve a sua vida. E Jesus Cristo está
aí, bem próximo de você, bem mais perto que o
ar que você respira. Ainda de acordo com o texto,
Jesus, enquanto caminhava, uma mulher – que
durante doze anos sofria de um mal tremendo,
uma hemorragia que nunca se estancava, que
pouco a pouco, dia a dia, a sua vida se esvaía –
veio por trás, no meio da multidão, sem que nin28

guém percebesse (e não cara a cara, olhos nos
olhos de Jesus), e tocou na orla do seu vestido.
E a Bíblia nos fala que no momento em que ela
tocou em Jesus, imediatamente a hemorragia se
estancou e ela ficou sã. Aquela mulher, naquele
instante, quando recebera a graça dessa cura, Jesus voltara-se para ela e dissera: “Tem bom ânimo,
filha, a tua fé te salvou. E, desde aquele instante, a
mulher ficou sã” .(Mateus 9.19).
Eu abro aqui um parênteses para destacar
uma verdade. Essa mulher saiu de casa dizendo: “Porque dizia consigo mesma: Se eu apenas
lhe tocar a veste, ficarei curada” (Mateus 9.21). Há
muitas pessoas que não conseguem dizer para si
mesmas que Jesus Cristo pode. Elas dizem para
os outros que Jesus pode fazer tudo por eles, mas
no seu interior não creem que Jesus pode fazer
tudo por e para elas.
O que é que você tem dito a você mesmo e a
seu respeito? Em meio à situação que você está
vivendo, do conflito pelo qual está passando,
quando o fardo parece tão grande, tão pesado, a
ponto de não estar dando conta, o que tem dito
a sim mesmo? Tenha os seus olhos bem abertos
para poder ver Jesus não apenas como quem
pode fazer algo somente pelos outros, mas para
você também. Ele pode, deseja e quer intervir
29

na sua vida, para mudar o curso da sua história,
para enxugar as suas lágrimas, restaurar suas situações, para que você experimente toda a graça
e fidelidade do nosso Deus. A mulher dizia consigo mesma: “Se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei
curada”.
Mas que apenas crer e determinar, tome posse do que já lhe está reservado. E mais que apenas dizer para os outros, diga para sim mesmo.
Na convicção de que ele o ama. Incondicionalmente.
No amor de Cristo,
Pr. Márcio Valadão
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JESUS TE
AMA E QUER
VOCÊ!
1º PASSO: Deus o ama e tem um plano
maravilhoso para sua vida. “Porque Deus
amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não
pereça, mas tenha a vida eterna.“ (Jo 3.16.)
2º PASSO: O Homem é pecador e está
separado de Deus. “Pois todos pecaram e
carecem da glória de Deus.“ (Rm 3.23b.)
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3º PASSO: Jesus é a resposta de Deus,
para o conflito do homem. “Respondeulhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a
vida; ninguém vem ao Pai senão por mim.“
(Jo 14.6.)
4º PASSO: É preciso receber a Jesus
em nosso coração. “Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem
feitos filhos de Deus, a saber, aos que crêem
no seu nome.“ (Jo 1.12a.) “Se, com tua boca,
confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre
os mortos, será salvo. Porque com o coração
se crê para justiça e com a boca se confessa a
respeito da salvação.” (Rm 10.9-10.)
5º PASSO: Você gostaria de receber a
Cristo em seu coração? Faça essa oração
de decisão em voz alta:
“Senhor Jesus eu preciso de Ti, confessote o meu pecado de estar longe dos teus caminhos. Abro a porta do meu coração e te recebo como meu único Salvador e Senhor. Te
agradeço porque me aceita assim como eu
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sou e perdoa o meu pecado. Eu desejo estar
sempre dentro dos teus planos para minha
vida, amém”.
6º PASSO: Procure uma igreja evangélica próxima à sua casa.
Nós estamos reunidos na Igreja Batista
da Lagoinha, à rua Manoel Macedo, 360,
bairro São Cristóvão, Belo Horizonte, MG.
Nossa igreja está pronta para lhe acompanhar neste momento tão importante da
sua vida.
Nossos principais cultos são realizados
aos domingos, nos horários de 10h, 15h e
18h horas.
Ficaremos felizes com sua visita!
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