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Pois assim diz o Senhor dos exércitos: Ainda uma vez, 
daqui a pouco, e abalarei os céus e a terra, o mar e a 
terra seca. Abalarei todas as nações...

Ageu 2.6,7

Vede que não rejeiteis ao que fala; porque, se não 
escaparam aqueles quando rejeitaram o que sobre a 
terra os advertia, muito menos escaparemos nós, se 
nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus; 
a voz do qual abalou então a terra; mas agora tem 
ele prometido, dizendo: Ainda uma vez hei de abalar 
não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra – 
Ainda uma vez – significa a remoção das coisas abalá-
veis, como coisas criadas, para que permaneçam as 
coisas inabaláveis. Pelo que, recebendo nós um reino 
que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela 
qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência 
e temor; pois o nosso Deus é um fogo consumidor.

Hebreus 12.25-29

Introdução

TEXTOS BÍBLICOS
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Multidões, multidões no vale da decisão! Porque o dia 
do Senhor está perto, no vale da decisão.
O sol e a lua escurecem, e as estrelas retiram o seu 
resplendor. E o Senhor brama de Sião, e de Jerusalém 
faz ouvir a sua voz; os céus e a terra tremem, mas o 
Senhor é o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos 
de Israel.

Joel 3.14-16

Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um 
reino que não será jamais destruído; nem passará a 
soberania deste reino a outro povo; mas esmiuçará e 
consumirá todos esses reinos, e subsistirá para sempre. 
Porquanto viste que do monte foi cortada uma pedra, 
sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, 
o barro, a prata e o ouro, o grande Deus faz saber ao 
rei o que há de suceder no futuro. Certo é o sonho, e 
fiel a sua interpretação.

Daniel 2.44,45

Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os 
céus passarão com grande estrondo, e os elementos, 
ardendo, se dissolverão, e a terra, e as obras que nela 
há, serão descobertas. Ora, uma vez que todas estas 
coisas hão de ser assim dissolvidas, que pessoas não 
deveis ser em santidade e piedade, aguardando, e 
desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em 
que os céus, em fogo se dissolverão, e os elementos, 
ardendo, se fundirão? Nós, porém, segundo a sua 
promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, 
nos quais habita a justiça.

2 Pedro 3.10-13



A palavra abalo (ou algum termo semelhante) está 
presente em todos os textos bíblicos apresentados na 
Introdução. Deus nos avisa, por meio de sua Palavra, 

que, antes da volta de Cristo, todas as coisas serão sacudidas 
como nunca antes na História. Ageu diz que os céus, a terra, 
o mar e tudo o que neles há serão “ainda uma vez” abalados. 
O autor de Hebreus, fazendo uma releitura dessa profecia de 
Ageu, diz que a expressão “ainda uma vez” significa que virá 
um último abalo para remover ou sacudir tudo o que não tem 
fundamento firme. Tudo o que for passível de ser abalado será 
removido e não permanecerá de pé. Se não fosse assim, seria 
necessário mais um tremor para abalar as coisas temporárias e 
instáveis que ainda permaneceram. Os textos na Introdução 
enfatizam tanto esse último abalo que deveríamos ficar abala-
dos só com a visão de tamanho abalo.

Recentemente, em uma reunião de oração, tive a forte 
sensação de que havia grandes pedras caindo, como se um 
muro ou parede estivesse desmoronando. Nunca presenciei 

Capítulo 1

O ABALO ESTÁ CHEGANDO!
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um terremoto, mas imagino que seja emocionalmente arra-
sador sentir a terra tremer debaixo dos pés e ver as paredes 
trincando e as coisas caindo ao seu redor. Deve ser traumático 
saber que, logo após um grande abalo sísmico, fatalmente 
haverá outros tremores a qualquer momento. Para onde você 
pode correr? Em que você pode se apoiar? Onde você pode se 
refugiar se a terra que sempre considerou ser a coisa mais está-
vel virou gelatina? 

Em Hebreus, o autor fala sobre o tremor de terra que 
ocorreu quando Deus falou a Israel com voz audível no 
Monte Sinai (Êx 19.18). Esse primeiro abalo foi somente 
na terra, mas o último ocorrerá quando Deus falar do céu. 
Então, todas as coisas abaláveis no céu e na terra serão remo-
vidas antes da vinda de Jesus. Podemos dizer que somos uma 
geração “pós-primeiro-abalo” (Monte Sinai) e “pré-último-
-abalo” (segunda vinda de Cristo). Cremos que Deus nos 
preparou um reino inabalável, mas, antes de ser permanen-
temente estabelecido, tudo será sacudido violentamente. E a 
exortação é esta: Cuidado, virá um abalo como nunca antes 
na História! 

E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas; e sobre a terra haverá 
angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e 
das ondas; os homens desfalecerão de terror, e pela expectação 
das coisas que sobrevirão ao mundo; porquanto os poderes do 
céu serão ABALADOS. Então verão vir o Filho do homem 
em uma nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas 
coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, 
porque a vossa redenção se aproxima (Lc 21.25-28).

Espero que você tenha ficado assustado com este quadro: 
tudo sendo abalado, homens desmaiando de terror, nações 
sendo tomadas pela angústia. A queda das Torres Gêmeas, a crise 
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econômica, os terremotos e tsunamis, tudo o que já vimos em 
tempos recentes não é nada em comparação com o que ainda 
virá. Não virá tudo de uma vez, mas sentiremos ondas cada vez 
maiores.

Pouco tempo atrás (ao final de 2009), a crise financeira da 
Grécia, um país com uma população menor do que a da cidade 
de São Paulo, estava abalando a economia de toda a Europa e, 
consequentemente, do mundo inteiro. Muitos economistas 
sérios, além da própria Bíblia, alertam que podemos estar às 
vésperas de um colapso econômico mundial sem preceden-
tes. Na Grande Depressão do século 20, muitos empresários 
pularam de prédios e se suicidaram por terem perdido tudo 
de um dia para o outro. Se você perde a única coisa que tem 
(dinheiro), você perde também a razão de viver.

E o abalo não começou apenas na economia. Há conflitos 
e convulsões sociais, religiosas e políticas mudando tudo em 
muitos lugares do mundo, especialmente no Oriente Médio. 
Em várias nações, como Síria, Egito, Líbia, Iraque e Afeganistão, 
tanta tragédia já ocorreu que a vida ali nunca mais será a mesma. 

Nossa falta de coNsicêNcia histórica

Enquanto isso, nós, cristãos brasileiros, ficamos deste lado 
do mundo achando que nada disso conseguirá nos afetar. É 
verdade que temos nossa própria crise política e econômica, 
mas continuamos relativamente tranquilos porque, subcons-
cientemente, pensamos que alguma hora tudo voltará a melho-
rar. Ou, então, julgamos que é bom que as coisas piorem a fim 
de que Cristo volte logo para dar um jeito na situação. Minha 
sensação é a de que não somente os cristãos brasileiros, mas 
toda a Igreja ocidental precisa despertar desse tipo de anestesia. 
Estamos nos comportando como se estivéssemos dopados, sem 
noção do que se passa na História.
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Muitas vezes, ouvi meu falecido pai lamentar o fato de 
ter vivido na época do Holocausto, quando ouvia as notícias 
pelo rádio e lia a respeito dos acontecimentos nos jornais, 
totalmente alheio ao significado que tal genocídio teria para a 
humanidade. Coisas terríveis estavam acontecendo no mundo, 
mas ele vivia alienado, como um avestruz que enterra a cabeça 
na areia para não ver o perigo ao seu redor. Infelizmente, 
muitas vezes não temos consciência da importância histórica 
de grandes eventos que ocorrem em nossos dias. A História 
geralmente não é percebida pelas pessoas que convivem com 
ela.

Uma série de acontecimentos ocorridos nos últimos anos 
deveria abalar-nos profundamente, pois eles têm mudado 
o curso do mundo. Apesar de a Bíblia nos avisar sobre esses 
acontecimentos, gostamos de pensar que ainda há tempo e 
que podemos nos dar ao luxo de ficar tranquilos. Por exemplo, 
o fato de a Suprema Corte dos Estados Unidos ter legalizado, 
por um voto de diferença (cinco votos a quatro), o casamento 
gay afeta a história do mundo, assim como a legalização 
do aborto o fez há quase 30 anos, resultando em milhões e 
milhões de assassinatos de bebês. Acontecimentos como esses 
abrem legalmente a porteira para um rebanho de práticas 
imorais e perniciosas. 

Joel Rosenberg, jornalista, pensador judeu que crê em Jesus 
e autor de vários best sellers do New York Times sobre os acon-
tecimentos dos últimos dias, manifestou-se estarrecido com o 
procedimento da Suprema Corte norte-americana. Disse que 
não é papel da Suprema Corte legislar sobre casamento, pois 
a palavra casamento nem sequer se encontra na Constituição. 
Seu papel é apenas julgar o que é e o que não é constitucional. 
Todas as resoluções acerca do que não está escrito na Cons-
tituição cabem aos estados e munícipios. E, agora, por causa 
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do voto determinante de uma pessoa, a definição legal do que 
é família foi alterada em toda a nação e tornou-se referencial 
para toda a comunidade global. 

a maior perseguição da história aos cristãos

Na verdade, já vivemos na penumbra de uma era sem liber-
dade religiosa. Nunca houve uma época na história em que 
os cristãos fossem tão perseguidos e martirizados. Mesmo 
assim, o presidente do maior país cristão não se refere aos que 
são decapitados por causa da fé em Jesus como cristãos, mas 
os chama de vítimas do terrorismo para usar uma linguagem 
politicamente correta.

De fato, Jesus é uma pessoa politicamente incorreta no 
mundo atual. O país que mais deveria defender o cristia-
nismo é o que tem menos coragem de posicionar-se contra 
a maior perseguição da história aos cristãos. Aos poucos e 
imperceptivelmente, os padrões de normalidade da sociedade 
vão mudando. Se não despertarmos desse terrível estado de 
estupor, um dia acordaremos num mundo com regras e prin-
cípios totalmente diferentes. Será uma tragédia descobrir que 
tivemos oportunidades de evitar a situação ou pelo menos 
retardá-la e nada fizemos. 

preparação para o graNde abalo

Como, então, devemos nos portar diante da iminência de 
tão grande abalo? Devemos ficar com medo do anticristo e 
de um chip que está sendo preparado para ser implantado 
nas pessoas? Devemos ficar assustados com a última teoria de 
conspiração divulgada nas redes sociais? Qual deve ser nossa 
atitude nesses dias em que os primeiros sinais do último abalo 
começam a aparecer? 
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Penso que seria trágico se o povo de Deus continuasse a 
agir como se tudo fosse normal. A Bíblia diz que as pessoas 
agirão como nos dias de Noé, quando compravam, vendiam, 
comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, planta-
vam e edificavam, até que o dilúvio veio e destruiu a todos. 
Mas não precisamos ser pessoas desavisadas, continuando com 
nossas rotinas costumeiras, equilibrando-nos em cima de um 
precipício sem noção do perigo que pode nos acometer a qual-
quer momento. Jesus advertiu-nos a ser vigilantes. Se as bases 
da sociedade já estão mudando, precisamos começar a nos 
questionar: Que tipo de pessoa devemos ser? Como preparar 
outros para o abalo que virá? Como criar nossos filhos no meio 
dessa geração perversa? Que tipo de mentalidade devemos 
ter? Devemos ter consciência de que todos os nossos planos 
e sonhos serão inválidos se não tiverem como pano de fundo 
esses questionamentos.

Nem comodismo Nem faNatismo

Considere, por exemplo, o assunto de dinheiro. Jesus decla-
rou nos evangelhos que não podemos ter dois senhores – ou 
servimos a Deus ou a Mamom (riquezas e bens). Porém, a 
maioria dos cristãos vive sem a menor noção disso. Muitos 
deles são disciplinados, diligentes em suas congregações e até 
formados em cursos de administração de finanças, mas, assim 
como qualquer pessoa secular, se esforçam para juntar bens e 
riquezas. Um dia, vão partir, e o fruto de seu trabalho servirá 
para gerar brigas entre os herdeiros e quase 30% de imposto 
para o governo.

O rico da parábola de Jesus (Lc 12.16-21) não era pecador 
nem corrupto (pelo menos Jesus não disse que esse era o seu 
problema). Era apenas próspero! Suas lavouras produziram 
tanto que faltou lugar para guardá-las. “Onde vou guardar 
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tantos grãos? É muita coisa!” – ele disse para si mesmo. “Vou 
derrubar meus armazéns e construir outros maiores. E vou 
dizer para minha alma comer, beber e descansar por anos a fio” 
(Lc 12.18,19) – foi a solução imaginada por ele. Não corria 
atrás daquilo que comumente é classificado como pecado, 
“apenas” era materialista. Confiava na sua riqueza e poupança. 
(Infelizmente, muitos bons evangélicos poderiam encaixar-se 
nesse perfil.) Mas Deus o chamou de “louco” (Lc 12.20), 
“insensato” ou “idiota” (dependendo da tradução). “Você vai 
partir esta noite e deixar isso tudo para quem? Você poderia ter 
aplicado melhor seu dinheiro. Você o ajuntou para sua própria 
segurança. Você é louco” – disse-lhe Deus. 

No filme sobre o Holocausto A Lista de Schindler, é 
impactante quando o personagem principal diz no final: “Que 
tolice minha ficar com esse relógio e esse carro! Eles poderiam 
ter salvado a vida de várias outras pessoas!”. Ele não se gloriou 
a respeito do que fizera para salvar mais de mil judeus, mas 
se arrependeu amargamente de ter guardado bens que valiam 
vidas humanas. Ele lamentou ter perdido oportunidades 
únicas! 

De modo semelhante, a igreja não pode se acomodar com 
os valores do mundo e ficar surfando na cultura ocidental. 
Ela precisa ouvir de Deus, ter outros valores e agir de forma 
diferente. Obviamente, não estou recomendando os desequilí-
brios que têm sido cometidos durante a História. Nos Estados 
Unidos, os fãs das teorias de conspiração têm armazenado 
comida e ouro em lugares subterrâneos como preparação para 
os dias difíceis; no segundo século d.C., os montanistas (movi-
mento cristão fundado por Montano na Ásia Menor) marca-
ram a data da volta de Jesus, abriram mão de suas proprieda-
des, subiram num monte de vestes brancas para aguardar o seu 
retorno e, quando isso não ocorreu, desceram decepcionados. 
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Devemos evitar os dois extremos de comodismo e fanatismo, 
e praticar a exortação de Jesus de ser sóbrio e vigilante, pois 
a vinda do Senhor é certa. Meu pai teve uma atitude mara-
vilhosa em relação a dinheiro e posses. Quando ele faleceu, 
a família nem teve o trabalho de fazer inventário, porque no 
decorrer de vários anos ele havia doado quase todos os seus 
bens e dinheiro. 

Portanto, como podemos preparar a nós mesmos e às 
outras pessoas para os abalos que já estão começando a chegar? 
Como treinar nossos filhos e preparar nosso próprio espírito 
para não sermos covardes e omissos quando tivermos de nos 
posicionar em questões morais e de fé? Enquanto temos liber-
dade, devemos aprontar-nos para o dia mau. Que sejamos 
astutos como o mordomo infiel da parábola (Lc 16.1-9) que, 
sabendo que seria despedido, tratou de arrumar amigos com 
suas riquezas injustas para ser recebido por eles depois. Interes-
sante que seu senhor elogiou sua sagacidade mesmo sabendo 
que estava sendo roubado pelo mordomo. E qual deve ser 
nossa postura se sabemos que tudo o que existe neste mundo 
será abalado? Jesus não é contra poupança e investimento, mas 
é contra investimento no lugar incorreto.

Os homens desfalecerão de terror, e pela expectação das coisas 
que sobrevirão ao mundo... Ora, quando essas coisas começarem 
a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa 
redenção se aproxima (Lc 21.26,28).

Portanto, há duas reações: uns reagem com terror e outros 
com alegria e expectativa. Temos de entender como devemos agir 
para nos encontrar no meio dos que têm esperança, não dos que 
têm angústia. O cristão deve ser um daqueles que levanta a cabeça 
e não confia em coisas materiais, pois investe em um banco que 
não sofre perdas porque só negocia com coisas inabaláveis. 
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Temos a Bíblia e as notícias para nos alertar. Entretanto, 
não devemos torcer pelo abalo. Na verdade, nós oramos para 
que Deus o atrase, que conceda sabedoria aos governantes e 
guarde as nações a fim de que não haja guerras. O cristão não 
deve torcer por catástrofes, mas deve pedir a Deus que use de 
misericórdia com a humanidade. E, dessa forma, ele pode atra-
sar o abalo para que mais pessoas sejam salvas (1 Tm 2.1-4). 
Nossa “torcida” é pela paz, pela prosperidade e pelo bem-estar 
dos seres humanos. Contudo, nossa expectativa é pela crise, 
porque a Bíblia nos alerta que ela vem e fará com que muitos 
desmaiem de terror. Quem for discípulo de Jesus, porém, deve 
levantar a cabeça e alegrar-se, porque ele está voltando para 
trazer um reino inabalável. 



1. meNos coNversa e mais ação

É essencial que sigamos o conselho da Bíblia para edificar 
nossa casa na rocha. Quando terminou o Sermão do Monte, 
Jesus disse: 

Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em 
prática, será comparado a um homem prudente, que edificou 
a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, 
sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa; 
contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo 
aquele que ouve estas minhas palavras, e não as põe em prática, 
será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa 
sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram 
os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu; e 
grande foi a sua queda (Mt 7.24-27).

Capítulo 2

PRINCÍPIOS QUE NOS TORNAM 
INABALÁVEIS1

1 Veja outros princípios que nos deixarão firmes para o grande abalo em Preparando-nos 
para o Preparador (anúncio na página 43). 



P r i n c í P i o s  q u e  n o s  to r n a m  i n a b a l áv e i s 17

Note que Jesus não afirmou ser possível evitar a tempes-
tade! A mesma tempestade vem para quem está preparado e 
para quem não está. Nem conseguimos imaginar que tipo de 
vento forte está por vir sobre o mundo. Talvez, os primeiros 
abalos comecem na área de valores e princípios da sociedade 
para depois chegar às esferas materiais e financeiras. Uma coisa 
é certa: será uma tempestade que deixará todos desnorteados 
e sem chão, incapazes de saber como agir e como sobreviver à 
época. Somente pessoas profundamente alicerçadas consegui-
rão enfrentar um abalo tão terrível. Uma casa construída sobre 
a rocha permanece em pé mesmo em meio à tempestade. 

Quem gosta de teoria e novidades, mas não obedece à 
Palavra de forma radical, está construindo sua casa na areia. 
Esse tipo de pessoa é adepto de sentimentos e emoções, de 
planos e ideias, mas nunca se arrisca a fazer nada. Precisamos 
de pessoas praticantes da Palavra, não somente de ouvintes 
(Tg 1.22). Se você quer tornar-se inabalável, não pode ser uma 
pessoa só de conversa, cheia de conhecimento, que gasta seu 
tempo discutindo detalhes da Bíblia. 

Eu quero ser uma pessoa que não apenas obedeça a 
Deus, mas que o surpreenda. Abraão era assim. Depois de 
Deus dizer: “Vai e oferece Isaque”, no outro dia, bem cedo, 
ele pegou o filho, a lenha e a faca e foi embora para a terra 
de Moriá. Na hora de sacrificar o filho, agiu tão rapidamente 
que o anjo do Senhor teve de gritar do céu (apesar de anjo 
voar velozmente, não dava tempo de vir até a terra falar com 
ele!) para que não matasse Isaque (Gn 22.11). Se o anjo não 
tivesse gritado, com certeza Isaque teria sido morto. Quem 
sabe Deus não alertou o anjo para tomar cuidado com 
Abraão, porque quando menos esperasse ele já teria agido? 
Deus procura esse tipo de gente que não reclama, não atrasa, 
não arrasta os pés, não fica com moleza. Gente que, quando 
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Deus fala claramente, obedece sem medir consequências. 
Abraão, nosso pai na fé, não era o tipo de pessoa que ficava 
enrolando com conversa fiada. Era homem de ação. Deus 
gostava tanto dele que, por várias vezes, referiu-se a ele como 
“meu amigo Abraão” (2 Cr 20.7; Is 41.8; Tg 2.23).

Pare e reflita: qual é o desejo mais profundo do seu cora-
ção? Quer orar apenas para sentir-se bem? Quer sair do culto 
com uma sensação gostosa? Ou quer de fato ouvir a voz de 
Deus? Se o seu desejo é ouvir a voz de Deus, saiba que ela vai 
incomodá-lo. Você já recebeu um e-mail e deixou de abri-lo 
para não se sentir mal naquele momento? Nossa tendência é 
agir assim com Deus: “Não toque nesse assunto agora, Senhor; 
deixe-o para outra hora”. Esse tipo de atitude só atrasa o 
processo e é típico de quem constrói sua casa na areia. Por isso, 
se ouvir algo de Deus, corra e aja, pois há coisas que Deus fala 
somente uma vez e não toca mais no assunto. Quem ouve e 
pratica a Palavra de Deus, constrói sua casa na rocha e torna-se 
cada vez mais inabalável. 

Basicamente, este é o primeiro princípio: para construir 
sua casa na rocha, você precisa ser uma pessoa que faz, não 
apenas fala. Hebreus 11.1 diz que “a fé é o firme fundamento 
das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem”. 
Se quiser ter alicerce em sua vida, é necessário agir com base 
no que Deus lhe falou. Pessoas sérias com Deus levam Deus a 
sério e se dispõem a correr riscos por causa de sua obediência.

Enquanto uma casa estiver na planta, é possível modificar 
o lugar das portas, paredes e janelas com a maior facilidade. 
Mas, na hora da construção, é necessário seguir a planta à 
risca e não ficar inventando moda. Enquanto estamos apenas 
ouvindo a Palavra, não corremos risco algum, e nada de bom 
ou de mal acontece. Quando começamos a praticar o que 
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ouvimos, porém, estamos construindo com alvenaria, e qual-
quer mudança se torna dispendiosa. Já não é uma questão de 
apagar um risco no papel e desenhá-lo em outro lugar.

Muitos cristãos gostam de frequentar reuniões para desco-
brir e discutir curiosidades, mas nunca praticam nada. Ficam 
mais de vinte anos discutindo detalhes da planta, mas não 
constroem nada. Jesus comparou esse comportamento com o 
de meninos que ficam brincando de “faz de conta” na praça, 
uma hora rindo e outra chorando (Mt 11.16-19). Paulo, por 
sua vez, o comparou com o de meninos inconstantes, levados 
ao redor por todo vento de doutrina (Ef 4.14). Seguir modas 
e novidades é fácil e barato, mas praticar a Palavra é difícil e 
custa caro. Seja uma pessoa que edifica algo sólido e perma-
nente, não alguém que só discute a planta da casa e nunca 
inicia a construção.

A Palavra de Deus permanece para sempre. Se a sua vida 
está edificada nela, você também permanecerá para sempre! 
Todos os fatos pertinentes à sua vida – onde mora, como usa 
seu tempo, seus planos e sonhos, com quem se casou, como se 
diverte – devem ser resultados da obediência à voz de Deus. 
A Palavra deve ficar tão entranhada em você e você na Pala-
vra que, se o abalo o derrubasse, estaria derrubando a Palavra 
também – o que é impossível! Seria a mesma coisa que tentar 
tirar as barras de ferro de uma viga num alicerce cheio de 
concreto.

A Palavra na sua mente é a casa na planta. Enquanto está 
apenas na mente, não passa de papel. Porém, quando você 
começa a praticá-la, gastando tempo, dinheiro e suor em 
obediência a Deus, aí fica difícil mudar o que construiu, pois 
sua vida passa a estar firmada sobre a Palavra. Se a Palavra não 
for verdade, você vai cair. Quem arrisca a vida por causa da 
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Palavra de Deus não está “de brincadeira” – está levando Deus 
a sério e se tornará inabalável. Com certeza, sofrerá o impacto 
da grande tempestade que sobrevirá à humanidade, mas ficará 
firme porque construiu sobre a rocha.

2. foco

Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos 
ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta 
na roda dos escarnecedores... (Sl 1.1).

Podemos fazer uma paráfrase moderna desse versículo: 
“Bem-aventurado o homem ou a mulher que não se assenta 
por horas a fio diante da televisão ou nas redes sociais!”. É 
óbvio que as três proibições do texto abrangem muito mais 
do que isso, mas pare e pense um pouco: o que, na televisão 
(ou nas redes sociais ou em qualquer outro tipo de mídia) 
não é conselho dos ímpios, caminho dos pecadores e roda de 
escarnecedores? Até os bons conselhos veiculados pela TV são 
ímpios: “Use camisinha para evitar a Aids!”. Mas o conselho de 
Deus (para seu povo) é: “Não faça sexo fora do casamento!”. 

“Caminho dos pecadores” descreve perfeitamente as 
novelas e os reality shows que permitem que você acompanhe 
as minúcias do estilo de vida dos pecadores. “Roda dos escar-
necedores” são os programas de comédia e entretenimento 
que zombam de Deus, de sua Palavra e de seus seguidores e 
exaltam a imoralidade, a baixeza e os palavrões. 

Para obedecer ao Salmo 1.1, quase seria suficiente desli-
gar a TV e a internet! O conteúdo da maioria das conversas 
nas redes sociais, se não é malicioso, no mínimo é perda de 
tempo, palavras vãs. A exortação do salmista não é que se evite 
qualquer contato com o conselho dos ímpios, o caminho dos 
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pecadores ou a roda de escarnecedores. Para isso, teríamos de 
nos retirar do mundo e evitar qualquer contato com quem 
não tivesse temor de Deus. 

Note bem os verbos que são usados: “seguir”, “deter-se” 
e “assentar-se”. Podemos ouvir o conselho dos ímpios e não 
segui-lo, encontrar pecadores e não nos deter no caminho deles 
e passar pela roda dos escarnecedores sem nos assentar com eles. 
Ou seja, entramos em contato o tempo todo com essas coisas, 
mas não precisamos prestar atenção, encher nossa mente, perder 
tempo assistindo a programas que não nos edificam. É claro que 
não é pecado assistir à TV ou acessar redes sociais. O pecado é 
alimentar nossa mente com coisas imundas. O pecado é desper-
diçar nosso tempo valioso com coisas vãs. 

Não podemos nos dar o luxo de nos distrair com qual-
quer coisa. Cuidado com o que vê e escuta! Cuidado com 
facebook e whatsapp. A maioria do que se publica neles é pura 
perda de tempo e facilmente nos tira do foco. Por exemplo, 
se você sabe o nome de todos os atores e atrizes das novelas, 
você está reprovado. Tem perdido seu tempo e está sem foco 
no que é importante. Sua mente está abarrotada de muitas 
coisas, o que faz com que seu espírito fique sem fome e sede 
de Deus. Quem quer se tornar inabalável precisa esvaziar-se 
das muitas coisas para aumentar sua saudade de Deus. Não 
mate sua sede de Deus com programas de televisão, livros e 
diversões; você precisa criar um espaço vazio em seu interior 
e aprender a suportar o silêncio, mesmo sentindo falta de 
distrações ou entretenimento, até se encontrar com Deus de 
verdade. “Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes 
de TODO o vosso coração” (Jr 29.13).

Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo como o meu 
mensageiro, que envio? E quem é cego como o meu dedicado, 
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e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não 
as guardas; ainda que ele tenha os ouvidos abertos, nada ouve 
(Is 42.19,20). 

Quem tem foco não presta atenção a tolices nem se distrai 
com coisas que ocupam sua mente desnecessariamente. Quem 
foca na voz de Deus vê muitas coisas, mas não as guarda; ouve 
muitas vozes, mas não as escuta. Se você prestar atenção à 
voz de Deus não terá tempo nem atenção para outras coisas. 
Aprenda a concentrar-se em uma só fonte e a não se distrair 
com muitas coisas2. 

As distrações podem vir de fontes inesperadas. Fico 
impressionado em notar como alguns líderes são facilmente 
distraídos por pessoas que aparentemente querem ajuda, mas 
que podem transformar-se em “armadilhas” para sugar as 
forças deste líder e levá-lo a perder o foco. É claro que todo 
servo ou serva de Deus precisa de muito discernimento, pois 
é fácil classificar alguém como “problema” e descartá-lo como 
estorvo para o seu objetivo ministerial. Precisamos cuidar 
daqueles que são fracos, rejeitados pela sociedade, que talvez 
não ofereçam nenhuma vantagem ou lucro para o nosso 
projeto ou obra ministerial. Afinal, a obra de Deus somos nós 
e todos aqueles que ele mesmo nos deu. 

Entretanto, existe o perigo real de tentar ajudar pessoas 
que não desejam uma solução para seus problemas, porque 
se sentem bem em receber atenção e cuidado e nunca querem 
caminhar sozinhas ou ajudar os outros. Quanto mais atenção 
recebem, mais querem, numa atitude doentia e dependente. 

2 Recomendo fortemente a leitura de dois best-sellers: (1) O poder do hábito, Charles 
Duhigg, Editora Objetiva, 2012. O autor pesquisou, por duas décadas, como os hábitos 
funcionam e como podem ser transformados. Isso significa a diferença entre fracasso e 
sucesso, vida e morte. (2) Foco, Daniel Goleman, Editora Objetiva, 2014, mostra que a 
base do sucesso em todas as áreas da vida está na capacidade de ter foco. Foco é como um 
músculo: atrofia-se se não utilizado, mas se desenvolve e se fortalece quando exercitado.
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Não querem pagar o preço para mudar de vida. Um líder sem 
discernimento, com toda boa vontade e zelo humano, pode 
passar horas e dias e nunca ver um progresso real na vida de 
tal pessoa. Pode ser uma estratégia do inimigo como as táticas 
diversionistas usadas na guerra para nos distrair e derrotar sem 
necessidade de lutar. Precisamos estar muito focados e atentos 
para fazer somente o que Deus quer que façamos. 

Meu irmão Robert Walker enfatiza, em suas mensagens, a 
necessidade de cortar os brotos ou rebentos laterais dos toma-
teiros. Quando trabalhava na horta, eu tinha muito dó de 
cortar os brotos dos pés de tomates, pois, quando terminava 
o serviço, o tomatal que antes parecia cheio de viço e beleza 
ficava desnudado e feio. Mas frutos produzidos por plantas 
não podadas, embora possam até ser mais abundantes, são 
menores e não tão saborosos quanto os de um tomateiro 
podado. Isso serve como uma parábola para nossa vida espiri-
tual. Precisamos cortar as distrações da vida se quisermos ser 
pessoas focadas e frutíferas em Deus.

iNquietação revela falta de arrepeNdimeNto

Recentemente, eu estava lendo umas anotações antigas e me 
deparei com a seguinte frase: “A pessoa inquieta é uma pessoa 
que não se arrependeu”. Parei para pensar e refletir sobre isso: 
o que tem a ver arrependimento com inquietação? Acontece 
que temos em nosso interior muitas coisas que nos são ocultas. 
Quando vamos orar, elas vêm à tona e nos incomodam. Então, 
para evitar aquela sensação ruim, paramos de orar e vamos 
fazer qualquer outra coisa para não pensar mais naquilo. Ao 
invés de enfrentar nossos monstros interiores, buscamos uma 
ocupação para nos sentir aliviados e anestesiados.

Porém, quem tem arrependimento profundo não é 
inquieto. O arrependimento alcança o íntimo do ser e purifica 
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os motivos e as atitudes a ponto de levá-lo a não desejar nada 
além de Deus. Quando trazemos tudo para a luz de Deus, toda 
a inquietação vai embora e não há mais necessidade de fugir 
de nossos “demônios” interiores, porque já não exercem mais 
domínio sobre nós.

Nas exortações de Jesus sobre os últimos dias, fico impres-
sionado com o número de avisos sobre a necessidade de “orar 
e vigiar”, “de ficar atento e apercebido”, “de não ficar preocu-
pado com comida, bebida e outras coisas”. Em Lucas 21.36, 
ele falou sobre a importância de estar em pé na presença do 
Filho do homem no dia de sua vinda. Após meditar sobre isso, 
cheguei à conclusão de que ficar em pé na presença do Filho 
do homem é mais difícil do que passar num vestibular muito 
concorrido. Se nos relatos da Bíblia, as pessoas não conseguiam 
ficar em pé diante de anjos, quem conseguirá manter-se de 
cabeça erguida diante de Jesus? 

No livro Fogo nos olhos de Jesus, Asher Intrater reflete 
sobre as três ocasiões em que o livro de Apocalipse se refere 
a fogo nos olhos de Jesus (Ap 1.12-16; 2.18-21; 19.11-15). 
Segundo o autor, a chama nos olhos de Jesus indica paixão, 
santidade e juízo sobre o mundo. Pense em sua reação: você 
vai desviar os olhos de Jesus ou ficar alegre porque ele voltou? 
O raio-X dos olhos de Jesus funciona de verdade e enxerga até 
pensamentos. Mas, se permitirmos que o fogo de Deus queime 
tudo o que precisa ser queimado agora, conseguiremos enca-
rar o fogo dos olhos de Jesus e ficar em pé diante dele — não 
porque somos bons, mas porque Deus já queimou toda palha 
e sujeira em nós.

O fogo dos olhos de Jesus é semelhante à estratégia de 
contrafogo usada pelos bombeiros para deter um incêndio em 
grandes áreas de mata. O contrafogo queima todo o combustível 
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disponível na área, deixando o incêndio original sem nada para 
queimar. Assim, quem passa pelo fogo dos olhos de Jesus agora, 
deixando-o tratar seus motivos e suas atitudes erradas, não terá 
nada para ser queimado depois. Somente assim, você estará tran-
quilo para permanecer em pé diante do Senhor.

O mundo dorme anestesiado e despercebido, mas os 
cristãos precisam ficar acordados e vigilantes. E sentir dor é a 
melhor coisa para nos manter acordados. Como precisamos 
desse fogo ardendo dentro de nós! Fico impressionado com 
a quantidade de cristãos que consegue conviver com áreas 
obscuras dentro de si por anos a fio, até inconscientes delas em 
alguns casos. Sabe o que Deus faz para que elas se manifestem? 
Por amor, ele permite que a pessoa seja submetida à pressão. 
Quando surge a pressão, tudo o que estava escondido vem à 
luz. Sempre digo que existem dois tipos de pressão: (1) a posi-
tiva e (2) a negativa; e as duas são fortíssimas. 

A pressão positiva é o elogio. Jogadores famosos e astros de 
cinema se perdem em seu caminho quando não estão prepa-
rados para a pressão da fama e do assédio de fãs e mídia. E o 
mesmo acontece com grandes homens e mulheres de Deus. A 
Bíblia diz que o homem é provado pelos louvores que recebe 
(Pv 27.21). Quando Deus usa alguém para curar, pregar ou 
cantar, e sua motivação interior ainda não foi tratada, basta 
receber um pouquinho da unção de Deus e alguns elogios, e 
aquela área obscura aparece na alma para derrubá-lo. Por outro 
lado, a pressão negativa vem por meio de críticas, perseguição e 
dificuldades e também pode nos derrubar. Mas Deus quer que 
sejamos provados e aprovados para formar a igreja gloriosa que 
manifestará Jesus na terra. 

Jesus passou pelos dois tipos de pressão e venceu. Ora 
queriam fazê-lo rei, ora queriam prendê-lo e, finalmente, 
foi crucificado. Não tem como evitar essas coisas. É só Jesus 
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aparecer em sua vida e você passará a ser perseguido ou 
elogiado. Mas nada disso precisará afetá-lo se você permitir 
que Deus construa em sua vida um profundo alicerce de 
arrependimento. Além disso, você precisará estar rodeado de 
pessoas a quem dá o direito de conhecer, criticar e repreendê-
-lo. Do contrário, você não vai sobreviver. 

Não é mais tempo de gigantes espirituais; nestes últimos 
dias, Deus quer formar um corpo interligado e comprometido 
em não roubar a glória de Jesus. Importa que ele cresça e nós 
diminuamos. No entanto, agora é hora de permitir que seja-
mos tratados por Deus. Por isso, se alguém o repreender em 
alguma falha, não questione se ele tem moral ou não para fazê-
-lo, mas aproveite a oportunidade e pergunte a si mesmo se ele 
está com a razão ou não. Se não for verdade, rejeite a correção e 
fique tranquilo; mas se for, receba-a como um recado de Deus 
para tratar áreas obscuras em sua alma. Assim, você nunca 
perderá o foco de sua vida e vocação.

3. raízes profuNdas Na palavra

...antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e 
noite (Sl 1.2).

O salmista não fala apenas das coisas que NÃO devemos 
fazer se quisermos ser frutíferos e inabaláveis. Fala também de 
uma coisa que DEVEMOS fazer: ter prazer na lei do Senhor e 
meditar nela dia e noite!

Minha mãe nos ensinou a decorar versículos desde criança. 
Aos 88 anos, enferma, a parede perto da sua cama estava cheia 
de versículos para ser memorizados. Tenho observado que 
todos os homens de Deus que mais conhecem a Bíblia são os 
que mais a leem. Asher Intrater, judeu messiânico que conhece 
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a Palavra como poucos, está sempre com a Bíblia aberta: no 
posto de gasolina, na estrada – em todos os lugares e horários 
está sempre lendo a Bíblia. 

Quem não gosta de ler a Bíblia, ainda não a leu o sufi-
ciente, porque quanto mais lemos a Palavra, mais a amamos 
e mais a desejamos ler. A leitura da Bíblia é seu pão espiritual 
essencial. Deus fala pela Palavra, e você precisa ler a Palavra a 
ponto de encarnar seus princípios. Você se torna aquilo que 
pensa, aquilo que ocupa sua meditação. Ouvir uma mensagem 
de uma hora em um culto semanal não é suficiente. É neces-
sário ler a Palavra sempre e meditar nela dia e noite. Precisa 
comentar sobre ela com outros.

Pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a 
qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai; e tudo 
quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são seme-
lhantes à moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não 
subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos; 
porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho 
dos ímpios conduz à ruína (Sl 1.3-6).

O salmista usa duas ilustrações. A primeira é de uma árvore 
tão forte que não teme tempo ruim e até na seca fica verde e dá 
fruto. A segunda é da palha que o vento leva. Ele está compa-
rando algo sólido (uma árvore com raízes profundas) com algo 
que pode parecer grande e imponente por um momento, mas 
de repente vira pó e é levado pelo vento (moinha – resíduos de 
palha dos cereais debulhados que ficam no chão).

Na prática, o que determina se alguém será uma árvore ou 
palha? A árvore é o homem que tem prazer na lei do Senhor e 
nela medita dia e noite. É o homem que constrói sua casa na 
rocha; a palha é o homem que só ouve a Palavra e não a pratica, 
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é o homem que constrói sua casa na areia. Nunca pense que 
ler e estudar a Palavra de Deus é uma disciplina espiritual que 
você pode fazer se quiser ser espiritual; a leitura da Bíblia é uma 
necessidade. Você precisa encher-se da Palavra diariamente para 
que sua mente não fique condicionada à mente do mundo. 
Quem não lê a Bíblia (lendo a Bíblia toda e lendo-a sempre, 
como dizia meu pai) torna-se insensato, sujeito às modas e 
ideologias deste mundo. Portanto, ler a Bíblia não é para quem 
deseja tornar-se um crente especial; acima de tudo, absorver a 
Palavra de Deus é uma questão de sobrevivência espiritual. 

Quem medita na lei do Senhor dia e noite será como uma 
árvore plantada junto às águas. É um cristão que sempre terá 
alimento e não será abalado quando vier o dia mau, pois fincou 
raízes que encontram água onde ninguém mais a consegue achar. 
A árvore que não será arrancada quando vierem o vento, a chuva 
ou a seca é aquela que tem raízes profundas. É a pessoa que apro-
veitou o tempo tranquilo para ler, meditar e armazenar a Pala-
vra de Deus. O que o manterá firme nos tempos de tribulação 
quando tudo estiver demoronando? O que o Espírito usará para 
lhe falar? Com o que você conseguirá ajudar seus irmãos quando 
não houver mais acesso à Bíblia? Com a Palavra que guardou em 
sua mente e em seu coração. No dia do grande abalo, o Espírito 
Santo ativará trechos da Bíblia que você armazenou durante os 
anos. Mas a hora para buscar e armazenar é agora.

Se quiser ter sabedoria e direção para os momentos 
complicados da vida, encha-se da Palavra, esconda a lei de 
Deus em seu coração. A Palavra de Deus não é algo ultrapas-
sado que pode ser desprezado – é presente e atual, viva e eficaz. 
Assim como o almoço ingerido ontem não serve para hoje, 
você precisa alimentar-se da lei do Senhor dia e noite. A Pala-
vra deve estar encarnada na vida do crente a ponto de os dois 
se tornarem inseparáveis. 
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Por isso, vigie o uso do tempo. A Bíblia diz que devemos 
ocupar nossa mente com o que é bom, amável, puro e de boa 
fama (Fp 4.8). Segundo a parábola do semeador (Mt 13.1-
9), que tipo de pessoa você deseja ser? Alguém que dê trinta, 
sessenta ou cem por cento para Deus? Quem quer tornar-se 
inabalável precisa ser cem por cento para Deus. Por isso, leia e 
medite na Palavra continuamente, dia e noite. Assim, se tornará 
uma árvore plantada junto às aguas que nunca será abalada.

4. arraigado e alicerçado em amor

Por esta razão dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual 
toda família nos céus e na terra toma o nome, para que, 
segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais 
robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior; 
que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, 
estando ARRAIGADOS e FUNDADOS em amor, possais 
compreender, com todos os santos, qual seja a largura, e o 
comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor 
de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais 
cheios até a inteira plenitude de Deus (Ef 3.14-19).

Segundo o texto acima, só há uma condição para conhe-
cer o amor de Cristo em sua largura, comprimento, altura e 
profundidade a ponto de ficar cheio da plenitude de Deus: ter 
uma vida arraigada e alicerçada em amor. O que Jesus ensina 
na parábola do servo fiel (Mt 24.45-51) como condição para 
a pessoa estar preparada para sua volta? Ela deve estar servindo 
seus conservos. Ao invés de ser uma pessoa curiosa sobre gran-
des questões escatológicas, você precisa cuidar das pessoas e das 
coisas que Deus colocou em suas mãos com zelo e excelência. 

Se quiser conhecer o amor de Cristo, pratique pequenos 
gestos de amor: lavar uma louça para sua esposa, cuidar do 
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bebê, dedicar tempo de qualidade a seus filhos e amigos, dar 
um sorriso. Esses pequenos gestos são fruto de uma vida arrai-
gada e alicerçada em amor e resultam em mais revelação do 
amor de Deus e numa vida cheia de sua plenitude. Uma pessoa 
assim não se preocupa em impressionar ninguém nem toma 
decisões pensando no próprio conforto; sua maior preocupa-
ção é cumprir a vontade de Deus e abençoar outros.

5. escoNdidos No altíssimo das iNtrigas dos homeNs

Oh! quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que 
te temem, a qual na presença dos filhos dos homens preparaste 
para aqueles que em ti se refugiam! No abrigo da tua presença tu 
os escondes das intrigas dos homens; em um pavilhão os ocultas 
da contenda das línguas (Sl 31.20).

A coisa mais sábia que podemos fazer nesses dias é achar 
esconderijo e refúgio em Deus. Ele nos esconde das intrigas 
dos homens e (eu acrescentaria) das controvérsias inúteis 
do facebook e do whatsapp. Essa é uma forma bem prática 
de ficar surdo e cego para tanta coisa que não deveria estar 
ocupando nossa atenção e, assim, ter foco para ouvir a voz de 
Deus. Significa, também, que vamos ser protegidos do baru-
lho, da contenda e das conversas dos homens. Além de ficar 
na presença de Deus para ouvir sua voz, precisamos fugir de 
vãs discussões. Paulo exortou a Timóteo: “foge das contendas, 
foge das paixões da mocidade, foge de partidarismo, foge das 
questões loucas” (2 Tm 2.16,22,23). Faça do Altíssimo seu 
esconderijo e refúgio.

Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do 
Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refú-
gio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque 
ele te livra do laço do passarinho, e da peste perniciosa. Ele te 
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cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refú-
gio; a sua verdade é escudo e broquel (Sl 91.1-4).

Talvez, Jesus estivesse se referindo a essa passagem quando 
falou a Jerusalém as seguintes palavras:  “Quantas vezes quis eu 
ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo 
das asas, e não o quiseste!” (Mt 23.37). Você já viu uma galinha 
com pintinhos debaixo de suas asas? É impressionante quantos 
pintinhos uma galinha pequena consegue cobrir perfeitamente. 
Da mesma forma, o Altíssimo é o melhor esconderijo, refúgio 
e fortaleza que você pode ter. E a única coisa que você precisa 
fazer é habitar nele; e ele o fará descansar. Sua proteção é fazer do 
Senhor seu lugar de refúgio e esconderijo.

Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua 
habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à 
tua tenda (Sl 91.9,10).

Se quiser estar preparado para os abalos que virão, fique 
oculto em Deus. Fique sensível à sua voz e faça o que ele lhe 
mandar fazer sem questionar. Em Atos 2, ele dirigiu os cristãos 
a vender suas propriedades para ajudar os necessitados. Sabe 
quem levou o prejuízo? Todos os compradores, porque, pouco 
tempo depois, o exército de Roma veio e arrasou tudo.  

obediêNcia imediata e a proteção de deus

Um exemplo mais recente e muito surpreendente aconteceu 
com um grupo de cristãos armênios que escapou de um 
genocídio entre 1915 e 1917, quando o Império Otomano 
obrigou mais de um milhão de armênios a deixar suas vilas 
e cidades em direção a matas e desertos da Síria e Mesopotâ-
mia, onde foram atirados de penhascos, queimados vivos ou 
abandonados para morrer de fome. Décadas antes de acon-
tecer esse extermínio étnico, em 1855, o “menino profeta” 
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russo, Efim Gerasemovitch Klubniken, alertou um grupo 
de armênios cristãos pentecostais dessa tragédia terrível que 
estava para sobrevir à Armênia. 

Aos 9 anos de idade, analfabeto, passando sete dias em 
oração e jejum, “ele estava sentado em seu casebre e viu diante 
de si uma visão de gráficos e uma mensagem numa bela escrita à 
mão. Efim pediu caneta e papel. E por sete dias, sentado à mesa 
de madeira bruta em que sua família comia, ele copiou, com 
muito trabalho, o formato das letras e diagramas que passaram 
diante de seus olhos. Quando ele terminou, o manuscrito foi 
levado até as pessoas na vila que sabiam ler. A conclusão foi 
que esse menino não alfabetizado havia escrito em caracteres 
russos uma série de instruções e avisos. Em algum ponto especí-
fico do futuro, o menino escreveu, todos os cristãos na Armênia 
estariam em perigo terrível. Ele predisse um tempo de tragédia 
indescritível para a Armênia, quando centenas de milhares 
de homens, mulheres e crianças seriam brutalmente assassi-
nados. Chegaria o tempo, ele alertou, em que todos na região 
deveriam fugir. Eles deveriam ir a uma terra do outro lado do 
mar. Embora ele nunca tivesse visto um livro de geografia, o 
menino-profeta desenhou um mapa para onde exatamente os 
cristãos em fuga deveriam ir. Para o espanto dos adultos, ele 
desenhou o Oceano Atlântico! Não havia dúvida disso, nem da 
identidade da terra do outro lado: o mapa claramente indicava 
a costa leste dos Estados Unidos da América”.3

Quem contou esse testemunho impressionante foi 
Demos Shakarian (1913-1993), fundador da ADHONEP, 
cujo avô deixou a Armênia para ir morar em Los Angeles, 
EUA, antes de acontecer o Avivamento da Rua Azusa. 
O menino-profeta escreveu que Deus os abençoaria e 

3 Leia mais em http://juliosevero.blogspot.com.br/2015/04/armenia-o-primeiro-pais-
-cristao-do.html
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prosperaria, e faria com que sua semente fosse bênção para 
as nações. E que todos que ficassem ali pereceriam. E a 
profecia se cumpriu na íntegra.

Portanto, o Salmo 91 tem a promessa de Deus de que 
podemos escapar dos olhos da serpente (Ap 12.14). Mas isso 
requer que sejamos surdos e cegos para as vozes do mundo e 
que ouçamos somente a voz de Deus. Aqui na terra, ninguém 
tem controle sobre nada do que vai acontecer. O quartel-gene-
ral de Deus está nos lugares celestiais. Seus planos, estratégias 
e mapas estão lá. Ele não precisa nos ensinar tudo, só precisa 
mostrar o próximo passo. Nossa parte é ficar ao alcance da 
rádio de Deus, em comunicação com sua voz. Fora do escon-
derijo do Altíssimo não temos proteção. 

O lugar mais seguro da terra é dentro da perfeita vontade 
de Deus. Você deve levar Deus a sério e ouvir sua voz para estar 
no lugar certo na hora certa. Deus está organizando suas tropas 
no mundo inteiro, e seus soldados precisam estar debaixo de 
sua nuvem e direção. O grande abalo vem, e não podemos 
confiar no braço da carne, nem no dinheiro, nem nas circuns-
tâncias, nem no governo. Confie em Deus e faça dele seu refú-
gio. Ouça e obedeça à sua voz e você estará seguro, protegido e 
guardado pelo Altíssimo.  

6. oração iNcessaNte e perseveraNte

Então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, 
e disse aos discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali 
orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, 
começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A 
minha alma está triste até a morte; ficai aqui e vigiai comigo. 
E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra 
e orou, dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este 
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cálice; todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. 
Voltando para os discípulos, achou-os dormindo; e disse a 
Pedro: Assim nem uma hora pudestes vigiar comigo? VIGIAI 
E ORAI, PARA QUE NÃO ENTREIS EM TENTAÇÃO; 
O ESPÍRITO, NA VERDADE, ESTÁ PRONTO, MAS A 
CARNE É FRACA (Mt 26.36-41).

Não é só nossa carne que é fraca, a carne de Jesus também 
era fraca. Jesus não tinha uma carne humana diferente da 
nossa. “Porque não temos um sumo-sacerdote que não possa 
compadecer-se das nossas fraquezas; porém um que, COMO NÓS, 
EM TUDO FOI TENTADO, mas sem pecado” (Hb 4.15). Ele 
estava “triste até a morte”. Sabia que estava prestes a sofrer um 
abalo pessoal tão grande que não teria capacidade de suportá-
-lo se não estivesse orando e vigiando. Sabia que enfrentaria o 
sinédrio, Pilatos e Herodes e que seria ridicularizado, cuspido, 
açoitado e crucificado. Estava se sentindo tão fraco que 
chamou os três discípulos mais íntimos para ajudá-lo.

Depois de um tempo orando, encontrou-os dormindo! 
Nem por uma hora puderam vigiar com ele. Teve de prepa-
rar-se sozinho, fazendo aquelas orações angustiantes no 
Getsêmani. No fim, mesmo sem receber a ajuda de ninguém, 
estava pronto para qualquer coisa. Seu espírito estava quieto 
e seguro. Acusaram-no de tantas coisas e tentaram-no até o 
último ponto, e ele não cedeu. Ficou calado como uma ovelha 
indo para o matadouro. 

Se esse foi o caso com o próprio Jesus, quanto mais nós 
precisamos de preparação para a hora de provação que está 
vindo sobre o mundo inteiro! 

Mas lembre-se: não é orar para se sentir bem e depois dizer 
que orou. Não é orar para se sentir espiritual. Não adianta 
levantar-se às 5h30 da manhã para orar e ficar “admirado” 
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com sua própria espiritualidade! Isso é “sem-vergonhice” da 
carne. É carnalidade não orar e é carnalidade se achar espiritual 
porque ora. Você não está fazendo um grande favor para Deus 
quando ora. Jesus disse: “Ore, porque o espírito é forte, mas 
a carne é fraca”. Se quiser resistir no dia mau, ore! Não é por 
Deus, é por você mesmo. É você quem precisa de oração. 

Orar e vigiar é o segredo para você não se tornar poeira 
que o vento leva no dia do grande abalo. Você acha que dá 
para enfrentar os últimos dias sem oração e sem ler a Palavra 
constantemente? Você acha que adianta saber tudo da vida dos 
atores e atrizes, as últimas novidades musicais e do cinema e 
não saber ouvir a voz de Deus? Quando a tempestade chegar, 
quantos continuarão de pé? Quando a lei nos proibir de 
reunir-nos publicamente, quantos brilharão em suas casas e se 
tornarão um ponto de apoio para outras pessoas? 

Você já decidiu que ficará firme mesmo que ninguém mais 
esteja servindo a Deus? Graças a Deus pela Bíblia, pelos pasto-
res, pelas reuniões e encontros, mas haverá dias em que não 
poderemos mais contar com isso. A única coisa que permane-
cerá firme será a Palavra de Deus gravada em nosso coração. 
Por isso, faça seu dever de casa hoje para tirar dez no dia da 
prova. A oração perseverante fortalece nosso espírito em Deus 
e nos torna inabaláveis no dia mau.



Em conclusão, quero oferecer algumas orientações para 
qualquer tipo de oração: coletiva, individual, 24/7, em 
grupos caseiros, em reuniões gerais e no lugar secreto.

a. há um caNal aberto eNtre você e deus quaNdo 
você ora 

Assim como não adianta ligar para um celular descarregado ou 
no silencioso porque toca, toca e ninguém atende, da mesma 
forma se o seu espírito estiver descarregado ou no silencioso, 
você não conseguirá ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que Jesus 
é a escada que liga o céu à terra e que os anjos sobem e descem 
por ela (Gn 28.12). Mas de que adiantará essa escada se você 
estiver o tempo todo no silencioso ou sem bateria? Saiba que 
uma forma de “carregar a bateria” do seu espírito é orar e ficar 
atento para ouvir a voz de Deus. Mas Deus fala quando ele 
quer, não necessariamente quando você quer. Então, mante-
nha o canal aberto, pois, no momento certo, Deus vai falar, e 
isso pode fazer toda a diferença na sua vida. 

Capítulo 3

ORIENTAÇÕES PARA A ORAÇÃO
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Oração não é só fazer uma lista de pedidos. Isso é válido, 
mas as Escrituras nos exortam a orar sem cessar (1 Ts 5.17), 
noite e dia (1 Tm 5.5; Lc 18.1,7), perseverando e não desani-
mando. Isso significa que não basta aquela “oraçãozinha” que 
apenas relaciona os pedidos, até porque ele já sabe do que 
você precisa (Mt 6.7,8). Mesmo que Deus já saiba de todas 
as coisas, ele se agrada de que expressemos a nossa dependên-
cia e confiança nele como filhos amados. Mas o propósito 
principal da oração não é esse, e sim manter um canal aberto 
entre você e Deus.

Orar não é “dar informações” para Deus. Orar é dar sua 
atenção irrestrita a ele e se dispor a ouvir sua voz. É usar, por 
meio de Jesus, a escada pela qual os anjos sobem e descem. 
Mas você não receberá recado algum se não orar. Temos 
muita dificuldade de manter o foco em Deus quando não 
estamos orando. O exercício de escolher palavras e dirigi-las 
a Deus faz nosso espírito e nossa mente ficarem atentos. 
Porém, é muito mais importante o que ele nos fala enquanto 
oramos do que o que nós falamos. Por isso, enquanto estiver 
falando com ele, preste atenção às reações de Deus, às expres-
sões de seu rosto. 

É claro que estou falando metaforicamente, pois não 
vemos nada visível enquanto oramos. Mas não é só com os 
olhos que é possível “ver”. De fato, geralmente fechamos 
os olhos enquanto oramos para não nos distrairmos com o 
visível. Com os olhos do espírito, podemos sentir as reações 
do Espírito Santo enquanto oramos, mas somente se pres-
tarmos muita atenção. No início, isso parece bobagem, e 
não conseguimos discernir nada. Na maioria do tempo, 
pode parecer que estamos falando sozinhos. Mas, se perse-
verarmos em oração, aos poucos começaremos a ouvir a voz 
mansa e suave de Deus. 
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É válido orar dirigindo, lavando os pratos ou fazendo 
qualquer outra coisa? Sim, mas sua atenção não estará irres-
trita. Se quisermos orar sem cessar, é óbvio que precisare-
mos aprender a orar assim. Mas não devemos ficar restritos 
a isso. Precisamos de momentos nos quais a nossa atenção 
na oração é total. Quanto mais tempo dedicarmos à oração 
com atenção exclusiva a Deus, mais teremos facilidade em 
orar enquanto estivermos envolvidos com outras atividades. 
Oração é o caminho aberto entre o céu e a terra. Mesmo 
que não ouça nada, mantenha o canal aberto, porque Deus 
quer falar. 

b. a importâNcia da oração de cada um

Na oração coletiva, é importante que todos estejam envol-
vidos. O que tem mais efeito: dez pessoas orando por uma 
hora ou uma pessoa orando por uma hora? Certamente, a 
primeira opção. Não é tão importante o tamanho da oração 
de uma pessoa, mas quantos estão levantando sua voz. 
Na oração coletiva, sinto o sorriso de Deus quando ouço 
os irmãos dirigindo-se a ele. Cada nova voz toca Deus de 
maneira diferente. E não precisa ser uma oração “bonita”. 
Criança, jovem, velho, mulher, homem, culto, inculto, 
não importa; o que importa é ser mais uma voz orando. O 
impacto no céu aumenta a cada nova pessoa que endossa o 
coro. 

Deus quer ouvir a voz da Igreja. Por isso, aprenda a 
ouvir e a apreciar a oração dos irmãos. Se Deus dá valor à 
oração de cada um presente na reunião, nós também deve-
mos dar. Após ter orado várias vezes, fique calado a fim de 
que quem ainda não orou tenha espaço para fazê-lo. Muitas 
vezes, Deus fala comigo por meio da oração de outra pessoa. 
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Ele usa os irmãos para falar conosco. Se a oração dos irmãos 
chega aos céus e toca o coração de Deus, deve tocar o nosso 
também. O Espírito Santo está nas pessoas, e, quando elas 
oram, somos ministrados por Deus. 

Se Deus gosta da oração da Igreja, você também precisa 
gostar. Por outro lado, você que nunca ora ou ora muito 
pouco precisa levantar sua voz e orar. Abra a boca e ore 
qualquer coisa, pois Deus quer ouvir sua voz. O que você 
vai dizer na oração, o Espírito Santo lhe dará na hora. É 
importante que ore o que está no seu coração e faça sua voz 
ser ouvida. 

c. só se apreNde a orar, oraNdo 

A Bíblia diz que não sabemos orar como convém (Rm 
8.26). Você pode pensar que não compensa orar na reunião 
de oração, pois sua oração talvez seja “muito curta” ou 
“muito simples”. Isso não é verdade. Sua perseverança junto 
com os irmãos é muito importante. De repente, você pode 
ser tocado por uma frase na oração de outro irmão. Ore 
sobre aquilo, nem que seja por alguns segundos. Você pode 
fazer orações curtas várias vezes. O importante na oração 
não são as palavras, mas sentir o que Deus sente, pensar o 
que ele pensa. 

Temos riquezas entre nós que não estão sendo aproveita-
das. Por exemplo, há pessoas em casa sentindo solidão. Em 
vez de ligar a televisão, por que não vai orar? Orar é como 
exercitar os músculos: quanto mais são exercitados, mais 
crescem. Vá, nem que seja para aprender a ficar quieto na 
presença de Deus. Seu lugar secreto é um lugar onde o canal 
entre você e Deus está aberto; os assuntos surgem, e o Espí-
rito Santo vai ajudá-lo a orar.
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d. use de violêNcia 

Quando me mudei de volta para Jundiaí, foi difícil para mim 
participar das orações das 5h30 da manhã. É muito fácil 
arranjar uma desculpa para não ir: “Estou muito cansado”; 
“Estou desanimado”; “Não estou me sentindo bem”, e por aí 
vai. Saiba que para ler a Bíblia, orar ou criar um hábito espi-
ritual como o de participar das reuniões da igreja só existe um 
método: usar da violência do reino (Mt 11.12). A Bíblia fala 
de arrancar o olho, cortar o braço, ou seja, fazer algo violento 
para quebrar o encantamento das coisas materiais e produzir 
hábitos saudáveis (Mt 18.8,9). 

Faz parte da aliança com o Corpo de Cristo cumprir certas 
obrigações. Aja com violência e cumpra seus compromis-
sos. Pode acontecer que, quando chegar ao local, por alguns 
momentos se arrependa de ter ido. Mas depois se sentirá muito 
melhor do que se tivesse ficado em casa dormindo. Quantos 
momentos preciosos nós perdemos com Deus porque troca-
mos o encontro com ele por tolices? 

Quando você chegar à eternidade, talvez pense com pesar: 
“Como fui capaz de deixar outras coisas me vencerem quando 
eu poderia ter-me encontrado mais com Deus?”. Esteja vigi-
lante para que as coisas materiais não amorteçam sua mente, 
deixando-o sem o senso prioritário de valores. Use da violên-
cia do reino para romper esse encantamento carnal; você terá 
experiências inesperadas e surpreendentes com Deus. 

Usar de violência é dizer: “Eu quero o Reino de Deus em 
primeiro lugar. Vou me preparar para os dias que virão. Não 
vou ser mole, mas radical para o Reino de Deus. Vou ler a 
Bíblia toda em um ano. Vou orar e buscar a Palavra. Eu quero 
Deus”. Mas nada de conversa mole; diga isso e aja.
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e. f u j a  d a  a r m a d i l h a  d e  j u st i ç a  p r ó p r i a  e  d e 
julgameNto alheio 

Não pratique nem uma dessas orientações acima só para 
melhorar seu currículo com Deus e os irmãos. Não faça essas 
coisas para sentir-se bem. Só as faça se realmente sente sede 
e fome de Deus. Você não vai ficar melhor do que ninguém 
com a prática dessas coisas nem pior do que ninguém se não 
as fizer. Essas práticas não o tornarão superespiritual. Sua 
motivação deve ser: eu quero Deus em minha vida. Fuja da 
armadilha de justiça própria e de julgamento alheio. Fome 
e sede de Deus devem ser o principal motivo de decidir pela 
prática dessas coisas.

Por exemplo, você não reclama quando precisa levantar-
-se de madrugada para viajar, pois a viagem foi fruto de sua 
decisão. Da mesma forma, não reclame de acordar cedo para 
orar, pois foi você quem decidiu orar. Não encare essa disci-
plina como uma cobrança de Deus ou da igreja. Ore, leia e 
pratique a Palavra por amor a Deus, porque você deseja rece-
ber vida divina. Se quiser mais de Deus, ele o esperará. Una 
sua vontade à vontade do Senhor, livre-se das distrações e das 
amarras, porque ele anseia por encontrar-se com você muito 
mais do que você imagina. Que ele cresça e você diminua; 
que haja mais dele e menos de você (Jo 3.30).

Meu desejo é que Deus nos desperte e nos tire da moleza 
e da mornidão. Que a Palavra de Deus esteja em sua mente 
de dia e de noite, ao levantar-se e ao deitar-se. Que os nossos 
olhos sejam abertos para o grande abalo que vem sobre o 
mundo. Que Deus avive sua Igreja e faça dela uma verda-
deira “casa de oração” (Mt 21.13). Que ele levante muitas 
torres de oração 24/7 no Brasil. Que sua chama esteja acesa 
nos lares cristãos. Que ele nos dê a violência do reino para 
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nos desprender de distrações e amarras. Que o encantamento 
carnal seja quebrado a fim de sermos um povo que ouve e 
obedece à sua voz. Que você e sua família estejam inabaláveis 
no meio do grande abalo que virá. Amém!
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