“...olhando firmemente para o Autor e Consumador da
nossa fé Jeus,o qual,em troca da alegria que lhe estava
proposta,suportou a crus,não fazendo caso da ignomínia,e
está a destra de Deus.” - Hebreus 12:2

Olhando para o Alto
Rita de Cássia Andrade

Eu não sei qual é o seu objetivo em ter vindo hoje nesta reunião, mas saiba que Aquele que
está conosco é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você possa
estar pensando neste momento. Então, feche os teus olhos e vamos adorar Aquele que é
digno de ser adorado.
“Oh Pai! Nesta noite declaramos que Tu és Deus extraordinário, que Tu és Santo, que Tu és
tremendo, que Tu és Aquele que faz do nada tudo. Tu és Aquele que levanta o abatido, tu és
Aquele que faz maravilhas acontecerem em nosso meio. Tu és Aquele que arrebenta com
todas as cadeias diabólicas e malignas, Tu és um Deus maravilhosamente bom e generoso.
Nessa noite Senhor, louvamos o Teu Nome pela presença mais importante entre nós, que é
a presença do teu Espírito Santo. E que Ele esteja revelando a Tua Verdade, a Tua Palavra
para cada um de nós, porque Tu és um Deus Perfeito.
Muito obrigada Pai pelo Teu extraordinário, muito obrigada porque Tu és um Deus
Extraordinário, que faz o extraordinário por cada um de nós. Que haja em nosso meio
entendimento e revelação da Tua Palavra. Muito obrigada Pai pelo Teu mover dentro de
nós e que aquela pessoa que está cheia de dúvidas, possa sair daqui sabendo que Tu és
Aquele que chega e faz tudo ser tão diferente do que ela havia pensando e que tudo seja
claríssimo diante dos seus olhos. Que esta pessoa, tenha uma experiência tremenda e
maravilhosa de encontro com o Criador do Universo. E no Nome poderoso de Jesus Cristo
eu lanço a rede ao mar! Amém!”
Eu quero dizer que é uma honra e um prazer imenso poder estar aqui, em Eunápolis,
compartilhando com todos vocês daquilo que Deus tem sido na minha vida.
Nestes últimos dias o Senhor tem falado algo ao meu coração que eu quero dividir com
todos, porque se você tiver o seu entendimento aberto pelo Espírito Santo, tudo poderá ser
muito diferente, a partir de agora, em sua vida!
Se você compreender a grandeza e o poder do Senhor, tudo será transformado em seu
coração. Saibam que cada um de nós tem um chamado no Corpo de Cristo. O seu
chamado não é igual ao meu chamado, mas todos nós, que nascemos de novo através da
obra redentora de Cristo, temos um chamado para servirmos em amor Àquele que tudo
pode e que já fez tudo por nós, que é Jesus Cristo! Então, se faz necessário que
compreendamos a grandeza deste Amor derramado na cruz., para podermos seguir neste
mundo de triunfo em triunfo!
Eu vou ler alguns textos com vocês, mas desejo realçar nesta reunião o que Deus tem
falado ao meu coração. E o que Ele tem falado Rita?
Ele tem me falado para tirar os olhos das circunstâncias adversas. E se nesta noite você
tirar os teus olhos de você mesmo, se nesta noite você tirar os teus olhos daquilo que você
sente, daquilo que está perturbando a sua vida e firmar os teus olhos num Deus que é
Extraordinário, se você olhar para o alto, você vai experimentar a grandeza e o poder de
um Deus que é simplesmente Amor!

Esta decisão é pessoal e é algo que ninguém poderá fazer por você. Eu não falo de um Deus
que não pode mudar uma situação. Da mesma forma que Deus tem feito comigo Ele faz
com você. Tudo o que você precisa é tomar a decisão de olhar para Ele que é incrivelmente
extraordinário em Poder!
Agora, se você continuar olhando a tua circunstância, a tua verdade, você não chegará a
lugar nenhum e aí está o problema! Se eu olhar aquilo que eu sou, na minha própria força,
eu não venço nada, não consigo nada.
Quero fazer uma pergunta para todos vocês, mas não precisam responder para mim, só
respondam para vocês mesmos, que é a seguinte pergunta: Você é forte e corajoso para
amar a Deus acima de todas as coisas?
Mas o que é ser forte e corajoso para amar a Deus acima de todas as coisas, Rita? Significa
ser forte para ficar na Palavra de Deus e corajoso para praticá-la, diante das circunstâncias
que você tem enfrentado, deixando de lado a sua vontade, para fazer a vontade de Deus!
O evangelho não é uma brincadeira. A verdade de Deus não é uma brincadeira. Não dá
para você brincar de ser um cristão. Se você continuar brincando de ser cristão, vou dizer
para você querido e querida, que você está enganando a si mesmo, como está escrito em
Tiago 1:22, “Tornai-vos, pois praticantes da Palavra e não somente ouvintes,
enganando-vos a vós mesmos”.
Você está enganando a si mesmo? Não tenha medo de olhar claramente para a sua própria
vida. Porque se a sua vida não está mudando, não está frutificando tem alguma coisa
errada. Jesus diz que somos luz do mundo! Luz não fala se enxerga! É por isso que hoje há
um apelo, há um chamado de Deus para você e para mim, para que estejamos nos
posicionando naquilo que Ele diz que somos em Cristo Jesus, para aquilo que já foi feito
para todos nós através da obra redentora do Seu Filho! Por isso, a decisão é agora! Eu
tenho que decidir por mim nesta noite, se vou olhar somente para o que Jesus já fez por
mim na cruz do calvário ou se vou continuar olhando para aquilo que não é nada! É uma
decisão pessoal! Vamos ver aqui em Provérbios 23:5, em sua primeira parte: “Porventura,
fitarás os olhos naquilo que não é nada?”
Porventura você vai continuar insistindo Rita, em ficar olhando aquilo que não é nada ou
você vai decidir olhar para a cruz vazia, que diz para você que o seu Redentor vive para
sempre?
A minha resposta é: Vou olhar para o alto, pois eu creio que o meu Redentor vive para
sempre! Aleluia! Eu não quero mais olhar para as minhas fraquezas, eu quero olhar para o
Amor do meu Criador que criou o céu e a terra e provou na cruz de Cristo o quanto Ele me
ama!
Se nesta noite você tirar os olhos, junto comigo, daquilo que você esta sentindo, se você
tirar os olhos do teu casamento que está morto, da tua circunstancia adversa e tomar a
decisão de amar a Deus acima de todas as coisas, você vai experimentar o extraordinário
dele em sua vida. Porque eu estou falando que é assim? Não! É porque a Palavra de Deus
diz que é assim!
Nós temos que começar a entender pela Palavra o que é fitar os olhos nas promessas de
Deus! Temos que aprender a tirar os nossos olhos deste mundo, porque este mundo jaz no

maligno, como João diz em sua 1 Epístola 5:19: “Sabemos que somos de Deus e que o
mundo inteiro jaz no maligno.”
Será que você sabe que você é de Deus? Boa pergunta para fazermos a nós mesmos, não?
Não importa aquilo que a Rita acha, não importa aquilo que a Rita pensa, importa aquilo
que Deus diz; aquilo que Deus pensa! É por isso que todo aquele que nasceu de novo, tem
toda a condição em Deus para ter a mente de Cristo! Ele deixa a antiga natureza, para
caminhar na nova natureza, renovando a mente pela Palavra de Deus, porque ele trás
dentro de si uma nova vida, que é a Vida de Cristo!
Vamos ler Romanos 12:2 que fala sobre isto: “E não vos conformeis com este século, mas
transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a
boa, agradável e perfeita vontade de Deus”.
É tendo a mente renovada que vamos sendo transformados de glória em glória! E vamos
tendo o nosso comportamento mudado pela Palavra vivificada dentro de nós, pelo Espírito
Santo! Passamos a ser identificados no mundo como aquele que leva o nome de Jesus. Eu
não levo o nome de uma denominação, de um ministério! Eu sou uma cristã. Eu levo o
nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo! E Ele não é uma religião! Ele é o Filho do
Deus Vivo que deu a vida por mim e por você! Qual é o nome que você leva? Quem é você
diante do Criador?
Aprenda a desenvolver um relacionamento pessoal com Deus e não existe idade para isso.
É a sua decisão que determina agora aquilo que você quer ser. Então você pode ser muito
mais que um vencedor, muito mais que um vitorioso em todas as áreas de sua vida, pois só
depende da tua decisão em seguir a Cristo!
Comece a pensar assim: Quem é o diabo para afrontar a Palavra do Deus Vivo na minha
vida? Ele é nada!
Então não pense que ele é alguma coisa porque ele é nada! Porque o Senhor já nos deu
infinitamente mais do que tudo aquilo que você possa pensar ou imaginar ou pedir a Ele.
Infinitamente mais!
Saibam que Deus não é contra nós, Ele não nos condena. Jesus veio ao mundo para
destruir as obras do diabo, como está escrito em 1 João 3:8: “Aquele que pratica o pecado
procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se
manifestou o Filho de Deus: para destruir as obras do diabo”.
Jesus veio nos resgatar de uma condição totalmente destruída e nos dar uma nova vida,
uma nova condição nele, mudando o nosso caráter. Temos hoje o caráter de Cristo sendo
formado em nós, dia após dia, conforme a nossa submissão a Palavra de Deus,
obedecendo ao que ela nos orienta, diante de cada circunstância. O meu caráter vai sendo
transformado dia após dia para que eu tenha o caráter de Cristo. E para que isto comece a
acontecer, eu preciso aprender a agradar somente ao Senhor e não mais a mim mesma ou
a alguém! Lá em Gálatas 1:10 Paulo diz o seguinte: “Porventura, procuro eu, agora, o
favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a
homens, não seria servo de Cristo”.
Eu não tenho que agradar a ninguém, e nem a mim mesma, pelo contrário, preciso

aprender a aborrecer a minha carne, pois tenho que agradar ao único que é digno de ser
honrado, que é Jesus, o Senhor dos senhores!
Jamais conseguiremos enganar a Deus. Não adianta querermos ser uma coisa aqui fora,
que não somos por dentro, porque lá na frente eu serei humilhada e envergonhada, porque
eu falo algo que eu não sou, que eu não vivo na minha prática diária do Evangelho de
Cristo! Eu digo que tenho facilidade de perdoar as pessoas e que já as tenho perdoado,
mas lá dentro de mim está crescendo uma raiz de amargura, que está contaminando tudo
ao meu redor, pois não perdoar é andar em trevas! É morte em nossa vida!
Isto tem que ser muito claro para você. Falta de perdão é andar em trevas! É andar em seu
próprio entendimento natural, se justificando, quando está escrito em 1 João 4:20-21: “Se
alguém disser: Amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso; pois aquele que não ama a
seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos, da parte dele,
este mandamento: que aquele que ama a Deus ame também a seu irmão”.
Deus tem resposta para todas as nossas indagações em Sua Palavra. Você já parou para
pensar no que Deus diz a respeito do seu casamento?
O importante a respeito do seu casamento não é aquilo que o mundo diz, e sim o que o
Senhor te orienta através da bíblia! Se Ele nos diz em Sua Palavra que somos uma só carne
com os nossos maridos, então somos uma só carne e louvamos a Ele por esta promessa
ser real em nossas vidas, como está escrito em Marcos 10:2-9: “E, aproximando-se alguns
fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: É lícito ao marido repudiar sua mulher?
Ele lhes respondeu: Que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar
carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: Por causa da dureza do vosso
coração, ele vos deixou escrito esse mandamento: porém, desde o princípio da criação,
Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe ( e unir-se-á a
sua mulher), e, com a sua mulher, serão os dois uma só carne. De modo que já não são
dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem”.
E quanto aos seus filhos? Se Ele nos diz em Isaías 54:13: “Todos os teus filhos serão
ensinados do Senhor; e será grande a paz de teus filhos”.
Se está escrito, eu creio! Eu começo a louvar a Deus por esta promessa ser real na vida dos
meus filhos e pronto! É simples, assim! Eu tiro os meus olhos dos meus filhos e firmo os
meus olhos na Promessa de Deus! O evangelho é uma vida de prática, é um crescimento, é
um andar em Deus, não de ouvir, mas de obediência ao que Ele nos diz em Sua Palavra! É
um andar de poder para transformar vidas.
No livro de 2 Crônicas 20:12 vemos um homem tirando os olhos de uma circunstância e
decidindo olhar somente para o poder de Deus. Então, olha o que Josafá falou: “Ah! Nosso
Deus, acaso, não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há
força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o
que fazer; porém os nossos olhos estão postos em ti”.
Lembra que nós começamos lendo Provérbios 23:5? O Senhor pode transformar
radicalmente toda a condição da sua vida, da tua circunstância. Como? Através da sua
decisão em enxergar a tua circunstância como Ele enxerga.
A mudança começa em mim, pois a circunstância pode permanecer, mas eu decidi não

olhar mais para a circunstância como eu olhava antes, mas olhar para a Palavra de Deus
que me ensina a olhar tudo como Ele vê. Eu pergunto agora: Deus enxerga derrota ou
vitória?
Ele sempre enxergará vitória para você e para mim, que cremos nele! Pois aquela
circunstância diante do Senhor é nada.
Quando Josafá olhou uma situação que ele não tinha como resolver, ele decidiu buscar
aquele que detém todo o poder para livrá-lo daquela condição de fracasso. Ele deixou de
confiar na sua própria força, para confiar na força daquele que poderia salvá-lo com o seu
braço forte: Deus! Olha o que está escrito no versículo 13: “Todo o Judá estava em pé
diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos”.
Olha o versículo 18: “Então, Josafá se prostrou com o rosto em terra; e todo o Judá e os
moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram”.
Todos em unidade se colocaram diante de quem? De um homem? Não! Diante do Senhor,
em unidade, em entendimento da verdade, sabendo que a resposta vem daquele que tudo
pode fazer por nós.
E de que maneira eles se posicionaram diante de Deus? Posicionaram-se em adoração!
Aprenda a adorar ao seu Deus! A adoração a Deus é um princípio espiritual poderoso,
para fazer você enxergar toda a sua circunstância assentada no trono da graça de Deus!
Você vai aprender a olhar tudo como Deus olha assentado em seu trono de poder!
E como é adorar a Deus? É simples! Levante as suas mãos para o alto e comece a declarar o
seu amor ao seu Criador.
Quando o povo de Israel saiu do Egito, sendo conduzido por Moisés, rumo a terra
prometida, chegaram a um determinado lugar, onde eles tinham o exército inimigo de
faraó vindo por trás, e na frente o mar Vermelho, impedindo a passagem.
Neste momento de dificuldade e de decisão, tendo em vista a circunstância que os oprimia,
o povo se desesperou e começou a murmurar contra Moisés e contra Deus.
Assim procedemos muitas vezes, quando deixamos de confiar na Palavra de Deus, para
darmos mais crédito àquilo que estamos vendo ao nosso redor.
Vamos ler esta passagem em Êxodo 14:10-16: “E, chegando Faraó, os filhos de Israel
levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito; então
os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será, por não haver
sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos
trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito: deixanos, para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que
morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais; aquietai-vos e
vede o livramento do Senhor que, hoje, vos fará; porque os egípcios, que hoje vedes,
nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o
Senhor a Moisés: Por que clamas a Mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu,
levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel
passem pelo meio do mar em seco”.

Olha a postura de Moisés que permaneceu firme, dando condição para Deus agir de uma
maneira sobrenatural, como poderemos ler nos versículos seguintes.
Nunca murmure! Pelo contrário, abra a sua boca para louvar a Deus pela Graça dele
derramada sobre a sua vida!
Em Êxodo 15:1-3 Moisés diz: “Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente;
lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico; Ele
me foi por salvação; este é o meu Deus; portanto, eu o louvarei; ele é o Deus de meu pai;
por isso, o exaltarei. O Senhor é homem de guerra; Senhor é o seu nome”.
Aprenda a cantar ao Senhor seu Deus, porque Ele gloriosamente triunfou sobre satanás
na cruz! Ele nos fez mais que vencedores através de Cristo Jesus! Aleluia!
A Palavra diz em Hebreus 12:2, “Olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé,
Jesus”. Nós temos que olhar firmemente para o Autor e Consumador da nossa fé que é
Jesus.
Olhar firmemente, com firmeza, com olhar fixo, para aquele que tudo fez por nós na cruz
do calvário. Jesus não morreu em vão na minha vida! Jesus morreu em vão na sua vida?
Só você pode responder.
Você vai deixar o diabo ficar falando uma porção de mentiras na sua mente, fazendo você
desviar o teu olhar da Verdade de Deus para olhar enganos e mentiras? Você vai deixar o
diabo destruir a tua casa, destruir teus filhos, os teus negócios, porque você vai olhar mais
uma circunstância que ele mostra do que aquilo que a Palavra do Senhor diz?
Como eu disse no começo, Deus quer que tiremos os nossos corações daquilo que
achamos que tem muito valor, para valorizarmos o amor dele por nós! Eu tenho que
colocar o meu coração no maior valor que é a Palavra, que é Cristo, aquilo que Ele fez por
mim, porque o extraordinário de Deus não poderá acontecer na minha vida e nem na sua
vida se você continuar valorizando aquilo que não é nada. Você vai ficar simplesmente no
engano.
Evangelho é vida restaurada, vida transformada. Evangelho é mudança de valores. Não dá
para eu seguir Jesus carregando comigo antigos valores, não tem jeito. Infelizmente,
poucos estão tendo este entendimento, poucos estão deixando os valores antigos para
seguir o Senhor Jesus.
Se você quiser você poderá fazer muita diferença nesta cidade. Você poderá fazer muita
diferença em Eunápolis. Por um único motivo: você decidiu ser exatamente o que a Palavra
diz para você ser em Cristo Jesus! Busque conhecer o seu Deus!
Quando o povo de Israel ouviu o barulho dos carros de faraó vindo atrás deles, a Palavra
diz que eles olharam para trás, olharam a circunstância e o medo entrou no coração deles.
Eles começaram a murmurar, a reclamar diante de Deus.
O problema não está em Deus. O problema está em mim, está em você. Se deixarmos de
crer na Palavra de Deus e olharmos o barulho que Satanás está fazendo para desviar a
nossa atenção do alvo, que é Cristo, iremos perecer.

Como eu comentei ontem, um dia eu falei para o Senhor que eu não queria mais as minhas
verdades, mas a Verdade dele em minha vida. Em João 8:32 lemos: “E conhecereis a
verdade, e a verdade vos libertará”.
Quando você conhece a Verdade de Deus, você se torna livre!
Deus não me obriga a amá-lo, não me obriga a obedecê-lo! Nada é por obrigação. Você não
tem que fazer nada para receber de Deus. Não é por merecimento, é por amor, tudo é por
amor. Tudo é pela Graça dele sobre nós! Então, não deixa o diabo dizer para você que você
é nada, porque ele é mentiroso. Lembra que a tua vida custou a vida do filho do Deus vivo.
Será que isto diz algo ao teu coração? Isto fala alto dentro de mim!
Quando eu olho a minha vida, quando as vezes eu me sinto lá para baixo, eu paro e penso
que Deus me amou com tamanho amor que ele foi capaz de dar o próprio filho por mim,
então, eu tenho valor.
Eu posso não ter valor diante de uma sociedade. Eu posso não ter valor diante de um
grupo de pessoas, eu posso não saber ler nem escrever, eu posso falar e escrever tudo
errado, não importa! Para Deus eu sou extremamente importante. Eu custei a vida do filho
dele e isso tem sido muito marcante na minha caminhada cristã!
Eu tenho parado, e refletido no que eu estou fazendo com o tempo que o Senhor tem me
dado. Eu não posso mais gastar o meu tempo de qualquer jeito, eu não posso mais perder
tempo. Eu decidi que quero gastar o tempo que me resta neste mundo, para servir ao meu
Criador, servir ao meu Senhor Jesus.
Isto requer renúncia? Sim. Só que quando você renuncia por amor é tremendo, porque
você faz porque você ama, porque você quer. Ele é o objeto do meu amor. Você é
apaixonado, apaixonada por Jesus? Eu sou!
O Senhor sabe o que está se passando com você. E Deus quer responder ao clamor do teu
coração. O Senhor quer ser a diferença em sua vida, não amanhã, mas agora! Porque eu
não sei se estarei viva amanhã. Em Tiago 4:13-14 lemos: “Atendei, agora, vós que dizeis:
Hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e
teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois,
apenas, como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa”.
O tempo mais importante da minha vida se chama hoje, quando eu tenho o poder da
decisão. Porque eu não sei quanto tempo me resta de vida aqui na Terra. Será que tenho
ainda vinte e quatro horas? Será? Ninguém sabe o dia que irá morrer. Em Colossenses 3:2
está escrito: “Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra”. Pensa nas
coisas do alto, pensa nos valores eternos que precisam ser edificados e firmados no seu
coração.
Vamos ler o Salmo 78, que descreve a providência divina na história do povo de Israel, a
partir do versículo 12.
Saibam que o mesmo Deus que fez esses prodígios para o seu povo no passado, Ele faz
hoje para você, Ele faz para mim, basta crermos e confiarmos nesta Palavra.
Antes de lermos o Salmo 78 quero contar um testemunho, que aconteceu com um garoto

da FEBEM (Fundação do Bem Estar do Menor). Foi uma experiência maravilhosa para
mim e para o André, pois presenciamos os cuidados do Senhor em realizar os desejos do
coração deste jovem.
Ele era um garoto que tinha certa liderança no módulo, e quando entramos naquele dia no
pátio, nós o vimos agitando um grupinho de outros garotos e como sabíamos como ele era,
tratamos de ir logo em sua direção para sabermos o que estava acontecendo.
Eu percebi que ele estava tentando convencer os colegas a participarem de um protesto
por um único motivo: o chinelo dele arrebentou e no módulo não tinha um chinelo novo
com o número dele e o malote com os chinelos não chegaria naquele dia.
Então para que ele não ficasse descalço, foi oferecido um chinelo já usado. Só que ele não
queria um chinelo usado, ele queria um chinelo novo. Porque ele não iria colocar o pé dele
num chinelo usado, ele falava. Esta era a reivindicação dele: um chinelo novo! Ele estava
tentando convencer os colegas a arrebentar os chinelos deles para fazer um protesto no
módulo, e assim, todos ficariam de pés descalços.
Quando eu cheguei, eu comecei a conversar com ele e fui ministrando a Palavra. Em
determinado momento da nossa conversa eu perguntei a ele: você já falou com aquele que
resolve? Ele disse: não! Já falei com algumas pessoas e citou o nome delas. Aí eu tornei a
perguntar, porque quando eu pergunto para eles desta maneira, eles já sabem que estou
me referindo a Deus! Aí ele olhou para mim e disse: “Não, eu não falei com aquele que
resolve”. Ai eu disse: Então, é por isso que o chinelo ainda não chegou.
Neste momento, outro garoto que participava da conversa me perguntou: “Mas Deus vai se
importar com o chinelo dele?” Eu respondi: Lógico! Deus se importa com tudo a nosso
respeito, tudo aquilo que é interesse seu é de interesse de Deus também. Deus quer
realizar o desejo mais íntimo do seu coração. Se Ele cuida dos pardais não vai cuidar de
você? Lógico que vai! Já viu algum pardal morrendo de fome ou raquítico, voando por aí?
Eu nunca vi. Você acorda de manhã preocupadíssimo com o que o pardal vai comer? Eu
não acordo preocupada com aquilo que o pardal vai comer. Mas existe alguém que cuida
dos pardais que é o Criador.
Depois de termos ministrado a Palavra eu perguntei: Você quer orar pelo teu chinelo? Mas
aí os garotos perguntaram: “Podemos pedir chinelo para Deus? Mas o chinelo vai chegar
agora, senhora?” Eu respondi: Não sei, vamos falar com aquele que resolve, pois não
podemos resolver nada. Eles disseram: “Então, vamos orar!” E oramos por outras coisas e
agradecemos ao Senhor pelo chinelo dele, pela provisão de Deus em sua vida naquele
momento. Não deu nem dez minutos e o chinelo chegou e detalhe, na FEBEM você pode
usar chinelo preto, verde ou azul e a cor de preferência dele era azul. Você já adivinhou a
cor do chinelo, não? O chinelo era azul!
Foi a maior festa dentro do módulo. Parecia que o chinelo era de ouro. O que Deus quis nos
ensinar?
Ele nos ensinou naquela tarde que quando falamos com Ele, tudo se resolve! Ele é
Onisciente, Onipresente e Onipotente! Ele é o Deus que abriu o mar vermelho e que pode
todas as coisas! Ele não é um Deus de brincadeira, Ele é um Deus que pode mudar toda a
sua vida por um único motivo: porque você decidiu depositar a sua confiança na grandeza
do Amor Dele! Vamos ler então o Salmo 78: 12-14: “Prodígios fez na presença de seus

pais na terra do Egito, no campo de Zoa. Dividiu o mar e fê-los seguir; aprumou as
águas como num dique. Guiou-os de dia com uma nuvem e durante a noite com um
clarão de fogo”.
Deus cuida de você de dia e de noite. Ele te protege de dia e de noite. Quando o povo de
Israel se viu sem saída, Moisés clamou a Deus, porque ele estava numa situação muito
difícil, pois o povo estava murmurando com medo de faraó que vinha por trás e a frente
deles havia o mar vermelho, enfim, era opressão de todos os lados! E Deus diz para
Moisés: “Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem”. Êxodo 14:15
Marchar significa perseverar na prática da Verdade, significa se firmar na Palavra de Deus!
Imagina você caminhando junto com uma multidão de pessoas por um deserto, tendo a
sua frente o mar e atrás um exército inimigo os perseguindo, quase alcançando? E Deus
diz para você continuar caminhando, porque o mar irá se abrir porque você depositou a
sua confiança nele? Imaginou?
Fé é comportamento! Se Deus diz algo para você, Ele irá cumprir! O mar se abriu porque
Deus é com o seu povo! Porque o Senhor é fiel em todas as suas promessas! Ele não tirou o
povo de Israel para eles perecerem no deserto! Saibam que o Senhor é com todo aquele
que nele confia! O Senhor é com você. Imagina você a um passo de pisar os pés nas águas
do mar e ele se abrindo diante de seus olhos? Esse é o Deus que nós cremos! Se você fitar
os seus olhos na Palavra, na promessa de Deus para sua vida, o mar vai se abrir. A sua fé
tem que ser firmada na Palavra de Deus! Continuando, versículo 15 de Salmos 78: “No
deserto, fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra
fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Mas, ainda assim, prosseguiram em
pecar contra ele e se rebelaram no deserto, contra o Altíssimo”.
Mesmo vendo todos os milagres, tudo aquilo que o Senhor fez o povo ainda continuou
rebelde. Mesmo diante de tanto sobrenatural, os corações das pessoas continuavam
endurecidos para Deus.
O seu coração está endurecido para aceitar a Palavra do teu Criador? Rebeldia é pecado.
Mesmo sabendo que o pecado mata e destrói, nós vamos ainda continuar perseverando na
prática do pecado ou nós vamos desistir nesta noite de tirar os nossos pés de um caminho
de morte e firmar os nossos pés no caminho da vida?
A decisão é sua, a decisão é minha. Todo sentimento que está em nós, que é contrário ao
que Deus tem para nós, tem que ser removido pela luz da Palavra. Em Isaías 1:18-19 Deus
nos diz: “Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor; ainda que os vossos pecados sejam
como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve; ainda que sejam vermelhos
como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor
desta terra”.
Se você se arrepender dos seus pecados, e se voltar para Deus, ouvindo os conselhos dele,
seguindo ao que Ele te orienta em sua Palavra, você comerá o melhor deste mundo.
Olha o que o salmista diz no Salmo 78:18: “Tentaram a Deus no seu coração...”
Aonde nós murmuramos e tentamos ao Senhor? No nosso coração! Por isso que devemos
guardar o nosso coração de todas as coisas, pois lixo se joga no lixo. Não se guarda no

coração! Joga fora do seu coração todo sentimento maligno, que não condiz com a Palavra
de Deus e você irá experimentar, rapidamente, a sua cura!
“Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes
da vida” (Provérbios 4:23).
Não deixa a ofensa ficar no teu coração. Não deixa a ira, o ódio, o rancor, a malícia, a inveja,
a lascívia, sentimentos que não vem do caráter de Cristo permanecerem no teu coração.
Mas como você se livra disto? Decidindo preencher o teu coração com a Palavra, através
da meditação, passando tempo com a Palavra de Deus, louvando ao Senhor por aquilo que
Ele é para você naquela situação. Você não é escravo de nenhum sentimento! Jesus já te
libertou! Viva nesta verdade! O Salmo 78:18 diz: “Tentaram a Deus no seu coração,
pedindo alimento que lhes fosse do gosto”.
Eles queriam que o Senhor fizesse a vontade deles. Experimenta dizer a Deus: “Senhor, eu
quero estar na Sua perfeita vontade, eu não quero mais andar na minha vontade, porque
andar na minha vontade é caminho de morte, Senhor! Eu quero andar na Tua verdade.
Troca a minha fraqueza pela Tua força! amém”
Salmo 78:19: “Falaram contra Deus, dizendo: Pode, acaso, Deus preparar-nos mesa no
deserto”?
Será que Deus pode preparar uma mesa para você agora no deserto em que você se
encontra? Você acha que Ele não pode? É lógico que Ele pode! Deus é poderoso para
colocar, para preparar para você uma mesa no deserto.
Deserto é um lugar horrível, árido que não tem vida. Você pode se encontrar numa
situação completamente difícil, mas você pode começar louvar ao Senhor: “Senhor eu te
louvo, porque Tu és o Deus que prepara uma mesa para mim no deserto. O deserto não
será mais árido, porque Tu és Deus de vida e é o Senhor que vivifica aquilo que é deserto
dentro de mim”!
É você que começa a louvar e adorar a Deus espontaneamente, porque você sabe que Ele
tem poder para transformar todas as coisas na sua vida. O que é que isto vai custar para
você? Nada!
Simplesmente abrir a sua boca e começar a louvar e agradecer a um Deus que pode mudar
radicalmente a sua vida. Não deixa o diabo roubar de você a mesa que o Senhor tem para
você no deserto. Não deixa o diabo roubar de você a Verdade. Comece a colocar tudo diante
do Senhor, porque o Senhor jamais fará você sofrer, pois Ele não tem caminhos de
calamidades para nós e sim caminhos de prosperidade! Vamos para o Salmo 106:7:
“Nossos pais, no Egito, não atentaram às tuas maravilhas; não se lembraram da
multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o mar Vermelho”.
Os nossos pais no Egito, não atentaram, não prestaram atenção nas maravilhas que Deus
estava fazendo na vida deles. Nós temos que começar a atentar para o poder da Palavra na
nossa vida, o poder da Palavra no seu coração, no meu coração. Não devemos desviar os
nossos olhos das maravilhas do Senhor, daquilo que Ele já fez por você e por mim na cruz
do calvário. Salmos 106, versículo 12: “Então, creram nas suas palavras e lhe cantaram
louvor”.

Quando você crê na Palavra de Deus, você começa a cantar a vitória porque você sabe que
Deus é infinitamente poderoso para fazer muito mais do que você possa imaginar. Quando
você começa a crer na Palavra, existe uma mudança de comportamento em você. Quando
você começa a crer que aquilo que Deus diz é a Verdade, o seu comportamento muda
completamente e você passa a se comportar segundo a Palavra de Deus.
Comece a praticar o amor e o perdão em sua vida. Quando você resiste para perdoar
alguém, você está realmente murmurando e se rebelando contra a verdade de Deus,
porque não importa o que o outro tenha feito para você, o que deve ter valor em seu
coração é o que Deus diz para você fazer diante daquela situação! A Palavra diz para você
perdoar e porque eu amo a Deus eu perdôo. Isso é comportamento, é mudança, porque eu
sei que perdoando eu fico livre e o perdão é a minha vitória.
Vamos ler o Salmo 106:19: “Em Horebe, fizeram um bezerro e adoraram o ídolo fundido.
E, assim, trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva.
Esquecendo-se de Deus, seu Salvador, que, no Egito, fizera coisas portentosas,
maravilhas na terra de Cam, tremendos feitos no mar Vermelho”.
Esqueceram, trocaram a glória de Deus. Nós não podemos trocar a glória de Deus por
nada. Traga a sua memória os feitos de Deus. Lembra sempre da grandeza do amor dele
por você! Não troque a glória de Deus, que é a sua Palavra Imutável, por nada deste mundo!
Quando você tem um encontro com Jesus é impossível você continuar do mesmo jeito.
Quando você entrega o teu coração para Jesus, você morre para o que antes tinha muito
valor para você e descobre que a verdadeira vida está nele.
Para terminar, eu quero ler com vocês Deuteronômio 8:17-18: “Não digas, pois, no teu
coração: A minha força e o poder do meu braço me adquiriram riquezas. Antes, te
lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é ele o que te dá força para adquirires riquezas;
para confirmar a sua aliança, que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se
vê”.
Não diga no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas
riquezas. Não confie em você mesmo. Confie Naquele que é poderoso para fazer muito
mais do que possamos imaginar.
Não posso deixar este auditório sem dar oportunidade para aquele que deseja orar em
línguas e ainda não ora ou para aquele que nunca entregou a sua vida para Jesus, que
nunca teve um encontro pessoal com Cristo.
Venham à frente, pois vamos orar por vocês. Não estou chamando-os para aceitarem uma
religião! Estou falando de aceitarem a Jesus Cristo, a Vida Eterna! E para termos esta vida
precisamos nascer em Cristo, na Palavra, para assim, entrarmos no reino de Deus, como
Jesus falou para Nicodemos no Evangelho de João, no capítulo 3.
O batismo com o Espírito Santo, irá lhe revestir com o poder do alto para ser testemunha
deste evangelho até aos confins da Terra! Descubra a força que há na prática da oração em
línguas. Não diga no seu coração que isso não é importante porque às vezes nós falamos do
que não conhecemos, do que não temos nenhuma compreensão.
Se Deus diz que orar em línguas edifica a fé, então, orar em línguas edifica a fé, como está

em 1 Coríntios 14:4. Se você acha que não edifica, é o seu “achismo”, e isto não invalida o
que Deus diz em sua Palavra. Então busque entendimento em Deus, sobre a oração em
línguas, pois ela é para todo aquele que crê em Jesus!
Decida andar com Deus e para andarmos com Ele, se faz necessário deixarmos as práticas
erradas da antiga natureza para que a vida dele seja firmada dentro de nós, pela Pessoa
maravilhosa do Espírito Santo! Isso só você poderá decidir. Olhem para o alto! Olhem
para a cruz vazia! Jesus não está morto, Ele vive!
Agradeço a Deus pelo privilégio de estar com os meus amados irmãos compartilhando do
Amor Dele. Somos membros do corpo de Cristo.
Busque compreender a importância desse amor derramado em nossos corações. O amor
sempre será o caminho da vitória. Ame! Não tenha medo de amar, ame as pessoas. Ande
nesse caminho de amor. Eu tenho certeza que muitas coisas serão transformadas na sua
vida.
Que vocês possam estar olhando somente para aquele que faz o extraordinário para cada
um de nós. O mesmo Deus que fez tantas coisas no passado faz hoje também! Por que
merecemos? Não! Porque Ele nos ama. Porque tudo é pela Graça dele!
Oh! Pai, nesta noite o poder do Espírito Santo é sobre a nossa vida, sobre a tua igreja.
Ajuda aquele que está clamando, que não quer mais continuar olhando aquilo que não é
nada e firma oh! Pai os nossos olhos naquilo que é tudo e coloca os nossos olhos nas tuas
maravilhas porque da mesma forma que eras com Sadraque, Mesaque e Abede-Nego, Tu
és conosco nessa noite.
Aquele que estava com Daniel na cova dos leões está aqui. E que neste momento, a tua
Palavra de cura, a tua Palavra de libertação, a tua Palavra de vida seja enviada para aquele
que está na morte, para aquele que está perdido e não sabe para aonde vai, para aquele que
precisa Senhor Deus do teu sobrenatural.
Pai faça um milagre para aquele que precisa de um milagre. Te louvamos, tu és Deus de
milagres, tu és Deus que batiza com o Espírito Santo, tu és Deus que salva aquele que está
perdido, tu és Deus maravilhoso. Muito obrigada, Senhor pela tua Palavra que é viva, que é
eficaz, que é cortante, que é poderosa para transformar vidas, em nome de Jesus Cristo,
amém!
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