“Em verdade, em verdade vos asseguro que aquele
que crê em mim fará também as obras que Eu faço e
outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai”.
João 14:12

PREFÁCIO
No dia 8 de novembro, assisti online a um culto ao vivo do
Ministério Rita Andrade, que falou profundamente ao meu coração,
sobre a salvação do homem e o plano individual que Deus tem para
cada um de nós, nascidos Dele.
A mensagem simples e clara, trouxe uma fala forte ao meu íntimo,
de João 14:6: “Assegurou-lhes Jesus: Eu Sou o Caminho, a
Verdade e a Vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim”.
Desejei que outros pudessem ter acesso ao que eu ouvia. Lembreime de Isaías 35:8: “Ali haverá uma estrada, um caminho que será
conhecido por Caminho Santo. Os impuros não passarão por ele;
servirá tão somente aos que são do Caminho; os ímpios e
insensatos escolherão não seguir por ele.”
Fazemos tantas escolhas na vida, mas para mim, a maior escolha
se refere à eternidade: com Deus ou sem Deus?
Abordar tal assunto é falar sobre novo nascimento. Esse sem
dúvida é o maior milagre e nesse milagre, mudanças de caráter
ocorrem, entra-se para a família de Deus, ganha-se uma função no
Corpo de Cristo e, assim, descobrimos que temos um chamado.
Bem, creio que você já percebeu: a mensagem daquele domingo de
manhã foi transformada neste livro que está em suas mãos.
Que no decorrer da leitura, você descubra o quão poderoso é
“nascer de novo” e seja encorajado a buscar pelo seu chamado,
segundo a perfeita vontade de Deus. Vamos, pois, à mensagem.

Rita Deliberador

O Maior Milagre
Rita Andrade
Nessa manhã, eu trago no coração uma mensagem de encorajamento para mergulharmos
mais profundo em Deus, com o objetivo de descobrirmos, cada vez mais, quem somos em
Cristo e quem Deus é como nosso Pai Celeste.
Precisamos ouvir mais e mais a voz de Deus e obedecer-Lhe.
Precisamos entender que o nosso problema não é a circunstância adversa, mas a nossa falta
de conhecimento de Deus.
Recebi uma carta do Sistema Prisional, onde um reeducando, fazia a seguinte pergunta: “O
que Deus tem planejado para mim irá acontecer mesmo que eu não queira?”
Percebi que no coração dele havia a seguinte fala: “Mesmo estando na penitenciaria, Deus tem
um chamado para mim e de qualquer maneira eu vou cumpri-lo. Não importa quantas
escolhas erradas eu faça, eu vou terminar o meu chamado, porque essa é a vontade de Deus.”
Isso não é verdade! Deus nos deu o livre arbítrio. Ele jamais irá obrigar alguém a servir-Lhe ou
a segui-Lo. São as escolhas erradas, feitas durante o decorrer da vida, que conduzem os
homens para bem longe do que Deus havia outrora planejado para eles. O nosso chamado
sempre existirá no coração de Deus, mas muitos não estarão cumprindo-o por não terem
dado ao Espírito Santo o tempo suficiente para que pudessem ser treinados por Ele e
chegassem ao final da carreira proposta. O tempo que passamos com Deus e a obediência à
Sua Palavra são fatores primordiais para todo aquele que deseja cumprir o seu chamado no
Corpo de Cristo.
Jesus disse em Mateus 22:14: “Muitos são chamados, mas poucos, escolhidos!”.
Com essa fala Jesus conclui a parábola do banquete nupcial, cuja leitura nos leva a perceber
que quem se faz escolhido no Reino é todo aquele que se esvazia de si mesmo, para que a Vida
de Jesus o preencha. Pois Deus nos chama a todos, sem acepção de pessoas, mas poucos
fazem a escolha de deixarem tudo para O seguir. Estou me referindo ao cumprimento do
chamado.
Outros se correspondem comigo e expressam o seu coração escrevendo assim: “Olha, eu
estou aqui, porque me recusei a obedecer a Deus no meu chamado, então Ele fez com que eu
viesse para esse lugar, a fim de ser salvo, que aprendesse alguma coisa e o meu chamado
acontecesse, que é pregar na penitenciaria”.
Deus não programou nenhuma Penitenciária para o homem, Deus programou a vinda de
Jesus à Terra para que todo ser humano que Nele cresse obtivesse a verdadeira vida. Uma
vida em abundância!
O evangelista Billy Graham afirmou: “O maior acontecimento da história não foi o homem
subir e pisar a Lua, foi Deus descer e pisar a Terra”. É maravilhoso o Amor de Deus por nós!

Temos que entender que o mundo jaz em trevas, desde a queda de Adão no Jardim do Éden.
O mundo está mergulhado na falta de conhecimento de Deus e todo ser humano nasce sob a
mesma sentença: morte eterna!
Quando a luz se apagou no Jardim do Éden, uma catástrofe se instalou no planeta Terra. Mas
Deus não ficou atônito, parado, Ele foi desenrolando, geração após geração, um plano
perfeito, para salvar o homem dessa morte eterna, de passar a sua eternidade longe Dele,
perdido para sempre.
A morte entrou por meio da desobediência de Adão, que entregou tudo o que ele havia ganho
de Deus para Satanás.
Mas um dia, Jesus entrou legalmente na Terra, fez-se homem e pagou o preço pela nossa
redenção, quando morreu na cruz do Calvário.
Saiba que Deus não é contra nós, Ele é por nós! Cada escolha que fazemos hoje, todo o nosso
futuro é afetado. E Ele sempre estará agindo para salvar o homem perdido. Isso é fato!
Não devemos nos esquecer do que está escrito em Gênesis 6:3, onde lemos que ao homem foi
dado um tempo limitado para que ele vivesse na Terra, que é um período de no máximo 120
anos. Portanto, não temos todo o tempo que julgamos ter para podermos cumprir o nosso
chamado no Corpo de Cristo. Descobri que tempo é precioso. Não desperdice o seu tempo
com coisas vãs.
O Salmo 1 diz que abençoado com felicidade é o homem que tem plena satisfação na lei do
Senhor e na sua lei medita de dia e de noite e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Esse
homem passa tempo meditando na Palavra de Deus.
Portanto, se você não se submeter à Palavra de Deus, o plano individual Dele para você não irá
acontecer. Você chegará aos 80 anos e dirá: Eu tinha um chamado, mas gastei o meu tempo
buscando os meus próprios interesses e não busquei pelos interesses do Reino do meu Pai
Celestial.
Cada um de nós, que já nos tornamos filho(a) de Deus, por fé na Obra Redentora de Jesus,
tem um chamado.
E o que é “ter um chamado”? É assumir a função que Deus dá a todo aquele que nasceu de
novo, e que, portanto, faz parte de Sua família; é um serviço dentro do Corpo de Cristo,
concernente ao Reino.
Olha o que está escrito em Efésios 4: 11-12: “Assim, Ele designou alguns para apóstolo,
outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o
propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o Corpo de Cristo seja
edificado”.
O Plano de Deus para todo homem é salvação e crescimento no Corpo de Cristo.
Jesus veio para dar vida ao homem, pois nenhuma religião detém esse poder. O apóstolo
João escreveu no capítulo 1, versículo 12-13: “... a todos quantos O receberam deu-lhes o
direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu Nome; os quais não
nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus”.

Somente Cristo pode nos dar a verdadeira vida e Ele não é uma religião. A partir do momento
em que você nasce de novo, em Cristo Jesus, as coisas velhas ficam para trás, e tudo se faz
novo. As práticas religiosas que aprendemos durante a nossa caminhada nessa Terra, são
deixadas de lado. A nova natureza de Deus em você, convence-o a abandonar as práticas
antigas, porque agora você passa a pertencer a uma nova família, a família de Deus! E outros
valores começam a se formar em seu coração, pelo trabalhar da Pessoa do Espírito Santo.
Na família de Deus existe um padrão divino para se viver. Não devemos mais ser dirigidos
pela vontade da nossa carne, e sim, devemos nos deixar guiar pelo Espírito Santo.
Você passa a andar em santidade, porque Deus, seu Pai, é Santo. Ele diz em 1 Pedro 1:16:
“Sede santo porque e Eu Sou santo”.
Dessa forma, considerando a santidade Daquele que nos convocou, devemos nos tornar da
mesma maneira em todas as nossas atitudes.
Devemos estar cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que
fomos resgatados do nosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por nossos
antepassados, mas fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo, de modo que a nossa fé
e esperança estejam firmados em Deus.
Sabendo de onde fomos resgatados, vamos abrindo mão daquelas antigas práticas legalistas e
vamos nos fortalecendo em quem somos HOJE em Cristo Jesus.
É muito importante entendermos que existem pessoas fora e dentro das igrejas que estão
espiritualmente mortas, não têm a vida de Deus em seu espírito humano. Fomos chamados a
anunciar a vida para os que estão mortos. Não por meio de uma fala somente, mas pelo nosso
posicionamento de fé, pelo nosso comportamento.
Andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo? Não! Compreende o que lhe digo?
Agora você pertence à família de Deus, deve pensar como o seu Pai Celestial pensa. Devemos
caminhar juntos a Cristo.
Quando olhamos a história de Israel, a trajetória do povo hebreu, observamos como Deus foi
agindo para ensinar-lhes que somente há salvação em Jesus. Que a obediência à Palavra Dele
livra o homem do mal.
Portanto precisamos aprender a ouvir a Sua Voz nos conduzindo ao lugar seguro.
Não podemos dirigir a nossa vida firmados numa emoção: “Ah, hoje sinto paz no coração...
Hoje sinto que tenho fé... Ah, hoje sinto que Deus não está me ouvindo...”
Eu não posso andar na minha vida espiritual dessa maneira, porque está escrito na Palavra
de Deus que tudo já nos foi dado em Cristo Jesus. Que a fé pertence aos santos, assim sendo,
existe fé dentro do meu homem interior, existe paz aqui dentro, porque eu sou membro da
família de Deus!
Ande por fé e não por aquilo que está sentindo. Busque entender quem você é como filho(a) de
Deus, meditando na Palavra de Deus. Que não saia da sua boca nenhuma palavra que cause

destruição, e sim, aquela que sirva para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de
que comunique graça aos que a ouvem, como o apóstolo Paulo nos orienta em sua Carta aos
Efésios.
Infelizmente, muitas pessoas que estão dentro das igrejas estão vivendo de maneira muito
errada, vivendo do jeito que elas acham e ainda querem que Deus concorde com seus
procedimentos. Não é assim que funciona. Existe um padrão de vida para todo aquele que
pertence à família de Deus. Para andarmos na paz de Cristo e sermos bem sucedidos no que
estivermos realizando, faz-se necessário trilharmos o padrão divino, conquistado por Cristo
na cruz.
Toda a história do que está prestes a acontecer no mundo já foi contada na Bíblia, sabemos o
final. Jesus, quando esteve aqui, deixou tudo registrado por meio de Suas Palavras. Medite
nos quatro Evangelhos. Breve Ele voltará e tudo que você está vendo irá desaparecer. Deus
criou uma Nova Terra e um Novo Céu para seus filhos(as).
Agora eu lhe pergunto: Qual é o maior milagre que poderia acontecer na vida de um homem?
Quando falamos em milagres, pensamos logo numa cura física. Ou num milagre financeiro,
ou na área de relacionamento. Sim, tudo isso é bom, é possível, pode ocorrer e será
maravilhoso.
Mas o maior milagre não acontece aqui fora, em nossa carne. O maior milagre acontece em
nosso espírito humano. Quando por meio da fé em Jesus, saímos da morte para a vida.
Porque aquilo que acontece no espírito é eterno. E aquilo que acontece em nossa carne, como
uma cura por exemplo, não é eterno. Pois a vida de um homem nessa Terra é limitada. Não
viveremos para sempre aqui.
Se alguém de cinquenta anos de idade estiver morrendo de câncer, tendo somente alguns
meses pela frente, poderá ir até Jesus e ser curado. Essa cura não durará para sempre,
porque um dia esse alguém morrerá. A sua carne voltará ao pó e essa cura, esse milagre, só
durou mais cinquenta anos, porque essa pessoa acabou morrendo com cem anos. Mas, a
minha vida eterna, a vida de Deus em mim é para sempre, é para toda a eternidade.
Compreende? O maior milagre é nascer de novo, por fé em Jesus.
Posso ficar milionária da noite para o dia. Maravilhoso! Mas é para sempre? Não! Fulano ficou
rico por dez anos e morreu. E para onde ele foi? Se ele não nasceu de novo, ele seguiu a
trajetória de todo homem que vive sem Deus nesse mundo: inferno!
Busque pela Verdade, não trate a sua vida de qualquer jeito. A Palavra de Deus não é coisa vã,
antes deve ser a nossa vida. Se não entendermos o quanto a vida humana tem valor para
Deus, não iremos fazer nada para que o homem perdido, que vive sem Deus, seja salvo por
meio de Cristo.
Eu lhe pergunto: Você ama o seu amigo, que ainda não nasceu de novo? Ama? Então por que
você não faz alguma coisa para que ele nasça de novo? Por medo de se identificar com o
Evangelho de Cristo e perder a amizade dele, permanecerá calado? Então o seu real interesse
está naquilo que essa amizade pode lhe proporcionar?
Seja forte e corajoso, assuma a sua identidade de cristão diante do mundo.

Eu quero despertá-lo para que haja um comprometimento de sua parte com relação à Palavra
de Deus. Para que a sua vida seja uma vida de compromisso com aquilo que já foi feito em
seu espírito por meio do novo nascimento.
O diabo não quer que você saiba quão preciosa é a sua vida para Deus. O diabo não quer que
você cumpra o seu chamado até o fim. Existem muitas coisas que estamos fazendo, que estão
fora do nosso chamado, fora da vontade de Deus para a nossa vida pessoal.
Há decisões que acabamos tomando, as quais aos olhos humanos, são normais, mas que nos
levam para bem longe do que Deus preparou para nós. Eu sei que fazemos muitas coisas que
não são pecado, mas temos que tomar cuidado, ter discernimento das coisas, pois podemos
estar fazendo algo que está sutilmente nos tirando da perfeita vontade de Deus e nem estamos
percebendo.
É por isso que temos que aprender a ouvir a voz de Deus falando conosco. Há um princípio
espiritual poderoso que muito nos auxilia nessa busca por ouvi-LO, que é a prática da oração
em línguas. Passar tempo orando em línguas irá remover de você aquele entulho que o está
deixando surdo e cego para seguir a Verdade.
Deus quer que você faça algo especifico no Corpo de Cristo. Somente Ele poderá lhe revelar
isso, somente Ele irá conduzi-lo a esse lugar. Muitos homens e mulheres são barrados em
seus chamados, por estarem seguindo a voz de suas emoções; estão fazendo tudo
aparentemente correto, achando que é uma enorme oportunidade surgida por meio de um
novo emprego, de um novo relacionamento pessoal, porque não é pecado o que estão fazendo,
e nem se dão conta de que tais decisões os conduzirão para bem longe do plano que Deus tem
para eles.
Vou exemplificar o que acabei de dizer. Vou contar-lhe uma parte da minha vida, que irá
esclarecer o que acabo de falar.
Quando eu comecei a passar mais tempo orando em línguas, meditando mais na Palavra de
Deus, comprometendo-me com o Evangelho de Cristo, as mudanças começaram a acontecer
no meu íntimo. Comecei a amadurecer. O meu coração passou a desejar mais tempo com
Deus. E isso culminou com a minha saída da Universidade. Deixei de ser professora. Isso
ocorreu por volta de 2004. Estamos em novembro de 2015. Mas permaneci pagando as
anuidades do meu CRO (Conselho Regional de Odontologia).
Sem a inscrição no Conselho Regional de Odontologia não é possível exercer legalmente a
profissão de cirurgiã dentista.
Decidi então deixar a Universidade porque eu queria me dedicar mais à oração, ao meu
chamado. Foi uma decisão tomada em paz. E, pelo fato de ter, além do Mestrado, uma
Especialização na área da Radiologia, passado um período de uns dois a três meses, alguns
amigos indicaram o meu nome para assinar laudos radiológicos, para clínicas de outros
estados. Era aos olhos humanos uma excelente oportunidade de trabalho, pois poderia fazer
os laudos na minha casa e enviar pelo correio. Daria uma boa renda mensal.
Aparentemente seria um bom emprego. Não precisaria sair da minha cidade, os meus amigos
mandariam pelo correio as radiografias, eu daria o laudo, mandaria de volta os documentos e
receberia o meu pagamento. Olha que emprego maravilhoso, não é mesmo? Eu poderia

ganhar mais do que eu ganhava na Universidade se eu fosse uma boa radiologista. Só que no
meu coração não havia um sinal verde para seguir em frente. Era pecado? Não! Trabalhar não
é pecado. Todo trabalho é digno, se realizado honestamente.
Só que isso iria consumir muito do meu tempo com Deus. Ele já estava trabalhando comigo,
eu acabaria envolvendo-me em outras situações e quando eu desse por mim, o tempo que eu
havia destinado à oração, eu estaria gastando-o em cima de laudos radiológicos e nem
perceberia que isso, de aparência tão inocente, retardaria o que Deus planejara
especificamente para mim. Eu sairia fora do que Deus havia planejado. Assim, não aceitei.
Passado um tempo, encerrei a minha inscrição no CRO. Acabou, fechei a porta para a minha
profissão.
Gosto muito do conselho que Paulo deu a Timóteo, seu filho na fé em 1 Timóteo 6:7-8:
“Porque ingressamos neste mundo sem absolutamente nada, e ao partirmos daqui, nada
podemos levar; por isso, devemos estar satisfeitos se tivermos com o que nos alimentar e
vestir”.
Se você ler 1 Reis 19:21, verá que quando o profeta Elias chamou Eliseu para segui-lo, Eliseu
queimou todas as suas juntas de bois e o seguiu. Não havia mais volta!
Existem decisões que são necessárias para que haja crescimento em sua vida; escolhas
concernentes ao Reino de Deus. Mas se você não tiver força no espírito, você nunca irá tomálas. E para ter força no espírito, precisa passar tempo com Ele. E passar tempo com Deus é
uma escolha de vida. Não estou lhe dizendo para fazer o mesmo, pois seguir a Deus é algo
individual. Ser casado ou ter uma profissão não impede o homem de cumprir a sua função, o
seu ministério na Terra. Olha o testemunho de vida de Enoque em Gênesis 5:22-24: “Depois
que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus mais trezentos anos e gerou filhos e filhas.
Toda a duração da vida de Enoque foi de trezentos e sessenta e cinco anos. Enoque andou
sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou!”. As
escolhas que fazemos sempre nos levarão a um lugar: Morte ou Vida!
Aquele que mora dentro de mim é perfeito, Ele nunca erra. Deus nunca irá conduzi-lo para
um lugar de derrotas e fracassos. Dê passos de fé! Creia nos projetos de Deus para você e
invista nisso o seu tempo. Dificuldades e obstáculos sempre virão, mas Ele é Fiel e jamais nos
deixará. Quando o povo de Israel saiu do Egito, a trajetória não foi tão fácil como eles
imaginavam, mais haviam uma Palavra de benção sobre eles, da parte de Deus.
Existe uma Palavra de Deus sobre você e sobre mim; Aquele que está em você quer lhe ensinar
todas as coisas, Ele quer conduzi-lo hoje às águas doces e tranquilas. Abra o seu coração e
aprenda a receber, gratuitamente, tudo do seu Pai Celestial.
Quando você aceitou Jesus, a sua vida mudou, você saiu da morte eterna e entrou para a vida
eterna, por isso, temos que ter uma responsabilidade com essa vida que está dentro de nós,
em nosso espírito regenerado.
Não é sábio da nossa parte ignorarmos a vida abundante que nos é oferecida em Cristo Jesus,
pois o maior milagre para o ser humano é o novo nascimento. Foi isso que Jesus disse para
os discípulos: “Ah! Vocês farão maiores milagres do que esses que vocês estão vendo...” Maior
milagre do que um cego enxergar? Maior milagre do que um paralítico andar? Um surdo
ouvir? Existem milagres maiores do que esses? Sim! Que é o novo nascimento que acontece

no teu espírito, porque o cego não será cego para sempre, um dia o seu corpo carnal cairá
dele. Se ele não nascer de novo em Cristo, continuará em trevas por toda a eternidade, mesmo
curado dos olhos cegos.
Deus espera que não desprezemos o dom que há em nós. Tenha responsabilidade com o seu
chamado. Responsabilidade em buscar o seu amadurecimento, o seu crescimento, deixando
de ser criança, levado de um lado para o outro pelas ondas teológicas, jogados para cá e para
lá por todo vento de doutrina e pela malicia de certas pessoas que induzem os incautos ao
erro, como o apóstolo Paulo adverte em Efésios capítulo quatro.
Hoje você tem um tempo de quinze minutos? Ótimo! Entregue-o a Deus, adorando, louvando,
lendo a Palavra, meditando, orando no Espírito Santo, para que o seu caráter seja
transformado e mudado, para que carnalidades que estão impedindo-o de avançar mais em
Deus, sejam mortificadas.
Vamos ler Provérbios 14: 12: “Há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores
opções de vida, mas ao final conduzem à morte”.
Todas as vezes em que eu lia esse versículo, achava que se referia às pessoas que estavam
andando em pecado e que o fim seria morte para ela. Até que o Espírito Santo leu-o de outra
maneira ao meu coração. É lógico que andar em pecado é andar em caminho de morte.
Quando Ele leu esse versículo, entendi que muitas decisões que tomamos parecem corretas,
não são pecado, mas que o fim não será proveitoso, pois irão tirar-nos de um caminho que
Deus traçou para nós, como parte de Sua família.
Quando vamos meditando de Gênesis à Apocalipse, vamos desvendando o plano perfeito de
Deus para o Corpo de Cristo, mas Deus tem um plano individual para cada um de nós,
especifico para você, que é a seu chamado, o seu ministério; durante essa trajetória de filho(a)
de Deus, vão aparecer muitas oportunidades supostamente maravilhosas diante dos seus
olhos, que se você as escolher, no final irá descobrir que não eram bem assim, pois essas
grandes oportunidades o levou a sair da vontade de Deus. Não era pecado mas o tiraram de
um caminho que Ele tinha para você.
É por isso que temos de aprender a ouvir a instrução correta diante de cada desafio a ser
enfrentado. No meu caso, se eu tivesse escolhido fazer todos aqueles laudos das Clinicas de
Radiologia, não estaria aqui nesse momento. Eu seria salva? Sim, desde que não retrocedesse
da minha fé em Cristo, como meu único Salvador. Eu sei que vou para o céu, porque não é
pelo meu esforço, e sim, pelo esforço Dele por meio de Sua obra redentora, porque Ele já fez
sozinho todo o trabalho que nos garante o Céu.
Eu creio que Cristo é o meu Senhor e salvador. Eu deixei os deuses estranhos que eu seguia
antes e me firmei nesse caminho. Eu vou para o Céu. Mas se eu tivesse feito aquela escolha,
todo o tempo que eu teria para orar e buscar a Deus, com certeza, eu gastaria buscando mais
e mais projeção pessoal e dinheiro. A reflexão final a partir dessa experiência é que você não
deve andar atrás de grandes oportunidades, ande atrás da Verdade, para que o diabo não o
desvie da vontade perfeita de Deus, retardando as coisas para você.
Não me entenda errado, não estou dizendo que não podemos nos divertir, que isso seja
pecado. Eu quero que você saiba, existe um preço para o chamado, que é entregar toda a sua

vida para Deus, entregar todo o seu tempo e permitir que seja Ele a distribuir o seu tempo
para cada área de sua vida.
Em sua última carta exposta no site, o pastor Alan afirma que chegou um tempo na vida dele,
em que uma insatisfação, um silêncio tomou conta do seu coração.
Aparentemente nada havia mudado. Ele estava em uma boa igreja, mas parecia que havia
chegado o momento de sair dali, para cumprir o seu chamado totalmente.
Ele pensava: “Acho que Deus está falando comigo, acho que esta insatisfação está dizendo que
Deus tem uma outra coisa para mim, que eu tenho de sair daqui, que chegou a hora de ter o
meu ministério”.
Ele dava aula em um instituto bíblico. Parecia que ele tinha de largar tudo e seguir e voltar
para o Canadá, que era o desejo do seu coração. Mas permaneceu orando. Chegou até a
contar para uns amigos íntimos que Deus havia falado com ele sobre tal mudança e quando
ele falava, uma alegria enchia o seu coração. Só que bem lá dentro não havia aquela paz; sabe
aquela paz que faz você dar o passo? E a falta dessa paz não permitiu que ele tomasse tal
atitude.
Um dia ele acordou e percebeu que aquele sentimento de insatisfação havia desaparecido. Ele
então pensou: “Nossa, que bom que não tomei tal decisão, pois eu estragaria toda a minha
vida”.
Se ele não tivesse perseverado durante aqueles meses em oração e adoração a Deus,
resistindo a àquele sentimento, que o induzia a pensar em mudar de cidade, estado, igreja,
hoje tal escolha teria retardado tudo o que Deus tem feito em seu ministério. Teria sido uma
decisão terrível, que parecia uma boa ideia.
Talvez você esteja parado numa encruzilhada. Não tome decisões sem ter paz, considere no
seu intimo o que a Palavra tem lhe dito. Descubra qual a origem de tal sentimento que o
atormenta. Permaneça orando em línguas.
Somos nós que nos fazemos escolhidos para o que Deus tem para nós. Quando você começa
a não buscar mais os seus próprios interesses e passa a buscar pelos interesses Dele, você se
torna apto a exercer o seu trabalho no Reino.
Vamos recordar a saída do povo de Israel do Egito. Eles eram escravos e Deus enviou um
libertador, Moisés, que os tirou da escravidão do Faraó com o objetivo de conduzi-los à terra
prometida, chamada Canaã; terra da qual emana leite e mel. Terra maravilhosa, terra de
liberdade!
O Egito tipifica a prisão de Satanás, sob a qual todos nascem nesse mundo: escravizados pelo
pecado. Aquela pessoa mais educada que você conhece, mais gentil, mais amável, tão
maravilhosa, de fala mansa, se ela ainda não nasceu de novo, está indo rumo ao inferno,
como todos os que nascem no planeta Terra. Porque todas as pessoas que nascem na Terra,
nascem espiritualmente inimigas de Deus, afastadas de Deus, todas mortas, sem exceção.
Quando Jesus chegou à Terra, era tudo negro, trevas, somente havia luz Nele. A vinda de
Cristo mudou a história do homem.

Observe o que está escrito em Êxodo 13: 17: “Quando o Faraó deixou o povo partir, Deus não
o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, porquanto
entendeu o Senhor: “Para que, porventura, o povo não se arrependa do passo dado, ao
deparar-se com a guerra, e volte para o Egito”.
Havia um caminho mais curto para eles seguirem, mas Deus escolheu um mais longo, pelo
deserto, para que eles não tivessem oportunidade de voltar ao Egito, porque Deus conhece a
alma do homem, diante das circunstâncias contrárias. A Palavra diz, nos versículos
seguintes, que durante o dia o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los
no caminho; de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de
dia e durante a noite. E que a coluna de nuvem não se afastava do povo o dia inteiro, nem a
coluna de fogo, durante toda a noite. Fantástico!
Mesmo vendo tudo isso, durante todo o decorrer da caminhada por aquele deserto, eles
murmuravam, reclamavam e acabaram morrendo, por causa de suas rebeldias. Somente
seus filhos entraram junto com Josué, Calebe e suas gerações, pois neles havia um outro
espírito. A Bíblia relata que durante a caminhada pelo deserto as vestes do povo de Israel não
envelheciam e os sapatos cresciam junto com os seus pés. Deus enviava todos os dias o
alimento, que caia do Céu, o maná. Quantos milagres ocorreram durante os quarenta anos,
mas infelizmente, o povo de espírito rebelde, não aproveitaram das bênção de Canaã, pereceu
no deserto.
A presença que guiava o povo por meio da nuvem, simboliza o Espírito Santo, que nos guiar a
toda Verdade. Ele habita em todo aquele que nasceu de novo.
Israel viu o maravilhoso poder do Senhor quando eles atravessaram o mar Vermelho
caminhando sobre o chão seco.
Lemos que quando eles estavam fugindo de Faraó se depararam com o Mar Vermelho diante
deles e ficaram com medo e começaram a reclamar. Então Moisés encorajou o seu povo
dizendo: “Não temais! Permanecei firmes e vereis o que o Senhor fará hoje mesmo, para vos
salvar a todos”. (Êxodo 14: 13)
Moisés clamou ao Senhor que lhe respondeu: “Por que clamas por mim? Dize aos filhos de
Israel que marchem avante!” (Êxodo 14: 15)
Esse é um dos momentos mais poderosos da Palavra declarada: Marchem avante! Sem
temor!
Temos que confiar na Palavra de Deus e avançarmos diante dos “mares vermelhos” diante de
nós.
Quando os egípcios entraram pelo mar Vermelho atrás dos israelitas, Deus deu ordem a
Moisés que estendesse a mão sobre o mar e ele voltou ao seu leito. Todos os egípcios, ao
tentarem fugir do meio do mar, correram de encontro às águas que se fechavam por sobre o
caminho, e as águas cobriram os carros e cavaleiros de todo o exército do Faraó, que havia
perseguido os filhos de Israel mar adentro. Nenhum egípcio que entrou no mar conseguiu
sobreviver.
Os israelitas, entretanto, atravessaram o mar pisando sobre terra seca, tendo uma parede de
água à direita e outra à esquerda. Extraordinário milagre!

Temos também o Espírito Santo nos guiando hoje à vitória, que Jesus já conquistou para nós.
Olha o cântico de louvor de Moisés em Êxodo 15:2: “O Senhor é a minha força e o meu canto,
a Ele devo a minha salvação!”.
Deus sempre esteve com o seu povo. Mesmo eles sendo rebeldes. A operação dos sinais e
maravilhas era comum aos israelitas. Depois de caminharem durante três dias para dentro
do deserto sem encontrar água, se depararam com uma fonte amarga de água, que era
impossível de ser bebida. Esse lugar passou a ser chamado Mara. Moisés clama a Deus que o
instrui a lançar um arbusto sobre as águas e estas tornaram-se boas para beber. Consegue
imaginar tal sinal?
Foi em Mara que o Senhor entregou aos israelitas leis e ordenanças e submeteu a prova a
obediência deles ao Senhor declarando, como lemos em Êxodo 15: 26: “Se ouvires atento a
voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, se deres ouvidos aos
seus mandamentos e guardares todas as suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das
que enviei sobre os egípcios. Pois Eu Sou o Senhor que te sara!”
Além de nos salvar, Ele é o Deus que nos sara! Vamos continuar lendo e constatando que
Deus não era contra Israel, como Ele também não é contra nós, Ele é por nós! O coração
rebelde foi a causa de o povo perecer no deserto.
Observe bem, que eles pereciam porque murmuravam sempre que havia um obstáculo a ser
vencido. Não proceda como eles. Diante das dificuldades permaneça firme crendo na Palavra
de Deus. Seja como o profeta Habacuque que dizia: “Ainda que a figueira não floresça, nem
haja uvas nas videiras; mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam
mantimento; as ovelhas sejam sequestradas do aprisco e o gado morra nos currais, eu,
todavia, me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação!”. (Habacuque 3: 1718)
Deus sempre abençoando o povo israelita, mesmo eles murmurando. Deus não é homem
para mentir, Ele prometeu para Abraão que dele nasceria uma nação e assim Ele o fez: Israel
fruto de uma promessa! Deus é Deus de aliança, o que Ele promete em Sua Palavra Ele
cumpre.
Deus prometeu para mim e para você, que se crermos Nele e seguirmos o Seu caminho Ele
cuidará da nossa geração. Ele irá cuidar dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos
bisnetos. Ele o fará porque você tem com ele uma aliança e Ele é Fiel!
Aguarde isso no seu coração: Deus não é contra nós, Ele é por nós, o tempo todo.
Lemos em Êxodo 40: 36-38: “Todas as vezes que a nuvem se erguia sobre o Tabernáculo, os
filhos de Israel entendiam que era o momento de seguirem viagem; contudo, se a nuvem não
se levantava, da mesma maneira eles não se punham em marcha até que a nuvem se erguesse.
Pois, de dia, a nuvem ficava sobre o Tabernáculo e, de noite, podia-se observar fogo dentro
dela, e isso à vista de toda a nação de Israel, durante todas as etapas de sua peregrinação”.
Enquanto a nuvem estava, ali eles continuavam caminhando e no dia em que a nuvem parava,
ninguém tomava nenhuma decisão, não ia para lugar nenhum. Esperavam muitos meses no
mesmo lugar, aguardando até que a nuvem se levantava e caminhava, então, eles
caminhavam. Isso é ser guiado pelo Espírito! As vezes parece que nada está acontecendo,

parece que tudo está dando errado. Creia: Deus é por você! Ele domina sobre tudo e sobre
todos!
O Espírito Santo habita em seu espírito, fique firme, orando, louvando, adorando, tenha
paciência, Deus é fiel.
Aquiete a sua alma para poder ouvir a instrução, e assim, obedecer, pois há muitas coisas as
quais fazemos que parecem ser da vontade de Deus, mas não são.
Quando você passa tempo orando em línguas, você vai dando condição para que a Palavra
seja revelada em seu coração.
Em Êxodo 34: 7, lemos: “Moisés tinha cento e vinte anos quando morreu; no entanto, nem
seus olhos nem seu vigor físico haviam desvanecido”.
No lugar de Moisés Deus levantou Josué, como está escrito em Josué 1:2: “Moisés, meu
servo, morreu; agora, levanta-te! Atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para entrar na
terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas”.
Moisés tipifica Jesus, o Salvador, que fez o povo atravessar o Mar Vermelho, salvando-os da
escravidão. Quando ele morreu Josué ficou em seu lugar. Vemos aqui uma correlação com o
Espírito Santo.
Quando Jesus foi para o Pai, quem foi enviado para ficar conosco? O Espírito Santo, o
Espírito da Verdade, que nos conduz a toda Verdade.
Ele sempre estará nos ensinando que em Jesus já fomos providos de tudo. Jesus nos sarou,
libertou, salvou.
Antes de os israelitas entrarem em Canaã, na Terra Prometida, eles tiveram de atravessar o
rio Jordão. E da mesma forma que atravessaram o Mar Vermelho, pisando solo seco,
ocorreu o mesmo com o Jordão. Deus deu instruções precisas para Josué dizendo: “Eis que
a Arca da Aliança do Soberano de toda a terra vai atravessar o Jordão à vossa frente! (...) E
quando as plantas dos pés dos sacerdotes que transportaram a Arca do Senhor, o Soberano
de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, as águas do Jordão serão cortadas, a
correnteza será represada, e as águas formarão uma espécie de muralha d’água”. (Josué
3:11-13)
Assim que os sacerdotes carregando a Arca do Senhor deixaram o Jordão, no momento em
que seus pés tocaram o solo seco da nova terra, as águas do Jordão foram liberadas e
retornaram ao seu curso normal.
O povo de Israel teve de atravessar o Mar Vermelho e o rio Jordão, antes de entrarem em
Canaã. Os discípulos de Jesus foram orientados por Ele a ficarem em Jerusalém
aguardando a descida do Espírito Santo, para receberem poder. Ele disse em Atos 1:5: “João,
de fato, batizou com água, entretanto dentro de poucos dias sereis batizados com o Espírito
Santo”.
Precisamos do poder do Espírito Santo agindo em nós, para sermos testemunhas de Jesus,
até os confins da terra. O Antigo Testamento anuncia o Novo Testamento.

Quero finalizar dizendo que quando os israelitas entraram na Terra Prometida, cessou o
maná de cair do Céu. E os filhos de Israel nunca mais tiveram o maná, todavia deste
momento em diante começaram a se alimentar dos frutos da terra de Canaã. Não somente
isso, mas a nuvem de dia e o fogo de noite, que por quarenta anos os havia guiado, cessou
também. De repente as coisas mudaram e eles tiveram que aprender a viver de acordo com a
forma como Deus passou a instruí-los. O caminho do deserto deu lugar à Terra Prometida.
Não podemos viver de memórias de grandes cultos de avivamento do passado. Não podemos
ficar correndo de um Congresso para o outro para ver as manifestações dos dons do Espírito
Santo. Devemos crescer espiritualmente a ponto de entendermos que podemos receber de
Deus, nosso Pai, sem que tenhamos de ficar nas filas de oração. Não estou dizendo que
receber orações dos ministros de Deus não sejam agradáveis, mas devemos, sim, buscar
amadurecermos em Deus. Sermos promovidos por Ele. Atingirmos um nível mais alto
dentro das expectativas que Deus tem para nós. Todo bom pai deseja ver o seu filho crescer,
amadurecer e vencer os obstáculos que surgirem diante dele. Deus, nosso Pai, acredita em
nós e quer nos ver crescer em Jesus.
O povo de Israel teve que enfrentar a cidade fortificada de Jericó, que ficava próxima ao
Jordão. Nós temos que vencer as dificuldades, que estão dentro de nós, nas nossas emoções.
Aprenda a trabalhar a sua alma, para que ela não o derrote. E só há um jeito: passar o tempo
orando no Espírito Santo, louvando, adorando, jejuando, meditando na Palavra de Deus.
Vejo o quanto Deus nos encoraja por meio da Sua Palavra a avançarmos, pois Jesus já
derrotou o poder de Satanás com seus principados e poderes.
“Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu
Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo
o teu coração e com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor, e os seus
estatutos, que hoje te ordeno, para o teu bem?” (Deuteronômio 10:12-13)
Tudo o que Deus fala para você é para o seu bem. Em Deuteronômio 11:8-9, Ele fala dos
benefícios da obediência: “Guardai, pois, todos os manda-mentos que eu vos ordeno hoje,
para que sejais fortes, e entreis, e ocupeis a terra que passais a possuir; para que prolongueis
os dias na terra que o Senhor jurou dar a vossos pais e à sua descen-dência, terra que mana
leite e mel”.
“Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na
vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. E ensinai-as a vossos filhos,
falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantandote; escreve-as nos umbrais de tua casa, e nas tuas portas.” (Deuteronômio 11:18-20)
Olha que instrução poderosa de Deus para os pais. Afinal, quem ensina sobre Deus para os
seus filhos? A escola dominical? O pastor? Não! Você ensina!
Porque eles irão vê-lo(a) orando, jejuando, louvando, adorando, tendo comprometimento
com o Evangelho de Cristo.
Vamos adorar ao nosso Pai, que já deu tudo para nós, não vamos nos deixar guiar pelas
nossas emoções, pelas nossas fraquezas e falhas, vamos permitir que o Espírito Santo nos
guie.

Acredite: Deus realmente quer nos ajudar a fazer as escolhas certas. Ele deseja dar-nos
informações que somente Ele possui; informações que ultrapassam o natural. Tudo
depende do quanto você O ouve e obedece-Lhe.
Nosso Pai sabe quais serão as melhores escolhas a serem feitas durante a nossa jornada na
Terra. Então, não fique parado(a), corra para os Seus Braços Santos!
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