“Assim, ainda resta um descanso sabático para
o povo de Deus; pois todo aquele que entra no
descanso de Deus também descansa das suas
obras, como Deus descansou das suas.
Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse
descanso, para que ninguém venha a cair,
seguindo aquele exemplo de desobediência”.
Hebreus 4:9-11

LUGAR DE DESCANSO
Sissiane Abud
Existe um lugar preparado por Deus para descansarmos a nossa alma. Existe uma
maneira eficaz de não andarmos em ansiedade. E somente uma Pessoa é capacitada
para nos ensinar como estar nesse lugar e o seu nome é “Espírito Santo”.
Mas quem é o Espírito Santo? Ele é a Terceira Pessoa da Santíssima Trindade que foi
enviada à Terra com um propósito bem definido.
No Evangelho de João 14: 16, Jesus fala a respeito Dele o seguinte: “Mas o Consolador,
o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas
e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito.”
Em João 16:8-11 Jesus continua dizendo: “Quando ele vier, convencerá o mundo do
pecado, da justiça e do juízo: do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque
vou para o Pai, e não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está
julgado”.
Então Deus enviou o Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas e nos convencer
de três fatos importantes: do pecado, da justiça e do juízo.
“... do pecado, porque não creem em mim...”.
Quer dizer que é pecado não crer em Jesus? Sim, porque você permanece no “pecado
original”, que toda a raça humana adquiriu por causa da desobediência de Adão.
Aquele que não crê em Jesus, não tem os seus pecados perdoados, pois somente Ele
desceu nessa terra com autoridade para perdoar os nossos pecados. Quem não tem
Jesus como seu Salvador, permanecerá no pecado eternamente, porque não teve os
pecados removidos; não teve os pecados lavados, e quem vive no pecado permanece na
morte eterna. Esse é o salário, o preço a ser pago pelo pecado: a Morte!
A Carta aos Romanos 6: 23, confirma isso: “Porque o salário do pecado é a morte, mas
o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor”.
Todo ser humano nasce pecador. Poderá nascer fisicamente saudável, porém não tem
o espírito vivificado por Jesus, porque não O aceitou ainda, não O conhece. Não foi
lavado com o Sangue do Cordeiro. Ele está preso ao pecado. Nós nascemos em pecado,
nascemos mortos. Somente por meio de Jesus poderemos receber o perdão de Deus e
sermos justificados diante Dele.
Talvez você esteja pensando: E quanto a um bebê, uma criança, o que acontecerá se

eles morrerem? Porque morreram fisicamente, no período da inocência, serão salvos,
pois não têm conhecimento da Verdade.
Lembre-se sempre: o que separa o homem de Deus é o pecado. E o pecado traz com ele
a morte.
Quando somos lavados com o Sangue de Jesus, os nossos pecados são perdoados e
passamos a ter livre acesso a Deus. Nós nos tornamos brancos como a neve e podemos
usufruir de toda a herança conquistada por Cristo na Sua morte.
Então quando a Palavra de Deus diz que o Espírito Santo veio nos convencer do pecado
por não crer em Jesus, significa que todo aquele que tem Jesus, foi convencido por Ele
e tem os pecados perdoados.
Não permita que aquilo que você fez no passado traga um jugo sobre a sua vida. Não
permita! A Palavra de Deus diz que Jesus levou os nossos pecados e Deus não se
lembra mais.
O nosso Deus é bom e Ele enviou o melhor professor que poderia haver para nos
convencer de que verdadeiramente somos livres por meio de Jesus. Todo aquele que
Jesus libertar se torna livre! Seja livre!
Seja livre do pecado, dos erros cometidos, seja lá o que você tenha feito, não importa; o
que importa mesmo é que quando você disse sim a Jesus, você se tornou uma nova
criatura, livre dos seus pecados, ninguém mais poderá julgá-lo. Ninguém!
Isso é maravilhoso! Temos livre acesso a Deus, pois Ele se tornou também nosso Pai! E
Ele diz assim para você: “Achegue-se à minha presença com intrepidez”. Hebreus 4: 16,
ou seja, com coragem, sem medo, porque Ele olha para você e o vê limpo, lavado.
Jesus é o único que pode tirar o pecado da sua vida. Ninguém mais!
Novamente: qual é o salário do pecado? A morte! Permaneça no pecado e você morre.
Porque o preço do pecado é a morte e é a função do Espírito Santo nos convencer disso
e nos conduzir para a vida, que está em Jesus.
Os desejos da nossa carne nos conduzem para a morte, para o pecado, e o pecado nos
afasta de Deus.
Olha o que está escrito em Atos 4: 12: “E em nenhum outro há salvação; porque
debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser
salvos.”
Entenda: Não existe nenhuma religião que possa salvar o homem da morte eterna,
somente Jesus salva!

Jesus não é uma religião, Ele é o Filho do Deus Vivo, que veio à Terra resgatar a família
de Deus, outrora perdida no Jardim do Éden.
Enganos nos afastam da Verdade. Está escrito: Não há salvação em nenhum outro
nome que não seja Jesus Cristo, não há!
É uma obra tão perfeita! Deus enviou Jesus e depois enviou o Espírito Santo para nos
convencer de que Jesus é o Caminho, a Verdade e a Vida; que ninguém vem a Ele senão
for por meio de Jesus. (João 14:6). Retornemos para João 16: 8-11, que diz: O
Espírito Santo nos convence da justiça porque Jesus foi para o Pai e não está
fisicamente entre nós.
Em primeiro lugar, você sabe o que é justiça? Justiça é o ato de dar o mérito a quem de
direito merece.
Portanto reconheça, em primeiro lugar, tudo o que Jesus fez naquela cruz por você e
pela humanidade inteira.
Jesus fez uma obra completa.
Jesus destruiu as obras do diabo na sua vida.
Jesus naquela cruz pagou o preço para que você pudesse andar na cura, andar livre
das enfermidades e foi um preço alto.
Ele foi humilhado para você não ser humilhado.
Reflita: o que é que Jesus fez por mim? E dê o mérito a Ele; não dê a si mesmo ou a
outro, somente a Ele.
Reconheça o que Ele fez. Se você não sabe tudo o que Ele já fez por todos nós, busque
saber sobre cada passo que Ele deu naquele calvário. Ele sofreu não somente uma
afronta física, mas também psicológica, emocional.
Jesus transpirou gotas de sangue. Você sabe o que isso significa? O fenômeno de suar
sangue chama-se hematidrose, e ocorre em condições excepcionais, como fraqueza
física acompanhada de muita dor corporal e abatimento moral violento, causado por
uma profunda emoção e grande medo. Então há rompimento dos capilares que
envolvem as glândulas sudoríparas, e o suor mistura-se ao sangue. Jesus sofreu tudo
isso por você e por mim. Para que você não sofresse depressão, não tivesse estresse em
sua caminhada por esse mundo. Ele pagou um alto preço. Reconheça o que Ele fez.
Jesus disse: “Eu vou para o Pai e vocês não me verão mais, mas Eu vou deixar algo
para vocês, que se chama autoridade. Tudo o que Eu conquistei Eu deixo para vocês
usufruírem, mas vocês precisam crer que se tornaram filhos de Deus, por meio do que
Eu fiz na cruz e que agora vocês são meus irmãos”.

Porventura, você pode responder-me se existe maior alegria do que descobrir um
Amor tão grande assim?
Descobrir que Deus foi capaz de entregar à morte o Seu único Filho, Jesus Cristo, para
criar a condição de podermos viver eternamente por meio Dele e sermos feitos família
de Deus é simplesmente maravilhoso!
Entender que não estamos sozinhos nesse mundo; que existe a Pessoa do Espírito
Santo conosco nos guiando a toda a Verdade e ver o quanto Deus é um Deus zeloso,
amoroso e fiel. Retornando ao texto de João 16: 8-11, ele diz: que o Espírito Santo de
Deus nos convencerá do juízo, pois o príncipe deste mundo já está julgado; implica que
Satanás já está julgado e existe um lugar preparado para ele: o lago de fogo. Apocalipse
20.
Então se Satanás já está julgado e Jesus tem autoridade sobre ele; esta autoridade nos
foi dada por Cristo, como esta em Lucas 10: 19, “Eis aí que Eu vos dou autoridade para
pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre todo poder do inimigo e nada
absolutamente nada vos fará dano algum”. Se esta autoridade nos foi dada, por que
muitas vezes nos tornamos presas de Satanás?
Porque não trilhamos os caminhos que Deus nos orienta pelo Espírito Santo. O
Espírito Santo sempre nos conduz a caminhos que nos afastam do pecado e não nos
conduz ao pecado. E também descansamos na obra de Jesus, não fazendo por esforço
próprio, mas sim usufruindo do que Jesus fez. Satanás tenta roubar esta verdade em
nós, colocando, no meio dela, mentiras com aparência de bem, mas que, na verdade,
conduz-nos ao erro e pecado.
Portanto escolha descansar no trabalho que Jesus já fez e ande firmado nisso! O nosso
Deus deseja que estejamos descansando na obra que Jesus já fez. Que tenhamos o
entendimento de que o nosso único trabalho é descansar Nele. Reconheça que Jesus é
o seu único descanso!
Você veio a esta reunião hoje, crendo que receberá do Seu Pai Celestial, que pode todas
as coisas? Quem está precisando de algo hoje? O nosso Pai Celestial é poderoso para
lhe dar. Então abra o seu coração, pois aquilo que veio buscar você receberá.
Temos um Pai Celestial poderoso, amoroso, que está de olho em nós e com os Seus
ouvidos atentos ao nosso clamor. Ele não é um Pai relapso, ou um Pai que fica a
procura de cada deslize de nossa parte para nos punir; muito pelo contrário, o nosso
Pai Celestial tem a força mais poderosa que existe na face da Terra e nesse Universo: o
Amor!
Deus é Amor, e Ele não deseja nos punir; Ele permitiu que o Seu Filho Amado, Jesus
Cristo, fosse punido em nosso lugar, para que fôssemos curados, sarados e tivéssemos
uma vida em abundância. Portanto essa é uma excelente oportunidade para você
começar a agradecer pela vida em abundância que já foi conquistada na cruz para você,
por meio de Jesus. E aquilo que ao homem é impossível, nós temos um Pai Celestial
que diz: “É possível!”.

Vou compartilhar com você duas passagens bíblicas, que a meu ver, são as leituras
mais lidas na Palavra de Deus.
A primeira delas é o Salmo 23. Esse foi o primeiro Salmo que a minha filha, quando
tinha sete anos de idade, decorou. Eu tenho certeza de que muitos aqui também sabem
decor, mas vamos ler.
No Salmo 23:1-6 lemos: “O Senhor é o meu pastor; nada me faltará. Deitar-me faz em
pastos verdejantes; guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma;
guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da
sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o teu
cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus
inimigos; unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Certamente que a
bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa
do Senhor por longos dias”.
Nos momentos de desespero e angústia, muitos leem, releem e repetem: “O Senhor é o
meu pastor e nada me faltará”. Mas conversando com uma pessoa que estava
passando por grande tribulação, mostrei-lhe o Salmo 23 e ela falou-me: “Onde está
esse pasto verdejante? Em qual local, que eu não sei, pois eu não tenho descanso.” A
reação dela tocou-me!
A Palavra diz que Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das
águas de descanso e refrigera-me a alma.
Gostaria de que você pensasse e refletisse: Quem Jesus leva?
Ele leva as suas ovelhas! São as suas ovelhas que Ele conduz para um pasto rico e
verdejante, onde elas se fartam de tudo, não passam fome, não precisam andar muito e
junto a esse pasto, há um rio de águas, onde elas podem beber. É dessa maneira que
Jesus faz.
Perguntei para esta pessoa: Por favor, responda-me: Qual é o versículo mais
importante desse Salmo?
Enquanto ela me olhava eu respondi-lhe: O versículo 1: “O Senhor é o meu pastor...”.
Portanto para quem não há descanso? Para aqueles que não são ovelhas. Um pastor de
ovelhas acorda de madrugada, chama as suas ovelhas e elas o seguem para onde quer
que ele vá; a ovelha segue o seu pastor, porque ela confia nele.
O pastor tem intimidade com as suas ovelhas, pois ele as conhece. Alguém já viu? É
maravilhoso ver pastorear. As ovelhas vão para onde ele as leva.
O mesmo deve acontecer para com aqueles que querem ter Jesus como seu pastor.
Aonde Ele disser para irmos, nós iremos. O que Ele disser para fazermos, faremos;
senão nós não vamos para este lugar de descanso, de fartura, de paz. O problema é que
o cristão lê inúmeras vezes o Salmo e o repete como se o ler fosse mudar a vida dele.

Não é o ler a Palavra de Deus que mudará a nossa vida, mas é o ser o que a Palavra diz
para sermos: ovelhas de Jesus! É realmente escolher seguir a Cristo, como sendo o
nosso Bom Pastor. Porque senão nos tornaremos como os fariseus que conheciam a
Antiga Aliança, sabiam tudo sobre as Profecias, mas Jesus disse a respeito deles, como
lemos em Mateus 23: 23-27: “Ai de vós, doutores da Lei e fariseus hipócritas! Porque
dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos
mais importantes da Lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, sim, praticar estes
preceitos, sem omitir aqueles! (...) limpais o exterior do copo e do prato, mas por
dentro, estes estão repletos de avareza e cobiça. Fariseu que não enxerga! Limpa, antes
de tudo, o interior do copo e do prato, para que da mesma forma, o exterior fique
limpo! (...) sois parecidos aos túmulos caiados: com bela aparência por fora, mas por
dentro estão cheios de ossos de mortos e toda espécie de imundície!”.
Hoje estamos vivendo momentos em que, quando ligamos a televisão ou ouvimos as
noticias trazidas pelas mídias, tudo nos traz angústias, desesperos, porque são muitas
tribulações no mundo, são muitas coisas acontecendo diante dos nossos olhos. Não
preciso recitá-las, pois todo mundo está vendo o que o mundo tem vivido. Mas se Deus
diz que Ele nos leva a pastos verdejantes e às águas de descanso, assim será para todo
aquele que Nele confiar, afinal, o nosso Deus não mente, a Palavra Dele jamais passará.
O Céu e a Terra passarão, mas a Palavra de Deus permanece inalterada, intacta, pois
Ele não mente.
Existe um lugar de descanso, existe uma vida de abundância que Jesus prometeu, e ela
é real. Não é somente uma escrita, ela é viva, eficaz e verdadeira, (Hebreus 4: 12).
Então vamos ver como é que Jesus nos conduz para esses pastos verdejantes, junto às
águas de descanso, onde a alma é revigorada e renovada?
Vamos para outra Palavra que está em Mateus 11: 28-30, onde Jesus faz um convite a
todos os que não sabem mais para onde ir, a todos os que não sabem mais o que fazer.
Ele diz assim: “Vinde a Mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e Eu vos
aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de
coração; e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu
fardo é leve”.
Ele está fazendo um convite, mas é um convite imperativo: “Vinde!”. Qualquer um?
Não! Mas todos os que estão sobrecarregados, que não sabem mais o que fazer, que
estão doentes, que estão com problemas monetários, que estão com problemas dentro
de suas casas, de relacionamento, vinde!
A sobrecarga é algo que você carrega e da qual não está dando conta, isso se chama
sobrecarga. Jesus está fazendo um convite: “Venha! Eu vou aliviá-lo e vou lhe explicar
como”.
Jesus lhe ensina como. Ele diz que irá lhe ensinar uma maneira para você viver uma
vida de paz, de sossego, de abundância. A primeira coisa que Ele diz é: “Tomai sobre
vós o meu jugo...”.

Eu achava que jugo era peso, mas quando fui conferir no dicionário, descobri que jugo
é um instrumento, um aparelho que se colocava em dois bois para que eles arassem a
terra, ou puxassem uma carroça juntos. Então, esse aparelho, denominado jugo,
também tem o nome de parelha de bois ou canga, que como eu disse, colocava-se para
que a força desses dois bois unidos, fosse capaz de arar ou socar uma terra, ou de
carregar algo pesado.
Jesus está convidando aquele que anda sobrecarregado a colocar agora um jugo, para
andar com Ele; só que quando é colocado um jugo em dois bois, o que acontece? Os
dois bois têm que andar na mesma direção, na mesma velocidade, em harmonia, caso
contrário, não dará certo a junção delas. Assim, se um quiser ir para a esquerda e o
outro para a direita, não andarão. Os dois têm que estar em concordância. Ele quer lhe
ensinar como andar com Ele.
Ele diz assim: “Aprendei de Mim, porque sou manso e humilde de coração e acharei
descanso para vossa alma”. O que é ser manso? Se você for procurar no dicionário,
manso é uma Palavra derivada do grego e significa submisso, que tem submissão,
mansidão. Jesus quer ensiná-lo a ser submisso a Deus.
Quais são os seus planos? O quê você deseja para a sua vida?
Eu vou dizer-lhe o seguinte: Existe um plano para a sua vida escrito com as Mãos do
nosso Pai Celestial. Um plano perfeito. Enquanto você faz planos humanos, terrenos,
Deus tem planos de vitória para se tornarem reais em sua caminhada cristã, para que a
verdadeira paz reine em seu interior.
Ele também diz para termos um coração humilde. Ter coração humilde significa
reconhecer os próprios erros, significa também ser calmo; uma outra definição diz que
é reconhecer que existe alguém que sabe mais do que você.
É por isso que quando o orgulho está reinando no coração de alguém, ele resiste em
reconhecer a dependência exclusiva de Deus para todas as coisas. Geralmente a
pessoa em questão argumenta: “Mas eu penso dessa forma, eu acho que deve ser
assim”.
Lemos em Provérbios 14: 12: “Há caminhos que ao ser humano parecem ser as
melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte”.
Aquilo em que você pensa, aquilo que deseja ou aquilo em que você crê, fora da Palavra
de Deus, com certeza o levará a percorrer um caminho de morte, porque só existe um
caminho que o levará para a vida: Jesus!
Jesus quer lhe ensinar. O maior problema que vejo o ser humano enfrentando em sua
caminhada de vida se chama falta de perdão. Nós resistimos ao perdão, porque
achamos que o outro não merece. Pensamos que perdoar significa ser bobo, mas Jesus
não diz isso. Jesus diz que devemos perdoar o nosso irmão, setenta vezes sete, ou seja,
infinitamente.

Lemos a Palavra, dizemos que somos filhos de Deus, mas no momento em que
deveríamos obedecer, não o fazemos, porque resistimos às coisas mais simples do
cotidiano. Resistimos ao perdão, resistimos a exercitar misericórdia, resistimos a
tantas coisas básicas de uma vida em Deus.
E de repente chega uma pessoa e fala para mim que não sabe onde está esse lugar de
descanso? Por quê? Porque ela resiste em aprender de Jesus.
O Reino de Deus é muito simples, o Reino de Deus é para aqueles que se despojam
daquilo que pensam, daquilo que acham, daquilo que querem. O Reino de Deus é para
aquele que verdadeiramente decide a não mais fazer do seu jeito.
Entendi que fazer do nosso jeito é muito sofrível, gera muita tribulação, muito
desespero. Se continuarmos a fazer do nosso jeito, seremos aqueles cristãos que
conhecem a Palavra de Deus, sabem onde está cada versículo, mas não sabem por que
são tão infelizes.
Jesus está convidando-o a ter uma nova experiência com Ele. É uma decisão pessoal,
gerada dentro do seu íntimo, que diz respeito ao que você deseja para a sua vida.
A Palavra de Deus diz que aquele que ama mais a sua vida, irá perdê-la. Se você amar
mais aquilo em que você pensa, mais a sua opinião, mais aos seus anseios, perderá a
oportunidade de viver a verdadeira vida.
Em Mateus 16: 25 Jesus diz, na tradução da Bíblia King James: “Porquanto quem
quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa,
encontrará a verdadeira vida”.
Quando Jesus voltar, Ele irá chamar a ovelha pelo nome, e somente aquela que foi
atrás do pastor, somente aquela que disse sim, somente aquela que decidiu fazer a
vontade de Jesus, que tem intimidade com Deus, irá ouvi-LO.
A intimidade com Deus vem por uma decisão que se chama obediência. Ninguém tem
intimidade com Deus sem obedecê-Lhe.
É como um relacionamento de pai e filho. O pai fala: “Filho faça desse jeito, que dará
certo”. Ele faz, dá certo e dessa forma, o vínculo entre eles aumenta, não é assim?
Aumenta aquele vinculo, aumenta a confiança, aumenta o amor, porque o filho
obedeceu e o pai se sentiu responsável, porque ele estava lhe obedecendo. Assim é com
Deus: É Ele o responsável em manter a Sua Palavra.
Quando você lhe obedece, Ele se torna responsável pela sua vida e tudo o que o seu Pai
Celestial lhe prometeu, Ele cumprirá.
Deus tem condições de cumprir em sua vida, porque Ele tem condições de entrar no
seu coração, mudá-lo, transformá-lo e abençoá-lo, porque você disse sim a Jesus.

Em João 4 lemos a passagem da mulher de Samaria que se encontrou com Jesus a
beira do poço de Jacó, e começam um diálogo. Ali Jesus lhe diz que Deus é espírito e
que Ele procura verdadeiros adoradores que O adorem em espírito e em verdade.
Não é que Deus está procurando porque está faltando adoradores, pois existem
milhões de anjos adorando-O dia e noite. Mas Ele está a sua procura, um adorador
verdadeiro, que é nascido Dele, que se tornou filho, por fé em Jesus Cristo, porque Ele
quer abençoá-lo, como um pai que abençoa um filho. Entenda que um coração
obediente está aberto para ser abençoado, para receber.
Não tenha medo de obedecer a Palavra de Deus, não tenha medo de perdoar, não tenha
medo de abençoar aquele que lhe fez mal, pois você não será injustiçado ou
humilhado, por ter estendido a mão àquele que lhe fez mal; muito pelo contrário, você
irá ser poderosamente abençoado e terá uma coisa que todos buscam: Paz! Haverá
alegria em seu espírito, pastos verdejantes e águas de descanso.
O caminho da obediência a Deus, que Jesus quer lhe ensinar, não está em grandes
coisas, mas no seu dia a dia, no seu cotidiano.
Jesus termina o ensino de Mateus 11, dizendo: “Porque o meu jugo é suave, e o meu
fardo é leve”.
Ele diz isso porque a maior preocupação que os carpinteiros tinham quando faziam o
jugo, a canga, para ser colocada nos bois, era fazê-lo de uma forma que não lhes
machucasse o pescoço. Durante a confecção do jugo, às vezes, colocavam tecidos para
que o pescoço do boi não fosse ferido pelo peso. Jesus prometeu que se você colocasse
esse jugo, essa canga, para poder ser dirigido por Ele, esse jugo não o machucaria.
Quando você anda com Jesus, fazendo exatamente aquilo que Ele diz para fazer,
nunca se machucará, porque Ele irá levá-lo para lugares tranquilos.
Jesus diz que esse fardo pesado que hoje você carrega, se tornará leve se você andar
junto com Ele.
Portanto decida hoje tomar sobre a sua vida o jugo Dele, andando junto com Jesus,
não fazendo mais aquilo que você quer, não julgando, não pagando o mal com o mal,
não odiando, mas pagando o mal com a prática do bem.
Não tenha medo, você não será ferido; muito pelo contrário, você será curado.
Encontre o descanso para a sua alma tomando o jugo de Jesus sobre você!
Lemos em 1 Pedro 2:9: “Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas
daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz”.
Somos escolhidos de Deus, somos nação santa, sacerdócio real, decida a obedecê-Lhe,

pois é tão simples, é tão fácil, é tão prazeroso andar com Jesus.
Somos capacitados por meio da nova natureza que temos, para amar todos os dias,
para perdoar.
Que haja uma decisão sendo tomada agora em seu coração. E que isso seja um marco
em sua caminhada cristã, gerando frutos de paz.
Antes de terminarmos a reunião, não posso deixar de lhe falar sobre o batismo com o
Espírito Santo, uma chave espiritual poderosa que foi entregue por Deus a todo aquele
que crê em Seu Filho Jesus Cristo.
Jesus é Aquele que nos batiza no Espírito Santo, a fim de que possamos ser revestidos
de poder para sermos Suas testemunhas até aos confins da Terra, como lemos em
Atos 1: 8: “Recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas
testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins
da Terra”.
No Antigo Testamento, no Livro do profeta Isaías, lemos sobre esse descanso que Deus
entregou aos homens, mas muitos não querem ouvir.
Isaías 28: 11-12 diz: “E assim, com lábios trôpegos e língua estranha Deus falará a este
povo, ao qual proclamará: “Este é o descanso! Dai repouso ao exausto. Este é o lugar
tranquilo e do pleno descanso! Entretanto, eles não quiseram dar ouvidos”.
Quando estamos orando em línguas é o próprio Deus, Espírito Santo, orando por nós.
Em Romanos 8: 26, está escrito que Ele ora por nós, porque não sabemos orar como
convém.
No dia em que você aceitou a Cristo como Salvador de sua vida, naquele momento, o
Espírito Santo passou a habitar dentro do seu espírito, e Ele trouxe uma linguagem
sobrenatural com Ele, que é a linguagem da sua Pátria Celestial. E como cidadão do
Céu, é direito seu aprender a falar essa linguagem celestial.
E falar é tão simples. Basta crer!
Em Marcos 16: 17, Jesus diz: “E estes sinais acompanharão aos que crerem: em meu
Nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão...”
O apóstolo Paulo nos conta o motivo de ele ter tido tanta revelação de Deus, de ter sido
usado por Deus para escrever quase a metade dos livros que compõem o Novo
Testamento: “Dou graças a Deus, porque falo mais em outras línguas do que todos vós”
(1 Corintios 14:18).
Ele também diz no começo desse capítulo, no versículo 2: “Pois quem fala em outra
língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala
mistérios”.

Descobri que quando permito que o Espírito Santo esteja orando por mim, por meio
da prática da oração em línguas, o meu futuro está sendo mudado, pois saí da morte
para a vida eterna!
Deus o abençoe poderosamente! O nosso Pai Celestial é tão amoroso, tão maravilhoso,
tão fiel, portanto, escolha andar em obediência a Ele, descansando na obra redentora
de Jesus Cristo, pois TUDO já foi feito!
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