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PREFÁCIO  
 :   Este livro  abrange três facetas  vitais da personalidade humana : 
 >  personalidade forte + integridade bíblica +  visão prática das coisas. 
 Todos temos áreas que precisam  ser postas em ordem  : vamos nos aventura r juntos 
a explorar  os meandros  do nosso mundo  interior  sob a supervisão do Espírito Santo  . 

INTRODUÇÃO 

 Mesmo pessoa bem-sucedidas admitem que alguns setores de sua personalidade 
precisam de arrumação: a vida seria bem mais fácil sem estas pequenas dificuldades 
incômodas.  Todos temos áreas, em nosso modo de ser, que sabemos precisarem ser 
acertadas. (Eu tenho ALGUMAS: ex: continuidade em tomar remédios, canhotos de cheques 
anotados, precisar sair e sair de uma vez, e por aí vai). Não são coisas horríveis, mas 
indícios de que algo dentro de mim não está EM ORDEM.   
 Há muitos livros sobre organização e planejamento de modo geral, mas o autor nunca 
viu um que trate sobre pôr em ordem seu mundo interior.  
 O autor é cristão, nunca teve uma vida desordenada no conceito do mundo,  
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Mas...na sua dedicação em andar com Jesus começou a perceber de um modo mais profundo 
o significado do senhorio de Jesus e das palavras PERMANECEI EM MIM, João 15.4 
 Este livro só tem sentido e significado aos que convidaram Jesus para ser seu 
Salvador e SENHOR:  querem ‘arrumar a casa ‘ no seu íntimo para ser um lugar adequado à 
habitação do Espírito de Deus com o qual fomos selados para o dia da redenção.  
  Muitos falam de vida espiritual, andar com Deus, em tese, mas a proposta deste livro é trazer 
para a sua prática diária, alinhar seu mundo interior ao padrão da Palavra 

  
Nosso mundo interior está dividido em cinco partes:  
1- MOTIVAÇÕES:  o que move você / o que impele você a agir do modo que age.  
2- GESTÃO DO TEMPO: tem a ver com prioridades: anote como usa seu tempo  
                                          e saiba > o que realmente importa para vc. 
3- VALORES:  são os critérios que determinam o modo como você OLHA,   
                        como você considera ...TUDO 
4- ESPÍRITO: o lugar onde mantemos comunhão com Deus     
5- PAZ: um lugar, no âmago de nosso ser, ‘ o prumo’ que estabiliza todas as outras áreas.  
   # lembra o salmo 46: AINDA QUE ... todos os poderes físicos   e dominações sejam 
abalados, no âmago de tudo ‘DEUS ESTÁ NO MEIO DELA, NÃO SERÁ ABALADA’ (Sl 46.4-
6- Assim é como, o que chamam de ‘olho do furacão’: lugar de perfeita calma em torno do 
qual tudo gira. 
     Com grata surpresa, verá serem   abordados temas importantes ignorados em geral.   
 
ATENÇÃO: seu mundo interior só estará realmente em ordem quando vc tiver a firme 
convicção de que o espiritual deve reger o material: o físico, o que se vê, A ATIVIDADE.  
 

PRIMEIRA PARTE:  Motivação da vida 

 

01. SÍNDROME DO AFUNDAMENTO  
 Em maior ou menor escala, todos já tivemos a sensação de que nosso mundo ‘ está 
afundando’ sugado a um imenso buraco negro por forças estranhas, incontroláveis   
 O motivo é um vazio entre a realidade externa e a VERDADEIRA REALIDADE 
ESPIRITUAL das situações nas quais vivemos.  A vida tem um aspecto visível, fácil de ser 
avaliado, e um aspecto interno, espiritual, determinante, mas em geral ignorado, deixado de 
lado. Daí se dizer: viver de aparências. Quanto mais forte a resposta ao apelo externo, mais 
vai enfraquecendo   o considerar a realidade espiritual.   
 Somos impressionados e, por isso, valorizamos o que se vê em detrimento do que de 
fato importa:  o que não se vê, o espiritual, o que está por trás (#   se a Eva tivesse visto o 
diabo incorporado na serpente...) Somo alertados: ‘Deus olha para o coração ‘, 1 Sm 16.  7 
          # Procure ver o que está no âmago invisível das coisas. Para isto temos as Escrituras. 
 Para isto contamos com a instrução e direção do Espírito Santo. 

 Ah! Também, por isso, pode acontecer na velhice alguém se perguntar: FIZ TUDO 
CERTO (quanto ao que se vê) por deu errado? Por descuidar do que se não vê, a parte 
espiritual.  
ATENÇÃO:  
O interior em ordem só acontece se houver atenção diária em ‘por o lixo fora’ 

02. PANORAMA VISTO DA PONTE DE COMANDO   
 A ponte e comando de um navio é um pequeno compartimento que determina a 
situação geral do navio.    Se, em momentos de dificuldades, estiver sendo comandado por 
pessoas experientes, não importa a gravidade da situação, tudo estará ‘sob controle‘, em paz, 
indo em direção em segurança ao seu destino.  Mas, tal situação depende de uma equipe bem 
treinada que SABE EXATAMENTE O QUE FAZER em momentos de crise.   
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       Em momentos de crise as pessoas costumam se lançar ao ativismo:  quando o 
sensato teria sido   PREVENIR A CRISE   antecipando possíveis soluções aos eventuais 
problemas.  
       Em navios, isso se faz com treinamentos exaustivos da tripulação.   
       A ‘ponte de comando’ de nossa vida é o coração. 
 # Na vida, é preciso observar as instruções da Palavra:  ‘‘ sobre tudo o que se deve 
guardar, guarda  o teu coração, porque dele  procedem   as fontes da vida’ Pv 4.23 e Jr 17.9 
1- Somos  advertidos: ‘Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso  
(muda as coisas de Deus, quer  fazer do seu  próprio  jeito) ; quem o  conhecerá? 
2- Diferente do mundo que  diz: ‘siga seu coração’,  cristãos verdadeiros são  instruídos  a       
 ‘guardar a palavra no coração para  não pecar (errar o alvo, agindo) contra Deus’ Sl 119.11 
Como se guarda o coração?  
1- Começa com a DECISÃO: uma tomada de posição ao lado de Deus e da Palavra   
2- precisa GUARDAR no sentido de não deixar entrar influências externas. 
3- precisa estar NO COMANDO para dar ordens firmes e seguras que preservem o navio, 
 #exatamente o   contrário de se deixar levar por influências externas, como as 
pressões do mundo e as de pessoas manipuladoras.    
Ao menor sinal de perigo, convém se dirigir à ’cabine de comando ‘ para ver se está tudo bem 
 E, estar tudo bem, significa constatar que as medidas de defesa estão devidamente 
acionadas e funcionando a pleno vapor.     # isso se consegue pelo treino sistemático de 
‘colecionar’ textos da Palavra e desenvolver o ‘músculo’ da fé    declarando-os em voz alta.  
Rm 12.2   ‘não vos conformeis (moldar-se qual massa de bolo dentro da forma) a este mundo, 
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, 
agradável, e perfeita vontade de Deus’   
 Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não 

está nele.  
 Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos 
olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, e sua 
concupiscência; mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece   para sempre. 1Jo 2.15-17  

 Descrevendo a atitude do homem justo está escrito: ‘não se atemoriza de más 
notícias; seu coração está firme, confiando no Senhor ‘O seu coração bem firmado, não 
temerá, até que veja cumprido o seu desejo sobre os seus adversários’  

Sl 112.7 -8 (ler o salmo todo)  

ATENÇÃO:   mundo interior   em ordem só há quando já se reconheceu (caiu em si) 
quanto ao fato de ter a tendência de agir segundo esquemas e padrões criados por um 
passado desordenado e não segundo os padrões criados por Deus. 

  # reconhecer sua tendência de agir de acordo com sua natureza decaída é o fator 
básico para ver a necessidade de pôr ordem em seu mundo interior.   

03. PRESO NUMA GAIOLA DOURADA    

 Havia muitos homens empreendedores na época em que Jesus viveu na Galileia: 
homens impelidos à ação. Mas para dar continuidade à Sua obra   de trazer boas novas ao 
mundo,  
os discípulos foram chamados e decidiram atender ao chamado de Jesus e O seguiram. 
Jesus olhava o coração dos que eram atraídos a Ele em vez de ‘ serem impelidos a buscar 
Jesus visando utilizá-lo para seus próprios fins. ’   
 Stress caracteriza as pessoas impelidas. São impelidas a uma série de atividades e 
objetivos sem nem mesmo saberem o motivo real de agirem como agem (nem se 
perguntam: minhas motivações são válidas aos olhos de Deus?)   
                        >>> . PRECISA MESMO?  PRECISA ser ASSIM?  
É UMA BOA PERGUNTA A SER FEITA A SI MESMO, DE TEMPOS EM TEMPOS - pg 33 
&&& 
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Indícios que evidenciam pessoas   IMPELIDAS (continuação do cap. 3)   
1- Só se satisfazem ao ver o trabalho REALIZADO, talvez, devido a valores familiares, só 
se sintam amados e aceitos ao completarem suas tarefas com eficácia. Tal pessoa fica 
dominada pela psicose da REALIZAÇÃO e entra em uma necessidade constante e incansável 
de realizações sem fim.    Preocupam-se com o resultado final ‘dá pouca importância ao 
processo necessário à obtenção do resultado. Ex: esse tipo de pessoa prefere ir de jatinho a 
ir de carro apreciando a paisagem.  
2- VALORIZAM os símbolos associados à idéia de realização, evidência de STATUS; ex: 
carro do ano, vida de ostentação, casas luxuosas, TER mais e melhor dos que o rodeiam.      
# cada   camada social, cada época, tem seus próprios símbolos de ostentação; ex  1Tm 
2.9 Quero, do mesmo modo, que as mulheres se ataviem com traje decoroso, com modéstia e 
sobriedade, não com   tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos custosos, 
1Pe 3.3 O vosso adorno não seja o enfeite exterior, como as  tranças dos cabelos, o  uso 
de jóias de ouro, ou o luxo dos vestidos    # daí, por desconhecerem  o significado social de 
símbolos de poder, uns dizem ser pecado usar brinco !!!    
3- São dominadas por necessidade de SUPERAÇÃO:  sempre querem mais.... Precisam 
sentir-se no controle da situação, são manipuladoras, exigem serem reconhecidas e 
obedecidas 
copio: o sucesso deixa as pessoas vulneráveis à pressão dos outros sendo tentado a manter 
sua posição por meio de manipulações     carnais ... Sucesso (ou simplesmente avançar uma 
letra na   escala social) pode subir à cabeça.  Cristãos são sempre lembrados que: 
prosperidade vem do Senhor (somos apenas Seus mordomos) Deus agracia com bens    
esperando   que sejam devidamente administrados.  
Há pessoa impelidas não apenas  na área  profissional mas tb entre obreiros cristãos. 
 
4- Pessoa impelidas não dão atenção aos  princípios de honestidade, integridade ( serem o 
mesmo no íntimo o que  são em sociedade)  VIVEM DE APARÊNCIA e ludibriam os outros e 
a si mesmos quanto à suas motivações  comprometendo seus valores ( perde a noção do 
certo e errado, do que   Deus  diz... só interessa o que eles  querem PARECER   
 
5- Pessoas  impelidas  costumam  ser GROSSEIRAS :tratam mal  as pessoas   mas são 
suportadas  APENAS tendo em vista o bom  resultado  do  trabalho  que apresentam.  
 
6- Pessoa impelidas são fortemente competitivas:  
               - não admitem que os outros tenham mais do que elas.  
7- Pessoa impelidas geralmente SE IRRITAM fácil: não toleram a ineficiência dos demais  
 
8 - Estão sempre ocupadas, com agenda cheia, sem tempo para cultivar relacionamentos. 
 
9- . Estão sempre em busca de SOLUÇÕES. Resolver problemas as instiga.   
 
10- Podem se tornar despóticos exigindo sempre MAIS de seus subalternos.   

Cita o exemplo de Saul como pessoa impelida.   Era levado, 
 - impelido pela situação e pelos outros.  (o povo se dispersava... 1 Sm 13.11 )  
 - ofereceu sacrifício   ( extrapolou suas atribuições por SE ACHAR ,..)  
O povo tomou despojo ...1 Sm 15.21 9 (deu desculpas, justificando seu erro)   
eu trouxe a Agague (o rei) quando Deus dissera para destruir tudo totalmente – 

1 Sm 15.3 
 Copio: aquele cuja vida interior se acha convulsionada por compulsões não 
resolvidas, não conseguirá escutar a voz do Senhor a chamá-lo.  Impedido pelo ‘ruído’ 
do sofrimento e o estresse. Precisa faze calar as todas as vozes interiores: solicitações, 
alvos, objetivos, achômetros...  etc.   ...O mundo interior do home impelido está totalmente 
em desordem: está vivendo numa gaiola dourada (aparentemente esplendorosa) mas, de 
fato, uma armadilha, uma prisão.   
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  # Podemos ser impelidos a muitas coisas, não necessariamente sucesso financeiro 
quando um certo objetivo se torna a razão de ser do nosso viver.  
Só Deus tem o direito de ocupar todo o nosso ser: ‘ fostes comprados por bom preço: glorificai, 
pois, a Deus em vosso corpo’  (em  tudo o  somos e o que   fazemos) 1 Co 6.20 
 
ATENÇÃO:   mundo interior   em ordem  resulta de  IDENTIFICAR e ENCARAR  DE 
FRENTE as motivações que têm me impelido a agir  como  de costume,  descartando-as 
_ a fim de  tranquilamente atender ao chamado de Deus      
 
 

04. VAGABUNDO VENCE NA VIDA   

 Impelido pelos comentários sarcásticos do pai de que era   um VAGABUNDO, 
aquele homem de 40 e poucos anos fizera como objetivo de sua vida ser uma pessoa de 
sucesso  

 Muitas pessoas são impelidas por fortes impressões causadas em sua infância: 
boas ou más.   São impelidas por inseguranças afetivas e forte desejo de aceitação.  E todas 
têm a ver com o que APARECE: ordeiro ou bagunceiro, ganancioso ou perdulário, 
intelectualizado   ou não, espiritual ou não... etc.    #   POR QUE ...? ´_ é palavra mágica que 
pode trazer à luz a raiz do problema. ‘Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará...se 
o filho vos libertar verdadeiramente sereis   livres’    João 8.32 e 36 
 

CAUSAS DA COMPULSÃO  
1-- FALTA DE PALAVRAS DE APRECIAÇÃO E INCENTIVO:  
      Nunca ouviram:  Muito bem, estamos orgulhosos de vc’  
                                  Parabéns, fez um bom trabalho. 
 
2-  PRIVAÇÕES ou CONSTRANGIMENTOS - (humilhações)   
 
3-  COMPENSAÇÃO:  compensar o que sentiu muita falta na infância  

 A compulsão pode ser, também, herdada como uma característica familiar.   

Em geral, seus principais objetivos na vida são externos: focados no que se vê.  

 E não se limita a sucesso financeiro destaque profissional, mas, também pode ser  
viciados em trabalho, a fama de ser um bom crente, ter uma família feliz, conseguir uma 
liderança de destaque que é mais uma forma de dominar os outros do que incentivá-los a dar 
o melhor de si, desejar uma experiência espiritual grandiosa, qualquer um pode ser uma 
pessoa impelida:  um estudante   ou uma dona de casa...  

HÁ ESPERANÇA PARA OS IMPELIDOS    pg 51 

   Na presença de Jesus (clamando e buscando a direção de Deus na Palavra pelo agir 
do Espírito Santo) certamente a raiz do problema virá à luz.  
 A primeira providência é uma análise fria e objetiva das reais motivações.   
Como Pedro foi ‘obrigado’ a fazer ante repetidas confrontações de Jesus; ex: João 21   
    Ninguém aprecia ser confrontado, mas é indispensável para se ter uma vida interior 
em ordem.  # ANDAR NA LUZ É IR SE CONFRONTANDO COM SUA VERDADE MOMENTO 
A MOMENTO E VIRA ACUMULAR MOTIVAÇOES ERRADAS, ESCONDIDAS NO ÍNTIMO.  
            Também fica mais fácil corrigir o rumo quando se perceber estar entrando num 
caminho desalinhado da vontade de Deus.  

1- escutar críticas construtivas: em vez de simplesmente rejeitar toda crítica,   
                   > considerar as críticas recebidas para ver se são devidas -  ler 2 Tm 2.7 
2- perdoar (ver adendo sobre perdão) os que causaram danos em qualquer área:  
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                  > emocional, afetiva, financeira, etc.    
3-  praticar alguns atos de renúncia: abandonar práticas ou desejos incompatíveis com a 
vontade Deus mesmo que aparentemente não sejam pecado ou até sejam lícitas. Em geral, 
mas não no caso, em particular.   
       Paulo agia impelido por forte sentimento de justiça   por achar Cristo um impostor. 
       O encontro com Jesus corrigiu o enfoque dele para a VERDADE.  Alinhado com a 
verdade de Deus cumpriu seu propósito para a vida dele e até hoje dá frutos para o Reino.   
Paulo foi transformado de um homem impelido a um que atendeu ao chamado de Jesus. 

,pg 52 

ADENDO SOBRE PERDÃO:   
   > abrir mão do direito de ficar com raiva mas pedir cura das feridas > Sl 107.20 
 Entender   que perdoar não é justificar:  só Deus pode justificar alguém pois 
transfere para Jesus o juízo sobre o pecado. 
        PERDOAR NÃO É DESCULPAR: não é arrumar justificativas para um comportamento 
pecaminoso.  Quem não pratica mas concorda (desculpa) com quem faz errado é tão culpado 
quanto o pecador aos olhos de Deus, Rm 14.22 - Bem-aventurado aquele que não se 
[condena] a si mesmo naquilo que aprova:  se não faço mas desculpo quem   faz (ex: ah! 
Ele teve seus motivos...)  estou concordando  com  o erro     
              Diante de Deus o pecado só é tratado com juízo ou arrependimento  ( faz com 
que o pecado seja julgado  em Jesus e purificado pelo sangue  da cruz, 1’ João 1.7 e 9 )   
Na 1.3  O Senhor é tardio em irar-se,  de grande poder,  e ao culpado de maneira alguma terá 
por [inocente’  + Sl 7.12 Se o homem não se arrepender, Deus afiará a sua [espada]; armado e 
teso está o seu arco +  Pv 28.13 O que encobre as suas transgressões nunca prosperará; mas 
o que as [confessa] e deixa, alcançará misericórdia. 

ATENÇÃO:  ordem no mundo interior é ter compreendido que somos apenas mordomos 
dos bens do Senhor:     1Co 4.2 Ora, além disso, o que se requer nos despenseiros é 
que cada um seja encontrado fiel.  > ver princípios sobre Negócios e Finanças   

05. A PESSOA CHAMADA  
 Os discípulos  de Jesus   foram  CHAMADOS; deixaram  tudo o que se via para seguir 
a Jesus  
 De Moisés é dito: ‘ Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei; porque ficou 
firme, como quem vê aquele que é  invisível’  Hb 11.27  #ou: além do que se vê,    com os 
olhos da fé  
    

CHAMADO RESPONDE A UM APELO INTERIOR, DE DEUS  
 Os discípulos eram pessoas comuns , com características  bem diferencia *( não era 
um grupo homogêneo: Deus age assim:  trabalha a unidade na diversidade )    
     O que fez deles pessoas especiais   foi  que , em vez de viverem de acordo   com  
as compulsões do mundo foram  atraídos pelo aceno do Pai que os chamou . O salmista 
explicou assim:  
Sl 27.4  Uma coisa pedi ao Senhor, e a [buscarei]: que possa morar na casa do Senhor todos               
os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, e inquirir no seu templo. 
Obs.: o chamado  de Deus  atende  a  um desejo íntimo de estar na presença de Deus  
Sl 27.8 Quando Tu disseste:  >   Buscai o meu rosto; 
             o meu coração te disse a ti: O teu rosto, Senhor,  buscarei . 
 
JOÃO  BATISTA, O  EXEMPLO   DE   UM   HOMEM   CHAMADO  
1- uma pessoa chamada põe os pingos nos iis - (não é popular)  
- ele teve a audácia de dizer aos judeus a verdade   que eles precisavam ouvir: que parassem 
de justificar-se diante de Deus por causa de sua superioridade racial e  se  arrependessem  de 
seus pecados :  moral+  espiritualmente. O batismo seria a prova de genuíno 
arrependimento.  
2- uma pessoa chamada   leva os outros a tomarem   posição diante de Deus Não se fica 
indiferente a uma pessoa chamada:  uns a acatam, mas a maioria a rejeita;   
                                  -  é muito incisiva. 
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3- uma pessoa  chamada  tem  forte senso  de  propósito :   
Mt 3.3  ‘este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: Voz do que [clama] no deserto;  
          - Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. 
Mt 3.11 Eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento; mas aquele que 
vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe as alparcas; ele 
vos batizará no Espírito Santo, e em fogo’  _‘ é necessário que ele cresça e que eu diminua’  
Jo 3.30 
 
4-  Diante da perda de prestígio, reagem com  a aceitação da vontade de Deus : Obs.: se 
 Os que vieram dar a notícia da perda de prestígio de João, esperavam  reação 
negativa, ficaram frustrados : Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma, se  
 
Não lhe for dada do céu. 28 Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse: Não sou o 
Cristo, mas sou enviado adiante dele. 29. Aquele que tem a noiva é o noivo; mas o amigo do 
noivo, que está presente e o ouve, regozija-se muito com a voz do noivo. Assim, pois, este 
meu gozo está completo. 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua.    João 3.27-30  
 Bem diferente do   impelido  Saul   ao  perceber que o prestígio de Davi aumentava 
aos olhos do povo:  ciúmes  e  ataques de ira  com  intenção  homicida > 1 Sm 20.33 
 
5-  Os chamados entendem o princípio da mordomia (não possuem o senso de posse )   
     Os que interpelavam a João entendiam que ele estava perdendo seu estrelato, sua 
platéia, por acharem que  as pessoas seguiam  a João por seu carisma  pessoal como profeta 
.Mas  João tinha o espírito   do servo que cuida dos bens de seu senhor: o homem não pode 
receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu.   
       Bem   diferente de Saul que se julgava  o dono do trono de  Israel  e dele poderia 
dispor como   bem desejasse  # ninguém pode se sentir roubado se lhe for tirado o que não é 
dele. 
             Sentimento de posse é que nos faz apegados   
Quando  pessoas impelidas perdem o que pensam ser delas, gera uma grande crise. 
 Com pessoas chamadas, a atitude de perda é diferente pois nada mudou em seu 
íntimo:  
Jó 1.21  e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. 
             O Senhor deu,   e o Senhor tirou;  bendito seja o nome do Senhor. 

 
6-  Os  chamados  sabem  exatamente   QUEM   são  
     ( sua identidade   não   depende do que fazem ( função, posição )   ou do que possuem    
 
  Eis a extrema dificuldade de quem perde   cargos de prestígio ou de famosos que 
perdem prestígio aos mais novos.  A aposentadoria também pode ser problema para os 
impelidos. 
 A síndrome do ‘ ninho vazio’ ataca as mães impelidas quando seus filhos saem de 
casa.  
 Os impelidos tentam manter suas posições de poder e prestígio com a manipulações 
carnais. 
 João  poderia ter tentado assumir uma posição de supremacia  espiritual  mas sabia 
das terríveis implicações de assumir uma identidade falsa ( foi a pretensão de Lúcifer)  
       A voz de Deus  em seu interior falava mais  alto do que a voz das multidões  
# foi assim com Jesus: traído, preso, humilhado, batido, escarnecido, negado... quando 
afrontado por Pilatos disse :  
      ‘Nenhuma  autoridade  terias sobre mim, se de cima não te fora dado’   Jo 19.11 
O mundo interior de João fora colocado em ordem  no tempo em que passara no deserto 
# por isso é importante, de vez em quando, ter um tempo a sós com Deus e consigo mesmo. 

 No início e no fim do ministério de Jesus (talvez todo o tempo) a tentação do diabo 
estava focada na identidade de Jesus:  ‘ se Tu és o Filho Deus ‘ Mateus 4 e   Mt 27.40 
 Quem sabe quem é, não precisa provar nada para ninguém. Se Jesus tivesse se 
deixado mover e quisesse provar ao diabo que Ele era, de fato, Filho de Deus, teria 
conseguido seu intento de fazer Jesus sair da dependência (obediência) do Pai.  
Por saber quem era, Jesus podia servir com dignidade:   ler João 13 (lava pés_ sabendo 
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7-  Os chamados possuem forte senso de objetivo ( são focados, não perdem o foco)  
     João sabia exatamente seu papel e sua função: amigo do noivo, João 3.29   
     E se sentia realizado   no  papel  que lhe fora dado  por Deus# ao nascer home ou mulher 
seu papel básico na vida já está determinado  por Deus: SER homem ou mulher de Deus que 
exerce sua função de homem ou mulher de acordo com  o  padrão estipulado nas Escrituras. 
   Sabem sua função / atribuições  e seus  limites. 
 
8- Os chamados  têm a exata noção do que é um  compromisso  FIRME  
    # mostram  firmeza  inabalável  quanto  ao  seu  compromisso  com  Deus  -  pg 59 
     Os chamados estão firmes pois edificados sobre a Palavra em vez de fundamentar 
seu  agir nas emoções  instáveis  ou valores duvidosos do mundo  
  Saul quis defender seu reino (sua gaiola dourada. Sua vida de aparência, luxo e 
poder) a todo custo e saiu perdedor. João por saber quem era, e qual seu lugar no plano de 
 Deus, contentou-se com seu quinhão nesta vida:  mesmo que tenha sido viver no 
deserto E Jesus testemunhou:  
Mt 11.11 - Em verdade vos digo que, entre os [nascidos de mulher, não surgiu outro maior 
do que João, o Batista; mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. 
 
9- Os chamados experimentam profunda alegria íntima independente das circunstâncias  
 As pessoas confundem prazer com alegria, felicidade com   bem aventurança. 
 Precisamos rever nossos conceitos associados às  palavras. Hb 1.9 
 Alegria é dom de Deus a um certo tipo de pessoa: Amaste a justiça e odiaste a 
iniquidade; por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus 
companheiros’ 
 Fp 4.11 Não digo isto por causa de necessidade, porque já aprendi a estar 
contente nas circunstâncias em que me encontre / com o que tenho / em toda e 
qualquer situação. 
 
10-  Os chamados experimentam profunda paz, que excede todo o entendimento.  
 Paz é ausência de conflitos.  Paz é não ficar inquieto nem implicando com as coisas e 
pessoas.  Paz advém de plena confiança em Deus: no caráter de Deus, na Soberania de 
Deus, em tudo o que Deus é e faz. Há paz quando, no íntimo, não existe CONFLITO DE 
INTERESES, entre o que eu quero, gosto espero... e a realidade.  Paz advém na plena 
rendição a Deus.                                    –x- 

COMO SE TORNAR UM CHAMADO - pg 60 
 
Bem,  
1-  é Deus quem chama: a resposta depende de cada um.  
Todo chamado implica em uma resposta. Não responder já é uma resposta   
 
 # na Sua soberania, Deus determinou agir em parceria com o homem: ‘para com o 
benigno te mostras benigno, para com o homem perfeito te mostras perfeito. Para com o puro 
te mostras puro, e para com o perverso (quem MUDA as coisas determinadas por Deus) te 
mostras contrário. Sl 18.25-26  
  # Ainda é o ‘sistema espelho’:  Deus age contrário ao que foi contra Ele.  
 
 O chamado de João exigia total submissão aos desígnios de Deus: (note que esta 
frase gera uma repulsa inconsciente) aos Seus métodos de trabalho, ao Seu conceito de 
sucesso (que é: alcançar a finalidade proposta) >    pg 62 
 
2- O chamado de Deus implica em afastamento (romper com o mundo, João 17. 11, 14)   
    O ministério de João era no deserto:   
    2.1   deserto é lugar isolado: as pessoas precisavam se afastar da cidade e ir até lá  
    2.2   deserto é lugar de dependência do Senhor: não há nenhum recurso humano 
disponível 
    2.3   deserto é lugar de aridez:  revela a aridez das frivolidades humanas ante o perigo de  
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perder a vida. # ás vezes, Deus permite ‘desertos’ em nossas vidas para obter nossa atenção ‘ 
eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e ali lhe falarei ao coração’:   
Os 2.14   
No deserto, podemos focar no importante e essencial: é ocasião para refletir, avaliar e 
planejar. Sugere autoexame:  
 
1- POR QUE?  O que me leva a agir desta forma? Precisa ser desse jeito? 
2- Para que ...?   Que razões:   quais causas externas me levam a fazer isto, assim?   
3- Bumerangue:  o que espera obter? O que quer de volta?   
4- Qual seria sua reação se tudo lhe fosse tirado? (Ocupa o lugar de Deus em sua vida?)  
 
 Todos temos áreas em que somos impelidos e áreas nas quais estamos 
respondendo bem ao chamado de Deus. Cada momento é uma escolha. O tipo de escolha 
que prevalece, determina a pessoa que eu sou.  # Através do profeta Ageu, o chamado de 
Deus através dos séculos:   > ‘ CONSIDERAI    OS VOSSOS CAMINHOS ...’                                 
            Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos’ Ageu 1.5, 7   2.15  
  
Ag 2.15 Agora considerai o que acontece .... (Olha para sua realidade)  
Ag 2.18 Considerai, pois, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24ºDia do mês nono. 
 Deus é específico metódico e realista. Exorta seu povo a que olhe para suas vidas de 
modo objetivo e analise mas considere os resultados obtidos. ‘Semeais muito e colheis pouco ‘ 
Muito trabalho e pouco resultado evidencia prioridades desordenadas: Deus não é o primeiro   
 
Ml 2.2 Se não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, 
diz o Senhor dos exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos; 
e já as tenho amaldiçoado, porque não [aplicais] a isso o vosso coração. 
Cl 3.17 e 23- E tudo quanto fizerdes por palavras ou   obras, fazei-o em nome do 
Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai... fazei-o de coração, como ao Senhor, e não 
aos homens 
 
Se resolvo dirigir minha vida pelos padrões dos outros, constituo os outros o meu senhor:  
     ‘ sois servos daquele a quem obedeceis ‘ Rm 6.16 (por acatar as sugestões da ‘serpente’  
o diabo foi  constituído  ‘ príncipe deste mundo’  1 João 5.19 > João 12.31, 14.30 e 16.11  )   
          A quem eu estou dando autoridade sobre a minha vida?  
  
Os chamados avaliam suas escolhas (ofertas, sugestões e conselhos)  
                 pelo crivo da Palavra: 2Tm 2.7  
               . Considera...  O que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. 
 

SEGUNDA PARTE: emprego do tempo  
 
ATENÇÃO:   põe ordem em seu mundo interior quem considera o TEMPO dádiva de 
Deus   
 

06. ONDE FOI MEU TEMPO PERDIDO?  
 
Diz um ditado: Tempo é dinheiro  
                Interessante como há estreita relação entre TEMPO e DINHEIRO 
Anote como usa seu tempo (seu dinheiro): verá o que de fato é importante para você   
                                                                               O que espera obter com isso?  
Mesmo pessoas notáveis em várias áreas podem sofrer de falta de organização.  
               Deus é Deus de ordem: fazer ordem traz Deus para sua vida e realidade. 
até a lenha ...onde se queimavam os sacrifícios eram para ser postas em ordem 
até as partes do animal que seriam queimados em sacrifício era para serem postas em 
ordem.  
Êx 30.7 Cada manhã, quando puser em [ordem] as lâmpadas, o queimará.  > Êx 39.37 
               Lv 1.7 -8, 12 - Lv 6.12   Lv 24.3-4, 8    em ordem...  Estatuto perpétuo 
                  
         ‘ ao que bem ordena seu caminho eu mostrarei a salvação de Deus ‘   Sl 50.23  
                             ‘ tudo seja feito com ordem e decência’   1Co 14.40 
### até a ressurreição será feita em ordem: Cada um, porém, na sua [ordem]: Cristo as 
primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. ’   1Co 15.23  
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                              ‘primeiro os mortos em Cristo, depois os vivos...’  1 Ts 4.16-17 
Obs.:  temos de saber a origem de nossos valores para saber se são válidos, caso contrário, 
qualquer um pode nos fazer de’ peteca ‘ ao seu bel prazer nos acusando de errados.  
             Paulo disse: ‘ eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo...’  
  Saber  em Quem cria, (as origens de seus valores) fazia Paulo uma pessoa inabalável.  
 
 
SINTOMAS DE DESORDEM INTERIOR                   pg 68 
 
1- BAGUNÇA APARENTE    
2- DESCUIDO COM O CARRO    
3- RELAXAMENTO EM GERAL 
(descaso a compromissos, não achar as coisas, esquecer coisas importantes)  
 
 Bagunça é como uma bactéria que vai tomando conta de tudo até dominar 
completamente a vida da pessoa e cujo resultado é PESSIMA AUTO ESTIMA 
 A pessoa começa a viver dando desculpas esfarrapadas. 
 
4- FAZER TAREFAS IMPRODUTIVAS (que não levam a nada) ver TV horas a fio, falar ao 
telefone sem limites, procurar um sapato de certa cor a tarde toda...  
Leva a adiar decisões importantes AFETA A DISPOSIÇÃO PARA O TRABALHO metódico e 
bem feito.  
 
5-  INTIMIDADE COM DEUS PREJUDICADA: tudo isso, acaba afetando os relacionamentos 
familiares e profissionais, quando não, também, na igreja.  
 
 O FUNDAMENTO DA ORDEM É O PLANEJAMENTO: Saber o que tem de fazer, 
onde guardar as coisas, quando irá precisar do serviço pronto, põe as coisas em ordem a 
partir de sua cabeça.  Deus pôs uma idéia, ‘pintou um quadro’ do que deveria ser feito, e ficou 
mais fácil aos sacerdotes seguir as instruções dadas.  
 Planejar é fazer na mente os passos necessários para o bom desempenho de certa 
tarefa. 
 Depois de um tempo se obrigando a planejar a cabeça começa a planejar sozinha: 
quer dizer: inconscientemente. Boas donas de casa são organizadas:  de longe traz o seu 
pão 
 
 PLANEJAR COMO GASTAR O DINHEIRO é ESSENCIAL e os resultados são mais 
evidentes do que a organização do tempo. Dinheiro é um caso interessante:  se vc não o 
controla (tostão a tostão) ele acaba controlando   vc > levando a escolhas até absurdas  
 
 Precisa aprender a administra o que TEM. Ter pouco é uma bênção   no sentido de 
ensinar a fazer   render.   Deus diz:  Contente com seu soldo =   não gastar mais do que ganha  
                                         contente com o que tem...   Acomodai-vos às humildes   
                                         Se as riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração Sl 49. 
 
JESUS ERA SENHOR DO SEU TEMPO  
1-  Jesus mantinha o FOCO: SABIA QUAL ERA ASUA MISSÃO 
 TINHA BEM CLARAMENTE DEFIIDO e DETERMINADO SEU OBJETIVO  
 Não perdia de vista a submissão ao Pai.:  
 No caminho para Jerusalém, a multidão pensava que iam para comemorar a Páscoa, 
mas Jesus sabia ter chegado a hora de ser crucificado, mas, mesmo assim, parou para, curar 
um cego, entrou na casa de Zaqueu.  O povo pensava que era perda de tempo tendo em vista 
que queriam chegar a tempo para a festa. ...mas atender às necessidades daquelas pessoas o 
que seria    exemplo e ensino para muitas pessoas através dos séculos _   estava em plena 
consonância com sua missão (pg 73) > buscar e salvar o que estava perdido, Mt 19.10  
 
2-  ESTAVA BEM CONSCIENTE DE SUAS LIMITAÇÕES:  
ao se fazer homem deixou de lado prerrogativas divinas: esvaziou-Se a si mesmo: Fp 2.   
     2.1   -  teve de aprender a obediência pelas coisas que sofreu   Hb 5.8 
       2.2   - participou da carne de sangue:  sentiu tudo o que uma pessoa comum sente 
em tudo tentado, sem pecado ... pode socorrer os que são tentados   Hb 2.18 + 4.15 
 > Jesus sabe exatamente como nos sentimos ao sermos tentados e ao sofrermos   
Foi abandonado pelo Pai ... sentiu o peso e horror   do juízo sobre o pecado  
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  2.3   Jesus teve de depender de Deus em tudo, *enquanto vivia  
            > cheio do Espírito Santo ...  Mateus 3 > foi conduzido ao deserto, Mateus 4  
Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu [expulso] os demônios, logo é chegado a vós o 
reino de Deus. ’ Mt 12.28.   
            > Cada manhã ia ao Pai para receber as ordens do dia -  ler Is 50.4-5 
O Senhor Deus me deu a língua dos instruídos para que eu saiba sustentar com uma palavra 
o que está cansado; ele desperta-me todas as manhãs (cada manhã) - (ele) desperta-me o 
ouvido para que eu ouça como discípulo / como aqueles que aprendem. 
        > Jesus estava afinado com o Pai a cada momento: nada fazia por si 
mesmo: 
              ‘ como ouço, julgo ‘ Jo 5.30 Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma; como 
ouço, assim [julgo]; e o meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade 
daquele que me enviou. 
       

� Porém, muito mais *depois de morto!  
quando  foi  separado de Deus   e  temia não ser reintegrado  a Deus  ( como um braço 
decepado  sendo   ligado ao corpo novamente  )  Ef 1.19 e qual a suprema grandeza do seu 
poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, Ef 1.20 
que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua 
direita nos céus,  Ef 1.21 muito acima de todo principado, e autoridade, e poder, e domínio, e 
de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro;  Ef 1.22 e 
sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas o deu 
à igreja, 
 
3-  Jesus  DEDICOU TEMPO PARA INSTRUIR SEUS DISCÍPULOS :  
      -  preparando  os que iriam dar continuidade à Sua missão 
 3.1   Jesus  estava atento a cada oportunidade de ensino  pessoal  
 3.2   Jesus ensinava pelo exemplo : mostrava  como fazer ( não era teórico)  
 3.3   Jesus  acudia às multidões mas  sabia quando era   tempo de Se retirar ...  
       - para estar a sós com o Pai   Lc 6.12  retirou -se para o monte a fim de orar;  
                                                                      e passou a noite toda em oração a Deus.    
       - a  sós com os discípulos   Mc 3.7   +  Lc 9.10  + Jo  11.54 
       - ou   sair de uma  situação,  Mt 4.12 
       ’ Ora, ouvindo Jesus que João fora entregue, retirou-se para a Galileia’  
                          Mt  4.12  +12.15  + 4.13  + 15.21 + 16.4+ 
> Convém notar   a proporção: Jesus, 30 anos na obscuridade para três anos de  ministério  
Moisés: 40 anos aprendendo a ser alguém + 40 aprendendo a ser ninguém p/ servir 40 anos  
Paulo : ficou   ‘de molho’ uns 17 anos>    Gálatas 1.18:  passados três anos + 14 anos, Gl 2.1  
Os discípulos foram treinados durante três anos de intimidade diária com Jesus e ainda 
tiveram de esperar  a descida do Espírito Santo. 
 
JESUS ERA MOVIDO PELO IMPORTANTE em vez de viver acudindo urgências. 
# certo professor dizia que Jesus cada manhã se apresentava ao Pai para saber qual seria o 
itinerário do dia, exemplo a todos nós: qual a Sua agenda de hoje, para mim?    
 
Jesus tinha clara noção do que era importante no momento para definir Suas prioridades.  
Ex:   
1- estava indo atender ao pedido de Jairo cuja filha estava à morte (urgente) mas parou  
    para ver quem lhe tocara (importante): a mulher com fluxo de sangue, Lc 8.40  
 
2- Jesus, chamado para curar Lázaro que estava muito doente: demorou 4 dias, Jo 11.6 
3- escrevia na areia enquanto todos esperavam sua opinião para apedrejar a adúltera > 8.6 
 
Outras vezes, agia LOGO: característica do evangelho de Marcos  
Jesus deixou princípio básico contra a procrastinação (delongar, adiar indefinidamente)   
             ‘ o que tendes de fazer, faze-o depressa ‘ João 13.27         
 
ATENÇÃO:Pôr em ordem seu mundo interior começa com detectar áreas de desperdício 
a fim de saná-las.   Ex: na multiplicação dos pães, Jesus deu ordem para recolher os 
pedaços que sobejaram ‘para que nada se perca’    João 6.12  
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07. RECUPERANDO O TEMPO PERDIDO  
1- Quando não temos o controle do tempo, ele é gasto em áreas nas quais sou deficiente 
    Solução: não perca tempo com coisas que não sabe fazer: delegue ou desista. 
 
2- Quando não controlo meu tempo, deixo que pessoas dominadoras o controle por mim  
     Solução: Estabeleça suas prioridades em vez de ir ao sabor de sugestões dos outros.   
                    Estabeleça seus limites e horários para não ser sugado em frenético ativismo.  
 
3- Quando não controlo meu tempo, perco-o acudindo EMERGÊNCIAS (dos outros). 
Solução:  3.1 planejar é prevenir antecipando a situação de necessidade. Não precisa viver 
correndo para tapar buracos   
                3.2 aprenda a dizer NÂO com sabedoria e educação   
Ex: telefonema de mulher que queria salvar seu casamento há 5 anos em decomposição  
discernindo o que, de fato, é URGENTE: ex: casa pegando fogo, enchente. 
                3.3 aprender a esconder-se: ficar fora do alcance de interrupções 
ex: pastor escreve livro na sala de espera da estação do trem (toma o trem seguinte)  
 
4- Quando controlo o tempo: gasto em tarefas que geram reconhecimento, aplauso. 
     EX: planejar eventos na igreja, coral vs estudo bíblico e discipulado. 
 

COMO RECUPERAR O CONTROLE DO TEMPO -   pg 82  
       
1-   IDENTIFICAR O RITMO DE SUA EFICÊNCIA  
 Em qualquer área tudo começa com o autoconhecimento e aceitar a verdade sobre si 
mesmo. 
 A grosso modo, há os que produzem bem de manhã e outros, á noite  
 O autor determinou seu nível de fadiga diminuindo dez minutos de sono a cada dia e 
descobriu poder acordar duas horas mais cedo sem ficar sonolento e cansado o dia todo. 
(não deve ser do tipo que dorme à meia noite e levanta ás cinco da manhã, rsrsrs)  
 Há também um ritmo semanal, mensal e por estações. O autor percebeu que durante 
o inverno havia mais casos de depressão e problemas. Ocorrendo baixa nas Primavera e 
verão.  
 Perceber essa realidade deu chance de se organizar seu tempo: tirar férias em 
ocasião oportuna, ler livros, adiantar esquemas de sermões.  
 Tempo de Festas costumam ser estressantes pois revelam problemas familiares. 
 Reconhecer tempos mais trabalhosos é importante para providenciar um tempo de 
repor energia logo a seguir. 
 Obs.: li que se tem pela frente um tempo de mais trabalho, DESCANSE ANTES: 
 Providencie coisas que será bom ter à mão ou prontas quando estiver muito ocupado. 
Ex: homens: fazer revisão no carro antes das férias.  
 Ou mulheres: faxina e cuidar de cabelo e unhas antes de fases trabalhosas (volta ás 
aulas, Festas, férias). Deixar para tomar decisões importantes em tempos de calmaria. 
 Em resumo: é necessário conhecer seu ritmo de trabalho e administrar com sabedoria 
suas energias, ficando atento a momentos de maior desgaste a fim de providenciar, logo a 
seguir, um tempo de   diminuir as turbinas para repor energias. SABENDO USAR, NÃO VAI 
FALTAR. 
 
2- ESTABELECER    UM CRITÉRIO PARA DECIDIR   COMO APLICAR   O TEMPO  
 Há muitas coisas boas que se pode fazer, mas é preciso estar atento para escolher AS 
MELHORES. O autor, pastor, muitas vezes recusou convites sábado à noite para estar 
disposto para pregar aos domingos. 
 É necessário aprender a dizer, educadamente, ‘ NÂO’, mesmo que custe algumas 
críticas. Para isso é fundamental ter bem definida a noção de sua função / ministério o que se 
evidencia ao responder as seguintes perguntas:   
 1- Qual seu chamado?  Aliste-os por ordem de importância; 
Obs.: li: Deus, você, seu cônjuge, filhos, casa, trabalho, LAZER, pessoas, IGREJA  
         2-  Qual atividade realiza melhor no tempo que dispõe? 
         3-  Quais elementos são indispensáveis para bons resultados?          pg 86 
Todo o mais deve ser considerado negociável: pode ser de nossa vontade, mas não é 
essencial.     
 
3- PLANEJAMENTO é ESSENCIAL  
 Quando está bem definido o que temos de fazer em determinado período de  
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tempo, fica mais fácil estabelecer passos objetivos   livrando-se do supérfluo. Sem 
disciplina e organização o resultado é desgaste desnecessário   e muita 
frustração, em todas as páreas de sua vida.  
 

TERCEIRA PARTE:  sabedoria e conhecimento   
 
ATENÇÃO:   mundo interior em ordem requer  
                  > mente aberta na busca de sabedoria e conhecimento  
 
 

08. O MELHOR PERDEU A CORRIDA (sobre presunção) 
 
Presunção e falta de preparo (dedicação + esforço) levam à derrota  
1-  Estar cônscio de suas limitações sem se deixar abater ou impressionar por elas. 
2-  Aprender a lidar com as limitações e desenvolver os pontos fortes (não relaxar por 
confiar em suas habilidades). 
3- Esperar o melhor, mas se preparar para o pior, tendo sempre um plano B (ouvi por aí)   
 
O PREÇO DA INDOLÊNCIA MENTAL: 
 
 É ficar escravo de pessoas dominadoras que passam a nos manipular através de 
pensamentos e idéias que projetam em nossas mentes apáticas. Por falta do exercício 
de pensar por si mesma, a mente vai ficando cada vez mais sugestionável   e 
manipulada pelo pensamento de quem quer nos dominar: isso é descaradamente 
diabólico.  A pessoa não consegue mais pensar por si mesma passando a existir sob   o 
domínio da pessoa dominadora.         pg 93   
 Na terceira carta de João, ele cita o caso de um homem, Diótrefes, um líder leigo que 
praticamente estava controlando toda a congregação: aqueles cristãos simplesmente haviam 
sujeitado a ele o seu direito de pensar por eles mesmos. Pode acontecer na família por ser 
mais fácil ou para obter a paz a qualquer preço. Pode acontecer no serviço secular e até 
mesmo em igrejas: certo pastor levou toda a congregação ao suicídio coletivo. Parece absurdo 
mas acontece. 
 Solução:  fortalecer sua mente pelo exercício de raciocinar por si mesmo 
analisando as motivações de cada sugestão recebida. Paulo alertou Timóteo sobre essa 
prática:   2Tm 2.7   CONSIDERA...  (Não vai aceitando o que eu digo, seja quem for que 
esteja falando, sem analisar diante do Senhor.)   
 E o Senhor te dará entendimento em tudo ‘ 
 
O PERIGO DA LARGADA RÁPIDA  
 
 Jovens de família inteligente e altamente comunicativa pode desenvolver   rapidez de 
raciocínio e terem   respostas rápidas.  Eventualmente são levados a alcançar sucesso antes 
de obter a maturidade necessária para administrar esse sucesso.  E o resultado é cair tão 
rápido quanto subiu. Ou _ quando chegam no meio do caminho _ falta-lhes   o 
conhecimento de princípios e técnicas que outros buscaram por não terem a habilidade 
natural   mas que são necessários para se manter na liderança dos negócios.                                  
pg   95 
     A pessoa que não exercita esforço mental também não possui senso de 
organização.  
 Devido sua habilidade nata vai resolvendo tudo, quase sem pensar e perde o 
hábito de RACIOCINAR ANALISANDO FATOS, DADOS, MOTIVAÇÕES, OBJETIVOS e previsão de 
RESULTADOS.  
 
A NECESSIDADE DE DISCIPLINAR e DESENVOLVER A MENTE.   
 
 Mundo interior bem ordenado resulta de mente alerta, sagaz, aberta a novos 
conhecimentos cada dia, regularmente fazendo novas descobertas e se alegrando com elas. 
 O embotamento da mente resulta em desordem mental: gente acostumada a obedecer 
cegamente acaba perdendo a capacidade de raciocinar por si mesmo.  
 Cristianismo vital envolve desenvolvimento de pelo menos três aspectos de nossa 
personalidade: devoção interior, serviço cristão e vida de racionalidade na mente.  Dt 6.5 
Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração (devoção) , de toda a tua alma 
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(Psique, mente,  Rm 12.1-2  )  e de todas as tuas forças (físico:  serviço  aos outros )  e de 
todo o teu entendimento Temos de amar a Deus com todo o nosso ser com toda a força : de 
nossa  mente emoções  e  vontade                                                                   pg 97 
 
   > Deus é o Rei de toda a terra; cantai louvores com INTELIGÊNCIA. Sl 47.7 REV e CORR 
   >  Portar-me-ei   COM   INTELIGÊNCIA no caminho reto             Sl 101.2     “ 

 >  Dá-me INTELIGÊNCIA para que aprenda os teus mandamentos          119.73,  
 >  Dá-me INTELIGÊNCIA, para que eu conheça os teus testemunhos              125 e 144 

       Justos são os teus testemunhos para sempre; dá-me INTELIGÊNCIA, para que eu viva. 
 
 Numa entrevista de admissão a requisitado colégio militar, um general 
perguntou a um candidato: deu o seu melhor? Sincero, ele respondeu: Nem sempre...e o 
general encerou a entrevista com a pergunta: -  POR QUE NÃO?  
 Por que você não está dando seu melhor em tudo o que faz, sendo que somos 
instruídos a          
      
Fazei tudo_ por palavras e obras_ como ao Senhor _ não aos homens. Cl 3.17 e 23 
 
 Pensar é ótimo trabalho. Parece que alguns cristãos têm medo de pensar. O homem   
foi feito para descobrir as maravilhas das obras de Deus e as maravilhas de Deus nas 
Escrituras.  
   Permitir que sua mente fique embotada é se tornar presa fácil dos aproveitadores de 
todo tipo na família, no trabalho, nas igrejas_ inclusive de raciocínios enganosos e 
subjugadores. 
 
 Nossa mente precisa ser exercitada para não ficar fraca   e nosso mundo interior ficar 
vulnerável e em desordem  
 
ATENÇÃO:   mundo interior em ordem  
> faz a pessoa utilizar tudo o que aprendeu para servir aos outros, como fez Jesus. 

09. A TRISTEZA QUE É UM LIVRO NÃO LIDO, pg 103 

  
 Crente que não está se desenvolvendo intelectualmente é como um livro 
aparentemente manuseado pela capa gasta, mas, cujas páginas ainda precisavam ser abertas 
com espátula.  
 Todo seu interior está intacto.  
 
 ASSUMIR A DISPOSIÇÃO DE CRESCER INTELECTUALMENTE, de usar a cabeça, 
de racionar considerando seus motivos + intenções, princípios e valores...   Sem engolir 
direto tudo o que os outros vivem e dizem_   literalmente abre a mente para enxergar novos 
horizontes, novas perspectivas nas situações do cotidiano.  

Há três objetivos a serem focados: 
1-   Determinar dirigir o enfoque de seu raciocínio dentro das diretrizes da Palavra  
 Todas as decisões são tomadas em harmonia com as Escrituras: isso é mordomia 
cristã_ viver para glorificar a Deus nas definições práticas da vida.   
 O novo convertido está em processo de desconstrução dos valores do mundo 
inculcados nele pela   família e influência do grupo: transformai-vos pela renovação da 
vossa mente.  Rm 12  
       Supõe-se que as crianças criadas no meio evangélico terão mais facilidade nessa fase 
por já terem sido educadas nos princípios das Escrituras.  
O velho convertido   precisa estar atento para não cair na rotina e distanciar-se do seu primeiro 
amor.  
 
2-  Treinar a mente para apreciar as belezas da Criação  
3-  Estudar, aprender, estar aberto para captar novas informações a fim de transmiti-las, 
- compartilhando-as com os que nos cercam.  
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PRECISA POR A MENTE EM ORDEM PARA QUE SE DESENVOLVA    
         Acumular informações não é pensar.   A escola fornece muitas informações, mas cada 
aluno   as gerencia de modo peculiar:  uns serão profissionais de sucesso e outros apenas 
serão felizes se conseguirem   um emprego que lhes garanta a subsistência com dignidade.    

COMO ACONTECE O PROCESSO DE ORANIZAR A MENTE?  

1- APRENDENDO A OUVIR às pessoas em geral:  
  E também   estar atento a sermões, ir a palestras, encontros, congressos _ prestar 
atenção aos que   podem nos ensinar. Aprender com o que as pessoas estão 
dizendo...Informações são como os ingredientes básicos na cozinha: farinha, fermento, 
açúcar ou sal, ovos, leite, manteiga ou óleo: mas o modo como os processamos   em nossas 
mentes dá um resultado final diferente para cada pessoa. 

 A Bíblia fala ‘com conselhos prudentes se faz a guerra e há vitória na multidão de 
conselheiros’ Pv 24.6   _ PRECISA APRENDER A PERGUNTAR:  no sentido de se buscar 
duas ou três opiniões de pessoas confiáveis e entendidas no assunto para então cada um    
formar a sua própria opinião e tomar uma decisão da qual só cada um arcará com as 
consequências. Cristão forma sua opinião aos pés do Senhor e não se deixa levar pela 
cabeça dos outros.   

CONSIDERA (tudo o que lhe dizem) o Senhor te dará entendimento em tudo’ 2 Tm 2.7  
 
 Outra forma de aprender a ouvir é se interessar pelas histórias das pessoas:  gente 
que passou por experiências marcantes ou   já passou pela fase na qual estamos vivenciando 
no momento, conclusões de idosos.   O QUE DEU CERTO PARA VOCÊ?  Mas não é padrão 
a ser seguido cegamente.  
 
2- VISITAR   PESSOAS EM SEUS LOCAIS DE TRABALHO   saber de suas dificuldades qual 
o segredo do sucesso:   Obs.: é a   intenção do programa   ‘Undercover   Boss’  
 
3- DAR OUVIDOS ÀS CRÍTICAS:   mesmo quando ditas com   má intenção ou por pessoas 
zangadas, elas podem ter um fundo de verdade. Convém considerar a respeito.    
 Os que nos admoestam pode nos acrescentar bons traços de caráter.  O autor cita o 
caso de um   professor que o admoestou por ter faltado a duas aulas para fazer um trabalho. 
 O autor entendeu que, como pastor, sem ter um patrão visível, ele teria de ser fiel 
nas tarefas de rotina e aprender a se organizar para fazer tarefas extras além das rotineiras.   
  Quem admoesta se importa ... é mais amigo do quem deixa vc ‘quebrar a cara’   
sozinho.  
  Convém estar aberto às admoestações. 
 Resumindo: nós desenvolvemos a nossa mente quando ouvimos ativamente: 
prestando atenção a tudo o que nos dizem, fazendo perguntas, observando o que se passa à 
nossa volta, considerando o resultado das decisões dos outros. Conhecendo a Palavra que 
nos dá critérios para sabermos com quem lidamos, o que é bom e o que é mau.   
 
4 - A MENTE É DESENVOLVIDA ATRAVÉS DA LEITURA INTELIGENTE:  
       4.1 analisando as ideias propostas: o que concorda, 
                                             o que precisa verificar,  
                                             o que precisa testar,   
       4.2 analisar o que é relevante e o que é floreio sobre amenidades.  
        4.3 o que de fato agrega valor à sua vida.    
 
Convém interagir com as ideias propostas, anotando as idéias que lhe vierem à mente. 
 A bons leitores, pergunto se recomendam alguns livros. 
 Deus pode nos falar muito através de livros eu compramos ‘por impulso’ atraídos pelo 
título. 
 
 5-  A MENTE SE DESENVOLVE PELO ESTUDO SISTEMÁTICO  
 É preciso compreender que estudar é uma atividade essencial para o crescimento 
qualquer que seja sua profissão, especialmente com os avanços rápidos da modernidade. 
Obs.: certa professora dizia: Quem para de estudar e de se atualizar, já ficou para trás, 
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pois, houve os que avançaram.  
       Cônjuges devem incentivar seus cônjuges a ler e a desenvolver seus talentos, 
propiciando e respeitando   esse tempo de estudo.  
Obs.: Deus nos dá dons e ministérios que precisam ser desenvolvidos e aperfeiçoados.  
 
Ex de Esdras:  ‘ Esdras tinha   preparado o seu coração (atitude) para... 
1- buscar -  2- cumprir a lei do Senhor e para - 3- ensinar em Israel os seus estatutos e as 
suas ordenanças’.    Ed 7.10   
 Com a mente aguçada, podemos conhecer melhor a Deus e servir melhor aos que nos 
cercam. 

QUARTA PARTE:  o espiritual 
ATENÇÃO:   mundo interior em ordem significa que a pessoa tomou a deliberação de 
cultivar   regularmente o   centro   espiritual   de sua vida.  
 

10. PONDO EM ORDEM O JARDIM    
 
 Um piloto capturado pelo inimigo, depois da guerra, escreveu um livro e testemunhou 
como precisou ficar num campo de prisioneiros para dar valor à sua alma e querer aprender a 
Bíblia. (Antes, a esposa sempre o chamava para ir à escola dominical, mas ele tinha outros 
interesses).  
Não há uma fórmula   rápida ou mágica para o crescimento espiritual; ele advém de disciplina 
 Como um atleta, exemplo dado por Paulo, requer um plano de treino para conseguir 
seu melhor desempenho, dar o melhor de si.    
 A melhor ilustração de uma vida interior organizada é a de um jardim amplo e bem 
cuidado. Um lugar secreto e calmo onde podemos restaurar nossas forças e organizar nossos 
pensamentos. Nesse jardim’ é que o Espírito Santo Se revela a nós ensina, repreende, 
exorta, revela   ....   Deus não vem passear em locais que se encontrem em desordem _   
pg 122 
         
 Mas, um jardim bem cuidado requer bastante trabalho sistemático.    
Mundo interior em ordem requer cultivar a consciência da   presença de Deus em meio às 
tarefas do cotidiano.  Obs.: uma enquete de Palavra da Vida mostrava um rapaz orando pela 
presença de Jesus, mas quando Ele apareceu para   viver aquele dia junto com o rapaz 
surgem uma série de detalhes que evidenciam ser a presença de Jesus incômoda   
 
PRIVILÉGIOS DA PRESENÇA DE DEUS 
1- Deus nos dá um a perspectiva eterna ante os fatos desta vida que faz com que eles 
tenham a devida   dimensão: daremos a cada fato a devida importância e não nos deixaremos 
mover por ninharias.  Estaremos bem cônscios de como agem   os reis da terra:    
Salmo 2. 
1- Por que se amotinam as nações, e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam, 
e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos 
suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas.4 Aquele que está sentado nos céus se 
rirá; o Senhor zombará deles. Então lhes dirá na sua ira no seu furor os confundirá,.6 Eu tenho 
estabelecido o meu Rei sobre Sião, meu santo monte...’ 
Obs.: rebeldia contra Deus se evidencia em   querer mudar tudo o que Deus estabeleceu.   
 
2- Amizade vital e vivificante com Jesus:  ao pecar, perde-se o privilégio da comunhão com 
Deus. Ex: Davi estava bem cônscio dessa realidade. Quando escreveu seus salmos de 
contrição e arrependimento.  Ler Salmos 25, 32,51 entre outros.  
 
3- Senso de responsabilidade diante de Deus com tudo o que Deus nos confiou seja de 
bens   materiais seja de bênçãos espirituais. Ex: rei Uzias  (2 Cr 26)  por um certo tempo, 
manteve seu relacionamento com Deus  como indicado aos reis;   Dt 17.19  o (traslado da Lei)  
o terá consigo, e nele  lerá  todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao 
Senhor seu Deus, e a guardar todas as palavras desta lei, e estes estatutos, a fim de os 
cumprir’ _  mas quando desleixou de cultivá-lo  seu orgulho cresceu  e ele agiu  
insensatamente , vindo  a ficar   leproso, 2 Cr 26.16-21    
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4- Consciência de nossa verdadeira dimensão quanto à salvação: somos remidos pelo 
sangue de Jesus, justificados, feitos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, selados com o 
Espírito Santo _   e por aí vai...   A carta aos Efésios, em especial, trata desse assunto e a 
carta aos Colossenses mostra nossos privilégios quando assumimos nossa posição EM 
CRISTO.  
 
5- Somos fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder pelo constante alinhar de nosso 
ser com as diretrizes da Palavra.  Os que zelam por manter seu mundo interior em ordem são 
fortalecidos nos momentos de crise e embates espirituais a que todos os filhos de Deus estão 
sujeitos   
 
RESULTADOS DE UM JARDIM BEM CUIDADO:  BONS FRUTOS, CONSTANTES, pg 124  
 Zelo por manter a comunhão com Deus resulta   em colheitas regulares: o fruto do 
Espírito é:  amor, gozo, paz, + longanimidade, benignidade, bondade, + fidelidade, mansidão,  
o domínio próprio’  contra estas coisas não há lei.24 E os que são de Cristo Jesus crucificaram 
a carne com as suas paixões e concupiscências..25 Se vivemos pelo Espírito, andemos 
também pelo Espírito..26 Não nos tornemos vangloriosos, provocando-nos uns aos outros, 
invejando-nos uns aos outros.’     Gl 5.22-26 
Também haverá sabedoria para discernir o mal e descobrir a verdade. Ler Pv 2.10-11  
 
 Pela busca da comunhão pessoal e constante com Deus, CADA UM achará em seu 
interior esse lugar tranquilo e será achado por Deus:   Jr 29.13  
 
’ buscar-me-eis e Me achareis quando Me buscardes de todo o vosso coração’  
 
 Recomenda-se a leitura diária das Escrituras, mas, para facilitar, tem se 
generalizado o costume de uma leitura rápida e superficial de algum devocionário: é como 
receber um recado por boca de terceiros. Quando amamos alguém, queremos ouvir –lhe a 
voz, olhar nos olhos e estarmos juntos.  Assim com Deus. Era assim com Jesus quando 
viva entre nós, Is 50.4 O Senhor Deus me deu a língua dos instruídos para que eu saiba 

sustentar com uma palavra o que está cansado; ele desperta-me todas as manhãs; desperta-me o 

ouvido para que eu ouça como discípulo. .5 O Senhor Deus abriu-me os ouvidos, e eu não fui 

rebelde, nem me retirei para trás. ’  
 Pôr em ordem nosso mundo interior é fazer lugar para a comunhão com Deus: 
um lugar onde ele possa entrar   e falar conosco pessoalmente como ele disse a Moisés:  Êx 
33.14 
                     ‘ Irá a Minha presença contigo e Eu te darei descanso ’   
 
ATENÇÃO:   Mundo interior em ordem resulta de viver na presença de Deus cultivando 
momentos de intimidade e silêncio diante d Ele.    

11. SEM NECESSIDADE DE MULETAS  
 
  Dois missionários aposentados conversavam e um deles confessava sentir-se infeliz 
por não estar mais diante dos holofotes e queria saber o segredo de uma vida vitoriosa NA 
INTIMIDADE. 
    Ao que outro responde:  - ‘ A constante rendição pessoal e íntima a Cristo é o que nos 
sustém interiormente, sejam quais   forem as circunstâncias exteriores.   Com a aposentadoria 
os cordéis externos haviam sido cortados e os cordéis internos não estavam suficientemente 
fortalecidos para sustentá-lo (fazê-lo aguentar a mudança de situação).   pg 129      
 
QUATRO ATOS DEVOCIONAIS DE IMPORTÂNCIA FUNDAMENTAL: buscar  
 1-  isolamento e silêncio   2- leitura da Palavra 3-  reflexão   4- oração c/ adoração e 
louvor.    
 
1-  Silêncio:  o mundo está cheio demais de barulhos. Deus não grita.  
 Precisamos fazer calar os ruídos externos e as vozes internas a fim de ouvir o que 
Deus tem a nos dizer.  
 As pessoas temem o isolamento, mas é necessário nos afastarmos de nossas rotinas 
a fim de olharmos objetivamente para elas para manter a perspectiva correta e corrigir 
possíveis distorções como um pintor se fasta de sua tela de quando em quando.    
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 Zacarias, pai de João Batista, ficou mudo para absorver a grandiosidade do que Deus 
faria. 
 Isabel se ocultou, Maria ‘guardava todas estas coisas, meditando-as no coração’.  
Lc 2.19 
 Foi aos pastores, no silêncio da noite, longe do burburinho da cidade que os anjos 
anunciaram o nascimento do Salvador,  
 
2- Leitura da Palavra: ‘ Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas 
maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias  nos falou pelo Filho, a quem 
constituiu herdeiro de todas as coisas, e por quem fez também o mundo ’  Hb 1.1-2  
 Boa prática é ler a Bíblia com lápis e caderno à mão para anotar textos que 
se destacam na leitura. E _ anotar impressões ou considerações que subirem de seu 
interior:   assim, podemos nos conhecer melhor. Saber o que anda nos meandros do nosso 
psicológico. 
 Fazer listas de motivos de oração:  anotar as respostas. 
      Anotar situações e a Palavra que Deus deu nos direcionando a passar por elas.  
Várias vezes, em várias ocasiões diferentes, Deus orienta seus servos:  ESCREVE ...  
         > ver as referências em uma chave bíblica. 
Pv 3.3 Não se afastem de ti a benignidade e a fidelidade; ata-as ao teu pescoço, escreve-as 
na tábua do teu coração + Pv 7.3 Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. 
 Deve ter um fundamento a ser considerado nessa diretriz. 
 
3- Reflexão é considerar vários aspectos de uma questão. Há pessoas que são indagadoras 
por natureza. Outras, precisam de um esquema de perguntas que lhe direcionem o raciocínio, 
mas, com o tempo, criarão o hábito de pensar, considerar, indagar a Deus. O interessante é 
que, levando a Deus nossos questionamentos, um belo dia, eles ‘brilham’ em nosso íntimo ou 
ouvimos algo que nos esclarece.  
 
4- Oração com adoração e louvor _  
 Certo pregador enfatizava: Deus só tem compromisso com Sua Palavra ‘  
 E outra pregadora repetia sempre: ‘ Orem a Palavra! ”  
 Deus disse:  -  Eu velo sobre a Minha Palavra para a cumprir ‘ Jr 1.12     
Está escrito: ‘se pedimos alguma coisa segundo a Sua vontade, Ele nos ouve’ 1 Jo 5.16 E 
 Tiago diz que erramos por não orar e quando oramos, erramos por ORAR MAL 
movidos por desejos egoístas. Então, quando oramos a Palavra acertamos pois temos a 
certeza de estarmos orando segundo a vontade de Deus  
 Adoramos a Deus pelo que Ele é... Louvamos a Deus pelo que Ele faz...: ’ 
colecionando’ textos dos salmos podemos começar a adorar e a louvar a Deus 
adequadamente.  
      
ATENÇÃO: Mundo interior em ordem advém de absorver os ensinos de Jesus a tal 
ponto que se tornam um modo de vida se refletindo em minhas ações e atitudes.  

12. TUDO TEM DE SER INTERIORIZADO   
 
 Nem que tudo que se ouve entra no coração.  Nessa era informatizada, 
entendemos que tudo o que se escreve no computador precisa dar o ENTER para ficar 
registrado. O mesmo se dá em nosso íntimo.  O ENTER do nosso íntimo ocorre quando há 
meditação e reflexão.  
 Ou quando o Espírito Santo ‘carimba’ em nós um texto.   
 O Espírito Santo é que ensina e faz lembrar, então, precisamos cuidar do 
relacionamento com o Espírito Santo para Ele estar ativo.    
Ler copiar e viver os seguintes textos:   Gál 5.24-26    Ef 4.30-32 5.18- 21 1 Ts 1.19  
 
 Outro requisito para recebermos de Deus é estarmos vazios de nós mesmos.  
 Santo Agostinho disse:  ‘Deus dá quando encontra mãos vazias’. Interessante pensar 
que CAPACIDADE É O TAMANHO DO VAZIO!  Um frasco tem a capacidade de um litro 
quando está completamente vazio. Qualquer coisa que puser dentro dele diminuirá a sua 
capacidade.  Quando nos esvaziamos de nós mesmo aos pés da cruz, estamos nos colocando 
em posição de sermos cheios pelo Espírito Santo. 
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ATENÇÃO:   mundo interior em ordem faz ver coisas e pessoas na perspectiva de Deus. 
Minhas orações seu reflexo do meu desejo de estar em harmonia com as promessas e 
propósitos   de Deus para tudo.  

13.  VENDO TUDO PELA PERSPECTIVA DE DEUS   
 
 Grandes homens de Deus demonstravam grande paz interior e extrema dignidade.:  
Deus os possuía e eles possuíam a Deus por isso, tudo o que faziam se revestia de extremo 
significado.  
 Jesus   viveu assim e o segredo era a intima dependência de Deus: ‘como ouço, 
julgo’ e ‘o Pai sempre está comigo porque Eu faço sempre o que é do Seu agrado’  
Jo 5.30 e 8.29 
 O homem foi criado   para ter relacionamento íntimo com Deus que ‘passeava no 
jardim   pela viração do dia ‘ (Gn 3.8)   mas o pecado rompeu essa comunhão e o homem 
passou a existir SEPARADO DE DEUS.  Orar é voltar à origens.   Mas só podemos nos 
apresentar perante Deus ‘sob o manto de justiça’ outorgado (concedido) pelo sangue de 
Jesus; Hb 10 19   
‘ Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar, pelo sangue de 
Jesus’.  Is 61.10 ‘ Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu 
Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, cobriu-me com o manto de justiça ...’ 
 
1- Oração parece ser uma forma de inatividade que não leva a nada          pg 150 
enquanto o mundo diz que a única forma de se conseguir algo é AGINDO    
 
 Acontece que, na sua Soberania, Deus determinou   agir EM PARCERIA com homem pois     
                                   ‘a terra, deu-a aos filhos dos homens’   Sl 115.16  
Precisa pelo menos um homem na terra querendo o agir de Deus para Ele intervir. Deus 
busca intercessores. ‘ Busquei dentre eles um homem que ...se pusesse na brecha 
perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse; porém a ninguém achei’   
 Ez 22.30  
 

Êx 22.23 Se de algum modo os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu 
certamente ouvirei o seu clamor’               
 # Deus só age quando eles clamarem. Is 19.20 quando clamarem ao Senhor por 
causa dos opressores, - ele lhes enviará um salvador, que os defenderá e os livrará. 
 
2-  orar é uma forma de admitir fraqueza   e   incapacidade de resolver o problema  
enquanto a natureza decaída não quer admitir sua limitação e necessidade de Deus 
podendo ser esta a explicação ao fato de que homens não gostam de orar, muito menos com 
suas esposas. Ao contrário, cientes de sua fraqueza, mulheres oram com bastante facilidade. 
 
3- às vezes, a oração parece não dar resultado, não ter resposta.   
 Acontece pensarmos assim quando Deus não faz o que pedimos: Deus não é Pai 
Noel   e não tem obrigação nenhuma de cumprir nossos desejos     ler Tiago 4.1-4 
             Deus não atende motivos errados (injustos).  
 
3.1 Uns textos dizem que Deus não responde mesmo que clamem; Jr 11.14, 14.12 Ez 8.18 
        Jr 7.16   Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem 
me importunes; pois eu não te ouvirei   ... Jr 11.11... estou trazendo sobre eles uma 
calamidade de que não poderão escapar; clamarão a mim, mas eu não os ouvirei ‘. 
 
3.2   pecado  separa de  Deus  :’ Quando estender  vossas mãos, esconderei de vós os 
meus olhos; e ainda que multipliqueis  vossas orações, não as ouvirei ; porque  vossas 
mãos estão cheias de sangue’   Is 1.15 )  ‘ vossas iniquidades fazem separação entre vós 
e  vosso Deus; e vossos pecados esconderam  seu rosto de vós, de modo que não vos 
ouça’   Is 59.2 
 
3.3  quando há  pecado, a única oração que Deus ouve é  a de CONFISSÃO : Sl 34.18  
Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de 
espírito. 
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De fato, a oração é uma   forma de nos alinharmos com Deus: levamos a Ele nossa 
humanidade e dificuldades, Lhe  entregamos a situação e as pessoas envolvidas e clamamos 
que Ele aja: 
opere segundo  Seu querer, Sua justiça, Sua verdade, Sua  misericórdia, Sua Palavra,   
Jr 1.12 
 
Orar implica em mudança total de nossos processos mentais, entrega completa   do que 
é nosso ...  Com a firme confiança de que tudo será resolvido cf o critério de Deus.   pg 153. 
Orar com maturidade é identificar-se com os propósitos de Deus   
 Em geral, oramos de acordo com a nossa perspectiva humana da situação e pedimos 
a solução que nós achamos viável.  Mas Deus diz: ‘ Eu é que sei...  ‘ Jr 29.11   >    Deus sabe 
melhor  
   Considerando tudo o que foi dito:  há obstáculos para orar, é reconhecer fraqueza e 
precisar de Deus (mas sou fraco, mesmo e, reconhecer tal fraqueza me torna forte, 1 Co 12.9)  
 
 De fato, as respostas nem sempre são as esperadas, mas o problema são as minhas 
expectativas. 
  
ORAR é CONVERSAR COM DEUS   
     Conversamos com   amigos de modo informal, decente e confortável. Há intimidade, 
mas também respeito e consideração pelo outro.   Falamos e ouvimos. Nem sempre gostamos 
do que ouvimos, mas nem por isso deixamos de gostar do amigo.  
     Conversamos com Deus em pé, sentados, deitados, andando pelo caminho.  
     Podemos rir, chorar, agradecer, suplicar. Expressar como nos sentimos e o que 
pensamos. 
 Jesus disse para não usar de vãs repetições, deu modelo de oração básica. As 
orações de Jesus eram curtas e objetivas.  Jesus cultivava uma vida de oração ininterrupta 
com o Pai.    
 Salmos é ‘cartilha’ de andar com Deus e tem muitas orações que podemos fazer 
nossas. 
 Adoração é reconhecer e exaltar o que Deus é.   
 LOUVAR é reconhecer e exaltar o que Deus faz...  Ver textos na Bíblia 
 Confissão: à luz da majestade de Deus somos levados a olhar para nós mesmos e 
dizer como Jó:  ‘eu Te conhecia só de ouvir, mas agora, meus olhos de veem pelo que me 
abomino, e me arrependo no pó e na cinza’ (Jó 42 5-.6) Conhecer sua própria 
pecaminosidade é um processo que dura a vida toda e sempre nos surpreende   pois não tem 
fim: brota do âmago do nosso ser nas formas mais inusitadas. O autor compara esse processo 
com o fato de terem comprado um terreno pedregoso e o trabalho de tirar   as pedras parece 
infindável pois sempre surgem mais algumas ‘ do nada’... ‘Na verdade depois que me 
desviei, arrependi-me; e depois que fui instruído, bati na minha coxa; fiquei confundido 
e envergonhado, porque suportei o opróbrio da minha mocidade’    Jr 31.19   
 
Pode ser resumido assim:   ‘ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador ‘ (Lc 18.13) Assim,  
temos de nos apresentar a Deus, cada dia e Deus irá trabalhando em nosso íntimo em níveis 
cada vez mais profundos e mostrando aspectos cada vez mais sutis          pg 156 
Obs: esse processo tem início na conversão e se chama: SANTIFICAÇÃO  
 
Orar é render-se a Deus cada dia e entregar a Jesus TUDO, à medida que vai surgindo  
 

MINISTÉRIO DA INTERCESSÃO  
   Só se pode começar a interceder após ter adorado plenamente a Deus                     
pg 158 
 Idosos oram mais talvez devido atividade limitada e por terem percebido o valor da 
intercessão. A necessidade de dedicarem tempo à oração  fez surgir o ministério do 
diaconato quando os apóstolos pediram que se escolhessem homens idôneos para servir às 
mesas  Ler   Atos 6  
 ‘ ANTES DE TUDO  ORAR ... por todos os homens  e pelas autoridades  ‘  1Tm 2.1-2  
Há muitos casos de intercessores na Bíblia : ex:  Moisés pelo povo  
Deus procura  intercessores  :  busquei dentre eles UM  homem   que... se pusesse na 
brecha  perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse; porém a ninguém 
achei’   Ez 22.30   
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     Intercedemos por familiares, amigos, parentes, pelas lideranças de modo geral, por 
evangelismo, pela salvação dos perdidos, pela nação, pelos perseguidos pela causa de Cristo, 
pelos doentes e por aí vai...   
Pv 4.23 Guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. 

QUINTA PARTE RESTAURAÇÃO    
 
ATENÇÃO:   mundo interior em ordem resulta da observância de um tempo a sós com 
Deus regularmente, além da devocional   diária: o ‘ descanso sabático’. ‘Desligar 
turbinas ‘ para se dedicar de modo mais completo à leitura e à oração   
 
Pode ser exemplificada na atitude da ‘ovelha’ em relação ao pastor  
 
Sl 23.1 O Senhor é o meu pastor; nada me faltará. 
Sl 23.2 Deitar-me faz em pastos verdejantes; guia-me mansamente a águas tranquilas. 
Sl 23.3 Refrigera a minha alma; guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. 
Sl 23.4 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. 
Sl 23.5 Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos; unges com óleo a 
minha cabeça, o meu cálice transborda. 
Sl 23.6 Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, 
e habitarei na casa do Senhor por longos dias. 

14. DESCANSO QUE NÃO é MERO LAZER  
 
       O autor   cita o exemplo de grande estadista inglês que era cristão dedicado e quase 
perdeu o foco ao ser indicado a importante cargo político. Mas, ele observava rigorosamente o 
descanso dominical para rever suas atitudes em confronto com os valores cristãos. Ele disse: 
            ‘No domingo veio a cura e a ambição foi sufocada’    
 A observância do sábado (que pode ser qualquer dia, sem ter o aspecto legalista) é 
uma prática necessária para a saúde do corpo e da alma.  
 
PRECISAMOS DESCANSAR   
 
    Hoje se tem muito mais tempo de folga do que antigamente, uma sociedade agrícola; 
fins de semana e feriados prolongados, férias obrigatórias. Existe até   a indústria do lazer e 
todos parecem exaustos. Nessa época de super solicitação de todos os lados, muito mais urge 
que se observe o hábito de descansar e que se resgate o sentido do verdadeiro descanso.  
 Deus foi o primeiro que descansou.  No original a idéia é: ‘e se alentou ‘ Assim, 
Deus estabeleceu o princípio e até a proporção entre trabalho e descanso:  ‘ seis dias 
trabalharás e farás todo o teu trabalho e no sétimo descansarás ‘   Ex 20.  
     O descanso só tem sentido em função do trabalho com sentido e completado   
 Viu que era bom: importante estar contente com o que faz e do modo como o faz. 
 e descansou:  fechou o circuito, obra devidamente completada.  
 
Além de ser essencial para a boa saúde,  
  
1 -  DESCANSO é VITAL: para manter qualidade e propósito de suas atividades.  
     Trabalho com sentido, significado e realização pessoal seja   qual for a atividade 
que exerça.  Cita o exemplo de irmão Lourenço, famoso por   praticar a consciência da 
presença de Deus, que era cozinheiro em seu mosteiro:  fazer uma simples omelete era 
motivo para adorar a Deus.   
 
Trabalhar sem   parar   afim de   analisar   a qualidade e o sentido de suas atividades 
fazem   perder toda a vitalidade de seu mundo interior.                                             pg 170  
 
2 - DESCANSO PROPICIA UM RETORNO ás VERDADES ETERNAS    
     O descanso sabático enfatiza não a preguiça, mas é um descanso direcionado no 
sentido de considerar a sua vida e seu relacionamento com Deus: é um desligaras turbinas ‘ 
para avaliar o estado da máquina e reavaliar o rumo considerando aonde está nos levando.  
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  As festas, em Israel, eram ocasiões de descanso e de reflexão quanto ao que Deus   
já havia feito. Pode-se dizer que tinham a finalidade de RECALIBRAR O ESPÍRITO  
Obs.: faça dos feriados ocasiões para refletir em seu significado e que ensinos podem trazer  
 
    Sempre, antes de momentos decisivos, Jesus ‘dava um tempo: ’ se retirava e para orar 
a fim de não perder, mas manter o foco do importante e   ETERNO o que facilmente acontece 
quando nos deixamos pressionar pelo urgente. 
 
   A natureza decaída tende constantemente a se desviar   de Deus nosso coração não é 
confiável: enganoso é o coração e desesperadamente corrupto: quem o conhecerá?  Jr 
17.9 
 Por isso, somos alertados:  ‘CONSIDERA SEUS CAMINHOS...  ‘ Ageu 1.5, 7 e 2.15 
Obs: Se temos nos desviado apenas uns poucos passos é mais fácil voltar ao prumo da 
Palavra, mas, se distraídos, formos indo na diagonal, depois de um tempo estaremos muuuito 
longe da retidão da Palavra e voltar fica bem mais difícil.  
 
 Faz bem recitar o credo, orar o Pai nosso e cantar   alguns hinos antigos fazendo 
nossas as suas afirmações.   
 
3-    BOM DESCANSO SERVE PARA DEFINIRMOS NOSSA MISSÃO  
     Descanso verifica o presente, considera o passado   e define o rumo ao futuro   
   
      Além das funções   básicas como homem ou mulher de Deus, cuidar do sustento e da 
prole e testemunhar de Jesus de modo geral_ Deus tem para cada filho Seu uma missão 
especial.   
             (Descubra a sua, lendo VIDA COM PROPÓSITO de Rick Warren)  
     Nesses momentos de intimidade com Deus é que Ele mostra qual a sua missão 
especial: em geral é desenvolver e servir ao corpo de Cristo com alguma habilidade   
natural: o que vc faz   bem feito e com certa facilidade.    Também pode ser algo próximo a 
você   
      A Moisés, Deus perguntou: ‘ Que é isso na tua mão? ‘    Êx 4.2.   
             Para a viúva desesperada, Eliseu perguntou: -  O que tens em casa?  2Rs 4.2   
             Aos discípulos, Jesus perguntou: - Quantos pães tendes? Ide ver...  ‘ Mc 6. 38    
      # com cinco pães e dois peixes Jesus alimentou uma multidão:  o nosso pouco    nas 
mãos de Jesus, rende   o suficiente para a necessidade.  
 
  Era o segredo do sucesso da missão de Jesus: O Senhor Deus me deu a língua dos 
instruídos para que eu saiba sustentar com uma palavra o que está cansado; ele 
desperta-me todas as manhãs; desperta-me o ouvido para que eu ouça como discípulo / quem 
aprende ‘.  Is 50.4 
     Na intimidade com o Pai, cada dia e na rendição do Getsêmani, Jesus obteve 
forças e condições de cumprir Sua missão: a redenção da Humanidade.    
    
DESCANSO é UMA DECISÃO e UM PRINCÍPIO ESPIRITUAL  
 
 1-   VC PODE DECIDIR TER SEU SÁBADO ÀS SEGUNDAS FEIRAS DE MANHÃ...  
 (Como fazia certa dona de casa com almoço pronto do domingo, as crianças na escola 
e TUDO POR FAZER, ela descansava a manhã toda: lia, chorava, orava ou apenas dormia 
até mais tarde e tomava um bom café bem sossegada). Podemos ter (fazer acontecer) 
momentos ‘sabáticos’ quando marido leva as crianças, para algum lugar, ou nas férias, 
quando os filhos forem ao acampamento.  Ou criando um espaço entre duas atividades: 
certo escrito escrevia seus esboços na estação de trem enquanto esperava (de propósito) o 
próximo trem que viria dali duas horas.  
 
  2- ADORANDO A DEUS NO TEMPLO     
 Os cristãos passaram a cultuar a Deus no domingo para diferenciar do judeu, mas 
hoje, perdeu a característica de se reunir com os irmãos para apenas adorar a Deus em 
família e no TEMPLO.  São tantas as atividades que, alguns, chegam ao fim do domingo 
CANSADOS. 
 
3-  DESCANSO SABÁTICO TEM A FINALIDADE DE FOCAR A DEUS PARA SE OBTER     
DESCANSO NA ALMA:  ‘no Senhor confio...’  Sl 31.6   
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            E só confiamos em quem conhecemos bem.  Aliás 
         > é insensatez confiar em quem não se conhece bem.  
           O descanso ‘sabático’ pode ser usado para se conhecer Deus através das Escrituras: 
pesquisando ou copiando de uma chave bíblica textos que falam quem Deus é.… nos Salmos    
ou   ‘colecionar’ os nomes de Deus ou que revelam Jesus (pode pintar com lápis de cor 
amarelo na sua Bíblia)  
3.1 -   Jesus disse:  A minha paz vos dou   _ precisamos receber a paz que Jesus nos 
outorgou, mas, só recebemos quando estamos com as mãos vazias: então descanso 
‘sabático’ é o momento de entregar suas ansiedades nas mãos do Salvador e Senhor  
 
3.2-    não como o mundo dá: é momento de rever no que estamos pondo nossa confiança 
ou       > do que dependemos para sermos felizes? 
 
3.3 -   descanso sabático é tempo de se firmar em Jesus e recobra ânimo: dar um grande 
- XÕ! Ao desânimo: ‘ não se turbe o vosso coração: tende bom ânimo, EU venci o 
mundo’.   
 
ATENÇÃO: mundo interior em ordem depende da decisão bem definida (começo agora) 
de colocar em prática os princípios apresentados neste livro.    

EPÍLOGO: A LIÇÃO DA ROCA  
 
 Gandhi impressionou o mundo com sua atitude equilibrada apesar de lutar 
veementemente contra todo tipo de opressa social. Ora estava   minimizando as mazelas dos 
que sofriam, ora estava   tratando de assuntos decisivos   com   políticos e estadistas. Como 
conseguia lidar com essa disparidade de situações mais os ataques que sofria de seus 
oponentes?    
        O segredo era que, cada vez que voltava para sua simples casa, ele ia fiar o algodão 
com que fazia suas roupas. A ROCA ERA ONDE PUNHA EM ORDEM SEU MUNDO 
INTERIOR. 
  O mundo está tomado por um ativismo frenético:  até o lazer tem se tornado uma 
atividade estressante. As igrejas foram contaminadas pelo mundo girando em torno de 
programações.   
   Para Marta, estressada   com os cuidados da casa para atender a todos, ainda ecoa 
as palavras de Jesus sobre Maria que se quedava aos Seus pés para ouvi-lO:  L.c. 10.42 
                      
 ‘Ela escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada.  
       
  Só priorizamos pôr em ordem nosso mundo interior quando entendemos ser a 
atividade mais importante e decisiva em face da Eternidade   
Em nosso interior sendo constantemente colocado em ordem é que Jesus se revela e as 
Escrituras deixam de ser apenas frases impactantes e sistemas doutrinários e passam a 
estabelecer PRINCÍPÍOS DE VIDA e um modo de viver.                  -x-  
 
Obs.: andar na luz_ falando para Deus, momento a momento, a verdade que há em nosso 
íntimo (1 João 1.7) é uma forma de manter a ordem de nosso mundo interior ‘pondo fora ‘o 
lixo’ de cada dia. _ e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado’  
   
 Assim, pomos fora imediatamente o que entristece o Espírito Santo. 
   > ler + decorar + viver > Efésios 4.30-32 
   
 Assim, cuidamos de ter atitudes que possibilitam estarmos sendo 
renovadamente cheios do Espírito Santo, > Efésios 5.18-21 
 
   Assim, estaremos atentos às nossas motivações que geram desculpas 
esfarrapadas que encobrem rebeldia e que extinguem o Espírito, > 1Ts 5.19 
             
 JÁ VOU (e demooora ...) - Não tenho tempo.... Não tenho jeito... Peça para outro 
fazer...  Tenho idéia melhor...   
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 Então, o Espírito Santo nos ensinará e fará lembrar >João 14.16 e 25   
            + convencerá de pecado, João 16.8 >>> (como um alarme que avisa estarmos 
saindo do prumo de Deus)  
              produzirá Seu fruto em nós.  (Gl 5.22-23)   
              seremos guiados pelo Espírito (Rm 8) e a sobre excelente grandeza do Seu 
poder estará atuante em nós (Ef 1.19) todas as coisas irão contribuir para cumprir o 
propósito de Deus de formar em nós o caráter de Cristo (Rm 8.28-29) assim, daremos muito 
frutos que glorifica a Deus...   
 

O motivo de termos sido chamados: 
 
  ‘ Não fostes vós que me [escolhestes] a mim, mas Eu vos escolhi a vós, e vos 
designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo 
quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda’ Jo 15.16.              -x-x- 
                                               fim do resumo do livro  
  
 
 
 
 
 


