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 Nota introdutória  

 
Decididos a ter uma vida de comunhão real com Deus, e devocional diária que reafirma essa 
decisão, notamos artimanhas e obstáculos que, se removidos, faz o Espírito fluir livremente em 
nós. Isso nos leva a vários níveis de adoração e louvor, à medida em que conhecemos melhor 
Deus e Jesus, com o intuito de melhor adorá-Lo e servi-Lo. É evidente que conceitos básicos 
são repetidos até que, de tão entranhados,se tornem um modo de viver, assim como reagimos 
instintivamente ao ouvirmos chamar o nosso nome.  

01     ANDAR É ROTINA 

 

O mecanismo do andar é sempre o mesmo: 

desde que começamos a aprender, até o fim da vida. 

 

Como é o “mecanismo” do andar com Deus? 

Sempre se começa verificando as áreas em que o Espírito Santo possa estar entristecido. 

 - Você pode pensar: — De novo?(Deus tem me mostrado que sempre é bom começar por aí). 

- Quantas vezes você tomou o desjejum em sua vida? Dez vezes, foi o suficiente?Mil vezes, já 

chega?Quer saber?Multiplique seus anos de vida por 365. São os que você já tomou. Quantas 

vezes você já leu a Bíblia toda?Quantas vezes, em sua vida, você já comeu pão? Foi o 

suficiente? Quantas vezes mais irá comer? 

- A Palavra é o sustento para nossa alma.Mesmo que você não sinta gosto de nada, como 

acontece ao se engolir a comida em tempos de correria, nem por isso a comida deixa de 

sustentar você.Nem por isso você deixa de tomar suas refeições. 

A listinha, com as áreas que entristecem o Espírito Santo, está em Efésios 4.30-32: 

           “Longe de vós toda amargura, cólera, ira[...]”.  

           > O que tem amargurado,  irritado e feito você detestar?  

✓ Gritaria: brota do íntimo sob a forma de pensamentos viciosos como disco rachado, 

quando necessidades básicas não estão sendo atendidas ou direitos estão sendo violados. 

É sério: devemos atentar para a gritaria do nosso íntimo, pois revelam áreas que precisam 

ser levadas à Soberania do Senhor,para a Sua devida intervenção. Faça sua lista! 

✓ Blasfêmia: é quando se pensa que Deus “não está nem aí”, então a gente tem quefazer 

alguma coisa!(cf. Sl 10.13). 

✓ Malícia: são intenções maldosas! Sabe aquele comentário sutil que você fez sobre sua 

“amiga”, e que provocou tantos sorrisos e comentários adicionais? Pois é!Isso é exemplo de 

malícia. Antes sede: 

1. benignos: benignidade é fruto do Espírito. Na carne costumamos ser malignos, 

“indigestos”:fazemos mal aos outros; 



 

3 

 

2. misericordiosos: é característica de Deus que o Espírito quer desenvolver em nós. 

Misericórdia deixa viver ao que merece morrer. Na carne costumamos ser 

extremamente críticos, intolerantes, acabamos com o outro, nos achando o 

máximo!; 

3. perdoadores: outra característica de Deus resultante do atuar do Espírito no 

íntimo.Na carne somos ressentidos e vingativos, tomamos “ares de vítima” para 

denegrir o outro. Castigamos o outro - para não dizer que nos vingamos por meio do 

nosso desafeto, frieza, indiferença, desaforos, etc.Todas essas atitudes são normais 

e perfeitamente naturais, mas não quer dizer que devam ser aceitas e acatadas 

como certas, e de acordo com o padrão de Deus para Seus filhos. A Bíblia nos 

ensina, sim, a lidar com nossa natureza decaída e, não, a camuflar sob máscaras 

de conveniência social. 

Família e igreja local deveriam ser unidades terapêuticas, em que a pessoa possa se mostrar 

como realmente é, para ser tratada e curada, podendo, depois, ajudar outros! Ao contrário 

disso, são fazedores de “artistas”, hipócritas que fingem o que não são(cf. Mt 7.5: “tira 

primeiro a trave do teu olho”) e, além do mais, cobram dos outros um padrão que eles mesmos 

não seguem. Conforme cita Mt 23.4, são pessoas arrasadas,que estão debaixo de jugo 

opressor, de exigências descabidas e cobranças absurdas! 

 

 02    CONFESSAR 

 

Precisamos cuidar em manter a comunhão com Deus, por meio do Espírito Santo. 
O que entristece o Espírito?Já vimos essa listinha de Efésios 4.30-32. 
 

Para manter comunhão com Deus,por meio do Espírito Santo, precisamos aprender a andar na 
luz.Andar na luz é falar para Deus o que brota do nosso coração pecador, momento a 
momento. Com o passar do tempo vamos ficando com o “ouvido” íntimo, tão afinado que 
percebemos as sutilezas que se escondem por trás até das boas intenções. Confessar é admitir 
que se fez algo fora do padrão da santidade de Deus, expresso nas Escrituras. É reconhecer 
que se merece a morte. Porém, Jesus está à destra da majestade nas alturas, intercedendo 
como seu Advogado,então você pode ser perdoado. Isso sem ferir a justiça de Deus, já que 
Jesus morreu em seu lugar! 
Sempre devemos pensar que, o que é de graça para nós, custou muito caro para Deus, custou 
a morte de Jesus na cruz, e ainda custa, um enorme trabalho ao Espírito Santo!  
Hoje, deixo você pensando nisso “com seus botões”:Quanto do que você sabe sobre a obra da 
cruz? Isso é real em seu viver diário?Quanto você dá valor ao sacrifício de Jesus? Quanto você 
se sente triste ao pecar?  
 

  

03     PERDOAR 

 

“Irai-vos, e não pequeis; não se ponha o sol sobre a vossa ira” (Ef 4.26).  
 
Perdoar! (Ah! Essa precisa ser uma rotina diária, como pôr o lixo para fora, 
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                  >  especialmente porque não perdoar é dar lugar ao diabo).  
 

Vejamos alguns versículos sobre isso: 

a) “Não deis lugar ao diabo” Ef 4.27:  
 

b) “E a quem perdoardes alguma coisa também eu; porque, o que eu também perdoei, se é que 

tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo; para que não sejamos 

vencidos por Satanás;Porque não ignoramos os seus ardis”. 2Co 2.10-11  
 

c) Essa é uma das mais enganosas áreas do coração humano:  

> achamos que perdoamos, mas não o fizemos de fato. 

☺ Certa vez, li que nossas decisões e atitudes são como aquelas toscas formas de madeiras 

para e suja, que os construtores, ao fazer as colunas de um edifício, montam para encher de 

cimento. Quando o cimento seca,amadeira é tirada, e lá está o cimento bem solidificado, 

resistente: uma coluna!  (extraído do livro Mente Renovada,  Larry  Christenson Ed  Betânia – 

esgotado ).Assim, nossas decisões, como na salvação, não efetuam a obra de Deus, 

>  mas abrem a porta para o atuar do Espírito.  

*Decidindo perdoar, Deus opera em nós a capacidade de perdoarmos quem nos ofendeu 

> Deus opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade”.Fp 2.13   

 

*Importante detalhe: enquanto a ferida doer, não seremos capazes de perdoar. Então,o que 

fazer?Dar tempo ao tempo? Isso só faz a ferida infeccionar mais. É preciso “levar a ferida” para 

ser curada pelo Senhor.   “Enviou a Sua Palavra, e os sarou...’ Sl 107.20 

                                          “A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma” Sl 19.7  

* Quais são as suas feridas? Com o quê você não se conforma, e sente uma pontada no 

coração ao pensar naquilo?  Busque, na Palavra, o que Deus diz sobre o assunto e leve ao 

Senhor a sua dor (não acuse pessoas!). Peça ao Senhor: “Fale à minha alma”. Com certeza, 

enquanto você busca na Palavra, a orientação do Senhor e a cura, Ele mesmo enviará Palavra 

de consolo, promessa de cuidar da situação ou o que estiver de acordo com a Sua vontade.  

Pode ser que o Senhor lhe mostre uma perspectiva toda nova sobre o caso.  

*De fato, ‘ não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, 

contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais 

da maldade, nos lugares celestiais. Portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais 

resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes’  Efésios 6. 12-14         

 

Dessa forma, é possível refletir nos seguintes pontos: 

 

1. Pode ser que você esteja levando para o lado pessoal, uma investida do inimigo.  

Esse seu ressentimento só dá ocasião à natureza decaída (a carne) de se defender:  

 

  a) de modo passivo: autocomiseração (“Pobre de mim!”; “Mundo cão!”;“Sou perseguido!”); 

   

  b) de modo ativo: rebeldia ou revolta (ataca, seja com palavras ou com atitudes) 

. 

2. Quando nos defendemos, declaramos com nossos atos que “Deus não está nem aí”, por 

isso precisamos fazer algo: isso  é blasfêmia ( sl 10.13 corr) e entristece o Espírito, Ef 4.31 

“Por que blasfema de Deus o ímpio  dizendo no seu íntimo que Deus não se importa?”.  

. 
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3. Quando nos vingamos, tomamos o lugar de Deus (e sabemos que espírito anima essa 

ideia). No Salmo 10.13, temos: “Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu 

íntimo que Deus não se importa?”.  

Isaías 14.13-15, trata do querubim que veio a ser o diabo:“E tu dizias no teu coração: Eu subirei 

ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me 

assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei 

semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo”. 

 

4. Precisamos obedecer à Palavra:  

> “ não vos vingueis a vós mesmos [...],mas dai lugar à ira” (Rm 12.19); 

>  “está escrito: A mim pertence a vingança; eu retribuirei, diz o Senhor” (Hb 10.30) 

>  ‘Não faleis mal uns dos outros. “Quem fala mal de um irmão, e julga a seu irmão, fala mal 

da lei, e julga a lei; e, se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um 

legislador e juiz que pode salvar e destruir. Tu,porém, quem és, que julgas a outrem?”  

(Tg 4.11-12). 

 

5. Fazem ao Senhor. Quando alguém nos faz algo (de bom ou de ruim), por sermos cristãos, 

não faz a nós, mas ao Senhor. “Em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes 

meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes”(Mt 25.40). 

   > O Senhor saberá tratar devidamente os que O tratam desse jeito 

. 

6. Ponta de lança. A pessoa, ou situação, pode estar sendo usada como “ponta de lança” do 

inimigo para atingir você. Ore para que ocorra a libertação das garras do inimigo (1Jo 5.16 e 

2Tm 2.24-25)  Por terem tal entendimento, Jesus e Estêvão  puderam dizer: — Pai, perdoa-

lhes, eles não sabem o que fazem (não sabem quanto mal estão fazendo a si mesmos) 

. 

7. Não perdoa por achar que é justo. Justifica sua falta de perdão alegando o pecado do 

outro. Quem não perdoa, e se justifica, dispensa a justificação de Jesus. 

 

Estratégia: Ao se sentir injustiçado, perseguido, abatido, deprimido ou visado pelo inimigo,  

ore os salmos. Leia-os em voz alta, louve e chore falando a Palavra em voz alta!  

Quando oramos a Palavra, não corremos o perigo de pecar com a nossa boca! 

 

Em tempos de luta, ler um  salmo a cada dia da semana: Sl 9, 18, 27, 31, 35, 46,118  

 
 

 04     SUBMETE-SE    Mt 11.27-30 

Um convite tem a importância da pessoa que convida.   
Então, Jesus se apresenta:“Todas as coisas me foram entregues por meu Pai;  
      ninguém conhece o Filho, senão o Pai; e ninguém conhece o Pai, senão o Filho” 
 
1- Jesus dá a condição para conhecer a Deus-Pai: 
     > ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar”; 
 
2- O convite de Jesus é para todos:“Vinde a mim, todos [...]” sob uma condição: 
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 > que estejam cientes de sua real situação de necessidade: cansados e oprimidos 
 

3-   Jesus  promete: “Eu vos aliviarei” . Alívio é conseqüência de ir a Jesus  
       Jesus dá o modo como  obter o  alívio  

3.1 “Tomai sobre vós o Meu jugo”: falar de jugo, geralmente ,refere-se a governo 
opressor. E os judeus, da época de Jesus, bem sabiam o que significava. 
> Jugo é imposto, mas Jesus apela a cada um a se colocar, a aceitar, voluntariamente, as 
diretrizes do governo de Jesus.  
> Jugo pode, também, ser sinônimo de canga, que é um objeto de madeira sobre o lombo 
de dois bois que puxam um carro. Costuma-se por um boi  novo ao lado de um já 
acostumado à canga para aprender a andarem juntos, repartindo o peso. 

> Resistir à canga só faz feridas no lombo. 
 3.2 “Aprendei de mim”: aprender o quê com Jesus? 
 
 3.3  A ser  manso e humilde de coração. 

 
Jesus conclui : esse é o modo como: ’ encontrareis descanso para as vossas almas’.  
E explica o motivo:  porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve  

                        (tendo em vista o horror que é o jugo do inimigo!). 
 

05    RESISTE   Tg 4.4-10 

Texto, citado fora do contexto, dá margem a atitudes erradas eleva à incredulidade ou ao  laço 
do inimigo. Veja, por exemplo, o contexto desse famoso verso:  
                  “Resisti ao diabo e ele fugirá de vós”. Tg 4.4-10 
 
De acordo com o contexto 
   Primeiro,  nos submetemos a Deus para, então, resistir ao inimigo,  
   -como Jesus o fez: firmados  na Palavra e declarando-a com fé,’Está escrito...’Mt 4  

 
Considerando o contexto mais amplo, temos: 
1. Adúlteros e adúlteras são os que mantêm relações íntimas com alguém fora da aliança. 

Seguir o padrão do mundo, contrário ao padrão de Deus, é considerado adultério espiritual 
 

2. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? 
 “Portanto qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus” 
 

3. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura: O Espírito que em nós habita tem ciúmes? 
Comprados a custo do sangue de Jesus, fomos selados (marca indelével) pelo Espírito (cf. 
Ef 1.13) Por direito, somos propriedade de Deus, mas Ele nos quer junto a Si, de livre e 
espontânea vontade, daí exorta: “glorificai a Deus no vosso corpo”.1Co 6.19-20 e 2Co 6.20 
 

4. Antes, dá maior graça: Deus resiste aos soberbos; dá, porém, graça aos humildes 
. 

5. Sujeitai-vos, pois, a Deus (sim), resisti ao diabo, ( não) >  e ele fugirá de vós: há 
princípios espirituais que precisam do sim e não, assim como a eletricidade precisa dos 
pólos positivo e negativo para funcionarem(por isso as tomadas precisam ter dois pinos) 
. 

6. “Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores; e, vós de duplo 
ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai, e chorai; converta-se o 
vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza”.  

             > A falsa sensação de segurança é perigosa 
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7. Humilhai-vos perante o Senhor (agir do homem)e Ele vos exaltará(agir de Deus).No trato 

como homem,Deus determinou agir em parceria. Dadas as diretrizes, Deus age com o 
homem de acordo coma resposta deste (chamo de “princípio bumerangue”: o que lançar 
de si,   voltará para si com redobrada força).  

 

06      INVOCAR O NOME  DO  SENHOR 

 
Invocar o nome do Senhor é outra estratégia de luta:  

“Invocarei o nome do Senhor (Jeová), que é digno de LOUVOR,  
   >  e ficarei livre dos meus inimigos”  Sl18.3  

 
Para começar, você pode ler os Salmos e com giz de cera amarelo  “o” e o “é”, quando 
encontrar  “o Senhor é”...  
OBS: No site  http://perolaspreciosas.com.br é possível ir até o campo “busca” e digitar “o 
Senhor é” : tem artigo já com os amarelinhos destacados. . 
 
* Hoje,temos o privilégio de ter a revelação completa das Escrituras, mas ela não foi dada de 
uma vez.Foi ocorrendo aos poucos, através dos séculos. Um dos modos como Deus foi se 
revelando, fazendo com que as pessoas o conhecessem e dele testemunhassem, ocorreu por 
meio das atribuições do Seu nome. É fascinante buscar, nas narrativas bíblicas, as diversas 
situações em que os nomes foram sendo revelados. Mais fascinante é perceber que Jesus 
personificou cada uma das atribuições do nome de Jeová (YHWH no original). 
 

Nomes de Jeová personificados em Jesus: 
• Elohim“no princípio”.“No princípio era o Verbo,estava com Deus, era Deus” (Gn 1.1) 

                                     > “sem Ele, nada do que foi feito se fez”(Jo 1.1-3) 
. 

• El Elyon, “o Altíssimo”, revelado na visita de Melquisedeque a Abrão (Gn 14.18). 
o “Jesus, o [...] sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque” (Sl110.4 e Hb 5, 6 e 

7). Jesus, que na Ceia apresentou aos discípulos os elementos do pão e do vinho. 
Jesus, assentado à direita do Pai, “ACIMA de todo principado,poder,potestade e 
nome [...] que se nomeia neste século e no vindouro”(Ef1.19-20). 

• El Roy, “o Deus que me vê” .O Anjo do SENHOR ( Jesus antes de Sua encarnação) 
aparece pela primeira vez a uma serva fugida de sua senhora (Gn 16.13). 

•  Jesus, a expressa imagem do ser de Deus (Hb 1.1-3). 
 

• El Shaddai, “o Todo Poderoso”(Gn 17.1).  
•                     “Toda a autoridade Me foi dada no céu e terra” (Mt 28.18) 

. 
• El Olan, “o Eterno”(Gn21.33) “ Jesus , que é, que era e que há de vir” (Ap 1.8) 

. 
• Jeová-Jireh, “o Senhor supre”(Gn 22.14).  

o Deus supriu o cordeiro do sacrifício para ser imolado em lugar de Isaque.  
o Jesus, “o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo”(João 1.29) 

 
• Jeová (YHWH),“Eu sou o que sou”. O Eterno EU SOU (Ex 3.14).  

o Jesus usava essa forma verbal exclusiva para referir ao nome de Deus (YHWH), o 
que deixava os judeus enlouquecidos pela blasfêmia (e seria mesmo, se não fosse a 
mais pura verdade). Eu sou... o pão da vida  (Jo 6.65); a luz do mundo (Jo8.12) 
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a porta (Jo10.7);o Bom Pastor (Jo10.14);  a ressurreição e a vida (Jo12.46); o 
Caminho, a Verdade e a Vida (Jo14.6); a Videira verdadeira (Jo15.1). 

o E ainda: Eu sou... o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o que é, que era e que 
há de vir, o Todo Poderoso (Ap. 1.8);  

o  o primeiro e o último (Ap 1.17);  
o aquele que sonda os rins e os corações (Ap2.23) 
o o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último (Ap 22.13). 

 
• Jeová- Rapha, “o Deus que te sara”(Ex 15.26). 

o ‘Pelas Suas pisaduras fomos sarados’   Is 53.4-6, 1Pedro  2.24 
• . 
• Jeová-Nissi,“a minha bandeira”(Ex17.25). Jesus, que venceu (Ap 5.5). 

                      Deus...em Cristo sempre nos conduz em triunfo, 2 Co 2.14 
                      - e por meio de nós difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento’ 
 

• Adonai, o Senhor, dono do Universo, usado para se referir a Deus em lugar de Jeová 
(YHWH) .Nome impronunciável pelo ser humano  

▪       Saiba mais em  https://www.significados.com.br/adonai/.   
o Jesus (Kyriós) para isto morreu e tornou a viver, para ser Senhor (Rm14.9) 

. 
• Jeová –Shalon, “minha paz”(Jz6.24). Jesus é a nossa paz (Ef 2.14). 

 
• Jeová-Tsidkenu, “o Senhor dos Exércitos”(1Sm 1.3). Salmo 24, Jesus glorificado 

o Jesus, senhor da glória, Tiago 2.1  
. 

• Jeová Rahá, “o Bom Pastor”(Sl23). Jesus o Bom Pastor (João 10.11) 
. 

• Jeová-Shamma, “o Senhor está ali” (Ez 48.35). 
o Jesus: Emmanuel, Deus conosco (Mt 1.23) 

   Obs: ver a lista completa  do nomes, em artigo no site  www.perolaspreciosas.com.br   
                    No link BUSCA, digitar  ‘nomes do Senhor’  

07     ORA  

Estamos prontos para orar, após ter observado os seguintes “degraus”:  
a) andar na luz (o dia todo); 
b) confessar imediatamente; 
c) perdoar antes do pôr do sol; 
d) submeter- se; 
e) resistir; 
f) invocar o nome do Senhor (falar e louvar: atitude do coração). 

 
Então: “Orai sem cessar” (1Ts 5:17) 
- PRONTIDÃO é estado de alerta da alma do cristão, como qualquer bom soldado bem 
treinado,  
   Estando sempre preparados: 
1. orando em todo lugar  (1Tm 2.8); 
2. orando por autoridades, antes de tudo (1Tm 2.1-3); 
3. orando o Pai nosso (Mt 6.11-13); 
4. orando quando ansioso, angustiado, aflito: “[...] se eles clamarem a Mim, eu ouvirei”(Ex 

22.23); 
5. orando  a tempo: prevenindo situações(Sl 32.6, Mt 24.20,Hb4.16); 
6. orando por obreiros (Mt9.38); 

https://www.significados.com.br/adonai/
http://www.perolaspreciosas.com.br/
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7. orando pelos outros (intercessão):“busquei dentre eles um homem que levantasse o 
muro, e se pusesse na [brecha] perante mim por esta terra, para que eu não a 
destruísse; porém a ninguém achei”(Ez 22.30); 
- “Se alguém vir seu irmão cometer um pecado [...] pedirá, e Deus lhe dará a vida 
[...]”(1 Jo 5.16).Nesse último versículo, é importante observar que João faz uma ressalva 
sobre o pecado para morte, que é o pecado sem perdão, contra o Espírito Santo(Mc 
3.29).“Há pecado para morte, e por esse não digo que ore”. 

 

08     HERÓIS DA FÉ  

A palavra oração é formada por dois vocábulos que se somam: ORAR+AÇÃO 

.Na lista dos heróis da fé (Hebreus 11), consideramos então, que oração é a fé que leva a agir. 

 

Fé que leva a agir, pois sem obras ela é morta. Mesmo sendo pequena,  como grão de 

mostarda, as situações não dependem da sua fé, mas de onde você repousa sua fé (dinheiro, 

capacidade própria, ajuda alheia?).Se a sua fé é colocada no Senhor, que é todo Poderoso, Ele 

é Suficiente para tratar da sua situação, pois “para Deus nada é impossível” Lc 1.37 

             >  “Agindo Eu, quem impedirá?” Isaías 43:13 acf. 

            Em especial se estiver sobre a Palavra: “sobre a Tua Palavra lançarei a rede”(Lc 5.5). 

Quer saber qual a Palavra de Deus para essa sua situação específica? Leia a Bíblia! 

Peça ao Senhor uma palavra para seu coração: –Fala à minha alma...(Sl 35).   

Fale a verdade do seu coração(anda na luz, 1Jo 1.7) e deixe o Senhor trocar seu 

coração de pedra por um coração de carne, que Ele dá (Ez36.26).  

 > Deixe o Espírito moldar você pela Palavra ( se há resistência, o vaso  quebra! Jr 18). 

 

Enfim,  espere no Senhor (Sl 40.1-2)! Eu entendia espere pelo Senhor, que a seu tempo o 

fará prontamente(Is 66). Mas, um dia entendi: espere no Senhor.. Descanse nEle como 

criança desmamada (Sl 131.2)!  “Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus (Sl46.10)”. 

 

09     NUVEM DE TESTEMUNHAS 

 

Não estamos sozinhos: há uma  nuvem de testemunhas! Vejamos: 
 
1. Os que testemunharam de Jesus, através dos tempos, deram sua vida, seja em 

dedicação diária, seja em oferta de sacrifício por sua morte, para não negar a Jesus 
 

2. Há testemunhas nas regiões celestiais que nos observam (Ef 3.10) 
 

a) Deus é testemunha! Conferir Rm 1.9; 2Co 1.23; Fp 1.8; 
b) Anjos de Deus são testemunhas: “(...) enviados para servir [os salvos]” (Hb 1.14); 
c) Demônios são testemunhas: Jesus associou “aves do céu” a demônios que 

roubam a Palavra semeada (Mt 13.4 e 19). Em Eclesiastes 10.20 lemos:  
“Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o rei; nem tampouco na tua recamara 
amaldiçoes o rico; porque as aves dos céus levarão a voz, e uma criatura alada dará 
notícia da palavra” Cuidado com suas palavras. Deixe seus planos “no santuário”, 
na presença de Deus, no silêncio, “na calada da noite”, como a vara de Arão que foi 
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deixada no santuário até que florescesse. (Nm 17.3-8). Em Pv 13:3 temos uma boa 
orientação sobre isso: “O que guarda a sua boca preserva a sua vida; 
                                  -mas o que muito abre os seus lábios traz sobre si a ruína’  
 

3. Os que estão à sua volta testemunham seu viver. Como é o seu viver ante os outros?  
a) Confiante em Deus, santo (separado do pecado), conhece e vive a Palavra; 
b) Sua vida não tem a mínima diferença das pessoas do mundo; 
c) Sua vida envergonha “o nome do Senhor blasfemando entre os gentios por vossa 

causa”. 
Elias pensou que estivesse só, e entrou em depressão. Julgava ser vão o seu trabalho no 
Senhor, por causa do coração endurecido de Jezabel. No entanto, Elias foi trasladado, e em 
Jezabel se cumpriram as palavras do Senhor, ainda que Elias não estivesse mais entre nós. 
 
* Você precisa  ver Deus operando para confiar em Sua Palavra? Como no caso de Tomé, às 
vezes,  Deus vem ao encontro de nossa incredulidade, de modo a servir de testemunho a 
muitos depois de nós. A obra de Deus é feita, apesar do Jonas que há em nós, é frase 
inesquecível) ! Você acha que Deus só age se/quando  você vê?   
                        Pois saiba que “seu trabalho não é vão no Senhor” (1Co 15.58). 
 

10     DESEMBARAÇANDO-NOS  Hebreus 12 

 

1. Deixando todo o embaraço. O que o embaraça, atrapalha seus passos no andar com 

Deus? Podem ser até coisas lícitas e boas, mas fora do plano de Deus para você. 

  

2. E o pecado? A começar com o que entristece o Espírito Santo (Ef4.30-32). Há muitos 

“Gabaritos”( esse conceito está detalhado no capítulo 13) para nós conferirmos: 

 a) amor (1Co 13.4-6)  

 b) obras da carne (Gl 5.19-21);c)  

 c) o que dá lugar ao diabo (ver adendo no fim da revista).  

Precisamos adequar nosso critério de pecado ao critério da Palavra: 

  “e tudo o que não é de fé é pecado” (Rm 14.23) 

  ‘longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós’1Sm 12.23 

 

 Quais pecados específicos impedem sua comunhão com Deus? 

  “Confessa e deixa!”(Pv 28.13) 

  .Tendo entrado em círculo vicioso, “peca-confessa o mesmo pecado”, procure ajuda! 

 

3. Tão de perto nos rodeia. “[...] o diabo está ao redor, como leão, rugindo buscando a quem 

possa tragar”(1Pe 5. 8),e vai atacar nas áreas fracas, em que sabe haver dificuldades para 

se adequar ao padrão de Deus. Não tenha a ilusão de que a vida de outros cristãos é um 

“mar de rosas”. Todos, sem exceção, se forem cristãos de fato, têm que:  

a) renunciar a tudo quanto têm,desapegar-se de coisas e pessoas;  

b) tomar sua cruz cada dia, e seguir a Jesus;  

c) buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. 

 

4. Não adianta fingir que está tudo bem. É preciso enfrentar a realidade e olhar de frente o 

inimigo. Chamar o pecado de pecado, derrota de derrota, abatimento de... 

o Cada coisa por seu devido nome. 



 

11 

 

 

5. Deus sabe.  Só você tem ilusão a seu respeito 

 .“[Deus] conhece nossa estrutura e lembra-se de que somos pó” (Sl103.14); 

  “Jesus morreu por nós sendo nós ainda pecadores”(Rm 5.8) 

  ;“As misericórdias do Senhor se renovam cada manhã  

▪ e são a causa de não sermos consumidos” (Lm 3.22-23) 

 

6. Correr. Requer determinação,objetivo e esforço redobrado!  

• Ficar parado, prostrado, não leva a nada, a lugar nenhum, a não ser a afundar-se mais 

▪ Mexa-se!  Faz bem à saúde física, emocional e espiritual! 

▪   

7. Com paciência. Essa época apressada, em que um clique no computador nos leva para 

longe, perdemos a capacidade de vencer etapas em tarefas demoradas _ ou pulamos fases 

da vida para chegar mais depressa... Aonde? Vivemos no tempo da sopa instantânea e do 

micro-ondas: queremos tudo para já!   

Com Deus não é assim: eu, o Senhor, a Seu tempo... (Is 60;22) Precisamos aprender 

a esperar o tempo do Senhor. Precisamos ter paciência (ser longânimo  é o oposto de 

“pavio curto”) por exemplo, com o saco de lixo que estoura bem no final do dia (e aciona 

uma enxurrada de lamúrias), ou com “a carreira que nos está proposta” Hb 12.1-2  e 

que, muitas vezes, não é o que havíamos esperado do Senhor, das pessoas, da vida! 

 

Conclusão: em tudo há um objetivo maior, por isso podemos dar graças a Deus em tudo (não 

por tudo!).“Para sermos participantes as Sua santidade” (Hb 12.10).  
 

*O objetivo maior é formar a imagem de Seu Filho em nós (Rm 8.28-29).  

 Como você reage à disciplina do Senhor? Leia Hb 12.5-12.  

  Lembre-se: estamos de passagem, esta vida não é a definitiva:  

                    > é apenas estágio para o Milênio, seremos passados a limpo! Aleluia! 

 

11     OLHA  PARA JESUS 

 

Olhamos  para Jesus ao olharmos para a Palavra, 

e“ vemos”  a Jesus, ao lermos a Bíblia. 
 

Jesus é o Verbo “que se fez carne a habitou entre nós”(João 1.14; Ap. 19. 13). 

Observe a seguinte ilustração: certa dona de casa sai e deixa um bilhete: “Tem bolo na 

geladeira”. Chega alguém da família,lê o bilhete e o joga fora. O fato: “bolo na geladeira”não 

deixou de existir porque o bilhete foi jogado fora.O bolo está na geladeira e a mensagem está 

viva na mente da dona de casa e de quem leu o bilhete. Sendo assim,mesmo que todas as 

Bíblias do mundo desapareçam, a mensagem está viva em Jesus e na mente/coração de todos 

os que a leram. 
 

*Muito interessante ver Jesus em vários relatos das Escrituras. 

 Você pode marcar um “J” na margem da sua Bíblia, todas as vezes que encontrar um fato 

relacionado a Jesus.  
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*No Velho Testamento há tipos (ex: Isaque, José,Ciro) ,ilustrações (ex: tabernáculo) e 

profecias em que podemos ‘ve’r Jesus; a começar por Gênesis 3.15 e passando por tantos 

outros relatos bíblicos, em especial nos Salmos e no livro de Isaías (no site 

http://perolaspreciosas.com.br é possível ir até o campo “busca” e digitar “profecias”) 
 

1. TIPOS: são pessoas que apontam para a pessoa de Jesus e, algumas, como Jonas,M12 39 

              > até   são citadas no Novo Testamento. 

a) Adão: "como pela desobediência de um só homem muitos foram constituídos pecadores, 

assim também pela obediência de um, muitos serão constituídos justos" (Rm 5.19). 

Jesus, “o último Adão” (1Co 15.45). Nunca mais haverá um homem sem ser pecador, 

saídos diretos das mãos de Deus,  como eles foram.  Adão pecou,  

▪ mas Jesus’ foi tentado em tudo, mas sem pecado (Hb 2.18 e 4.15) 
  

b) Abel: “[...] a voz do sangue do justo derramado indevidamente, clama” (Gn 4.10). Esse 

texto remete a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão, 

-  que fala melhor do que o de Abel (Hb 12.24, ler também Hb 11.4).  

c) Melquisedeque: (Gn 14.18), rei e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe  pão e vinho e 

abençoou Abraão. Jesus, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque’     

Sl 110.4 e Hb 5, 6 e 7). 

d) Isaque: (Gn 21) o filho da promessa cujo nascimento era improvável, 

- foi gerado por intervenção de Deus (Sl 2.7 e Lc 1.34-35). 

e) José: (Gn 37 a 50) filho amado pelo pai (Mc 1.11; 9.7; Jo 3.35), odiado pelos irmãos (Mt 

26.4), foi vendido(Mt 26.15), foi servo no Egito (Fp 2.7), traído, injustamente preso e 

“enterrado” na prisão. Foi levantado, por trazer a revelação de Deus, e colocado em 

posição de autoridade (Mt 28.18). Chegou a salvar seu povo da morte (Jesus, o pão da 

vida, Jo 6.35). 

E também Moisés, libertador do povo, transmitiu as palavras de Deus. Jesus em Hb 3.3: 

“todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés [...] 

Josué, que conduziu o povo vitorioso na conquista da terra prometida.  

Ciro (Is 45.1), libertador prometido, conquista o inimigo, permitindo a volta do cativeiro. 

2. Ilustrações 

a) O Tabernáculo: cada peça do tabernáculo remete a Jesus.  

-Imperdível ler A Casa de Ouro, de Jan Rouw e Paul F. Kiene. 
  

b) Os sacrifícios do Velho Testamento apontam para o perfeito sacrifício de Jesus (no 

site http://perolaspreciosas.com.br é possível ir até o campo “busca” e digitar 

“sacrifícios”) 
. 

c) A serpente na haste de bronze (Nm 21.9), referida por Jesus em João 3.14. 

3. Profecias incontáveis textos remetem a Jesus. Pesquisar essas referências no Google e 

marcar em sua Bíblia, pondo um “J” à margem, ou fazer uma busca por “profecias”,no site 

http://perolaspreciosas.com.br. 
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12    SUPORTOU A CRUZ 

 

“Jesus  suportou tais contradições dos pecadores contra Si mesmo”(Hb 12.02).  
>Olha para Jesus  para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. 
 

1. No mundo tereis aflições.Jesus nos adverte:  
“Tenho-vos dito isto (tudo, desde capítulo 12 até 16) para que em Mim tenhais paz; no 
mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo”(Jo 16.33).  

Nunca, na Bíblia, é dito que não teremos problemas,  
 - mas que Deus está conosco e nos livra!  
  

2. Jesus, como homem, “em tudo foi tentado, sem pecado” (Hb 4.15). Ele sabe!  
‘Participou de carne e sangue para nos livrar do que TINHA o império da morte (Hb 2.14).    
 > Conhece bem a força da carne, do mundo e do diabo: mas “ venceu” (Ap 5.5) 
 

3. Jesus intercede por nós. Ele pode nos dar a vitória (se a buscarmos!), nos conduz em 
vitória, se não formos rebeldes, e O seguirmos (João 10.27).Jesus sabe pelo que você está 
passando. Ele processou dentro dEle o caminho da vitória, sabe a saída. 

 Jesus tem saídas de Mestre,como os campeões de xadrez.  
 Não importa o motivo do sofrimento, Deus nos trata como filhos (Hb 13).  

Como você reage à disciplina do Senhor? Lembre-se de onde caiu, confesse e volte ao 
Senhor (pode nem ser pecado, mas uma perplexidade!)  

Então, anime-se!  não fique aí, parado!  Junte seus pedaços, e vamos!  
O Gabarito de como temos que ir está em Hb 12.13-17.  

Testemunho: Houve uma época, em minha vida, que eu estava completamente 
despedaçada,por dentro. Milagrosamente, era como se eu não estivesse assim. A vida 
corria normalmente, e o ministério fluía para a glória de Deus. Eu pensava: Como pode, 
Senhor? Então me veio à mente uma ilustração: era como um copo dentro de um saco 
plástico bem justo, o restante que sobrava para cima, fora virado para baixo, a fim de 
encher completamente o copo. Revestido por fora, e bem cheio por dentro, mesmo 
quebrado, as partes não saíam do lugar.  A Palavra de Deus é prática e dá razões, 
soluções e gabaritos para a vida do dia a dia. Deus, por meio de Sua Palavra, nos ensina a 
viver e, SE vivermos como Deus nos ensina,  os outros verão Deus em nossas vidas e 
serão atraídos para Ele, pelo nosso viver.Então, estaremos cumprindo a nossa finalidade na 
terra: ser luz e sal neste mundo.  

 

 

13    GABARITOS 

 

Na Palavra há diretrizes (SIGA→) e GABARITOS (G)  que direcionam o nosso viver. 
*Podemos conferir se nossas opções estão sendo alinhada ao padrão de Deus.  

É como uma peça padrão, que serve de molde para muitas outra, e deve ser 
recortada, corte a corte (passo a passo), bem rente ao modelo.Se não 
julgássemos, não seríamos julgados →examine-se, pois, o homem a si mesmo 
(1Co 11). 

A seguir temos um exemplo de gabarito: Hb 12.13-17. 

1. →Fazei veredas direitas para os vossos pés.  

 Jesus levou sobre Si nossas iniqüidades: caminhos tortos, nem sempre um pecado Is 53.5 

Ex: quando fazemos algo lícito, mas não a vontade de Deus para nós (1Co 6.12 e 10.23) 
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. 

(G) “Todas as coisas me são lícitas, nem todas as coisas convêm”. Pergunte-se:   

      CONVÉM ao filho de Deus?  

G “Todas as coisas me são lícitas, eu não me deixarei dominar por nenhuma”. 

                  DOMINA você?  

G “Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam”.- EDIFICA?   

 

*Esse é um bom gabarito para iniqüidade. Cristãos tornam-se pessoas públicas, como o 

embaixador de um país (2 Co 5.20). Não pode mais viver do jeito que quer. Precisa sempre 

lembrar que, mesmo de férias, representa seu país e precisa manter a compostura 

adequada à posição que ocupa. Testemunha até perante as regiões celestiais (Ef 3.10),  

     > “para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado” Hb 12.13 

 

2. →Segui a paz com todos. “Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de 

que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai 

reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta” (Mt 5.23-24).   

               “Busque a paz, empenhe-se por alcançá-la” 1 Pedro 3.11,  

                “quanto depender de vós tende paz com todos os homens’ Rm 12.14 

 

3. →E a santificação   “Esta é a vontade de Deus para vós” (1Ts 4.3). 

 Santificação é separa-se do pecado (o NÃO) e separar-se para Deus (o SIM). 

   Adverte: “sem a qual ninguém verá o Senhor” 

    ( Será esse o detrimento de quem não cuidou de edificar obras sólidas? 1Co 3.15  

  

4. Cuidado! →que ninguém se prive da graça de Deus (Ef 4.30-32,1Jo 1.7 e 9). Quando 

entristecemos o Espírito Santo, Ele não nos deixa, mas fica inoperante (como um 

computador de última geração, desligado da tomada).  

  A conexão com Deus é restabelecida ao andar na luz e confessar pecados 

. 

5. “que nenhuma raiz de amargura, brotando vos perturbe, e por ela muitos se 
contaminem.”A amargura não faz mal somente a nós, mas afeta os que convivem conosco. 
 

6. “ninguém seja fornicário, ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu 

direito de primogenitura. Fornicário é ter relações sexuais fora do casamento.  Ser profano 

é trocar as bênçãos de Deus por fugazes prazeres deste mundo (até lícitos, como comer) 

. 

7. Adverte: Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, 
porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. 

Atenção: arrependimento não é remorso:raiva e medo devido as conseqüências de seus atos 
“Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, e paciência e longanimidade, ignorando que 
a benignidade de Deus te leva ao arrependimento?” (Rm 2.4). “ A tristeza segundo Deus opera 
arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar; mas a tristeza do mundo (remorsos) 
opera a morte” (2 Co 7.10). 
 
Enfim, irmãos, andar com Deus afeta nosso viver de modo muito mais abrangente e profundo 
do que simplesmente fazer_ ou _ não fazer alguma coisa (pecar)  conforme  1Co 11.28. 
    Andar com Deus leva a examinar-se a si mesmo de acordo com o padrão da Palavra. 



 

15 

 

 

14    PAZ 

 

1. Jesus disse: “Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; eu não vo-la dou como o mundo a 
dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize” (João 14.27).  

 O mundo oferece, e as pessoas buscam freneticamente a paz, 
   - mas só encontram paliativos em forma de fugas e vícios. 

Só Jesus dá a perfeita paz, que vem da comunhão com Deus .É a mesma comunhão que 
Ele tinha com o Pai e que fez com que, em um dos piores momentos de sua vida,pudesse 
afirmar sua plena confiança na soberania de Deus. Jesus, traído, preso, negado, 
escarnecido e cuspido por soldados, é afrontado por Pilatos que alega ter autoridade de dar 
e tirar-Lhe a vida.A que Jesus responde: 
 “Nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fora dado” (João 19.11).    
    - Jesus deixou-nos a Sua paz e dEle a devemos receber.  
 

2. Paz com Deus:  

 “Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual 

nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz” (Cl 2.14). 

               “Sendo justificados gratuitamente pela sua graça,  

                 mediante a redenção que há em Cristo Jesus” Rm 3.24 /  Rm 5.1  

“Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo”,  

 

3. Paz entre os homens  :“Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um;  derrubando 

a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade‘ Ef 2.14. 

 

15    AMARGURA 

 

Gabaritos da Palavra direcionam o viver cristão. É como uma peça padrão, que serve de 
molde a muitas outras e deve ser cortada, corte a corte (passo a passo), bem rente ao 
modelo.Começa com aceitar a disciplina do Senhor, da qual todos os filhos são participantes.    
 Em Hb 12.12, temos: >endireitar caminhos tortos; >segui a paz com todos; > e a santificação 
 
1. Cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus (Ef 4.30-32; 1Jo 1.7 e 9). Não é  

preciso muito para nos separarmos  da Graça de Deus e, sem ela, é impossível viver de 
acordo com “o GABARITO DA PALAVRA”. Vivemos sem prestar atenção no que dizemos 
ou fazemos. Vamos indo... de qualquer jeito, do jeito que dá! Não é assim com quem quer 
realmente andar com Deus. Cristão vive “atentando diligentemente” (Hb 12.15b).     
   Quando entristecemos o Espírito Santo, Ele não nos deixa, mas fica inoperante   
                       (como um computador de última geração, desligado da tomada). 
                 A conexão com Deus é restabelecida pelo: andar na luz- confessar pecados  
                         - e  a conseqüente purificação pelo sangue de Jesus (1Jo 1.7 e 9 
. 

2. ‘ que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem ‘  
“(Hb 12.15). A amargura não faz mal somente a nós, mas afeta os que convivem conosco. 

       Dê uma boa “espiada” no texto da Palavra e confira com sua vida e seu coração:  
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       “E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais selados para o dia da 
redenção”     Longe de vós toda a amargura     (Ef 4.30-32) 

                     > convém ler o texto para saber a tudo o que precisamos dizer NÃO. 
Antes ( é prioridade)  sede mutuamente -  benignos (não malignos) 
                                                                 -   misericordiosos (não críticos),  
                                                                 -   perdoando-vos uns aos outros  
                                                                   (não ressentidos nem rancorosos),  
                                                                 - como também Deus vos perdoou em Cristo.           
      
      Amargura geralmente revela falta de perdão com a vida, pessoas, e até a Deus  
    (digitar “perdão” e “ressentimento” no campo“ busca” do site http://perolaspreciosas.com.br). 
 
a) Perdoar é essencial para se manter o relacionamento com Deus: 

 “Quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que 
vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas” (Mc 11.25).O credor 
incompassivo, perdoado de grande dívida, esganou a quem lhe devia tão pouco, “e o seu 
senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia” (Mt 18.34) 
. 

b) Perdoar é essencial para se manter livre dos ardis do inimigo (Ef 4.27): 
 “a quem perdoardes alguma coisa também eu perdoei, [...] para que não sejamos vencidos 
por Satanás; porque não ignoramos os seus ardis” (2Co 2.10-11). 

 
c)  Perdoar é essencial para sermos perdoados e nossas orações serem ouvidas 
    ‘ quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, 
perdoai-a, para que, igualmente, vosso Pai celestial vos perdoe as vossas ofensas’ Mc 11.25 
 
Em 1João 5.18 temos: ‘ mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno 
não lhe toca”. Quer dizer: , a pessoa se abstém de pecar por considerar mais a Deus, do que 
qualquer outra coisa ou pessoa. 

 

16     NÃO PROFANOS,  COMO  ESAÚ 

Gabaritos da Palavra direcionam o viver cristão. É como uma peça padrão, que serve de 
molde a muitas outras e deve ser cortada, corte a corte (passo a passo), bem rente ao 
modelo.Começa com aceitar a disciplina do Senhor, da qual todos os filhos são participantes.  
 
SIM: >endireitar caminhos tortos  > seguir a paz com todos  > e a santificação (Hb 12.14). 
 
NÃO:  
1. Não se privar da graça acolhendo amargura no coração e contaminando os outros;  
2. “E ninguém seja fornicário (aquele que tem relações sexuais fora do casamento) ou 

profano, como Esaú que, por um manjar, vendeu o seu direito de primogenitura (Hb 12.16). 
Ser profano é trocar as bênçãos de Deus por fugazes prazeres deste mundo (até lícitos, 
como o ato de comer). Somos profanos quando damos prioridade a atender necessidades 
físicas e materiais imediatas, em detrimento de valores espirituais a longo prazo e eternos. 
Temos como exemplo Esaú, que não considerou o que estava por trás da primogenitura, 
que era a participação na Linhagem da Promessa, a qual traria à luz o Descendente que 
viria para esmagar a cabeça da serpente (Gn 3.15). 

Pense um pouco no que está por trás, ao ver um filme, novela ou participar de certas 
atividades. Pense um pouco no que está por trás dos desenhos que seu filho vê na TV. 
Passe a considerar o que está por trás...  
 Ah! Se Eva o tivesse visto o que  (quem) estava por trás da serpente... 

http://perolaspreciosas.com.br/
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De modo geral, precisamos fugir de toda impureza, ou buscar a pureza e as prioridades certa 
*Puro é não contaminado,  não misturado, assim como podem ser os alimentos ou a água. 

     
        Precisamos ser puros em nossas intenções, pensamentos, palavras, gestos e atos. 
        Puro também é ser leal, não fazer “sujeira”, como se diz quando alguém age deslealmente 
para conosco. Puro, pode ser agir sem falsidade, sem duplicidade:  

   ‘dois pesos e duas medidas é abominação ao Senhor’ Pv 20.10 

    Então, vamos conferir a nossa vida, o nosso coração, à vista do gabarito da palavra. 

Sem mistura com o mundo, sem duplicidade, sem engano e sem estar contaminado pelo 
pecado, esse é o alvo!   Ninguém o alcança por  natureza  ou  vontade própria. 
               O gabarito é para nos mostrar onde saímos do padrão de Deus.  
Ao tomar consciência do erro, ficamos tristes, corremos para contar a Deus e nos acertarmos 
com Ele.’SE andarmos na luz... o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado’ 1João 1.7 
 

17   ADVERTE    parte I 

 

Gabaritos da Palavra direcionam o viver cristão. É como uma peça padrão, 

que serve de molde a muitas outras e deve ser cortada, corte a corte (passo 

a passo), bem rente ao modelo.Começa com aceitar a disciplina do Senhor, 

da qual todos os filhos são participantes.  

1-SIM:  > endireitar caminhos tortos;  >seguir a paz com todos; > e a santificação. 
 
2- NÃO:> não se privar da graça; > não devassos (sem limites) > não profanos; 

 
3-Adverte: “Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, 
porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou” (Hb 12.17).  

Atenção: arrependimento não é remorso (raiva e medo devido as conseqüências de seus 
atos). “Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, e paciência e longanimidade, 
ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? (Rm 2.4);“Porque a 
tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar; mas a 
tristeza do mundo [remorsos] opera a morte” (2Co 7.10). 

 
Conclusão: Andar com Deus  afeta nosso viver de modo muito mais abrangente e profundo do 
que simplesmente fazer ou não fazer algumas coisas fora do padrão de Deus (pecar é isso). 
Andar com Deus é ir se conferindo e se acertando com Deus de acordo com o Gabarito da 
Palavra em 1Co 11.28. 

 

Por que buscar viver em tal padrão de comportamento? O autor de Hebreus nos explica:  
 

a) Não estamos mais debaixo da Lei mosaica. A nossa motivação para agradar a Deus não é 
mais o medo, o horror do castigo ou da majestosa presença santa de Deus, que faz o pecador 
estremecer, como se lê: ‘Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à 
escuridão e às trevas, e à tempestade; E ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual 
os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais. Porque não podiam suportar o que se 
lhes mandava: Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. Era  tão terrível a visão, que 
Moisés disse: Estou todo assombrado, e tremendo”.Hb 12.18-21 
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b) Estamos debaixo da graça: Deus envia Seu Filho para sofrer o justo castigo que nós 
merecemos. “ Porque o amor de Cristo nos constrange” (2Co 5.14); 

                     “nós O amamos porque Ele nos amou primeiro” (1Jo 4.19); “Deus prova seu amor 
para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores” (Rm 5.8).   

Mesmo salvos pela graça, ainda somos meros pecadores, “e nossas justiças são como 
trapo de imundícia” (Is 64.6).Tudo o que brota espontaneamente da natureza decaída(a 
carne) é pecado. > Quão justo você se considera? 

O que nos motiva a buscar viver de acordo com o padrão de Deus (Gabarito da Palavra)? 

 

É onde essa motivação de vida nos leva:  à presença de Deus através do sangue de Jesus 

“Chegastes ao monte de Sião, e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, e aos muitos 
milhares de anjos; À universal assembléia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos 
céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados;  

         E a Jesus, o Mediador duma Nova Aliança,  

          - e ao sangue da aspersão,  que fala melhor do que o de Abel” (Hb 12.22-24).  

Enfim, só buscará viver de acordo com o padrão da Palavra de Deus, quem é filho de Deus, 
nascido de novo, selado com o Espírito Santo (João 3.5, 1.12;Ef 1.13). Esse padrão é só 
para os filhos de Deus que têm consciência da grandeza de se ter um pacto com Deus com 
base no sangue de Jesus, ‘que nos purifica de todo pecado SE andarmos na luz’  1João 1.7 

 
Pelo sangue de Jesus temos “ousadia para entrar no santuário” da presença de Deus, sem 
sermos sumariamente consumidos por Sua santidade e justiça  (Hb 10.19).  
E adverte: “Vede que não rejeiteis ao que fala [...] tendo recebido um reino que não pode ser 
abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e 
piedade; Porque o nosso Deus é um fogo consumidor”,  Hb 12.25-29    

 

18    ADVERTE  parte II 

 

“Recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo 
agradável, com reverência e santo temor; porque o nosso Deus é fogo consumidor”( Hb 12.28-
29). 
 
Estar consciente de ser filho de Deus, e da magnificência do pacto com Deus, pelo sangue de 
Jesus, afeta todo o modo de viver. Reter a graça leva a servir a Deus de modo agradável, 
reverente e no temor do Senhor. Jesus disse: “Eu faço sempre o que Lhe agrada”(Jo 8.29). 
Você vive para agradar a Deus?  
         Irreverência é característica dos rebeldes. Você vive para obedecer a Deus? 
‘Rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniqüidade e idolatria. Porquanto tu 
rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, para que não sejas rei” 1Sm 15.23 
 

“O temor do Senhor é o princípio da ciência; 
 os loucos desprezam a sabedoria e a instrução” (Pv 1.70).  

 Então: Sabedoria tem a ver com a atitude do coração e o modo como a pessoa se relaciona 
com Deus, através das  Escrituras, e com as pessoas.  *Vejamos o que diz Provérbios 2.1-5:  

“Filho meu, se aceitares as minhas palavras, e entesourares contigo  meus mandamentos, 
para fazeres atento o ouvido à sabedoria, e para inclinares o teu coração ao entendimento; 
[sim], se clamares por discernimento, e por entendimento alçares a tua voz; se o buscares 
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como a prata e o procurares como a  tesouros escondidos; então entenderás o temor do 
Senhor, e acharás o conhecimento de Deus”.  

*Dessa forma, podemos concluir que Deus não se vende barato como prostitutas na esquina. 
 

Em que consiste o temor do Senhor?    
 

Vinde, meninos, ouvi-me; eu vos ensinarei o temor do Senhor.  Salmo 34.11-14 
Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? 

 

*Palavras?   Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano. 
  
*Escolhas:             Aparta-te do mal, e faze o bem;  
 

*Relacionamentos:  procura a paz, e segue-a ( o original, dá a idéia de ser como perseguir a um  
                                                                                       animal quando se vai  caçar:  faz de tudo  !  )  
 

Outro texto diz: Provérbios 8.13 
 

*No geral: “É aborrecer o mal :   rejeitar, como se recusa a uma comida que se detesta. 
 

*No íntimo:  aborrecer a soberba e a arrogância,  
 
*Escolhas:   aborrecer o mau caminho 
 
 *Palavras : a boca perversa, aborreço”, diz o Senhor (Pv 8.13). 
 
* Perverso é mudar o estabelecido. Ex: homossexualidade é perversão, pois  
           > Deus estabeleceu a prática do sexo entre homem e mulher,casados. 
 
A boca perversa fala de modo contrário ao que Deus estabeleceu. Escute suas palavras! 
Todos já ouvimos: “pelo amor ou pela dor”, no que diz respeito a chegar-se a Deus, a voltar-se 
para o Senhor. Mas, também, pode se aplicar a consagrar-se ao serviço do Senhor. Muitos 
cristãos estão infelizes, frustrados, contentes apenas com as bênçãos do deserto. Encontram-
se desmotivados por não estarem onde Deus planejou que estivessem,  por não estarem 
fazendo o que Deus quer que façam. Você vive assim: “com gosto e cabo de guarda-chuva na 
boca”?  Nada satisfaz, nada agrada? Procure alinhar-se com a vontade específica de Deus 
para sua vida. Isso começa com o alinhar-se à vontade geral de Deus para os Seus filhos. 

  Viva a Palavra!  
  “Buscar-Me-eis e Me achareis quando Me buscardes de todo vosso coração’, Jr 29.13   
        O que nos leva de volta ao ponto de partida:  
  > “não terás outros deuses diante de Mim” (Ex 20). 

Vivemos num sistema de escolhas conseqüentes: põe açúcar, adoça! Sal deixa salgado. A 
Palavra nos adverte quanto às conseqüências de algumas escolhas: Deus não castiga! Às 
vezes, por não entender a graça de Deus, alguns ficam relaxados: “Ah! Deus perdoa”... Perdoa, 
sim! Mas a quem se arrepende, confessa e deixa o pecado (Mt 3.8; 1Jo 1.7,9 e Pv 28.13). 
“Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento”. Deus não é Papai Noel! 
 
A Palavra adverte: “Considerai a bondade e a severidade de Deus” (Rm 11.22). 
                                 Lembra do SIM e do NÃO, como os dois lados cunhados de uma moeda? 
 

• Deus não Se deixa escarnecer: o que o homem semear... (Gl 6.7). Plantou? Vai colher: 
aqui, ou na Eternidade)  Um dia, tudo será trazido à luz. “Tudo o que em trevas dissestes, à 
luz será ouvido; e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado” 
(Lc 12.3).  
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• Deus julgará os pensamentos e intenções do coração (Hb 4.12) que Ele já bem 
conhece desde agora!  “O inferno e a perdição estão perante o Senhor. 

•                                       Quanto mais os corações dos filhos dos homens? ” (Pv 15.11);  
“Por que blasfema de Deus o ímpio, dizendo no seu coração que Tu não inquirirás?” Tu o viste 
‘ Sl 10.13-14 (ARC). 

 

 

19    PERMANECE 

Já observou como é mais fácil tomar decisões acertadas do que permanecer nelas? 
Hebreus nos fala de continuidade, constância e permanecer firme na linha de conduta.  
   - São atitudes práticas, da vida cotidiana. É conduta  digna, aceitável, agradável ao Senhor.    
   - Abrange a área de testemunho (amor), hospitalidade, perseguição, pureza sexual, avareza.    
   -  Reflexo de consciência alertada sobre a presença do Senhor e  Seu cuidado para conosco 
 
Seja constante o amor fraternal (Hb 13.1). Constante é o tempo todo, sem variação, estável. 
Não depende do que o outro faça ou não. Não depende de nós, mas depende de Deus, que é    
          “sem mudança nem sombra de variação” (Tg 1.17); 
          “o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito” (Rm 5.5).  
           O amor é fruto do Espírito, Gl 5.22. 
 
No grego, há palavras diversas que são traduzidas para o português como amor: 
 eros: atração sexual /  phileo: amizade  /  storge: amor pela família / pragma: compromisso   /    
            amor-ágape: amor que revela o caráter de Deus, pois Deus é amor ,  1 João 4.8 
 
1. Interessante:o amor ágape  que revela o caráter de Deus, que é fruto do Espírito, Gl 5.22  

                                                        > é bem prático, nada místico!  
São atitudes: você decide agir, independente de seus sentimentos a serem postos na cruz. 
Diz “sim” ao padrão de Deus, diz “não” à sua carne, seu modo natural de ser (Gl 2.20).            
       Veja a lista de atitudes em 1Co 13.4-7. 
       As versões da Bíblia corrigida (ARC) e atualizada (ARA) se explicam,  se completam. 
   

2. Amor caridade é sofredor: tudo sofre (sim), agüenta diferenças, tudo suporta 
(temperamentos diferentes, desaforos, injustiças), relevando, entregando tudo a Deus.  
 É benigno no sentido de não ser maligno. Pessoas que “matam” por serem indigestas, 
intriguentas, azedam tudo, “matam” com palavras amargas, duras e ofensivas. 
             Amor (caridade) não é invejoso, 1Co 13.4 (ARC e ARA): 

• Não inveja: não quer, é sem cobiça e sem raiva pelo que o outro é ou possui.  
Não se sente inferiorizado pelo outro, pois  consciente e contente  consigo mesmo. 

• Não se vangloria (ARA) não precisa se sobressair, dispensa glórias vãs; 

• Não trata com leviandade (ARC) considera  os outros, cuida em não diminuí-los. 
     Ama, quem é uma pessoa resolvida com Deus e consigo mesma; 

• Não se ensoberbece, sabe que "Deus resiste aos soberbos" (Tg 4.6); 

• Não se porta com indecência (ARA), por exemplo: roupas, atitudes (são evidentes).            

                                                            > Há indecência moral que só Deus vê. 

• Não é inconvenientemente (ARC). 

                                             É muito difícil! Também por diferenças de critérios; 
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• Não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal.  

o Outra tradução diz: “não se ressente do mal” (não é dos que se ofendem por 

tudo e por nada) .Ama, quem tem consideração pelo próximo. 

• Não folga (ARA), não se regozija com a injustiça. Vê o erro e diz: -‘Bem que faz...’ 
Mas folga (ARA), se regozija com a verdade, 

•  alegra-se com situações esclarecidas e verdadeiras.  

• Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba (ARA): 

•   por não depender do outro, mas de Deus.  

• A caridade nunca falha: não deixa o outro “na mão”, não deixa se arranjando 
sozinho, mas ajuda! Ama, quem anda em comunhão com Deus.  

▪  Ler também: 1Pe 4.7, Mt 5.44, Gl 5.14, 1Jo 4.8. 
 

3. Fraternal    refere-se a irmãos: como tem sido seu relacionamento com outros cristãos?  
"Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros" (Jo 
13.35). Você é discípulo da Jesus, no trato com os irmãos?  

o Amor entre irmãos atrai os de fora. É de se admirar que "os de fora" não estejam 
sendo atraídos? Podemos estar mantendo muito bem as aparências, mas  

o "o Senhor olha para o coração" (1Sm 16.7).  

• Amor é fruto do Espírito (há muitos cristãos "árvores de Natal”, com 
"frutos" postiços e vistosos!). 

o  Daí a importância de andar na luz (1João 1.7) sem entristecer o Espírito,Ef 4.30-32 
 

20     1 JOÃO:  CRITÉRIOS 

 
João escreveu três cartas dando critérios para saber quem era ou não cristão verdadeiro. 
Adverte sobre heresias e falsos obreiros. Foi considerada carta circular às igrejas da Ásia . 
      João era o discípulo amado, do círculo íntimo de Jesus, com Pedro e Tiago (Mt 17): 

• João cuidou da mãe de Jesus, até que esta viesse a falecer (Jo 19.27); 

• Depois da destruição de Jerusalém, no ano 70 (A.D.), fixou residência em Éfeso que se 
tornara importante centro cristão, tanto pelo número de fiéis, como por sua localização 
estratégica. Ali, discipulou Policarpo, Pápias e Inácio, que vieram a ser bispos de Esmirna, 
Hierápolis e Antioquia, igrejas da Ásia.  

• João foi o último apóstolo a morrer. Escreveu o Evangelho e as 3 cartas cerca de 90 (A.D.). 
Apocalipse foi-lhe revelado no exílio, na ilha de Patmos (Ap 1.9). 

 
Convém ler as cartas pondo sigla à margem ou colorir por temas. 
Em 1 João temos: 
Motivo: 
a) Prevenir contra falsos mestres (2.18, 22,26; 3.7; 4.1,3); 
b) Combater heresias (2.22-23; 4.3); 
c) Exortar: Guardai-vos dos ídolos (5.21). 
 
Assunto: entre outros de menor destaque, define critérios básicos para nortear os cristãos: 

a) Luz versus Trevas (1.5; 2.8, 9, 10, 11; 3.10); 
b) Verdade versus Mentira (1.6, 8; 2.4, 27; 3.19; 4.6, 20; 5.7,10, 20); 
c) O Mundo (2.15-17; 3.13; 4.3, 4, 5, 9, 14; 5.4-5). 
 

Tema:  
a) A vida eterna (2.25; 4.9; 5.11,12,13, 16, 20) 
b) O permanecer em Cristo 
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1 JOÃO 1  
Credenciais do autor: Testemunha ocular (v1-3);  Seu testemunho: (5.9 a 11). 

 

• P Esta é a mensagem que dEle ouvimos(1.5 e 3.11); 

• P Andar na luz. Complementa a ideia de João 3.19-21; 

• P Quem pratica a verdade,  vem para a Luz, que é Jesus (Jo 1.14); 
   Se andarmos na luz: falando para Deus, a verdade momento a momento (Sl 51.6); 
      Junto com Gabarito de Ef 4.30-32, constitui “os dois pés” do cristão; 

• P Purificado pelo sangue de Jesus, há comunhão: com Deus, e os irmãos  

• Só assim, há condição de andar com Deus: 1.7 - 2.2. 
 
1 JOÃO 2  
Jesus é a  propiciação  pelo pecado que dá acesso a Deus (2.2; 4.10): 

a) Advogado, mantém aberta as vias de comunicação com Deus; 
b) Nome pelo qual temos o perdão dos pecados (2.12); 
c) É o Cristo (2.22; 5.1); 
d) Na Sua vinda (2.28, 3.2) e Sua manifestação (3.5, 8); 
e) Deu Sua vida por nós (3.16) para isso, veio em carne (4.2); 
f) É o Salvador do mundo (4.14)e o Filho de Deus (4.15; 5.10). 

 

21     TÓPICOS   parte  I 

 

 

Pode- se agrupar a mensagem em tópicos, como: 
Diz que...: 

a) que O conhece e não guarda Seus mandamentos, é mentiroso (2.4); 
b) que está nEle, então deve andar como Ele andou (2.6); 
c) que está na luz, mas odeia, até agora está em trevas (2.9, 11); 
d) que ama a Deus, mas odeia a seu irmão, é mentiroso (4.20). 

 
Se ...(o símbolo do til ( ~)indica conseqüência): 

a) andarmos na luz, o sangue de Jesus purifica (1.7);  
b) confessarmos os pecados, Ele perdoa e purifica (1.9); 
c) dissermos que não temos pecado nenhum, é mentiroso (1.8, 10); 
d) guardamos Seus mandamentos (~) sabemos que O conhecemos(2.3, 5); 
e) sabeis que Ele é justo, todo nascido dEle pratica a justiça (2.29); 
f) tem essa esperança (3.2) (~) purifica-se a si mesmo(3.3); 
g) não ajuda o necessitado, permanece nele o amor de Deus?(3.17); 
h) Deus assim nos amou, devemos amar-nos uns aos outros (4.11-12); 
i) amamos, Deus permanece em nós e aperfeiçoa Seu amor em nós; 
j) confessar que Jesus é o Filho de Deus, permanece nEle(4.15); 
k) recebemos o testemunho dos homens, o de Deus é maior(5.9); 
l) sabemos que nos ouve, sabemos que recebemos o que pedimos(5.15); 
m) o coração não acusa, guarda mandamento e agrada a Deus (3.21-22); 
n) o coração acusa, maior é Deus do que o nosso coração ( 3.20) 
o) vir um irmão cometer pecado, ORE! (5.16). 

 
Nisto sabeis/ Nisto sabemos: 

a) que O conhecemos: Se guardamos Seus mandamentos (2.3, 5); 
b) que estamos nEle: guarda a Sua palavra e tem , em si, amor aperfeiçoado; 
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c) a Verdade: que nenhuma mentira vem da Verdade (2.21); 
d) que,seremos semelhantes a Ele, quando Ele se manifestar (3.2); 
e) que passamos da morte para vida: amamos os irmãos (3.14, 15); 
f) que nenhum que não ama, não tem a vida eterna: é homicida; 
g) que todo o nascido de Deus não vive pecando (guarda-se a si mesmo); 
h) que Deus o guarda, e o maligno não lhe toca (5.18); 
i) que somos de Deus, o mundo inteiro jaz no maligno (5.19, 20); 
j) que já veio o Filho de Deus: deu entendimento para saber o verdadeiro. 

 

22      TÓPICOS   parte II 

 

Permanecer em Cristo:  
a) Permanece na luz: a) quem ama a seu irmão; b) nele não há tropeço (2.10); 
b) Permaneceriam,se fossem dos nossos (2.19,24); 
c) Permanecer no Filho e no Pai:  
d) permanecer na Palavra, no que desde o princípio ouviu; 
e) Assim como a unção permanece em vós, permanecei nEle (2.27-28); 
f) Quem permanece nEle, não vive pecando (3.6); 
g) Se não ajuda o necessitado, permanece nele o amor de Deus? (3.17); 
h) Quem guarda os Seus mandamentos, permanece em Deus (3.24); 
i) Deus permanece nele pelo Seu Espírito (3.24; 4.13). 

 

Nisto:  
a) São manifestos os filhos de Deus e do diabo: Sua justiça, Seu amor (3.10); 
b) Conhecemos o amor que Ele nos amou e deus Sua vida por nós (3.16); 
c) Conheceremos que somos da verdade: ama por obras e em verdade (3.19); 
d) Conheceis o Espírito de Deus: confessa que Jesus veio em carne (4.2); 
e) Conhecemos o espírito da verdade, o espírito do erro conhece a Deus?  
f) Ouve-nos (4.6); 
g) Manifestou-se o amor de Deus: enviou Seu Filho (4.9); 
h) Está o amor que Ele: nos  amou primeiro (4.10, 19); 
i) É aperfeiçoado o amor em nós (4.17; 5.2) 
j) Conhecemos que amamos:SE amamos a Deus e guardamos Suas ordens. 

 

Nas cartas 2 e 3 de João, anotar na margem: “Quem?”ou“ A quem?”. 
2 João: 

• Motivo: reiterar mensagem (vv. 5-6); 

• Orientar contra Falsos Mestres (vv. 7, 10-11); 

• Despedida em código?  

• Situação: Estaria João escrevendo de uma igreja para outra,  
▪ ambas originadas pela mesma igreja-mãe?  

 
3 João:  

• Motivo: oposição de Diótrefes (v10); 

• Assuntos: Elogio e exortação (vv.3-5); 
o  à hospitalidade para com missionários (vv. 7-8); 

• Atitude: Honra a Demétrio (v. 12); 

• Tais cartas são Gabaritos para auto exame, confira –SE ! Pois somos exortados: 
“examine-se, pois, o homem” (1Co 11.28), em especial nos dias de Ceia.  
‘ Considera seus caminhos ‘ (Ageu 1.5,7); 
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• OBS: marcar “G”, junto ao título da carta, no cabeçalho.  
 
 

23     TÓPICOS  parte III 

 
João traz diretrizes  e critérios, que organizamos por assunto. Não temos a pretensão de 
esgotar o assunto, mas damos um “ponta pé inicial”,  como incentivo ao seu estudo. 
 
Motivo: Testificar de Jesus  

• 1Jo 1.1: “O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, 
             o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do Verbo da vida”; 

• 1Jo 1.2: “(pois a vida foi manifestada, e nós a temos visto, e dela testificamos, 
              -  e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e a nós foi manifestada)”;  

• 1Jo1.3: “sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós também tenhais 
comunhão conosco; e a nossa comunhão é com o Pai, e com seu Filho Jesus Cristo”; 

• 1Jo4.14: “E nós temos visto, e testificamos  
                - que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo”; 

• 1Jo 5.11: “E o testemunho é este:  
                  - Que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho”. 

 
Luz  versus  Trevas(1.5; 2.8, 9, 10, 11;3.10) 

• 1Jo 1.5: “E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos:  
                 > que Deus é luz, e nele não há trevas nenhumas”; 

• 1Jo 2.8-11:“Contudo é novo mandamento que vos escrevo, o qual é verdadeiro nele e em 
vós; porque as trevas vão passando, e já brilha a verdadeira luz. Aquele que diz estar na 
luz, e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão 
permanece na luz, e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia a seu irmão está nas 
trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai; porque as trevas lhe cegaram os 
olhos”; 

• 1Jo 3.10:“Nisto são manifestos os filhos de Deus, e os filhos do Diabo:  
                > quem não pratica a justiça não é de Deus, nem o que não ama a seu irmão” 

 

24     TÓPICOS  parte III 

Verdade versus  Mentira  ( ‘ João 1.6,8,10; 2.4, 27; 3.19; 4.6 ,20; 5.7,10,20) 

• 1Jo 1.6: “Se dissermos que temos comunhão com ele,  
- e andarmos nas trevas, mentimos, e não praticamos a verdade”; 

• 1Jo1.8:“Se dissermos que não temos pecado nenhum,  
o enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós”; 

• 1Jo1.10:“Se dissermos que não temos cometido pecado,  
o fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós”; 

• 1Jo2.4:“Aquele que diz: Eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos,  
▪ é mentiroso, e nele não está a verdade”; 

• 1Jo2.21:“Não vos escrevi porque não soubésseis a verdade, 
▪   mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade”; 

• 1Jo3.18-19: “Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em 
verdade. Nisto conheceremos que somos da verdade,  

▪ e diante dele tranqüilizaremos o nosso coração”; 

• 1Jo4.6:“Nós somos de Deus; quem conhece a Deus nos ouve; 
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▪  quem não é de Deus não nos ouve. 
▪  Assim é que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro”; 

• 1Jo4.20:“Se alguém diz: Eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso.  
▪ Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu,  
▪ não pode amar a Deus, a quem não viu”; 

• 1Jo 5.7: “E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade”; 

• 1Jo 5.10:“Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho;  
▪ quem a Deus não crê, mentiroso o faz, porque  
▪ não crê no testemunho que Deus de seu Filho dá”; 

• 1Jo 5.20:“Sabemos também que já veio o Filho de Deus, e nos deu entendimento para 
conhecermos aquele que é verdadeiro; e nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em 
seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna”. 

 

Andar na Luz 

• 1Jo 1.7: “Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e 
o sangue de Jesus seu Filho nos purifica de todo pecado”; 

• 1Jo 1.9-10: “Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os 
pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, 
fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós”. 

 

25    TÓPICOS   parte V 

 

O Mundo    1 João 2.15-17    3.1, 13;   4.3, 4, 5, 9, 14, 17;   5.4-5  
 

• 1Jo 2.15-17: "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 a sua concupiscência; mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece 
para sempre"; 

• 1Jo 3.1   “Vede que grande amor nos tem concedido o Pai: que fôssemos chamados filhos 
de Deus; e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece; porque não conheceu a ele”;  

• 1Jo 3.13: “Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia”;  

• 1Jo 4.3-5: “E todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus; mas é o espírito do 
anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir; e agora já está no mundo. 
Filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencido; porque maior é aquele que está em vós 
do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam como quem é do 
mundo, e o mundo os ouve”;  

• 1Jo 4. 9: “Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco:  

• em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos”; 

• 1Jo4.14:“E nós temos visto, e testificamos  
▪ que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo”; 

• 1Jo4.17: “[...] qual ele é, somos também nós neste mundo”;  

• 1Jo5.4-5: “Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que 
vence o mundo: a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que 
Jesus é o Filho de Deus? ”.   

 
A Vida Eterna  ( 1 João 1.1-2; 2.25; 4.9; 5.11,12,13, 16, 20) 

• 1Jo 1.1: “O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o 
que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do Verbo da vida; (pois a vida 
foi manifestada, e nós a temos visto, e dela testificamos, e vos anunciamos a vida eterna, 
que estava com o Pai, e a nós foi manifestada) ”; 

• 1Jo 2.25 :“E esta é a promessa que ele nos fez: a vida eterna”; 
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• 1Jo 4.9: “Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco: em que Deus enviou seu Filho 
unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos”; 

• 1Jo 5.11-13:“E o testemunho é este: Que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em 
seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 
Estas coisas vos escrevo, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais 
que tendes a vida eterna”; 

• 1Jo 5.16:“Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para morte, pedirá, e 
Deus lhe dará a vida para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado para morte, e 
por esse não digo que ore”; 

• 1Jo5.20:“Sabemos também que já veio o Filho de Deus, e nos deu entendimento para 
conhecermos aquele que é verdadeiro; e nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em 
seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna”. 

 

26    TÓPICOS  parte  VI 

 
Eu vos Escrevo 

• 1Jo1.4: “Estas coisas vos escrevemos, para que o nosso gozo seja completo”;  

• 1Jo 2.1: “[...] estas coisas vos escrevo, para que não pequeis [...]”;   

• 1Jo2.7: “Amados, não vos escrevo mandamento novo, mas um mandamento antigo, que 
tendes desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes”;  

• 1Jo2.12-14: “Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por amor 
do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que é desde o princípio. 
Jovens, eu vos escrevo, porque vencestes o Maligno. Eu vos escrevi, meninos, porque 
conheceis o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu 
escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes 
o Maligno”; 

• 1Jo 2.21: “Não vos escrevi porque não soubésseis a verdade, mas porque a sabeis, e 
porque nenhuma mentira vem da verdade”; 

• 1Jo 2.26: “Estas coisas vos escrevo a respeito daqueles que vos querem enganar”; 

• 1Jo5.13:“Estas coisas vos escrevo, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que 
saibais que tendes a vida eterna”; 

• 1Jo1.4:“Estas coisas vos escrevemos, para que o nosso gozo seja completo”. 
 
Alertar Contra Falsos Mestres: os anticristos (2.18, 22,26; 3.7; 4.1,3) 

• 1Jo 2.18:“Filhinhos, esta é a última hora; e, conforme ouvistes que vem o anticristo, já 
muitos anticristos se têm levantado; por onde conhecemos que é a última hora”; 

• 1Jo 2.22:“Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho”; 

• 1Jo2.26:“Estas coisas vos escrevo a respeito daqueles que vos querem enganar”; 

• 1Jo 4.1:“Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus; 
porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo”; 

• 1Jo 4.3: “E todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus; mas é o espírito do 
anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir; e agora já está no mundo”. 

 
Combater Heresias (2.22-23; 4.3) 

• 1Jo 2.22-23: “Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Qualquer 
que nega o Filho, também não tem o Pai; aquele que confessa o Filho, tem também o Pai”; 

• 1Jo 4.3: “E todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus; mas é o espírito do 
anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir; e agora já está no mundo”. 

 
Exortar 
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• 1Jo 5.21: “Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém”. 
 

27     TÓPICOS  parte  VII 

Permanecer 

• 1Jo 2.19: “Saíram [...] se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco; mas todos eles 
saíram para que se manifestasse que não são dos nossos”; 

• 1Jo 2.24: “Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós 
permanecer o que desde o princípio ouvistes, também vós permanecereis no Filho e no 
Pai”; 

• 1Jo 2.27-28: “[...] mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é 
verdadeira, e não é mentira, como vos ensinou ela, assim nele permanecei. E agora, 
filhinhos, permanecei nele; para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não 
fiquemos confundidos diante dele na sua vinda”; 

• 1Jo 3.6: “Todo o que permanece nele não vive pecando; todo o que vive pecando não o viu 
nem o conhece”; 

• 1Jo 3.14-15: “Quem não ama permanece na morte. Todo o que odeia a seu irmão é 
homicida; e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele”;  

• 1Jo 3.24: “Quem guarda os seus mandamentos, em Deus permanece, e Deus nele. E nisto 
conhecemos que ele permanece em nós: pelo Espírito que nos tem dado”; 

• 1Jo4.15:“Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele 
em Deus”. 

 
Sabeis/Sabemos 

• 1Jo 2.29:“Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido 
dele”; 

• 1Jo 3.2: sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele; porque 
assim como é, o veremos”; 

• 1Jo 3.14:“Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos”. 
 

28     TÓPICOS  parte VIII 

Os Filhos de Deus, na Sua Vinda 

• 1Jo 2.28: “Permanecei nele; para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e 
não fiquemos confundidos diante dele na sua vinda”; 

• 1Jo3.2-3:“Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de 
ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele; porque 
assim como é, o veremos. E todo o que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, 
assim como ele é puro”; 

• 1Jo4.17: “Nisto é aperfeiçoado em nós o amor [o caráter de Deus] para que no dia do juízo 
tenhamos confiança; porque, qual ele é, somos também nós neste mundo”. 

 
Pecado 

• 1Jo 1.7: “Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os 
outros, e o sangue de Jesus seu Filho nos purifica de todo pecado”...  1João 1.9-10:  

• Se confessarmos  nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos 
purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo 
mentiroso, e sua palavra não está em nós 

• 1Jo2.1-2: “Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis; mas, se alguém 
pecar, temos um Advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação 
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pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o 
mundo”;  

• 1Jo 3.4-9: “Todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive na rebeldia, pois o 
pecado é rebeldia. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados; e nele não há 
pecado. Todo o que permanece nele não vive pecando; todo o que vive pecando não o viu 
nem o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane; quem pratica a justiça é justo, assim como 
ele é justo; quem comete pecado é do Diabo; porque o Diabo peca desde o princípio. Para 
isto o Filho de Deus se manifestou: para destruir as obras do Diabo. Aquele que é nascido 
de Deus não peca habitualmente porque a semente de Deus permanece nele, e não pode 
continuar no pecado, porque é nascido de Deus”;  

• 1Jo 5.16-18: “Se alguém vir seu irmão pecar, pecado que não é para morte, pedirá, e Deus 
lhe dará a vida para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado para morte, e por 
esse não digo que ore. Toda injustiça é pecado; e há pecado que não é para a morte. 
Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando; antes o guarda aquele 
que nasceu de Deus, e o Maligno não lhe toca”. 

 
Amor: atitudes práticas que revelam o caráter de Deus sendo formado em nós (Rm 8.29) 

• 1Jo 3.11-12: “Esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos 
outros. Não sendo como Caim, que era do Maligno, e matou a seu irmão. E por que o 
matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas”;  

• 1Jo 3.14-17: “Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os 
irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo o que odeia a seu irmão é homicida; e 
vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Nisto conhecemos 
o amor: que Cristo deu a sua vida por nós; e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, 
pois, tiver bens do mundo, e, vendo o seu irmão necessitando, lhe fechar o seu coração, 
como permanece nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, 
mas por obras e em verdade”. 

 

29    TÓPICOS  parte  IX 

Provai os Espíritos 

• 1Jo 4.2: “Nisto conheceis o Espírito de Deus: todo espírito que confessa que Jesus Cristo 
veio em carne é de Deus; 4.3 e todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus; mas 
é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir; e agora já está 
no mundo”; 

• 1Jo4.15: “Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e 
ele em Deus”. 

 

Vitória 

• 1Jo 4.4:“Filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencido [o espírito do anticristo]; porque 
maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo”; 

• 1Jo5.4-5:“Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que 
vence o mundo: a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que 
Jesus é o Filho de Deus?”. 

 

Deus é Amor 

• 1Jo 4.7-12 “[...] o amor é de Deus; e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 
Aquele que não ama não conhece a Deus; porque Deus é amor. Nisto se manifestou o 
amor de Deus para conosco: em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que 
por meio dele vivamos. Nisto está o amor: não em que nós tenhamos amado a Deus, mas 
em que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 
Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. 



 

29 

 

Ninguém jamais viu a Deus; Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o 
seu amor é em nós aperfeiçoado”; 

• 1Jo4.16-19:“E nós conhecemos, e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor; e 
quem permanece em amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em 
nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança; porque, qual ele é, somos 
também nós neste mundo. No amor não há medo antes o perfeito amor lança fora o medo; 
porque o medo envolve castigo; e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós 
amamos, porque ele nos amou primeiro”; 

• 1Jo4.21: “E dele temos este mandamento,  
▪ que quem ama a Deus ame também a seu irmão”; 

• 1Jo5.3: “Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos”; 

• 1Jo 3.19:“Nisto conheceremos que somos da verdade, e diante dele tranquilizaremos o 
nosso coração”; 

• 1Jo 3.24:“E nisto conhecemos que ele permanece em nós: pelo Espírito que nos tem dado”; 

• 1Jo 3.20-21: “Se o coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece 
todas as coisas. Se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus”; 

• 1Jo2.1-2:“Se alguém pecar, temos um Advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo.E 
ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também 
pelos de todo o mundo”; 

• 1Jo3.22-24:“Qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os 
seus mandamentos, e fazemos o que é agradável à sua vista. Ora, o seu mandamento é 
este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, 
como ele nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos, em Deus permanece e Deus 
nele”. 

 

30     TÓPICOS  parte X 

Nascidos de Deus 

• 1Jo 4.7: “Todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus”;  

• 1Jo 5.1-5: “Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é o nascido de Deus; e todo aquele 
que ama ao que o gerou, ama também ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que 
amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. 
Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos; e os seus 
mandamentos não são penosos. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo; e 
esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão 
aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus?”; 

• 1Jo5.18: “todo aqueleque é nascido de Deus não vive pecando; antes o guarda aquele que 
nasceu de Deus, e o Maligno não lhe toca”;Sabemos que somos de Deus, e que o mundo 
inteiro jaz no Maligno”; 

 

TESTEMUNHO DE DEUS  

• 1Jo 5.6-10: “Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo; não só pela 
água, mas pela água e pelo sangue. O Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito 
é a verdade. Porque três são os que dão testemunho NO CÉU:o Pai, a Palavra e o Espírito 
Santo ; e estes três são um. E três testificam na terra:    o Espírito, e a água, e o sangue; e 
estes três concordam num.Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de 
Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o 
testemunho; quem a Deus não crê, mentiroso o faz, porque não crê no testemunho que 
Deus de seu Filho dá”; 

• 1Jo5.11-15:“E o testemunho é este: Que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em 
seu Filho.Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 
Estas coisas vos escrevo, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais 
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que tendes a vida eterna. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma 
coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que nos ouve em tudo o que 
pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido”; 

• 1Jo 5.19-20:“Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no Maligno.Sabemos 
também que já veio o Filho de Deus, e nos deu entendimento para conhecermos aquele 
que é verdadeiro; e nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus 
Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna”; 
 

• 1Jo 2.1-6:“Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis; mas, se alguém 
pecar, temos um Advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação 
pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo.E 
nisto sabemos que o conhecemos; se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz: 
Eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a 
verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o 
amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele, também deve 
andar como ele andou. [...]novo mandamento que vos escrevo, o qual é verdadeiro nele e 
em vós; porque as trevas vão passando, e já brilha a verdadeira luz”;1Jo 4.7:“Amados, 
amemo-nos uns aos outros” ... 1Jo4.21:“E dele temos este mandamento, que quem ama a 
Deus ame também a seu irmão”...  1Jo5.3:[...] os seus mandamentos não são penosos”. 

Conclusão  

Concluímos uma série de artigos sobre A ROTINA DE ANDAR  COM  DEUS .  

Assim como o ato de andar, que se torna mecânico e é do mesmo jeito desde o primeiro passo 

até o fim da vida, andar com Deus requer : 

  > equilíbrio: andamos nos dois pés: Palavra e confissão  

                      objetivo, determinação, persistência 

   >Às vezes, tropeçamos, podemos, até, cair:  Salmos 145:14-21  
    ‘O Senhor sustém a todos os que estão a cair, e levanta a todos os que estão abatidos’ 

   ‘sete vezes cai o justo, e se levanta’ Pv 24.16  

    ‘  Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé’ Sl 20.8 
 
> Mas a gente se levanta e continua. 
   ‘ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor lhe segura a mão' ( Sl 37.24 )  
 
> Importa continuar andando, pois se deixar de dar sequer um passo,   

▪ já deixou de andar: já PAROU ! Fim  -x- 


