Um Lar Inabalável
(Translation of the Video “An Unshakable Home”)

Por Zac Poonen
Duas semanas atrás, eu iniciei uma série intitulada “Coisas que são Inabaláveis”, e nós
consideramos uma vida inabalável. Hoje, eu quero falar sobre um lar inabalável.
Vamos abrir em Mateus 7:24. Em Mateus 7:24, nós lemos sobre uma parábola muito
conhecida em que Jesus falou sobre dois construtores. Eu quero que você observe isso
muito claramente, se você ainda não observou a diferença entre estes dois
construtores. Ambos eram membros regulares da igreja, iam à igreja regularmente, liam
a Bíblia regularmente, ouvindo a palavra de Deus. Esse não era o problema deles. A
diferença é o que está em Mateus 7:24 “Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras
e as pratica [age], é como um homem que construiu sua casa na rocha.” E no verso 26, o
homem insensato também ouviu as palavras de Jesus. Ele era um cristão que respeitava
a Bíblia, que ia à igreja. Ele ouviu as palavras de Jesus, mas ele não as praticou.
Então, todos nós estamos ouvindo a palavra de Deus, e podemos dizer que esta
congregação está dividida duas:



Aqueles que ouvem e praticam, que serão inabaláveis;
E aqueles que ouvem e não se preocupam com a palavra, ou são temporariamente
movidos durante o culto, esses serão abalados.

E é isso que o inimigo quer fazer com as pessoas. Ele não se preocupa com o quão
tocado você fica no culto, ou o quanto você entendeu, contanto que você não pratique
a palavra na sua vida diária. Ele não se importa com o quanto você cresce em
conhecimento. Lembre-se disso: isso é o que significa construir na rocha. Muitas vezes
nós pensamos: “Oh, eu pus meus pés em Jesus Cristo, eu estou na rocha”. A rocha é,
muito claramente, “aqueles que ouvem a minha palavra e a obedecem”. Então, fique
com isso na sua mente. Deus nos deu este livro [a Bíblia] para nos ensinar como
construir um lar inabalável.
Eu quero começar falando, minha primeira fala, para aqueles que ainda não são
casados, porque, se você começar agora, você pode se preparar para lançar os
fundamentos mais tarde, quando você se casar. E uma das melhores maneiras, se você
estiver na sua adolescência ou em seus vinte e poucos anos e ainda tem algum tempo
para se casar, é você gastar seu tempo livre estudando a Palavra de Deus. Gaste mais
tempo com a Palavra de Deus, sim, você vai estar envolvido em todas as outras
atividades, mas não negligencie a Palavra de Deus. Isso tem de vir como disciplina,
porque se você fizer isso – deixe-me dar a você uma promessa em I João 2:14 escrita
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especialmente para os jovens. Deus quer que os jovens vençam Satanás enquanto são
jovens. Essa é uma das razões por que Ele lhe dá o desejo sexual quando você tem 12
ou 13 anos e Ele sabe que você não vai se casar nos próximos 12 ou 15 anos. Por que
Ele faz isso? Por que Deus não lhe dá esses desejos quando você tem 25 anos e, assim,
você se comportaria como uma criança inocente até essa idade? É porque Ele quer que
você seja um vencedor antes de se casar. Em I João 2:14, no meio do verso, está escrito:
“Jovens eu vos escrevi, porque sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós”.
A palavra “permanecer” significa habitar permanentemente. A palavra de Deus não
apenas atravessa sua mente e sai, mas ela habita lá [em você]. Em muitas pessoas a
palavra não habita nelas, apenas vem e vai embora. [Mas quando ] Habita em você o
resultado é que você vence Satanás. Então é isso que você precisa fazer quando ainda é
jovem. Isso requer que você escolha as suas prioridades, que você corte certas coisas,
mas vai valer a pena quando um dia você se casar. Quando você se casar e tiver filhos
não vai ter tempo de ler a palavra de Deus, e este livro... Você não terá tempo de
estudar a palavra de Deus uma vez que você se casa e tem filhos. Eu digo isso para
vocês, porque eu vi isso em minha própria vida. Se você não a estudar antes de se casar
e ter filhos, você não vai ser capaz de penetrar na palavra de Deus e não será forte para
vencer Satanás nesse tempo. Essa é a hora, quando você é jovem. E este livro [a Bíblia]
contém o manual de instruções para essa engenhoca [aparelho] chamada casamento.
ATÉ AQUI 5;15 É um aparelho muito caro, mais caro do que qualquer coisa que você já
comprou em sua casa. E cada aparelho caro que você compra vem com um pequeno
livro chamado “manual de instruções do fabricante”, e eu não acho que ninguém aqui é
tão louco para pensar que sabe melhor do que o manual de instruções do fabricante, e
ele diz: “não ligue o aparelho antes de ler o livro”. Eu diria o mesmo para o seu
casamento: “não ligue antes de ler o livro”.
Eu fui desafiado recentemente lendo uma carta escrita por um comunista mais de 50
anos atrás. Era um comunista americano jovem. Billy Graham leu esta carta ainda
disponível na internet. Era 1957, e naqueles dias o comunismo era galopante e os
jovens se ocupavam com essa fascinante nova filosofia. Hoje, claro, as pessoas
tornaram-se desiludidas com ele, mas naqueles dias elas foram tomados [pelo
comunismo]. E aqui este jovem que se converteu quando foi para o México, eu acho, ou
algo assim, e ele escreveu essa carta para a sua namorada, sua noiva, rompendo o seu
noivado, dizendo a ela os motivos pelos quais ele rompia o compromisso: porque ele se
tornou um comunista! E ele dizia:
“Nós comunistas vivemos em pobreza virtual. Nós damos para o partido comunista
cada centavo que fazemos acima do que é absolutamente necessário [para vivermos].”
A razão pela qual estou lendo esta carta e porque Billy Graham a leu também é desafiar
os cristãos a dizerem: a sua devoção a Cristo é tão forte como essa? Você acredita que
o cristianismo é superior ao comunismo, que o cristianismo é a resposta para o mundo
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que o comunismo não tem? Aqui está uma pessoa enganada por uma falsa filosofia,
mas olhe para esse compromisso: “E nós, comunistas, não temos tempo ou dinheiro
para muitos filmes ou concertos, ou T‘ bone steaks [churrascos], ou casa decente, ou
carros novos. Nós temos sido descritos como fanáticos, nós somos fanáticos. Nossas
vidas são dominadas por um grande e ofuscante fator, a luta pelo comunismo mundial.
Nós comunistas temos uma filosofia de vida que nenhuma quantia de dinheiro do
mundo pode comprar. Nós temos uma causa pela qual lutar, e o nosso propósito
definido de vida é subordinarmos todo o nosso próprio ser insignificante a este grande
movimento da humanidade. E se tem uma coisa pela qual eu sou completamente
sincero é a causa comunista, porque de alguma pequena forma eu posso contribuir para
algo que é novo e melhor para a humanidade. Então a causa comunista é a minha vida,
meu negócio, minha religião, meu hobby, minha querida, minha esposa, minha amante,
meu pão e carne. Eu trabalho de dia e sonho com isso à noite, o seu domínio sobre mim
cresce. Então eu não posso manter uma amizade, ou um caso de amor, ou mesmo uma
conversa sem relacioná-la a esta força que guia e dirige a minha vida”.
Olhe isso, o diabo tem mais servos dedicados na terra do que Jesus Cristo? É por isso
que sua causa prospera tanto. Muitos cristãos brincam de religião. Onde estão os
jovens que diriam: “Senhor eu quero ser diferente, eu vou ser comprometido com Você,
eu vou colocar os comunistas, este jovem membro do comunismo, na vergonha com a
minha dedicação a Você”.
Eu acredito que Deus procura por pessoas assim. Eu me lembro dos dias em que fui
batizado. Eu tinha 21 anos, e eu levava a sério estudar a palavra de Deus. Eu devotava a
minha vida a estudar a palavra de Deus. Eu sou tão agradecido por isso, porque me deu
o fundamento para toda a minha vida, para minha vida de casado, para o meu
ministério. Eu não sabia que teria um ministério. Eu estava na marinha e nunca pensei
que Deus fosse me chamar de lá, mas chamou. Eu não poderia estar aqui hoje se eu não
tivesse passado esses primeiros anos estudando a palavra de Deus. É possível, queridos
jovens, homens e mulheres, que Deus possa ter um ministério para vocês no futuro, um
fantástico ministério que dê fruto para toda a eternidade, um lar que será um desafio e
uma bênção para muitos, mas depende do seu preparo para isso agora mesmo, em
comprometer-se.
Eu quero dizer uma palavra [também] quando você escolhe um parceiro. Há uma
palavra de Deus em II Coríntios 6:14, se você quer ter um casamento sólido como a
rocha, diz em II Coríntios 6:14 “Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos”.
Não se unam com os incrédulos. Você não pode ter uma parceria com os incrédulos em
casamento e esperar construir uma casa piedosa [uma casa segundo os padrões de
Deus, abençoada], sua casa será abalada desde o primeiro dia. O que significa ser um
crente? Todos nós somos filhos de Adão, podemos pensar que somos como uma
árvore, mas há um dia em nossa vida em que escolhemos confessar os nossos pecados
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e nos desviar deles e receber Cristo como nosso Salvador. Não porque você é melhor
que qualquer pessoa nessa árvore, talvez até sejamos piores pecadores, mas nós
fizemos uma escolha que os outros não fizeram, nós acreditamos que Cristo morreu por
nós. O ladrão na cruz não era melhor do que qualquer outra pessoa em Israel, mas ele
creu em Jesus e naquele dia em que ele creu o Espírito Santo o colocou em outra árvore
chamada Jesus Cristo. E agora, quando formos casar, temos de encontrar alguém nesta
família, é isso que o Senhor está falando.
Não sigam a filosofia do mundo que só olha para um rosto bonito e diz: “Ah! Essa é a
que eu quero”. A Bíblia nos adverte contra isso em Provérbios 11:22, que fala do perigo
de ir atrás de um rosto bonito. Eu não sei se você já viu este verso, é o verso que eu uso
para advertir todos os jovens na Índia. Provérbios 11:22 “Como joia de ouro em focinho
de porca – é isso que a beleza é - assim é a mulher formosa que não tem discrição
(sabedoria).” O que é belo? A joia de ouro. Que tipo de mulher é essa? Bem, você leu
lá. É o Espírito Santo dizendo: “não se apaixonem (tanto) pela joia de ouro porque senão
você se casa com uma porca”, é o que Ele está dizendo. O Espírito Santo também fala
em Provérbios 31:30 “Enganosa é a graça e vã (vazia) a formosura”, que significa que
você olha dentro e não há nada lá. Então não vá por aí, procure a beleza interior que a
Bíblia diz que é eterna.
Eu também quero dar uma palavra de advertência para as jovens senhoras, jovens
irmãs, que nasceram de novo. Nós temos que ter (obter) os valores da palavra de Deus,
é o manual de instruções para o jovem e a jovem. Se você quer construir um lar
inabalável, alguma coisa tem de ser cuidada quando você é solteira. Cantares 8:9 Cantares é um livro que é um cântico entre a noiva e o noivo, mas esta noiva tinha uma
irmã mais nova e eles estão falando a respeito dela no verso nove, e fala aqui que ela
pode ser um muro ou uma porta. Vocês sabem a diferença entre um muro e uma
porta? Você não pode atravessar um muro, mas você pode passar por uma porta. E a
noiva está dizendo que a sua irmã mais nova pode ser um muro quando os rapazes se
aproximam dela. [Se] eles encontram um muro, eles não podem passar facilmente,
porque ela tem um reserva natural que Deus dá a todas as meninas, a qual o adversário
no mundo tenta quebrar, mas, se em vez disso, ela permite que o inimigo e o mundo
quebrem isso [essa reserva natural], ela se transforma em uma porta aberta para
qualquer um entrar por ela. E aí você está em perigo. Por isso eu digo às jovens,
lembrem-se de que os pés dos jovens estão sempre no acelerador, então você tem de
colocar seus pés no freio, não espere que ele faça isso. Caso contrário, você terá uma
colisão e isso pode ser sério.
Agora eu quero dizer uma palavra antes de passar para a real construção de um lar,
uma palavra para as mães solteiras ou as solteiras mais velhas, irmãs que não se
casaram, mulheres mais velhas. Deus pode não ter chamado ou permitido que vocês se
casassem, pelas circunstâncias, ou talvez tenha sido a Sua vontade. Alguns dos maiores
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missionários no mundo são mulheres solteiras que abriram mão do casamento para
servir a Deus, elas têm grande valor aos olhos de Deus.
Quando Deus fez o homem, fala em Gênesis 1: 27 que Deus criou o homem à Sua
imagem, à imagem de Deus. Duas vezes Ele menciona: “à imagem de Deus Ele o criou’’
(Gênesis 1:27). E então Ele diz: “homem e mulher”. Assim a imagem de Deus é homem
e mulher. Há alguma coisa na menina, na mulher, de Deus que o homem nunca poderá
manifestar, por isso Deus fez homem e mulher. Há algo de ternura, de delicadeza, e
beleza que há em Deus que o homem não pode reproduzir. Por isso você deve se
lembrar como mulher, como irmã, que há algo de Deus que você pode manifestar que
nenhum homem jamais poderá fazer, especialmente como mãe. E ela não precisa se
casar e produzir filhos físicos. Há muitas mulheres solteiras, mães espirituais, de muitos
e muitos filhos. Eu penso em alguém como Madre Teresa. Muitas missionárias na Índia
têm feito um grande trabalho, exaltando o nome de Cristo, casamento não era a
vontade de Deus para elas. Em Isaías 49, quando Deus quer descrever Seu amor pela
raça humana e por Israel, qual o exemplo na terra que você acha que Ele escolheu?
Isaías 49:15: Não o amor do pai, ou o amor do esposo, ou o amor de esposa, mas foi o
amor de mãe. Não há amor que Ele possa comparar com o Seu amor mais do que o
amor de uma mãe. Isaías 49:15 diz: Pode uma mulher, uma mãe se esquecer de cuidar
de seu filho que ainda amamenta? Ainda que viesse a esquecer, este é o maior amor
humano. Meu amor é maior que este. Então, Deus é mãe, nós o chamamos de Pai, mas
há algo de mãe na Sua imagem, foi por isso que Ele fez a mulher à Sua imagem
também. Isaías 66:13, Deus diz: “Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos
consolarei”. Jesus disse: “Como a galinha ajunta seus pintos debaixo das asas, assim eu
gostaria de reunir vocês”. Há algo de mãe em Deus que o homem nunca poderá
manifestar, é muito importante que a mulher reconheça isso. Há algo em você que
Deus quer manifestar através de você.
Agora vamos ao próprio lar. Nós temos de entender o propósito [objetivo] para o qual
Deus estabeleceu o lar. Lembrem-se de que o casamento e o lar foram ideias de Deus. E
quando Ele criou a terra e fez a terra naqueles seis dias, depois da terra ser corrompida,
e Ele disse a cada dia, Ele olhou o que tinha feito e ali Ele disse: “é bom” ... “é bom...”.
Seis vezes em Gênesis 1. E depois, de repente, Ele diz algo mais, Ele disse: “não é bom”
– é bom... é bom... é bom... Não é bom! E foi quando Ele viu Adão sozinho que Ele disse:
“não é bom para o homem ficar só”. E então Ele fez a mulher para ele e aí Ele disse: “é
muito bom”. E é o que acontece quando se tem um verdadeiro casamento feliz,
ordenado por Deus, o que não é bom, vira muito bom.
Gênesis 2:18 “Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei
uma auxiliadora que lhe seja idônea.” Gênesis 1:27 e 31: “Criou Deus, pois, o homem à
sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou. Viu Deus tudo
quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia.”
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Mas ele sabia muito bem para que ela foi criada, e Ele disse a Adão: “Eu farei uma
ajudadora para você”. Veja, Deus podia ter feito os dois juntos ao mesmo tempo. Ter
feito dois pedaços de argila e soprado neles e falado: “vocês são Adão e Eva”. Mas Ele
não fez isso, e Ele tem um propósito na maneira que Ele faz as coisas. Ele fez o homem
sozinho primeiro, e, então, quando Ele soprou nele e ele abriu seus olhos, ele não viu
Eva, ele viu Deus, ensinando a ele: “Em toda a sua vida, Adão, você deve me ver
primeiro, antes de ver a sua esposa”. Veja, este é o segredo de um casamento feliz,
onde Cristo é mais importante para você do que sua esposa. Ele é o primeiro em sua
vida. Ele é aquele que você vê ao abrir seus olhos. E, então, Ele pôs Adão para dormir,
tirou uma costela dele, levou para outro lugar do jardim, fez a mulher, e quando ela
abriu seus olhos ela não viu Adão, ela viu Deus, ensinando a ela: “Você deve me ver
primeiro em sua vida, antes de ver seu marido”. Só depois disso que Ele a apresentou
[introduziu] a Adão. Foi por isso que Ele os fez separadamente. Aí está um princípio
fundamental da vida matrimonial [da vida de casado], que Deus deve estar entre, no
meio de nós, se você quer ser feliz, se você realmente quer ter esse tipo de comunhão e
companhia, e unidade, que é o que a Bíblia quer que a esposa e o esposo tenham e que
é o fundamento [alicerce] para o lar. Só há um caminho. Cristo tem de ser o centro. Nós
temos uma cola industrial na Índia para colar madeira, e eu vi uma propaganda disso
uma vez, onde dois pedaços de madeira foram colados com essa cola industrial, e dois
elefantes tentavam separá-las, mas eles não conseguiram. E eu pensei: que bonita
figura do que é o casamento. Esse é o tipo de casamento que o adversário puxa de um
lado e do outro, mas Cristo está no meio e a separação é impossível! Por que nós vemos
tantos divórcios hoje? Há só uma razão: Cristo não está no meio [no centro deles]. As
pessoas não veem Cristo primeiro, alguma outra coisa vem primeiro, ou a sua esposa,
ou seu emprego. Geralmente são seus próprios interesses, suas paixões etc. E, então, é
claro, vai acabar em divórcio, e se não acabar em divórcio, acaba em lares onde esposos
e esposas apenas lutam e brigam, separados um do outro.
E, quando marido e mulher estão separados um do outro, a porta está aberta para o
diabo entrar. E você pode ser forte o bastante para resistir ao diabo, mas ele ataca seus
filhos, e eles são aqueles que ele está mirando, e ele os alcança [atinge], porque o
marido e a mulher estão separados, apesar de viverem na mesma casa. Em muitas
casas, esposa e esposo são dois indivíduos solitários, vivendo debaixo do mesmo teto,
se gloriando no fato de não terem se divorciado. Esta não é a vontade de Deus. Este não
é um lar inabalável. [O lar inabalável] É o lar onde marido e mulher estão juntos, e é
muito fácil estar juntos. Vou lhes contar um segredo: assim que você cometer um erro,
reconheça, fale as palavras que são as palavras mais difíceis de sair da nossa boca:
“Sinto muito, foi erro meu, como eu posso consertar?”. Diga essas palavras, force você
mesmo a dizê-las. Não seja como Adão a quem Deus perguntou: “Você comeu daquela
árvore?” Aí ele disse: “O problema foi a minha esposa, e Deus, não se esqueça, foi você
quem deu ela para mim”. Foi isso que ele disse, e, ponto número 3, em letras pequenas:
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“eu a odiei”. Esse era o problema de Adão. Assim que a comunhão com Deus foi
quebrada, a comunhão com sua esposa foi quebrada também.
Sempre a comunhão entre os parceiros se quebra quando a nossa comunhão com Deus
é quebrada. Quando a nossa comunhão com Deus está direita [perfeita, certa], nós
sempre seremos rápidos em reconhecer o erro e assumir a culpa. Veja, esta é a
diferença entre Adão e Cristo.
Eu falei para vocês sobre essas duas árvores. Quando você está em Adão, você é como
Adão, sempre olhando ao redor a quem culpar, seja sua esposa, ou seu marido, seu
filho, vizinho, ou o chefe, ou governo, ou qualquer coisa, mas eu não! Qualquer um,
mas não eu! Este é Adão, mas então você olha para Jesus, olhe para Ele pendurado na
cruz, nenhum dedo apontado para acusar [culpar] ninguém, levando [assumindo] a
culpa por pecados que Ele nunca cometeu. Você está em Adão, ou você está em Cristo?
Você sabe, no momento em que você reconhece que um problema surgiu, mesmo que
você só tenha 5% de culpa, reconheça esses 5%.
Só há uma pessoa no universo que tem 0% de culpa e que não pode ser acusada de
nada, e este é Deus. E sempre que nós não reconhecemos o erro, não estamos
dispostos a aceitá-lo, nós estamos agindo como se fôssemos Deus. Este é o problema
de muitos. Se nós nos humilharmos, e eu vou dizer como nós podemos ficar unidos [em
comunhão], assim que você toma consciência [do erro], reconheça e diga: “Me
desculpe!”. Restaure a comunhão, seja rápido em pedir perdão e seja rápido em
perdoar. Quando o outro parceiro pedir perdão, se humilhe. Perdoar exige humildade
também. Precisamos de humildade para pedir perdão, e precisamos de humildade para
perdoar. É a resposta [solução] para um casamento feliz. Basta se humilhar, e
permaneçam unidos, e imediatamente a lacuna [brecha] é fechada e o diabo não terá
vantagem, não será capaz de entrar e atacar seus filhos.
O que eu disse é muito fácil [simples], peça a Deus para purificar você, e peça perdão
um ao outro. E agora vem a pergunta: se tiver uma tensão entre marido e mulher, a
grande pergunta: Quem deve pedir perdão primeiro? Quem deve dar o primeiro passo
para restaurar esse relacionamento? A resposta é muito simples, aquele que for mais
espiritual. Por que eu digo isso? Porque quando Deus e eu tivemos um problema, você
sabe quem dá o primeiro passo para restaurar isso? Aquele que é o mais espiritual.
Quando Deus e o homem tiveram um problema, foi Deus quem tomou o primeiro
passo. Todo o caminho que Ele tomou, o preço que Ele pagou, porque Ele quis. Ele
nunca fez nada errado, quis desesperadamente ter comunhão com a raça humana, que
só tinha agido errado. Você está seguindo esse Jesus, ou é “um outro Jesus?” Se você
está seguindo esse Jesus, você vai dar o primeiro passo. E, assim, quando marido e
mulher, e ambos afirmam que nasceram de novo, têm um problema, quem terá de dar
o primeiro passo? O mais espiritual, e uma vez que vocês pensam que são mais
espirituais, vocês devem correr para os braços um do outro. Qual é o problema? É
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aquele que não é espiritual que permanece “duro” [inflexível]. Por favor, lembrem-se
disto no futuro, esse é o caminho para manter a unidade [comunhão].
Olhe uma das maravilhosas bênçãos desta unidade. Em Mateus 18:19, nós lemos umas
das mais fantásticas promessas da oração encontrada em todo o Novo Testamento.
“Céus e terra passarão, mas essa Palavra não passará” (Mateus 24:35). Muitas vezes,
Jesus falou da possibilidade de as nossas orações serem respondidas quando oramos
em nome de Jesus, mas aqui há uma promessa única, encontrada uma vez, Mateus
18:19: “Se dois de vocês”... é preciso ter dois para essa promessa ser cumprida. Você
não pode fazer isso sozinho. Há muitas promessas na Bíblia que você pode reivindicar
[obter] sozinho, mas para esta aqui você precisa de dois, você tem de encontrar outro
companheiro na fé, ou o melhor de tudo, encontrar seu parceiro no casamento
[cônjuge], se ele ou ela for crente. “Se dois de vocês concordarem na terra sobre
qualquer coisa, qualquer coisa que possam pedir, será feito [concedido] a vocês por Meu
Pai nos céus”. Essa é uma promessa fantástica. Essa é a maneira de manter o diabo fora
dos nossos lares. Esse é o caminho para salvar nossos filhos, e esse é o caminho para
trazer de volta seus filhos que se desviaram do Senhor. Esse é o caminho para trazê-los
de volta: marido e mulher unidos. Certifique-se de que não haja nenhuma lacuna
[brecha] entre vocês, tendo confessado e resolvido as questões, este é o significado de
concordar. Concordar vem de uma palavra grega chamada symphony, de onde
chegamos em português à palavra sinfonia, e isso significa não somente que
concordamos neste pedido em particular. É muito fácil concordar em um pedido em
particular. O acordo de que se fala aqui é aquele em que não há brecha, e então nós
oramos juntos. Eu digo a vocês que há muito, muito poucos maridos e mulheres que
estão nessas condições e somente por uma única razão: por causa do orgulho eles se
separam. Todavia, se vocês determinarem ir pelo caminho da cruz, e que vocês vão
manter Cristo no centro, e vocês estão unidos desta maneira, há um poder enorme
quando vocês se unem em oração, porque o verso seguinte diz: “Aí [Jesus disse] estou
no meio deles”. Mateus 18:20 “onde dois ou três estiverem reunidos em meu Nome...”. É
um dos mais mal interpretados versos na cristandade. Cristo não está no meio de duas
pessoas que discordam uma da outra. Cristo não está no meio delas mesmo que elas se
chamem de crentes. É quando elas são unidas, quando tudo está resolvido entre elas, é
que Cristo está no meio, e elas têm uma tremenda [enorme] autoridade sobre Satanás.
E diz no verso 18 “... o que ligardes [determinardes] na terra será ligado [determinado] no
céu...”, onde os demônios estão. E toda essa confusão que o diabo trouxe para sua casa e
entre seus filhos pode ser desfeita, resolvida, se você e sua esposa se ajoelharem diante
de Deus. Mantenham-se unidos e orem.
Minha esposa e eu estamos casados há 42 anos e nós fizemos isso inúmeras vezes. Nós
fomos alvos do ataque do adversário, porque nós servimos a Deus, eu e minha família,
inúmeros ataques, e o único caminho para vencer é nos ajoelhar e reivindicar essa
promessa e dizer: “Senhor, cumpre [tua promessa]”. E sempre funcionou, e funcionará
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no seu caso, experimente. É por causa disso que essa união é tão importante, e é por
isso que o adversário tenta o seu melhor para quebrar essa unidade, como eu disse, não
só em divórcio, mas em maridos e mulheres que não vivem em paz um com o outro em
seus lares.
Você sabe o que Jesus falou em Lucas 10, quando enviou seus discípulos, Ele os enviou
para diferentes lugares e disse em Lucas 10:5-7, Jesus falou: “E, em qualquer casa onde
entrardes, dizei primeiro: Paz seja nesta casa.” Verso 6: “E se ali houver algum filho
[homem] de paz, repousará sobre ele a vossa paz; e, se não, voltará para vós. E ficai na
mesma casa”. Jesus disse: quando vocês forem a um lugar pregar, procurem por uma
casa onde haja paz, e vocês não vão encontrar muitas casas assim, talvez vocês
encontrem uma se tiverem sorte, e se vocês acharem uma assim, fiquem nela, porque é
onde Deus está.
Portanto, Deus quer que nossas casas sejam casas de paz. Podem não ser casas
prósperas [ricas], isso não importa, mas casas de paz. Pode ser uma pequena cabana
[barraco], mas, se Jesus está lá, é um palácio, é um lugar de paz. É assim que nossas
casas devem se destacar de todas as casas ao redor de nós. O mundo está em trevas,
mas no meio dessas trevas Deus quer essas pequenas ilhas de paz. E há muito poucas
na terra. Temos que adicionar a esse número construindo, nós mesmos, lares como
esses.
Vamos a Efésios 5, mais sobre instruções do fabricante sobre o casamento. Para muitas
pessoas, as instruções do fabricante se leem assim: “esposas sejam submissas ao seu
próprio marido, porque o marido é o cabeça da esposa”, e todo marido gosta de ler isso.
Isso está no verso 22, mas eu gostaria de começar um verso antes, que é onde
realmente é o começo: Efésios 5:21 “sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo”.
É nos dois sentidos. Há um limite [fronteira] que Deus desenhou [traçou] para a esposa
que o esposo não deve pisar dentro. E há um limite que Deus traçou para o esposo que
a esposa não deve entrar. Tem um limite que Deus pôs para os nossos filhos e que
como pais não devemos pisar, entrar ali. Sabe, até mesmo uma criança tem dignidade
como ser humano, é feita à imagem de Deus, eu não posso humilhar um filho diante
dos outros, esse não é o caminho para puni-lo, não é o caminho de Deus. Leve-o para o
lado e dê umas palmadas, mas não o humilhe em público. Eu me lembro de quando
algumas visitas iam à minha casa e meus filhos não se comportavam, se eu os punisse
ali na hora ia ser uma dupla punição, humilhação, e eu sempre dizia: “Ok, nós
acertaremos a conta mais tarde”, mas no momento eu o colocava de lado. Há um limite
que os filhos têm; há um limite que a esposa tem. “Se sujeitem um ao outro em
reverência a Cristo”.
Nós não devemos ser ditadores achando que todo mundo na minha casa está dentro do
meu limite. Nós temos de dar espaço um ao outro, é o que diz aqui, e reconhecer que
ninguém é chamado para ser ditador no lar, nem o marido e nem a mulher. As funções
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são diferentes. O marido é chamado para ser o líder e a esposa é chamada para ser a
pessoa que produz os filhos, ambos são importantes. Você não pode ter um lar sem
ambos cumprirem suas funções juntos, e isso não se aplica apenas em ter bebês
[filhos], mas até mesmo em tomar decisões. Como devem o marido e a mulher tomar
uma decisão? Exatamente como eles produzem bebês. O marido contribui com a sua
parte, a esposa contribui com a sua parte, e juntos vocês chegam a uma decisão que
deve ser tão emocionante como ter um bebê. Quero dizer, há um pouco de dor, mas há
dor para ter bebês também, nós temos que superar isso e nos emocionar com o recémnascido, esse é o ponto, e deve ser assim. Você não pode ter um filho por si só. É errado
tentar tomar uma decisão por si só. Pense quando o inimigo tentou Eva e disse: “Por
que você não come do fruto desta árvore?” Se ela somente dissesse: “Bem, eu tenho um
companheiro, deixe-me consultá-lo, e eu retorno a você [Satanás], daqui a pouco”. Que
diferente história poderia ter sido, mas ela achava que não precisava consultar
ninguém, que podia tomar a decisão sozinha, e toda a confusão do mundo começou
com isso. Deus os colocou juntos, mas ela estava muito orgulhosa para consultar seu
marido.
Esta é uma história enigmática (riddle history) escrita desde o princípio. Deus nos
chamou, marido e mulher, para fazermos as coisas juntos, orar juntos, planejar coisas
juntos, nas coisas relacionadas com a casa [lar]. Você não tem de discutir com sua
mulher as coisas relativas ao seu trabalho ou à Igreja, mas coisas relativas à sua casa.
Ela é uma velha companheira com você em sua casa. Você deve lembrar-se disso e o
objetivo final é o que diz em Efésios 5:31 “e se tornarão os dois uma só carne”. Este é o
objetivo final, que à medida que progredimos no casamento, nos tornamos mais e mais
unidos, como Cristo.
Eu quero dizer mais uma coisa, você sabe que, quando Deus chama uma mulher como
ajudadora, Ele dá a ela o mesmo título que Ele deu ao Espírito Santo, e isso deve
aumentar a autoestima em cada mulher aqui, cada esposa. João 14:16 Jesus disse: “E eu
rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador [no original: ajudador]”. É exatamente a
mesma palavra que Jesus falou com seus discípulos e que Ele falou com Adão lá no
início: “...far-lhe-ei uma ajudadora...” Gênesis 2:18. Portanto, essa é a função, é um
ministério tremendo, pensem no ministério do Espírito Santo, invisível, encorajando por
detrás, apoiando, de forma que esse homem pode sair e fazer a obra de Deus. Essa é a
vocação [chamado] de uma verdadeira mulher de Deus.
Agora eu quero ir para a segunda parte que é o segundo propósito [objetivo] do
casamento:
Primeiro propósito: comunhão, companheirismo, estar juntos.
Segundo propósito [objetivo] é construir um lar piedoso [um lar conforme os padrões
de Deus]. É por isso que o Senhor nos deu filhos. Deus nos deu filhos para que a
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mensagem do evangelho, e este é o principal objetivo, quer você acredite ou não, para
que a mensagem do evangelho possa ir para outra geração. Como é que a mensagem
do evangelho chegou através dos séculos? Porque em cada geração Deus teve
testemunhas que levaram adiante o evangelho puro (verdadeiro). E nós devemos ter
esse desejo que Deus nos dê o evangelho puro. Eu devo garantir [assegurar] que faço a
minha parte para ter certeza de que outra geração cresça entendendo essa verdade e
prossiga levando essa mensagem para essa geração. E é por isso que Deus deu a você
filhos, é por isso que é importante que você instrua seus filhos. Ensine-os a honrar
vocês [pais], ensine-os a obedecer a vocês quando estão em casa, essa é a coisa mais
importante. Você quer que vá bem com seus filhos? A Bíblia diz para ensiná-los a honrar
pai e mãe, para que vá bem com eles. Nunca pegue leve quando seus filhos
desrespeitarem vocês. É muito sério. Se vocês estão interessados que as coisas vão bem
com os seus filhos, ensine-os a honrar pai e mãe, a obedecer a seus pais. Deixe-me
mostrar um exemplo Gênesis 18:19. Nós lemos aqui por que Deus escolheu Abraão.
Você sabe por que Deus escolheu Abraão? Deixem-me mostrar nas próprias palavras de
Deus, para não dar minha própria ideia. Gênesis 18:19 Deus disse: “Eu escolhi Abraão
[para este propósito]” - agora leia devagar, é completamente diferente do que você
pensa – “eu o escolhi para ele ordenar seus filhos, para ensiná-los a guardarem o
caminho do Senhor”. Foi por isso que Ele o escolheu. Por que Ele [Deus] escolheu você
para pai? Para o mesmo propósito! Então você ordena seus filhos a guardarem o
caminho do Senhor fazendo [praticando] a justiça, de modo que, se você fizer isso, Deus
pode cumprir todo o Seu propósito [para com você] como fez para com Abraão - de
outra maneira não será cumprido - e Abraão fez isso. E a prova disso foi um dia quando
Deus disse a ele: “Eu quero o seu filho, leve-o àquela montanha e mate-o” [Gênesis 22],
e Abraão disse: “Certo Senhor, eu Te mostrarei que eu Te amo mais do que amo meu
filho”, mas ele não disse isso ao seu filho. E ele sobe até aquele monte, um homem
velho, 125 anos, encurvado, com seu filho Isaque, musculoso e robusto de 25 anos de
idade, e Isaque não tem a menor ideia por que eles estão subindo até o topo do monte.
Eles vão até o topo e Isaque levava a madeira e diz: “Pai, onde está o cordeiro?” E ele
diz: “Ponha a madeira ali”, e Abraão diz: “Você é o cordeiro, vou sacrificar você a Deus.
Deite-se ali para que eu possa matá-lo”. E ele se deitou ... O seu filho de 25 anos faria
isso, se você lhe dissesse para fazer? Ele [Isaque] tinha tanto respeito por seu pai. Eu
não estou falando de qualquer pai - você tem de ganhar esse respeito – ele não podia
simplesmente dizer: “Eu sou seu pai, você tem dee me ouvir”... Abraão ganhou esse
respeito por sua piedade [por ser um homem de Deus, segundo o padrão de Deus], e foi
por isso que Isaque o respeitou, ele disse: “eu não consigo entender o que meu pai está
falando, mas eu sei que ele é um homem de Deus, ele deve estar certo”, e ele deitou ali.
E Abraão tomou a faca [cutelo], Isaque não se mexeu [hesitou]. Ele tinha comandado
seu filho a honrar seus pais, ele foi um homem de Deus. Se você tem a sorte de ter um
homem de Deus como seu pai, você é afortunado, não existem muitos homens por aí

11

assim. Mas em razão de Abraão ter feito isso, Deus disse: “Não há limites para o quanto
Eu vou te abençoar agora”. E foi o que aconteceu.

Eu quero dar o exemplo de uma mãe agora. Ali era um bom pai, aqui é uma boa mãe.
Em Hebreus 11 lemos sobre a mãe de Moisés que agiu com fé, e vocês sabem a história
de como a filha de Faraó pegou o pequeno bebê Moisés num cesto no rio Nilo e deu o
menino para essa mulher [não sabendo que era a mãe de Moisés], para que ela
tomasse conta dele, e quando ele crescesse deveria ser levado para o palácio.
A mãe de Moisés levou o pequeno bebê para casa e compreendeu: “eu provavelmente
só terei ele por 7 anos em casa, depois vou ter que levá-lo para o palácio, é melhor eu
fazer tudo o que posso nesses próximos 7 anos”. Eu não sei quanto tempo você vai ter
seu filho em casa, talvez 18 anos agora, mas isso é muito pouco tempo, eu lhe digo isso,
e se você não fizer tudo o que puder para ordenar [educar] seu filho no caminho do
Senhor, seu filho ou filha irá se desviar. Ela sabia, “eu o terei por um tempo muito
limitado, ele não vai aprender nada quando ele for para o mundo”. Quando as nossas
crianças vão para o colégio com 7 anos, eles aprendem todo o tipo de coisas, e você
tem de instruir certas coisas, e colocar algumas coisas em suas mentes antes de
chegarem lá, e foi isso o que a mãe de Moisés fez. Seu pai era escravo como qualquer
outro israelita, trabalhando desde a madrugada, seis da manhã, até tarde da noite, ele
quase nunca via seu filho, era a mãe que fazia o trabalho. Coloque na cabeça desse
pequeno menino: “você não é egípcio, você faz parte dessa desprezada e escrava raça Israel, você é um israelita, nunca se esqueça disso, nós somos os seguidores do Deus
verdadeiro, Jeová. Nós temos que segui-Lo. Não viva para este mundo, tenha cuidado
com os prazeres do pecado deste mundo e com as riquezas do mundo, tudo passa, viva
para Deus”. Trinta anos mais tarde, depois de ter passado trinta anos no mais terrível
[mal, iníquo] palácio da terra, com muitas [abundantes] oportunidades de pecar, de
desfrutar dos prazeres do pecado e dinheiro [riquezas], olhem a decisão que ele tomou:
Hebreus 11: 24-26. Eu quero mostrar três decisões que ele tomou, e lembrem-se de
que todas essas decisões são resultado da fé de sua mãe e da sua instrução durante
esses sete anos.
Hebreus 11:24 [primeiro de tudo] “... recusou ser chamado filho da filha de Faraó...”.
Você sabia que esta era a maior honra que se podia ter na terra naquele tempo? [O
Egito] era a única superpotência do mundo naquela época. Faraó era o rei da
superpotência, e ele [Moisés] recusou isso – “eu não quero a honra deste mundo, eu
pertenço ao povo do Senhor, desse desprezado povo chamado povo de Israel”. Que
escolha! Ele rejeitou a honra deste mundo, e “ele escolheu suportar maus-tratos com o
povo de Deus” *v 25].

12

E continua, e a segunda coisa que ele rejeita [v 25 a última parte]: “Os prazeres
transitórios do pecado”. Sua mãe lhe ensinou isso: “Filho há prazeres no pecado, mas
lembre-se eles passam, são temporários, depois de praticá-los você vai ficar com uma
tremenda dor e tristeza, então rejeite isso”. E num palácio que estava cheio de pecados,
e ele rejeitou.
E número três [V26] Ele sentiu maior riqueza no opróbrio do Messias que viria:
“considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas...”. E ele rejeitou os tesouros do
Egito. Essas três coisas são o que os jovens vão enfrentar no mundo:
1. Honra do mundo: popularidade entre os seus colegas e amigos;
2. A tentação de muitos prazeres do pecado: sexo, drogas, música rock, e todo o
tipo de coisas; e
3. A riqueza deste mundo: a busca do dinheiro.
Para rejeitar essas coisas, depende de como a mãe educou essa criança em casa,
particularmente nos primeiros anos. Este é o primeiro exemplo fantástico.
A mãe de Timóteo é outro exemplo como este, que educou seu filho da tal forma que,
quando ele tinha 19 anos, Paulo disse: “eu quero esse jovem na minha equipe, no meu
time”. Eu digo para vocês que, se o apóstolo Paulo escolhesse seu filho de 19 anos para
estar na sua equipe, vocês fizeram um trabalho de primeira classe como pais dessa
criança. Esses são exemplos que a escritura dá para a nossa instrução.
O terceiro propósito do casamento, lembrando que:
1. O primeiro é companhia e comunhão;
2. O segundo é construir um lar com crianças piedosas [que são educadas segundo
o padrão de Deus];
3. O terceiro é a realização sexual.
[A satisfação sexual] não é o número 1, mas é o número 3. Deus criou o sexo, isso não
foi ideia do diabo, foi Deus quem fez Adão e Eva com um desejo sexual, com o desejo
de um pelo o outro, e foi Ele quem criou essas funções do corpo, e Ele olhou para isso e
disse em Gênesis 1:31 “é muito bom”, está escrito nas escrituras. Deus falou para eles
serem frutíferos, e isso foi antes do pecado vir ao mundo, eles deveriam ter relação
sexual um com o outro e, assim, produzir filhos, porque esta é a única maneira de se ter
filhos, mesmo antes do pecado vir ao mundo, e isso foi ordenado por Deus, e aí Ele
disse: “é muito bom!”. Então vejam, o sexo no casamento não é apenas admissível, mas
é muito bom, é o próprio Deus quem diz! Fora do casamento é mal, satânico, diabólico,
imundo, nós precisamos ver este contraste, não é apenas que isso é um pouco melhor
do que aquilo, mas isso [sexo no casamento] é muito bom e [sexo fora do casamento] é
muito mal! A menos que se entenda as “instruções do fabricante” sobre sexo, nós
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vamos errar, e isso é muito sério. Em Hebreus 13:4 diz: “O matrimônio seja mantido em
honra [imaculado] entre todos, e o leito conjugal seja sem mácula”. O leito conjugal é
um altar sagrado, onde marido e mulher devem se dar a Deus e um ao outro, não
macule [profane] este altar com outra mulher ou homem, é um altar sagrado para
Deus, e se você o macula: fornicadores são os que praticam sexo com pessoas solteiras
e adúlteros os que praticam sexo com pessoas casadas, Deus irá julgar ambos.
Sabe, nós podemos ouvir muito frequentemente que Jesus perdoou a mulher adúltera.
Sim. Ele perdoou, mas o que Ele falou com ela? Ele falou que estava tudo bem, isto não
é sério, Eu perdoei você, Não! Ele disse: “Eu não te condeno, mas não faça nunca mais
isso de novo!”. Você sabia que Ele disse isso em João 8:11? Esse é o evangelho pleno,
sim, Eu perdoo, mas não faça isso de novo! Há uma diferença entre um homem que cai
no adultério, e o adúltero que faz de novo e de novo porque ele diz: “Jesus me perdoa”,
isso é engano, se você vive de acordo com a carne, você vai morrer. Falamos aqui de
adúlteros e fornicadores que se aproveitam [tiram vantagem] do perdão de Deus.
E você conhece o exemplo de Davi no Velho Testamento, de como esse homem de
Deus - que era um homem segundo o coração de Deus - falhou. Ele não falhou nos dias
em que ele fugia do rei Saul. Nós não costumamos cair em tentação quando estamos
sob pressão, passando por lutas e provas e dias de perseguição, [em dias como esses] as
pessoas não caem no adultério facilmente, tampouco Davi caiu. Mas quando ele se
tornou rei, e ele se tornou rei com 30 anos, e agora como rei ele se tornou tão superior
que ele não ia para a batalha junto com os outros, nós lemos isso em II Samuel 11:1.
Em vez de ir para a batalha, ele ficou em casa.
Se ele somente fosse para a batalha como todos os outros irmãos, ele não teria caído.
Em seguida, ele se levanta da cama preguiçosamente [indolentemente] e cai em
pecado. Ele tinha 32 anos quando caiu, em um momento em que ele estava cheio de
honras, prazeres, grande homem, esta é a hora em que você está em perigo. Quando
Deus nos abençoa e tudo vai indo bem e sem problemas, esta é a hora que temos de
tomar cuidado, e a sua idade não importa. Madre Teresa disse uma vez: “tentação é
como fogo, mesmo que você tenha 100 anos ele pode te queimar”, “e quem está de pé
veja que não caia”. Deus nos perdoa? Certamente que sim, mas Davi não é o nosso
exemplo, você sabe quem é o nosso exemplo? Jesus Cristo. Eu digo para as pessoas que
nenhuma pessoa do Velho Testamento deve ser nosso exemplo, não vá se confortar do
seu pecado no Velho Testamento, não! Deus providenciou para nós um novo concerto.
Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Moisés não é o autor e consumador da
minha fé, nem Davi, nem Elias, nenhum deles, mas Jesus é! Ele é o único para quem
temos de olhar. Foi Paulo que disse: “sigam-me como eu sigo a Cristo”. Nós temos de
ouvir mais sobre isso, temos de ouvir mais a mensagem do Novo Testamento que nos
leva a vencer o pecado na nossa vida, [nos leva] para a vitória contra o pecado, de
modo que possamos construir lares piedosos [lares segundo os padrões de Deus ].
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Deixe-me compartilhar isso para encerrar em I Coríntios 7. I Coríntios 7 fala sobre o
relacionamento sexual que o homem e a mulher devem ter um com o outro e diz aqui
no verso 4: “a mulher não tem poder sobre seu próprio corpo”. Eu quero dizer que todos
os maridos reconhecem isso, [basta ter] 1 segundo de casado e ... “o corpo da minha
mulher é meu”, mas o que eles não reconhecem é que seus corpos pertencem às suas
esposas também, eles não compreendem isso. O que eles dizem é: “eu estou pronto
para dar o meu corpo a qualquer hora”. Eu vou falar o que significa quando se diz em I
Coríntios 7:4 “... o marido não tem poder [autoridade] sobre seu próprio corpo, mas sim
a mulher.” A última parte deste verso significa que agora os seus olhos pertencem a sua
esposa. Em termos simples é o que isso significa: você não pode olhar para algo que sua
mulher não quer que você olhe, ou para alguém. Suas mãos pertencem a sua mulher,
você não deve tocar outra mulher com essas mãos, quem sua mulher não gostaria. A
sua língua não pertence a você agora, sua mulher tem autoridade sobre isso, você não
pode gritar, e berrar, e bradar e em seguida dizer: “Me dá o seu corpo”. Você quer ter
autoridade sobre o seu corpo e o corpo dela? Não, o corpo dela é seu, e o seu é dela,
assim é o relacionamento, é uma parceria. Assim, sempre que você perceber que você
precisa do corpo de sua mulher, lembre-se de que o seu corpo é dela também, seja fiel.
Eu acredito que esta é uma grande necessidade entre a cristandade, um puro
testemunho nesta área, porque esta é uma área em que o mundo todo que nos rodeia,
como nos dias de Noé, vive em pecado. Que Deus nos ajude a fazer a luz brilhar.
Vamos orar. “Pai do céu nos ajuda, cada um de nós, a viver segundo os padrões do Novo
Testamento para sermos vencedores, para proclamarmos ao mundo que Jesus pode nos
guardar de cair, pela nossa vida e pelo nosso exemplo. E abençoa cada família aqui a ser
edificada sobre a rocha inabalável. Oramos em nome de Jesus”.
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