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Nestes dias viemos falando sobre o tema: 

VIVENDO PELA PALAVRA FALADA 

Segure bem o tema, para que não o percas, olhe, “vivendo pela palavra falada”. O que estou 

tratando de deixar bem explicado é deixar de viver pelo que eu faço, pelo que eu sinto, pelo que 

eu vejo, pelo que eu apalpo, e viver pelo que ouço da palavra de Deus, e falo. 

-Pastor, e por que você quer dar uma ênfase em viver pelo que se fala, e não pelo que se sente ou 

se faz... Isso não pode nos levar a uma acomodação espiritual de não fazer? De produzir um sem-

número de crentes desocupados, que não fazem nada, esperando que Deus faça? 

Pois, eu não tenho medo disso. Com os versos que eu quero te apresentar, eu quero que você 

pense e que balanceie esta verdade; e que pense se você deve agir, ou se deve crer, falar e que a 

palavra atue, em vez de você atuar. 

Se você almeja pegar esse segredinho, pois vai entrar em um descanso tremendo, e vai repousar 

de suas obras, como Deus das suas. 

Vou falar de fé, fé na palavra falada. Bem, Hebreus 4:10 diz, “que todo aquele que entrou em seu 

repouso, repousou de suas obras…, de suas obras, como Deus das suas”. Em outras palavras, é 

um repouso de tuas obras. 

–Pastor, mas, então, que obra vou fazer? 

Bem, faça a que Cristo te disse. Certa vez, os fariseus perguntaram a Jesus Cristo: -Bem, que 

obra queres que façamos? Pois, esta é a obra de Deus, que creiais naquele que Ele enviou. 

Houve uma mudança, e isto você tem que entender; quando Cristo morreu na cruz do Calvário, 

houve uma mudança total, no céu, na terra. Nas partes celestiais houve uma mudança que, se 

você não entender, vai seguir com a mentalidade do Cristo do velho testamento e não do Cristo 

do novo pacto. 

Houve umas mudanças tremendas. Bem, Colossenses 1:20, diz “que todas as coisas foram 

reconciliadas, as que estão nos céus, as que estão na terra e as que estão debaixo da terra”. Houve 

mudanças por onde quer. 



 
Quando você diz por sua boca: -Bem, a mim está que já se acabaram minhas oportunidades-. A 

língua está expressando isso. 

-Ou seja, não há mais oportunidade? 

-Não, eu já não posso mais. Eu sinto uma voz que me diz que já não posso mais. 

Agora, de onde sai essa voz? Por isso é que Paulo disse: “Renovai-vos no espírito de vossa 

mente”. E mais, diz: Não vos conformeis a este século, senão transformai-vos, reformai-vos por 

meio da renovação de vosso entendimento, para que comproveis qual seja a boa vontade de 

Deus, agradável e perfeita”, Rom.12:2. 

Mas, você tem que estar alerta. Você tem que ter um tipo de autoridade em conhecimento, para 

ver todos os pensamentos que vem a você, à sua mente, e o que você vai fazer com esses 

pensamentos; se levá-los cativos à obediência de Cristo, ou se reconciliar esses pensamentos, que 

são de Deus, e seguir caminhando com eles.  

Mas eu gostaria de falar agora sobre o bom uso da língua. Eu nunca falo de coisas negativas 

aqui. Nunca. Esses temores que me vem, eu digo: -Isso são mentiras-. E mais, quando eu me 

sento aí, que vocês começam a cantar, eu em seguida renovo todo o pacto: -Pai, isto é um culto 

abençoado. Senhor, este culto pode ser melhor que o anterior. Eu digo que tua mente vai estar em 

minha boca, na expressão, as palavras dadas pelo Espírito-. Porque, se aparecem as palavras 

dadas por José, não servem. São as palavras dadas pelo Espírito, acomodando o espiritual ao 

espiritual. A mente de Cristo ativada para falar como se Cristo estivesse aqui. Eu não me 

conformo com menos. 

Por exemplo, pela língua era que Cristo manifestaria sua salvação, não pelas obras. Por isso é 

que diz que “somos salvos por graça”, Ef.2:8. Graça só se manifesta pela boca. Cristo, em João 

6: 63, disse: “a carne para nada aproveita”.  

Romanos 4:1, “o que disse Abraão, nosso pai, segundo a carne? Nada. 

Por isso, nesta noite, a palavra tem que te desencravar de tua carne, e ela vai fazer isto esta noite. 

Vai haver um desencravamento de carne e, então, vai haver um desencravamento de espírito. E, 

então, você vai viver pelo que o espírito diz. Então, quando tua carne vem para cá, você lhe diz: -

Fique aí. Não te quero. Não te quero. Pensamento não os quer. Fizeram-me muito dano, até 

mesmo dentro da igreja. Fizeram-me dano fora e agora estão me fazendo dano aqui dentro? Já 

chega! 

Veja o que faz a boca. Romanos 10, verso 8: 

“Mas, o que diz? Perto de ti, está o que, está a palavra, 

Em tua boca e em teu coração. 

Esta é a palavra de fé que pregamos: que, se confessares, com o que, com tua boca que Jesus é o 

Senhor, e creres em teu coração que Deus o levantou dos mortos, serás o que, serás salvo. 

Porque, com o coração se crê, para? justiça, 

Mas com a boca se confessa para salvação.” 



 
Deus tinha que pegar a boca e dar-lhe bom uso. Deus teve prazer nisto. “Não só de pão viverá o 

homem, na parte física, senão de toda palavra que sai da boca de Deus” (Mateus 4:4). De Deus já 

saiu, agora falta que saia de ti. E o uso correto de tua boca vai te ativar ao máximo o pacto, isso é 

o que eu quero te ver, ativado para que caminhes na altura que Cristo sempre quis que 

caminhasses, mas lhes vens estorvando com tua obra, com tua lógica, com tuas teorias, 

estorvastes e o espírito está entristecido e não pode operar porque estás te metendo por um lugar 

que não agrada a Ele. Ele estabeleceu que era por fé, e se é por fé é pela boca, o corpo não atua. 

Lhe estorvas. Tu estorvas muito ao espírito com tuas obras, com tuas atividades, com teus 

pensamentos. Deus necessita tomar o que… 

Imagine que, nesta noite, Deus tome tua boca. –Pois, veja, já o aperfeiçoei em espírito e agora 

está me dando a língua com seu corpo físico. E, se o faz, da mesma forma que a língua 

contamina tudo (não parte), todo o corpo para o mal, imagine que Deus agarre hoje tua boca e 

diga: “Agora vou lhe dar as vitórias que ele não teve com jejum, as vitórias que ele não teve com 

esforço, tudo o que ele quis fazer, todas essas depressões, agora, com a boca, vou ensiná-lo a 

ativar todo o pacto. E, com a boca, ele dirá: -Mentira de depressão, vá de mim-, e a depressão vai 

fazer assim. –Eu estou são, eu estou completo, eu estou em Cristo Jesus- com a boca você vai 

ativar. 

E, então, atente bem, as obras da lei são outra história, as obras da fé são outra história. As obras 

da lei são os esforços que você produz, as obras da fé são o que tua boca diz, e então, o que você 

diz põe em ação a tua fé. Por isso, 

Hebreus 13:20-21, diz: “Fazendo ele em nós o que é agradável diante dele mesmo”. Você pode 

imaginar isso, que paradoxo? “Fazendo ele em vós o que é agradável diante dele”. Aqui você não 

está representando nenhum papel, nem o representarás. É Ele quem o faz. O único papel que 

você faz é que lhe emprestas a boca. Os peixes morrem pela boca, por aí você vai morrer, e vai 

viver. Vais morrer e vais viver. 

Veja o que diz Hebreus 10:17. 

“Assim que a fé, é o que? Pelo ouvir, e o ouvir, pela palavra de Deus.” 

Por isso é que não há atividade em tua carne. Não há contribuição carnal tua, para nada. Veja, a 

fé vem, veja, pelo que você ouve, mas a fé é pelo ouvir a palavra, não o ouvir qualquer coisa. Se 

te metes com qualquer outra coisa, não há garantia por parte de Deus para te dar vitória. 

Romanos capítulo 1, verso 17, diz “que no evangelho, a justiça de Deus se revela por fé e para 

fé”. “Por fé e para fé”, como quem diz: -Por fé és salvo, e para fé segues sendo, salvando-te de 

todos os problemas que vem por aí. 

Porque na lei diz que o homem vivia pelo que fazia, não pelo que falava. Romanos 10:3-4, diz 

isso, “que o fim da lei é Cristo”, porque na lei o homem vivia pelo que fazia, mas no pacto de 

graça o homem não vive pelo que faz, vive pelo que crê. 



 
-Pastor, e por que isto está tão adulterado? Porque a igreja de hoje, quase toda a teologia, fez 

uma mescla de dois pactos, sem se darem conta mesclaram os dois pactos e, então, essa mescla 

produziu o que aconteceu até o dia de hoje. E meu propósito é separar esses dois pactos. Porque, 

se você não os mescla, você é de letra e, ao mesmo tempo, é de espírito; às vezes está no espírito 

e às vezes está na letra. 

Por isso, o Senhor diz: “Quando se converterem ao Senhor, o véu lhes será tirado”, 2Cor.3:16. 

Ai, pai, Paulo disse: “Quando se converterem ao Senhor”, foi dito aos coríntios. Parece que 

Paulo disse: -Esta gente parece não convertida, rapaz. Olhe, e que vivendo pela lei, aí eu posso 

falar, aí eu era um perfeito, e esta gente tratando-. Paulo foi um fariseu; zeloso, estrito, intocável, 

irrepreensível e, quando via os discípulos, a Pedro, com todo aquele legalismo: -Mas, veja o 

rapazinho, Pedro, tratando agora de cumprir um pacto que –isso- eu vivi à perfeição. A justiça 

não é por isso-. 

“Mas o justo viverá pela fé, e se retroceder a viver por fé, não agradará a minha alma”, Rom1:17. 

Você não pode retroceder de viver por fé. Você foi salvo por fé e segue vivendo por fé. E, o que 

é fé, pastor? Pois, a certeza do que se espera, de que tudo já está feito, Heb.11:1. 

Você não pode estar com isso: -Bem, se for possível...- Não, não, não. Deus diz, eu creio e 

acabou. E as pessoas verão essa atitude em você. Porque, veja, tão logo você se põe a crer assim 

e acontecem umas mudanças no teu rosto, na atitude, as pessoas te veem gozoso. Algo acontece 

em seguida. Desde que você se mete em fé, como que alguém te diz –Olhe, o que está 

acontecendo com você? Já te perguntaram isso, verdade? Porque é que se te mete como uma 

certeza e se te cura o rosto, se te curam os tecidos da cabeça... Eu não sei, se te curam tantas 

coisas... 

Paulo teve que dizer aos coríntios: “Examinai-vos, para ver se estais na fé”, 2Cor.13:5. Assim 

disse aos coríntios, com todas as línguas, com todos os prodígios e as maravilhas: Examinem-se, 

se vocês não sabem nem em que creram. 

Então, Isaías diz: “Este será meu pacto”, Is.59:21, a boca. É bem importante que tua boca esteja 

em linha com Deus. 

-Sim, pastor, mas tem que ter cuidado, porque este corpo físico é muito malcriado, e se nos 

vamos por isso da boca, o corpo se vai à deriva, e viveremos como nos der na cabeça-. 

Você não tem que estar tratando de ajudar a Deus e se preocupar com essas coisas. Você sempre 

quer ajudar a Deus. A pessoa prega a verdade e sempre tem alguém por aí dizendo: -Esqueceu de 

dizer isto-. Mas, veja, se Deus te diz para viver pelas palavras que saem de tua boca, prove 

primeiro para ver se funciona. Eu levo anos vivendo pelo que falo. 

–Pastor, você não jejua? 

Não, não jejuo nada. Você quer? Eu já deixei isso. Estive doze anos jejuando, e a coisa ficava 

pior. Bem, se o Senhor disse a seus discípulos, quando vieram e disseram ao Senhor: -Olhe, teus 

discípulos não jejuam, Mat.9:14-5. 

E o Senhor lhes disse: -Mas, como vão jejuar, quando o noivo e a noiva estão em festa. Se eu 



 
estou aqui… Qual é a ideia? 

Ele estava ali na frente deles. Você sabe onde está agora? (Aponta para si mesmo). Ele está aí 

para sempre. 

Por isso é que nos rechaçam tanto em Miami, muita gente, porque é que a carne vê a morte que 

se aproxima. É como os bois; os bois, você os vê correndo por todo o campo e você vê os bois aí 

tranquilos, mas quando o dono decide matar um desses bois, eles pressentem, porque eles sentem 

o cheiro de que, de sangue. O matadouro, eles o cheiram e empacam aí, -espere, para lá não vou-. 

E os cristãos carnais, os que servem ao ventre e à mente carnal, quando você lhes prega graça, 

ficam sérios. Você não vê que a graça vem jogar no chão o que tem que ser jogado no chão... 

Paulo disse: “Nós, os que nos gloriamos em Cristo, e não temos confiança na carne”, Fil.3:3. E 

ele disse: “E, se alguém pudesse confiar na carne, eu ainda mais; circuncidado ao oitavo dia, da 

tribo de Benjamim.” Rapaz, sacou umas divisas e disse: “E os tenho por lixo”, Fil.4-8. E até que 

você não considere tudo o que é carne por lixo, não reinarás neste reino. Estarás no reino, mas 

estarás atado, triste. Se você quer reinar, você tem que jogar no chão tudo o que é carne. E isso é 

o que você é, carne, no corpo, ainda que no espírito és igual a Jesus Cristo, 1Cor.6:17. E Jesus 

Cristo está esperando que tua carne caia em terra, para dizer: -Aqui mando eu, e eu vou fazer o 

que te prometi. Eu te prometi vida em abundância. (Aplausos) 

-Pastor, e se não funcionar? 

Mas, teus esforços funcionaram para ti? Seja honesto. Temos que lutar aí, tu sabes, a cristal 

brilhante. Transparente. Funcionou este sistema legalista que você conheceu até agora? Não! 

Não funcionou para os líderes, não funcionou para os pastores, não funcionou para nenhuma 

igreja. Ao contrário, seus grandes representantes estão caindo. Por que? Porque não honraram o 

pacto em todo o seu conteúdo. O homem tem estado aí, e se o homem tem estado aí, Deus não 

respalda isso 

. 

Hebreus capítulo 4, verso 1: 

“Temamos, pois, não seja que, permanecendo ainda a promessa de entrar em seu repouso, algum 

de vós pareça não havê-lo alcançado.” 

Você sabe por que diz, “pareça não havê-lo alcançado”? Porque, em si, você já está em repouso, 

posicionalmente; o que é possível é que você não o esteja experimentando em atitude. 

-Pastor, e por que você pensa que todos já entramos no repouso? 

Porque a palavra de Deus não retorna vazia, e para Deus não retornou vazia. Ele vê a todos os 

crentes no repouso, mas eles não o estão experimentando, porque não lhes foi revelado. Diz: 

“Temamos, pois, que, permanecendo a promessa, algum pareça não tê-la alcançado”. 

Agora, por que? Vamos seguir lendo, verso 2. 



 
“Porque também a nós se nos foi anunciado a boa nova, como a eles; mas não lhes aproveitou o 

ouvir a palavra, por não ter sido acompanhada 

de que? de fé nos que a ouviram.” 

-Pastor, e de que ia acompanhada, se não ia acompanhada de fé? Por que se sabe quando se 

acompanha com fé e quando não se acompanha com fé? 

Se não se acompanha com fé, com que se acompanha? Com obras. 

Você tem que entender que todos os teus esforços, todos os teus desígnios, conforme tua força, 

teu sobrenome, teu estado econômico, tudo o que tens em carne, neste reino não funciona. Nem 

carne nem sangue herdarão no futuro, 1Cor.15:50, mas agora mesmo não herda, tampouco. Nem 

carne nem sangue herdam neste reino. 

-Pastor, e o que podemos fazer? 

Muito. 

-O que podemos fazer, pastor? 

Muito. 

-Ai, pastor, é que você não sabe os problemas que eu tenho. 

Esses problemas vão virar pó, quando você se meter em fé. Quando você se meter em fé, 

imagine, é para ver as coisas que não são como se fossem. Olhe, é que caminhas em repouso. 

Desde que Deus me revelou isto, isto foi uma coisa terrível. O único problema que tenho é que as 

pessoas não me entendem. Digo, devo modificar isso: Muitos me entenderam. (Aplausos) 

Mas, a primeira tendência é: ‘Falso profeta’. Certamente, lhes soa diferente. 

-Isso me soa diferente-. Certamente que te soa diferente, se te pregaram um evangelho falso por 

tantos anos, quando aparece o verdadeiro evangelho, de momento você diz: -Isto parece falso-. É 

que isto faz tão bem que não pode ser falso. 

A mim me fez muito bem. Veja, a primeira coisa que me fez foi viver em descanso. Outra coisa 

que me fez, me faz amar ao próximo, mas de uma forma preciosa. Não posso ferir a ninguém, 

porque é que eu me vejo no lugar deles. Então, sabe o que me faz ver? Me faz ver a semente de 

Cristo nos demais e, quando vou machucar, ouço uma voz: -José, você está dando a si mesmo, se 

Cristo está em você e se você está nele-.  

Ah, e então, a igreja funciona de uma forma maravilhosa. Por exemplo, não há divisões, não 

ciúmes, porque cada um está tão ocupadinho aí com Cristo, que não dá tempo para colocar o 

dedo em ninguém, nem estar criticando. 

Isto é demasiado bom. Vamos ver aí em Hebreus 4, verso 2: 

“…mas não lhes aproveitou o ouvir a palavra, por não ir acompanhada de fé nos que a ouviram.” 

Deves entender que a fé só se manifesta pela boca. A fé se manifesta, primeiramente, pela boca. 

Depois, ao você falar a palavra, atente bem, ao você falar a palavra, confessando-a, crendo nela, 



 
o espírito produz em você o querer como o fazer. Depois que a recebes, crês nela: -Pai, esta 

palavra é minha. Eu a recebo, eu creio-, então, o espírito começa a produzir “o querer, como o 

fazer, por sua boa vontade”. Isso se chama “os que são dirigidos pelo Espírito de Deus, estes são 

os filhos de Deus”. Ou seja que, de momento, você se converte em um instrumento, um vaso de 

barro, onde há um tesouro e o tesouro é o que manda, não o barro. 

Hoje, os cristãos estão assim, o barro está em cima e o tesouro em baixo. Porque não mesclaram 

a palavra com fé. Então, eles estão se esforçando, e vem as campanhas de avivamento. Você crê 

que eu me atrevo a me por a orar aqui por uma campanha de avivamento? Isso é perda de tempo, 

se o avivamento está. Você sabe onde está? Perto de tua boca e perto de teu coração. 

E, depois, começam os problemas, e o pastor diz: -Mas é que eu não entendo. Como é possível 

que eu, que sou teu servo… Eu, que te amo tanto, e –olhe- eu não aguento um problema mais. Eu 

penso que Deus faz assim, (tapa os ouvidos, põe as mãos na cabeça). “Meu povo perece”, Oséias 

4:6. Não é que meu povo está por perecer, é que perece. Deus os vê. “É o meu povo que está 

perecendo, porque lhe falta o conhecimento”, porque é que não está a fé. E sem fé é impossível 

agradar a Deus. 

Imagine que dessem uma permissão a Paulo para que descesse aqui por dois ou três diazinhos. 

Eu estou seguro que Paulo diria: -Eu estava esperando uma igreja assim, que lesse este pacto, tal 

e como eu digo-. Você sabe que Paulo se foi triste. Paulo se foi muito triste, vemos lá em Atos 

20, quando foi se despedir, disse: -Vejam, irmãos, eu não evitei declarar-lhes todo o conselho da 

verdade, em três anos-, todo o conselho da verdade pode ser dado em três anos, não evitei. Mas, 

irmãos, olhem, eu sei que depois de minha partida vos reduzirão à escravidão-, Atos 20:29. Ele 

disse e foi assim que aconteceu. –Vos reduzirão à escravidão, e de vós mesmos se levantarão 

homens que vão, que não perdoarão o rebanho. 

Bem, quando Paulo se encontrou com o aguilhão da carne, as insuficiências de um ministério tão 

grande, um homem que ressuscitava os mortos, um homem que era um tremendo homem de 

Deus, com uma encomenda para nós, os gentios; quando viu todas as insuficiências do corpo, foi 

e disse: -“Senhor, tira-me este aguilhão”. Não vou poder funcionar como o grande apóstolo dos 

gentios com este aguilhão. 

E Deus lhe disse: “Paulo: Basta-te minha graça”, 2Cor.12:7-9.  

-Mas, não tem um jejunzinho, umas coisinhas por aí, um retirozinho no monte que possa ajudar 

isto. 

-“Basta-te minha graça”. 

-Mas, um pouquinho de lei. 

-Não. Basta-te minha graça. 

Três vezes lhe disse: Basta-te minha graça. 

E você sabe o que fez, quando começou a ver o corpo de degradação? Disse: -Agora, vou me 

gloriar em que sou débil. Você sabe o que fazem os crentes de hoje? Buscando ser fortes em 



 
carne. E Deus diz: -Se eu te conheço, rapaz… Olhe, eu conheço teu passado, teu presente e teu 

futuro, e com tudo isso, te amei “com amor eterno”. 

A Jeremias foi dito: Jeremias, o que acontece contigo? 

-Senhor, este povo é tremendo, tu sabes que vão me matar, também. 

-Jeremias, e o que queres que eu te diga?  

Jeremias lhe disse: Diga-me o que lhes direi, porque os demais já lhes disseram, e os mataram.  

-Olha, Jeremias, vou te dar um toquezinho do que você vai lhes dizer, olhe: Antes que tu fostes 

formado no ventre de tua mãe, eu já te conhecia, e te escolhi por profeta, Jer.1:5. 

E parece que Jeremias disse: -Isso cheira a predestinação... E você sabe que, se eu digo que sou 

predestinado…, o povo não me recebe. Se assustam. 

Deus lhe disse: Pois, Jeremias, veja, eu te escolhi desde antes da fundação do mundo, tenho 

lembrança de ti. E, então, pois, quando tu eras formado no ventre de tua mãe, porque te foi dado 

um corpo, te foi dado um corpo. 

-Como que me foi dado um corpo? Ou seja, que eu tenho existência anterior ao corpo? –Mas, 

não ouves que te conheci antes da fundação do mundo. 

-Ah, mas isto está interessante. 

Rapaz, veja, se você chega a compreender esse precioso plano, se te cura até o máximo. Se você 

chegar a saber quem você é em Cristo, ficas são, te esquecerás até de onde viestes, rapaz. Aquele 

que é órfão está sempre dizendo: -É que eu não tive pai nem mãe, me sinto muito mal, necessito 

que me ajudes-. De momento, diz: -Que pai nem mãe, rapaz, eu tenho um passado glorioso. Eu 

fui conhecido antes da fundação do mundo. Eu não sou um acidente aqui, que fui lançado em 

terra, Efé.1:4. 

Estas coisas, o povo não conhece. Ah, e quando as ouve, ouvem som de trombeta diferente. Você 

se lembra quando Jesus falava aos fariseus, que não o entendiam? E Jesus lhes disse: -Bom, se 

vocês são filhos de Abraão, por que vocês não entendem minhas palavras? Porque antes de 

Abraão, eu sou. 

-Como que você é antes de Abraão, se você tem trinta anos? 

-Não. É o corpo que tem trinta anos, mas eu sou antes de Abraão. 

-Não, que Moisés… 

-Ora, Moisés falou de mim. 

-Mas, como pode ser? Quem é este que está aqui? 

Agora, veja o que lhe disse Jesus: -Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês entenderiam minhas 

palavras. 

-E, de quem nós somos? 

-“Vocês são de vosso pai, o diabo”, João 8:44. 

Porque nem todos os de Israel são descendentes de Abraão. 

Vamos a Hebreus 4:8. 



 
“Porque se Josué lhes tivesse dado o repouso, não teria falado depois sobre outro dia. 

Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. 

Porque aquele que entrou em seu repouso, também repousou de suas obras, 

como Deus das suas. 

Procuremos, pois, entrar naquele repouso, 

para que ninguém caia em semelhante exemplo de desobediência. 

Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, 

E mais cortante que toda espada de dois gumes; e penetra 

Até dividir a alma e o espírito, as conjunturas e os ligamentos, e discerne os pensamentos e as 

intenções do coração. 

E não há coisa criada que não seja manifesta em sua presença: antes, todas as coisas estão 

desnudas e patentes aos olhos daquele a quem temos que dar conta.” 

Aqui não há carne que se salve, dizendo: -Não, você não me conhece, pastor. Eu sou uma ‘boa 

pessoa’-. Você não é nenhuma ‘boa pessoa’. 

A Bíblia diz que não há ninguém bom. 

-Olha, pastor, é que você não me conhece. 

Jejeje. Se aqui nos conocemos todos. Rapaz, se eu fosse me aproveitar disso, eu me fazia um 

profeta desses. Você sabe essas igrejas que saem: Olha, aqui tem alguém que está pensando isto-. 

Certamente, em qualquer igreja tem alguém pensando algo assim. 

Quando você conhece a Adão, esses falsos profetas abusando. Há muitos abusos entre o povo de 

Deus. Eu gostaria de poder alcançá-los a todos, se pudesse. Cada vez que eu vejo um de vocês, 

que vem de outra igreja e me diz: -Pastor, o Senhor me disse que eu viesse a esta igreja-. Você 

não sabe o regozijo que eu sinto. Se eu fosse um hipócrita, te diria: -Ai, irmão, quanto me dói 

que você tenha deixado sua igreja... Bem, mas, por enquanto, fique aqui -. 

Rapaz, eu não quero que você volte. Eu quero que você fique aqui, porque eu sei o que Deus vai 

fazer contigo aqui. Isso é como se eu fosse um funcionário do governo, e passasse por um lugar, 

e visse que há um bebê que o pai o está matando e não lhe dão alimento, e o vejo cheio de 

baratas, ‘child abuse. Então, pois, digo ao bebê: -Ore ao Senhor, para ver se ele te quer fora daí-. 

Os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz, o governo o tira em seguida, ‘child 

abuse’ (abuso infantil). Tira-o para fora. Tirem-no-. 

Pois, se eu vejo uma ovelha levando pauladas na igreja tal, e ela está morrendo, e eu lhe vejo os 

ossos assim... e me diz que está em vitória, mas é mentira. E eu a vejo assim, pois eu digo: Olhe, 

se pudéssemos sacá-la dessa igreja... Isso é ‘lamb abuse’, abuso das ovelhas. A tiro em seguida. 

Trago-as para cá, rapaz, e a alimento com erva fresca, até que veja a ovelhinha bem gordinha, 

bem bonita. 

 


