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Introdução 
O mundo jaz no maligno. (1ª João, Cap. 5, verso 19). 

As pessoas sofrem cada dia mais com as pressões da vida. 

Casamentos rompidos, namoros doentios, relacionamentos que não vão em frente, 

amizades desfeitas, dificuldade de comunicação no trabalho, doenças psicossomáticas 

e outras carniças. 

Muitas pessoas têm experimentado o estresse, a ansiedade, a depressão e, em alguns 

casos, ultrapassando as raias da loucura, são acometidas de esquizofrenia, 

necessitando de internação em hospitais psiquiátricos (Manicômios). 

O livro mostra que, mesmo experimentando alguns desses tormentos, podemos 

enfrentá-los em paz, ser curados e libertos desse manicômio mental que nós próprios 

criamos. 

Somos formados por Corpo (Soma), Alma (Psique) e Espírito (Pneuma); cada um 

desses elementos influenciando o outro e, consequentemente, a nossa vida. 

 A palavra de Deus tem o poder de harmonizar esses elementos e nos trazer PAZ e 

SAÚDE. 

Deus colocou em suas mãos “um presente”, revelações divinas que irão curar suas 

emoções, para depois você ajudar outras pessoas a curarem as suas. 

Este é o projeto de Deus para você, pois este livro não chegou em suas mãos à toa.   

Então, não perca tempo, vá direito à leitura! 

Deus conta com você! 

 

 Pr. Ricardo W. S. Guimarães. 
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HOMENAGEM 

ESPECIAL..... 

Em 24 de novembro de 1988, entreguei (no 24º curso de EMAÚS-DF), 

definitivamente, minha vida a DEUS.  

Em 1993, conheci Ana Márcia Carvalho Moreira, Marcinha (uma serva de 

Deus), nos retiros espirituais inacianos com os Jesuítas (S.J). Nessa 

oportunidade, conversamos sobre a necessidade de levar a palavra de Deus e, 

consequentemente, cura espiritual, emocional e interior para as Comunidades 

Carentes (Comunidades Eclesiais de Base) em Samambaia-DF. Saudades do Pe. 

Antônio Fernandes BRANDÃO S.J. 

Iniciamos um trabalho nas Comunidades Eclesiais de Base em Samambaia-DF 

(hoje Igreja de Santo Inácio de Loyola – sinto-me orgulhoso de ter colocado os 

primeiros tijolos na sua fundação). Depois, fui convidado por Márcia para um 

retiro espiritual de 10 (dez) dias em Fortaleza - Ceará, em um lugarejo distante 

da capital: Águas Belas – Caponga-CE. 

Márcia me apresentou o trabalho do Pe. Jesuíta Antony de Mello S.J (Livro: 

Liberto de Tudo), que tratava de cura interior. 

Depois daqueles dias, em Fortaleza-CE, nunca mais fui a 

mesma pessoa. 

Casei no dia 7 de maio de 1994 (com o amor da minha vida, Stefânia 

Lopes, e, após 6 anos, Deus enviou nossa filha amada, Daniela Lopes – hoje 

com 18 anos) e passei a servir ao Senhor Jesus congregando nas igrejas 

evangélicas (sem, contudo, me esquecer dos irmãos cristãos que deixei na 

Igreja Católica e dos amigos Jesuítas que conheci através do saudoso Pe. 

Bradão S.J - um guerreiro - e de reter os ensinos bons que lá recebi, aliados 

aos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, os quais recomendo).  Na 

Igreja Evangélica, tive contato com as obras do Pr. Jersey Cardoso (Cura 
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Interior), Joyce Meyer (Campo de Batalha na Mente), Augusto Cury (várias 

obras sobre cura emocional e ansiedade) e Paul Tournier (Os fortes e os 

fracos), entre outros autores especializados no tema (cura interior), e, após 

receber várias MOÇOES divinas provenientes do Espírito Santo de Deus em 

minha vida e buscar a Deus com todas as minhas forças, decidi concretizar 26 

anos de pesquisa sobre o tema cura interior e escrever a presente obra.  

Esclareço que este não é um livro de AUTOAJUDA, mas de ajuda do alto, do 

poder curativo do Espírito Santo de Deus. 

Agradeço a Deus, em primeiro lugar, e a minha esposa Stefânia pela 

compreensão das horas furtadas de nosso convívio enquanto escrevia esta 

obra. Peço desculpa à minha filha Daniela pela ausência quando me debruçava 

neste opúsculo.  Obrigado, Marcinha, pelo pontapé inicial! Creio que esta obra 

irá curar muitas pessoas e, se Deus permitir, tirar muitos do manicômio pela 

porta da frente! 
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P r e f á c i o – 1 

 

Como psicóloga, noto que as doenças psicossomáticas 

estão relacionadas a “feridas emocionais” que não são curadas e 

se convertem para o corpo sobre a forma de enfermidade. A 

partir da leitura deste livro, pude perceber que todos nós 

passamos por momentos difíceis, de perdas, frustrações.... Porém, 

o indivíduo que tem sintonia com Deus e entendimento da sua 

palavra, sabe lidar melhor com estas situações, tirando lições de 

vida e aprendendo com elas. Quando não há este conhecimento, 

os contextos conturbados de nossa vida, podem se tornar “portas 

abertas” para diversas patologias, ou seja, adoecimento físico e 

mental, levando a perda da paz interior. A falta de obediência a 

Deus e do conhecimento e seguimento da sua palavra causam 

sofrimentos que desencadeiam conflitos que se transformam em 

doenças da alma. Sugiro a leitura deste livro tendo em vista que 

a experiência do autor ensina que podemos reescrever nossa 

história ao atravessar momentos difíceis da nossa existência, 

sem, contudo, precisar surtar. 

     Patrícia B. Santos 

              Psicóloga Clínica 

                                    Especialista em análise do comportamento 

patbsantos75@gmail.com 
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P r e f á c i o – 2 

 

As doenças psicossomáticas estão cada vez mais presentes 

na nossa sociedade, seja porque olhamos cada vez menos para nós e 

passamos a vida despercebidos sobre o que sentimos, pensamos ou sobre 

quem realmente somos, ou seja, porque mesmo percebendo não paramos 

para cuidar da coisa mais importante: nós. Vivemos na era do 

conhecimento, criamos teorias, dominamos os mais complexos temas, 

mas somos carentes de autoconhecimento. A psicossomática nada mais 

e que o seu corpo falando, expressando os seus sentimentos, "gritando" 

por ajuda. Com a leitura desse livro conseguimos entender como se 

originam as doenças psicossomáticas, o que podemos fazer para evitá-

las e tudo isso dentro de uma perspectiva cristã, uma proposta de cura 

por meio da palavra de Deus, mostrando que com o perdão, com a 

entrega ao amor de Deus, conseguimos encontrar alívio e vencer essa 

doença. Por isso, te convido a embarcar nessa experiência, descobrir as 

maravilhosas oportunidades que a vida nos da e conhecer os valiosos 

ensinamentos e ferramentas que o autor tem para compartilhar. 

 

Verônica Schielke Lemos 

      Psicóloga 

vschielke@gmail.com 
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Nota da Revisora 

 

Eu, particularmente, fui muito tocada com a leitura do livro e 

aprendi muito. Recebi cura na minha alma (tomei posse) e 

agora sei como ajustar o meu "Centro de Controle", a minha 

"Sede das Emoções" para não cair em sofrimentos e doenças 

psicossomáticas desnecessárias... 

Concluo que tudo que foi escrito está embutido no que Deus nos 

fala em Romanos 12:2: 

“E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela 

renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a 

boa, agradável e perfeita vontade de Deus.”  Romanos 12:2 

  

RENOVAR A MENTE É APRENDER A CONTROLAR A SEDE 

DAS EMOÇÕES, E TEMOS QUE FAZÊ-LO TODOS OS DIAS... 

PARA QUE EXPERIMENTEMOS A BOA, PERFEITA E 

AGRADÁVEL VONTADE DE DEUS EM NOSSAS VIDAS!!! UMA 

VIDA SARADA E LIBERTA PELO PODER DE DEUS QUE AGE E 

OPERA EM NÓS. 

Agradeço profundamente a honra de ser colaboradora desta 

obra, porque creio no poder de Cura através da Palavra de Deus, 
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e creio também que o autor foi chamado para realizar coisas 

tremendas, em nome de Jesus Cristo. 

As palavras escritas pelo autor irão alcançar muitos horizontes e 

salvar vidas, libertar cativos e o nome de DEUS SERÁ 

GLORIFICADO!!! ASSIM EU CREIO!!!!! 

NÃO TENHO DÚVIDAS QUE VIDAS SERÃO SALVAS E PESSOAS 

SERÃO CURADAS DE SUAS "CARNIÇAS" APÓS ENTRAREM EM 

CONTATO COM ESTA OBRA.  

Grande abraço de quem te admira e te respeita muito!!! 

Aliás, você, Fana e Dani são bênçãos na minha vida, tesouros 

preciosos que guardo em meu coração... Mas essa parte de 

agradecimentos e de coisas que eu tenho pra falar pra vocês antes 

de ir para o Rio de Janeiro, vou deixar pra outro "capítulo"... 

    Ieda Bianca Araújo 

  Licenciatura - Letras 
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DESENGANADO 

Nós temos o costume de pensar que o nosso problema é incurável e, 

por isso, nos colocamos na posição passiva diante das dificuldades. 

Internalizamos o conceito errôneo de que “somos perdedores”, de que não 

temos mais nenhuma chance e que desistir da Cura é a solução mais fácil. 

Se você acha que seu problema é grande ou incurável, vou te contar 

uma história..... 

Aos 10 anos de idade sofri abusos. Eu era ainda muito criança e não 

tinha entendimento da seriedade daqueles atos e das feridas que iriam produzir 

na minha alma. Não tinha noção do que estava acontecendo. Fui levado 

também para reuniões demoníacas e consagrações diabólicas. Por muitas vezes 

meu quarto era cenário de sessões demoníacas. Aquele cenário era o mesmo 

onde eu tentava dormir quando acabavam aquelas sessões. Por milagre, 

cansado e aterrorizado, pegava no sono. 

Por si sós, os dois fatos narrados acima já bastariam para que eu fosse 

infeliz e uma pessoa emocionalmente abalada; entretanto, meus problemas não 

ficaram somente nisso. 

Como não tinha nenhuma orientação cristã, segui em frente naquilo que 

vivia e aprendia: a carnalidade.  

Como a palavra de Deus diz, “um abismo atrai outro abismo” (Salmo 

42). O sentido para mim era viver o que a carne me proporcionava, não me 

importando aonde aquilo iria me levar e, tampouco, como iria acabar. 

Hoje entendo que foi pelo cuidado de Deus que não peguei nenhuma 

doença sexualmente transmissível e/ou bandidos não me mataram porque Deus 
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tinha um propósito a realizar na minha vida: hoje entendo que ELE me usaria 

como um vaso de Cura em suas mãos para ajudar as pessoas.  

O segredo para você que está lendo este livro é CRER que o seu 

problema tem CURA, pois Deus quer te libertar para que você possa servi-lo e 

amá-lo e ser usado como um vaso na mão do oleiro, e este oleiro é DEUS. 

Voltando ao meu testemunho pessoal, a minha ALMA, que é a sede das 

emoções, já estava em estado de putrefação (podre e morta) e as minhas 

emoções (ALMA) destruídas. O espírito da depressão (acreditem, é um 

espírito maligno) me rondava como um mosquito insistente ronda um 

pescador na beira de um rio, querendo, a todo custo, picá-lo.  

Com isso, nesse mar de pecados, o “START” aconteceu. Fui acometido 

de uma DOENÇA PSICOSSOMÁTICA. Surgiu do nada, sem causa aparente, e 

fui desenganado por uma junta de renomados neurocirurgiões de um dos 

melhores hospitais do Brasil. Eles disseram que a solução para mim seria 

amputar o nervo/músculo ligado à minha coluna cervical, pois havia uma 

distonia cerebral – um nervo que se movimenta involuntariamente, fazendo 

com que o meu rosto tivesse vários espasmos, girando para todos os lados 

(doença que afeta o SNC Sistema Nervoso Central) e, com isso, eu poderia ficar 

aleijado. O diagnóstico era: incurável, deficiente para o resto da vida... Mas 

Deus, por sua grande misericórdia, permitiu a cura antes da cirurgia.   

A propósito, abro aqui um parêntesis para explicar a diferença do 

significado de Graça e Misericórdia, para que fique claro como é a atuação 

de Deus na nossa vida:  

Graça: você recebe de Deus aquilo que você não merece; 

Misericórdia: você não recebe aquilo que você merece (o castigo, os 

verdugos, falarei dos verdugos mais adiante). 

Orei, pois, ao Senhor Jesus, e pedi PERDÃO pelos meus pecados e a 

CURA veio quase que instantaneamente. 

Uma informação de utilidade para os portadores de distonias cerebrais: 

Se você quer saber se a distonia cerebral é de origem psicológica ou orgânica, 
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basta observar se, em repouso (descansando ou dormindo – peça para alguém 

observar enquanto dorme), a distonia permanece ou continua. Se continuar em 

repouso, é distúrbio neurológico; se parar com repouso, é psicológico, de fácil 

cura. Muitos torcicolos espasmódicos são de fundo psicológico e não 

neurológicos. No meu caso, a falta de perdão “abalava meus nervos”, agitava 

as minhas emoções e o quadro se agravava. 

Decidi entregar, definitivamente, minha vida a Deus em 24/11/1988, 

data que considero meu aniversário espiritual. Tive uma experiência profunda 

com o perdão de Deus (no 24º Curso de EMAÚS, ainda na Igreja 

Católica), aprendi a me perdoar, liberar perdão e aceitar o perdão de 

Deus. Entendi que Deus não se lembra mais do meu pecado – Hebreus Cap. 

8, 12 “...não me lembrarei mais dos seus pecados”. Apliquei os princípios 

de Deus na minha vida e fui curado milagrosamente. Por isso, decidi escrever a 

presente obra para abençoar a sua vida também. 

Várias foram as tentativas do Diabo para tirar a minha vida antes da 

conclusão do livro. A primeira foi quando eu tinha 02 anos de idade. Minha mãe 

tinha saído para o trabalho e deixou uma faxineira tomando conta de mim. Em 

um determinado momento, essa mulher deixou perto do berço uma caixa de 

fósforos. Não deu outra: peguei a caixa de fósforos e comecei a riscar os 

palitos, e um deles acendeu. Assustado, joguei o fósforo aceso no berço. A 

diarista/babá estava na área de serviço, com a máquina de lavar ligada e 

ouvindo seu radinho, como de costume, e, por isso, não deu conta do incêndio. 

Eu iria morrer carbonizado. 

 Foi, então, que Deus achou por bem enviar um ANJO (eles existem) no 

local de trabalho da minha mãe. Ela estava trabalhando e, conforme ela mesma 

contou, teria visto a imagem de um homem que brilhava muito (ANJO DE 

DEUS) e, em seguida, veio a minha imagem na mente dela. Ela ligou 

imediatamente para casa para ver se estava tudo bem comigo e, para sua 

surpresa, a mulher foi no quarto e viu que a fumaça já tomava conta de todo o 

quarto. O berço estava em chamas e eu lá dentro fazendo um pequeno esforço, 

tossindo, e falando: “Afuu... Afuuuu...!” Graças a Deus, recebi o livramento e 

fui salvo. 



14 
 

A segunda vez foi quando eu já tinha uns 16 anos, após ter saído de 

uma churrascaria (lembro-me que ficamos comendo por muitas horas). 

Convidei meus primos para irmos andar de patins no gelo no Barra Shopping-

RJ. Tive uma má digestão seguida de tontura e desmaio, tomei um tombo, bati 

a cabeça no gelo e fiquei desacordado por muito tempo. Tive perda parcial da 

memória, fui parar em dois hospitais e, graças a Deus, não morri. 

A terceira vez eu tinha aproximadamente uns 20 anos. Estava viajando e 

tinha parado em Belo Horizonte - MG para um descanso. No dia seguinte, segui 

viagem para Guarapari-ES. Em que pese ainda não ser Cristão, fazia sempre a 

oração que mamãe me ensinava: “Peça, filho, proteção e permissão a 

Deus antes de pegar a estrada”. Orei ao Senhor, como de costume, peguei 

o carro e tentava achar a saída para Guarapari-ES (BR-262, “Estrada da Morte”, 

como era conhecida na época), sem sucesso. Depois de algum tempo, consegui 

pegar a BR-262 (as tentativas para achar a BR duraram uns 20 minutos). Segui 

viagem, dirigi por 20 minutos e vi algo estranho na minha frente. O carro que 

viajava na minha frente, creio, iniciara sua viagem uns 20 minutos antes de 

mim, tinha acabado de bater de frente com um caminhão Mercedes Bens 1113. 

Todos morreram na hora (toda a família), inclusive um bebê de colo que estava 

estirado na estrada. A imagem foi chocante e aterrorizante. Foi então que tive 

consciência de que até os atrasos e os embaraços tinham a ver com o 

cuidado e o controle que Deus tem com a nossa vida. 

 Até hoje, antes de sair de casa, oro da seguinte forma: "Senhor, me 

adianta e me atrasa no que for necessário para receber livramento e o seu 

socorro durante o dia." 

Uma dica: Quando estiver para viajar, se algo começar a dar errado 

desista ou marque a viajem para outro dia. 

Por fim, antes de concluir o livro, tive três FA (Fibrilação Atrial), mesmo 

estando com o coração bom (todos os testes concluem que não há nenhum 

problema cardíaco ou estrutural no coração, mas, mesmo assim, ele fibrila). As 

reversões só foram possíveis através de cardioversão (choque elétrico com 

desfibrilador direto no coração). 
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Nessas ocorrências, sobrevivi por um milagre de Deus. 

Aproveito para dizer um coisa: “o trabalho excessivo não vem de 

Deus!”  

Lembram-se do que Faraó fez aos Hebreus quando soube que queriam 

tempo para orar e se dedicar às coisas de Deus? Faraó aumentou o trabalho 

deles (Exôdo Cap. 5, versos 6-9) ao ponto de chegarem em casa cansados e 

sem vontade de orar e buscar a presença de Deus.  

Vale o conselho: às vezes, precisamos largar funções de confiança, 

chefias, diretorias e alguns cargos de maior responsabilidade para termos um 

tempo de qualidade e paz espiritual para nós e para nossa família.  

O seu problema, por maior que seja, tem CURA, acredite! Apenas tire 

todas as suas resistências, desconfianças e falta de fé, renda-se à leitura deste 

livro e aplique o que aqui está escrito, deixando que o Espírito Santo de Deus 

faça em você o que muitas pessoas e conselheiros até agora não conseguiram: 

..... Sua CURA...., através da palavra de Deus. 
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UMA EXPERIÊNCIA  

TRANSCENDENTAL 

  

Quando eu era criança, ouvia os mais velhos falarem: “Deus escreve 

certo por linhas tortas”. 

 Como vimos no primeiro capítulo, minha vida estava totalmente torta e 

destruída e Deus a reescreveu a partir daquele momento. 

As pessoas não aparecem na nossa vida por acaso. Creio, são enviadas 

por Deus.  

Portanto, nunca perca a oportunidade de discernir quando Deus envia 

uma pessoa (um anjo) para aconselhar sua vida. Às vezes é um amigo, um 

irmão na fé, um parente, os próprios pais, ou um colega de trabalho – neste 

momento me lembro de Waldir (trabalhamos juntos no Ministério das Minas e 

Energia MME), filho de um açougueiro (já falecido), da Vila Planalto-DF (cidade 

onde moram os primeiros operários que construíram Brasília-DF), que foi um 

vaso usado por Deus para me convidar a fazer o Curso de Emaús, a porta de 

entrada que me levou até Jesus, mudando todo o curso da minha vida. 

Depois da minha conversão ao Cristianismo (24/11/1988 – 24º 

EMAÚS), após ter participado de alguns exercícios espirituais inacianos 

(retiros espirituais promovidos pelos Jesuítas – inclusive, aproveito para 

recomendar os de 8 e 30 dias em silêncio absoluto), em um desses retiros 

espirituais conheci uma autêntica serva cristã de Deus, Ana Márcia Carvalho 

Moreira, ou apenas Marcinha, como era conhecida pelos amigos. Na ocasião, 

conversamos sobre a necessidade de levar Deus e cura espiritual para 
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comunidades carentes. Estava tão empolgado que, na época, comentei com ela 

sobre um projeto de criar um cinema comunitário móvel (na carroceria de 

um caminhão usado, acoplando um projetor, telão e caixas de som) para as 

pessoas carentes, que não tinham condições de pagar um cinema, poderem 

assistir de graça aos filmes, promovendo-lhes lazer a fim de que esquecessem 

suas desgraças, como se possível fosse. Todavia, ainda não consegui realizar 

esse projeto.... ainda ! ! ! 

Alguns dias se passaram e lá estávamos eu, Marcinha e Eduardo (hoje, 

creio, cirurgião dentista) trabalhando em uma comunidade eclesial de base em 

Samambaia-DF, na época um assentamento sem nenhuma estrutura de 

saneamento básico – o esgoto corria a céu aberto e o povo tomava banho na 

forma de um aglomerado de pessoas nos chafarizes instalados nas 

entrequadras (o ano: 1988). Imagine a situação constrangedora: homens e 

mulheres tomando banho juntos, vestidos, apenas, com as peças íntimas 

(calcinha, sutiã e cueca). 

Os migrantes, naquela época, tinham todo tipo de dificuldade: a fome 

era a menor delas. Brigas no lar, separações, casos de pedofilias, agressões, 

furtos, estupros, confusões, mortes, etc. Certa vez, dando assistência a uma 

pessoa, reclamou: - Poxa! Furtaram até meu botijão de gás.... Como vou fazer 

minha comida.... Esse era um dos problemas na época, no início do 

assentamento. 

O esgoto? Corria a céu aberto. Tudo acontecia ali, ao saltar dos nossos 

olhos. 

Quando atendíamos as pessoas, podíamos perceber que todo alicerce 

das discórdias tinha como base um desequilíbrio de ordem emocional ou 

sentimental, tendo como coadjuvante a falta de Deus na família. 

Creio que durante o período que estivemos ali, plantamos algumas 

sementes, apesar de não saber quantas germinariam. Como diz a palavra de 

Deus: “Eu plantei, Apolo regou; mas o crescimento veio de Deus” (1 Cor 3: 6).  
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Uma coisa é certa: a palavra de Deus não voltaria vazia (Isaías, Cap 55, 

verso 11). 

Permita-me incluir um parágrafo bem pessoal aqui, pois neste momento 

sinto uma imensa saudade daquela comunidade (meu primeiro contato com a 

obra de Deus), hoje Paróquia Santo Inácio de Loyola - Samambaia-DF, 

fundada pelo Pe. Walmir Fernandes Brandão S.J (hoje falecido), que 

gentilmente celebrou meu casamento com o amor da minha vida, Stefânia 

Lopes, ou FANA, para os mais íntimos. Agradeço a Deus por terem feito (+Pe. 

Brandão falecido) e por fazer (Fana e Dani) parte do início da minha 

caminhada com Cristo Jesus. 

Retomando o curso, Márcia me convidou para passarmos uns dias em 

Fortaleza - CE. Eu não imaginava que aqueles dias mudariam para sempre o 

curso da minha vida. 

Nessa época, em que pese já ter conhecido a palavra de Deus, ainda 

provava os sintomas das doenças emocionais, pois estava me recuperando 

mentalmente (ainda preso no manicômio mental) daquelas experiências 

vividas e contadas no capítulo anterior. Estava com alto grau de depressão e 

ansiedade e ainda tomava remédios controlados (com tarja preta). 

Chegamos à capital de Fortaleza e, não lembro ao certo, depois de uns 

dois ou três dias, partimos (eu e Marcinha) rumo a Águas Belas, cidade próxima 

de Caponga-CE, para um retiro espiritual independente. 

Eu me encontrava psicologicamente destruído, à beira de uma 

internação em um manicômio (Márcia não desconfiava se quer da gravidade do 

meu quadro, mas foi usada por Deus para me mostrar o caminho da cura) 

quando cheguei a Caponga-CE, considerando que ainda carregava comigo 

remorso dos pecados cometidos, dos quais ainda não havia me perdoado, 

muito embora já tivesse obtido o perdão de Deus.  

O remorso é, de fato, a causa da maioria das doenças psicossomáticas.  

Em Caponga-CE tive uma experiência transcendental. 
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Transcendental é tudo aquilo que ultrapassa a explicação da lógica 

formal ou formalismo da ciência – algo puramente ESPIRITUAL, Místico. 

Orávamos sem cessar. Líamos incansavelmente o livro “Liberto de Tudo” 

do autor Vallés, Carlos G. S.J, Editora Loyola, obra literária já separada 

cuidadosamente por Deus para iniciar a minha formação no ministério de Cura 

Interior. 

Certa noite, depois da leitura de alguns capítulos, fomos orar na praia; 

fazia muito calor e, por isso, resolvi tomar um banho de mar noturno, apenas 

eu. Márcia ficou ali, atônita, arriscando algumas gargalhadas, pois já conhecia 

minhas “maluquices”. Nunca mais esqueci o que aconteceu comigo naquele 

momento. Não sei explicar, só sei que, naquele silêncio quase absoluto (só se 

ouvia o movimento do vento e da marola  das ondas na maré baixa), Deus me 

visitou pela primeira vez... Seu Espírito Santo era perfeitamente audível, e 

passei a entender a visão que Deus tinha de tudo aquilo, ou melhor, a leitura 

que ELE gostaria que eu fizesse. 

Quando eu estava no meu pior momento (depressão, ansiedade de alto 

grau, stress, autopunição, remorsos pelos meus pecados, e na certeza de findar 

internado em um MANICÔMIO por loucura ou tirar a minha própria vida me 

suicidando, algumas vezes pensei nisso), ainda sem conhecer o amor de Deus e 

sua Misericórdia, me perguntava por que Deus permitira que eu passasse por 

tudo aquilo. 

Naquela noite, percebi, claramente, o que ELE (DEUS) queria comigo 

naquela fraqueza em que eu me encontrava (DEUS SE REVELOU A MIM e eu 

entendi que poderia ser um instrumento em Suas mãos). 

Lembrei de uma passagem bíblica: 

E, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-

me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de 

Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do 

qual três vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim. E disse-
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me (DEUS): “A minha graça te basta, porque o meu poder se 

aperfeiçoa na fraqueza”. (2 Cor, cap.12, verso7). 

 

Pude então entender um tempo depois que Deus me usaria como 

instrumento dele. 

Só sei que foi assim!  

Simples assim.  

Deus é simples, nós é que O complicamos. 

A cura acontece de uma forma simples. 

Jesus cuspiu no chão e fez lodo com sua saliva. Pegou o lodo e passou 

nos olhos do cego. E disse para o cego: "Vai e lave-se no tanque de Siloé (que 

significa "enviado"). O cego foi, lavou-se e voltou vendo! (João 9: 6-7). 

Mas uma vez, pura simplicidade... sem rodeios... direto na questão!!!  

Pare de complicar, sua CURA está às portas.  

Deixe Deus ser Deus na sua vida. 

E... 

...pare de segurar a cordinha dessa carniça... 

...pare de resistir.... 

...solte a corda.... 

...e descanse nos braços de Deus.... 
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Doenças 

Psicossomáticas 

 

O homem sofre cada vez mais com a pressão do dia a dia, com a 

cobrança na vida secular, no trabalho, nos estudos, nos negócios, na vida 

conjugal, na vida emocional, na vida sentimental e na vida espiritual, podendo, 

em face disso, adquirir, por causa de pressões, uma ou várias doenças 

psicossomáticas.  

 Para definirmos o que vem a ser uma doença psicossomática, 

precisamos aprender primeiro que o homem é composto de Corpo, Alma 

(sede das emoções) e Espírito.  Em 1ª Tessalonicenses 5, 23 está escrito: 

“Que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente. Que todo o vosso 

espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso 

Senhor Jesus Cristo.” (grifo do autor). No corpo experimentamos os sentidos 

(visão, audição, paladar, olfato e tato); na Alma, nossos sentimentos e 

emoções (alegria, tristeza, medo, angústia, solidão, abandono, etc..) e, somado 

a isso, temos as faculdades da alma: consciência, memória, inteligência e 

vontade; e, no Espírito, é plantada a vontade de eternidade (por isso não 

queremos morrer) e da ação de Deus em nossa vida. Sem essa intelecção 

ficaria difícil para o leitor compreender o significado de doença psicossomática. 

 O propósito aqui é fazer com que o leitor se convença de que muitos 

sintomas que se apresentam em nosso corpo, em sua maioria, com exceção de 
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doenças orgânicas e/ou hereditárias, vêm da nossa própria mente, ou seja, da 

nossa alma. 

 É lógico que se você não crer que o ser humano é formado de CORPO, 

ALMA (sede das emoções) e ESPÍRITO, em nada poderá ajudá-lo (a) a 

presente obra. 

 Para entender o que é uma doença psicossomática, é preciso 

compreender o que acontece na ALMA. E por que na ALMA? Porque as doenças 

psicossomáticas possuem raiz no emocional.  

 A ALMA é a SEDE DAS EMOÇÕES! 

 As faculdades da ALMA, já vimos, são: CONSCIÊNCIA, MEMÓRIA, 

INTELIGÊNCIA E VONTADE. 

  Acontece de forma bastante habitual de um paciente dizer ao seu 

médico que sente dor.  

 O médico, então, após minuciosa análise clínica, bateria de exames (cuja 

conclusão não apresenta nada), e depois de muito conversar com o paciente, 

detecta que o problema está na área emocional e o encaminha para um 

especialista psicólogo ou psiquiatra.  

 O paciente logo se assusta e fala nervoso: 

  - Mas é verdade, Doutor, não é coisa da minha cabeça, está doendo. 

 Nos dias de hoje, tenho visto muitas pessoas perambularem de um 

médico a outro, de especialista em especialista, enfrentando dificuldades no 

diagnóstico e insucesso nos tratamentos propostos (com poucos resultados ou 

até nenhum para a solução de sintomas) para solucionar um desconforto 

orgânico, quando, na realidade, a raiz da dor está na área emocional. 

  No discurso acima, o paciente tinha razão: estava realmente doendo, só 

que a dor era na ALMA. 
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 O fim de um relacionamento (namoro, noivado, casamento ou uma 

grande amizade), uma briga de família, o falecimento de um ente querido, um 

aborto consentido (entenda que não é só a mulher que aborta, o homem 

também participa e fica depois com remorso por ter matado o próprio 

filho), uma pessoa que nos aborrece e não podemos falar nada, o 

sufocamento de aguentar tudo calado e outras coisas semelhantes são 

comportamentos que podem nos levar a contrair uma doença psicossomática. 

 Por ter sofrido e vivenciado algumas doenças e dores na alma – já 

contei um pouco na introdução deste livro –, depois de ouvir dos médicos que 

meu diagnóstico era “incurável”, descobri o que Deus poderia fazer por mim e 

vi que poderia ajudar muitas pessoas a saírem do manicômio mental criado por 

elas próprias. 

 Portanto, vamos entender primeiro o que é doença psicossomática. 

  Essa carniça mental é a relação da doença no corpo (SOMA) com a sua 

origem emocional (PSIQUICO). 

 Veja, o sintoma existe, às vezes não é diagnosticado como doença 

orgânica (não apresenta sequer CID - Classificação Estatística Internacional de 

Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde). 

  Por exemplo, meu caso na época, uma distonia cerebral (que depois 

descobri que muitas distonias cerebrais podem ter origem de fundo emocional – 

para saber o teste é simples, já falamos: se a distonia cerebral desaparecer 

dormindo é de origem emocional e tem CURA). A Distonia provoca a 

movimentação involuntária de alguns músculos – no meu caso, um TORCICOLO 

ESPASMÓDICO (diagnóstico clínico), podendo ser orgânica ou não. Não 

apresenta causa aparente (não se vê nenhum tumor ou tecido doente no 

cérebro) na tomografia computadorizada, tampouco em exame mais minucioso, 

como na ressonância magnética, com ou sem contraste, mas o paciente, ainda 

sim, sente em seu próprio corpo, de forma somatizada, as dores e os sintomas 

da doença. 
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 Conclui-se, então, que são doenças com ou sem diagnóstico clínico, que 

existem a partir dos sintomas, muito embora não tenha inicialmente uma 

classificação de doença orgânica CID. 

 Hoje, depois de mais de 30 anos de estudos médicos e tecnologias 

biomédicas, já se fala em PSICONEUROIMUNOLOGIA, batizada como uma filha 

da PSICOSSOMÁTICA, cujo objetivo é esclarecer a relação entre o 

funcionamento psicológico, a secreção de neurotransmissores (neuropeptídeos) 

e os hormônios e o funcionamento do sistema imunológico, assunto palpitante, 

que certamente será abordado em uma próxima edição com o tema: 

“Pedacinhos do Cérebro” – Neuropepitídeos x Humor (já estou escrevendo 

sobre o assunto).  

 Retomando: as doenças que podem ser de origem psicossomática mais 

conhecidas são: ansiedade, depressão, insônia, hipertensão arterial, arritmias 

cardíacas, artrite, artrose, hérnias de disco (a mais comum  cervical), câncer e 

todos os tipos de doenças autoimunes, alergias variadas, herpes-zóster 

(cobreiro – vírus inativo da catapora – varicela), inchaços e edemas, asma, 

apneias, falta de ar em geral, rinites, gastrite, úlceras, caspa e praticamente 

todos os transtornos de pele, impotência e outras disfunções sexuais 

(ejaculação precoce), fibromialgia, todos os tipos de distonias, distonias 

cervicais (com exceção daquelas provocadas por doença orgânica específica), 

tremores nas pálpebras, tremores em geral, tonturas, labirintite, sensação de 

chão faltando, torcicolos espasmódicos, enxaquecas e demais sintomas ligados 

à resposta do SNC – Sistema Nervoso Central. 

 Neste momento, lembro-me de algumas visitas religiosas que fazia aos 

pacientes em alguns hospitais de Brasília, nas áreas de isolamento, nos idos 

dos anos 90. Já podia observar, naquela época, que os pacientes em fase 

terminal que estavam de bom humor tinham uma maior sobrevida; já, ao 

contrário, aqueles que recebiam a doença com revolta faleciam rapidamente. 

Percebi que o humor influenciava na imunologia 

(PSICONEUROIMUNOLOGIA – ação dos neuropepitídeos) daqueles 

pacientes. Despertou-me a vontade de criar um ministério voltado a promover 
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diversão, música, teatro e um pouco de esperança para tais pacientes. Vou 

realizar em breve! 

 Posto isso, vemos que a doença psicossomática nada mais é do que o 

resultado da nossa análise, julgamento ou ação diante das diversas situações 

que vivemos no dia a dia, e a forma que encaramos tais circunstâncias. 

  A nossa postura em relação à vida pode ou não desencadear uma 

doença psicossomática. 

 Então, apenas um exemplo, se você brigou com seu namorado (a), faça 

um esforço para não colocar toda a sua esperança, sua vida, sua energia 

vital nesse relacionamento.  

 Não se entregue totalmente a relacionamentos doentios.  

 A propósito, pare de se entregar totalmente a relacionamentos que não 

vão dar em nada.  

 Não se isole caso haja uma ruptura.   

 Procure familiares, amigos, busque ajuda, livre-se de 

condicionamentos, ilusões e apegos criados por você mesmo(a) de que não 

seria feliz sem ele(a). 

 Existem mais de um milhão de homens e mulheres de Deus à procura 

de um(a) companheiro(a). 

 Basta procurar e frequentar os lugares certos.  

 Livre-se, de uma vez por todas, de relacionamentos doentios.1 

           

1
Quer saber mais sobre relacionamentos amorosos e dicas para dar certo? Escreva para mim.  Email: 

ricardo.wilson@trf1.jus.br ou me mande um zap: (61) 9-8483-1912. 

 

mailto:ricardo.wilson@trf1.jus.br
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SEQUELAS DA 

AUSÊNCIA DO ÉDEN 

 

Então, veio um dos sete anjos que têm as sete taças 

cheias dos últimos sete flagelos e falou comigo, dizendo: 

Vem, mostrar-te-ei a noiva (Jerusalém celestial – CÉU), a 

esposa do Cordeiro (JESUS); e me transportou, em 

espírito, até uma grande e elevada montanha e me 

mostrou a santa Cidade, Jerusalém, que descia do céu, da 

parte de Deus, a qual tem a Glória de Deus. (Apocalipse, 

Capítulos 21 e 22).  

 Você já imaginou como deve ser no céu? 

 Pois bem, te convido agora a ler a descrição bíblica abaixo e, depois, a 

fechar os olhos e tentar contemplar a visão celestial do Céu. 

 Agora preste atenção na descrição!  

 O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de 

jaspe cristalina. 

 Tinha grande e alta muralha com doze portas e, junto às portas, doze 

anjos e, sobre elas, nomes escritos, que são os nomes das doze tribos de 

Israel. 

 O Anjo que falava com o apóstolo João tinha por medida uma vara de 

ouro para medir a cidade celestial, as portas e suas muralhas. 
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 A cidade é (porque existe) quadrangular, de comprimento e larguras 

iguais. E mediu a cidade com a vara até doze mil estádios. O seu comprimento 

e largura são iguais. 

 Mediu também a sua muralha, cento e quarenta e quatro côvados, 

medida de homem, isto é, de anjo. 

 A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, 

semelhante a vidro límpido. 

 Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda 

espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe; o segundo, de 

safira; o terceiro, de calcedônia; o quarto, de esmeralda; o quinto, de sardônio; 

o sexto, de sárdio; o sétimo, de crisólito; o oitavo, de berilo; o nono, de 

topásio; o décimo, de crisópraso; o undécimo, de jacinto; e o duodécimo, de 

ametista. 

 As doze portas são doze pérolas e cada uma dessas portas, de uma só 

pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente.... 

 A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe dar claridade, 

pois a Glória de Deus a ilumina, e o cordeiro (JESUS) é sua lâmpada... 

 Nela, nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada (pecado), 

nem aquelas pessoas que praticam a maldade e a mentira, mas somente 

aqueles que têm o nome inscrito no Livro da Vida... 

 Então mostrou para João o rio da água da vida, brilhante como cristal, 

que sai do trono de Deus e do Cordeiro (JESUS). 

 No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da 

vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da 

árvore são para a cura dos povos. 

 Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, estará o trono de Deus e 

do Cordeiro... 
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 Então não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da 

luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre todos e reinará pelos séculos 

dos séculos. 

 Você não gostaria de viver em um lugar desses, onde não haveria 

doença, maldição, violência, depressão, tristeza, angústia, frustrações e outras 

coisas mais que nos afligem? 

 Pasme! 

  Você foi criado(a) por Deus para ser eterno e viver lá. 

  A distância nossa do Éden (Céu) é a causa responsável pelas nossas 

angústias e frustrações. 

 Como podemos minimizar essas sequelas?  

 _ Entrando em contato com o Céu.  

 Como posso entrar no Céu, sem antes morrer? 

 _Buscando uma vida de oração e contemplação. 

  Quando Adão descumpriu a ordem de Deus e comeu do fruto proibido, 

ocorreu na história da humanidade a primeira transferência de culpa. 

Quando Deus pergunta quem comeu do fruto, Adão, transferindo a culpa, 

diz: “Foi a mulher que você me deu que me ofereceu do fruto.” 

 Já percebeu que isso ficou escrito no nosso DNA espiritual? 

  Quando os pais flagram uma criança (2 anos) fazendo alguma 

estripulia, ou ela se esconde, ou ela diz que não foi ela. Mas quem disse a ela 

que ela deveria se esconder ou dizer que não foi ela? 

 Essa falha de caráter de transferência de culpa precisa ser quebrada e 

submetida ao Espírito Santo de Deus, pois, se assim não for feito, quando a 

criança se torna adulta, vai continuar transferindo culpa. 

 Porque abordei este tema? 

 Porque tudo começou no descumprimento de uma ordem.  
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 Na desobediência. 

 No pecado. 

 E o pecado, como sabemos, gera morte (doença, depressão, 

ansiedade, etc.. etc..) 

 O pecado separa o homem de Deus (Isaias, Cap. 59, verso 2). 

“Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus” (Romanos 3:23). 

 A humanidade sofre as sequelas da ausência do Éden (Céu_Jeruzalem 

Celeste). 

 Nunca as pessoas estiveram tão doentes. 

 Na verdade, sofremos pela ausência da presença de Deus em nós. 

 Transferimos culpa e não reconhecemos nossa falha, nosso pecado. 

 Por isso nos distanciamos cada vez mais de Deus, abrindo espaço 

(dando ocasião) à ação maligna, que se manifesta em nossos corpos em vários 

tipos de doenças da ALMA (sede das emoções). Por isso, nunca se 

comercializou tanto antidepressivos e ansiolíticos (remédios para dormir e para 

a ansiedade). 

 O simples fato de estarmos separados de Deus nos angustia (daí, como 

disse anteriormente, a importância da intimidade e intensidade na oração), nos 

deixa sem esperança, desanimados, frustrados, ansiosos, céticos, deprimidos. 

 Vale um parênteses: 

  Quer largar o cigarro (parar de fumar)? Cure a ansiedade! Me pergunte 

como: pr.ricardo.wilson@gmail.com ou mande um zap: (61) 9-8483-1912. 

 Esse panorama é terreno fértil para a instalação de doenças, 

principalmente as emocionais. 

 Por óbvio, o remédio é o encontro com o Pai (DEUS). 

 A presença de Deus torna-se necessária. 

mailto:pr.ricardo.wilson@gmail.com
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 A busca por uma vida de oração é o remédio imediato para diminuir os 

efeitos das sequelas da ausência do Éden. 

 A oração transforma monstros em anjos. 

 Tem o poder de revogar até os próprios decretos de Deus. (Deus deu 

mais 15 anos ao Rei Ezequias depois que já tinha decretado que ele morreria) 

(2 REIS, Cap. 20, 1-6). 

 Eu preciso aprender a entrar na quarta dimensão (David Paul Yonggi 

Cho – Livro: A Quarta Dimensão). 

 É lá que estão todas as bênçãos, local da presença de Deus, do 

impossível, das curas milagrosas, da restauração, da vida abundante. 

 Para entrar lá? 

 A chave é a oração e a intimidade com ELE, com o Criador de todas as 

coisas, o ALFA e ÔMEGA, o princípio e o fim, DEUS todo poderoso! 

 Creia, o Céu existe, Deus existe... e ELE quer que você tenha VIDA, e a 

tenha em ABUNDÂNCIA. (João, capítulo 10, verso 10) 

 Se a sua esperança estiver apenas nas coisas deste Mundo, quão vã 

será sua vida. 

 Pare de aceitar porcaria pensando: “Tá bom assim, tudo termina na 

morte mesmo”. 

 Pense além-túmulo. Pense além-cemitério. Pense além-caixão. 

 Visualize a descrição do Céu. Um lugar lindo, de paz e sem doenças. 

 Se esforce, se arrependa e mude de vida...  

 Pois... quando você morrer... Deus estará te esperando do outro lado  

para te dizer: 

 _ Muito bem, servo bom e fiel! Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre 

o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor!' (Mateus Cap. 25, verso 

21.) 
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  A PORTA DA CURA 

Então Pedro se aproximou dele e disse: 

Senhor, quantas vezes devo perdoar a 

meu irmão, quando ele pecar contra 

mim? Até sete vezes? 

Respondeu Jesus: Não te digo até sete 

vezes, mas até setenta vezes sete. 

(Mateus 18:21,22). 

 

Nosso dia tem 24 horas, o que equivale a 1.440 minutos. 

 Jesus disse que devemos perdoar 70 x 7, cujo resultado seria 490 

vezes.  

 Aplicando a fórmula sugerida por Jesus, para um só dia, temos como 

resultado, através de simples operação aritmética, que 1.440 minutos divididos 

por 490 é igual à dízima 2,93877. 

 Em outras palavras, isso significa que devemos perdoar a cada 2 

minutos durante o dia. 

 Se possível fosse ser tal fórmula prescrita como receita médica por um 

anjo celestial, viria escrito assim:  

 “Você deve perdoar a cada dois minutos pelo resto da sua vida.” 

 Impossível? 

 Deus nunca pediu ao homem nada que não pudesse realizar. 

 “Nunca permitiu o frio maior que o cobertor.” 

https://www.bibliaonline.com.br/vc/mt/18/21,22
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 “Não vos sobreveio tentação que não fosse humana; mas Deus é fiel e 

não permitirá que sejais tentados além das vossas forças; pelo contrário, 

juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais 

suportar” (I Coríntios, Cap. 10, verso 13). 

 Talvez nossa impulsividade torne impossível o que Deus acredita ser 

possível.  

  O homem é quem escolhe não tomar o remédio espiritual. 

 Remédio, para uns; porta da cura, para outros. 

 O que importa é entender como funciona o mecanismo que se 

manifesta na ALMA, passa pelo ESPÍRITO e abre, em alguns casos, brechas 

(portas de entrada) para doenças no CORPO. 

  No início do livro, falei um pouco das minhas experiências dolorosas 

com remorsos de pecados não perdoados e as suas consequências em meu 

corpo. 

 “Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos  

pelos meus constantes gemidos todo o dia” (Salmo 32:3). 

 Analisando a natureza tríplice do homem – I Tess, 5:23 e Hebreus 4:12 

(CORPO, ALMA E ESPÍRITO), vemos que a porta de entrada das emoções está 

inicialmente nos sentidos (VISÃO, OLFATO, AUDIÇÃO, TATO e PALADAR). 

Seguindo o caminho pela ALMA, isso afeta as IMAGINAÇÕES, SENTIMENTOS, 

MEMÓRIA, VONTADE e a CONSCIÊNCIA. Descendo mais fundo, tudo isso vai 

parar no ESPÍRITO, contaminando todo o nosso ser. 

 Muitas doenças, inclusive as ditas incuráveis, curam-se repentinamente, 

quando tomamos a posição sincera de exercer e liberar perdão.  

 Então, porque a porta da cura é o PERDÃO? 

 Gostaria de fazer, antes de entrar no tema, outra perguntinha.  

 Posso orar por quem declaradamente não quer perdoar? 
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 Em uma só palavra a resposta é NÃO!  

 Certa vez, participando de uma formação de cura interior, ouvi uma 

história de um pastor envolvido com cura interior que explicava que, se 

orássemos por alguém que não quer liberar perdão, em nada a oração poderá 

ajudá-lo, pois, NÃO QUERENDO PERDOAR, deliberadamente já fechou a porta. 

  O Espírito Santo é gentil e cavalheiro; ele jamais vai invadir uma ALMA 

para convencê-la de que deve perdoar. A iniciativa de perdoar, liberar perdão, 

perdoar-se e aceitar o perdão de Deus deve partir da ALMA. 

  Enquanto não se perdoa, A PORTA ESTÁ FECHADA PARA A CURA. 

 Mas Deus se lembra do meu pecado? 

 O profeta Jeremias diz: “Perdoarei seu erro e não me lembrarei mais do seu 

pecado.” (Jeremias 31:34) 

 É uma promessa feita por Deus àqueles que buscam arrependimento 

sincero. “Perdoarei seu erro e não me lembrarei mais do seu pecado.” (Jeremias 

31,34) 

  É a garantia de que Deus, quando perdoa pecadores arrependidos, ELE 

não se lembra mais de seus pecados, mesmo que sejam aqueles mais 

“cabeludos” (aborto, assassinato, estupro, etc...), não fazendo aqui apologia ao 

crime.  

 Mas será que Deus ficou com amnésia e não se lembra de mais nada 

que fizemos? 

 A resposta também é NÃO! 

 Na Bíblia, a palavra hebraica traduzida “lembrar” pode significar mais 

do que simplesmente recordar o passado. De fato, o termo implica uma ação 

ou aparece combinado com verbos de ação. Assim, “lembrar” pode significar 

“agir”. Portanto, ao dizer que os pecados de alguém arrependido “não serão 

lembrados contra ele”, Deus está dizendo que nunca agirá contra a pessoa por 



34 
 

causa desses pecados, por exemplo, não acusá-la, puni-la, ou lançá-la no 

inferno pelo que fez de errado. 

 Para melhor entender, precisamos ler Ezequiel, Cap. 18, versos 19-22. 

 Vejamos o que diz a palavra de Deus: 

19 Mas dizeis: Por que não levará o filho a iniqüidade do pai? 

Porque o filho procedeu com retidão e justiça, e guardou todos 

os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá.20 

A alma que pecar, essa morrerá; o filho não levará a iniqüidade 

do pai, nem o pai levará a iniqüidade do filho. A justiça do justo 

ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele.21 Mas 

se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e 

guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e 

justiça, certamente viverá; não morrerá.22 De todas as 

transgressões que cometeu não haverá lembrança contra ele; 

pela justiça que praticou viverá.23 Desejaria eu, de qualquer 

maneira, a morte do ímpio? diz o Senhor DEUS; Não, desejo 

antes que se converta dos seus caminhos, e viva? 

 Ah! Então, Deus esclarece em que sentido ele esquece e perdoa. 

 A propósito, cabe o breve comentário, alertando que a palavra de Deus 

fala exatamente o contrário que tenho ouvido de alguns pregadores filiados à 

doutrina da HIPERGRAÇA. A palavra diz: “A ALMA QUE PECAR, ESTA 

MORRERÁ” (Jeremias, Cap. 18, verso 20).  

 As profecias de Jeremias estariam revogadas? 

 Hipergraça ou desgraça, como preferir, o certo é que devemos nos 

proteger dessa doutrina que nasceu no inferno, no sofá de Satanás. O Diabo, 

quando se divertia vendo uma alma queimando no cheol, imaginou qual seria 

sua próxima estratégia para convencer as ALMAS de que Deus perdoou na Cruz 

os pecados passados, presentes e futuros e que não precisaríamos mais 

nos preocupar com o julgamento e a condenação dos nossos pecados. 
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 Misericórdia!! 

 Ainda na palavra de Deus (Jeremias, Cap. 18, versos 19-20), Deus usa 

o profeta Ezequiel como seu porta-voz e proclama julgamento contra a 

infidelidade de Judá, que deixou a adoração de Deus e encheu a terra de 

violência. Nesse contexto, Deus predisse que Jerusalém, capital de Judá, seria 

destruída pelos babilônios, mas deu uma mensagem de esperança. Cada 

pessoa tinha uma escolha, cada um era responsável pelas suas ações, 

inversamente proporcional à HIPERGRAÇA. Se a ALMA deixasse de fazer o 

mal e passasse a fazer o bem, esta viveria.  

 Conditio sine qua non: uma condição sem a qual não há perdão. 

 Ah! Então percebo que A PORTA DA CURA É O PERDÃO !!! 

 Liberando o PERDÃO, damos start (início) ao processo de cura do 

espírito. Como a ALMA e o CORPO estão contidos no espírito, vemos a ALMA e 

o CORPO curando, sem exatamente entendermos o que está acontecendo 

(chamamos isso de milagre). 

 Na realidade, a cura começa DE DENTRO PARA FORA. 

 Abordaremos mais adiante sobre os verdugos disfarçados de câncer, 

mas cabe aqui uma palhinha: quando liberamos o perdão e somos perdoados 

por Deus, os verdugos (espíritos torturadores que causam doença) saem do 

espírito. O espírito fica limpo e reflete cura imediata para a ALMA e o CORPO, e 

o milagre acontece quase que de imediato. Simples assim! A propósito, repito... 

   DEUS É SIMPLES... 

  Nós é que O complicamos.... 
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MATANDO OS HOMENS 

 DE GUERRA 

“Aquilo que realmente você é,.. 

grita mais alto do que aquilo que 

você diz que é.....” 

  Certa vez um amigo meu disse para mim: “Não adianta, eu sou 

bruto mesmo, falo o que quero, do jeito que quero, tô nem aí pra ninguém....” 

 Já viram isso? Pessoas que se acham! Como dizia a minha filha quando 

ainda era pequenina: 

 “Pai esse aí é um ´siachado`". 

 A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. (“Deus resiste aos 

soberbos, mas dá graça aos humildes” (Tiago 4:6). 

 Fiquei imaginando como, na prática, seria essa resistência. 

 Imaginei que Deus fosse uma pessoa e que; se outra pessoa tentasse 

abraçá-lo não conseguiria porque ELE estaria com as mãos esticadas impedindo 

o contato físico. 

  Daí, fui mais longe, entendi que Deus não só não permite a 

aproximação, como também resiste na entrega da bênção ou graça que 

pedimos ou necessitamos. 
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 Na verdade, a nossa autossuficiência impede que a providência de Deus 

nos alcance e, por sua vez, afasta a bênção e retarda a cura, ou até mesmo a 

impede definitivamente, nos levando à morte, única solução. 

 Já ouviram falar da história do Rei Ezequias e de como Deus revogou o 

decreto que já havia dado, de que ele morreria de câncer e, depois, prolongou 

a sua vida, por conta de um ato de humildade (2ª Reis, 20:1-6). 

 Pessoas assim passam a vida inteira sofrendo, mas não descem do 

salto. 

  O coração do homem é enganoso e corrupto (Jeremias 17:9).  

 Algumas pessoas são brutas, estúpidas, agressivas e ignorantes no falar 

e no agir. 

  Vivem um inferno, mas não se humilham.  

 Experimentam vários desgostos sentimentais e emocionais, mas não se 

rendem à soberania de Deus. 

 Tais pessoas jamais serão libertas e felizes, pois sua autossuficiência as 

impede de deixar que Deus seja Deus em suas vidas. 

 A palavra de Deus, no Pentateuco, em Deuteronômio Capítulo 2º, verso 

14-18, diz: 

 [...]13 Levantai-vos agora, e passai o ribeiro de Zerede. Assim 

passamos o ribeiro de Zerede. 14 E os dias que caminhamos, desde 

Cades-Barnéia até que passamos o ribeiro de Zerede, foram trinta e 

oito anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se 

consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhes jurara.15 Assim 

também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do 

arraial até os haver consumido.16 E sucedeu que, sendo já 

consumidos todos os homens de guerra, pela morte, do meio do 

povo,17 O Senhor me falou, dizendo:18 Hoje passarás a Ar, pelos 

termos de Moabe; [...] 
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 Assim, enquanto não morrerem todos os “homens de guerra”, ninguém 

pode pisar em Canaã, na Terra Prometida; em outras palavras, enquanto eu 

não identificar e matar o “homem de guerra” que existe em mim, eu não 

poderei entrar na Canaã de Deus. 

  Explico. Sua soberba, sua ira, sua altivez, sua brutalidade, sua 

agressividade, sua autossuficiência, sua dura cerviz, seu pedantismo, seu 

desamor, sua impaciência, sua falta de longanimidade, sua falta de bondade, 

sua falta de mansidão, sua falta de temperança, seu absolutismo, sua falta de 

domínio próprio e outras coisas semelhantes, preste atenção, são “homens de 

guerra” que vivem dentro de você. 

 Veja o que diz Gálatas, Cap. 5, versos 20 a 22: 

Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: adultério, 

fornicação, impureza, lascívia,
20

 Idolatria, feitiçaria, inimizades, 

porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, Invejas, 

homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, 

acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os 

que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus.
22

 Mas o 

fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, 

benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. 

 Existe um homem de guerra dentro de você que precisa morrer para 

que a plenitude de Deus inunde seu espírito. 

 Deixar-se morrer não é assumir posição de fraqueza... mas, como Jesus 

disse: _ É na fraqueza que se manifesta toda a força; "A minha graça te basta, 

porque o poder se  aperfeiçoa na fraqueza." (2 Coríntios 12:9); "Porque, quando 

sou fraco, então, é que sou forte" (2 Coríntios 12:10). Mas, para que a força de 

Deus se manifeste em mim, eu preciso me permitir "ser fraco" diante de Deus, 

para que todo o poder de Deus se aperfeiçoe em mim. 

 São poucas as pessoas que permitem Deus ser Deus em suas vidas. 

 Pouquíssimas são as que permitem Deus exercer sua soberania. 
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 E, quase em extinção, aquelas que têm a coragem de orar: 

“Faça-se, cumpra-se, seja feita a sua amabilíssima e 

santíssima vontade sobre todas as coisas na minha vida" e 

“oh, tu que és o Senhor da Vida, entrego em suas mãos a 

minha vida.. o meu trabalho, o meu lazer, o meu direito e 

o meu dever”. Acredite, a oração mais perfeita de 

submissão à vontade Deus que já ouvi. Esta foi uma das 

primeiras orações que fiz quando estava com o 

diagnóstico médico "desenganado". Após fazer esta 

oração senti a maior PAZ do mundo, mesmo 

experimentando ainda, antes da cura, os sintomas da 

doença. 

 Sabe por que o homem de guerra não pode provar da Canaã Celestial?  

 Porque a sua agressividade, irritação, falta de paciência e brutalidade 

não tem lugar no Céu e, em sentido contrário, Deus não consegue penetrar em 

tal ALMA, pois o que está lá dentro não tem nada a ver com ELE. 

 Imagine que todos estão no Céu, em um lugar lindo e cheio de PAZ, e 

do nada surge uma alma gritando, desesperada. Tal quadro não seria possível, 

porque nem a carne nem o sangue herdarão o reino dos Céus: ”[...] eu vos 

afirmo que carne e sangue não podem herdar o Reino de Deus.” ( 1 Cor, 15:50).  

 Matar o homem de guerra é morrer pra si mesmo, para que o Espírito 

de Deus tenha liberdade para habitar no espírito do homem. 

 Quando isso acontece, dá-se o start para a cura. 

 Deus resiste ao soberbo. (“Deus resiste aos soberbos, mas dá graça 

aos humildes.” (Tiago 4:6).  

 Não adianta, enquanto você não cair em si e permitir que o Espírito 

Santo de Deus conduza seu espírito, jamais provará as bênçãos plenas que 

estão reservadas para ti. 

 Muitas pessoas têm provado insucesso em várias áreas da vida por 

insistirem em conviver com o “homem de guerra” que existe dentro delas. 
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 Em diversas ministrações que fazemos por ai afora, em atendimentos 

individuais ou em grupo, em gabinetes pastorais e no Divã com Cristo, temos 

visto que mulheres e homens que insistem em manter vivo um “homem de 

guerra” dentro de si colhem como resultado o término de casamentos, 

noivados, namoros, relacionamentos, amizades e empregos; e o 

insucesso em entrevistas de emprego. Casamentos que poderiam ter dado 

certo, e outras “coisitas” mais, acabam porque insistem em afirmar que 

nasceram assim, que são “brutas” mesmo e que vão morrer assim. 

 Seu casamento ou relacionamento só será restaurado quando você 

“matar o homem de guerra” que existe dentro de você e se render à ação do 

Espírito Santo.  

 Sabe qual é a primeira criatura de que Deus se lembra quando nos 

manifestamos com palavras e ações de brutalidade, arrogância, agressão, ira, 

estupidez, presunção e falta de domínio próprio?   

 – SATANÁS,  DIABO, LÚCIFER. 

 Toda vez que agimos assim, levantamos a bandeira de SATANÁS. 

Passamos para a torcida do time de LÚCIFER, e, em outras palavras, não 

exalamos mais o cheiro do perfume de Jesus Cristo. 

 Com tais atos, nosso odor só atrai carne estragada e carniça, esta 

última fedida e podre, pois nosso cheiro espiritual a ela se assemelha. 

 Matar o “homem de guerra” é uma decisão. Uma escolha. Uma 

necessidade de vida. 

  Só você pode fazer! 

 A verdade, repito, é que você nunca experimentará a Canaã preparada 

por Deus se não matar o “homem de guerra” que existe dentro de você (Deut. 

2:14-18). 

 O “homem de guerra” precisa morrer. 

 Mate-o enquanto há tempo. 
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 Mate-o agora! 

 Largue esta carniça: A SOBERBA!  
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 O START 

 

 Todos nós já passamos na vida por alguma perda, decepção, 

abandono, autopunição ou frustração. 

 De vez em quando, a vida nos reserva surpresas. A verdade é que na 

maioria das vezes não estamos preparados. Precisamos estar fortes para 

enfrentarmos o dia mau (“Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã 

se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal" – Mateus Cap 6, 

verso 34.) 

 Deus criou o homem perfeito. O próprio Jesus disse que veio para que 

tenhamos vida, e vida em abundância. João 10:10: "O ladrão vem somente 

para roubar, matar e destruir; eu vim para que tenham vida e a tenham em 

abundância”. 

 Então, concluímos que Deus não se agrada e nem torce para que 

fiquemos doentes.  

 Nosso organismo é supersensível, basta uma mudança de clima para 

que uma gripe se instale, uma rinite apareça. Basta um choque térmico e 

contraturas musculares surgem, uma sinusite aparece. 

 Quando estamos de bem com a vida, bem alimentados, praticando 

exercícios físicos regulares, controlando o estresse, escapando do trabalho 

excessivo, lutando contra as chefias e/ou impulsos workaholics, viciados em 

trabalho, evitando a ingestão de açúcares e sal (sódio) em excesso e mantendo 

a mente tranquila, permanecemos com a nossa imunidade em alta. 
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 Quando esses fatores estão em desarmonia, as circunstâncias da vida 

têm grande probabilidade de influenciarem de forma negativa no nosso 

emocional e atingir a sede das emoções, a ALMA. 

 Quando isso acontece, o start para a doença psicossomática poderá ser 

algum evento relacionado a perda, decepção, abandono, abandono psicológico, 

autopunição ou frustração.  

 Por exemplo, uma pessoa que entrega toda a sua vida a um 

relacionamento amoroso e depois de muitos anos descobre uma traição ou 

se decepciona após anos de dedicação e planos, pode ter um START para a 

doença psicossomática. 

  Namoro, noivado, casamento e relacionamentos diversos 

doentios representam mais de 70% das causas de doenças psicossomáticas. 

 Como isso acontece? 

  Simples.  

 Você se condicionou, criou uma ilusão ou um apego de que sem 

aquela pessoa você não seria mais feliz.  

 Puro engano mental produzido na sede das emoções. 

 Mude o condicionamento e a perturbação cessa.  

 Conheci uma senhora que atingiu um grau de esquizofrenia 

altíssimo no momento em que seu namorado, que havia feito juras e 

promessas de casamento, desistiu do relacionamento. 

 Na realidade, o que nos incomoda não são as pessoas nem os eventos, 

mas o modelo que carregamos em nós. Perceba isso e nunca mais se sentirá 

incomodado(a) com o que quer que seja – apud Cérebro Condicionado – pag. 49 – 

Liberto de Tudo – Carlos G. Vallés S.J., Editora Loyola.  

 Isso mesmo, o monstro está dentro de você, descubra isso e a 

libertação acontecerá maravilhosamente. 
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 Nós nos condicionamos a nos sentirmos felizes ou tristes dependendo 

dos acontecimentos e fatos que ocorrem em nossas vidas. 

 Quando nada vai bem, dependendo do apego, ilusão ou 

condicionamento que criamos e do referencial que temos, dizemos a nós 

mesmos que não é possível ser feliz com o que estamos sentido ou 

experimentando. 

 Pura ilusão! Puro condicionamento! Puro apego! 

 Livre-se do apego a coisas, pessoas e acontecimentos, livre-se das 

ilusões e dos condicionamentos e o incômodo desaparece imediatamente. 

 É o que a palavra de Deus diz: “Seja-vos feito segundo a vossa fé. No 

mesmo instante, seus olhos se abriram.” (Mateus 9:27-31). 

 “Porque, como imaginou na sua ALMA, assim você será” (Prov. 

23-7a). 

 Infelizmente, trazemos modelos dos nossos avós, pais, amigos ou de 

outras pessoas que têm influência sobre a nossa vida e aplicamos tais modelos, 

que se tornam arbitrários. 

 Quando um modelo desses é afetado, mandamos um sinal cerebral de 

que não seremos felizes deste ou daquele jeito. Isto é ilusão, apego e cérebro 

condicionado. 

 Nosso incômodo não vem da realidade exterior, mas do 

condicionamento interior. 

 A prova maior disso é que uma pessoa pode não se sentir incomodada 

com certo acontecimento exterior, enquanto outra se sente profundamente 

incomodada. 

  Isso está relacionado com a sua programação mental (ALMA) de que, 

quando “um evento acontecer, ou lembrar-me de algo traumático”, eu me 

sentirei incomodado, quando, na realidade, todos viveram e sentiram o mesmo 

fato externo, porém nem todos se incomodaram. 
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  Isso revela que o incômodo está dentro de você. O seu cérebro 

condicionado lhe diz como você deve se sentir diante de fatos e 

acontecimentos. 

  Mude sua forma de reagir a tal pensamento ou lembrança e verá que o 

incômodo irá desaparecer naturalmente. 

 As doenças psicossomáticas surgem do START (perda, decepção, 

abandono, abandono psicológico, autopunição ou frustração de fatos e/ou 

acontecimentos) que não foi administrado de forma a bloquear os 

condicionamentos, ilusões e apegos criados na mente.  

 Nós próprios criamos dentro de nós essa condição. UMA GRANDE 

MENTIRA QUE ACEITAMOS COMO VERDADE! 

 Tudo isso vem de uma realidade subjetiva, de um condicionamento 

interior que, permitindo que nos domine, nos diz quando e como devemos ficar 

tristes ou felizes. E, mais uma vez, insisto, PURA ILUSÃO! 

 Mais um exemplo: é tradição em minha família sermos criados para não 

termos sentimentos, emoções, sermos fortes e aguentar tudo calado. Isso pode 

desencadear um START para uma doença psicossomática. 

   Você não é obrigado a aceitar calado tudo que as pessoas falam ou 

mandam você fazer. 

  REJEITE AS TRADIÇÕES FAMILIARES se elas forem prejudicar sua 

saúde física ou mental. (Não estou aqui fazendo apologia para você largar e/ou 

romper com a sua família, mas para conversar e lhe mostrar seus limites). 

  Seja protagonista da sua própria vida – abordarei isso no capítulo “UM 

CASO DE AMOR”. 

 Lembre-se: você foi criado por Deus para ter vida e tê-la em 

abundância (João 10:10). Qualquer pensamento que circule na sua mente que 

seja contrário a essa premissa, não vem de Deus. Aplique essa orientação e a 

saúde MENTAL será restaurada. 
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 Destrua a ilusão. A ilusão de que você precisa de coisas, de pessoas ao 

seu lado, de resultados ou de acontecimentos para você ser feliz não passa de 

ilusão criada por você mesmo (a) na sua mente (ALMA) pelo que você ouviu, 

aprendeu ou por seus próprios hábitos. 

 Descubra isso e jamais se sentirá incomodado(a) com o quer que seja. 

 No momento em que você vê a ilusão como ela é, ela desaparece por si 

mesma. 

 Às vezes damos muito valor a um pensamento bobo e, sem perceber, 

ficamos nervosos e doentes com aquele pensamento idiota que 

supervalorizamos demais. 

  I don´t need to be OK, to be OK! (Eu não preciso estar bem, para 

estar bem). 

 O start pode começar com um simples pensamento idiota que circula 

em nossa mente (ALMA). Por exemplo: eu penso em determinada coisa e 

imediatamente associo (veja quem associou, julgou e deu o referencial foi 

você) que somente um louco poderia ter esse tipo de pensamento. 

  Quando ele vem, muito embora seja apenas um pensamento qualquer, 

fumaça, eu fico nervoso, acho que estou ficando louco, tento removê-lo a todo 

custo da minha mente; tentativa em vão, sem sucesso, pois a resistência só 

reforça o pensamento e o sofrimento. 

 Outra dica: pare de resistir ao pensamento e o sofrimento 

desaparece.  

 Acabo pensando assim: Aonde esse pensamento vai me levar? Vou ficar 

doido? Vou ser internado em um manicômio? Aonde isso vai me levar? 

 Eu te digo. Encare-o como um pensamento qualquer, pois na realidade 

não passa de um pensamento, e pensamentos não são NEM BONS NEM RUINS. 

São virtuais! Não posso impedir que circulem! Eu que insisto em classificá-los 

em bons ou ruins.  
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 Na realidade, não passam de pensamentos, só isso, um pensamento 

qualquer. 

  É mais ou menos assim: eu não posso impedir que um passarinho 

(pensamento) pouse na minha cabeça, mas posso impedi-lo de fazer 

ninho. 

 Falo isso porque conheço pessoas que quase enlouqueceram por causa 

de um pensamento idiota que circulou na mente e que foi supervalorizado. 

 Outra grande dica é: Não guarde só para você.  

 Procure um amigo, um parente, um familiar (os pais são os melhores), 

de preferência alguém em quem você confie e que tenha no mínimo uma fé 

cristã para lhe dar um bom aconselhamento.  

 Não deixe escondido esse pensamento, apenas o ponha para fora, isso 

lhe dará conforto e, quem sabe, o ajudará a compreender que não passa de um 

simples pensamento. Fumaça pura! 

 E aí vai uma dica muito eficaz:  

 “PARE DE SUPERVALORIZAR PENSAMENTOS, POIS, POR MAIS 

ABSURDO QUE PAREÇAM... SÃO APENAS PENSAMENTOS E NADA MAIS...”. 

 Você aguentou a leitura até aqui. Lave o rosto agora, dê uma pausa e 

vamos em frente! Deus tem muito mais para você nos capítulos que se 

seguirão. 
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PRONTO PARA A CIRURGIA 

Qual é mais fácil? 

Dizer ao paralítico: 

Estão perdoados os 

teus pecados; ou dizer-

lhe: Levanta-te, e 

toma o teu leito, e 

anda? (MARCOS, CAP 2, 

VERSO 9) 

 

Ninguém quer ser curado. Essa é a maior realidade do mundo. 

 As pessoas procuram um especialista para o alívio dos seus problemas, 

solicitam a receita de um tranquilizante, um calmante, mas ninguém quer 

efetivamente a cura. 

 A cura representa dedicação, perseverança, paciência e vontade. 

 Além disso, a CURA representa querer ser CURADO.  

 Certa vez, Jesus estava dentro de uma casa pregando o evangelho e 

curando as pessoas. Diz a Palavra que alguns homens, em face da dificuldade 

de acesso e da multidão que o cercava naquela Cidade (Cafarnaum), tiraram 

algumas telhas da casa onde Jesus estava e desceram um aleijado por uma 

corda em um lençol. Assim está escrito no capítulo 2 de Marcos:  

 

1 E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que 

estava em casa. 



49 
 

2 E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta 

cabiam; e anunciava-lhes a palavra. 

3 E vieram ter com ele conduzindo um paralítico, trazido por quatro. 

4 E, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, 

descobriram o telhado onde estava, e, fazendo um buraco, baixaram o 

leito em que jazia o paralítico. 

5 E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão 

os teus pecados. 

6 E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em 

seus corações, dizendo: 

7 Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, 

senão Deus? 

8 E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre 

si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? 

9 Qual é mais fácil? dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus 

pecados; ou dizer-lhe: Levanta-te, e toma o teu leito, e anda? 

10 Ora, para que saibais que o Filho do homem tem na terra poder para 

perdoar pecados (disse ao paralítico), 

11 A ti te digo: Levanta-te, toma o teu leito, e vai para tua casa”. 

12 E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de 

sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal 

vimos. 

 

 Você precisa vencer obstáculos e romper com tradições familiares para 

RECEBER A CURA! 

 Quando vamos fazer uma cirurgia, o cirurgião nos passa uma série de 

exames que precisamos cumprir antes de nos submetermos à intervenção 

cirúrgica: é o pré-operatório, o risco cirúrgico. 

 Há uma investigação anterior e profunda para saber se o nosso 

organismo está pronto para a intervenção cirúrgica. 

 Na nossa ALMA não é diferente. 
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 Para que a cirurgia na ALMA seja perfeita, há que se fazer uma 

investigação séria e sem subterfúgios, para se descobrir qual emoção está 

sendo produzida na minha ALMA que não está em sintonia com o modelo de 

PAZ que Deus plantou como projeto para a minha vida. 

 Imediatamente vem o questionamento: como saber, então, se estou no 

caminho certo e se as decisões que estou tomando estão em sintonia com a 

vontade de Deus? 

 O que a Sociedade diz? “Siga seu coração”. Mas será que essa é uma 

atitude sábia? 

 A palavra de Deus começa respondendo de forma bem simples. 

 “Enganoso é o coração (entenda coração como sede das emoções – 

ENGANOSAS SÃO AS EMOÇÕES), mais do que todas as coisas, e perverso; 

quem o conhecerá?” (Jeremias 17:9). 

 Você confiaria em uma pessoa se soubesse que ela é enganosa e 

perversa? Por que você insiste em realizar tudo que o seu “coraçãozinho” lhe 

pede, sem, antes, submeter a Deus seus anseios e projetos? 

 Ops! Se o meu coração é enganoso, se os meus primeiros impulsos são 

enganosos, então preciso parar e pensar. 

  Na realidade eu preciso primeiro RESPIRAR. 

 Está comprovado que tudo que faço, penso ou falo sem oxigenar meu 

cérebro tem grande chance de fracassar e dar errado. 

 Quando não há oxigênio suficiente no cérebro, os neurotransmissores e 

suas secreções são comprometidos e, por consequência, o funcionamento 

cerebral fica também comprometido. 

  Nesse panorama, tudo o que eu fizer de forma afobada, abrupta, 

precipitada, ou por simples emoção ou impulso, poderá me conduzir a um 

resultado desagradável. 
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“...a calma e a serenidade são grandes companheiras do sábio. O afoito põe 

tudo a perder, recebendo, em recompensa, o arrependimento e a tristeza. Por 

isso, antes de tomar qualquer decisão, olhe, ouça e, se for o caso, avance.” 

 “...enganoso é o coração do homem...” 

 Paulo, escrevendo aos Colossenses, no Capítulo 3, verso 15, nos dá 

uma receita infalível para descobrirmos a vontade de Deus. 

 “Seja a PAZ de CRISTO o ÁRBITRO em vosso CORAÇÃO”  

Como as coisas de Deus são singelas, mais uma vez sabedoria celestial. 

  Você já passou por alguma situação em que você não estava sentindo 

paz ao realizar um negócio ou tomar uma atitude? (Ex.: comprar um carro 

luxuoso desnecessário, iniciar um namoro que você já sabia que seria 

conturbado e doentio, casar com uma pessoa com a qual todos percebem que 

será um “fracasso”). 

 Estar pronto para a CIRURGIA na ALMA é reconhecer que você precisa 

dar outro rumo na sua VIDA, é reconhecer que existem áreas que precisam ser 

tratadas.  

 É, sinceramente, admitir que você tomou o caminho errado e, agora, 

precisa voltar e corrigi-lo.  

Se possível, sobrepesados os desdobramentos, VOLTAR ATRÁS! 

 Querer a CIRURGIA é procurar o médico JESUS e expor, sem segredos, 

o que precisa ser feito. 

 É colocar no altar de Deus suas mazelas, seus pecados, suas falhas, 

seus fracassos, suas tristezas, seus remorsos, sem esconder nadinha (até 

aquele pecadinho de estimação que você faz “naquele lugarzinho escondido”), 

para que ELE, o MÉDICO DOS MÉDICOS, possa operá-lo e fazer com que a 

operação seja bem sucedida. 
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 Se um paciente esconde do médico que é alérgico a determinado 

medicamento e os exames não detectam tal alergia, a administração do 

remédio irá matá-lo. 

 Pois bem. O sucesso da cirurgia na ALMA dependerá de você. Se você 

contar tudo, todas as carniças, todos os pecados com todos os detalhes para o 

médico de almas, com certeza será curado. 

Davi confessa: “Enquanto calei os meus pecados, envelheceram 

os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia” (Salmo 

32:3). Davi estava com a consciência pesada: “Porque a 

tua mão pesava dia e noite sobre mim; e o meu vigor se tornou em 

sequidão de estio” ( Salmo 32:4). 

Nunca, em nossa atualidade, as pessoas adoeceram tanto de problemas 

nos ossos, nos nervos e na coluna. 

 Portanto....  

DESEJE, PROFUNDAMENTE, SER CURADO (A)! 

 Continue, adiante tem mais..... 



53 
 

SOFRER PARA NÃO SOFRER 

Entrai pela porta estreita; porque larga 

é a porta, e espaçoso o caminho que 

conduz à perdição, e muitos são os que 

entram por ela (Mateus, cap 7, verso 

13). 

 

 Ninguém deseja ser curado. Já vimos isso no capítulo anterior, mas 

a expressão deve ser relembrada. 

O que vimos e ouvimos em algumas ministrações, sessões no Divã com 

Cristo lá em casa e nos atendimentos de gabinete pastoral ou de palestras que 

damos por aí afora é que as pessoas procuram os profissionais (psicólogo, 

psiquiatra, pastor, padre, médico, conselheiro, guru, etc...) apenas para o alívio 

dos seus sintomas. 

As pessoas querem aliviar suas dores, querem aprender dicas para 

aliviar seus sintomas e provar que o seu problema não tem cura e que ninguém 

pode curá-las. 

Raríssima é a pessoa que realmente deseja confrontar suas fraquezas 

para ser curada. 

Rara é a pessoa que deseja ser liberta completamente e deixar de lado 

definitivamente ilusões, apegos e condicionamentos cerebrais que ela própria 

criou dentro de si mesma e abandonar a vida de pecado. 

A verdade é que, se você não se esforçar por passar pela porta estreita, 

VOCÊ NUNCA PODERÁ ENTRAR! 

Entrai pela porta estreita; porque larga é a porta, e espaçoso o 

caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram 
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por ela; E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que 

leva à vida, e poucos há que a encontrem. (Mateus 7:13-14). 

Inácio de Loyola (S.J) escreveu um texto clássico que dividia as pessoas 

em três classes. A primeira classe diz que quer acertar, e vai fazê-lo, mas só na 

hora da morte, pura enrolação, indecisão, falta de atitude. 

Eles dizem: “Queremos acertar, queremos mudar, quem sabe amanhã, 

mais tarde, talvez um dia, quem sabe...” Querem ser curados, mas não estão 

prontos para a operação.  

Na segunda classe estão as pessoas prontas para serem curadas, mas 

não querem se desfazer dos apegos e ilusões que impedem a cura, não querem 

abandonar as práticas antigas, não querem pagar o preço de desligar-se dos 

condicionamentos, dos relacionamentos, das coisas e das pessoas que 

impedem a cura. Conclusão: nenhuma dessas duas classes de pessoas vai ser 

curada.  

A terceira classe está pronta para se livrar imediatamente de apegos, 

ilusões e condicionamentos, e para se afastar de coisas e pessoas que fazem os 

outros a se sentirem mal para receber a cura. Este grupo será curado.  

Entendeu? Simples assim! 

Às vezes nos perguntamos por que Deus permitiu que algumas coisas 

acontecessem na nossa vida. Acredite: se essas coisas não acontecessem, você 

não acordaria. Você estava embriagado com seus desejos, apegos, ilusões e 

condicionamentos, e a sobriedade estava longe de acontecer. 

A paixão o está cegando. 

Você está apegado, iludido e condicionado e, mesmo que um morto 

ressuscite na sua frente, você continuará com o comportamento atual. 

Ninguém renuncia com facilidade àquilo que “aparentemente” lhe dá 

prazer. 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/7/13-14
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Você pensa (mentira do Diabo) que não vai sobreviver se não estiver 

mais com aquela pessoa (namoro, noivado, casamento) ou na posse daquela 

coisa.  

SÓ QUANDO VOCÊ SOFRE e aproveita o sofrimento como lição de vida, 

VOCÊ APRENDE E PARA DE SOFRER. 

Embora pareça uma comparação “chula”, uma vaca só deixa de 

quebrar o cercado da fazenda quando leva um choque na cerca elétrica. O 

certo é que a vaca nunca mais volta a passar naquele lugar. 

 Ora, se os seres irracionais aprendem rápido, porque nós racionais 

demoramos tanto tempo para aprender? 

A Palavra de Deus diz: 

Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, 

do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento 

que lhes fora dado; Deste modo sobreveio-lhes o que por um 

verdadeiro provérbio se diz: O cão voltou ao seu próprio 

vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. (2 

Pedro 2:21-22, grifo do autor). 

Livre-se de relacionamentos e amizades doentias... 

Larga essa carniça... 

Pare de voltar ao seu próprio vômito... 

Você só provará o novo de Deus quando abandonar as velhas práticas.. 

Deus, em sua sabedoria, às vezes deixa você levar um “choque” para 

mudar o rumo. Como contei, eu levei um choque no coração... Você não 

precisa esperar levar literalmente um choque no coração, ter um infarto do 

miocárdio ou um derrame cerebral para mudar.   

No meu caso, se não levasse aquele choque, jamais tomaria as atitudes 

de mudança e qualidade de vida que tomei revertendo o rumo da minha vida 

radicalmente. 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/2pe/2/21-22
http://www.bibliaonline.com.br/acf/2pe/2/21-22
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A verdade é que, quando o sofrimento vem, deixa tudo descoberto. 

Tudo que estava escondido lá no fundo vem à tona. O namoro 

termina... A paixão doentia acaba.... Nada fica escondido. Essa é a grande 

oportunidade para nos mostrar que, na verdade, o que pensávamos que era 

certo, na realidade, não era. 

Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso; 

quem o conhecerá?  Eu, o SENHOR, esquadrinho o coração, eu 

provo os pensamentos; e isso para dar a cada um segundo os 

seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. (Jeremias 17: 

9-10). 

Você precisa disso agora. Sim, agora mesmo, faça o teste... 

Relacione tudo de ruim que você viveu com aquela pessoa ou com 

aquela situação e analise: 

Pegue um papel e escreva... 

Veja que loucura você estava fazendo com sua vida... 

 Qual foi a ilusão que deixou de ser ilusão? Qual foi o apego que já não 

existe mais? Ou qual é o condicionamento que não condiciona mais? 

 A libertação está aí. A Cura acontece agora! 

Esse é o segredo. 

Quando você sofre, a miragem desaparece e o oásis aparece.  

Deus é a fonte de água viva. Quando você toma dessa fonte, você não 

tem mais sede. 

Sentir PRAZER é bom e, quando ele vem, nos sentimos bem, mas NÃO 

NOS ENSINA NADA. 
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O sofrimento tem esse poder. Ele nos mostra que o que pensávamos 

ser bom era apenas um condicionamento de que “sem aquela pessoa ao meu 

lado ou sem aquele bem material eu nunca seria feliz”. 

 No momento que desapego do dinheiro, sua falta não me deixa mais 

triste. No momento que vejo que era pura ilusão acreditar e ficar sofrendo com 

uma promessa de casamento frustrada (ou um namoro mal resolvido), a ilusão 

desaparece! 

Sempre existe uma LIÇÃO NO SOFRIMENTO, basta você aproveitá-la, 

e, com certeza, estará trilhando o caminho para a maturidade espiritual, para o 

seu crescimento como pessoa e a cura das suas emoções. 

Quando considero alguma coisa perturbadora, isso significa que algum 

apego, alguma ilusão, algum condicionamento meu foi atingido: essa é minha 

chance de ouro de tomar consciência dele, desmascará-lo e livrar-me dele. 

 Assim, o sofrimento é a via régia para a saúde. 

SUA TRAGÉDIA NÃO É O QUE VOCE SOFRE, MAS AQUILO QUE 

VOCÊ DEIXA DE APRENDER AO SOFRER. 

Em outras palavras, quando um sentimento negativo abatê-lo, siga-o, e 

ele o lavará mais perto da libertação e da cura. 

A única maneira de lidar com o sofrimento é enfrentá-lo, observá-lo, 

compreendê-lo. 

Qual é a ilusão por trás desse sofrimento? A que apego meu sofrimento 

se aplica? Que condicionamento ele violou? Tenho aqui a minha oportunidade 

de ouro para me conhecer, pôr à prova a minha fraqueza, melhorar a minha 

vida. 

A maioria de nós age exatamente ao contrário: culpamos as pessoas 

pelo nosso sofrimento. Reclamamos de todos, de Deus, das pessoas, do nosso 

chefe, do nosso cônjuge, do nosso namorado (a), dos nossos amigos, do 
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cachorro que late e, assim, afogamos nosso colapso nervoso no trabalho 

excessivo ou na alegria histérica, quando, na realidade, NADA VAI BEM! 

Admita que nada vai bem e conserte agora o que precisa ser consertado. 

O SOFRIMENTO É RESISTÊNCIA À REALIDADE! 

Naqueles dias em Caponga-CE, no livro de Tony “Liberto de Tudo”, li 

uma história interessante. A pessoa tinha problemas de INSÔNIA. Toda 

vez que tinha dificuldade para dormir tinha que recorrer ao remédio. Porém, 

segundos antes de tomar o remédio para dormir, vinha a resistência: “Será que 

vou dormir?”, “Será que vou conseguir deitar e dormir?”, e isso martelava a 

cabeça, “... e hoje à noite, vou dormir?” TUDO RESISTÊNCIA à noite anterior 

mal dormida. No momento que você para de resistir e deixa que suas noites 

sejam realmente tranquilas e não fica preocupado se vai ou não dormir, você 

tira as resistências, e seu organismo, que é criado por Deus, age de forma 

natural e você simplesmente dorme. É simples assim! 

Pare de resistir à insônia e ela desaparecerá no momento certo. E, se por 

muito tempo permanecer ali, entenda, você pode ser FELIZ mesmo 

experimentando algumas noites mal dormidas. 

 “I don´t need to be OK, to be OK!” (eu não preciso estar bem, 

para estar bem)  

Amo essa expressão, que serve para tudo! 

O segredo é: 

PARE DE RESISTIR ao que quer que seja e o incômodo desaparecerá. 

É um pensamento que o perturba? Pare de resistir a ele, reconcilie-se 

com ele e ele simplesmente desaparecerá, ou você não lhe dará mais a 

importância que tem dado, mesmo que, de vez em quando, ele volte na sua 

mente. 

Pare de supervalorizar pensamentos!  

Apenas pare de resistir e jamais se incomodará com o que quer que seja. 
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NUNCA DIGA: “Quando o sofrimento passar, serei feliz”. 

SE VOCE NÃO É FELIZ COM AS COISAS NO ESTADO QUE SE ENCONTRAM, 
VOCÊ JAMAIS SERÁ FELIZ. 

APRENDA A SER FELIZ ENQUANTO ESTIVER NA PRISÃO E SERÁ FELIZ 
EM QUALQUER LUGAR E EM QUALQUER SITUAÇÃO. 

ASSIM, VOCÊ ESTARÁ SOFRENDO PARA NÃO SOFRER !  
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DESTRUINDO  

   CASAS DE PENSAMENTO 

      (SOFISMAS & FORTALEZAS) 

 Porque as armas da nossa milícia não são 

carnais, e sim poderosas em Deus, para 

destruir fortalezas, anulando nós sofismas e 

toda altivez que se levante contra o 

conhecimento de Deus, e levando cativo todo 

pensamento à obediência de Cristo. (2 

Corintios, Cap 10, versos 4-5). 

A influência maligna tem destruído relacionamentos, rompido 

lares, provocado brigas entre familiares, gerado discussões e separações entre 
casais e toda sorte de iras, discórdias e intrigas, que não passam de sofismas. 

Vamos entender o que vem a ser um sofisma. 

Sofisma, ou sofismo tem um significado do grego “fazer raciocínios 

capciosos”, ou raciocínio ou falácia a uma refutação aparente ou silogismo 

aparente, que, na melhor tradução, seria defender algo falso e assim confundir 

o contraditor. 

No popular, é tudo aquilo que é enganoso, que quer enganar, de puro 

ENGANO! 

Assim está esculpida na palavra de Deus: 

 Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas 

em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda 

altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando 

cativo todo pensamento à obediência de Cristo (2ª Cor 10:4-5) 
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Você já deve ter percebido na sua vida que a maioria das brigas e 

discórdias vem sustentada em uma palavra qualquer que foi dita, muitas das 

vezes sem maldade, sem pensar ou no calor da discussão, ou até em um ato 

desastrado ou por impulso, que gerou, depois de um tempo, no interlocutor (na 

pessoa que recebeu a palavra) um sentimento de raiva, desprezo, menosprezo, 

quando, na realidade, aquela palavra dita, ou aquela ação, não tinha a intenção 

de produzir tal resultado. 

O Diabo observa todas as situações de nossa vida e, quando acha uma 

brecha (algum comportamento nosso que dá a Satanás legalidade para agir) 

que ele (Diabo) pode usar, por ali entra para fazer o seu estrago. 

Não é à toa que a palavra de Deus nos adverte que SATANÁS (bem 

como seus anjos) se disfarça de anjo de luz (de bonzinho, de amiguinho) para 

atingir os seus fins malignos. Veja o que diz a palavra de Deus. 

13 Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros 

enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. 

14 Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça 

de anjo de luz. 

15 Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser 

servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações 

merecem. (2 Cor 11, 13-15). 

 

 Tenho visto muitas pessoas deixando de se falar, brigando ou até 

mesmo se matando por conta de uma única palavra de que o DIABO se 

apropriou, e com ela começou a construir CASAS DE PENSAMENTOS. 

 Por exemplo: um marido dedicado e amoroso, que sempre quer dar o 

melhor para a família, em face da correria do dia a dia, naquele ano, esquece a 

data do aniversário de casamento (uma brecha).  

O Diabo, atento aos acontecimentos e com a única intenção de destruir 

aquele Lar, sugere, na mente da esposa, uma sequência de pensamentos que 

irão se transformar em tijolos para construir uma CASA DE PENSAMENTOS, tais 

como: “É... ele não gosta mais de você (um tijolo)...”, ”Ele tá mudado, jamais 
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se esqueceria dessa data (outro tijolo)...”, “Ih... acho que ele tem outra (mais 

um tijolo)...”, e por aí vai. Quando a CASA DE PENSAMENTOS está pronta, não 

resta outra coisa senão a esposa permitir que o MAL habite dentro dela e, 

assim, a faça tomar as decisões mais absurdas e precipitadas, todas embasadas 

naquele simples fato isolado.  

TUDO ENGANO MALIGNO, COM UM ÚNICO FIM DE DESTRUIR O 

CASAMENTO, O RELACIONAMENTO E AS EMOÇÕES. 

 Eu gosto muito desta expressão: Você não pode impedir que um 

passarinho pouse na sua cabeça, mas pode impedir que ele faça 

ninho. Você não pode impedir que um pensamento circule na sua cabeça, mas 

pode impedir que esse pensamento se transforme em vários pensamentos 

negativos e que edifiquem UMA CASA DE PENSAMENTOS que o faça triste, 

rancoroso ou cheio de ressentimentos.  

Às vezes, ouvimos várias coisas das pessoas que nos cercam, e o certo 

seria escolher se vamos valorizá-las ou não. 

  A supervalorização de palavras e pensamentos tem destruído vidas, 

relacionamentos e famílias. 

 A SUPERVALORIZAÇÃO DO QUE QUER QUE SEJA TEM DESTRUÍDO 

EMOÇÕES. 

  Sabe qual é a diferença de uma pessoa normal e um louco que está 

internado em um MANICÔMIO? É que o doido supervaloriza o que circula na 

sua mente e a pessoa normal não.  

Pare de supervalorizar o que você pensa e sua loucura vai embora! 

 Está na hora de começar a DEMOLIR A CASA DE PENSAMENTOS que 

nos está angustiando. 

 Deus quer que a PAZ que excede todo entendimento humano habite 

em nosso coração (ALMA = SEDE DAS EMOÇÕES). Portanto, precisamos 

chamar o DEMOLIDOR (Espírito Santo) e pedir a ELE que nos ajude a DEMOLIR 
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toda a CASA DE PENSAMENTOS construída dentro de nós, que nos angustia, 

nos faz tristes, nos causa depressão e nos tira a vontade de sermos felizes e de 

viver.  

 Definitivamente, não aceite os ENGANOS do DIABO. 

 “DEUS QUER QUE VOCÊ TENHA VIDA... E VIDA EM ABUNDÂNCIA.” 

O ladrão (diabo) não vem senão a roubar, a matar e a destruir; 

“Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância.” 

(João.10,10). 

 

 Leve cativo todo pensamento a Cristo Jesus. 

“.....levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo.” 

(2Cor Cap 11-15). 

 Te advirto, não é fácil, mas é possível, apenas acredite e 

tome uma atitude! 

 Outro exemplo negativo: uma mãe, desde que seu filho nasceu, diz: 

“Esse menino é um perdedor e não vai dar em nada”. Com sete anos de idade 

a mãe volta a dizer: “Esse menino é um perdedor e não vai dar em nada”. 

Quando o menino completa 15 anos de idade, a mãe volta a dizer: “Esse 

menino é um perdedor e não vai dar em nada”. Quando o menino atinge a 

maior idade, a FORTALEZA já está construída na sua mente e o menino, que 

agora não é mais menino, tem a certeza na sua mente de que “é um perdedor 

e que não vai dar em nada”, pois permitiu construir uma casa de pensamentos 

de derrota.  

 Posso falar “de cadeira”. Quando conheci minha esposa, durante todo o 

namoro, uma pessoa do nosso convívio, durante três anos, ficou dizendo que 

eu não tinha capacidade e que jamais seria aprovado em um concurso público. 

  Enquanto aceitei essa FORTALEZA, essa casa de pensamentos de que 

não seria capaz de passar em um concurso público, eu não conseguia passar no 

concurso público. 
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  Quando orei ao Senhor e pedi ao Espírito Santo que me ajudasse a 

demolir essa CASA DE PENSAMENTOS, não só passei no concurso, como 

gabaritei uma das provas específicas e logo fui nomeado dentro das vagas.  

 De resto, o que deve ocupar meu pensamento? 

 “Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é 

honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o 

que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, SEJA ISSO 

QUE OCUPE VOSSO PENSAMENTO”. (Filipenses 4:8).  

O Diabo quer construir CASAS DE PENSAMENTOS (= FORTALEZAS) 

para poder nos dominar em diversas áreas. 

 Cabe-nos destruí-las e tomar posse das palavras de JESUS, que disse: 

 “EU VIM PARA QUE TENHAM VIDA, E A TENHAM EM ABUNDÂNCIA”. 

(João 10:10). 

 

 

 

 

 

 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/10/10
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INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 

 

“Irai-vos mas não pequeis; consultai no 

travesseiro o coração e sossegai” 

(Salmo 4:4). 

 

  Paulo reforça na carta enviada aos Efésios o ensinamento 

supracitado no livro de Salmos dizendo: 

  “Irai-vos e não pequeis; não se ponha o sol sobre a vossa ira” (Efésios 

4:26). 

 Essas duas exortações, além de bastante didáticas, nos ensinam um 

caminho a seguir. 

 Muitas pessoas têm destruído suas vidas por conta de não dominarem 

suas emoções. 

 Relacionamentos desfeitos, empregos perdidos, amizades rompidas, 

separações, planos interrompidos, tudo por conta de uma “coisinha” que existe 

dentro de nós, chamada inteligência emocional. 

 Hoje as pessoas estão imediatistas, tudo é pra ontem. 

Estive em Morada Nova de Minas (terra do meu sogro Antônio Batista), 

cidade próxima a Três Marias, localizada às margens do Velho Chico, região 

conhecida na BR 040 como MAR DOCE. Um lugar lindo! Vale a pena conhecer. 

Lá a vida passa “devagarinho”, parafraseando meu sogro. Lembro-me 

de que às vezes sentávamos nos banquinhos de madeira em frente às casas e 
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ficávamos olhando a bicicleta passar, o cachorro latir, o vizinho cumprimentar o 

outro vizinho, tudo acontecendo na maior calma do mundo. 

Fiz questão de contar essa historinha para mostrar que hoje, nas 

grandes metrópoles, as pessoas estão atropelando umas as outras, com 

palavras, gestos e ações impensadas regadas de muito furor, falta de educação 

e ignorância. 

Aristóteles disse: 

“Qualquer um pode zangar-se – isso é fácil! Mas zangar-se com a pessoa 

certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, 

tudo com tom de voz suave. Isso é difícil!” 

Não estou falando aqui de inteligência intelectual. Muitas pessoas são 

“inteligentes, tem um QI alto”, mas são insuportáveis, as pessoas fingem que 

gostam delas. Na realidade, além de suportá-las por obrigação, querem mesmo 

é distância delas. 

A falta de inteligência emocional tem destruídos lares, matado pessoas, 

rompido relacionamentos, provocado demissões no emprego, dentre outros. 

A inteligência emocional está ligada ao domínio próprio. 

É como se fosse a função da tecla Pause no controle remoto da nossa 

TV. 

Antes de tomar uma atitude, preciso respirar (está comprovado que toda 

ação humana sem oxigenar o cérebro está fadada ao erro), acalmar-me, pensar 

o que fazer, refletir nas consequências da minha ação e só depois falar e agir. 

O sucesso ou o insucesso de muita coisa que acontece na nossa vida 

estão ligados à inteligência emocional, que se reflete no meu domínio próprio 

diante de lutas e adversidades. 

Um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio (Gálatas Cap. 5). 
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A brutalidade tem sido uma constância nos relacionamentos conjugais, 

sociais e profissionais. 

As pessoas não se respeitam mais. 

Tudo é muito explosivo. 

Nosso cérebro precisa de um tempo para começar a oxigenar as células 

neurais.  

Decidir sem oxigenar é pular sem paraquedas, é bater de frente sem Air 

Bag, é decolar um avião sem combustível, é encher um balão de festa pela 

metade, não serve para nada, nem para decorar, pois está murcho. 

Agir de forma inteligente é sopesar as consequências, é fazer boas 

escolhas, olhar em volta, sentir o ambiente, verificar os possíveis 

desdobramentos da minha ação e, só depois, agir. 

Hoje, quando um casal discute, a primeira idéia que vem é a de separar-

se. Por quê? Porque tudo é, repito, muito explosivo. Com isso a demolição é 

garantida, o fracasso é iminente, a desgraça uma realidade. 

No trabalho, temos mania de perseguição: “Meu chefe não gosta de 

mim.. ele me persegue.”  

Criamos um monstro, colocamo-lo dentro de nós e, depois, somos 

monstros de nós mesmos, carrascos de nós mesmos. 

Acordamos, tomamos café, almoçamos, jantamos e vamos dormir com o 

próprio monstro que criamos.  

Isso só potencializa a falta de inteligência emocional diante das lutas e 

adversidades que precisamos enfrentar no dia a dia. 

Quando agimos parcimoniosamente apagamos o pavio da bomba. 

Mate esse monstro enquanto há tempo. 

Outra ferramenta que pode nos ajudar a aumentar nossa inteligência 

emocional é a resiliência. 
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A resiliência é a capacidade de o indivíduo lidar com problemas, adaptar-

se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, 

choque, estresse, etc sem entrar em surto psicológico, emocional ou físico, por 

encontrar soluções estratégicas para enfrentar e superar as adversidades. 

 Nas organizações, a resiliência se trata de uma tomada de decisão 

quando alguém se depara com um contexto entre a tensão do ambiente e a 

vontade de vencer. Essas decisões propiciam forças estratégicas na pessoa para 

enfrentar a adversidade. 

A resiliência de um indivíduo dependerá da interação de sistemas 

adaptativos complexos, como o círculo social, família, cultura, entre outros. A 

resiliência pode se apresentar ou não em vários domínios da vida de uma 

pessoa (saúde, trabalho, escola etc.) e variar ao longo do tempo. 

Ser resiliente é permitir esticar-se. 

Como uma borracha de soro ou uma câmara de ar do pneu cortada ao 

meio, você a estica, ela se molda, mas depois volta ao estado inicial sem 

qualquer trauma ou deformação. 

Podemos enfrentar situações, mesmo as mais estressantes, nos moldar 

no momento de tomar decisões, praticar as ações necessárias com calma e 

tranquilidade, resolver o caos e, depois, voltar ao estado inicial sem qualquer 

trauma e/ou deformação emocional e sem perder a PAZ. 

Outra coisa importante é controlar os impulsos. 

Controlar impulsos é a capacidade de regular a intensidade de seus 

impulsos no sistema neuromuscular (nervos e músculos), não se deixando levar 

impulsivamente pela experiência de uma emoção. 

 As pessoas podem exercer um controle frouxo ou rígido do seu sistema 

muscular, visto que esse sistema está vinculado à regulação da intensidade das 

emoções. 

 Dessa forma, a pessoa poderá viver uma emoção de forma exacerbada 

ou inibida. 
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 O controle de impulso garante a autorregulação dessas emoções ou a 

possibilidade de dar a devida força à vivência de emoções, tornando o grau de 

compreensão do autor mais sensível e apurado mediante a situação. 

Como já disse há pouco, e repito, as pessoas estão muito explosivas, 

cheias de TNT (dinamite) com um pavio muiiitoooo curtoooo. 

 Mal sabem elas que a explosão vai afetá-las emocionalmente, tirando-

lhes toda a capacidade de exercerem a inteligência emocional para solucionar o 

conflito. 

De resto, o exercício do autocontrole, administrando emocionalmente o 

inesperado, a condição de serenidade diante da adversidade, fazendo a leitura 

corporal do interlocutor e a sua observando o seu sistema nervoso e as reações 

provocadas pela adversidade, lhe proporcionará um caminho que o conduzirá a 

melhor ação, que, regada de inteligência emocional, lhe garantirá o melhor 

resultado e sucesso.  

Isso é, em outras palavras, exercer o domínio próprio. 

Sinto lhe dizer, mas impulsos desenfreados só vão levá-lo para um 

lugar......  

Para o INFERNO! 

Pense nisso..... 
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DISCERNIMENTO ESPIRITUAL 

 

“Amados, não deis crédito a qualquer 

espírito; antes, provai os espíritos se 

procedem de Deus, [...]” (João 4.1). 

 

 Direto ao assunto. Estamos falando neste capítulo sobre a 

influência do bom e do mau espírito na sua vida. 

  Dando nome as coisas, a partir de agora e daqui para frente leia-se 

Anjo bom (Espírito Santo, Anjo do Senhor, Deus e/ou Anjos Celestiais) e Anjo 

mau (Demônio, Satanás, Diabo, Inimigo e/ou Anjos caídos). 

 Na vida espiritual só existem duas influências na vida do homem: a 

influência de Deus ou a influência maligna. 

 O homem só flamula duas bandeiras: a do bem ou a do mal. 

 Não existe meio termo. 

 Ou a pessoa está sob a influência do Diabo ou sob a influência de 

Deus. 

 O discernimento é a intuição pela qual sabemos o que é, 

verdadeiramente, do Espírito Santo de Deus.  

 Eu preciso tomar consciência daquilo que está acontecendo e o que 

está me animando e me movendo para falar, calar ou agir. 

 Por mais “angelical” que possa parecer uma pessoa, ela sempre estará 

sob uma influência, do anjo bom ou do anjo mau, muito embora, em muitos 



71 
 

casos, não consigamos discernir, ao certo, sob qual influência esta pessoa está 

sendo conduzida na sua vida, pois o Diabo, às vezes, se disfarça de anjo de 

luz. “E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de 

luz.” (2 Coríntios 11:14) 

  Somente através da aplicação do discernimento dos espíritos 

(explicarei adiante) saberemos qual espírito a está influenciando. 

 Ninguém quer fazer a vontade de Deus. 

  Agimos com nossos impulsos pessoais e assim, sem discernimento, 

agimos pensando estar fazendo um favor a Deus, quando, na realidade, Deus 

não está nesse negócio, e, em outras palavras, nem sempre o que desejamos 

e fazemos é o que ELE quer que façamos. 

 Se você plantar milho fora de época, o milho pode até dar, mas as 

espigas serão imperfeitas. Com o discernimento, conseguimos perceber o que 

Deus quer para cada momento da nossa vida.  

 Com a aplicação das regras de discernimento espiritual, eu descubro o 

que Deus deseja que eu faça, pois a todo momento o Espírito Santo está 

soprando na minha vida sugestões divinas e usando acontecimentos e pessoas 

para concretizar seus propósitos. 

  Com o discernimento espiritual, eu facilito o cumprimento desses 

propósitos. 

  O melhor passo que posso dar neste momento é abrir meu coração 

para a ação do Espírito Santo de Deus, começar a perceber sua ação na minha 

vida e reconhecer essa presença também em um sorriso, uma lágrima, uma 

situação de luto, uma enfermidade, isso é fundamental. 

 De resto, aplicar o discernimento dos espíritos proporcionará a 

identificação da influência espiritual, nos mostrando: 

– Se provém de Deus (ou de Deus por meio de Seus anjos, os Seus 

mensageiros); 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/2co/11/14+
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– Se tem origem na mente humana (a qual pode estar sã, doentia, 

desequilibrada ou alterada); 

– Se provém dos espíritos maus (do demônio ou de influências 

espirituais maléficas). 

 Assim, você consegue discernir o certo do errado, o falso do verdadeiro 

e também enxerga os sofismas (enganos) criados pelo Demônio. 

 Adiante, vamos ver como ambos os espíritos (ANJO BOM e ANJO 

MAU) agem em diversas situações, para melhor compreender e aplicar o 

discernimento dos espíritos. 

 Pensando nisso, mostrarei como o Anjo bom e o Anjo mau agem e 

como, muitas vezes, o Anjo bom se confunde com o Anjo mau e vice-versa 

apenas para tentar confundir a percepção do discernimento de qual espírito 

está agindo naquele momento. 

 O primeiro ponto que gostaria de reforçar é que Jesus veio para que 

você TENHA VIDA E VIDA EM ABUNDÂNCIA. Tudo o que passar disso não 

vem de Deus. Digo tudo. Pare de pensar besteira. Deus quer você com saúde 

e em paz. 

 Que esse seja sempre o seu princípio e fundamento quando estiver 

experimentando algum mover espiritual. 

 Deus quer sempre o bem para você, muito embora algumas situações 

na sua vida pareçam mais castigos divinos do que benefícios. 

 Assim, vamos, inicialmente, falar das artimanhas, armadilhas e 

sugestões do Anjo mau. 

 Imagine que você tenha dois anjinhos falando no seu ouvido. De um 

lado o Anjinho bom e de outro o Anjo mau. 



73 
 

 O Demônio é um Anjo que, muito embora caído, não perdeu sua 

qualidade de Anjo; portanto, acredite, ele é muito mais esperto, estrategista e 

sagaz do que você. 

 E, ainda, tem a capacidade de transformar-se em ANJO DE LUZ, 

conforme as escrituras: 

 “E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de 

luz.” (2 Coríntios 11:14) 

 Por isso, ele (Satanás) fica observando-o diariamente, procurando uma 

brecha para te tragá-lo (matar). 

  “Sede sóbrios; vigiai; porque o diabo, vosso adversário, anda em 

derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar.” (1ª Pedro 5:8). 

 O Anjo mau observa muito seus comportamentos. 

 Sabe das suas fraquezas e concessões pecaminosas e aquilo que 

você permite acontecer e aquilo que você não permite. 

 Conhece o lado mais fraco por onde pode atacar e a deficiência na sua 

vida espiritual (poucas horas de dedicação à oração, de meditação da palavra 

de Deus e negligência no jejum). 

 Então, já podemos deduzir que o discernimento para saber se estou 

sob a influência do Anjo mau ou do bom não vai depender simplesmente da 

minha capacidade humana, nem de deduções científicas ou conhecimento 

histórico das escrituras (muitas pessoas são boas na história da bíblia e 

péssimas na percepção da influência maligna em suas vidas). 

 Esse discernimento é espiritual. 

 Vai depender da minha sensibilidade e envolvimento com as coisas de 

Deus (jejum, oração e leitura da palavra).  

 Enquanto isso não acontecer, eu jamais terei discernimento do que 

quer que seja, e viverei uma vida MEDÍOCRE, ao meu bel prazer e da sorte 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/2co/11/14+
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dos ventos, podendo ser tragado (1ª Pedro cap. 5, verso 8) a qualquer 

momento. 

“Procurar somente a Deus, ver Deus em todas as coisas, isto é tornar-

se superior a todas as coisas humanas” (São Gaspar Bertoni – Igreja Católica). 

 Então,  vejamos como os ANJOS do BEM e do MAU agem: 

 É próprio do Anjo mau propor gozos aparentes e despertar na nossa 

imaginação prazeres e desejos impuros para mais nos conservar em situação 

pecaminosa. Em outras palavras, sua intenção é nos manter de pecado em 

pecado, relaxando nossa consciência, nos mergulhando e nos conservando em 

nossos vícios e pecados. (Loyola, Inácio – Exercícios Espirituais – Edições Loyola). 

 Na situação anterior, o ANJO BOM age da seguinte forma: propõe 

remorsos na alma para ativar a nossa consciência, nos levando ao 

arrependimento e nos tirando desse estado pecaminoso. 

 Note que o remorso (inicialmente parecendo um sentimento ruim) 

proveio de um ANJO BOM. 

  Às vezes, alguns acontecimentos em nossas vidas que, 

aparentemente, parecem ruins são permitidos por Deus para que acordemos 

do nosso estado de letargia e comecemos a mudar os caminhos e atitudes. 

 A seguir, algumas regras de Discernimento Espiritual extraídas do livro 

“Exercícios Espirituais”, de Inácio de Loyola, Edições Loyola” (para mim o que 

se tem de melhor de discernimento espiritual. Indico, se você quiser se 

aprofundar, a compra desse livro): 

1. Àqueles que vão de pecado mortal em pecado mortal costuma, 

geralmente, o inimigo propor gozos aparentes e despertar-lhes na 

imaginação prazeres e desejos impuros, para mais os conservar e mergulhar 

em seus vícios e pecados. Ao contrário, o bom espírito causa-lhes remorsos e 

estímulos de consciência para os retirar de tão lastimoso estado. 
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2. Com aqueles que procuram intensamente purificar-se de seus 

pecados, e progredir no serviço de Deus, Nosso Senhor, dá-se o contrário do 

que foi dito na primeira Regra. Pois neles costuma o demônio suscitar 

perturbações de consciência, tristeza e desânimo, inquietando-os com falsas 

razões, para que não vão por diante na sua santificação. Pelo contrário, é 

próprio do bom espírito dar coragem, forças, consolações, lágrimas, 

inspirações e tranqüilidades, tornando-lhes tudo fácil e afastando todos os 

impedimentos, para que vão sempre adiantando na virtude e perfeição. 

3. Da consolação espiritual. Chamo consolação qualquer movimento interno 

que impele a alma para mais servir e amar o seu Criador e Senhor, 

afastando-a, por conseguinte, de todas as coisas criadas para só descansar no 

Criador delas; e também quando provoca lágrimas de amor a Deus, de dor 

dos próprios pecados, de compaixão pela morte de Cristo e de outras coisas 

ordenadas diretamente ao seu serviço e louvor; finalmente, chamo 

consolação a todo aumento de fé, de esperança e caridade, e a toda a alegria 

interna que atrai o homem para as coisas celestes e salvação de sua alma, 

dando-lhe paz e tranqüilidade em seu Criador e Senhor. 

4. Da desolação espiritual. Chamo desolação tudo que é contrário ao que foi 

mencionado na terceira Regra, como por exemplo: trevas na alma, 

perturbações, inclinação para coisas baixas e terrenas; desassossego por 

várias tentações, que impelem a alma para a desconfiança, enfraquecendo-a 

na fé e na caridade, tornando-a triste e indolente no serviço de seu Criador e 

Senhor. Porque da mesma forma que a consolação é contrária à 

desolação, também os pensamentos, que nascem da consolação, são 

contrários aos que nascem da desolação. (grifei) 

5. No tempo da desolação não se deve mudar nada, mas perseverar firme e 

constante nos propósitos feitos no tempo da consolação; porque do mesmo 
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modo que na consolação nos aconselha e guia o bom espírito, assim o mau nos causa, 

na desolação, sugestões, a que não podemos dar assentimento. 

6. Ainda que na desolação não devamos mudar nossos propósitos, contudo é 

muito útil agir contra a mesma desolação, persistindo, por exemplo, mais 

tempo na oração, no exame de consciência e alargando-nos mais no uso do 

jejum. (adaptei para jejum) 

7. Quem está na desolação considere que o Senhor, para o provar, o 

abandona a suas próprias forças naturais, a fim de que resista às várias 

tentações do inimigo; pois não lhe falta o auxílio divino, ainda que o não 

sinta; porque, se o Senhor lhe tirou o fervor primitivo, e sensível, e a graça 

superabundante, deixou-lhe todavia a graça suficiente para a sua salvação. 

8. Quem está na desolação, trabalhe por levar com paciência as penas que lhe 

sobrevêm e pense que prontamente será consolado, tomando as medidas 

contra tal desolação como foi indicado na 6ª Regra. 

9. São três as causas principais por que nos achamos desolados. A primeira é 

porque somos tíbios, preguiçosos ou negligentes em nossos exercícios 

espirituais (jejum, oração e leitura da palavra - adaptei) e, por nossas faltas, 

se afasta de nós a consolação espiritual. A segunda porque Deus quer ver 

quanto podemos e até onde chegamos no seu serviço e louvor sem os 

auxílios da consolação. A terceira, porque Deus nos quer dar a conhecer que 

não está em nosso poder sentir grande devoção, amor intenso, lágrimas, 

nem qualquer outra consolação espiritual, mas que tudo é graça de Deus, 

Nosso Senhor, a fim de que não nos ensoberbecermos nem envaidecermos 

atribuindo a nós mesmos a devoção e outras manifestações da consolação 

espiritual. 

10. Aquele que está em consolação pense como se portará na desolação que 

depois virá, armazenado novas forças para esse tempo. 
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11. Quem está consolado procure manter-se humilde e viver de forma simples 

sem soberba (adaptei), considerando quão pouco vale no tempo da desolação 

sem a graça da consolação. Pelo contrário, quem está na desolação, pense 

que muito pode com a graça, que não lhe falta para resistir a seus inimigos, 

recebendo forças de seu Criador e Senhor. 

12. O inimigo procede como uma mulher, mostrando-se fraco contra o forte, 

e forte contra o fraco. Assim como é próprio da mulher, quando luta com 

algum homem, perder a coragem e fugir, se o homem se mostra corajoso; e, 

ao contrário, se o homem se mostra covarde e tímido, a ira da mulher chega 

até ao excesso: do mesmo modo costuma o nosso inimigo enfraquecer e 

fugir, se aquele que se exercita nas coisas espirituais lhe resiste 

varonilmente e se opõe diametralmente às suas sugestões; se, pelo contrário, 

aquele que se exercita, começa a ter medo e a perder a coragem em lhe 

resistir, não há fera no mundo mais terrível, que este inimigo da natureza 

humana (SATANÁS, DEMÔNIO - acrescentei). 

13. Porta-se também o demônio como um falso amante (um cafajeste, 

malandro – acrescentei), que não quer ser descoberto. Assim como um 

homem que, procurando seduzir, com suas ilusórias palavras, a filha dum pai 

honesto, ou a esposa dum marido honrado, lhes propõe silêncio e pede 

segredo para que suas pérfidas insinuações não cheguem aos ouvidos do pai 

ou do marido, pois desfazer-se-ia toda a sua tentativa: assim quer o inimigo 

que as falazes propostas, que segreda à alma justa, fiquem ocultas e não 

sejam manifestadas ao confessor (padre, pastor ou homem de Deus - adaptei) 

ou a uma pessoa espiritual que conheça bem seus embustes, pois perderia 

toda a esperança de consumar a sua malícia ao ver descobertos todos os seus 

artifícios. 

14. Porta-se também o demônio como um general, quando quer apoderar-se 

duma fortaleza. Pois, à semelhança dum comandante ou chefe militar que, 
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depois de assentar os arraiais, explora as fortificações e obras de defesa, para 

saber qual é a parte mais fraca, para começar por ela o ataque: assim o 

maligno espírito anda rondando em volta de nós para explorar as nossas 

virtudes espirituais e morais (adaptei), a fim de começar por onde nos achar 

mais fraco, e nos render. 

Em reforço, e extraídas do mesmo livro supracitado, mais algumas 

regras para bem aplicar o discernimento espiritual: 

1. É próprio de Deus e de seus Anjos, quando entram numa alma, enchê-la da 

verdadeira alegria e gozo espiritual, e banir toda a tristeza que o inimigo 

procura introduzir nela. Ao contrário, é próprio do mau espírito combater 

esta alegria e gozo espiritual por motivos fúteis, sutilezas e contínuas ilusões 

(sofismas – enganos – adaptei e completei). 

2. Só a Deus pertence consolar a alma sem causa precedente, pois só Ele tem 

direito de entrar nela e sair quando quiser, movendo-a ao amor de sua divina 

Majestade. Digo sem causa precedente, isto é, sem nenhum aviso prévio ou 

conhecimento de qualquer objeto, que dê origem àquela consolação. 

3. Quando a consolação é precedida de alguma causa, o bom e o mau anjo 

podem ser igualmente o seu autor; mas os fins são inteiramente contrários. 

O bom anjo tem por finalidade o aproveitamento da alma, que deseja ver 

crescer nas virtudes. O mau anjo, ao contrário, quer vê-la retroceder no bem, 

para a levar, enfim, a seus perversos intentos. 

4. É próprio do mau espírito transformar-se em anjo de luz e entrar 

primeiramente nos sentimentos da alma piedosa e acabar por lhe inspirar os 

seus próprios sentimentos. Assim, começa por sugerir a esta alma 

pensamentos bons e santos conforme às suas disposições virtuosas; mas 

logo, pouco a pouco, procura prendê-la em seus laços secretos e levá-la a 

consentir em seus pecaminosos intentos. 
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5. É examinar com grande cuidado o curso de nossos pensamentos. Se o 

princípio, o meio e o fim são bons e tendem ao bem, é sinal de que vêm do bom 

anjo; mas se no decurso deles se encontram alguma coisa má, vã ou diferente 

do que tínhamos proposto fazer, é sinal evidente de que tais pensamentos 

procedem do mau espírito. 

6. Quando o demônio for descoberto por sua cauda serpentina, isto é, pelo 

fim pernicioso a que nos quer levar, será útil considerar os pensamentos que 

nos sugeriu, examinar-lhes o princípio e ver como, pouco a pouco, nos fez 

perder a alegria espiritual até nos levar à sua perversa intenção. A fim de 

que, pela experiência alcançada, nos acautelemos para o futuro de suas 

costumadas fraudes e sofismas (enganos) (adaptei e completei). 

7. Naqueles que vão de bem em melhor costuma o bom anjo insinuar-se 

docemente, como uma gota d’água que cai numa esponja. O mau anjo, ao 

contrário, entra bruscamente como água que cai em pedra. Naqueles, porém, 

que vão de mal em pior, entram os mesmos espíritos diversamente, 

conforme à disposição da alma lhes é contrária ou semelhante. Se lhes é 

contrária, entram ruidosamente; se semelhante, entram silenciosamente e 

como por casa de porta aberta. 

8. Quando a consolação vem sem causa precedente, ainda que esteja livre de 

fraude, pois é de Deus, como foi dito na 2ª Regra, contudo a alma, que recebe 

esta consolação, deve atender bem e distinguir o tempo que se lhe segue. 

Pois neste segundo tempo, em que a alma se sente toda fervorosa e gozando 

ainda dos restos da consolação passada, acontece tomar várias resoluções, 

que não são inspiradas imediatamente por Deus, e por isso devem-se 

examinar bem antes de se lhes dar inteiro assentimento e por em execução. 

De resto, regras de como fazer boas escolhas (ainda do mesmo livro): 
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Primeiro ponto, considerar o fim porque estou no mundo, qual seja: 

servir e amar a Deus e por consequência salvar a minha alma. 

Segundo, verificando as consolações e desolações espirituais, e, 

buscando a oração, decidir não com o coração, mas com a razão e impulsos 

movidos por Deus. 

Terceiro, verificar se o início, o meio e o fim da escolha agradam a 

Deus, e se esta escolha me ajudará a cumprir seus propósitos na minha vida. 

Ponderar as vantagens e inconvenientes desta escolha. 

Quarto e último (para mim a regra mais importante), pensar se 

estivesse no segundo anterior à minha morte e ao meu Juízo Final com Deus 

o que gostaria de fazer naquele momento de escolha, e, assim faço qualquer 

escolha pensando naquele momento do dia final, com certeza, as chances de 

acertar serão maiores. 

Espero que esse capítulo possa ter promovido um mover espiritual 

em você ao ponto de potencializar seu discernimento espiritual a partir de 

agora, fazendo com que você, agora, examine melhor suas inclinações e 

descubra se provêm do Bom ou do Mal Espírito. 
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CHOCANDO OVOS 

    DE SERPENTE 

“Jesus, porém, conhecendo-lhes os 

pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no 

vosso coração?” (Mateus 9:4) 

 

Misericórdia! 

 Chocar ovo de serpente dentro de mim?! Seria isso possível? 

Nos capítulos anteriores, foram abordados temas que dizem respeito à 

nossa saúde interior. Isso porque, muitas vezes, nos descuidamos de certos 

aspectos da vida e vamos deixando-nos envolver emocionalmente com certas 

atitudes erradas e, assim, enchemos a nossa mente e o nosso coração de 

sentimentos que são verdadeiros lixos (carniças) e, sem que percebamos, 

amontoamos lixo, escondemo-lo debaixo do tapete, “empurramos o problema 

com a barriga” e, quando menos esperamos, estamos amargurados, tristes, 

frustrados, decepcionados, doentes, desanimados, entediados. 

O Dr. Fábio Damasceno, em seu livro “Psicologia do Perdão”, escreve 

na introdução: 

Imagine que nos últimos doze meses, na sua casa, você não 

tivesse jogado nenhum lixo fora; o lixo do banheiro, da cozinha, 

a poeira acumulada, restos de material de obra e reforma, as 

sobras, as embalagens, etc. Se você tivesse juntado todo 

aquele lixo, como estaria a sua casa? Teria virado uma lixeira, 

com ratos, baratas, moscas e doenças; um horror, uma 
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situação incontrolável, inabitável. (Quanto tempo você moraria 

numa casa assim?) Nós sabemos muito bem onde jogar nossos 

lixos fora. O problema é que, na vida, nem sempre sabemos 

como fazer isso. Os subprodutos acumulam-se, vai avançando e 

vamos armazenando todo o lixo. Assim, a vida vai se tornando 

insuportável. Vai formando uma bomba dentro de si, como uma 

panela de pressão entupida no limite de estourar e chego a 

ficar doente por causa disso. 

Para ter uma ALMA limpa, eu preciso aprender que de vez em quando 

devo limpar minha lixeira. Preciso fazer uma faxina na minha sede das 

emoções. 

A palavra de DEUS diz que ELE conhece os meus pensamentos. (Jó 

21:27) 

E acrescenta a Palavra... ”O Senhor conhece os meus pensamentos... e 

sabe que eles não valem nada.” (Salmo 94:11). 

“Eu, o SENHOR, examino os pensamentos e ponho à prova os 

corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo 

com que ela faz.” (Jeremias 17: 10). 

“Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que 

cogitais o mal no vosso coração?” (Mateus 9:4) 

Logo, concluo que não consigo esconder nada de Deus. Até aquele 

sentimento e pensamento mais profundo, aquilo que acho que só eu guardo no 

escondido do meu coração, está descortinado diante de Deus. Até o meu 

pecadinho de estimação (aquele que eu faço bem escondidinho, em um 

lugar sempre reservado por mim para fazê-lo) DEUS está vendo! 

Em outras palavras, Deus sabe o que está gravado na SEDE DAS 

MINHAS EMOÇÕES, Deus conhece a minha ALMA. 

No livro de 2ª Coríntios, capítulo 11, verso 3, está escrito: “Receio que, 

assim como a serpente enganou a EVA com sua astúcia, assim também seja 
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corrompida a vossa MENTE/ALMA e se aparte da simplicidade e pureza devidas 

a Cristo.”  

Nesse passo, o livro de Romanos, capítulo 12, verso 2, conclui: “Não 

vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os 

transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim 

vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e 

agradável a ELE”. 

A chocadeira de OVOS DE SERPENTE aparece no livro do Profeta 

ISAÍAS, capítulo 59, verso 5, alertando que, quando estamos dando azo 

(permitindo) aos nossos pensamentos para sentimentos negativos, estamos, na 

verdade, CHOCANDO OVOS DE SERPENTE dentro de nós. 

Eis o texto: 

Chocam ovos de áspide (serpente) e tecem teias de aranha; o 

que comer os ovos dela morrerá; e se um dos ovos for pisado, 

dele sairá uma víbora (cobra). 

O que isso quer dizer? 

O sêmen (semente) da serpente são os pensamentos que circulam na 

nossa MENTE/ALMA, que se transformarão em ovos de serpentes se não forem 

rejeitados de imediato. 

Deus não julga a aparência, nem o meu exterior. 

Vimos que Deus tem o Poder de sondar o coração. 

ELE sabe o que está acontecendo dentro da minha MENTE, da minha 

ALMA, do meu CORAÇÃO. 

Deus sabe quando estou orando e adorando-o de coração e não apenas 

com meus lábios, pois ELE sabe se ainda permito que circulem na minha 

MENTE coisas ruins ou não. 

Nas igrejas as pessoas estão cantando, adorando, levantando as mãos, 

orando em línguas estranhas, dançando e rodopiando no espírito, caindo no 



84 
 

chão no poder e gritando AMÉM!!! ALELUIA!!!, mas suas mentes são ninhos 

cheios de ovos de serpente. Estão diante do trono de Deus, levantam as mãos 

e o adoram, mas, ao mesmo tempo, falam mal do irmão que está ao lado, 

fofocam, promovem brigas e discórdias, e, assim, chocam maus pensamentos. 

Tecem teias de aranha com suas desculpas esfarrapadas para, com um único 

fim, se entregarem ao pecado e aos seus vícios pecaminosos. 

Os pensamentos descontrolados devem ser LEVADOS CATIVOS DIANTE 

DO SENHOR. (2ª. Coríntios 10:5). 

“Destruindo os conselhos, e toda a altivez que se levanta contra o 

conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo.” 

(2ª. Coríntios 10:5). 

E o que é levar cativo? É submeter imediatamente a Cristo Jesus para 

que esse pensamento não crie ninho de serpente dentro de você. 

É parar de viajar em pensamentos que não são edificantes e que não 

vão levá-lo a adorar ou a glorificar a Deus. 

Quando não interceptamos e abatemos o pensamento negativo, ele pode 

envenenar a ALMA, com o veneno da serpente (diabo). 

O Profeta ISAÍAS, no Capítulo 55, versos 6 e 7, nos adverte: 

Procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo; orem ao 

Senhor enquanto ele está perto – mudem a sua maneira de 

viver e abandonem os seus maus pensamentos! Voltem para o 

Senhor, nosso Deus, pois ele tem compaixão e perdoa 

completamente. 

Quando você não vigia, o Diabo semeia maus pensamentos na sua 

mente. Se você deixa que esses pensamentos permaneçam dentro de você, 

não os levando cativos a Cristo (2ª. Coríntios, Cap. 10, verso 5), pelo contrário, 

tolerando-os e até fazendo carinho nesses maus pensamentos (digo: ”alisando 

demônios”), você está chocando ovos de serpente. 
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Tenho falado em alguns capítulos deste livro de como reconhecer, 

abordar e usar técnicas que não criem reforço de comportamento, para 

remover tais pensamentos. 

Vamos, então, tentar elencar alguns pensamentos que podem se 

transformar em OVOS DE SERPENTE.  

 

“RESSENTIMENTO” 

Você é mal interpretado por uma pessoa. Essa mesma pessoa diz coisas 

terríveis de você que o magoam e o deixam triste e irritado. Quando você 

permite que os pensamentos provocados por essa ação circulem na sua mente 

e os fica alimentando e germinando, você concebe ovos de serpente. 

Evite a discussão, se possível. 

Sua reação não irá resolver nada. Muito menos a vingança. 

Utilize a inteligência emocional. 

Bloqueie, imediatamente, os pensamentos subsequentes à agressão, 

inclusive aqueles que apontam para autojustificar-se. 

Quando você continua ruminando os pensamentos, eles vão conceber 

um ovo e chocar uma serpente. Isaías, capítulo 59, verso 5, diz: “...se um dos 

ovos é quebrado sai dele uma víbora...” 

E o que temos visto hoje? Pessoas da mesma família que não se falam 

há anos, pais contra filhos, casais que ficam dias sem se falar morando debaixo 

do mesmo teto, etc. Este panorama indica que há muito tempo estas pessoas 

chocaram ovos de serpente, que eclodiram, e se transformaram em víboras 

dentro da ALMA dessas pessoas. Essas cobras circulam livremente em suas 

vidas destilando veneno e amargura.  

Quando nos magoamos com facilidade, ficamos nervosos. Vamos deitar 

e perdemos nosso sono remoendo tudo que nos foi falado. Quando permitimos 
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isso, estamos deitados sobre ovos de serpente, permitindo a concepção de ódio 

e de morte.  

Ore ao Senhor e peça que esmague a cabeça da serpente. Retire o 

ressentimento, o ódio e a vingança. Não permita a construção de uma 

chocadeira de ovos de serpente na sua MENTE. 

O salmista, no capítulo 41, verso 5 a 10, diz: 

Os meus inimigos falam mal de mim: Quando morrerá e lhe 

perecerá o nome? Se algum deles me vem visitar, diz coisas 

vãs, amontoando no coração malícias; em saindo, é disso que 

fala. De mim rosnam à uma todos os que me odeiam; 

engendram males contra mim ... Até o meu amigo íntimo, em 

quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim 

o calcanhar. (Salmo 41:5,9). 

Segue no verso v. 10: 

Tu, porém, SENHOR, compadece-te de mim e levanta-

me... Com isto conheço que tu te agradas de mim: em não 

triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me 

susténs na minha integridade e me pões à tua presença para 

sempre. (Salmo 41:10). 

Vemos que o Salmista não permite circular em sua MENTE besteiras ou 

bobagens, e com esta ação não choca ovos de serpente; ao contrário, louva ao 

Senhor, ação muito mais eficaz. 

No verso 13, do mesmo Salmo, assim está estampado: 

“Bendito seja o SENHOR, Deus de Israel, da eternidade para a 

eternidade! Amém e amém!”. 

O que nos deixa ainda mais tristes é o fato de pessoas abandonarem 

suas congregações (Igrejas), porque alguém falou alguma coisa que 

não as agradou. Ficaram magoadas, chocaram ovos de serpente que 
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eclodiram e deram vida às víboras que, ao destilarem seu veneno, 

convenceram-nas a saírem de suas Igrejas.  

Puro veneno de cobra. 

Tiago, capítulo 4, verso 11, diz: 

“Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão 

ou julga o seu irmão fala contra a Lei de Deus que ordena que se amem, uns 

aos outros”. (BV) 

“Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais 

condenados”. (Tiago 5:9). 

A vingança pertence a Deus: “Minha é a vingança, eu retribuirei.” 

(Hebreus, capítulo 10, verso 30). 

Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a 

Deus, pois está escrito: “Minha é a vingança! Eu retribuirei”, declarou o Senhor. 

(Romanos 12:19). 

 

“PESSIMISMO” 

Outro protagonista da chocadeira de serpente é o PESSIMISMO. 

As pessoas não se dão conta do quanto a nossa mente é fértil no que 

diz respeito a pensar carniças e bobagens, que martelam nossas mentes 

dizendo a nós mesmos que TUDO VAI DAR ERRADO, QUE NINGUÉM GOSTA DE 

MIM, EU NÃO SOU CAPAZ, SOU UM ZERO À ESQUERDA, TODOS QUEREM ME 

PREJUDICAR, EU SOU FEIA E JAMAIS VOU CASAR,  ETC... ETC... 

Pessoas que, só em pensar no pior, têm perdido o sono, ficam sem 

comer, ou, em resposta à reação emocional contrária, COMEM DEMAIS. 

Registro que a maioria dos casos de OBESIDADE é fruto de problema 

emocional mal resolvido ou não tratado. 
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Quer EMAGRECER? Trate suas emoções. 

Retomando, vejo que o PESSIMISMO gera tormento, confusão, 

ansiedade (esse sentimento provoca fome descontrolada) e instabilidade, e, 

assim, além de estar péssimo comigo mesmo, ENGORDO! 

Várias são as áreas que precisam ser tratadas: 

O PESSIMISTA gasta sua ENERGIA VITAL (aquela que Deus lhe 

dá para viver apenas naquele dia) com preocupações inúteis, em diversas 

áreas, que geram em nós medo e negativismo, são elas: No relacionamento: 

E se eu não encontrar ninguém na minha vida para ficar comigo? E se minha 

esposa (marido) me deixar? E se todos meus parentes morrerem? Será que eu 

vou casar um dia? Não quero mais saber de me relacionar com ninguém! No 

trabalho: Será que darei conta de fazer este trabalho? Do jeito que as coisas 

vão na empresa serei o próximo a ser demitido; sou mesmo um incompetente, 

não vou mais estudar, isto é coisa para os novinhos; Na saúde: Quando 

encontram um caroço ou sentem dor já pensam no pior: Será que ficarei 

doente um dia? Vou morrer desta doença? No futuro: Quantos anos viverei 

mais? Como será meu futuro? Será que a água do planeta vai acabar? Que dia 

vou morrer? Como será minha morte.. meu enterro?    

Na realidade, estamos sentados sobre um ninho de ovos de 

pessimismo. 

Não me permito ser FELIZ e experimentar a PAZ que excede todo o 

entendimento humano. 

Preciso PARAR DE ALIMENTAR pensamentos de pessimismo e medo, 

pois, se assim não o fizer, esses pensamentos irão me envenenar e fazer com 

que eu construa UMA COVA para mim mesmo. 

Vejamos algumas passagens bíblicas para nos encorajar: 
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Qual é o homem medroso e de coração desfalecido? Volte para 

sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta 

como o seu coração. (Deuteronômio 20:8). 

[...] lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento [...] (I 

João 4:18). 

 Em tempos difíceis, ele me esconderá no seu abrigo. Ele me 

guardará no seu Templo e me colocará em segurança no alto 

de uma rocha. (Salmo 27:5). 

Eu sou o SENHOR, o Deus de vocês; eu os seguro pela mão e 

lhes digo: ‘Não fiquem com medo, pois eu os ajudo. (Isaías 

41:13). 

 

LANCE FORA TODO O MEDO, POIS DEUS ESTÁ COM VOCÊ 

“Entregue todas as suas preocupações a Deus, pois ele cuida de vocês.” 

(1ª Pedro 5:7). 

Quero ainda acrescentar algo muito sério... Os pensamentos de 

sensualidade têm feito muitos escravos. Pessoas que vivem apenas com 

pensamentos sensuais, de orgias e erotismo, têm provado a escravidão mental. 

 Chocam tais pensamentos e, quando seus ovos eclodem, dali saem 

várias serpentes sensuais que as picam e envenenam suas mentes, ao ponto de 

terem certeza de que não serão felizes e que não viverão se não praticarem tais 

atos ou se estiverem longe de seus companheiros. 

 A orgia e o sexo se transformaram em prisão. Mesmo que o 

relacionamento esteja péssimo, não conseguem se afastar do companheiro de 

sexo. 

 Tais pensamentos assumem o “CONTROLE MENTAL”. Aí vem a tristeza e 

a depressão, e você se vê acamado, só quer ficar dormindo, sem querer sair 

para lugar nenhum, acreditando no veneno da serpente de que você não seria 
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feliz sem aquela pessoa, sem a prática intensa do sexo ou sem o(a) 

compaheiro(a) de sexo. 

Preciso trazer cativos tais pensamentos a Cristo Jesus e pedir a Deus que 

me liberte deles, sabendo que podem prejudicar minha vida, me adoecer e até 

me matar. “.....levando cativo todo pensamento à obediência 

de Cristo.” (2Cor Cap 11-15). 

Preciso aprender que o PECADO mata e que ele nasce primeiro na minha 

MENTE. 

 Se eu alimentá-lo, estarei construindo uma chocadeira de OVOS DE 

SERPENTE dentro de mim. 

DESTRUA ESTA CHOCADEIRA... 

Enquanto há tempo... 
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TRAZeNDO À MEMÓRIA O QUE 

ME TRAZ ESPERANÇA 

“Todavia, lembro-me também 

do que pode dar-me 

esperança.” (Lm 3:21). 

Este é o capítulo mais curto do livro, pois o que preciso fixar aqui é 

que não se deve ficar pescando no Mar do Esquecimento. 

 Em outras palavras, se Deus não se lembra mais... 

 “Dos seus pecados e iniqüidades não me lembrarei mais". 

Hebreus 10:17, porque fico lembrando e alimentando o que já passou? 

 Gosto muito do refrão da música “Deus de amor”, da Ana Paula 

Valadão, quando ela canta: “Quero trazer à memória aquilo que me traz 

esperança...”. 

 Na realidade, essa decisão é minha. Vigiar os pensamentos e, segundo 

a orientação de Deus, só trazer à minha memória o que me vai trazer 

esperança. 

 Veio o pensamento, esse pensamento está me trazendo tristeza, 

seguramente não vem de Deus. 

 Substitua-o, vá orar, ouça uma música, peça ajuda ao Espírito Santo de 

Deus.... mas... definitivamente... retire-o da sua vida.... nada vai mudar o que 

já aconteceu.... siga, a partir de agora, em frente.... 

 Digo, não é fácil, mas não é impossível. 

 Se Deus disse que é possível, devo me esforçar. 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/hb/10/17
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“Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança.” 

(Lamentações, Capítulo 3 verso 21). 

PARE DE PESCAR NO MAR DO ESQUECIMENTO! 
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VERDUGOS 

    DiSFARçADOS 

           DE CÂNCER 

 E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos 

verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. 35 

Assim também meu Pai celeste vos fará, se do íntimo 

não perdoardes cada um a seu irmão.” (Mateus 18, 

34:35). 

 

Direto ao assunto, o que são verdugos?  

São demônios torturadores que causam doenças. 

A principal ferramenta que o Diabo usa é o disfarce. 

Através de sofismas (enganos), ele entra na ALMA e, sem que ela 

perceba a sua presença, vai cada vez mais a conduzindo para seus enganos e 

malícias. 

A palavra de Deus fala claramente dos verdugos: 

“34 E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe 

pagasse toda a dívida. 35 Assim também meu Pai celeste vos fará, se do íntimo 

não perdoardes cada um a seu irmão.” (Mateus 18, 34:35). 

Quem está falando aí no livro de Mateus é o próprio Jesus Cristo. 
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Vemos, então, que a falta de perdão abre brecha para a entrada de 

verdugos em nossa ALMA. 

Existem pessoas que não perdoam, vivem a vida toda com 

ressentimento de outras pessoas e, coincidentemente, se veem acometidas de 

um câncer. 

Não falo aqui de doenças genéticas (de pai para filho), mas de doenças 

psicossomáticas. 

Na realidade, a doença é o reflexo do espírito. 

Em outras palavras, se meu espírito está doente, ele adoece a minha 

ALMA e a doença da ALMA reflete no corpo. 

Às vezes, vemos pessoas (isso digo de doenças não hereditárias) que 

liberaram perdão e quase que instantaneamente foram curadas, inclusive de 

câncer. 

Como isso acontece?  

A doença estava no espírito. A ALMA o contaminou com a nossa 

decisão (ALMA sede de emoções) de não perdoar. Isso refletia no CORPO. 

Quando liberei o perdão, a doença espiritual saiu, a ALMA ficou limpa e isso 

refletiu no corpo e a doença autoimune provocada por efeitos psicossomáticos 

saiu do CORPO. Se era o câncer, ele foi embora. 

A prima da minha esposa estava com câncer no esôfago (super 

agressivo), depois que liberou perdão...o câncer desapareceu em três meses... 

Vejo, então, que a porta da cura é o PERDÃO! 

Perdoe rápido ! 

Esse ressentimento (sentir de novo o momento que me entristeceu) 

pode se transformar em um câncer. 

Se quiser, mande um email para:  pr.ricardo.wilson@gmail.com Terei o 

maior prazer em ajudá-lo a entender esse mecanismo!  

mailto:pr.ricardo.wilson@gmail.com
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ANTIBIÓTICO PARA ALMA..... 

“Não andeis ansiosos por coisa 

alguma.” (Felipenses 4, 6)  

 

 Você diz que uma pessoa lhe dá nos nervos, que ela te irrita e te 

deixa triste e com raiva. 

Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta direta. 

Você foi ao cartório e passou uma procuração para essa pessoa e lhe 

conferiu todos os poderes sobre a sua vida para que, a partir daquele dia, ela o 

irritasse, o deixasse nervoso, lhe aborrecesse, lhe amargurasse, e, por fim, lhe 

deixasse muito, mas muito triste? 

Esss foram os poderes que você lavrou na procuração que você passou 

para ela? 

E, agora, quando ela lhe faz alguma coisa, você fica triste ou alegre 

dependendo do que ela faz ou fala? 

Com esse exemplo, quero trazê-lo à realidade. 

VOCÊ NÃO PASSOU PROCURAÇÃO PARA NINGUÉM  DAR-LHE NOS 

NERVOS! 

PARE COM ISSO! 

Ninguém perturba ninguém. 

Nós perturbamos a nós mesmos. 

Não são os acontecimentos exteriores que nos incomodam. 

Quer ver? 
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Algumas pessoas não gostam de passar na porta de um cemitério, isso 

as incomoda; já outras não só passam, mas entram e, se precisar, fazem até 

um lanchinho lá. Eu já fiz pior, filmei um vídeoclipe sozinho no cemitério, no 

meio dos túmulos, um documentário para a juventude da igreja que 

congregava. Ficou muito bom. E, pasme, não senti nenhum incômodo ou medo. 

Assim, vemos que o incômodo não é exterior, senão incomodaria  todas 

as pessoas e não somente um grupo específico. 

Então, o incômodo está dentro de mim mesmo. 

Descubra isso e jamais se sentirá incomodado(a) com o que quer que 

seja. Já disse isso nos capítulos anteriores.   

 Nada mais vai ter o poder de tirar a sua paz e incomodá-lo. 

 Nem coisas e nem pessoas. 

 Sabedoria: “O barulho não me incomoda, eu incomodo o barulho”. 

 Esse é o melhor antibiótico para que ALMA não adoeça e, se assim for 

aplicado, poderá até curá-lo (me curou). 

 Viver livre, sem se preocupar excessivamente com nada, e ciente de 

que VOCÊ NÃO PASSOU PROCURAÇÃO PARA NINGUÉM  INCOMODÁ-LO. 

 Aplique isso. 

Você se sentirá melhor, em paz e mais feliz. 

 “Não andeis ansiosos por coisa alguma.” (Felipenses 4:6).  
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Um espaço para os 

Adolescentes 
Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porquanto 

essa atitude é agradável ao Senhor. Pais, não irriteis 

vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. 

(Col 3: 20-21) 

  A maior loucura do mundo hoje é entender o que se passa na 

cabeça de um adolescente (ADOLAS).  

Creia já passei por isso, e você também, nem eles (ADOLAS) próprios 

conseguem sozinhos administrar o bombardeio e o turbilhão de hormônios e 

emoções que afloram nos seus interiores. Esses sentimentos se “manifestam” 

no exterior, com palavras, caras e bocas, comportamentos e ações, muitas das 

vezes, agressivas. 

Deus, que os criou, tem culpa?  Não! 

Os ADOLAS têm culpa?  Não! 

Nós adultos temos culpa? -Talvez! 

A verdade é que, nesse “Sanatório de emoções”, só entende quem lá 

está. E para você, adulto, entender o que se passa por lá, você precisar tirar 

um tempinho para fazer uma “visitinha de médico”, pois, se você não estiver 

disposto a entrar no mundo ADOLAS, jamais vai entender o que se passa lá 

dentro.  

Já fui responsável pela cobertura espiritual do grupo de ADOLAS da 

minha igreja. 
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Por muitos anos trabalhei com jovens e adolescentes. Graças a Deus, 

consegui entrar na graça da juventude. Identifico-me muito com eles e eles 

comigo. 

Para que isso acontecesse precisei passar muiiiitoooo tempo com eles. 

Precisei viajar com eles, acampar com eles, fazer trilha com eles, participar das 

festinhas, andar de skate, dançar com eles, comer com eles, rir com eles, 

chorar com eles,... entrar no “Mundinho deles”, e procurar, sem criticar o que 

não é pecado, entender o que se passa dentro das suas caixas d´água 

(cabecinhas). 

A primeira coisa que descobri nessa “visitinha de médico” é que os 

ADOLAS gostam de companhia e precisam de atenção. Gostam que nós 

“adultos” nos importemos com o que estão pensando, falando, fazendo, 

projetando, querendo e sentindo, e... com seus relacionamentos (namoro, 

relacionamentos amorosos, gravidez inesperada, frustrações, estudos, etc...). 

O profeta Daniel escreveu que nos últimos dias as pessoas correriam de 

um lado para o outro, a ciência se multiplicaria, e, por consequência disso, o 

amor se esfriaria. 

Hoje os pais não têm tempo para os filhos....  

Os filhos ficam, literalmente, jogados de lado, à mercê dos 

acontecimentos. 

Os Pais dizem que a cobrança da vida os faz agir assim..... 

MENTIRA! 

Por sua vez, os filhos estão entregues à sorte do mundo. 

Rapidinho aparece um(a) “papai ou uma mamãe adotivo(a)” (amizades 

não muito confiáveis) que lhes dão carinho e atenção, - em que pese, na 

maioria das vezes, não lhes aponta um caminho certo, honesto e seguro, dever 

dos pais (se você tem um filho adotivo ou é padrasto dele – este dever também 

é seu). 

A amizade dos filhos com os pais ficou para trás.... 

Mas ainda há tempo de reconquistá-la. 
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Quando nos propomos a entrar no mundo ADOLAS, estamos dando o 

primeiro passo para a reconquista... 

 Reconquistar o quê? O principal, a AMIZADE perdida. 

O adolescente, inicialmente, só quer isso, a amizade e a companhia dos 

seus pais. 

Já vi alguns casos em que o pai ou a mãe se vestiram a rigor e 

acompanharam seus filhos em bailes dark´s, funk´s, boates, shows, só pra 

dizer: “Filho(a), tô contigo”, “Tamu juntos, véio”, “Demorou”, “Confia em nós, 

manu...”, “Vamu nessa que é bom à beça..” 

Uma mãe que se propõe a lavar o cabelo da sua filha com 15 anos. 

Um pai que vai tomar um banho com seu filho homem ADOLAS, sem 

vergonha alguma, não se importando com o fato de estarem pelados (nus). 

Uma sentada para um bate papo franco.... 

Pegar uma “onda” no final de semana,  surfar com o menino, mesmo 

que você caia da prancha várias vezes, ou... andar de skate se sua cidade não 

for praiana, mesmo que se rale um pouco,...... um passeio de kaiake... soltar 

pipa... carrinho de rolemã, bola de gude.... etc... 

Mas, o que temos vivido? Excesso de vídeogames e celulares nas mãos, 

ninguém se fala mais, e o isolamento é automático. 

 Cada um (digo pai e filho(a)) no seu quarto, isolado, com seus anseios, 

indecisões e frustrações. 

O diálogo sumiu. O abraço não existe mais. Beijo de boa noite nem se 

fala. “Pedir a benção”, em extinção. Oração antes de dormir, nem pensar. 

Na verdade, nessa tentativa de aproximação, não existem regras.... 

nem receitas de bolo.... 

Só uma coisa importa: você precisa reconquistar a amizade e a 

confiança do seu filho(a) ADOLAS, que passa por uma fase de muitos 

hormônios, muitas cobranças e incertezas do futuro.... você já passou por isso! 
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Você só entra no “mundinho” ADOLAS quando se envolve com quem 

está lá dentro... a verdade é que muitos ADOLAS já queriam estar livres 

daqueles turbilhões de sentimentos e emoções... Mas a idade não lhes permite, 

condição financeira ainda não têm, e mais, precisam da sua ajuda para 

passarem por mais essa etapa na vida. 

Infelizmente, recebemos notícias de ADOLAS que tiram a própria vida, 

porque seus pais VIDA não lhes deram e, não se preocuparam com ela.   

Você precisa “perder seu tempinho precioso” para dar atenção às 

necessidades e aos anseios dos ADOLAS. 

Jesus, antes de curar ou fazer qualquer milagre, ELE amava as pessoas. 

Seu olhar era de amor e não de condenação. 

Quando Jesus encontrou a prostituta que estava prestes a ser 

apedrejada e MORTA por seus algozes, apenas a olhou, a amou, e disse: 

 “Filha, onde estão seus acusadores? Ela respondeu: Foram embora, 

mestre. E Jesus: - Eu também não te condeno, vá e não peques mais.”  

O ADOLAS precisam de amor...amor...compreensão...carinho...afeto...e 

menos...menos...menos...menos...REPRESSÃO.... 

Sabia que Deus se importa com o sentimento que está no seu coração? 

Com aquele assunto de namoro que gostaria de falar para você, pai, e você não  

dá atenção.      

A repressão só reforça o seu comportamento. 

O amadurecimento que você tanto quer do seu filho ADOLAS é 

diretamente proporcional ao amor que o seu filho irá receber de você nessa 

fase. 

Volto a repetir!  

PARE DE DAR IMPORTÂNCIA PARA AQUILO QUE NÃO É “PECADO”. 

Dê mais importância para o essencial. 

Se o quarto do ADOLAS está desarrumado, mas a sua relação com ELE 

está arrumada... deixa... uma hora ele vai ver e PERCEBER que é melhor viver 
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em um lugar organizado do que em uma bagunça... mas deixe que ele (a) 

perceba isso SOZINHO(A) e no tempo dele(a)... 

Ensina apenas. Orienta. Sem gritos. Sem chiliques. 

A bíblia diz: “Educa a criança no caminho em que deve andar; e até 

quando envelhecer não se desviará dele” (Prov. 22:6). 

Alguns pais construíram uma relação entre os ADOLAS que mais parece 

um “campo de concentração de Auschwitz” (lugar onde os nazistas 

exterminavam judeus). 

Destroem suas emoções, exterminam seus sonhos e colocam na 

câmara de gás o último cisco de esperança que havia para a reconstrução de 

uma relação amiga e saudável.   

A adolescência vai passar... 

FAÇA ALGO RÁPIDO..... MAS..... FAÇA AGORA !!!!! 

Uma única palavra para você que é adolescente: “Honra teu Pai e 

tua Mãe para que tenha vida longa sobre a Terra, e não venha a morrer mais 

cedo, e seus projetos sejam realizados.”  

Em outras palavras, se você não honra seu Pai, você vai morrer mais 

cedo! Seu pai vai ter que enterrá-lo antes dele, ou nada vai dar certo na sua 

vida, se você não se corrigir e começar a ser mais manso e humilde; quem 

disse isso foi o próprio Deus em Êxodo 20:12 e Deuteronômio 5:16. 

 Leia e confira meu!  

Vê se ajuda um pouco mais seus pais. Pode começar se oferecendo 

para lavar a louça na cozinha, lógico, sem ninguém pedir... 

Se oferece para ajudar nas compras de mercado, limpar a casa, etc. 

Ah! Fala com mais carinho com seus Pais. Tenha paciência com eles. 

Se liga, cara, a vida é muito breve, logo você será adulto também ou 

Deus pode chamar sua senha (hora da morte) antecipadamente. 

Posso te garantir uma coisa. 
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Ontem fui adolescente e hoje sou adulto, se pudesse faria muita coisa 

diferente; uma delas, amaria muito mais meus Pais, teria mais paciência com 

eles e carinho, e, ajudaria mais nos afazeres do lar, mas... 

..... eles já morreram! 
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ENTRANDO 

NA QUARTA DIMENSÃO 

“Jesus respondeu-lhe: “Se alguém me ama, 

obedecerá à minha Palavra; e meu Pai o amará, 

e nós viremos até ele e faremos nele nossa 

morada”. (João 14,23). 

 

 

Deus está na quarta dimensão.  

A dimensão que conhecemos, espaço e tempo, é completamente 

diferente da dimensão onde Deus está. 

É invisível, mas presente e existente. 

Na nossa vida, o tempo passa cronologicamente, um evento após o 

outro. 

Deus, na quarta dimensão, vê o tempo (início, meio e fim) completo, de 

uma só vez. 

É como se ele tivesse nas mãos uma película de um filme e a esticasse, 

abrindo-a, vendo o início, o meio e o fim do filme, tudo de uma só vez. 

Nessa dimensão, Deus é capaz de me ver nascendo, crescendo, 

vivendo e morrendo de uma só vez. 

Daí se extrai do texto bíblico: "Mas, amados, não ignoreis uma coisa, 

que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia". (2ª Pe 3:8) 

Assim, mil anos não são nada para Deus, que vê os mil anos de uma só 

vez. 
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É Chronos e Kairós. Enquanto o primeiro refere-se ao tempo 

cronológico ou sequencial (a dimensão que nós seres humanos conhecemos), o 

segundo refere-se à soma de todos os momentos vistos de um só plano, onde 

se pode ver início, meio e fim de uma só vez. 

Lá é o lugar onde tudo se cria e acontece, tanto no plano material 

quanto no plano espiritual. 

Os milagres e as curas estão lá. As bênçãos também. 

Na quarta dimensão, com as ordens de Deus, Jesus ressuscitou, o cego 

viu, o aleijado andou, o Mar Vermelho se abriu e Lázaro recobrou a vida mesmo 

estando morto há quatro dias e cheirando mal. 

Você acha que o estado que você se encontra já cheira mal? 

Não se preocupe. 

Deus tem uma solução para você na quarta dimensão. 

Quer saber como entrar lá? 

Na verdade, é a quarta dimensão que vai entrar em você. 

“Jesus respondeu-lhe: “Se alguém me ama, obedecerá à minha 

Palavra; e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele nossa 

morada”. (João 14,23). 

Esse mistério é tremendo. 

Aceito que preciso de Deus. 

Provo do seu amor. 

Obedeço a sua palavra. 

E ELES (Deus, Jesus e o Espírito Santo) vêm morar em mim. 

Assim..... eu passo a ser parte da quarta dimensão também. 

Na nossa experiência, muitas curas têm acontecido só com estes 

pilares: reconhecer que preciso da ajuda de Deus; provar o amor de Deus por 

mim, arrepender-me dos meus pecados e obedecer a palavra de Deus. 
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“Jesus respondeu-lhe: “Se alguém me ama, obedecerá à minha 

Palavra; e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele nossa 

morada”. (João 14,23). 

A oração é a porta de entrada para a quarta dimensão. 

Permanecer lá vai depender de mim. 

Quanto tempo de contemplação estou disposto a gastar? 

Jesus, todas as vezes que curava e ressuscitava mortos, ELE, 

primeiramente, entrava na quarta dimensão (orava, jejuava), ia para um monte 

ou um lugar reservado e, no silêncio, falava com o Pai. 

De uma forma chula, é o mesmo que abrir uma porta e gritar da porta: 

“ Fulano, vem que o almoço tá pronto.” Se você não abrir a porta e entrar e 

falar que o “almoço está pronto”, jamais a pessoa que está do outro lado da 

porta (quarta dimensão) vai saber que o almoço está pronto. 

Simples assim. 

Deus quer ser achado e está, na quarta dimensão, esperando uma 

visita sua. Busque o Senhor enquanto se pode achar. 

“Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está 

perto.” (Isaías 55:6) 

Passe por essa porta... ELE está lá esperando você.... 

Sugiro a leitura do livro “A Quarta Dimensão”, de David (Paul) Yonggi 

Cho, Editora-VIDA. Lá você vai encontrar a materialização de várias curas e 

bênçãos retradas pelo próprio autor do livro. 
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ANSIEDADE 

O MAL DO PLANETA 

“Mais de 90% das nossas preocupações sobre o 

futuro não se materializarão. E os outros 10% 

ocorrerão de maneira diferente da que 

desenhamos...” Augusto Cury 

M uitos pensam que o mal do século é a depressão. 

 Ledo engano. 

 Em que pese a depressão atingir um número grande de pessoas, 

que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), são mais de 1,4 

bilhões de pessoas, correspondendo a 20% da população mundial, a 

ANSIEDADE atingirá nesse mesmo panorama mais de 80% da população do 

Planeta Terra. 

Nossa! Então, quero dizer que não vai sobrar uma pessoa sequer 

que não tenha experimentado a ANSIEDADE. 

Isso mesmo. Inclusive você que está lendo esse livro, se não 

tomar algumas atitudes e medidas emergenciais que mudem sua qualidade de 

vida. 

Traduzindo a ansiedade, podemos afirmar, com segurança, que a 

SPA – Síndrome do Pensamento Acelerado – será, indubitavelmente, o mal do 

Planeta Terra juntamente com a ansiedade.  
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Retomando, hoje está comprovado que o mal do século é a 

ansiedade. As pessoas de hoje estão elétricas, não têm paciência para mais 

nada. Tudo é muito rápido. Não existem mais almoços em família. As pessoas 

não conversam mais, trocaram o diálogo pelos smartphones. Os Fast Foods 

dominam a humanidade na alimentação a jato. No meio desse caos, está 

inserida uma população ansiosa, imediatista, que quer, a qualquer custo – 

mesmo que isso leve a uma morte súbita – resolver seus problemas e 

indagações, ter sucesso na vida e conquistar um relacionamento amoroso de 

forma imediata, rápida e eletricamente desesperada. É a fábrica do casa e 

separa. Dizem: “A gente casa, se não der certo, a gente separa...”, e lá se vai 

mais uma separação para engordar a estatística nas Varas de Família. 

Os jovens são, pelos pais – que não têm mais paciência de dedicar 

tempo para os filhos –, assoberbados de atividades: é a ginástica, o curso de 

inglês, o reforço escolar, o balé e outras atividades extras, somadas ao período 

escolar, que deixam os filhos pilhados e estressados. 

Mas, afinal de contas, o que é a ansiedade? 

Primeiro gostaria de fazer uma pergunta? 

 Você já viu um bebê, recém-nascido, ansioso, com depressão ou 

estressado?    

Falo, lógico, de uma criança que nasceu saudável e sem qualquer 

problema neurológico ou de saúde. 

Na verdade, nós aprendemos a ser pessoas ansiosas. 

Então, o que precisamos fazer? 

Desaprender. 

Isso mesmo, DESAPRENDER. 
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Nossa sociedade moderna, que é rápida, estressante e 

consumista, forçou-nos a aprender um ritmo de vida que viola a natureza 

criativa divina, o projeto de Deus e os propósitos de vida para o 

amadurecimento saudável do ser humano. 

Os lentos não têm vez. 

Os funcionários de estacionamentos foram substituídos por robôs, 

frios e sem amor, sempre com uma mensagem encorajadora: “Este 

estabelecimento agradece a sua presença, volte sempre...”. 

Nas montadoras de automóveis, raros são os funcionários. 

A era Cibernética e Robótica domina tudo. 

Nesse panorama de multiplicação da ciência, o homem nunca 

esteve tão solitário, sem perspectiva de vida e extremamente ansioso, sem 

saber qual será seu futuro. 

Este quadro produz ANSIEDADE de alto grau. 

Nós não conseguimos mais projetar o futuro. 

Tudo está muito rápido e o nosso cérebro não consegue mais 

processar as coisas no ritmo que vão surgindo. 

Tudo é automático, ou melhor, está no automático. 

Na realidade estamos, sem perceber, no AUTOMÁTICO. 

Viramos robôs de carne e osso, com ALMA e ESPÍRITO. 

Uma aberração da natureza. 

Nossa qualidade de vida? 

Nossas emoções?  

Já se foram há muito tempo. 

O que sobra... um grito de socorro !!! 
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O diagnóstico: “Você está com TDAH - Transtorno de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade!” (abordarei o tema mais à frete em outro capítulo), 

quando na realidade você está apenas ANSIOSO (A). 

Creio que, em vez da prescrição da RITALINA ou de qualquer 

outro medicamento semelhante, um ansiolítico fitoterápico (ou homeopático) 

resolveria o problema sem maiores sequelas e dependências químicas. 

Isso não é apologia para a ingestão de medicação sem 

receita médica, mas apenas um ALERTA! 

Procure um médico, um psicólogo, um psiquiatra, jamais tome 

remédio por conta própria. 

O certo é que diagnósticos precipitados têm acorrentado pessoas 

a medicamentos alopáticos que, muitas vezes, têm efeitos colaterais e sequelas 

permanentes. 

Uma bomba relógio prestes a explodir. 

Mas como curar a ANSIEDADE? 

Primeiro, preciso aceitar que estou ANSIOSO (A) e, segundo, que 

preciso de ajuda! 

Feito isso, preciso mudar radicalmente meu modo de viver. 

Lembro-me que nas férias, por muitas vezes, viajei com meu 

sogro – Antônio Batista Pereira – para Morada Nova de Minas - MG (próximo de 

Três Marias, margem do Velho Chico – Rio São Francisco). 

Vale à pena conhecer. 

Lá podíamos perceber que, fugindo da cidade grande, a vida 

passava bem “devagarinho” – expressão do Tonho (nome pelo qual meu sogro 

é conhecido nessa cidadezinha) 

As pessoas tinham tempo para sentar fora de casa em um 

banquinho de madeira e conversar até altas horas da noite. 
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De dia a bicicleta cruzava a rua a 5 Km/h. 

 E, como se possível fosse, parecia que alguém tinha puxado o 

freio de mão da vida de todos ou apertado a tecla do slow motion (câmera 

lenta). 

 Tudo acontecia “devagar”, as pessoas trabalhavam, estudavam, 

almoçavam, mas tudo aquilo era realizado de forma calma, pausada, sem 

deixar ninguém ansioso, nem quem era protagonista e, tampouco, o 

expectador. 

Qual é a receita para DESAPRENDER? 

A palavra de Deus diz em Felipenses, Cap. 4, verso 6: 

“Não andeis ANSIOSOS por coisa alguma.” 

Arremata, JESUS CRISTO, em Mateus, Cap. 6, versos 31-34: 

“Não andeis inquietos (ansiosos) dizendo: que comeremos ou 

que beberemos ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas aqueles 

que não creem que se inquietam. Decerto, vosso Pai celestial bem sabe que 

necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o Reino de Deus e a sua 

justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis 

(ansiosos), pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si 

mesmo. Basta a cada dia o seu cuidado.” 

Aplique os conselhos de Jesus... 

Tire essa carniça da sua vida... 

A ANSIEDADE! 

Você consegue! Estou torcendo por você... 
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CATETERISMO NA ALMA 

Porque não há nada oculto que não venha a 

descobrir-se, e nada há escondido que não 

venha a ser conhecido. Pois o que dissestes às 

escuras será dito à luz; e o que falastes ao 

ouvido, nos quartos, será publicado de cima 

dos telhados. (Lucas, Capítulo 12, versos 2,3) 

 

A medicina evoluiu muito nesses últimos séculos. Um dos recursos 

cardiológicos mais usados em exame e desobstrução de veias coronárias é o 
cateterismo. 

Em que consiste tal exame? 

O cateterismo é um procedimento médico para diagnóstico das 

condições cardíacas. O cateter, um tudo longo finíssimo de espessura média de 

0,9 mm, é colocado dentro de um vaso sanguíneo e é guiado até o coração. No 

coração, consegue visualizar e iluminar áreas escondidas com obstrução, 

necroses e/ou doentes. 

Escolhi tal procedimento para ilustrar a forma que o Espírito Santo de 

Deus age na nossa ALMA. 

Imagine que você convidou uma pessoa para visitar a sua casa e, por 

ser uma desconhecida e/ou uma pessoa que você fez amizade há pouco tempo, 

logo que ela chega, você a convida para conhecer, inicialmente, a sala de estar. 

Ninguém, em sã consciência, convida uma pessoa para casa e já a leva 

direto para o banheiro, dizendo: “Venha conhecer minha privada (vaso 

sanitário)!” 

Aos poucos, a amizade vai aumentando e você a convida para a 

cozinha. 
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Mas, mesmo com muito tempo de amizade, jamais a leva para o sótão 

(desvão), aquele lugar sujo, empoeirado e escuro. 

O Espírito Santo de Deus é cavalheiro, jamais vai entrar em áreas que 

nós não permitamos (livre arbítrio). 

O cateterismo na ALMA acontece quando você convida e permite que o 

Espírito Santo de Deus conheça áreas escondidas da sua vida. 

Muitos vivem com depressão, angústia, insônia, porque não deixam o 

Espírito Santo visitar, iluminar e curar determinadas áreas escondidas. 

O lixeiro, que recolhe o lixo na nossa rua, jamais vai entrar na nossa 

casa e recolher o lixo de dentro. 

O lixeiro só vai recolher o lixo que você colocar lá fora. 

O diabo (Satanás) trabalha no escondido. 

Nunca quer revelar-se. 

Quer que você se feche e guarde no escondido seus sentimentos, 

frustrações, pensamentos, desejos, tristezas, angústias, só para você. 

Quer que você se tranque em um quarto, fique deitado na sua cama, 

não coma, não beba, perca o apetite, não fale com ninguém, se tranque para 

todos e para o mundo, assim ele (o diabo) consegue trabalhar e crescer dentro 

de você em seus propósitos e projetos, com um único fim, acabar com sua 

vida. 

Quando pedimos e permitimos que o Espírito Santo de Deus entre nas 

áreas escondidas da nossa ALMA, revelando-lhe os nossos mais profundos e 

fúnebres pecados, apresentando-lhe – gosto de chamar assim – nossos 

“pecadinhos de estimação”, nossas frustrações e angústias, o Espírito Santo, 

como o lixeiro (apenas uma comparação), consegue retirar as carniças mais 

profundas da nossa ALMA. 

O Espírito Santo de Deus ilumina e coloca para fora tudo que está 

podre, estragado, fedido e doente na nossa ALMA. 
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Gosto dessa passagem: “Assim que, se alguém está em Cristo, nova 

criatura é; as coisas velhas passaram; eis que tudo se fez novo” (2 Coríntios, 

Cap. 5, verso 17), e também dessa: “Não vos lembreis das coisas passadas, 

nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, que agora está saindo 

à luz; porventura não a percebeis?” (Isaias, Cap. 43, verso 18).  

A verdade é que, no escuro, é impossível perceber o que está causando 

a tristeza e/ou angústia.  

O isolamento cega nossa visão espiritual e escurece a porta da saída. 

Como vimos nas passagens citadas acima, DEUS QUER VOCÊ UMA 

CRIATURA NOVA, DE ALMA NOVA, RENOVADO, independentemente do que 

você tenha feito, ou tenha acontecido na sua vida, mesmo, ainda, que seja o 

pecado mais “cabeludo” que você tenha cometido e que o está perturbando. 

Não se isole. 

Saia desse quarto..dessa cama... 

Busque ajuda. 

Deus quer socorrê-lo. 

Apenas acredite e... 

Se dê uma chance! 
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PERFECCIONISMO 

ESQUIZOFRÊNICO 

Nesta vida vazia e sem sentido eu já vi de tudo: um justo 

que morreu jovem por causa da verdade, e um ímpio 

que desfrutou de vida longa apesar da sua malignidade! 

Não sejas demasiadamente justo e nem 

exageradamente sábio; afinal, por que deverias destruir 

a ti mesmo e morrer tão cedo? Entretanto, não sejas 

mau demais, nem insensato demais; por que apressarias 

o dia da tua morte? (Eclesiastes Cap. 7, versos 15-17) 
 

As pessoas estão se matando. 

Você está se matando, para ser mais direto. 

O perfeccionismo é um distúrbio neurótico no qual a pessoa sente 

constante insatisfação com seu desempenho e vive com dúvidas em relação à 

qualidade de suas ações e/ou do seu trabalho. 

Tal comportamento leva a pessoa a escrupulosidade de ficar o tempo 

todo verificando pormenores, de forma obstinada, com prudência elevada ao 

extremo e rigidez excessiva em tudo que faz, vê e fala. 

Esse quadro transforma-se em um transtorno de personalidade 

obsessivo-compulsiva, transformando-a em uma pessoa INSUPORTÁVEL. 

Relacionamentos rompidos, casamentos destruídos, profissão 

fracassada, tudo..., tudo... por conta de excesso de perfeição descontrolada. 

O perfeccionista esquizofrênico não sabe, mas ninguém o aguenta por 

perto. 
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A palavra de Deus é direta. “Não sejas demasiadamente justo, nem 

exageradamente sábio...” (Eclesiastes, Cap 7, verso 16) 

Não seja demasiadamente limpo (limpeza ao extremo), correto, puro, 

organizado (organização ao extremo), cartesiano, chato, insuportável. 

Esse excesso de perfeição tem levado muitos ao cemitério. 

De sorte que se pode ler em alguma Lápide: 

“Lá jaz um homem perfeito demais... que não conseguiu viver sua vida 

em plenitude com os seus, sua esposa (o), seus filhos e a sua família... porque 

o excesso de perfeição, de limpeza, de organização, o tirava do foco de viver... 

morreu ainda jovem, de ataque cardíaco fulminante. A gana em atingir a 

perfeição o impediu de conhecer a perfeição de Deus. Jesus disse: “Eu vim para 

que tenha vida, e a tenha em abundância” (João, Cap 10, verso10)”.  

É sério. Existem pessoas que passam o tempo todo limpando suas 

casas (não que você não possa manter o lugar limpo), organizando gavetas e 

brigando com quem as desorganiza, tornando-se insuportável para os que com 

ela convivem. 

O filme “Dormindo com o Inimigo” retrata bem isso. 

Enquanto isso, os que estão ao seu lado sofrem com a loucura 

extrema. O comportamento doentio perfeccionista afasta as pessoas do seu 

convívio, pois a normalidade delas o deixa perturbado. 

Se algo está fora do lugar, um quadro torto, uma roupa molhada longe 

da área de serviço, uma casca de ovo no chão, a pia com um pouco de louça 

suja, ela surta. 

Não atingem a perfeição e querem que as outras pessoas (esposo (a), 

subordinado (a), filho (a), etc.) atinjam, e, quando não o fazem, se irrita 

profundamente com a “desorganização” dos outros, quando, na realidade, suas 

emoções é que estão completamente desorganizadas. 

Se você se identificou, ao menos um pouquinho, com o que falamos ou 

com qualquer dos sintomas apresentados, VOCÊ É PERFECCIONISTA 
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ESQUIZOFRÊNICO (A)! Ou possuiu qualquer outro transtorno psicológico que 

PRECISA DE CURA! 

Pare com isso enquanto há tempo. 

Peça auxílio e aconselhamento a um profissional (psicólogo ou 

psiquiatra), a um amigo e/ou a um homem de Deus (Padre ou Pastor). 

Mas decida parar. 

Permita-se deixar uma vez a louça sem lavar de um dia para o outro, o 

fogão sujo por um dia, e outras coisas mais... Faça essa experiência... isso vai 

ajudá-lo a trilhar o caminho que leva à libertação... 

Outra dica: Crie uma gaveta da bagunça para você... jogue um monte 

de coisa lá e não se preocupe em arrumar... isso vai te ajudar a se libertar 

dessa carniça. 

Sinto informá-lo, mas o “Cemitério” o aguarda, com ou sem perfeição. 

Decida viver o tempo que lhe resta com qualidade de vida agora, com o 

seu esposo (a), filhos e amigos! 

Jogue-se na corrente da vida, liberto de todas essas carniças. 

PARE DE FAZER SACRIFÍCIO DE TOLO! 
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     BIPOLAR ?   EU ? 

Como é difícil conviver com uma pessoa que não admite que 

necessita de cura.  

Para receber a cura, você precisa entender que necessita de ajuda. 

As pessoas controladoras (que acreditam que estão no controle de 

tudo) jamais serão curadas enquanto não aceitarem que precisam de ajuda. 

 Primeiro, vamos entender o mecanismo da BIPOLARIDADE que, se for 

compreendido, poderá nos livrar de diversos outros males psicológicos 

parecidos ou semelhantes. 

 Como diz o Dr. Drauzio Varella, precisamos conhecer o inimigo. Em 

artigo publicado na internet (https://drauziovarella.com.br/letras/t/transtorno-

bipolar-2/, assim está esculpida a explicação: 

No passado, o transtorno bipolar era conhecido pelo nome de psicose 

maníaco-depressiva, uma doença psiquiátrica caracterizada por alternância de 

períodos de depressão e de hiperexcitabilidade ou mania. Nesta fase, a pessoa 

apresenta modificações na forma de pensar, agir e sentir e vive num ritmo 

acelerado, assumindo comportamentos extravagantes como sair comprando 

compulsivamente tudo o que vê pela frente, ou então investindo em 

empreendimentos acreditando que renderão lucros vertiginosos, ou 

envolvendo-se em experiências perigosas sem levar em conta o mal que podem 

causar. 

De acordo com esse estudo, a expressão maníaco era, antigamente, 

usada para as pessoas loucas. Essa nomenclatura colocava muito peso à 

pessoa. Hoje o que aconteceu foi só a mudança da nomenclatura. As reações 

https://drauziovarella.com.br/letras/t/transtorno-bipolar-2/
https://drauziovarella.com.br/letras/t/transtorno-bipolar-2/
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são as mesmas. E, quando a pessoa está “possuída”, digo, no ápice, seus 

comportamentos parecem de uma pessoa louca. 

Exemplo. A pessoa acorda não querendo falar com ninguém, não 

atende telefone, tampouco retorna uma mensagem ou email – ISOLA-SE!  

característica número um do bipolar –, seu ânimo muda ao extremo. Não aceita 

ser contrariado(a). Crê que tudo que faz está certo e, por isso, quer controlar 

as pessoas.  Toma decisões rápidas, precipitadas e, na maioria das vezes, 

quando está “atacada”, suas ações e decisões só geram prejuízos em diversas 

áreas da sua vida. No casamento, quando um é bipolar, se não se tratar, jamais 

terá uma vida a dois estável, mesmo que se separe e case novamente. 

O bipolar tem baixa autoestima. Sempre acha que o que vai fazer ou 

os seus dons (em que pese serem excelentes) nunca estarão à altura. É 

extremamente perfeccionista e quer que as pessoas sejam perfeitas e ajam 

conforme seus referenciais psicóticos e neuróticos; em outras palavras, quer 

que suas “esquisitices” se transmitam às pessoas que a cercam.  Com isso, tem 

péssimos relacionamentos e dificuldade de manter uma vida estável ao lado de 

outra pessoa. Preferem se isolar e acham que não há mais solução para o seu 

problema. Seu humor está sempre em ALTA E BAIXA......... nunca NORMAL. 

Veja alguns sintomas: 

Fica aflito demais quando separado da família; 2- Demonstra ansiedade 

ou preocupação excessiva; 3- Tem dificuldade para levantar-se pela 

manhã; 4- Fica hiperativo e excitável à tarde; 5- Tem sono agitado ou 

dificuldade para conciliar o sono; 6- Tem terror noturno ou acorda 

muitas vezes no meio da noite; 7- Não consegue concentrar-se na 

escola; 8- Tem caligrafia pobre; 9- Tem dificuldade em organizar tarefas; 

10- Tem dificuldade em fazer transições; 11- Reclama de sentir-se 

aborrecido; 12- Tem muitas ideias ao mesmo tempo (SPA); 13- É muito 

intuitivo ou muito criativo; 14- Distrai-se facilmente com estímulos 

externos; 15- Tem períodos em que fala excessiva e muito rapidamente; 

16- É voluntarioso e recusa-se a ser subordinado; 17- Manifesta períodos 

de extrema hiperatividade; 18- Tem mudanças de humor bruscas e 



119 
 

rápidas; 19- Tem estados de humor irritável; 20- Tem estados de humor 

vertiginosamente alegres ou tolos; 21- Tem ideias exageradas sobre si 

mesmo ou suas habilidades; 22- Exibe um comportamento sexual 

inapropriado; 23- Sente-se facilmente criticada ou rejeitada; 24- Tem 

pouca iniciativa; 25- Tem períodos de pouca energia, ou alheamento, ou 

se isola; 26- Tem períodos de dúvida sobre si mesmo ou de baixa 

estima; 27- Não tolera demoras ou atrasos; 28- Persegue 

obstinadamente suas próprias necessidades; 29- Discute com adultos ou 

é mandão; 30- Desafia ou se recusa a cumprir regras; 31- Culpa os 

outros por seus erros; 32- Enerva-se facilmente quando as pessoas 

impõem limites; 33- Mente para evitar as consequências de seus atos; 

34- Tem acessos de raiva ou fúria explosivos e prolongados; 35- Destrói 

bens intencionalmente; 36- Insulta cruelmente com raiva; 37- 

Calmamente faz ameaças contra outros ou contra si mesmo; 38- Já fez 

claras ameaças de suicídio; 39- É fascinado por sangue ou coágulos; 40- 

Já viu ou ouviu alucinações. 

 

Sinto lhe dizer, mas, se você se identificou, ao menos um pouquinho, 

com o que falamos, ou com qualquer dos sintomas apresentados, VOCÊ É 

BIPOLAR! Ou possui qualquer outro transtorno psicológico obsessivo-

compulsivo que PRECISA DE CURA! 

Objetivei, com esse capítulo, usando o exemplo da BIPOLARIDADE, a 

tentativa de convencê-lo (a), se possível for, de que você precisa reconhecer 

que tem UM TRANSTORNO PSICOLÓGICO e que precisa procurar um 

profissional (PSICÓLOGO ou PSIQUIÁTRA) para ajudá-lo a ter uma vida mais 

saudável e, se possível for, ter um aconselhamento Cristão (estou à sua 

disposição: pr.ricardo.wilson@gmail.com). 

QUANDO VOCÊ SE RENDE E RECONHECE A NECESSIDADE DE QUE PRECISA DE 

AJUDA, VOCÊ É CURADO (A). 

DECIDA, HOJE, TER UM CASO DE AMOR COM SUA PRÓPRIA VIDA! 

MARQUE UMA CONSULTA! 

mailto:pr.ricardo.wilson@gmail.com
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APRENDA A SER FELIZ 

...NO CÁRCERE 

“I don´t need to be OK, to be OK” (Eu 

não preciso estar bem para estar bem) 

– amo essa expressão e a adotei como 

sustentáculo da minha vida. 

 

A palavra de Deus (Atos 16:16-33), conta a história, 

resumidamente, que Paulo e Silas foram lançados na prisão e tiveram os pés 

seguros por um tronco, algemados e acorrentados. 

Gostaria que você tentasse contemplar o ambiente onde Paulo e Silas 

estavam presos. 

Na época da Roma antiga, as prisões nada mais eram do que porões 

frios, úmidos, com ratos e fezes dos próprios encarcerados, que tinham que 

fazer suas necessidades naquele mesmo lugar, pois não existia banheiro. O 

cheiro era insuportável. 

Imagine você agora naquele lugar, naquela mesma condição, vivendo o 

problema pelo qual você diz está passando no momento, somado à perspectiva 

de que poderia a qualquer momento ser crucificado ou degolado pelos 

Romanos. 

A palavra de Deus diz que Paulo e Silas, mesmo naquelas condições 

insalubres e extremamente dolorosas, oravam e cantavam hinos a Deus. 
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Será que o meu egocentrismo não me deixa raciocinar que, embora 

esteja passando por lutas e adversidades, estou livre para tomar minhas 

decisões e tentar resolver as coisas da melhor forma? 

Repito, você está livre. 

Ou pode até estar lendo esse capítulo na prisão. 

Não importa. 

Uma coisa eu lhe digo: - Se você não aprender a ser feliz com as coisas  

no estado em que elas se encontram, você jamais será feliz. Aprenda a ser feliz 

no cárcere, e o será em qualquer lugar e em qualquer situação.   

Como já disse em outros capítulos, adotei o “I don´t need to be OK, 

to be OK” como sustentáculo para a minha vida. 

Em outras palavras, EU NÃO PRECISO ESTAR BEM, PARA ESTAR BEM. 

Aprendo isso com o texto bíblico citado. 

Paulo e Silas, embora estivessem passando por lutas e adversidades, 

não se quedaram inertes à situação pela qual se encontravam. 

Oravam e cantavam, crendo que o socorro viria do alto. 

A palavra de Deus em Atos, capítulo 16, no verso 26, diz que: “... de 

repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere 

caíram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos...” 

O meu “problema” só me faz olhar para o meu umbigo. 

O foco está voltado para a situação de sofrimento e angústia na minha 

vida, e não me deixa perceber que, mesmo preso ao problema, posso, ainda, 

orar, jejuar, cantar e pedir socorro a Deus. 

Quando percebo que posso ser feliz, mesmo estando preso, as 

correntes começam a cair. 
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Na realidade, eu internalizei que não poderia ser feliz passando pelo  

que eu estou passando no momento. 

Mentira criada por mim mesmo, ou, talvez, pelo Diabo. 

Não importa de onde vem a sugestão. 

Na verdade, eu estou sendo carrasco de mim mesmo. 

Decretei a minha condenação sem julgamento. 

Atestei minha morte sem laudo médico. 

Desisti de viver. 

Tenho uma coisinha para lhe dizer: “VOCÊ NÃO PRECISA ESTAR BEM, 

PARA ESTAR BEM.” 

Livre-se da tirania do “ESTAR BEM” para estar bem. 

As coisas estão nesse estado e você vai precisar de paz e saúde para 

resolvê-las. 

O certo é que, se você trilhar esse caminho, resolvendo os problemas 

ou não, você será feliz. 

Tire o foco de você e do seu sofrimento e... o sofrimento desaparece! 

Mais uma vez, sabedoria divina. 
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ESQUIZOFRENIA FANÁTICA 

 

EU sou o CAMINHO, a VERDADE e a VIDA” (João, Cap. 

14, verso 6). Esquecem que o coração é perverso e 

enganoso e quem o poderá conhecer (Jeremias, Cap 

17, verso 9), e que a sua “justiça” é trapo de imundice. 

(Isaias, Cap. 64, verso 6). 
 

O fanatismo tem sido a maior doença do mundo. 

Adolff Hitler tentou fazer desaparecer os judeus sob o argumento de 

que estaria criando uma raça pura – “a ariana”. 

No oriente médio, as pessoas estão se matando por conta de uma 

promessa, “o direito à Terra Prometida”. 

No Brasil, cresce o número de igrejas “sem pé e sem cabeça”, cheias de 

leis, regras e “orientações da obra” e de seus líderes, que tiveram uma 

“revelação”: que tolhem, mitigam, impedem, oprimem, criam cangas, jugos 

pesadíssimos e sacrifícios de tolos para os seus seguidores, sob o pretexto de 

“revelações” e/ou “cultos proféticos”, quando na realidade não passam de 

profetadas, visagens e revelamentos, “coisas de homens”. 

Nesse panorama, temos visto que muitas doenças emocionais, por 

incrível que pareça, têm seu início dentro das próprias igrejas. 

Muitos casais frequentam tais denominações, mas o matrimônio não 

existe mais; carinho, afeto e namoro já foram sepultados há anos. 



124 
 

Isso acontece em face de muitos “irmãos” serem esquizofrenicamente 

fanáticos. Acusam os que bebem um pouco de vinho, mas seus atos de 

embriaguez religiosa doentia matam os que estão sóbrios, em que pese aqueles 

tidos por “beberrões” terem tomado apenas um ou dois copos de vinho ou de 

chope.  

Não faço apologia à bebida alcoólica, se você não consegue se 

controlar não beba. 

Atacam as roupas das pessoas. Proíbem calça jeans para mulher, 

batom e brincos, nem pensar, mas se esquecem de que estão nus diante de 

Deus, e que seu excesso de “justiça” e de “zelo” desanima qualquer vida que se 

arrisque a se entregar a Deus, pois o jugo que as impõe (Igreja todos os dias e 

proibições insanas), nem eles próprios suportam. 

Extremamente religiosos, não conseguem enxergar “um palmo à sua 

frente”, tampouco o amor e a misericórdia de Deus. Julgam, apontam, não 

aceitam ser contrariados, têm opinião fixa formada (prefiro ideia fixa – coisa de 

doido), a salvação só está com eles, querem dominar os irmãos e possuir o 

controle das pessoas através de intimidação, e nada os faz raciocinar, ponderar, 

ter bom senso e agir com sabedoria e, quem sabe, mudar de opinião, aceitar 

algumas críticas e sugestões e falar com carinho e amor com as pessoas.  

A religião cega o entendimento. A verdade está com eles, em que pese 

Jesus dizer que a verdade estaria com ELE: “EU sou o CAMINHO, a VERDADE e 

a VIDA” (João 14:6). Esquecem que o coração é perverso e enganoso e quem o 

poderá conhecer (Jeremias 17:9), e que a sua “justiça” é trapo de imundice. 

(Isaias 64:6) 

A título didático, trapo de imundice, naquela época, era o mesmo 

recurso que é usado hoje no absorvente usado pelas mulheres quando estão 

menstruadas. 

Nesse cenário propício, crescem outras doutrinas satânicas, uma delas, 

a HIPERGRAÇA, prometendo liberdade total e vida plena, proclamando o 

perdão dos pecados presentes, passados e futuros, para mim uma desgraça 
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que nasceu no inferno, pois abole e, propositadamente, tira de foco o pecado, a 

condenação e o arrependimento, figuras debatidíssimas pelo próprio Jesus 

Cristo.  

Essa bactéria espiritual, disfarçada de doutrina cristã, é diretamente 

oposta ao convencimento do Espírito Santo, a saber: o Pecado, a Justiça e o 

Juízo. Não fala de inferno, de condenação e de pecado. Jejum, nem pensar. 

Mais uma vez “invenção” de homens. 

Diante de tanta heresia e esquizofrenia fanática, as pessoas perdem a 

fé, o ânimo e vontade de buscar a Deus. 

Muitas desistem e não querem nunca mais ouvir falar de igreja. 

Quantas escamas precisaram cair dos olhos desses “Líderes” (pretensas 

divindades) esquizofrênicos fanáticos para que vejam e percebam que o seu 

comportamento está prejudicando a fé das pessoas e, via de consequência, os 

propósitos de Deus para estas vidas? (Atos 9).  

Religião, doutrinas vãs, “revelação (prefiro: revelamento, visagem e 

profetada)”, “Orientação da obra”, Heresias,.... coisas de homem!  

Peça a Deus a Cura. 

E.... livre-se delas... enquanto há tempo.  

Busque uma denominação que pregue a palavra de Deus autêntica sem 

invenção, como era pregada na época de Jesus. 

Conheço uma Igreja Cristã autêntica, que não usa o púlpito para falar de 

prosperidade, dinheiro (dízimos e ofertas), sucesso, hipergraça, e outras carniças mais.  

- Quer conhecê-la?  

Visite a página www.celeiros.com.br para conhecer essa denominação.   

Ah! Uma última palavra... Não desista não... 

Onde há vida, há esperança....  

Apenas... Fuja da “religião” e de “doutrinas de homens” !  

http://www.celeiros.com.br/
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ESCRÚPULOS QUE MATAM 

 
“APRENDA A DIZER 

NÃO, DOA A QUEM 

DOER......” 

 

Escrúpulos exagerados matam pessoas.  

Destroem emoções. 

Nessa nossa caminhada, por vários aconselhamentos que temos dado 

por aí em comunidades, encontros de casais e aconselhamentos individuais, 

temos visto que muitas pessoas estão adoecendo em face do excesso de 

cobrança de si mesmas no que tange a uma autocrítica radical a respeito do 

que falam, fazem e pensam. 

O Diabo observa se a pessoa é muito sensível, fleumática, e se ela não 

consente em errar em nada, inclusive, naquilo que pensa, e, também, se tem 

uma personalidade exageradamente piedosa. 

Sendo assim, o inimigo da nossa natureza humana sugere pensamentos 

negativos, objetivando que a pessoa se torne cada vez mais, exageradamente, 

piedosa, sensível, autocrítica, e se cobre mais, fazendo com que pense que 

uma simples palavra proferida, um pensamento qualquer (idiota ou não) que 

circule na sua cabeça e/ou um gesto a farão uma pessoa ruim ou, ainda, que as 

outras pessoas a estarão a julgando pelo que está falando ou fazendo. 

Tudo para tornar a pessoa mais perturbada. 

Os escrúpulos exagerados fazem com que a pessoa, no momento em 

que deveria dizer não, por exemplo, diga sim para agradar. A propósito disso, 
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vale registrar que o seu sim nunca terá valor ou será reconhecido se você não 

aprender a dizer não no momento certo. 

Deus não quer que você faça sacrifício de tolo (Eclesiastes 5:1) Diga 

apenas: “Hoje eu posso ajudá-lo, e hoje não posso!” (sem sofrer). 

 Você precisa se posicionar. Decida ter um caso de amor com sua 

própria vida. 

 Se alguma coisa ou pessoa o perturba, vai o conselho: aproxime-se 

tanto quanto de coisas e pessoas, tanto quanto essas coisas e pessoas lhe 

façam bem e lhe transmitam paz, e afaste-se tanto quanto de coisas e pessoas, 

tanto quanto essas coisas e pessoas lhe façam mal e tirem sua paz. 

Isso, sem escrúpulos, pois sua saúde emocional é muito mais 

importante que essas coisas e pessoas. 

“O que as pessoas vão pensar de mim se falar ou fizer isso ou aquilo?” 

Outro gigante a vencer. 

Pare de dar explicação de tudo que você faz. 

Em outras palavras, por que gastar energia vital com alguém que já 

firmou sua convicção e, na realidade, só entende aquilo que quer entender? 

Dica infalível: pare de se preocupar com os outros e cuide de você. 

 E outra, não menos importante, pare de se culpar até pelos seus 

pensamentos. 

Penso o que penso e estou bem, pois são apenas pensamentos. É pura 

fumaça. Virtual! 

E se vier o pensamento: “O que as pessoas vão pensar de mim?” 

O que as pessoas estão pensando e/ou vão pensar é problema delas, e 

não seu. 

De outra banda, penso o que penso, falo o que falo, faço o que faço, e 

daí, é minha vida! 
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Apenas descanse.... 

Pare de ser carrasco de você mesmo (a). 

Exemplo: Você precisa desligar o telefone rápido, mesmo que esteja 

falando com um parente ou um amigo, diga-lhe, sem escrúpulos (sofrimento), 

que você precisa sair naquele momento, e pronto, encerre a ligação de forma 

educada, mas encerre. Pare com isso! Pare de sofrer à toa. 

 Pessoas tem se escravizado por conta de escrúpulos desnecessários 

que as impedem até de atender um telefone pensando: “ Ih, se eu atender vou 

ter que ficar uma hora conversando com aquela pessoa!”. Você vai ficar uma 

hora conversando se você quiser, pois pode desligar em 15 segundos dizendo: 

“Desculpe, querida, mas estou resolvendo um problema urgente e quando 

puder lhe dou um retorno.” 

Pronto! Simples assim. 

Repito: pare de sofrer à toa.  

Outro escrúpulo: excesso de zelo por coisas e objetos religiosos. 

Por exemplo: pisei em uma cruz! Ou falei uma palavra mais dura para 

um irmão da igreja. Agora devo me punir e perder a minha paz. 

“O que as pessoas dirão de mim?” Escrúpulo que você mesmo criou. 

Uma simples palavra ou um ato não têm o direito de tirar a sua paz. 

De resto, outro exemplo: 

“Preciso falar com minha esposa que não estou gostando disso ou 

daquilo.” 

Escolha o melhor momento (nunca escolha momento de discussão 

calorosa – No olho do furacão, não se conversa e nem se toma atitude) e 

converse. 

Faça algo para se libertar dessa carniça (escrúpulos exagerados). 
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Escrúpulos que podem adoecê-lo e matá-lo. 

Faça algo. Mas faça rápido! 

Se liberte enquanto há tempo! 

Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. 

ELE quer ajudá-lo nesse assunto também... 

Aprenda a dizer não, doa a quem doer... 

E pare de dar satisfação de tudo que você faz... 

Sua saúde emocional vale mais... 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



130 
 

VACINA PARA DEPRESSÃO 

 

Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que 

for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo 

o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver 

algo de excelente ou digno de louvor, seja isso o que ocupe 

o vosso pensamento. (Felipenses, Cap. 4, verso 8) (Grifei.) 

 

 

A depressão hoje ocupa o primeiro lugar de doenças emocionais 

no mundo. 

Os medicamentos mais vendidos hoje são os antidepressivos. 

Os problemas emocionais, como já vimos, começam com um start. 

O livro de Felipenses, capítulo 4, versos de 6-8, revela um antídoto para 

a depressão. 

Senão, vejamos: 

Não estejais inquietos por coisa alguma; antes 

as vossas petições sejam em tudo conhecidas 

diante de Deus pela oração e súplica, com ação 

de graças. E a paz de Deus, que excede todo o 

entendimento, guardará os vossos corações e 

os vossos pensamentos em Cristo Jesus. 

Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é 

verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é 
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justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, 

tudo o que é de boa fama, se há alguma 

virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. 

Segundo as escrituras sagradas, nada, absolutamente nada, pode ter o 

poder de nos tirar a paz e nos deixar inquietos. 

Na verdade, você é que deve decidir em não agitar-se e/ou ficar 

inquieto. 

Nós temos perdido nossa energia vital à toa. 

Jesus disse que na vida teríamos aflições, mas disse, também, “tende 

bom ânimo”: “Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz; no mundo 

tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.” (João 16:33) 

Ora, se Jesus sofreu, foi flagelado, teve morte de cruz e ressuscitou, 

ninguém melhor do que ELE para nos dizer que nada, absolutamente nada, 

pode tirar a nossa PAZ. 

Quem permite que eu perca a PAZ sou eu mesmo. 

Eu sou carrasco de mim mesmo, já disse isso, e digo insistentemente. 

VOCÊ É CARRASCO DE VOCÊ MESMO! 

Isso mesmo! Pare de resistir ao que quer que seja e o problema 

desaparecerá. A resistência é a raiz do sofrimento. Não estou dizendo para você 

se colocar em uma posição passiva (comiseração), mas, para encarar o 

sofrimento ou a perturbação mental de outra forma. Não fique ansioso com o 

pensamento que tráz angústia, tristeza ou perturbação, apenas o ignore. Faça o 

teste! Afinal de contas, eu não preciso estar pensando em coisas boas para 

estar bem ou ser feliz. Decido ser feliz e estar em paz pensando o que for. Pois 

pensamentos são virtuais, pura imaginação.  I don´t need to be OK, to be OK !  

Livre-se da tirania do OK. 

Pare de ser carrasco de você mesmo(a)! 
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No mesmo texto acima, as escrituras falam que devo procurar socorro 

em Deus através de súplicas, orações e petições ao PAI que está no céu. 

No mesmo passo, o meu coração e a minha mente (pensamentos) 

devem estar sintonizados com Deus, pois, assim, a paz que excede todo 

entendimento humano estará em mim, mesmo que esteja, por um breve 

momento, passando por lutas e adversidades. 

Mas o antídoto eficaz é vigiar o que vai ocupar meu pensamento. 

A palavra de Deus diz: “Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é 

verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo 

o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há 

algum louvor, nisso pensai.” (Felipenses, Cap. 4, 8) 

Isso não é uma sugestão de Deus, mas uma ordem. 

Pare de pensar besteira e carniça! 

Em outras palavras, Deus está falando assim: “Você quer uma vacina 

para a depressão? Então comece a vigiar seus pensamentos.” 

Pense em tudo o que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, 

virtuoso, e, se possível, tenha louvor a Deus, SEJA ISSO QUE OCUPE O SEU 

PENSAMENTO! 

É como se Deus gritasse!: “OHHH! EIHH... pare de pensar besteira!...” 

Submeta a Deus seus pensamentos. 

Destruindo os conselhos, e toda a altivez que se levanta contra o 

conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de 

Cristo (2ª Coríntios 10:5). 

Tenha a mente de Cristo Jesus... 

E... jamais sofrerás com essa carniça chamada... 

DEPRESSÃO! 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/2co/10/5
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GRITO DOS “TDAH´s” 
Colossenses - 3:21 

Pais, não irritem seus 

filhos, para que eles 

não se desanimem. 
 

Gostaria de iniciar este capítulo dizendo: CADA PESSOA TEM SEU 

RITMO! 

Hoje vivemos em uma sociedade onde tudo tem que ser para ontem. 

As urgências escravizam, destroem e matam emoções. 

Nossa juventude vive um turbilhão de cobranças sobre o futuro. 

“O que você pensa que você vai ser, menino?” 

“Você precisa se matar para passar em “medicina”!”  

Nada contra o curso de medicina, gostaria de ter tido a oportunidade de 

ter cursado essa graduação também, embora Deus tenha me proporcionado a 

oportunidade atualmente de ser médico de almas. 

O que quero dizer é que cada pessoa possuiu seu tempo. 

Eu não posso querer impor meu tempo ao tempo do outro. 

Uns são bons em matemática, outros em física, alguns em biologia e outro 

grupo em português.  

Uns nascem com o dom de exatas, outros de humanas. 

O que eu não posso fazer é querer que alguém ingira, goela abaixo, o meu 

projeto de vida. 

Dito isso, podemos abrir aqui um espaço para um grito de socorro dos 

TDAH´s, aqueles que possuem diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade. 

Sim, porque ninguém dá atenção a eles. 

Entender um TDAH é aprender a conviver com ele. 
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Eu tenho um pouco de TDAH, minha filha também, minha esposa não. 

Minha esposa não consegue entender como eu e minha filha nos 

comunicamos quando, falando bem rápido, discutimos alguns assuntos. 

Nossa velocidade de raciocínio ao conversar, para os que estão fora, dá a 

impressão de que estamos brigando e gritando um com o outro, quando na 

verdade estamos, dentro do nosso referencial, tranquilos e em PAZ. 

De forma didática, é bom que se esclareça que nem todos que são 

hiperativos tem déficit de atenção e que nem todos que tem déficit de atenção são 

hiperativos. 

Algumas pessoas têm as duas coisas: “TDAH”, outras só “TDA” e outras só 

“TH”. 

O importante aqui é saber que todos têm seu tempo de amadurecimento. 

Entender isso é o grande segredo. 

Quando descubro que tanto os que são “TDAH” como os “TDA” e os “TH” 

vão chegar lá ao seu tempo, paro as cobranças insanas. 

Outro assunto já abordado aqui é quanto ao cuidado com a prescrição 

indiscriminada dos medicamentos como RITALINA e/ou CONCERTA e outros 

remédios do mesmo gênero. 

Às vezes, o (a) jovem ou o adulto só está tendo uma crise de ansiedade, 

e, talvez, um fitoterápico natural amenizaria e/ou resolveria o problema, ou até, 

em casos mais urgentes, um ansiolítico alopático. 

Ou, ainda, uma viagem, um banho em águas termais (Caldas Novas – GO  

indico) e outros recursos poderiam ser grandes coadjuvantes no tratamento. 

O que se tem a fazer é procurar profissionais sérios, que façam uma 

bateria de exames, para só depois prescrever a medicação. 

Registrando aqui que essa é minha opinião pessoal, você é livre para fazer 

o que bem entender com você e os seus dependentes e procurar os profissionais 

que escolher. 

Retomando e finalizando, o TDAH precisa apenas de compreensão, 

carinho, paciência e muita, muita cumplicidade sua com ele. 

Deixe que caminhe sozinho. 

Deixe-o enfrentar e desenvolver sua criatividade para solucionar seus 

problemas. 

Pode demorar um pouco... mas.... ele vai chegar lá... 
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Às vezes e isso não é apologia, é bom deixá-lo até reprovar no colégio e 

colocá-lo em uma escola mais fácil dentro das suas capacidades, pois vai ficar mais 

confiante com as notas das provas. 

Pais têm matado as emoções de seus filhos TDHA exigindo deles o que, 

agora, eles não podem dar. 

O amadurecimento vem com o tempo.  

Lembre-se o TDHA tem o seu tempo. 

Não tente impor aquilo que é melhor para você, apenas ensine o caminho 

e tenha paciência. 

Nos estudos, vá com calma, o TDHA vai chegar lá, no momento dele, na 

hora dele, não no seu momento, pai e mãe. Não o pressione e nem o irrite, para 

que ele não venha a desanimar no caminho (Colossenses 3:21). 

Sem pressão, pois isso enlouquece o TDHA. 

Um testemunho: minha filha Daniela Lopes tem TDAH. Por muito tempo a 

pressionamos, pois não tínhamos conhecimento do diagnóstico. Depois que a 

deixamos seguir no seu ritmo, apenas a acompanhando, tudo mudou. Pasmem, 

passou no vestibular para Faculdade de Direito antes de terminar o segundo grau. 

Conseguimos uma liminar para que, em um dia só, ela prestasse 12 provas para 

concluir o que faltava. Ela fez as provas num único dia (4 horas direto sem 

descanso), passou em todas, e hoje é aluna da Faculdade de Direito. Detalhe: 

prestou o vestibular com 17 anos de idade e em livre concorrência com pessoas 

que não tinham TDAH. E, como bom pai coruja, não poderia deixar de registrar 

que foi a única naquela disciplina que tirou 10,0, seguindo as demais notas 9,5; 9,0 

e outras menções excelentes. 

O TDAH precisa de paz, liberdade, encorajamento e menos pressão para 

caminhar! 

Entenda isso, pai e mãe, e você será feliz, mesmo experimentando a 

companhia de um TDAH. 

Palavras de um TDAH.  
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CURA PELA COMIDA 

 

Você é aquilo que você come! 
 

Essa é a maior verdade do mundo. 

Quando você olha um porco, o tamanho dele, a gordura, o sobrepeso, 

basta você ficar observando o dia a dia do suíno, o que ele come e a 

quantidade e vai descobrir o porquê de tanto peso e gordura. 

Digo para as pessoas que me procuram solicitando aconselhamentos de 

como emagrecer: “ Simples, amigo (a)! Feche a boca e cure suas emoções!” 

Não existe nenhum remédio, simpatia milagrosa e/ou operação 

bariátrica que consiga mudar a estrutura de quem tem a mente de um gordo(a) 

(nada contra os gordos, tenho vários amigos gordos, que querem ser gordos e 

estão bem resolvidos com isso; decisão pessoal deles), amo meus amigos(as) 

gordos(as). 

Deus sempre se preocupou com a nossa alimentação. 

Nos primórdios, o homem não ingeria tanta besteira como consome 

hoje. 

Nossas artérias estão se entupindo de tanta porcaria que comemos 

(uma dica: a vitamina “C” ajuda o fortalecimento das artérias e previne 

entupimentos, não negligencie na sua ingestão) 

O excesso de graxa no sangue faz com que o coração tenha que 

trabalhar em dobro para o sangue circular. 

Qual é o resultando: arritmias, pressão alta, infarto, AVC, etc... 



137 
 

Segundo o primatólogo e antropólogo britânico Richard Wrangham “as 

pessoas se adaptaram aos sabores, porém não levam um estilo de vida 

condizente com essa superalimentação”. 

Dica: se você conseguir ficar 21 dias sem comer guloseimas e excesso 

de carboidrato, você adquiri o hábito de não mais comê-las. 

Outra dica: uma caminhada três vezes por semana já ajudaria a 

melhorar o estilo de vida. 

Você diz que está sempre cansado. Não era para menos, seu organismo 

está falando com você: “O que você está comendo?”  

Você diz que quer ser uma pessoa calma, mas ingere tanta cafeína (chá 

mate, café, coca-cola, chá verde, energéticos, etc..) que vive com os nervos à 

flor da pele.  

Aí vem a enxaqueca, a insônia, a depressão, e você não sabe o porquê. 

Diz que acorda a noite com apneia e engasgado com falta de ar, mas 

antes de dormir bate uma “pratada” que mais parece um “PF” de estivador do 

cais do porto (nada contra os estivadores do cais do porto, mas eles precisam 

se alimentar mais para ter mais força para enfrentar aquele trabalho que exige 

mais energia). 

Engasgo na certa. 

Sabia que muitas pessoas pensam que estão com apneia do sono e 

na realidade estão se engasgando à noite com o refluxo de tanta comida 

que ingeriram antes de dormir? 

Eu vivia acordando sem ar e, muitas vezes, demorava muito para voltar 

à respiração normal. 

Certa vez fiz a uma consulta com um endocrinologista. 

O médico perguntou o que eu estava comendo antes de dormir. 
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Disse: “Doutor, eu janto e, às vezes, tomo bebida alcoólica (vinho) 

antes de dormir.” 

Diagnóstico: Engasgo, com bloqueamento da traqueia, provocado por 

refluxo de alimentos semissólidos. 

Não era apneia do sono, mas excesso de alimento consumido antes de 

dormir. 

Observei também que, em alguns casos, o consumo do álcool 

potencializava o sintoma (relaxava a musculatura da língua ajudando no 

sufocamento) e, nos dias mais estressantes, a falta de ar aparecia com mais 

frequência. 

Solução: parei de jantar e procuro comer alimentos mais líquidos como 

vitaminas e sucos, evitando o consumo de álcool noturno. E, antes de dormir, 

procuro relaxar meu corpo e tranquilizar-me antes de deitar. 

E a última dica, não menos importante: ao deitar, posiciono-me deitado 

de lado (com o lado esquerdo do corpo na cama), com um travesseiro no meio 

das pernas, o que dificulta o retorno de líquidos pelo esôfago e mantém minha 

coluna na posição correta.  

Resultado: Não tive mais perturbação noturna com falta de ar. 

Segui apenas um conselho médico. 

As coisas de Deus são simples. 

Nós somos cabeça dura e complicamos tudo. 

Voltando ao emagrecimento. 

Quer perder peso de forma saudável e rápida? 

Meu conselho: procure à noite alimentar-se de sucos e vitaminas e 

corte o carboidrato exagerado como massas, pães, doces, chocolates, 

refrigerantes e açúcares em geral. 

Selecione, a partir de hoje, o que você vai comer. 
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Por último, se você tem saúde, não segue nenhuma prescrição médica 

contrária, não opera máquinas pesadas, pratique uma vez por mês jejum e 

oração, você vai se sentir mais leve. Busque orientação de como melhor fazer o 

jejum sem prejudicar sua saúde. 

Repito, se necessário, consulte um médico primeiro. 

Tinha muito a falar... 

Achou curto o capítulo? 

Escreva para mim. pr.ricardo.wilson@gmail.com ou me mande um zap: 

(61) 9 84831912. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pr.ricardo.wilson@gmail.com
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QUER EMAGRECER ? 

FREIE A LÍNGUA 

 Porque todos tropeçamos em muitas 

coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é 

perfeito, e poderoso para também refrear todo o 

corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos 

cavalos, para que nos obedeçam; e conseguimos 

dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus 

que, sendo tão grandes, e levadas de impetuosos 

ventos, se viram com um bem pequeno leme 

para onde quer a vontade daquele que as 

governa. (Tiago 3:2-4) 

 

Você já viu um navio petroleiro? 

Essa embarcação é considerada uma das maiores embarcações do 

mundo, possuiu grandes dimensões. Só para você ter uma ideia do tamanho, 

vou tecer algumas informações técnicas sobre um desses gigantes chamado 

Jahre Viking. Peso carregado 564.763 toneladas (mais do que 5 vezes o peso 

de um porta-aviões da classe Nimitz), 458 metros de comprimento (mais de 4 

campos de futebol), 68 metros de largura (equivalente a um edifício de 23 

andares), calado (profundidade do casco submerso): 24 metros (equivalente a 

um edifício de 8 andares), capacidade de carga: 674427 metros cúbicos ou 

4.240.865 barris de petróleo (equivalente a 18 mil caminhões tanque). Um 

monstro! 
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A pergunta é simples e já poderíamos encerrar o capítulo com a 

resposta, caso você já a aplicasse na sua vida: por que um navio enorme 

desses, pesando várias toneladas, é dirigido por um leme que, comparado às 

suas dimensões, é de tamanho insignificante, e você não consegue direcionar o 

seu corpo que, comparado a esse monstro dos mares, é do tamanho de um 

mosquitinho? 

Resposta: falta de vontade e determinação. 

A palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 3, versos 2-4, nos mostra 

os primeiros passos. 

“Se você não tropeça no falar, é perfeito e poderoso para frear o 

corpo.” 

Como poderia então emagrecer, freando a língua? Simples: o melhor 

exercício ensinado por Deus para dominarmos nosso corpo é saber dominar a 

nossa língua.  

Nesse mesmo capítulo do livro de Tiago é dito que posso dominar um 

cavalo forte e dirigir todo o seu corpo colocando freio na sua boca. É dito 

também, como disse anteriormente, que um leme pequeno dirige grandes 

navios. Então, quando coloco freio na minha língua, consigo dominar meu 

corpo. Assim domino minha vontade compulsiva de comer. 

Se domino o meu falar, freando minha língua, dou os primeiros passos 

para aprender a dominar minhas vontades (inclusive a de comer 

desenfreadamente).  

A dica é: quando busco o domínio próprio, domino o restante do meu 

corpo, inclusive, a vontade de comer. 

Outra: em que pese ter grande apetite e vontade de comer (isso é 

saudável), aprendendo a frear minha língua, passo a exercitar o domínio sobre 

várias coisas, inclusive sobre a vontade descontrolada de comer. 
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Quem passa a dirigir a minha vida sou eu, não as minhas vontades, 

emoções e frustrações, por exemplo: “Tô triste, vou comer um chocolate.” Que 

tal trocar por uma fruta? “Tô com muita fome, vou comer uma pizza gigante.” 

Que tal trocar por duas barrinhas energéticas? 

O timoneiro sou eu, não minhas frustrações e emoções. 

Não vou ser mais escravo das minhas emoções. 

Deixe-se guiar pela ação do Espírito Santo de Deus. 

Peça a ELE ajuda. Diga: “Preciso emagrecer!” 

Deus sempre está disposto a ouvi-lo, direciona-lo e ajuda-lo. 

Mas você precisa ter atitude. 

Dica infalível: Mastigue...mastigue...mastigue...A digestão começa na 

boca...Faça intervalos de 3 em 3 horas para alimentar-se...evite o excesso de 

açucares e sal...procure alimentos ricos em fibra...não exagere no 

carboidrato...evite bebidas com gás...beba bastante água...faça exercícios 

aeróbicos (caminhada e corrida) regulares...à noite prefira alimentos líquidos 

(iogurtes, sucos e vitaminas de fácil digestão)...e coma menos,...bem menos... 

Resolva seus problemas emocionais... e não busque na comida a 

solução!  

Lembre-se: se um navio pode ser conduzido por um pequeno leme, a 

sua vida muito mais... 

Se preciso for, peça ajuda a Deus. 

Diga: Pai me ajuda a emagrecer com saúde. 

Vamos!... Força!... Coragem!... Você consegue!... 

Sugiro a leitura do Livro PENSE MAGRO de Judith S. Beck. 
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Escravidão 

 das Redes Sociais 

E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, 

até ao fim do tempo; muitos correrão de uma parte 

para outra, e o conhecimento se multiplicará.(Daniel, 

cap. 12, verso 4) 

Escolhi batizar carinhosamente o nome “cirberocócos” para o “vírus 

espiritual” responsável pelo vício em redes sociais. 

 

O Profeta Daniel escreve: “E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela 

este livro, até ao fim do tempo; muitos correrão de uma parte para outra, e o 

conhecimento se multiplicará (Daniel 12:4). 

No evangelho de Mateus está escrito:  

Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão 

uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão 

muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se 

multiplicar a iniqüidade, o amor de muitos esfriará. Mas 

aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. 

(Mateus 24:10-13) 

Grifei três partes dos textos bíblicos: “as pessoas correrão de um lado 

para o outro”; “a ciência se multiplicará” e “o amor se esfriará”. 

Tanto o Profeta Daniel como Jesus nos advertiram que nos últimos dias 

(dias que estamos vivendo) as pessoas não teriam tempo por conta do corre- 

corre, a ciência se multiplicaria (tablets, smarphones, nootepads, etc.. etc..), 

mas, principalmente, o amor de muitos se esfriaria. 
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Nunca as pessoas que estão longe estiveram tão perto e nunca as 

pessoas que estão perto estiveram tão longe através dos recursos da internet. 

Pode parecer paradoxo, mas o isolamento das pessoas por conta do vício 

e/ou do uso excessivo das redes sociais tem afastado as pessoas. 

Basta olhar para as coisas mais simples.  

Lembro-me de que quando almoçávamos na minha casa, papai e mamãe 

sentavam-se à mesa e conversávamos sobre como tinha sido nosso dia, o 

colégio, as tarefas, as provas, o trabalho de mamãe e papai.. A interação era 

perfeita. Sentíamos pertencentes a uma verdadeira família e sentíamos ali, um 

porto seguro para enfrentar as lutas e adversidades. 

Namorei, noivei e casei sem a existência do aparelho celular. Eu e minha 

esposa estamos juntos há 28 anos e 90 dias aproximadamente (conto os dias 

desde o namoro, é importante!). 

Hoje você vai a um restaurante e logo percebe, ao olhar as pessoas que 

ali estão, todos à mesa, que ninguém fala com ninguém, cada um com seu 

celular, pendurado nas redes sociais, sem nenhuma interação com o ambiente. 

O isolamento é patente. E o amor?  Nem se fala! Como disse Jesus: se 

esfriando... esfriando... congelando.... virando pedra de gelo... 

Se você não consegue ficar sem seu celular e/ou sem estar perto dele 

por pelo menos 15 minutos, você está infectado pelo cirberocócos. 

Os videogames não estão de fora...livre-se deles também... 

A vacina? Uma atitude. 

Você sabe que vou direto ao ponto. 

Largue isso! Largue essa carniça... 

Ou, pelo menos, reduza o tempo nas redes sociais e nos videoames... 

Se isso você não fizer, quando menos perceber, estará tão isolado que 

não poderá contar com mais ninguém ao seu lado em que você possa confiar. 

Mexa-se! 
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Promova um encontro entre amigos e proponha uma brincadeira ao 

chegarem – pode ser em um restaurante – para que todos coloquem os 

celulares na cabeceira da mesa. Quem for o primeiro a pegar no celular antes 

que todos se levantem para irem embora será aquele que irá pagar a conta 

toda. 

Na realidade, precisamos nos exercitar nessa desintoxicação. 

Desaprender (gosto muito dessa expressão). 

Desaprender esse hábito doentio de pensar que sem o celular e as redes 

sociais eu não sou nada. 

Alguns dizem que o celular “é a vida deles” e que não podem viver sem 

seu smartphone. 

Jesus disse: “EU SOU O CAMINHO, A VERDADE E A VIDA!” 

Se você está se sentindo sem vida, veja pelo que você a trocou! 

Ainda há tempo. 

Mas faça algo rápido. 

Antes que você morra de inanição... de amigos verdadeiros. 

Se precisar... 

Sendo mais radical... 

Jogue essa carniça fora... até conseguir se libertar... 
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Espírito de Miséria 

 

A sanguessuga tem duas filhas, a 

saber: Dá, Dá. Estas três coisas nunca 

se fartam; e quatro nunca dizem: 

Basta: a sepultura, a madre estéril, a 

terra, que se não farta de água, e o 

fogo, que nunca diz: Basta. (Prov. 

30:15 e 16) 

 

 

 

Tema importantíssimo que tem trazido muita angústia e tristeza, 

tanto para quem está sob a influência desse espírito maligno, como para quem 

convive com a pessoa que por ele é atormentada. 

Inicialmente, gostaria que você verificasse se possuiu pelo menos dois 

desses sintomas que identificam a influência (encosto) de espírito maligno de 

miséria na sua vida: 

Você sempre gosta de obter vantagem em tudo; 

Não gosta de pagar (abençoar) o garçom (que trabalhou lhe servindo) 

com os 10%; 

Pede desconto de tudo (não que você não possa pedir) e, de forma 

exagerada, tenta de todas as formas retirar o máximo de vantagem na compra, 

mesmo que isso gere prejuízo para o comerciante (isso para você não importa); 
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É controlado ao extremo, ao ponto de deixar seu carro em casa e ir 

resolver as coisas a pé ou de ônibus, mesmo que sua situação financeira já 

esteja estabilizada; 

Reclama com todos, principalmente com os parentes, de forma 

exagerada, se sabe que alguém gastou alguma coisa, ou, de forma isolada, fez 

um lanche na rua, uma viagem, mesmo ciente de que a pessoa possuiu 

condições financeiras para tanto; 

É controlador dos seus gastos e dos gastos das outras pessoas; 

Compra vários itens promocionais no mercado, mesmo sabendo que 

não vai utilizá-los, só porque vai economizar uns míseros centavos; 

Fica em filas intermináveis só para comprar uma promoção; 

Mesmo estando com situação financeira estável, não se permite gastar 

dinheiro, mesmo sabendo que aquele gasto lhe proporcionaria qualidade de 

vida; 

Não paga faxineira, diarista e, em casos de necessidade, quando 

possuiu empreendimento, equipe de limpeza, fica pensando no dinheiro que 

estaria economizando quando, mesmo prejudicando a sua saúde, pode realizar 

sozinho toda a tarefa de limpeza;  

Se desloca para lugares muito distantes para economizar 5% de uma 

compra mesmo sabendo que poderia fazer isso perto da sua casa; 

Compra passagens aéreas, com diversas conexões, passando horas em 

aeroportos, tudo para pagar menos, mesmo sabendo que a diferença não seria 

lá essas coisas e que aquela mínima economia não lhe proporciona qualidade 

de vida; 

Reclama das pessoas e de parentes que gastam dinheiro com alguma 

coisa que lhes dá prazer, mesmo sabendo que possuem condição financeira 

razoável, simplesmente por reclamar ou por querer controlá-los; 
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 Guarda alimentos (mesmo com datas de validades vencidas) e os 

consome e serve a amigos e parentes, sob o argumento de que jogar fora é 

desperdício; 

 Faz tratamentos em postos de saúde públicos, mesmo tendo condições 

de pagar uma consulta médica em hospital particular; 

Não paga plano de saúde, mesmo tendo condições para tanto, mesmo 

sabendo que um dia pode precisar se internar em uma UTI, cuja conta levaria 

todas as suas economias; 

Perde horas em filas intermináveis em postos de gasolina, quando há 

promoção de combustível, simplesmente para economizar centavos; 

Compra um veículo zero quilômetro com garantia, e faz apenas a 

primeira revisão, levando-o depois a um “pé de porco” não autorizado, mesmo 

sabendo que poderia perder a garantia, só pelo fato de economizar alguns 

trocados; 

Não vai ao cinema com o esposo(a) e muito menos compra uma 

pipoca, porque não quer gastar, mesmo sabendo que aquele momento 

representas um investimento emocional importante no casamento; 

Não valoriza o marido (esposa) e/ou os filhos, realizando compras de 

produtos pessoais e/ou de presentes em ocasiões festivas de baixa qualidade, 

sob o argumento de que estaria fazendo um grande negócio e economizando 

muito dinheiro, mesmo que isso ofenda a outra pessoa; 

Anda a pé para não pagar ônibus, lotação, taxi ou Uber, mesmo tendo 

condição para tanto.  

Sinto lhe dizer, mas se você apresenta, pelo menos, dois desses 

comportamentos acima exemplificados ou algo semelhante, você, infelizmente, 

está sob a influência de um demônio especifico chamado “espírito de 

miséria”. 

Vamos ver como esse espírito maligno atua. 
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Diferentemente do que as pessoas pensam, o espírito de miséria não só 

atinge pessoas de baixa renda, mas, principalmente, as de alta renda, 

deixando-as desorientadas.   

Esse espírito maligno influencia a nossa vida inspirando-nos e trazendo-

nos pensamentos como: ganância, avareza, excesso de barganhas, 

codependência financeira de outra pessoa (pai, mãe, avó, tio, irmão), dívida, 

desordem, petulância, preguiça, falta de higiene, e nos faz imaginar doenças 

inexistentes. 

O único objetivo do espírito de miséria é acorrentar e aprisionar a 

pessoa. 

Esse espírito maligno tenta destruir relacionamentos (casamentos, 

relacionamentos com os parentes), influenciando as pessoas com suas astúcias, 

com fumaças de falsas razões, levando a pessoa a acreditar que, agindo 

daquela forma, estará economizando muito dinheiro, mesmo que isso 

represente sacrifício familiar e falta de valorização da esposa, dos filhos e dos 

parentes e péssima qualidade da própria vida. 

Sua ação é sempre disfarçada de razão e de autossugestão de que a 

pessoa estaria agindo sempre de forma correta. 

Assim, disfarça-se de anjo de luz para enganar.  

A todo instante, o espírito maligno sugere na mente da pessoa por ele 

influenciada que o comportamento dela está respaldado em ter uma vida 

econômica, mesmo que as pessoas ao redor fiquem o tempo todo a alertando 

de que estaria agindo exageradamente. 

Sugere na mente da pessoa influenciada que só ela tem razão, só ela 

está certa e que ela não estaria disposta a receber conselhos ou orientações 

que sejam contrárias à sua razão de extrema economia de dinheiro. 

Não permite que a pessoa tenha qualidade de vida. 
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Apenas a faz trabalhar, trabalhar, economizar, aplicar o dinheiro e 

jamais usar o fruto do seu trabalho como prazer para ter qualidade de vida com 

seu esposo, filhos e parentes. 

“Sendo assim, compreendi que não pode haver felicidade para o 

homem a não ser a de alegrar-se e fazer o bem durante toda a sua vida.  E, 

descobri também que a própria condição de comer, beber e desfrutar das 

recompensas pelo seu trabalho é de Deus.” (Eclesiastes, Cap 3, verso 12-13) 

Na verdade, o espírito de miséria quer apenas enfraquecer o avarento 

ou o “miserável” para que não tenha prazer na vida, e, assim, venha a morrer 

guardando seu dinheiro sem poder usufruir dele e/ou abençoar os parentes ou 

pessoas necessitadas. 

De outra banda, a palavra de Deus diz que não devemos fazer nada de 

forma demasiadamente exagerada e/ou com excesso de zelo. 

Quem garante que o dinheiro todo que você guardou, após a sua 

morte, será usado com sabedoria pelos seus herdeiros? 

Nas classes mais carentes, esse espírito maligno faz com que a pessoa 

viva endividada e em uma escravidão de pedir tudo, ficando codependente de 

todos, não produzindo nada, vivendo às custas de parentes e amigos,  fazendo-

a pensar que as pessoas são obrigadas a sustentá-la e que ela, por ser 

“miserável” (na concepção criada pelo espírito de miséria na sua mente), não 

pode conseguir trabalho e ser independente.  

 Poderia falar muito, mas muito mais; porém, por enquanto, isso é o 

bastante e vai fazer você pensar um pouco na sua vida, na do seu esposo(a), e 

na dos seus filho(s), parentes e amigos. 

Tenha coragem!! 

Você consegue se libertar de mais essa carniça:  

O Espírito de Miséria. 
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SAINDO DO MANICÔMIO 

 

 “Porque, como imaginou na sua ALMA, 

assim você será” – Prov. 23, 7ª. 

 

Agora é tratamento de choque. 

Não tente entender os pensamentos. Não tente fazer com que as 

pessoas entendam os pensamentos que circulam em sua mente, pois são 

apenas pensamentos...  

Virtuais... nevoeiro... cerração... fumaça pura....  

Não são nem bons, nem ruis... são apenas pensamentos. 

As pessoas enlouquecem porque supervalorizam pensamentos... 

O referencial de “certo” ou “errado”, “bom” ou “ruim”, é responsável 

pela nossa resistência aos nossos pensamentos, pois os classificamos como 

bons ou ruins e isso causa resistência, e a resistência é a raiz de todo 

sofrimento. 

Esse comportamento nos faz perder a paz, abala nosso sistema 

nervoso, e, por consequência, nos faz entrar em crise emocional e em 

depressão, surtamos.  

Quando insistimos em classificar o que passa em nossa cabeça, 

entramos em crise nervosa... 

Somos carrascos de nós mesmos.  

Pare de ser carrasco de você mesmo!   
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Lembra-se do possesso no cemitério com as correntes que “[...] dia e 

noite andava entre os túmulos e pelos montes, gritando e se ferindo [...] viram 

o endemoninhado sentado, vestido e em pleno juízo, ele que antes [...]” – 

MC cap 5, versos 1-20 ou LC cap 8, versos 26-39), após se encontrar com 

Jesus, recebeu cura imediata, e, no dia seguinte, estava pleno do seu juízo, 

sem fazer terapia, tomar medicamento, ou o que quer que seja? 

 Na verdade, ele saiu do manicômio mental pela porta da frente. 

 O segredo está na resistência. Pare de resistir ao que quer que seja e 

o sofrimento e o incômodo desaparecerão quase que instantaneamente. 

Nós supervalorizamos demais os nossos pensamentos, sonhos e 

pesadelos. 

 Repito, eles são virtuais; repito, VIRTUAIS, não existem, são apenas 

produto da nossa IMAGINAÇÃO..... produto da nossa MENTE CRIATIVA, às 

vezes, fértil demais.... 

Um segredo: PARE DE RESISTIR, que o incômodo desaparecerá. 

Não tente remover o pensamento, apenas o encare como um 

PENSAMENTO IDIOTA qualquer! 

A resistência é a raiz do sofrimento, pare de resistir, que o incômodo 

desaparece, seja ele qual for.  

Quanto mais você resiste, mais aumenta o problema... não resista 

sequer um segundo que seja.... 

Simples assim.  

PESSOAS TÊM PERDIDO A PAZ, TÊM ENTRADO EM DEPRESSÃO, OU 

ATÉ PIORAM, MIGRANDO PARA ESQUIZOFRENIA OU LOUCURA TOTAL, 

PORQUE SUPERVALORIZAM DEMAIS PENSAMENTOS IDIOTAS. 

Se você pensou um monte de carniça, tais como: Como é por dentro de 

mim? Como será a morte? Será que a morte dói? Quando eu for enterrado e 
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estiver dentro do caixão, como será? Ih, pensei no demônio, o diabo vai me 

pegar! Vou ficar doente; Vou ficar com câncer; Vou entrar em pânico quando 

sair na rua; Vou ser assaltado; Vou tomar um tiro; Como meu cérebro 

funciona? Como minha ALMA é presa ao meu corpo? Como meus olhos 

funcionam? Meu coração vai parar. Não consigo dormir, imagino vultos e 

assombração; Tô ouvindo vozes.. O que vai ser da minha vida, vou morrer 

solteira (o)? Vou ter filhos? Será que vou casar um dia? Vou morrer solteira.. 

Vou ser magra ou gorda pra sempre? Como é o céu? E o inferno? Tudo 

carniça... carniça pura... 

Saiba que é, repito, fumaça...... tudo virtual... imaginação... não existe.. 

fumaça pura, como disse anteriormente, névoa... apenas névoa seca. 

Pare de supervalorizar “poeira cósmica” (risos) 

PARE DE SUPERVALORIZAR PENSAMENTOS!  

Não dê valor a esse monte de carniça que circula na sua mente. 

Porque tudo isso é virtual, e quero que você saiba que pode ser feliz 

mesmo experimentando pensamentos negativos, pois, repito, são VIRTUAIS 

(não existem na realidade). 

Amo a expressão citada abaixo em inglês, e a adotei como base e 

alicerce da minha vida. 

I DONT NEED TO BE OK, TO BE OK (EU NÃO PRECISO ESTAR BEM 

PARA ESTAR BEM). Em outras palavras, eu não preciso estar o tempo todo 

pensando em coisas boas para ser feliz, estar bem e ficar em paz.  

Posso ser feliz mesmo que, de vez em quando, experimente 

pensamentos bestas e loucos, ou tenha alguns pensamentos ruins ou 

macabros, pois, repito, são apenas pensamentos e, por isso, não são nem bons 

nem ruins, eu é que insisto em classificá-los em bons ou ruins. 

Aí você diz: 

 - “Ah! Mas só doido ou maluco pensa nesse tipo de “coisa”. ” 
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 Aí eu lhe digo:  

- “Você é que está classificando que só doido pensa nisso. Mude agora 

a classificação, e o incômodo desaparece imediatamente.” 

Em Deuteronômio, capítulo 29, verso 29: “Deus deixou as coisas bem 

claras... o que foi revelado pertence aos homens e o que não foi revelado 

pertence a Deus.”  

Pare de tentar descobrir coisas que Deus não quer que você saiba 

no momento... 

A soberania é de Deus e não sua... 

Deixe Deus ser Deus,  e você... apenas criação dele. 

Portanto... relaxe... fique em paz... e, pensando o que quer que seja, 

saiba que pode ser feliz assim mesmo... 

Pare de ficar querendo saber quem nasceu primeiro, o ovo ou a 

galinha, entendeu? 

Sai dessa! 

NÃO INSISTA... ISSO PODE LEVÁ-LO À LOUCURA! 

PARE DE QUERER FICAR DESCOBRINDO COISAS QUE DEUS NÃO LHE 

REVELOU... 

VIVA A VIDA DE FORMA SIMPLES... 

LANCE-SE NA CORRENTE DA VIDA....  

NÃO TENTE MUDAR AS PESSOAS. ACEITE-AS COMO SÃO.... 

PERMITA-SE TER PAZ, E VIVA A VIDA QUE DEUS LHE DEU SEM FICAR 

PENSANDO EM CARNIÇAS.... 

ANTÍDOTO PARA A FALTA DE PAZ: DIGA VÁRIAS VEZES AO DIA: 

“FAÇA-SE, CUMPRA-SE, SEJA FEITA A SUA SANTÍSSIMA E AMABILÍSSIMA 

VONTADE SOBRE TODAS AS COISAS NA MINHA VIDA...”; ”OH, TU QUE ÉS O 
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SENHOR DA VIDA... ENTREGO EM SUAS MÃOS A MINHA VIDA... FAÇA DELA 

AQUILO QUE LHE APROUVER...” 

HUMILHE-SE DIANTE DELE... 

E...... ASSIM...... SAIRÁS DO MANICÔMIO MENTAL PELA PORTA DA 

FRENTE... 

Jesus cuspiu no chão e fez lodo com sua saliva. Pegou 

o lodo e passou nos olhos do cego. E disse para o cego: 

vai e lave-se no tanque de Siloé (que significa ‘enviado’). 

O cego foi, lavou-se e voltou vendo! (João capítulo 9, 

versos 6-7). 

DEUS É SIMPLES! 

Pare de complicar, sua CURA está às portas.  

CREIA apenas! 

“Porque, como imaginou na sua ALMA, assim você será” – 

Prov. 23, 7ª. 
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UM CASO DE AMOR 

 

Direto ao tema. 

Quando adquiro algo de valor como uma joia, uma moto, um carro, 

uma casa, o que faço?  

Procuro cercar o meu bem precioso com todo tipo de proteção. 

Faço um seguro contra incêndio. 

Coloco alarme, cerca elétrica. 

Contrato um localizador via satélite. 

Procuro tudo que possa proteger e salvaguardar o meu bem. 

A pergunta é: 

Por que faço isso com as coisas materiais e esqueço de proteger o meu 

bem mais precioso, minhas emoções? 

Permito que as pessoas me aborreçam e me esqueço do bem mais 

precioso, EU.  

É como se eu (uma ficção) fosse a um cartório e lavrasse uma 

procuração com os seguintes dizeres: “Nomeio e constituo você para, a partir 

de hoje, me aborrecer, me dar nos nervos e se intrometer na minha vida”. 

Na verdade, quem permite que as pessoas façam algo comigo sou eu 

mesmo. 

Delimitar até onde as pessoas podem opinar e entrar na minha vida 

deve ser meu objetivo. 
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Você tem ficado escravo de pessoas. 

Passa a ser codependente delas. 

E não faz nada sem as consultar. 

A opinião delas tem o poder de magoá-lo ou de fazê-lo feliz. 

Entregou seu futuro a elas e, se você faz algo errado (na concepção 

delas), sente-se mal, porque não atingiu o projeto que elas fizeram para você.  

Pare com isso. 

Isso mata. 

Isso adoece. 

Ponha limites. Diga: “Até aqui você pode vir, mas desta linha você não 

vai passar.” 

Tome uma atitude enquanto você não tem um surto psicótico. 

Decida hoje ter um caso de amor com sua própria vida. 

RASGUE ESSA PROCURAÇÃO! 
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Pensamento Acelerado 

 

A palavra de Deus em Daniel, Cap. 12, verso 4, diz: “Tu, 

porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro, até o fim do tempo; muitos 

correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará.” 

 Hoje as pessoas correm de um lado para o outro. Muitos não sabem 

nem porque estão correndo tanto, se exercitando menos, se alimentando mal, 

e trabalhando em excesso. Tudo está robotizado. As pessoas não se permitem 

ter um momento em família ou um lazer. Ninguém se lembra mais qual foi a 

última vez que saiu sem pensar em nada, simplesmente sair e caminhar um 

pouco, apenas sair, caminhar.. sem nada pensar. Apenas se permitir sair desse 

turbilhão de emoções em que o mundo nos aprisiona. 

 Como vimos no Livro do Profeta Daniel, nestes últimos dias a ciência se 

multiplicaria, as pessoas correriam de um lado para o outro, e, como diz a 

palavra de Deus em Mateus, Cap. 24, verso 12, que nos últimos dias: “o amor 

de muitos se esfriaria”. 

 Hoje a imposição da sociedade e do mundo “moderno” nos obriga a 

engolir informação. O bombardeio de informação é tremendo. A ciência se 

multiplicou. Hoje, via SKYPE, você conversa com quem você quiser, em 

qualquer lugar do Planeta Terra ou fora dele (International Space Station). 

 O ZAP... ZAP... se transformou no ópio da população. 

  O Facebook, uma dependência química. 
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  Além disso, temos uma explosão de informações dia após dia chegando 

a nós, seja pela internet, televisão, rádio, jornais e por vários outros meios de 

comunicação. 

 Nosso cérebro está quase fundindo de tanta informação. 

 Como diz o psiquiatra, psicoterapeuta, cientista e escritor AUGUSTO 

CURY (Livro: ANSIEDADE, Como enfrentar o mal do século), convivemos com 

uma “epidemia” mundial, a Síndrome do Pensamento Acelerado  SPA. 

 Nesse panorama, vemos que, de forma precipitada e indiscriminada, as 

pessoas mais agitadas (por conta da SPA) são diagnosticadas como portadoras 

de TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade).  

 Uma grande bomba relógio está prestes a explodir na mente de todo 

ser pensante, começando pelas crianças e se estendendo para os adultos. 

  O excesso de informação, imposto de forma tirana pelos meios de 

comunicação, com um fluxo intenso e contínuo, transforma-se no gatilho para a 

explosão. 

 Nós não somos mais gestores do nosso psíquico. 

  Tudo vem rápido, enlatado, e não temos a opção de dizer: “Eu aceito 

esta informação!”, ou “Eu não quero esta informação.” 

 As crianças e os adolescentes, em face de tudo o que falamos acima, 

estão esgotados mentalmente. 

 Os computadores e a internet estão ditando regras e formando 

opiniões. 

 Os pais perderam o controle dos seus filhos. 

 A ansiedade é o MAL do SÉCULO. 

  Ninguém quer esperar nada. 

  Tudo é feito de forma rápida e enlatada. 
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 As pessoas pedem COMBO 1, COMBO 2, COMBO 3, sem saber o que 

estão consumindo, mesmo que isso implique comer CARNE VENCIDA, 

ESTRAGADA E SEM SABOR... o que importa é que venha quente, superrápida e 

acompanhada de cebola empanada ou bata frita. 

 Ninguém tem tempo pra mais nada. 

 Ninguém tem tempo pra ninguém, tampouco para si mesmo (a). 

 Nesse panorama, surge a Síndrome do Pensamento Acelerado. 

 Como bem relata AUGUSTO CURY, quando não administramos a 

velocidade dos nossos pensamentos e quando o EU não é gestor psíquico, é 

como se você tentasse assistir a um filme com as cenas rodando em uma 

velocidade superior à normal. 

  Seria simplesmente insuportável. 

 Nosso cérebro possuiu uma capacidade de armazenamento de 

informações X. Quando exigimos que acumule mais do que sua capacidade de 

armazenamento e, concomitantemente, ficamos pensando e tentando 

solucionar várias questões ao mesmo tempo na MENTE, estamos decretando 

sua falência. 

 Isso afeta diretamente a nossa saúde emocional. 

 Pense nisso. 

Você precisa retomar as rédeas da sua vida. 

Saia desse ciclo e desse labirinto sem fim de querer resolver tudo. 

Delegue... 

Acalme-se, e, o mais importante, acalme seu cérebro. 

Deixe que ele descanse. 

Você ainda vai precisar muito dele para viver. 

PUXE O FREIO DE MÃO ENQUANTO HÁ TEMPO.... 
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 MORTE: 

     E A ALMA? 

      Pra onde vai?  
Eis que todas as almas são minhas; como o é a 

alma do pai, assim também a alma do filho é 
minha: a alma que pecar, essa morrerá. 

(Ezequiel 18:4) 

A alma que pecar, essa morrerá; o filho não 

levará a iniqüidade do pai, nem o pai levará a 

iniqüidade do filho. A justiça do justo ficará 

sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre 

ele. Mas se o ímpio se converter de todos os 

pecados que cometeu, e guardar todos os 

meus estatutos, e proceder com retidão e 

justiça, certamente viverá; não morrerá. 

(Ezequiel 18:20,21) 

 

 

O primeiro ponto que eu quero abordar aqui é a figura da morte. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/ez/18/4
https://www.bibliaonline.com.br/acf/ez/18/20,21
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A existência da morte e a certeza que temos de que um dia 

morreremos tem entristecido e aterrorizado muitas pessoas. 

E aí, acabou? É o fim? Vivi só para morrer? 

Meu corpo vai apodrecer em um sepulcro? E depois? 

Vivi para isso? Para acabar enterrado em um buraco, e é só? 

Pronto! Acabou...Só vivi para morrer e apodrecer em um caixão? 

Por conta disso, algumas pessoas têm medo da morte. 

Outras não gostam nem de falar no assunto. 

Cemitério? Velório? Enterro? Nem pensar. 

Sinto lhe dizer: se a sua esperança se limita somente a essa vida, você 

é a pessoa mais infeliz do mundo. E não sou eu que estou dizendo isso, mas o 

apóstolo Paulo nas escrituras. Se não, vejamos: “Se a nossa esperança... só 

vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo” (I 

Coríntios 15:19).  

Existem doutrinas que dizem que vamos morrer, voltar, morrer, voltar... 

...em uma sucessiva sequência sem fim, criando em nós insegurança e 

incerteza. 

 Vamos ver o que diz a Escritura Sagrada sobre isso. 

O homem morre uma única vez, vindo após isso o seu Juízo (Hebreus 

9:27): “Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e 

depois disso enfrentar o juízo”. 

É uma vez só! Não são duas ou três! É apenas uma vida e pronto! 

 Logo, cai por terra a ideia de que é possível nascer e morrer várias 

vezes até se atingir a perfeição. 

 Em Lucas, Cap. 16, verso 26, diz: 
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“E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte 

que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem 

tampouco os de lá passar para cá” (grifei). 

Com isso, quando uma pessoa diz que conversou com um parente 

morto, vimos que as escrituras não amparam tal situação, pois há um 

grande abismo entre o Mundo Espiritual e o Material, de sorte que 

ninguém consegue passar para cá (mundo dos vivos). 

Assim, e não sou eu que digo, mas as escrituras. Não há sustentáculo a 

possibilidade de reencarnação. (Hebreus 9-27) 

 Isso porque, se assim não fosse, o sacrifício redentor de Jesus Cristo 

seria anulado. Jesus morreu na Cruz para perdoar nossos pecados e nos levar 

direto para o céu, sem que se tenha que passar por qualquer lugar, processo, 

ou estágio de purificação, de idas e vindas. 

 Se diferente fosse, o ladrão que morreu ao lado de Jesus e recebeu a 

promessa de que ainda naquele dia estaria com Jesus no Paraíso teria que 

morrer, nascer e voltar várias vezes até se aperfeiçoar e se purificar da vida 

pecaminosa que levava, pois era ladrão e assassino. Mas...foi diretinho para o 

paraíso...sem escalas. 

 E por que isso aconteceu? Porque ele estava ao lado da própria 

vida eterna. 

 Jesus é a própria Vida Eterna, sem intermediários. 

  Disse-lhe Jesus: “Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém 

vem ao Pai, senão por mim”. (João Cap. 14, verso 6) (grifei) 

 Jesus é a porta! E você só entra no paraíso (Céu) se passar pela porta! 

Não há cerca para pular, ou a possibilidade de dar a volta e entrar por trás. 

 De resto, mesmo que não tenhamos crido no que diz a palavra em 

Hebreus 9:27, basta uma simples operação matemática para ver que a tese da 

reencarnação é um cálculo matemático que não bate. 
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 Cito aqui um exemplo simples. O cemitério de uma cidade tinha apenas 

500 mortos enterrados e hoje conta com 50.000 mortos enterrados. Então, 

quem reencarnou de quem? O Mundo ontem tinha um bilhão de pessoas vivas, 

e hoje tem oito bilhões; quem reencarnou de quem?  

Uma simples operação aritmética que não bate!   

Dito isso, e retomando, o próprio Jesus começa a nos consolar em 

relação à morte: “Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede 

também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, 

eu vo-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e vos preparar 

lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver 

estejais vós também” (João 14:1-3) 

Em João cap. 11, versos 25 e 26, Jesus arremata, dizendo: “Eu sou a 

ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá, e 

todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente”. 

Por fim, quando Jesus estava sendo crucificado deixou claro que existe 

um paraíso (um lugar lindo cheio de paz). Ele disse: “Em verdade te digo que 

hoje estarás comigo no Paraíso” (Lucas, cap. 23, verso 43). Jesus não disse 

amanhã, nem ontem, disse hoje! Nem disse: Tu eras bandido, assassino, 

queres ir pro Céu, desce da Cruz vais fazer boas obras, umas caridades, ajudar 

umas pessoas, e depois voltas e morres que eu vou pensar no teu caso. Não! 

Jesus disse: Daqui a pouco estaremos no paraíso! (posso ver o sorriso do 

bandido crucificado que se arrependeu ainda na Cruz). 

O resto é invenção de homens tentando justificar suas doutrinas 

espirituais. 

Assim, não podemos enfrentar a morte como aqueles que não têm  

esperança na Vida Eterna e que acreditam que não exista vida pós-túmulo. 

Posto isso, para onde a Alma vai após a morte? 

Antes precisamos entender a tricotomia do homem, CORPO, ALMA e 

ESPÍRITO. As escrituras contemplam esta tricotomia: “E o mesmo Deus de 
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paz vos santifique em tudo; e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, 

sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor 

Jesus Cristo.”(1ª Tessalonicenses 5:23). 

“E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de 

Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o 

mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus 

olhos toda a lágrima; e não haverá mais morte, nem pranto, nem 

clamor, nem dor; porque já as primeiras coisas são passadas”. (Apocalipse, 

Cap. 21, verso 3). 

Refletindo sobre esses versículos e sobre o entendimento de que o 

homem é constituído de corpo, ALMA e espírito, percebemos claramente o 

que vai acontecer.  

A Bíblia nos diz que teremos um corpo glorificado, pois esse corpo no 

qual habita nosso espírito hoje é mortal e ao pó voltará. 

Mas o espírito é eterno.  

Isso a Bíblia nos garante. (Ec 12:7) 

E, então, você me pergunta: e a alma? E a nossa sede das 

emoções? O que acontecerá com ela naquele grande Dia?  

Seguramente lhe digo: Da nossa alma, a única coisa que permanecerá 

será a consciência, nenhum sentimento ou emoção que nutrimos na Terra 

serão levadas para o céu junto com nosso corpo glorificado, pois, se houvesse 

sentimentos e emoções, não seria possível que se cumprisse a Palavra de 

Apocalipse 21:4, que diz que “no céu não haverá mais lágrima, nem pranto, 

nem clamor, nem dor”.  

Como poderíamos, então, estar no céu com Deus, reunidos como Povo 

Eleito e com as lembranças de parentes que não obtiveram a salvação e não 

poderiam, portanto, estar no céu conosco? Isso seria motivo para nos 

entristecer; a saudade, os sentimentos e os apegos nos fariam chorar por 

nossos entes queridos. 
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Vemos, então, que a consciência permanece na ALMA e as emoções 

que causam tristeza e dor desaparecem. A palavra de Deus confirma isso 

quando fala: “...limpará de seus olhos toda a lágrima; e não haverá 

mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor; porque já as primeiras 

coisas são passadas” (Apocalipse 21:3-4). 

No mesmo passo, a passagem abaixo confirma que Lázaro e o Rico 

tinham, mesmo após a morte, plena consciência do que estava 

acontecendo. Plena consciência, mesmo mortos! ; “Chegou o dia em que 

o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também 

morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou 

para cima e viu Abraão de longe (consciente viu Abraão), com Lázaro ao seu 

lado” (Lucas 16:22-23). 

Você Pergunta: Para onde vão as almas das pessoas depois que elas 

morrem? Elas já vão para o céu e para o inferno ou permanecem em algum 

lugar intermediário dormindo? As almas dos falecidos conseguem se comunicar 

com os vivos e interagir com o nosso mundo? 

Caro leitor, todas as almas são propriedade exclusiva de Deus. Ele as 

criou e elas são Dele. Assim, a Bíblia diz que quando uma pessoa morre, seu 

espírito volta a Deus “e o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a 

Deus, que o deu.” (Ec 12. 7). 

A morte também sela o destino da pessoa.  

Todos morrem: salvos ou condenados. Ninguém morre com seu destino 

final indefinido. Assim, a morte é a batida final do martelo na vida de todos 

nós. “E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, 

depois disto, o juízo” (Hb 9. 27).  

Morremos uma só vez e depois disso vem sobre nós o juízo. O 

“juízo” já é uma espécie de julgamento que separa salvos e condenados após 

sua morte. Esse juízo de Deus separa os salvos para o céu e os condenados 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/ap/21/3-4
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para o inferno. Todos, em seus respectivos lugares, aguardam a volta de Jesus 

Cristo e o dia do grande juízo final. 

A Bíblia não nos autoriza a pensar que o espírito fica dormindo, 

aguardando a segunda volta de Jesus Cristo ou em um lugar intermediário. O 

nosso espírito fica consciente após a morte e aguarda o cumprimento de 

toda a palavra de Deus na volta de Jesus Cristo (os condenados aguardam no 

inferno, e os salvos no céu). Alguns textos nos indicam essa realidade. Um 

deles é o que mostra o ladrão que se arrependeu ao lado de Jesus na cruz. 

“Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no 

paraíso” (Lc 23. 43). Observe que Jesus lhe promete que, após morrer, já se 

apossaria do paraíso, sem lugares intermediários. 

O apóstolo Paulo pensava da mesma forma, conforme observamos em 

Filipenses Cap. 1, 21-23: “Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho 

(lucro). Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei, então, o 

que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de 

partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor.” 

O ponto que pretendo chamar a sua atenção é que Paulo disse que 

desejava “partir (morrer) e estar com Cristo”, portanto, não há como acreditar 

que o apóstolo pensasse que a morte o levaria a um estado de inconsciência, 

um sono que eliminaria suas faculdades mentais, onde só despertaria no dia da 

ressurreição. Que ganho (lucro) teria com isso? 

Lucas também parece crer na consciência da alma após a morte: 

“E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no 

Paraíso.” (o ladrão estaria morto naquele dia, como pois Cristo disse “hoje 

mesmo estarás comigo no Paraíso”?). Certo é que na carne (no corpo) não 

seria, e, para tanto, não poderia estar em estado de inexistência também. E, 

repita-se, estaria superconsciente para saber que já não estava no seu corpo 

morto, mas em um local que estaria lúcido e consciente o suficiente para já 

sentir-se no Paraíso (Lucas 23:43) 
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No intuito de encontrar argumentos convincentes, com base na sua 

doutrina da inconsciência da alma após a morte, muitos tentam criar uma  

versão da Bíblia. No texto onde Jesus diz ao ladrão que, naquele mesmo dia 

(hoje), eles estariam juntos no paraíso, mudaram o sentido, colocando uma 

vírgula após a palavra hoje, ficando o texto da seguinte forma: “Em verdade te 

digo hoje, estarás comigo no Paraíso”. 

 

 Só inventando mesmo para negar a imortalidade do espírito e a 

presença da consciência pós-morte. 

Jesus nunca falou nada para deixar dúvidas ou brechas para 

interpretações que pudessem deturpar o sentido real de suas palavras. 

Outro texto que apoia a realidade da consciência da ALMA é a parábola 

de Jesus a respeito do rico e do mendigo. O rico morre e vai para o inferno. O 

mendigo de nome Lázaro também morre, mas vai para o céu. “Aconteceu 

morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão; morreu 

também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os 

olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio.” (Lc 16. 22-

25). Nenhum deles se encontrava dormindo. Todos estavam acordados e 

conscientes. Bem conscientes! Porque a palavra relata que o rico sentiu sede 

e o calor das chamas. Bem consciente, solicitou, inclusive, que Deus permitisse 

que avisasse seus parentes, para que, ao morrer, não viessem parar naquele 

lugar de tormentos. Atitude de uma pessoa consciente, e não de quem esteja 

dormindo ou em estado de sonolência.  

Você percebe que o rico no inferno está exercendo plenamente as suas 

faculdades mentais. Ele entra em diálogo com Abraão e lembra da sua vida 

espiritualmente miserável na terra. 

Poderia haver um exemplo mais claro de que a alma não dorme do que 

esse? 



169 
 

O rico da história, após morrer sem ter se preocupado em fazer a 

vontade divina, encontrava-se em um lugar de tormento, tão consciente que 

podia lembrar-se de sua situação enquanto estava vivo (v 25), inclusive que 

Abraão conversava com ele, lembrando-lhe de fatos da sua vida. Como 

conversar com uma pessoa inconsciente e dormindo? 

Jesus nos mostra claramente nessa passagem, que ao morrer, 

saberemos o que fizemos em nossa vida, teremos a consciência de que 

erramos ou acertamos, e sentiremos na pele o castigo ou o gozo, como o rico 

sentiu sede e calor, e reconheceremos as pessoas que conosco conviveram em 

vida; coisas que só podem ser sentidas por alguém que esteja consciente. 

Na parábola, Jesus quis mostrar que há céu, há inferno, há pessoas 

que vão para ambos os lugares após a morte e ficam em seu estado de 

consciência, conforme exposto na parábola. O fato de Lázaro estar “no seio de 

Abraão” representa o estado de conforto reservado para os “filhos de Abraão”, 

no sentido de que ele é “o pai da fé”. De forma alguma imagino que céu e 

inferno sejam vizinhos, ou que Lázaro poderia dar água ao que sofria, mas 

entendo como um modo usado por Cristo para fazer o povo compreender que 

em um lugar há sofrimento (sede, por exemplo), enquanto em outro lugar não 

há (Lázaro estava confortável, pois a expressão “seio” traduz a ideia de 

“regaço”, de lugar aconchegante). Também, ao olhar esse texto como 

parábola, entendo que Cristo quis deixar claro que não há volta após a morte (o 

homem morrerá uma só vez – Hebreus 9,27), nem contato com os vivos. Não 

vejo sentido também em Jesus apontar consciência após a morte se, de fato, 

ficamos inconscientes. Segundo a Bíblia, o que não nos foi revelado não nos 

compete saber (Dt 29.29). O resto é invenção humana ou livre interpretação. 

Jesus não usaria uma inverdade como pano de fundo de uma parábola. 

Assim, essa parábola aponta sim para o destino final de cada um de 

nós após a nossa morte: Conscientes e já no lugar (Céu ou Inferno) 

determinado por Deus. 
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Em Apocalipse 6.9-11, João viu almas conscientes:  

“E, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que 

foram mortos por amor da palavra de Deus (...). E clamavam com grande voz, 

dizendo: (...)” (grifo meu). 

Paulo outra vez faz separação entre corpo e espírito (provido de alma): 

“Conheço um homem em Cristo que, há catorze anos (se no corpo não sei, se 

fora do corpo, não sei; Deus o sabe), foi arrebatado até ao terceiro céu.” (2 

Coríntios 12.2) 

Observação: O apóstolo Paulo deixa em aberto se certo homem foi 

arrebatado no corpo (carne) ou fora dele. Assim, se há dúvida da parte de 

Paulo sobre em qual estado houve o arrebatamento dessa pessoa, no corpo ou 

fora dele, é fato que o apóstolo cria que existia algo no homem que podia 

separar-se do seu corpo conscientemente (se o que o homem tem é apenas o 

fôlego de vida que traz animação ao corpo, porque Paulo conjectura que talvez 

o arrebatamento possa ter sido “fora do corpo” e o tal homem viu coisas 

inefáveis?). 

Dormir é relativo ao corpo e à vida física, não à alma. 

Em Mateus 27.52 lemos: “Abriram o sepulcro e muitos corpos dos 

santos que dormiam foram ressuscitados”. 

Veja: Dormir, aqui, denota a ideia de o corpo estar em repouso, não a 

alma. Os corpos estavam estáticos e foram “despertados”, postos em 

movimento com a ressurreição. O texto não deixa nenhuma brecha para se 

pensar em alma dormente, mas trata exclusivamente do corpo. 

Outra passagem que reforça a consciência da ALMA de mortos é a da 

transfiguração de Jesus (Lucas 9:30-33). 

As escrituras relatam que Jesus, após transfigurar-se, vê ao seu lado 

Moisés e Elias (que já eram mortos) e eles passam a conversar com Jesus. 
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Daí se conclui que só quem está em plena consciência pode conversar. E, por 

outra, se apareceram é porque vieram de outro lugar que, seguramente, os 

mantinham em plena consciência. 

Conforme você pode perceber, nem Moisés nem Elias estavam no 

estado de inconsciência. Eles historicamente morreram (apesar de 

reconhecermos as circunstâncias anormais e diferenciadas) e, antes da 

ressurreição dos mortos, encontramos as suas mentes conscientes 

conversando com Jesus Cristo. 

Não admitir isso é forçar uma tese que já nasce morta. 

Só por isso, cai por terra a doutrina do sono da alma. 

Em Mateus cap. 10, verso 28 está escrito: Não tenham medo dos que 

matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ora, imediatamente após a 

morte do corpo a ALMA se põe de pé VIVA e consciente à disposição de Deus. 

Outra evidência está esculpida em 1ª Pedro Capítulo 3, versos 18-20, 

em que observamos que os espíritos em prisões, os quais Jesus desceu a 

pregar, na ocasião de sua morte, tratavam-se de pessoas que já haviam 

morrido. Não teria sentido Jesus ir até elas se suas almas estivessem em 

sentido de inconsciência, dormindo. 

É lógico que estavam em um lugar conscientes de tudo que estava 

acontecendo.  

Com relação à comunicação de vivos com espíritos de pessoas 

falecidas, verifico que não há essa possibilidade. A Bíblia não diz nada que 

apoie essa ideia; pelo contrário, é totalmente contrária a essa prática. “Quando 

vos disserem: Consultai os necromantes [pessoas que consultam os mortos] e 

os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso, não consultará o povo ao seu 

Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos?” (Is 8. 19). 
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Qualquer tipo de comunicação com pessoas falecidas, na verdade, 

é uma comunicação com demônios enganadores, pois as pessoas falecidas, 

como demonstrado acima, estão já em seus lugares determinados por Deus, 

aguardando o grande dia da volta do Senhor Jesus Cristo e o cumprimento de 

toda a palavra determinada por Deus. 

 “Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto 

se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de 

escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir 

e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor.” (Fil. 1.21-23) 

A experiência da morte é uma realidade para todos. Os cristãos, mesmo 

depois de terem sido justificados pela graça de Deus, quando receberam o 

Senhor Jesus pela fé, e assim terem garantida a sua salvação, não são 

poupados da morte física, consequência do pecado original. Os filhos de Deus 

por adoção (os cristãos) certamente passam pela morte, muito embora os que 

estiverem vivos quando o Senhor Jesus voltar  fisicamente a Terra não 

morrerão, mas serão transformados (1 Cor. 15.51-52). Apenas dois homens na 

história humana foram poupados da morte, tendo sido transformados em 

corpos glorificados e elevados (arrebatados) ao céu; e isto aconteceu antes 

mesmo da primeira vinda de Cristo. Esses foram Enoque (Gen. 5.24) e o 

profeta Elias (2 Rs. 2.11). Podemos entendê-los como exceções à regra, casos 

especiais. 

Nós, os demais, assim como os filhos de Deus que já se foram desde o 

começo da história, inclusive os primeiros apóstolos e os mártires, iremos com 

certeza morrer e ressuscitar, “em carne e osso” (corpo glorificado – nova 

susbtância até então não conhecida, pois come e atravessa paredes como 

relata as escrituras após Jesus ressuscitar) no dia do retorno do nosso Senhor.  

Reforçando tudo que já foi dito e refletindo um pouco mais, repisando 

as escrituras vemos que a morte é a interrupção temporária da vida no corpo e 

a separação da alma do corpo. Quando o cristão morre, embora o corpo 

permaneça na terra e seja sepultado, no momento da morte, a alma (ou espírito) 
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vai imediatamente para a presença de Deus, consciente e cheia de alegria. Quando o 

apóstolo Paulo pensava em sua morte, ele afirmou: “Preferindo deixar o corpo, 

e habitar com o Senhor” (2 Co 5.8). Deixar o corpo é estar com o Senhor Jesus. 

Ele também disse que o seu desejo era “partir e estar com Cristo” (Fp. 1.23). 

Jesus também disse ao ladrão que estava morrendo ao lado dele na cruz: “Em 

verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso[1]” (Lc 23.46). “Estarás 

comigo” indica que, desde aquele dia, aquele bandido que se arrependeu e 

reconheceu que Jesus é o Filho de Deus está com Jesus, consciente, gozando 

de sua presença. Outro texto bíblico que indica fortemente o estado de 

consciência depois da morte e antes da ressurreição é Apocalipse 6.9-11. Ali 

está uma referência clara a mártires que foram assassinados e que JÁ 

DESFRUTAM da bênção de estar na presença gloriosa de Deus, conscientes, 

antes da ressurreição de seus corpos. 

Curioso é que a expressão “em verdade te digo” aparece 74 vezes nos 

evangelhos. No grego é amem soi lego e é sempre usada como introdução. É 

igual à expressão do Antigo Testamento “Assim diz o Senhor”. Jesus usava esta 

expressão para introduzir uma verdade que era importante.  

É como se Jesus falasse: - Ei! Vou lhe contar uma verdade.  Hoje 

vamos estar juntos no Paraíso. 

A Bíblia também não ensina a doutrina do “sono da alma”.  

O fato de que a alma dos cristãos vai imediatamente para a presença 

de Deus também significa que a doutrina do sono da alma é um erro. Essa 

doutrina ensina que, quando os cristãos morrem, eles entram em um estado de 

existência inconsciente e que voltarão à consciência somente quando Cristo 

voltar e ressuscitá-los para a vida eterna. Essa doutrina tem sido ensinada 

eventualmente por alguns na história da igreja, inclusive alguns anabatistas (ala 

radical da reforma protestante) da época da Reforma e alguns seguidores de 

Edward Irving na Inglaterra no século XIX. Um dos primeiros escritos de João 

Calvino foi um folheto contra tal doutrina, a qual nunca teve ampla aceitação na 

igreja. Hoje em dia, os Adventistas do Sétimo Dia são praticamente os únicos a 

http://www.doutrinasessenciais.com/Users/MARCIO/Documents/Marcio/ESPIRITUAL/COMUNIDADE%20de%20DISC%C3%8DPULOS/Estudos%20B%C3%ADblicos/Doutrinas%20Essenciais%20do%20Cristianismo_curso%20CDD/21.%20O%20Estado%20Ap%C3%B3s%20a%20Morte.doc#_ftn1
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adotarem esta doutrina. O certo é que quando Cristo ou Paulo dizia que um 

morto “dormia” (I Tess.) estava usando uma metáfora, uma figura de 

linguagem, referindo-se ao corpo morto, que irá ressuscitar e, portanto, quando 

morto, fica por algum tempo como se estivesse dormindo. 

A Bíblia também não ensina a existência de um purgatório. 

O fato de que a alma do cristão vai imediatamente para a presença de 

Deus nos leva indubitavelmente a concluir que não existe algo como o 

purgatório. 

 Na doutrina católica romana, o purgatório é o lugar onde a alma do 

cristão é purificada do pecado até que esteja pronta para ser aceita no céu. 

 De acordo com esse pensamento, os sofrimentos do purgatório são 

dados a Deus como substitutos do castigo pelos pecados que os cristãos 

mereciam ter recebido, e não receberam. 

 Não consta em nenhum dos evangelhos bíblicos que Jesus tenha 

ensinado que no mundo espiritual há um lugar em que as almas dos cristãos 

ficam sendo punidas, para depois irem para a presença de Deus. Ao contrário, 

quando falou da parábola do Rico e de Lázaro (Lucas 16.19-31), Jesus afirma 

que ambos morreram, e que Lázaro foi imediatamente para “O seio de Abraão” 

(símbolo da presença de Deus). Lázaro estava consciente, gozando da 

presença de Deus e não passou por nenhum “purgatório”. Não recebeu punição 

alguma depois de morrer e antes de ir para a presença de Deus. Não 

precisava mais de orações por parte dos vivos, porque já estava com 

Deus. Paulo, o apóstolo, em nenhuma de suas cartas constantes no Novo 

Testamento, ensina ou menciona tal purgatório. Mesmo reconhecendo-se “o 

maior dos pecadores” (1ª Timóteo, Cap. 1, verso 15) sabia e escreveu, por 

inspiração divina, que, logo ao partir desta vida, estaria com Cristo (Fil. 1.23), 

não passaria por nenhum “purgatório”. 
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Esse ensino do purgatório entra em contradição com o ensinamento de 

Jesus na parábola do Rico e Lázaro e com a certeza de Paulo de que partir é 

“Estar com Cristo”.  

Aliás, a doutrina do purgatório não é ensinada em nenhum livro bíblico. 

Ela encontra algum fundamento no livro de II Macabeus (12.44-45), que ensina 

que se deve orar pelos mortos. E os dois livros de Macabeus, que constam no 

Antigo Testamento católico, fazem parte dos livros que Jerônimo (o tradutor da 

Vulgata Latina a versão da Bíblia em Latim aprovada pela Igreja Católica 

Romana) chamava de apócrifos, e que constavam em algumas coleções de 

livros do Antigo Testamento traduzidos do hebraico para o grego, mas não 

constam na Bíblia Judaica (o Antigo Testamento original) em hebraico. 

 Os judeus nunca reconheceram esse livro como Escritura (escrito 

inspirado por Deus). Os chamados “pais da igreja” (líderes da igreja dos séculos 

II ao IV) se dividiam quanto à inspiração divina dos livros que contavam na 

versão grega do Antigo Testamento e não constavam no Antigo Testamento 

original (hebraico). 

 Os dois maiores eruditos em Bíblia entre os “pais da igreja” — 

Jerônimo e Orígenes — eram claramente contrários ao “acréscimo grego” do 

Antigo Testamento. O bispo católico mais influente no Concílio de Niceia — 

Atanásio — relacionou os livros canônicos do Antigo Testamento (em 367) e 

não incluiu nenhum dos livros considerados apócrifos por Jerônimo e que 

constam hoje no Antigo Testamento católico. 

 A polêmica aumentou quando Lutero (no século XVI) decidiu pelo 

cânon hebraico e fez uma tradução da Bíblia para a língua alemã que trazia os 

apócrifos do Antigo Testamento numa parte separada dos demais livros. Ele 

explicava que aqueles livros, embora tivessem valor histórico, não tinham 

autoridade de escritura sagrada. No entanto, tais livros foram incorporados ao 

Velho Testamento da Igreja Católica Romana no Concílio de Trento (1546), 

ocorrido alguns anos depois da Reforma Religiosa (1517), com o principal 

intuito de combatê-la. Já estudamos e sabemos porque esses livros chamados 
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hoje de “apócrifos” pelos evangélicos e de “deuterocanônicos” pelos católicos 

não fazem parte da revelação de Deus e não podem servir para estabelecer 

nenhuma doutrina cristã. 

Vale estudar na internet o post “O Canon Bíblico“ de Márcio S. da 

Rocha. 

Se não existe o “sono da alma”, para onde vai imediatamente a alma 

de um incrédulo, depois que morre? 

A Bíblia nunca nos incentiva a pensar que haverá segunda chance de 

aceitar a Cristo depois da morte. 

 Na verdade, o quadro é exatamente o oposto. 

 A parábola do rico e de Lázaro nos ensina que o rico foi imediatamente 

para o Hades (Sheol em Hebraico), para o lugar de tormentos, e não dá 

esperanças de que seja possível passar de lá para o paraíso depois da morte, 

apesar de ter o rico clamado no Hades: “Pai Abraão, tem misericórdia de mim! 

E manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a 

língua, porque estou atormentado nesta chama (mais uma vez a certeza da 

consciência da alma pós-morte)”. Abraão, entretanto, respondeu: “Há um 

grande abismo entre nós e vós, de forma que os que desejam passar do nosso 

lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem.” (Lc. 16:26b 

NVI) (essa passagem tira qualquer dúvida de que não é possível espíritos de 

mortos voltarem ou encarnarem em corpos para falar com pessoas – o 

que acontece é possessão demoníaca). Lamentavelmente, a alma dos 

descrentes vai imediatamente para o lugar de tormentos e lá aguardará até o 

juízo final, quando será lançada no fogo eterno (inferno). 

 Não há segunda chance. A chance de receber o Senhor Jesus é aqui 

na terra. 

 E você, já recebeu Jesus como seu único Senhor e Salvador? 

http://www.doutrinasessenciais.com/2010/08/28/56/
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“Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: Ao que 

vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de 

Deus” – Apocalipse cap. 2 verso 7. 

[1] O Paraíso ou “Seio de Abraão” (Lucas 16:19; 23.43) é um lugar intermediário de 

felicidade, onde as almas dos salvos aguardam conscientes (Lucas 16:26) até o dia da 

ressurreição, quando, então, os seus corpos ressuscitarão para reinar com o Senhor na 

Terra. A palavra Grega Hades no Novo Testamento tem conotação semelhante à palavra 

Hebraica Sheol usada no Antigo Testamento, e significam o mundo dos mortos — um 

estado intermediário, que possui dois lados; um, de tormentos, para onde vão os ímpios; 

o outro — o “Seio de Abraão”, ou o Paraíso, para onde vão os salvos, assim que 

morrem. Esses dois estados ou lugares (o Paraíso e o Lugar de Tormentos) são 

separados entre si por um abismo intransponível. Os filhos de Deus (crentes em Jesus 

Cristo), quando morrem, vão diretamente para o Paraíso “Estar com Cristo” (Filip. 1.23; 

2 Cor. 5.8, Lc. 23.43). Os os não-salvos, assim que morrem, vão para o Lugar de 

Tormentos, para lá aguardarem o Grande Trono Branco (juízo final), que acontecerá 

depois do Reino de Mil Anos de Jesus na Terra (Milênio), quando, então, irão de lá para 

o inferno (lago de fogo), juntamente com Satanás e seus anjos (Apoc. 20.5; 20;11-15). 

Quando Cristo morreu, e enquanto não havia ressuscitado, Pedro afirma em Atos 2.27 

que ele foi ao Hades — ao mundo dos mortos. O texto de Atos dá a entender que Hades 

ali significa morte ou sepultura, pois Pedro cita o Salmo 16: “Pois não deixarás a 

minha alma no Hades (ou Sheol), nem permitirás que o teu santo veja a corrupção.” O 

que Pedro afirma, em Atos, é que o corpo de Jesus não ficou morto, mas ressuscitou. 

Em Atos 2.27, portanto, Pedro não afirma que Jesus foi ao inferno. Ele simplesmente 

diz que o corpo de Jesus esteve na sepultura, morto. Já a passagem de 1 Pe. 3.18-20 é 

mais difícil de interpretar. O texto parece afirmar que Jesus, antes de ressuscitar, foi ao 

Lugar de Tormentos do Hades, e proclamou (gr. ekéruksen) aos “espíritos em 

prisão”(me filio a esta tese). Não é possível hoje sabermos ao certo o que Pedro queria 

dizer na passagem. Pode significar que Jesus foi ao lugar de tormentos no Hades 

declarar a sua vitória às pessoas que haviam morrido durante o dilúvio, nos dias de Noé. 

O teor dessa proclamação de Cristo aos “espíritos em prisão” também não nos é claro, 

porém, considerando os ensinamentos do próprio Jesus, de Paulo, e dos demais 

apóstolos sobre a salvação, esta proclamação de Jesus não pode ter sido uma “segunda 

chance” de salvação, pois está escrito claramente que isto não existe (Hb. 9-27). 

 

 

  

 

http://www.doutrinasessenciais.com/Users/MARCIO/Documents/Marcio/ESPIRITUAL/COMUNIDADE%20de%20DISC%C3%8DPULOS/Estudos%20B%C3%ADblicos/Doutrinas%20Essenciais%20do%20Cristianismo_curso%20CDD/21.%20O%20Estado%20Ap%C3%B3s%20a%20Morte.doc#_ftnref1
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  Epílogo do Livro 
 

Diante de tudo que foi abordado neste livro vemos que é inútil 

gastarmos nossa energia vital por sentimentos e apegos por pessoas ou 
coisas. Não estou dizendo que não devemos aproveitar a companhia das 
pessoas que amamos, ou desfrutarmos dos bens que adquirimos, mas falo 
sobre condicionar a nossa felicidade a essas pessoas ou bens a ponto de 

adoecermos em nossa alma por problemas que nós mesmos criamos. 

A nossa mente é lugar fértil para muitos tipos de pensamentos. O 
inimigo não pode saber o que pensamos, mas ele pode sugestionar 
pensamentos maus, pensamentos errôneos; ele pode lançar sofismas 
(enganos) a qualquer momento. Se estivermos com nosso radar ligado, 
captando tudo que o inimigo diz ou lança como propostas para nossa vida, 
estamos sujeitos à construção de uma CASA DE PENSAMENTOS RUINS, e 

isso não é bom. 

Embora sejamos autênticos cristãos, se não aprendermos a controlar os 
nossos pensamentos, inevitavelmente teremos problemas. Satanás pode (e 
ele faz isso com maestria) injetar pensamentos em nossa mente, e nós 
crermos nisso e vivermos como se fosse uma verdade, ou então, perdemos 
tempo pensando bobagens, coisas que não valem a pena e, dessa forma, o 
diabo vai controlando nossas vidas, porque achou uma forma de controlar os 
nossos pensamentos. Uma corrente de escravidão de emoções. 

Se você anda tendo problemas em sua vida, ouse responder a uma 
pergunta muito simples: Quanto tempo do seu dia você gasta 
meditando na Palavra de Deus? Uma resposta honesta a essa pergunta 
pode revelar a razão dos seus problemas, uma vez que o Senhor nos adverte 
que não devemos ser governados pelos pensamentos da nossa mente carnal.  

“Entre os quais todos nós também antes andávamos segundo as 

inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos...” 

(Efésios 2:3). 

Muitas vezes nós até sabemos de alguma coisa, porque já ouvimos, ou 
porque lemos, e no nosso coração conhecemos, mas a mente teima em lutar 
contra isso. Espíritos malignos aprisionam nossa mente para que não 
acreditemos naquilo que é a verdade, trazendo confusão em diversas 
áreas da nossa vida. Nesses casos, somente Deus, por intermédio do Espírito 
Santo, pode nos mostrar como orar para que o Seu poder prevaleça. 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/ef/2/3
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Uma boa estratégia para não dar lugar a pensamentos ruins é 
preencher a mente com a Palavra de Deus, meditar nela dia e noite. “Não 
se aparte da tua boca o livro desta lei; antes medita nele dia e noite, para que 
tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito; porque 
então farás prosperar o teu caminho, e serás bem sucedido.” (Josué 1:8). 

Precisamos alinhar nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. 
Isso nos fará fortes contra os dardos inflamados que o inimigo lança em 

nós diariamente. 

Comece hoje mesmo a escolher os pensamentos corretos. 

“Pensai [fixai e mantende as vossas mentes] nas coisas lá do alto [nas 
coisas mais elevadas], não nas que são aqui da terra.” (Colossenses 3:1-2). 

Renda-se ao Espírito Santo de Deus, que é o único que pode orientá-lo 
no caminho seguro, que o conduzirá à libertação total. 

Quer fazer um divã cristão gratuito virtual com o autor?  

Escreva para mim: pr.ricardo.wilson@gmail.com ; batalhanamente@gmail.com 
ou zap: (61) 9 8483-1912  

Terei o maior prazer em lhe dar um aconselhamento pastoral. 

Obrigado por confiar em nosso trabalho! 

Espero que este livro tenha abençoado e curado muitas feridas na sua 

ALMA! 

“Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: Ao que 

vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de 

Deus” – Apocalipse cap. 2 verso 7. 

 

 

Ricardo Wilson S. Guimarães 

Pastor e Teólogo 

pr.ricardo.wilson@gmail.com 

 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/js/1/8
mailto:pr.ricardo.wilson@gmail.com
mailto:batalhanamente@gmail.com
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A Origem das Doenças 

 

“Este é um capítulo extra de 
presente para você que adquiriu 
este livro ou E-book.” 

 

O presente capítulo pretende explicar a origem das doenças 

segundo a palavra de Deus. Se formos nos transportar para o início de tudo no 
Éden (lugar conhecido como paraíso), tudo era perfeito, não existia doença e 
muito menos a morte. Diz a palavra de Deus que Deus vinha todos os dias, na 
viração do dia, ao entardecer, procurar Adão para bater “um papinho” – sente a 
intimidade que Deus tinha com Adão (ELE quer ter essa mesma intimidade com 
você). Conversava com Adão e, creio, perguntava-lhe sobre tudo, se estava 
tudo bem, se ele estava feliz, se lhe faltava alguma coisa. Tudo era perfeito, 
sem doença e sem morte. 

  Depois de Adão ter comido o fruto proibido (da árvore da vida) 

– os cristãos conhecem a história –, o pecado entrou na vida do homem, e, por 

consequência, foram expulsos do paraíso – Adão e Eva. Assim, as 

enfermidades entraram no Mundo. 

  Vamos, então, entender a engrenagem das doenças e suas 

origens na Bíblia. 

  Hoje sofremos as sequelas da ausência do EDEM. 

  Preste atenção!  

Ao final, verá que nem toda doença e/ou enfermidade tem origem 

no pecado e que algumas doenças chegam porque chegou a hora de nos 

encontrarmos com nosso Criador, e a única forma de Deus nos recolher para 
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junto dele é permitir que, chegando a nossa hora, a doença ceife nossa vida 

corporal, meio pelo qual deixamos a tenda da carne e nos encontramos com 

nosso criador em espírito. 

  Vejamos o que diz a palavra de Deus sobre a MORTE e sobre 

as ENFERMIDADES: 

A Morte é uma consequência do pecado. Vejamos o que diz a 

palavra de Deus sobre isso: 

Gen. 2:16 e 17 

16 E ordenou o SENHOR Deus ao homem, dizendo: De toda a 

árvore do jardim comerás livremente, 

17 Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não 

comerás; porque no dia em que dela comeres, certamente 

morrerás. 

 

 O primogênito da morte é a morte espiritual: 

 

Jó 18:13   

Serão devorados os membros do seu corpo; sim, o primogênito da 

morte devorará os seus membros. 

 

Provérbios 18:14   

O espírito do homem susterá a sua enfermidade, mas ao espírito 

abatido, quem o suportará? 

 

Contamos os nossos dias para a Morte. Isso mesmo. Cada dia que 

passa é um dia a menos de vida e estamos mais perto da nossa partida. 
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A Palavra de Deus descreve também que as enfermidades podem 

ser resultados de maldições divinas. Veja o que o Livro de Deuteronômio diz: 

 

Deuteronômio 28:20-22; 27-28; 35 e 60-61 

 

20 O SENHOR mandará sobre ti a maldição; a confusão e a derrota 

em tudo em que puseres a mão para fazer; até que sejas 

destruído, e até que repentinamente pereças, por causa da 

maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste. 

21 O SENHOR fará pegar em ti a pestilência, até que te consuma 

da terra a que passas a possuir. 

22 O SENHOR te ferirá com a tísica e com a febre, e com a 

inflamação, e com o calor ardente, e com a secura, e com 

crestamento e com ferrugem; e te perseguirão até que pereças. 

 

27 O SENHOR te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, e 

com sarna, e com coceira, de que não possas curar-te; 

28  O SENHOR te ferirá com loucura, e com cegueira, e com 

pasmo de coração; 

 

35  O SENHOR te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas 

pernas, de que não possas sarar, desde a planta do teu pé até 

ao alto da cabeça. 

 

60 E fará tornar sobre ti todos os males do Egito, de que tu tiveste 

temor, e se apegarão a ti. 
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61 Também o SENHOR fará vir sobre ti toda a enfermidade e toda 

a praga, que não está escrita no livro desta lei, até que sejas 

destruído. 

 

 Jesus levou a maldição na cruz. Portanto, todo aquele que 

aceita a cruz de Cristo não é acometido de enfermidade como 

modo de maldição. 

 

Gálatas 3:13   

Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por 

nós; porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado 

no madeiro; 

 

 arrependimento  perdão  purificacão 

 

Enquanto o contrário da morte é a vida, o contrário do pecado é a 

pureza. Esta se alcança pelo perdão. E para haver perdão é 

imprescindível o arrependimento e a confissão. 

 

Atos 5:31   

Deus com a sua destra o elevou a Príncipe e Salvador, para dar a 

Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. 

 

Apocalipse 2:5   

Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as 

primeiras obras; quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do 

seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. 
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Tiago 5:16   

Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, 

para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus 

efeitos. 

 

Com a regeneração, o espírito é vivificado instantaneamente, mas 

o corpo, exceto se acontecer um milagre, é vivificado aos poucos, pela ação do 

Espírito Santo, visto que, mesmo após a conversão, o corpo ainda sofre as 

consequências da decadência a que ficou preso por muito tempo. Exemplo: as 

consequências do pecado, muitas vezes, perduram após o arrependimento e 

perdão. Ex: filho que nasceu fora do casamento não deixa de existir após o 

perdão; em outras palavras, terá que cuidar dele; a AIDS que foi adquirida em 

virtude de relações sexuais ilícitas permanece, exceto se Deus operar um 

milagre; a pessoa que bebeu a vida toda, destruiu o fígado, terá que tratar 

aquele órgão, e assim sucessivamente. 

 

Tiago 5:14-16 

14 Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da 

igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do 

Senhor; 

15 E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará; 

e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. 

16 Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos 

outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito 

em seus efeitos. 
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A maior benção de Deus é ter uma vida com saúde. Deus quer que 

você tenha saúde. A nossa obediência às leis divinas nos garante o afastamento 

das enfermidades. Quanto mais perto de Deus, mais distante das enfermidades. 

 

Êxodo 15:26 

E disse: Se ouvires atento a voz do SENHOR teu Deus, e 

fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus 

ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus 

estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que 

pus sobre o Egito; porque eu sou o SENHOR que te sara. 

 

Êxodo 23:25-26 

25 E servireis ao SENHOR vosso Deus, e ele abençoará o vosso 

pão e a vossa água; e eu tirarei do meio de vós as 

enfermidades. 

26 Não haverá mulher que aborte, nem estéril na tua terra; o 

número dos teus dias cumprirei. 

 

Quem a palavra de Deus aponta como responsável por lançar 

enfermidade no corpo do homem? 

O corpo do homem pode ser acometido de enfermidades naturais, 

próprias das condições climáticas, sanitárias, genéticas ou pelo envelhecimento. 

Entretanto, não podemos desconsiderar que há casos em que a Bíblia nos 

indica que o Diabo coloca a enfermidade no organismo humano, seja por estar 

dominando sua vida, seja por autorização do Senhor, quando se trata de seus 

servos. 

As enfermidades no corpo do ímpio: 
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O texto abaixo nos mostra Jesus curando pessoas que o Diabo 

estava oprimindo com enfermidades. Observe que essas pessoas estavam 

vivendo sob o jugo de Satanás. 

 

At. 10:38 

Concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o 

Espírito Santo e com poder; o qual andou por toda parte, fazendo 

o bem e curando a todos os oprimidos do Diabo, porque 

Deus era com ele. 

 

LC 13 

12 Vendo-a Jesus, chamou-a, e disse-lhe: Mulher, estás livre da 

tua enfermidade; 

13 e impôs-lhe as mãos e imediatamente ela se endireitou, e 

glorificava a Deus. 

14 Então o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curara no 

sábado, tomando a palavra disse à multidão: Seis dias há em que 

se deve trabalhar; vinde, pois, neles para serdes curados, e não 

no dia de sábado. 

15 Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, no sábado não 

desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, ou jumento, 

para o levar a beber? 

16 E não devia ser solta desta prisão, no dia de sábado, esta que é 

filha de Abraão, a qual há dezoito anos Satanás tinha presa? 
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No servo 

Os textos que se seguem mostram que o Senhor permitiu que 

Paulo e Jó padecessem em sua carne um sofrimento que procedia de Satanás. 

Note que os servos de Deus só foram tocados por Satanás com a autorização 

do Senhor. O espinho na carne de Paulo era da parte de Satanás, mas só o 

atingia porque o Senhor permitia, visto que tinha um propósito a ser cumprindo 

na vida de Paulo (talvez não deixar que a soberba crescesse no coração de 

Paulo em face das revelações que recebeu de Deus). No caso de Jó, Satanás 

também teve que receber primeiramente autorização expressa do Senhor para 

lhe tocar na carne. 

2 Cor. 12 

7 E, para que me não exaltasse demais pela excelência das 

revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um 

mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu 

não me exalte demais; 

 

Jó 2 

4 Então Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele! Tudo quanto 

o homem tem dará pela sua vida. 

5 Estende agora a mão, e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele 

blasfemará de ti na tua face! 

6 Disse, pois, o Senhor a Satanás: Eis que ele está no teu 

poder; somente poupa-lhe a vida. 

7 Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor, e feriu Jó de 

úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da 

cabeça. 
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Jeremias 10 

19 Ai de mim por causa do meu quebrantamento! A minha chaga 

me causa grande dor; e eu havia dito: Certamente isto é 

enfermidade que eu poderei suportar. 

 

Por fim, a palavra registra claramente que, no propósito de salvar 

a vida do homem (espírito seja salvo), o Senhor pode permitir que Satanás o 

atinja gravemente em sua carne, ocasião em que o homem terá oportunidade 

de se arrepender e buscar tornar à comunhão com o Senhor e com a igreja. 

Lembram-se do capítulo “Desenganado” no início deste livro?  

 

1 Cor. 5 

1 Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação 

tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver 

quem abuse da mulher de seu pai. 

2  Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por 

não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. 

3  Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no 

espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal 

ato praticou, 

4  Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu 

espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, 

5 Seja entregue a Satanás para destruição da carne, para 

que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. 

 

1 Samuel 16 
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14  E o Espírito do SENHOR se retirou de Saul, e atormentava-o 

um espírito mau da parte do SENHOR. 

 

É preciso ressaltar que o espírito mau não é do Senhor, mas “da 

parte do Senhor”, ou seja, enviado a Saul porque o Senhor o havia permitido, 

já que os espíritos malignos reivindicam a ocupação no corpo do homem que 

deixou a “casa vazia e adornada” com a retirada do Espírito Santo. 

 

Lucas 11:24 

24 Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por 

lugares secos, buscando repouso; e, não o achando, diz: Tornarei 

para minha casa, de onde saí. 

25  E, chegando, acha-a varrida e adornada. 

26  Então vai, e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele 

e, entrando, habitam ali; e o último estado desse homem é pior do 

que o primeiro. 

Causas da enfermidade no corpo do homem. 

1. PECADO 

Números 12 

7  Não é assim com o meu servo Moisés que é fiel em toda a 

minha casa. 

8  Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas; pois 

ele vê a semelhança do SENHOR; por que, pois, não tivestes 

temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? 

9  Assim a ira do SENHOR contra eles se acendeu; e retirou-se. 
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10 E a nuvem se retirou de sobre a tenda; e eis que Miriã ficou 

leprosa como a neve; e olhou Arão para Miriã, e eis que estava 

leprosa. 

11  Por isso Arão disse a Moisés: Ai, senhor meu, não ponhas sobre 

nós este pecado, pois agimos loucamente, e temos pecado. 

 

2 Samuel 12 

13  Então disse Davi a Natã: Pequei contra o SENHOR. E disse Natã 

a Davi: Também o SENHOR perdoou o teu pecado; não morrerás. 

14  Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a 

que os inimigos do SENHOR blasfemem, também o filho que te 

nasceu certamente morrerá. 

15  Então Natã foi para sua casa; e o SENHOR feriu a criança que a 

mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. 

 

1 Reis 13 

33  Nem depois destas coisas deixou Jeroboão o seu mau caminho; 

antes, de todo o povo, tornou a constituir sacerdotes dos lugares 

altos; e a qualquer que queria consagrava sacerdote dos lugares 

altos. 

34  E isso foi causa de pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la 

e extingui-la da terra. 

 

1 Reis 14 

1 Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. 



191 
 

2  E disse Jeroboão à sua mulher: Levanta-te agora, e disfarça-te, 

para que não conheçam que és mulher de Jeroboão; e vai a Siló. 

Eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim, que eu seria 

rei sobre este povo. 

3  E leva contigo dez pães, e bolos, e uma botija de mel, e vai a 

ele; ele te declarará o que há de suceder a este menino. 

 

1 Reis 17 

17  E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta 

mulher, dona da casa; e a sua doença se agravou muito, até que 

nele nenhum fôlego ficou. 

18  Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de 

Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha 

iniqüidade, e matares a meu filho? 

 

1 Reis 22 

51 E Acazias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em 

Samaria, no ano dezessete de Jeosafá, rei de Judá; e reinou dois 

anos sobre Israel. 

52  E fez o que era mau aos olhos do SENHOR; porque andou no 

caminho de seu pai, como também no caminho de sua mãe, e no 

caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. 

53 E serviu a Baal, e adorou-o, e provocou a ira do SENHOR Deus 

de Israel, conforme a tudo quanto fizera seu pai. 

 

1 Reis 23 

1 E depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. 
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2  E caiu Acazias pelas grades de um quarto alto, que tinha em 

Samaria, e adoeceu; e enviou mensageiros, e disse-lhes: Ide, e 

perguntai a Baal-Zebube, deus de Ecrom, se sararei desta doença. 

 

2 Reis 5 

25  Então ele entrou, e pós-se diante de seu senhor. E disse-lhe 

Eliseu: Donde vens, Geazi? E disse: Teu servo não foi nem a uma 

nem a outra parte. 

26  Porém ele lhe disse: Porventura não foi contigo o meu coração, 

quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era a 

ocasião para receberes prata, e para tomares roupas, olivais e 

vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? 

27  Portanto a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua descendência 

para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a 

neve. 

2 Crônicas 16 

7 Naquele mesmo tempo veio Hanani; o vidente, a Asa, rei de 

Judá, e disse-lhe: Porquanto confiaste no rei da Síria, e não 

confiaste no SENHOR teu Deus, por isso o exército do rei da Síria 

escapou da tua mão. 

8  Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, 

com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no 

SENHOR, ele os entregou nas tuas mãos. 

9  Porque, quanto ao SENHOR, seus olhos passam por toda a 

terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é 

perfeito para com ele; nisto, pois, procedeste loucamente porque 

desde agora haverá guerras contra ti. 
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10  Porém Asa se indignou contra o vidente, e lançou-o na casa do 

tronco; porque estava enfurecido contra ele, por causa disto; 

também Asa, no mesmo tempo, oprimiu a alguns do povo. 

11  E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros, como os últimos, 

estão escritos no livro dos reis de Judá e Israel. 

12  E, no ano trinta e nove do seu reinado, Asa caiu doente de 

seus pés, a sua doença era em extremo grave; contudo, na sua 

enfermidade, não buscou ao SENHOR, mas antes os médicos. 

 

2 Crônicas 21 

1 Depois Jeosafá dormiu com seus pais, e foi sepultado junto a 

eles na cidade de Davi; e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. 

6  E andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de 

Acabe; porque tinha a filha de Acabe por mulher; e fazia o que era 

mau aos olhos do SENHOR. 

12  Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que 

dizia: Assim diz o SENHOR Deus de Davi teu pai: Porquanto não 

andaste nos caminhos de Jeosafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, 

rei de Judá, 

13  Mas andaste no caminho dos reis de Israel, e fizeste prostituir a 

Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a prostituição da 

casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu 

pai, melhores do que tu; 

14  Eis que o SENHOR ferirá com um grande flagelo ao teu povo, 

aos teus filhos, às tuas mulheres e a todas as tuas fazendas. 

15  Tu também terás grande enfermidade por causa de uma 

doença em tuas entranhas, até que elas saiam, de dia em dia, por 

causa do mal. 
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18  E depois de tudo isto o SENHOR o feriu nas suas entranhas 

com uma enfermidade incurável. 

19  E sucedeu que, depois de muito tempo, ao fim de dois anos, 

saíram-lhe as entranhas por causa da doença; e morreu daquela 

grave enfermidade; e o seu povo não lhe queimou aroma como 

queimara a seus pais. 

 

2 Crônicas 26 

16 Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se 

corromper; e transgrediu contra o SENHOR seu Deus, porque 

entrou no templo do SENHOR para queimar incenso no altar do 

incenso. 

17  Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele oitenta 

sacerdotes do SENHOR, homens valentes. 

18  E resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: A ti, Uzias, não 

compete queimar incenso perante o SENHOR, mas aos sacerdotes, 

filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso; sai do 

santuário, porque transgrediste; e não será isto para honra tua da 

parte do SENHOR Deus. 

19  Então Uzias se indignou; e tinha o incensário na sua mão para 

queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a 

lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do SENHOR, 

junto ao altar do incenso. 

20  Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também 

todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e 

apressuradamente o lançaram fora; e até ele mesmo se deu 

pressa a sair, visto que o SENHOR o ferira. 
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21  Assim ficou leproso o rei Uzias até ao dia da sua morte; e 

morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído 

da casa do SENHOR. E Jotão, seu filho, tinha o encargo da casa 

do rei, julgando o povo da terra. 

 

João 5 

7  O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum 

que, quando a água é agitada, me ponha no tanque; mas, 

enquanto eu vou, desce outro antes de mim. 

8  Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito, e anda. 

9  Logo aquele homem ficou são; e tomou o seu leito, e andava. E 

aquele dia era sábado. 

14  Depois Jesus encontrou-o no templo, e disse-lhe: Eis que já 

estás são; não peques mais, para que não te suceda alguma 

coisa pior. 

 

 

Atos 5 

3  Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu 

coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte 

do preço da herdade? 

4  Guardando-a não ficava para ti? E, vendida, não estava em teu 

poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não 

mentiste aos homens, mas a Deus. 

5  E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande 

temor veio sobre todos os que isto ouviram. 
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1 Cor. 5 

3 Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no 

espírito, já julguei, como se estivesse presente, aquele que 

cometeu este ultraje. 

4 Em nome de nosso Senhor Jesus, congregados vós e o meu 

espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus, 

5 seja entregue a Satanás para destruição da carne, para que o 

espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. 

 

Embora não fosse uma ordem obrigatória, Jesus, por várias vezes, 

perdoou o pecado antes de curar. Outras vezes, curava e recomendava que o 

pecado fosse abandonado. 

2. Quando a enfermidade vem para a disciplina ou provação ou 

para purificação? Observe os textos bíblicos a seguir: 

 

Heb. 12 

9  Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos 

corrigirem, e nós os reverenciamos; não nos sujeitaremos muito 

mais ao Pai dos espíritos, para vivermos? 

10  Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos 

corrigiam como bem lhes parecia; mas este, para nosso 

proveito, para sermos participantes da sua santidade. 

11  E, na verdade, toda a correção, ao presente, não parece ser de 

gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de 

justiça nos exercitados por ela. 

12   Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, e os joelhos 

desconjuntados, 
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13  E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que 

manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. 

 

Jó foi provado em vários aspectos de sua vida, inclusive padecendo de 

uma terrível enfermidade (Jó 2:3-7) 

 

 

Purificação: 

 Orgulho, amor próprio ou autoconfiança; 

 Amor ao mundo; 

 Cobiça; 

 Desobediência. 

 

3. Para a glória de Deus 

 

João 9:3   

Jesus respondeu: Nem ele pecou nem seus pais; mas foi assim 

para que se manifestem nele as obras de Deus. 

 

Jó 42 

10  E o SENHOR virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus 

amigos; e o SENHOR acrescentou, em dobro, a tudo quanto Jó 

antes possuía. 

11  Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas 

irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele 

pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de 
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todo o mal que o SENHOR lhe havia enviado; e cada um deles lhe 

deu uma peça de dinheiro, e um pendente de ouro. 

12  E assim abençoou o SENHOR o último estado de Jó, mais do 

que o primeiro; pois teve catorze mil ovelhas, e seis mil camelos, e 

mil juntas de bois, e mil jumentas. 

13  Também teve sete filhos e três filhas. 

14  E chamou o nome da primeira Jemima, e o nome da segunda 

Quezia, e o nome da terceira Quéren-Hapuque. 

15  E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como 

as filhas de Jó; e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. 

16  E depois disto viveu Jó cento e quarenta anos; e viu a seus 

filhos, e aos filhos de seus filhos, até à quarta geração. 

17  Então morreu Jó, velho e farto de dias. 

 

João 11:4 

E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para 

morte, mas para glória de Deus, para que o Filho de Deus 

seja glorificado por ela. 

 

4.  Quando a enfermidade vem na hora de partir (morrer e se 

encontrar com Deus): 

 

2 Reis 13:14 

E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu, e Jeoás, 

rei de Israel, desceu a ele, e chorou sobre o seu rosto, e disse: 

Meu pai, meu pai, o carro de Israel, e seus cavaleiros! 
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II REIS [20] 

1 Por aquele tempo Ezequias ficou doente, à morte. O profeta 

Isaías, filho de Amoz, veio ter com ele, e lhe disse: Assim diz, o 

Senhor: Põe em ordem a tua casa porque morrerás, e não 

viverás. 

2 Então o rei virou o rosto para a parede, e orou ao Senhor, 

dizendo: 

3 Lembra-te agora, ó Senhor, te peço, de como tenho andado 

diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e tenho feito 

o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. 

4 E sucedeu que, não havendo Isaías ainda saído do meio do 

pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: 

5 Volta, e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o 

Senhor Deus de teu pai Davi: Ouvi a tua oração, e vi as tuas 

lágrimas. Eis que eu te sararei; ao terceiro dia subirás à casa do 

Senhor. 

 

 

5. A vontade de Deus é curar 

 

Observação: em todos os casos, a enfermidade se coloca entre a vida e 

a morte e Deus pode reverter a situação, seja qual for sua gravidade.  

O que vemos nos dias de hoje é que as pessoas daquela época – 

de Jesus – criam nos milagres, mas não no poder que Jesus tem para curar. 

Nos dias atuais, muita coisa não mudou, pois os cristãos creem no poder de 

Jesus para perdoar pecados, mas têm dificuldades em aceitar o seu poder para 

curar. 
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A atitude do cristão é examinar sua vida a fim de descobrir porque 

está sofrendo e, para isso, é necessário levar a vida à cruz de Cristo, que é o 

lugar onde podemos encontrar a cura para as enfermidades e a solução para a 

dor e o sofrimento. 

  Agora você sabe que a enfermidade pode vir por 

consequência do pecado, para que Deus seja glorificado ou como 

momento derradeiro da nossa partida para o Céu. 

F I M... 
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