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INTRODUÇÃO
Somos livres, e por isso, podemos fazer escolhas, mas é preciso saber que para cada escolha feita há uma consequência. Seja boa ou
ruim. Em Deuteronômio 30, a partir do verso
15, vemos que Deus nos dá a possibilidade de
vivermos uma vida próspera, colhendo aquilo
que Ele reservou para a nossa vida. Está escrito:
“Vê que proponho, hoje, a vida e o bem, a
morte e o mal; se guardares o mandamento
que hoje te ordeno, que ames o SENHOR, teu
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Deus, andes nos seus caminhos, e guardes os
seus mandamentos, e os seus estatutos, e os
seus juízos, então, viverás e te multiplicarás, e o
SENHOR, teu Deus, te abençoará na terra à qual
passas para possuí-la. Porém, se o teu coração
se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores
seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os
servires, então, hoje, te declaro que, certamente,
perecerás; não permanecerás longo tempo
na terra à qual vais, passando o Jordão, para
a possuíres. Os céus e a terra tomo, hoje, por
testemunhas contra ti, que te propus a vida e a
morte, a bênção e a maldição; escolhe, pois, a
vida, para que vivas, tu e a tua descendência,
amando o SENHOR, teu Deus, dando ouvidos à
sua voz e apegando-te a ele; pois disto depende a
tua vida e a tua longevidade; para que habites na
terra que o SENHOR, sob juramento, prometeu
dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó.”
Por isso, vale a pena escolher sempre andar
pelos caminhos de Deus, seguindo os passos
de Jesus no modo de ser, de viver e de relacionar com Deus e com o próximo. Viver deste
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modo é determinar nossas escolhas. Vamos falar a respeito disso nesta mensagem. Que você
tenha uma leitura edificante!
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ESCOLHAS QUE
MUDAM A VIDA
A Palavra de Deus é para todas as pessoas.
Ela é dirigida à minha família, à minha casa,
à igreja onde eu congrego, à minha cidade,
ao meu Estado e ao meu país. E falando em
país, vamos decorrer nesta mensagem alguns
textos bíblicos para nos ajudar quanto às
escolhas que precisamos fazer, e isso envolve
também a nossa pátria. O Brasil não é formado
apenas pelas montanhas, rios, mares, florestas.
Nele, há um povo que escreve a cada dia uma
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página de sua história. Há mais de quinhentos
anos nossa gente constrói uma parte do nosso
país. Mas tudo segundo a permissão de Deus,
que sonha e tem planos para a nossa terra. Em
Jó capítulo 11, verso 13 ao 19 está escrito:
“Se dispuseres o coração e estenderes as mãos
para Deus, se lançares para longe a iniquidade
da tua mão e não permitires habitar na tua tenda
a injustiça, então, levantarás o rosto sem mácula,
estarás seguro e não temerás. Pois te esquecerás
dos teus sofrimentos e dele só terás lembrança
como de águas que passaram. A tua vida será
mais clara que o meio-dia; ainda que lhe hajas
trevas, serão como a manhã. Sentir-te-ás seguro,
porque haverá esperança; olharás em derredor e
dormirás tranquilo. Deitar-te-ás, e ninguém te esmagará; e muitos procurarão obter o teu favor.”
Por meio desse texto lhe convido a ouvir
aquilo que o Senhor tem para o Brasil, para a
sua família, para a sua casa, para a sua igreja,
para a sua cidade, para o seu estado. E para
isso, orei ao Senhor, pedi a Ele que me desse
uma palavra: “Pai, eu quero conhecer mais do
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Teu coração, quero conhecer aquilo que o Senhor
tem para nossa terra, saber qual é o Teu sonho de
uma forma bem específica, bem pontual para o
nosso país. Queremos cumprir os propósitos do
Senhor”. Então, Deus trouxe ao meu coração o
texto que lemos: “Se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus”.
Note que esse texto trata de escolhas. E
tudo em nossa vida está relacionado a escolhas. Quando elegemos políticos para o nosso
país, os escolhemos para nos representar, e
somos responsáveis por isso. Nossas escolhas
podem trazer maldições, podem trazer vida,
como podem trazer morte, podem nos fazer
sorrir, como podem nos fazer chorar, determinam como vivemos, por isso, o Senhor começa
dizendo: “Se dispuseres o coração e estenderes
as mãos para Deus”. É uma escolha, tudo depende do nosso coração, que é como se fosse
o centro da nossa vida. Essa referência não é
apenas sobre o órgão do corpo humano, mas
coração na Bíblia fala exatamente do nosso
existir, da nossa história, do nosso presente,
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mas também do nosso futuro. Nosso coração
precisa estar voltado para o Senhor, precisa estar alinhado com os valores do Senhor, precisa
estar inteiro para o Senhor: “Filho meu, dá-me
o teu coração”, pede o Senhor Deus. Note que
Ele não pede uma perna, um braço ou um olho,
e caso pedisse um, sobraria outro, pois temos
dois membros de cada um desses citados, mas
Ele pede o nosso coração, que é único, e também corrupto, malévolo, conforme registrado
na Bíblia:
“O coração é mais enganoso que qualquer
outra coisa e sua doença é incurável. Quem é
capaz de compreendê-lo?” (Jeremias 17.9).
“Enganoso é o coração, mais do que todas
as coisas, e desesperadamente corrupto; quem
o conhecerá?” (Jeremias 17.9).
Apesar de termos um coração corrupto,
podemos fazer a Deus um pedido por um
novo coração, não no sentido natural, não se
trata de realizar um transplante, mas é a escolha de viver segundo os valores de Cristo.
Trata-se de uma mudança de vida, mudança
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no caráter. “Cria em mim, ó Deus, um coração
puro e renova dentro de mim um espírito inabalável” (Salmos 51.10).
Há uma canção do Diante do Trono que
traduz o desejo de quem realmente deseja
um novo coração, diz assim:
“Se tu olhares Senhor pra dentro de mim,
nada encontrarás de bom,
Mas um desejo eu tenho de ser transformado, preciso tanto do seu perdão dá-me
um novo coração
Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre
Dá-me um coração igual ao teu, coração
disposto a obedecer cumprir todo
Teu querer, dá-me um coração igual ao
teu […]”
(Canção Coração igual ao Teu, que faz parte dos álbuns Preciso de Ti (2001) e Tu Reinas
(2013).
E se fizermos um pedido genuinamente a
Deus, a resposta dele é: “Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês;
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tirarei de vocês o coração de pedra e, em troca,
darei um coração de carne” (Ezequiel 36.26).
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SEMPRE NOS
PREPARANDO
Lemos no texto de Jó sobre dispor o coração e estender as mãos, e agora vou falar dessa segunda ação. Muitas vezes estendemos as
mãos para o médico, para o banco, para o homem, pensando que o nosso socorro virá. Ledo
engano! Devemos estender as mãos somente
para Deus. É Ele quem nos socorre, livra, cura,
cuida. Claro que Deus permitiu que tivéssemos
alguns recursos e meios para sermos abençoados, mas é Ele quem libera a bênção. É Ele que
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decide quem será curado, e por meio de quem
e do quê. É Ele que abre e fechas portas. É Ele
que soluciona todos os problemas. O poder da
vida e da morte está nas mãos dele. Aja e creia
tal como o salmista:
“Elevo os olhos para os montes: de onde me
virá o socorro? O meu socorro vem do SENHOR,
que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os
teus pés vacilem; não dormitará aquele que te
guarda. É certo que não dormita, nem dorme o
guarda de Israel. O SENHOR é quem te guarda; o
SENHOR é a tua sombra à tua direita. De dia não
te molestará o sol, nem de noite, a lua. O SENHOR
te guardará de todo mal; guardará a tua alma.
O SENHOR guardará a tua saída e a tua entrada,
desde agora e para sempre” (Salmo 121).
Dispor o coração é entender isso, e essa disposição precisa envolver completamente nossa vida. Em Deuteronômio 4, versículo 29, está
escrito: “De lá buscarás ao Senhor, teu Deus, e o
acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma.” Agora 2 Crônicas 7.14:
“Se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
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se humilhar, e orar, e me buscar […]”. Disposição
de buscar o Senhor, não buscá-lo pela metade,
mas buscá-lo de todo coração, buscá-lo inteiramente.
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SÁBIAS ESCOLHAS
No Salmo 106, verso 4 lemos: “Lembra-te
de mim, Senhor, segundo a tua bondade para
com o teu povo; visita-me com a tua salvação.”
E podemos fazer este pedido ao Senhor: “Lembra-te Senhor do nosso país, do Brasil, segundo
a tua bondade, a tua bondade é para com o teu
povo, vista-me com a Tua salvação”. Façamos o
que nos diz o texto de Isaías 55, verso 6: “Buscai
o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto.”
Precisamos entender de uma vez que não
temos nada para oferecer a Deus, a não ser a
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nossa carência Dele. Deus não é movido por
aquilo que você e eu podemos dar a Ele, pois
Ele tem tudo. Está registrado na Bíblia “que um
coração quebrantado e contrito, não desprezarás ó Deus” (Salmo 51.17). É isso!
Levantemos nossas mãos nestes dias
difíceis que enfrentamos, tanto na política,
educação, saúde, economia em nosso país.
Erguemos nossas mãos diante do Senhor,
para que a misericórdia Dele venha sobre a
nossa terra. Para que possamos fazer escolhas
corretas, sermos sensíveis à voz de Deus. Para
que em todo período de eleições, cada
brasileiro possa usar o direito de voto que
ele tem para escolher representantes que
sejam a favor da vida, da família. Diante
de tamanha responsabilidade e tantas
possibilidades de escolha, precisamos avaliar
com cautela e de forma consciente o perfil
e as propostas políticas de cada candidato,
a fim de escolhermos sabiamente os nossos
governantes. A Bíblia não apenas nos ensina
a respeitar (Tito 3.1), obedecer (Romanos
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13.1-5) e orar (1 Timóteo 2.1-3) pelos que
governam. Ela também nos orienta a
participar ativamente da política, a exercer
nosso papel político como cidadãos da nossa
Nação, assim como o fizeram José (Gênesis
41), Daniel (Daniel 4), Ester (Ester 7-9) e
tantos outros homens e mulheres de Deus.
Uma das formas de participar é votando,
de maneira informada, no candidato que
melhor lhe representa.
A Bíblia traz uma série de conselhos para
nos ajudar a tomar essa decisão. Ela nos
orienta a escolher homens e mulheres tementes a Deus e nos mostra claramente a diferença entre governantes que temem e não
temem a Deus (Êxodo 3.9,10; Juízes 14.4; 2
Reis 25.1-21). Como está escrito:
“Aquele que domina com justiça sobre os
homens, que domina no temor de Deus, é
como a luz da manhã, quando sai o sol, como
manhã sem nuvens, cujo esplendor, depois da
chuva, faz brotar da terra a erva” (2 Samuel
23.3,4). “Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o
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povo que ele escolheu para sua herança” (Salmos 33.12).
Precisamos do Senhor em todo tempo
e em tudo, pois muitas vezes não sabemos
nem mesmo distinguir a mão esquerda da
mão direita, somos levados por aquilo que
os nossos olhos veem. Somos facilmente
enganados pelas aparências. Voltemos
urgentemente o nosso coração para o
Senhor, para que Ele tenha misericórdia de
nós.
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O QUE
NECESSITAMOS
O versículo 14 de Jó 11 diz: “Se lançares para
longe a iniquidade da tua mão e não permitires
habitar na tua tenda a injustiça.” Não permitires
habitar a injustiça, nós queremos ver a nossa
terra curada.
2 Crônicas 7.14 termina dizendo: “E curareis
a tua terra”, mas para que essa cura possa se
manifestar, precisamos lançar para longe a
iniquidade. Iniquidade é a fonte, a estrutura
mais maligna, mais perversa que existe. A
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iniquidade é o estilo de vida de Satanás e dos
seus demônios. A iniquidade é tudo o que
é contra a Palavra do Senhor, que se levanta
contra a verdade, iniquidade é tudo aquilo que
foi gerado não por Deus, mas pelas entranhas
do diabo, que veio para matar, roubar e destruir.
Queremos ver nossa terra contemplando a
família como família, queremos ver cada criança
que foi gerada tendo o direito de nascer, as únicas
pessoas que são favoráveis ao aborto são aquelas
que já nasceram. O homem, a mulher que teme
a Deus fala a linguagem de Deus e defende os
princípios e valores morais e políticos do Reino
de Deus. Eles lutam pela vida, pela família e pelo
casamento, pela liberdade, pela igualdade e pela
justiça social. O ser humano vive pelo fôlego de
vida de Deus, soprado em suas narinas (Gênesis
2.7) e, por intermédio de Jesus, ele recebe a vida
eterna com Deus (João 3.36). “Somente a Deus
cabe dar e tirar a vida; é ele quem faz descer à
sepultura e faz tornar a subir dela” (1 Samuel 2.6).
Como povo de Deus temos que lutar pelos valores de Cristo e agir como cristãos. O
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exemplo somos nós. Não adianta fazer belos
discursos se a vida não condiz com as palavras ditas. O crente é a Bíblia que o ímpio lê.
Não são poucos os que dizem ser “povo de
Deus” ou dirigem o povo de Deus, e têm uma
vida que envergonha o Evangelho. Desejemos
ver nos púlpitos das igrejas homens e mulheres que possam realmente falar assim: “Sede
meus imitadores como eu sou de Cristo”. Gente
imperfeita, que erra, se arrepende, perde perdão, perdoa, muda de vida, segue e obedece
somente ao Deus perfeito. Gente que ama verdadeiramente, que luta pela causa de Cristo.
A cobrança precisa começar em nós, na nossa
casa. Tanto a nossa residência quanto a nossa
igreja não podem ser habitação da injustiça.
“Crê no Senhor Jesus e serás salvo você e a tua
casa.” Peçamos a Deus que nos ajude a sermos
justos. Peçamos a Deus por aquele que estiver
na Presidência da República, para governar o
nosso país, que sobre essa pessoa possa existir
o temor do Senhor, para que a iniquidade não
faça morada no Palácio da Alvorada. Você pode
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dizer: “Mas essa pessoa não é convertida a Cristo”. Querido, saiba que Deus pode usar quem
Ele quiser, como usou a mula de Balaão para
falar. Não entendemos muitas coisas, mas não
estamos aqui para entender, e sim para confiar no Senhor. Esse é o nosso papel enquanto
cidadãos do Reino. Não podemos desistir de
clamar pelo nosso país. Não podemos desanimar, mesmo diante das circunstâncias, de
tantos erros, de tanta corrupção. Acreditemos
que podemos viver o céu na terra sim. Deus
tem um propósito para o povo brasileiro, tem
um propósito para Igreja Dele no Brasil, e esses propósitos passam pelas decisões e pelas
nossas escolhas também. E se cumprirmos o
que já lemos nos versos 13 e 14, “se dispuseres o
coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não
permitires habitar na tua tenda a injustiça”, veja
o que acontecerá, verso 15: “Então, levantarás o
rosto sem mácula (sem mancha, sem hipocrisia),
estarás seguro e não temerás.” É essa confiança
que podemos ter.
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NÃO APENAS
OUVINTES DA
PALAVRA
Em Hebreus capítulo 4, versículo 16 está escrito: “Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos
misericórdia e acharmos graça para socorro em
ocasião oportuna”. O momento oportuno é
agora, e agora também é o momento de clamarmos a Deus para vivenciarmos a realidade dos textos bíblicos que estamos lendo, de
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levantarmos o rosto sem mácula, de vermos
o nosso país sem qualquer máscara. “Senhor,
queremos ver a nossa terra curada, queremos
ver na Presidência da República alguém sem
máscara, ver a paz reinando em nossa Nação,
queremos ver o nosso país experimentando
um tempo maravilhoso, de segurança. Queremos ver a saúde restaurada em nosso país.
Nossa educação qualificada. Nossa economia
progredindo, mas queremos tudo isso como
respostas do Senhor, para vivenciarmos o que
está registrado em Jó capítulo 11, versículo
16: “Pois te esquecerás dos teus sofrimentos e
deles só terás lembranças como de águas que
passaram.”
Somente por meio de Jesus podemos nos
esquecer dos sofrimentos. Com um só coração vamos crer e proclamar libertação para
os cativos, vida para os mortos espiritualmente, restauração de lares destruídos pelas
trevas, restauração em todas as áreas da vida
e restituição do que foi roubado, perdido ao
longo da caminhada.
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Resolva colocar sua vida em dia, restitua o
que for necessário. Peça ao Espírito Santo para
ajudá-lo a ter um coração limpo e puro, para
seguir a Jesus. Que sua vida de oração, sua comunhão com o Pai, sua família, suas finanças,
seus estudos, sua vida profissional, sua saúde
e todas as áreas de seu viver possam experimentar restituição, avivamento. E assim, você
cantará como o profeta Isaías:
“Vós, com alegria, tirareis água das fontes da
salvação. Direis naquele dia: Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os
seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso
o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque
fez coisas grandiosas; saiba-se isto em toda a terra”’(Isaías 12.3-5).
Vamos agora ler outros textos que estão no
livro de Isaías, tão profético no que tange às
nações. Tomemos alguns para nossa terra hoje:
“Os resgatados do Senhor voltarão e virão a
Sião com cânticos de júbilo; alegria eterna coroará a sua cabeça; gozo e alegria alcançarão e deles fugirá a tristeza e o gemido” (Isaías 35.10). “E
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exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei
por causa no meu povo, e nunca mais se ouvirá
nela voz de choro nem de clamor” (Isaías 65.19).
Transfiramos esse texto para nosso país: “E
exultarei por causa do Brasil e me alegrarei por
causa do meu povo e nunca mais se ouvirá nele
voz de choro nem de clamor”. Podemos ver isso
acontecer? Podemos, porque o Senhor tem
esse tempo chamado de céu na terra, tempo
em que podemos vivenciar uma terra curada,
um povo curado e restaurado pela graça do Senhor. Versículo 17 de Jó 11: “A sua vida será mais
clara que o meio-dia; ainda que lhe haja trevas,
serão como a manhã”. Olhando para o nosso
país, “a tua vida ó Brasil, será mais clara que o
meio-dia, ainda que lhe aja trevas, será como a
manhã”. Pouco a pouco as trevas irão se dissipar, e somente a luz brilhará.
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ESCOLHA SER
HONESTO
Como o nosso Deus é um Deus de alianças,
Ele nos leva a buscarmos uma vida de compromisso e fidelidade ao seu Reino. Sabemos que,
para cumprir nosso chamado, nossas vidas
precisam estar alinhadas com a vontade do Pai.
Em Jó 22, verso 28, está escrito: “Se
projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz
brilhará em teus caminhos.” Projetar fala de
sonho, então, temos um sonho, queremos
ver nossa terra transformada, inundada pelo
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favor do Senhor, projetamos ver cada família
brasileira experimentando a graça da salvação,
esperamos ver um despertar glorioso e um
avivamento da nossa nação. Verso 18 de Jó
capítulo 11: “Sentir-te-ás seguro, porque haverá
esperança, olharás em derredor e dormirás
tranquilo.” “Sentir-te-ás seguro, porque haverá
esperança”. Nós temos a única resposta de Deus
para a Nação, o Seu Filho Jesus Cristo. E onde o
Brasil verá Jesus? Verá na sua e na minha vida,
nas nossas palavras, o verá por meio do nosso
toque, do nosso abraço, do nosso amor, da
nossa compaixão. As pessoas também verão a
Jesus por meio da nossa honestidade. Muitos
que se dizem crentes estão cooperando com
a corrupção em nosso país. São funcionários
que se sentem injustiçados na empresa e, por
isso, se acham no direito de fazerem justiça
com as próprias mãos. Passam horas a fio na
internet com aquilo que não é tarefa em prol
da empresa, usam o tempo de trabalho para
tratarem de coisas pessoais. Levam para casa
coisas materiais que pertencem à empresa.
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Já outros, que são líderes na igreja estão
enganando pessoas inocentes, “vendendo
bênçãos”, tirando proveito do desespero e
sofrimento daqueles que ainda não conhecem
a Palavra de Deus. Há aqueles que oferecem
suborno às autoridades policiais, deixam de
honrar compromissos financeiros, sonegam
impostos. Porém, como disse, essas pessoas “se
dizem crentes”, e normalmente são as que mais
criticam a corrupção na política, apontam o
dedo para “Brasília”, mas a corrupção não está
somente na política, como também no coração
humano. E esses corações corruptos fazem
tudo pensando que ninguém está vendo.
Como são miseráveis pessoas assim. Os olhos
de Deus estão sobre todos em todo tempo.
Podem enganar a muitos na face da Terra, mas
a Deus, jamais. A colheita das sementes ruins
é certa.
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EXEMPLO A SER
SEGUIDO
É melhor termos pouco honestamente do
que muito de maneira desonesta, feliz é aquele
que sofre perseguições por ser honesto. E
temos exemplo disso na Palavra de Deus.
Um homem de Deus, de nome Daniel, sofreu
perseguições de todos os lados, foi duramente
perseguido por causa da sua incorruptibilidade,
por ser verdadeiro. Procuraram por um deslize
em sua vida, e como não encontraram nada
que pudesse incriminá-lo, tentaram afastá-lo
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do caminho. Quando estava na Babilônia foi
jogado na cova dos leões, porém, a boa notícia
é que ele não foi devorado pelos animais,
mas dormiu com eles tranquilamente. O que
aconteceu com Daniel é um dos milagres
mais lindos registrados na Bíblia, e vale a pena
reproduzir este texto, confira:
“Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino
a cento e vinte sátrapas, que estivessem por
todo o reino; e sobre eles, três presidentes, dos
quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas
dessem conta, para que o rei não sofresse dano.
Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes
presidentes e sátrapas, porque nele havia um
espírito excelente; e o rei pensava em estabelecêlo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os
sátrapas procuravam ocasião para acusar a
Daniel a respeito do reino; mas não puderam
achá-la, nem culpa alguma; porque ele era fiel,
e não se achava nele nenhum erro nem culpa.
Disseram, pois, estes homens: Nunca acharemos
ocasião alguma para acusar a este Daniel, se
não a procurarmos contra ele na lei do seu
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Deus. Então, estes presidentes e sátrapas foram
juntos ao rei e lhe disseram: Ó rei Dario, vive
eternamente! Todos os presidentes do reino, os
prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores
concordaram em que o rei estabeleça um decreto
e faça firme o interdito que todo homem que, por
espaço de trinta dias, fizer petição a qualquer
deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja
lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei,
sanciona o interdito e assina a escritura, para
que não seja mudada, segundo a lei dos medos
e dos persas, que se não pode revogar. Por esta
causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito.
Daniel, pois, quando soube que a escritura
estava assinada, entrou em sua casa e, em cima,
no seu quarto, onde havia janelas abertas do
lado de Jerusalém, três vezes por dia, se punha
de joelhos, e orava, e dava graças, diante
do seu Deus, como costumava fazer. Então,
aqueles homens foram juntos, e, tendo achado
a Daniel a orar e a suplicar, diante do seu Deus,
se apresentaram ao rei, e, a respeito do interdito
real, lhe disseram: Não assinaste um interdito
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que, por espaço de trinta dias, todo homem que
fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer
homem e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova
dos leões? Respondeu o rei e disse: Esta palavra
é certa, segundo a lei dos medos e dos persas,
que se não pode revogar. Então, responderam e
disseram ao rei: Esse Daniel, que é dos exilados de
Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito
que assinaste; antes, três vezes por dia, faz a sua
oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou
muito penalizado e determinou consigo mesmo
livrar a Daniel; e, até ao pôr do sol, se empenhou
por salvá-lo. Então, aqueles homens foram
juntos ao rei e lhe disseram: Sabe, ó rei, que é lei
dos medos e dos persas que nenhum interdito
ou decreto que o rei sancione se pode mudar.
Então, o rei ordenou que trouxessem a Daniel
e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a
Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente
serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e
posta sobre a boca da cova; selou-a o rei com o
seu próprio anel e com o dos seus grandes, para
que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então,
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o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite
em jejum e não deixou trazer à sua presença
instrumentos de música; e fugiu dele o sono. Pela
manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi
com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à
cova, chamou por Daniel com voz triste; disse o
rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo! Dar-se-ia
o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente
serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então,
Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente! O
meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos
leões, para que não me fizessem dano, porque foi
achada em mim inocência diante dele; também
contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então,
o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a
Daniel da cova; assim, foi tirado Daniel da cova,
e nenhum dano se achou nele, porque crera no
seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles
homens que tinham acusado a Daniel, e foram
lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e
suas mulheres; e ainda não tinham chegado ao
fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles,
e lhes esmigalharam todos os ossos. Então, o rei
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Dario escreveu aos povos, nações e homens de
todas as línguas que habitam em toda a terra:
Paz vos seja multiplicada! Faço um decreto
pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os
homens tremam e temam perante o Deus de
Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece
para sempre; o seu reino não será destruído, e o
seu domínio não terá fim. Ele livra, e salva, e faz
sinais e maravilhas no céu e na terra; foi ele quem
livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois,
prosperou no reinado de Dario e no reinado de
Ciro, o persa” (Daniel 6).
Daniel saiu incólume da cova com os leões,
honrou a Deus e foi honrado por Deus. Seu
testemunho é conhecido em toda a Terra.
E essa deve ser mensagem de fé de todo
crente. A nossa mensagem, a mensagem
da nossa fé, da igreja, não é por dias piores,
mas por dias melhores. E para que esses dias
sejam melhores, antes de tudo deve haver
honestidade, verdade, compaixão, caráter,
vida comprometida com Jesus Cristo. “Se
vivemos para o Senhor vivemos, se morremos
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para Ele morremos, de sorte que quer vivamos
quer morramos, somos Dele” (Romanos 14.8).
E para que essa mensagem alcance vidas e
faça a diferença, somente por meio do nosso
testemunho, que precisa exaltar a Deus,
refletindo fidelidade a Ele e integridade.
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PALAVRA FINAL
Na presença de Deus há alegria contínua.
A alegria faz parte do fruto do Espírito. Mesmo
em momentos difíceis e de duras provas, o servo de Deus não perde a alegria, pois seus olhos
sempre contemplam o futuro.
Nossa terra não pode ser vista apenas pelo
aspecto geográfico, por toda riqueza que existe nela, o nosso solo, os nossos rios, mas acima
de tudo como fonte do favor de Deus.
Tomemos profeticamente, neste momento,
o texto de Isaías 61 para nossa vida, porque
hoje somos também um Israel de Deus, e Israel
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não é apenas um território, Israel é um povo, e
somos o Israel de Deus aqui na terra:
“O Espírito do Senhor Deus está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu para pregar boas
novas aos quebrantados, enviou-me a curar os
quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a por em liberdade os algemados, a apregoar ano aceitável ao Senhor e o dia
da vingança do nosso Deus, a consolar todos os
que choram e a pôr aos que em Sião estão de luto
uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em
vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito
angustiado, a fim de que se chamem carvalho de
justiça plantados para o Senhor para Sua glória
e edificarão os lugares antigamente assolados,
restaurarão os de antes destruídos e inovarão as
cidades arruinadas, destruídas de geração em
geração, estranhos se apresentarão e apascentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os
vossos lavradores e os vossos vinhateiros, mas
vós, serão chamados sacerdotes do Senhor e vos
chamarão ministros do vosso Deus, comereis as
riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis;
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em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra,
em lugar da afronta, exultareis na vossa herança,
por isso na vossa terra possuireis o dobro e possuireis perpétua alegria, porque o Senhor ama o
juízo e odeia a iniquidade do roubo, dar-lhe-eis a
sua recompensa e com ele far-lhe eis aliança eterna, a sua posteridade será reconhecida entre as
nações, os teus descendentes no meio dos povos,
todos quantos os virem, os reconheceram como
família bendita do Senhor, e regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu
Deus, porque me cobriu de veste de salvação, e
me envolveu com um manto de justiça, como
um noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com suas joias, porque, como a
terra produz os seus renovos e como jardim faz
brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus
fará brotar a justiça e o louvor perante todas as
nações.”
Agora Isaías 62, e onde estiver escrito Sião
substituiremos pela palavra Brasil: “Por amor do
Brasil, não me calarei, e por amor do Brasil não
me aquietarei, até que saias a tua justiça como
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resplendor e a tua salvação como uma tocha acesa, as nações verão a tua justiça e todos os reis, a
tua glória; serás chamado por um nome novo,
que a boca do Senhor designará, serás uma coroa de glória nas mãos do Senhor, um diadema
real nas mãos do teu Deus, nunca mais te chamarão desamparado, nem a tua terra se denominará jamais desolada; mas chamar-te-ão minha
delícia, e a tua terra, desposada, porque o Senhor
se delicia em ti; e a tua terra te desposará, porque como jovem desposa a donzela, assim teus
filhos te desposarão a ti, como noivo se alegra da
noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus, sobre os
teus muros, ó Brasil, pus guardas, que todo dia
e toda noite jamais te calarão, vós o que fareis
lembrar o Senhor, não descanseis, nem deis a Ele
descanso até que estabeleça o Brasil e o ponha
por objeto de louvor na terra. Jurou o Senhor pela
Sua mão direita e pelo Seu braço poderoso nunca
mais darei o teu cereal aos teus inimigos, nem os
estrangeiros beberão o teu vinho, frutos de tuas
fadigas, mas os que ajuntarem comerão e louvarão ao Senhor e os que o recolherem beberão nos
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átrios do meu santuário, passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aterrai, aterrai
a estrada, limpai-a das pedras, arvorai bandeira
aos povos, eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras, dizei às filhas do
Brasil: Eis que vem o teu salvador, vem com Ele
a tua recompensa, e diante Dele o teu galardão,
chamar-vos-ão povo santo, remidos do Senhor e
tu, Brasil, serás chamado procurado, cidade não
deserta.”
Aleluia! Que venham estes dias, dias de refrigério pela presença do Senhor.
Amado leitor, que ao fazer suas escolhas,
seja na política ou escolhas pessoais, você
procure observar alguns princípios. Se for na
política, avalie seus candidatos, se os mesmos
defendem a vida, a família, a liberdade, a igualdade e a justiça social. Lembre-se que “quando
os justos governam, o povo se alegra; mas quando o ímpio domina, o povo geme” (Provérbios
29.2). Votemos, pois, sabiamente, e mudemos,
juntos, a sorte do nosso país. E saiba que, quando alinhamos nossa vida com Deus, acertamos
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as áreas afetadas pelo Inimigo. Seja na família,
nos estudos, no trabalho, nas finanças ou outra área qualquer, Deus está pronto a ordenar
chuvas de bênçãos, chuvas que trarão prosperidade e avivamento. É preciso ler e obedecer
à Sua Palavra, a Bíblia, e não deixar o Inimigo
prevalecer.
“Se atentamente ouvires a voz do SENHOR,
teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus
mandamentos que eu hoje ordeno, o SENHOR,
teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da
terra. Se ouvires a voz do SENHOR, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos.”
(Deuteronômio 28.1-2).
Deus é bom e tem o melhor para nossas vidas,
sempre. O caminho do Senhor é de bênçãos,
mas a vida é feita de escolhas, se escolhermos
desobedecer, escolheremos a maldição, mas
se obedecermos e tivermos o temor a Deus,
Ele fará transbordar em nossas vidas bênçãos
sem medida. O caminho da obediência traz a
bênção, já o caminho da desobediência é como
um ímã que atrai a maldição. Façamos escolhas
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sabiamente, buscando sempre orientação no
Senhor, para que a nossa sorte e a do nosso
país sejam mudadas, e assim, vivenciemos a
realidade deste Salmo:
“Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião,
ficamos como quem sonha. Então a nossa boca
se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo; então entre as nações se dizia: Grandes coisas o Senhor tem feito por eles!” (Salmo 126.1-2).
Deus abençoe!
Márcio Valadão
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