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“Eu descobri que o Senhor plan-
tou um jardim! Nosso Deus, tão 
lindo, tão perfeito, criou um lugar 
de delícias, um paraíso que refletia 
a sua perfeição. O Éden, descrito no 
Gênesis, simboliza um local onde o 
Pai colocou sua excelência, suas ri-
quezas, seus frutos e seus aromas. 
Somos esse jardim e devemos refle-
tir o que Ele deseja num ambiente 
como esse!”

VALÉRIA RODRIGUES
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INTRODUÇÃO

N o decorrer da minha caminhada cristã, algo 
lindo e profundo foi-me revelado pelo Espírito. 
Eu descobri que o Senhor plantou um jardim! 

Nosso Deus, tão lindo, tão perfeito, criou um lugar de delícias, 
um paraíso que refletia a sua perfeição. O Éden, descrito no 
Gênesis, simboliza um local onde o Pai colocou sua excelência, 
suas riquezas, seus frutos e seus aromas.

Faremos aqui um pequeno paralelo com aquilo que somos 
para Deus. Somos esse jardim e devemos refletir o que Ele de-
seja num lugar como esse. Cada detalhe fala de nossas vidas, 
do Espírito Santo em nosso interior, da sua Palavra em nós e de 
como o Pai deseja se relacionar comigo e com você.

“Você é um jardim fechado, minha irmã, minha noi-
va; você é uma nascente fechada, uma fonte selada.”

Cantares 4:12

Quando lemos Cantares de Salomão, descobrimos que ha-
via uma fonte no jardim do rei, que era exclusivamente sua. 
Somente ele tinha acesso àquele ambiente, o que era selado 
por lei com o seu anel. Assim somos para o Senhor. Ele tem 
zelo por nossas vidas e de nós tem ciúme.

“Ou supondes que em vão afirma a Escritura: É com 
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ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar 
em nós?”

Tiago 4:5

No Jardim do Éden, havia árvores agradáveis aos olhos e 
boas para alimento. Tudo era perfeito. Então, Deus criou o 
homem, não apenas para fazer parte de sua criação, mas para 
que fosse sua imagem e semelhança naquele lugar, para ser 
seu cooperador e, mais do que isso, seu amigo de fato e de ver-
dade. Com ele, poderia compartilhar o seu coração, dando-lhe 
exatamente tudo o que necessitasse. E ainda queria proporcio-
nar-lhe alegria e prazer.

O Senhor gosta de relacionamentos, pois é Espírito e não 
uma força. O Espírito Santo é uma pessoa que fala, ouve, en-
tende, ama, se entristece e também se alegra. Deus - que co-
nhece todas as coisas e todos os pensamentos do homem, que 
está em todos os lugares ao mesmo tempo e que possui todo o 
poder - tem também um tremendo desejo de se relacionar com 
cada um de nós. Ele anseia por nós, sua mais excelente cria-
ção. Muitos, infelizmente, têm vivido longe dessa intimidade.

Através destas páginas, quero compartilhar coisas simples 
com você, que, como eu, tem o desejo de conhecer mais a 
Deus, de amá-lo mais, de ser esse jardim particular e de ser 
para Ele um lugar de delícias. Nós, que somos a morada de 
Jesus e que temos o Espírito Santo, devemos nos atentar para 
o nosso interior. Devemos cuidar para que possamos fazer a di-
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ferença em meio a uma geração ferida, machucada, enganada 
e sem esperança por causa do pecado.

Vamos juntos caminhar rumo a uma comunhão que nun-
ca poderíamos ter, mas que agora está totalmente disponível. 
Quando Deus enviou Jesus, abriu para nós o caminho que nos 
leva ao seu coração, sempre que quisermos. É a nossa vez de 
irmos ao seu encontro, pois o que Ele tinha que fazer já está 
feito.

Toda a excelência que havia no Éden é uma expressão – ou 
uma sombra – das maravilhas que Deus quer que você e eu 
vivamos hoje. Basta que nosso coração seja dEle. Que, ao vir 
em nós, seu jardim, Ele possa encontrar as mesmas delícias de 
sua primeira criação.

Creia e desfrute! Você pode ser esse jardim regado. Para 
isso, precisará se entregar ao Espírito Santo, decidindo que 
tipo de cultivo será. Quanto mais se lançar, mais frutos, mais 
aromas e tantas outras coisas Ele poderá colher na sua vida, 
desfrutando dela.

Comece agora mesmo, dizendo: “Senhor, eu quero entre-
gar-me a ti, para que faças de mim o que sonhaste em teu 
coração!”
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MONTE DA MIRRA

Desejo te conhecer,

Desejo estar mais junto a ti.

Viver pra te adorar.

Bem mais alto,

Bem mais alto

Eu quero ir.

Quero morar no monte da mirra,

Me derramar nas colinas do incenso.

Dá-me os teus pés.

Quero ungi-los com meu bálsamo de amor.

MONTE DA MIRRA
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Um jardim no Éden

C A P Í T U L O  1
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“Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no 
Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que 
formara. Então, o Senhor Deus fez nascer do solo todo 
tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimen-
to. E, no meio do jardim, estavam a árvore da vida e a 
árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden, nas-
cia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 
quatro. O nome do primeiro é Pisom. Ele percorre toda a 
terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é 
excelente; lá também existem o bdélio e a pedra de ônix. 
O segundo, que percorre toda a terra de Cuxe, é o Giom. 
O terceiro, que corre pelo lado leste da Assíria, é o Tigre. 
E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o ho-
mem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo.”

Gênesis 2:8-15

Q uando lemos as descrições de Gênesis, temos a im-
pressão de alguém relatar um sonho de paraíso. 
O Éden era a obra perfeita de um exímio criador. 

Aquele era um lugar de delícias. Tudo o que havia dentro dele 
- especialmente sua obra mais amada, o homem - refletia a 
glória do Deus que o criou.

A Bíblia descreve que o ouro da terra do Éden era excelen-
te. Havia rios – um que irrigava o jardim e depois se dividia 
em quatro. Existiam também pedras preciosas e tantos outros 
elementos naturais esplendorosos em beleza.
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Somos como o Éden: Um jardim que Deus quer cultivar. O 
rio que irrigava aquele lugar representa as águas que vêm do 
Trono dEle para as nossas vidas. Elas permitem que do nosso 
interior fluam outros quatro rios, que saciarão a sede nos qua-
tro cantos da Terra. Estes se dividiam, para nos mostrar que o 
coração do Pai flui de nós para alcançar todas as nações.

Já as pedras preciosas são o próprio Jesus. Ele é a Pedra 
Principal, o Verbo, a Palavra, que é depositada no solo do nos-
so coração e nos dá vida. A adoração caminha lado a lado com 
tudo isso. Se os mandamentos e os princípios de Deus esti-
verem em nós, na nossa boca e nas nossas atitudes, seremos 
adoradores de fato.

Não é possível adorarmos sem uma vivência com a Palavra. 
Não podemos dizer que somos adoradores sem que vivamos 
em um relacionamento íntimo com Jesus. Só podemos adorar 
em espírito e em verdade e isso não existe fora das Escrituras. 
Podemos dizer que a Bíblia é o Espírito de Deus escrito.

SOLO IRRIGADO

“Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no cam-
po e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor 
Deus ainda não tinha feito chover sobre a Terra; e tam-
bém não havia homem para cultivar o solo. Todavia, bro-
tava água da terra e irrigava toda a superfície do solo.”

Gênesis 2:5 e 6
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Observe algo interessante: Gênesis 1 retrata Deus na cria-
ção, fazendo coisas grandes e perfeitas. Acima de tudo, estava 
formando alguém para compartilhar com Ele da sua obra. Já 
nos versos que acabamos de ler, está escrito que as sementes 
foram lançadas, mas não haviam brotado. O que brotava, no 
entanto, era água da terra, o que irrigava todo o solo.

Até o momento descrito, não havia chovido sobre a Terra. 
O solo estava úmido, pronto para o plantio, mas não havia 
o homem para cultivá-lo. Também não havia necessidade de 
chuva, pois tudo estava umedecido.

Então, o Senhor formou o homem do pó, lhe deu o fôlego 
de vida e lhe formou para cultivar o solo. Deus o ensinou a 
trabalhar nele, a cuidar, a adubar e a fazer daquele chão uma 
terra pronta para que a semente fosse lançada, germinasse e 
desse uma boa colheita.

Mas, enquanto o homem não havia sido formado, a chuva 
não caiu, pois, quando não há cultivo, também não há neces-
sidade de chover. Deus nos criou para cultivarmos, cuidarmos 
da sua criação e para sermos cooperadores da beleza que Ele 
quer revelar a milhares de pessoas.

Nós somos como a terra, na qual a Palavra de Deus é lan-
çada como semente e o Espírito Santo é aquele que irriga per-
manentemente a superfície do solo do nosso coração. Ele faz 
chover sobre aquilo que plantamos.

Dessa perspectiva, o nosso dever, então, é cultivar as se-
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mentes, a fim de que produzam a 30, a 60 e a 100 por um. Isso 
para que, quando o grande agricultor chegar ao seu jardim, 
possa colher frutos excelentes.

A Palavra é a semente que você e eu devemos lançar atra-
vés daquilo que falamos para Deus. Em adoração, em louvor 
ou apenas declarando o que Ele diz. O Espírito Santo estará 
cuidando do solo até que façamos o que o Senhor nos chamou 
para fazer, ou seja, sermos suas cartas vivas.

“Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, co-
nhecida e lida por todos os homens.”

2 Coríntios 3:2

Adorar é isso. Essa é sua essência, que sejamos a expres-
são da Palavra de Deus. Quando a adoração é inspirada pela 
verdade, pelo Verbo, nunca será vã. Ela será eficaz quando for 
necessariamente o que a Bíblia ensina.

Deus pode e quer fazer de nossas vidas árvores que produ-
zam frutos excelentes. Ele deseja transformar nossos corações 
em terras férteis e preparadas para as sementes, que, através 
do seu Espírito, lançará em nós. Pretende que sejamos como 
as mais finas especiarias.

Você precisa cultivar essa preciosa semente. Assim como a 
superfície de um solo deve ser irrigada, o Espírito Santo inter-
cede constantemente por nossa vida, para que a terra do nos-
so coração não se perca, mas esteja sempre preparada. Ele é 
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quem nos conhece exatamente como somos e é capaz de trazer 
água viva aos lugares secos no nosso ser.

O Senhor sabe que, para cultivar, é necessário ajuda. Após 
criar Adão, Ele criou Eva, para que lhe correspondesse naquela 
tarefa. Assim também o Criador nos deu seu Espírito, para nos 
auxiliar no cultivo de tudo o que deseja plantar e colher em nós.

Nosso Amado Espírito Santo é aquele que nos guiará ao 
lugar onde iremos conhecer a Deus de fato. E nos auxiliará, 
sempre que deixarmos, na construção desse jardim perfuma-
do. Ele é o fiel arquiteto.

Imagino que a presença de Adão e Eva foi algo tão delicio-
so para Deus que decidiu criar milhares e milhares de filhos 
que fossem seus amigos. Queria fazer deles o seu lugar parti-
cular. Não apenas para passear e passar algumas horas, mas 
para ser um jardim onde Ele pudesse morar.

Deus decidiu não mais morar naquele lugar, mas em nós, 
sua Igreja, sua noiva. O Éden foi algo tão fantástico a ponto 
dEle resolver: “Vou criar milhares destes (filhos), para ter inti-
midade e comunhão incessantes”. Que coisa linda e tremenda!

Em determinado momento, porém, o pecado entrou no 
Éden. Que dia terrível! Adão e Eva foram expulsos. Será que 
somos capazes de imaginar a dor do coração de Deus ao expul-
sar do jardim seus amigos? Eram aqueles com quem Ele podia 
conversar. Eram a excelência de sua criação.



18

Entretanto, alegre-se, pois Deus não é alguém que desiste 
ou retrocede. Ele nos vê na eternidade. Por isso, quando o 
jardim ficou vazio, sem Adão e Eva, enxergou a mim e a você, 
centenas de anos depois, e imaginou aquela beleza toda den-
tro de nós.

Para proteger o homem de continuar na desobediência, 
Deus tirou o casal do Éden e colocou querubins com espadas 
flamejantes para guardá-lo. Eles vigiavam o caminho que con-
duzia à árvore da vida.

Após a queda do homem, o Senhor providenciou uma for-
ma de reconciliar-se com sua criação. Estávamos perdidos, não 
poderíamos mais desfrutar daquilo que Adão e Eva um dia 
puderam ter. Então, Deus enviou Jesus, para pagar o preço de 
sangue na cruz e tornar possível, mais uma vez e muitas outras 
milhares de vezes, nossa comunhão com Ele.

Hoje, Deus vive em nosso interior e fala conosco! É a ár-
vore onde fomos enxertados, ligados. Sua vida permanece em 
nós e a nossa nEle, que pode voltar ao jardim que somos. Jesus 
nos amou tanto que decidiu morar eternamente em nosso ser, 
para nos fazer a sua perfeição na Terra.

Muitos corações estão secos e sem vida por causa do peca-
do e é impossível que jardins como esses expressem a glória e 
o amor de Deus. Porém, se deixarmos que nosso ajudador, o 
Espírito Santo, irrigue o solo do nosso coração com as águas 
que vêm do Trono, toda morte sairá e toda verdade plantada 
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se tornará uma árvore frondosa e com muitos frutos.

Deus anela fazer de nós exatamente a sua imagem e se-
melhança na Terra. E, através de Jesus na cruz e do Espírito 
Santo, tornou isso possível. Hoje, somos o Éden no qual Ele 
deseja passear e ter comunhão.

Todos os dias, devemos nos lembrar que somos os culti-
vadores desse jardim. Cultivar o solo tem a ver com nossas 
atitudes do dia a dia. E isso fala das práticas espirituais, como 
a leitura da Bíblia, o tempo de oração, a vida de santidade e a 
importância que damos ao que Deus fala conosco.

Cultivar um jardim para Deus é também decidir dar impor-
tância à obra da cruz. Certamente, quem toma essa decisão 
faz de sua vida a expressão de Jesus na Terra e se torna um 
adorador, que receberá a chuva, pois ela vem para aqueles que 
o adoram.

Entenda, portanto, que, ao fazer referência ao cultivo da 
terra, estou tratando de uma vida diária com Deus e de uma 
separação constante do pecado, pois no nosso jardim não pode 
haver ervas daninhas. Lembre-se: Todo adorador deve cuidar 
com muito amor de sua vida pessoal com o Senhor, pois sabe 
que é uma fonte selada, um jardim fechado.
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AMIGO PESSOAL

Espírito Santo, Espírito Santo,

Espírito Santo, meu amigo pessoal.

Espírito Santo, Espírito Santo,

Espírito Santo, meu amigo pessoal.

Tu és a pessoa mais linda, mais preciosa

Que eu já conheci,

Que me envolvi e jamais deixarei.

Tu és a pessoa mais linda, mais preciosa

Que eu já conheci,

Que me envolvi e jamais deixarei.

Te amo, te amo,

Te amo, te amo, meu amigo pessoal.

Te amo, te amo,

Te amo, te amo, meu amigo pessoal.

AMIGO PESSOAL
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A plantação que Ele
amava

C A P Í T U L O  2
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“Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito 
de sua vinha: Meu amigo tinha uma vinha na encosta 
de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras 
e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de 
sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele 
esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. 
Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, jul-
guem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia 
fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só 
produziu uvas azedas, quando eu esperava uvas boas? 
Pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha: 
Derrubarei a sua cerca, para que ela seja transformada 
em pasto; derrubarei o seu muro, para que seja pisotea-
da. Farei dela um terreno baldio; não será podada nem 
capinada; espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. 
Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva 
sobre ela.”

Isaías 5:1-6

N a canção da vinha, descrita no livro de Isaías, 
vemos uma plantação feita pelo próprio Deus. 
Ele mesmo plantou as melhores videiras na en-

costa de uma fértil colina, com a qual também podemos ser 
comparados. O Senhor sempre semeia em nossas vidas o seu 
amor, a sua Palavra, o seu carinho, a sua paciência, enfim, 
todos os seus atributos. Cava a terra, tira as pedras e planta o 
que há de melhor, pois acredita em nós.
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Que lindo é o amor de Deus. O Pai, o agricultor, investe em 
nosso espírito e espera pacientemente até brotarmos. A sua 
expectativa é que os frutos sejam bons. Ele quer que produ-
zamos uvas boas. Esse é o “amor que tudo crê”. No original, 
essa expressão significa “o amor crê o melhor a respeito de 
qualquer pessoa”

“O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não 
se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura 
seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. 
O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a 
verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.”

1 Coríntios 13:4-7

Se você deseja ser um adorador de Deus, se quer ser acha-
do nessa condição, saiba que Ele também deseja te encontrar 
assim, dentro do seu amor, da sua santidade, da sua vida. O 
Senhor espera - muito mais do que nós - que a terra do nosso 
coração seja como um barro mole e sejamos vasos que possam 
ser moldados.

PROCESSO DE PRENSA

Percebemos, na canção da vinha, a construção de um tan-
que de prensar uvas. Elas passariam ali no processo para que 
fossem transformadas em suco. O vinho é um símbolo do Es-
pírito Santo em nós e o local onde os frutos eram prensados 
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se refere à reserva que deve haver em nossas vidas. Fala de 
depósitos, nos quais outros virão para beber. Jesus disse:

“Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. 
Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta; 
e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ain-
da... Eu sou a videira; vocês são os ramos. Se alguém per-
manecer em mim e Eu nele, esse dará muito fruto; pois, 
sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma.”

João 15:1 e 2, 5

Nós fomos enxertados nessa videira. Que grande motivo 
para sermos adoradores! Não éramos judeus israelitas, mas 
fomos adotados pelo Senhor e transformados em filhos. Jesus 
espera que sejamos frutíferos. Se estivermos ligados a Ele, algo 
fluirá de nós! Somos um lugar aonde o Espírito Santo de Deus 
virá para fabricar o vinho e também as suas essências.

Todo adorador deve desejar muito que o Senhor cave a 
terra do seu coração, adubando-a com a verdade. Mais do que 
isso, que ela esteja irrigada através do seu Espírito Santo e que 
Jesus limpe-a das pedras. Esse processo em nós costuma doer 
muito. Isso exige entrega e, muitas vezes, a perda.

Jesus afirmou: “Quem perder a sua vida por amor de mim 
achá-la-á” (Mateus 10:39). Nesse processo de construir em 
nós um jardim, é possível que o agricultor cave os nossos co-
rações e encontre muitas situações ocultas e enterradas. Elas 
precisarão ser limpas. Isso significa deixar o Espírito Santo ti-
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rar tudo o que o impede de fluir em nós, como amizades que 
não nos edificam, relacionamentos errados, hábitos indevidos 
aos santos, entre outros.

O verdadeiro adorador preocupa-se com o seu relaciona-
mento com Deus. No livro de Cantares, há um versículo que fala 
das raposas e da preocupação da noiva com elas, pois sua vinha 
e do amado estavam quase em tempo de colheita, estavam em 
flor. Quem não cuidar dos pecados que permeiam a sua vida 
está abrindo brechas para que as “raposinhas” sintam o cheiro 
das flores e entrem para roubar o que está frutificando.

“Apanhai-nos as raposas, as raposinhas, que fazem 
mal às vinhas; pois as nossas vinhas estão em flor.”

Cantares 2:15

Não é à toa que, em Mateus 26:41, está escrito “vigiai e 
orai”. No caso da vinha dos noivos, tudo havia sido feito de 
maneira correta. A terra foi arada, a semente plantada, a videi-
ra regada e, então, começou a florescer. Dar flores é um sinal 
de que também há frutos. E elas exalam perfume, atraindo o 
inimigo desejoso de roubá-lo. Portanto, além de todo o culti-
vo, devemos ser vigilantes, para não perdermos aquilo que já 
temos alcançado em Deus.

Não temos desculpas para não sermos frutíferos. Jesus 
mesmo nos orientou que, estando nEle, somos ramos, mas, 
se não produzirmos, seremos cortados. Se você e eu estamos 
ligados a Ele, com certeza, temos na Palavra do Senhor nosso 
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deleite, nossa satisfação. Somos, então, como árvores planta-
das junto às águas. No tempo certo, daremos frutos e nossas 
folhas jamais murcharão.

“Bem-aventurado o homem que não anda segundo o 
conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos peca-
dores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, 
tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de 
dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a 
ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo; as 
suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará.”

Salmos 1:1-3

“José é uma árvore frutífera, árvore frutífera à beira 
de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro.”

Gênesis 49:22

É sempre na Palavra que o adorador busca os elementos 
que proporcionarão na sua vida e no seu caráter mudanças, 
que lhe fará cada vez mais parecido com Jesus. Muitas ve-
zes, precisaremos de confronto, assim como todo jardim ne-
cessita ser podado. O tempo da poda sempre chegará. Mas, se 
quisermos ser de fato adoradores, teremos que deixar sermos 
moldados.

O objetivo de um jardineiro ao fazer podas não é maltra-
tar a árvore, mas garantir que ela tenha um crescimento mais 
sadio e viçoso. Algumas vezes, é preciso tirar folhas e galhos 
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velhos, desnecessários para uma nova safra ou mesmo um flo-
rescimento. Assim, a frutificação acontece com melhores re-
sultados. E, no que se refere a nós, isso quer dizer mais frutos 
espirituais, glorificando o Senhor através de nossas vidas.

O adorador faz de Deus a torre dentro do seu espírito. Esta 
o colocará em um lugar alto, acima de seus inimigos e de suas 
circunstâncias. Sendo assim, ele não ouvirá as sugestões do 
diabo, deixando que entrem no solo do seu coração pecados 
que o afastarão do seu Senhor.

A expressão “torre forte” fala de um lugar alto, de onde 
podemos ver, como a águia, a maiores distâncias. Essa estru-
tura era construída para que a sentinela impedisse a entrada 
de animais que devastavam os campos. Deus também constrói 
algo assim, para que se cuide de sua plantação. Está escrito:

“Pois tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte con-
tra o inimigo.”

Salmos 61:3

“O nome do Senhor é uma torre forte; os justos cor-
rem para ela e estão seguros.”

Provérbios 18:10
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O PRECIOSO VITICULTOR

“Só restou a cidade de Sião como tenda numa vinha, como 
abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada.”

Isaías 1:8

DEUS PAI Agricultor – conhecedor da terra.
JESUS Filho – a videira que o Pai plantou.

ESPÍRITO SANTO Viticultor, que trabalha para o agri-
cultor nos ramos que estão ligados à 
videira.

Muitos anos atrás, em Israel, os viticultores armavam ten-
das e moravam nas vinhas. Além das torres de sentinela, eram 
construídos abrigos nas plantações. Havia muito cuidado, não 
é mesmo? Com certeza, existia uma enorme responsabilidade 
de cuidar das uvas, de colher no tempo certo e de não deixar 
que a chuva, o sol ou qualquer outro contratempo danificasse 
a colheita.

As vinhas eram preciosas em Israel. Não é a toa que, algu-
mas vezes, fomos comparados a elas na Bíblia. Também somos 
preciosos e o Senhor dessa plantação enviou o seu Espírito 
para habitar dentro de nós. Com amor, Deus cuida de cada se-
mente que cai no solo dos nossos corações, até que se tornem 
frutos agradáveis.

Deus, o agricultor, enviou o Espírito Santo, para cuidar, au-
xiliar e guardar as suas plantações. Ele, o Pai, é o dono de um 
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enorme campo, onde existem muitas propriedades exclusivas. 
O Espírito cuida delas. É o advogado que intercede pelas cau-
sas do Pai e do Filho.

Pode ser que alguns de nós ainda não tenhamos visto a 
abundância de frutos na nossa vida. É provável que estejamos 
como a noiva no livro de Cantares: “Da minha própria vinha, 
porém, não pude cuidar!” (capítulo 1, versículo 6). Deixe-me 
dizer algo que tem transformado minha vida: Realmente, eu 
não posso cuidar de mim mesma! Não posso cuidar da vinha 
que Deus plantou em mim!

Alguém pode se perguntar: O que é esta vinha? Eu diria 
que é a vida dEle em nós! É a presença do Espírito Santo, que 
precisa ser desenvolvida através de um relacionamento pessoal.

Tenho entendido que em todas as áreas de nossa vida de-
pendemos completamente do viticultor, o Espírito Santo. Ele 
mesmo deseja, o tempo todo, se relacionar e falar conosco. 
Para isso, muitas vezes, precisaremos nos aquietar. Talvez em 
um quarto fechado, em um local distante, em um monte ou 
simplesmente na sala de nossa casa. Mas precisamos de um 
lugar de encontro que seja favorável a essa relação.

Deus mora em nós e nos escolheu para sermos sua habita-
ção. O objetivo talvez seja exatamente o dos antigos viticulto-
res, uma vez que morar dentro da plantação trazia uma série 
de benefícios. Eles acompanhavam o crescimento de perto e 
ficavam ali até que os frutos cumprissem seus propósitos. As-
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sim, o Senhor enviou o seu Espírito Santo, que nos guiará a 
toda verdade.

Nem sempre conseguimos ser adoradores como gostaría-
mos. Até nos esforçamos e tentamos. Mas é como Paulo disse:

“Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal 
que não quero fazer, esse eu continuo fazendo.”

Romanos 7:19

O Espírito Santo sempre irá esperar o melhor de mim e de 
você. Somos a sua vinha particular, o seu jardim fechado. En-
tão, apenas Ele nos ensina a adorar em espírito e em verdade. 
Se entendermos isso, nossa vida de adorador, filho de Deus e 
de amigo que Ele quer que sejamos. Nada nela continuará da 
maneira que está.

Não podemos cuidar de nós mesmos, não podemos fazer 
nada por força e não precisamos viver tentando. Por mais que 
tentemos, jamais alcançaremos algo do Pai por nossos pró-
prios esforços. O que temos vem pela graça dEle, que fez tudo 
por você e por mim. Aleluia! O que precisamos é prosseguir 
em conhecer o Senhor.

Ao entregarmos nosso coração a Jesus, recebemos pela 
graça a salvação e o privilégio de ter o Espírito Santo. Além de 
fazer de nós a sua morada, Ele pode nos auxiliar, nos ajudar, 
advogar as nossas causas e interceder em nosso favor diante 
do Pai.
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O Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus que habi-
ta em nós, que cuida do nosso coração e do nosso interior, 
uma vez que não podemos cuidar. Não há ninguém como Ele, 
que jamais desistirá de nós. Pelo contrário, sempre tentará nos 
conquistar e nos trazer para mais perto de Jesus. Não importa 
como estejamos!

É necessário que haja em nós uma disposição de fazer dEle 
o Senhor de tudo o que pensamos, do nosso presente, do nos-
so futuro, das nossas atitudes, do que falamos e também das 
nossas decisões.

UMA SEMENTE FOI PLANTADA

O assunto adoração é algo que mexe comigo profunda-
mente. No inicio de minha caminhada cristã, eu não fazia no-
ção do que isso significava, mas tive experiências com Deus 
que me levaram para mais perto dEle. Embora tenha nascido 
em um lar evangélico, não entendia sobre o assunto, porém, 
em determinado momento, passei a me relacionar mais perto 
do Senhor.

Eu tinha sede de estar intimamente ligada ao Espírito San-
to. Então, passei a buscar isso. Tinha anseio de conhecê-lo e 
ainda tenho! Não sabia que tinha vontade de ser uma adora-
dora e não sabia como adorar a Deus. Mas gostava de ficar no 
meu quarto, ouvindo e cantando músicas de adoração a Deus. 
Ouvia os discos que meu pai, o pastor José Rodrigues, compra-
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va naquela época, como Grupo Logos e Vencedores por Cristo. 
Depois, vieram Asaph Borba e outros.

Aquelas canções marcaram para sempre minha vida e his-
tória. Hoje, tenho a alegria de ver meus filhos sendo edificados 
com elas. Apesar de tanta gente nova no ramo da música evan-
gélica e tantos adoradores que nasceram ao longo dos anos, eu 
ainda as ouço. E minha família adora junto!

Lembro-me de sempre tentar tocar o piano ou o violão que 
tínhamos em casa e sei que ali, apesar de todas as imperfei-
ções, Deus me observava. Ele sempre nos observa. Não impor-
ta quem você seja, o que tenha ou deixe de ter, nem de onde 
venha a sua família. O Senhor está interessado mesmo é no 
seu coração e sabe o quanto quer dEle.

Nós determinamos o quanto receberemos de Deus, pois 
sua medida é infinita. Não tem limites. Sempre haverá mais, se 
o buscarmos. Naquela época, eu dizia em meu coração: “Quero 
ser uma adoradora!”. Muitos anos se passaram e a sede por Ele 
aumentava mais e mais.

Eu via e ouvia meus pais orando e buscando a Deus. Quan-
tas vezes ouvi gemidos espirituais dentro do seu quarto e meu 
desejo era participar daquelas coisas. E Jesus viu o meu cora-
ção. Ele vê nossos desejos por mais da sua presença. Se um 
filho pedir o seu Espírito, Ele dará.

Os anos se passaram e chegou um tempo em que tomei a 
decisão de me entregar ao Espírito Santo, incansavelmente. 
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Comecei a aprender a prática da vida no Espírito através da 
oração em línguas para edificação pessoal, da confissão e da 
meditação na Palavra, de jejuns e de algo que me ensinou tre-
mendamente a andar em alegria e vitória, o louvor.

A partir dali, fui conhecendo melhor o Espírito Santo e 
compreendendo que Jesus é o Sumo Sacerdote da nossa con-
fissão (Hebreus 3:1), ou seja, quando dizemos algo, Deus 
ouve. Percebi que deveria dizer a Palavra, pois entendi que o 
Senhor pega o que dizemos e faz daquilo uma árvore. Eu co-
meçara um tempo novo em minha vida.

Certa vez, procurei o pastor Eber Rodrigues, meu irmão, 
para dizer que estava com uma enfermidade e que não aguen-
tava mais. Cheguei a pensar em fazer uma cirurgia. Nunca me 
esquecerei daquele dia! Ele, então, me disse: “Você vai orar 
uma hora por dia em línguas e confessar a Palavra na área da 
cura também por uma hora”. Eu obedeci. Comecei a orar e a 
falar versículos da Bíblia a respeito do que almejava.

A Bíblia diz que Cristo levou as nossas enfermidades. Eu 
declarava isso. A oração em línguas edificava a minha fé para 
que cresse nessa verdade e vivesse dela todos os dias. O resul-
tado foi que, na segunda semana dessas práticas, experimentei 
a cura! Aleluia! Hoje, após muitos anos, posso dizer: “Estou 
curada. Sou curada!”.

Então, o processo da vida no Espírito se intensificou em 
minha vida e comecei a orar em outras línguas horas por dia. 
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Aprendi que poderia fazer isso o quanto quisesse e no momen-
to que desejasse. Orava andando, cuidando de meus filhos, via-
jando, fazendo algo em minha casa ou mesmo fechada em meu 
quarto. Entendi que ali o Espírito Santo falava ao Pai em meu 
favor perfeitamente. Era o que eu precisava e ainda preciso.

“Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, 
assim suspira a minha alma por ti, ó Deus!”

Salmos 42:1

Quanto mais oramos em outras línguas, mais o Espírito 
Santo nos conduz para dentro da vontade de Deus. Jesus disse: 
“A minha casa será chamada casa de oração” (Mateus 21:13). 
Sendo assim, a oração no Espírito edifica a fé necessária para 
que se cumpra tudo o que o Senhor predestinou para nós.

E isso realmente aconteceu. Na verdade, já havia sido cura-
da lá na cruz, mas minha fé foi sendo edificada para que eu 
entrasse nessa cura. Através da oração em línguas, fui sen-
do colocada pelo Espírito Santo dentro da vontade do Senhor 
para mim. Essa prática – pela qual falamos os mistérios de 
Deus – foi me levando diretamente para a adoração!

Deixe-me explicar algo: Para que o propósito de Deus se 
cumprisse, primeiramente, o viticultor precisava trabalhar a 
terra do meu coração e o Verbo teria que encontrar em mim 
um vaso moldável. Quando, há muitos anos, disse “Quero ser 
uma adoradora”, na verdade, era o Espírito Santo que estava 
proclamando ao meu espírito a Palavra, criadora de todas as 
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coisas. Ele faria daquela semente a árvore que sonhou que 
eu fosse!

Deus sempre nos mostrará, de uma forma ou de outra, em 
lugares diversos e em momentos inesperados, a sua vontade. 
Só precisaremos estar atentos.

A semente plantada só começou a tomar uma proporção 
bem maior quando eu comecei a me entregar ao Espírito San-
to, orando em outras línguas muitas e muitas horas. Não se 
assuste, mas literalmente parece que saí de um carro e entrei 
em um avião. As coisas começaram a acontecer na minha vida 
numa velocidade incrível!

O nosso Deus é dinâmico. Ele se move em nós constante-
mente. E, quando oramos na linguagem celestial, o Espírito 
Santo edifica em nossas vidas a fé necessária para vivermos e 
trazermos o Reino de Deus para a Terra.

Quantas coisas tentam nos afetar no decorrer de nossas 
vidas? Quantas são as situações e quantos são os desafios? 
Somos feridos, nos machucamos com as pedras no meio do 
caminho, com pessoas que não nos compreenderam, mas tam-
bém não foram compreendidas. Sofremos decepções das mais 
variadas, além de fracassos.

Certa vez, uma amiga me disse: “Você pode até fracassar 
no caminho percorrido, mas você não é um fracasso!”. Aleluia! 
Eu entendi que as situações ou as mais diversas circunstâncias 
não precisavam mais me afetar. Tantas vezes eu pensei ser in-
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capaz, ser despreparada para servir ao Senhor. Cantar, então, 
só por um milagre.

No passado, talvez como você, já olhei tantas vezes para 
mim mesma e disse: “Não posso, não consigo, não sou forte o 
suficiente para conquistar isto ou aquilo!”. Realmente, jamais 
poderia e poderei cuidar de minha própria vinha. Mas o Es-
pírito Santo está comigo. Tenho o viticultor. Eu o conheci e 
o tenho conhecido! É a minha cura, o meu Resgatador Fiel! 
Sinto-me como Rute nos campos de Boaz. Ele me resgatou!

Descobri que as feridas e marcas deixadas pelo passado 
não precisam mais nos afetar. E quando elas teimarem em ten-
tar nos ferir, devemos fazer o que um adorador faz: Ir para o 
Esconderijo do Altíssimo, à sombra de suas asas! O perfeito 
viticultor pode nos conduzir a esse lugar de segurança.

Jamais despreze o Espírito Santo, que está no seu interior e 
pode fazer de um cristão disposto, uma árvore frondosa e sob 
sua sombra as pessoas poderão se assentar. Nesse processo, 
muitos filhos espirituais podem ser dados para você apascen-
tar, pois o adorador ama a Jesus e quem o ama cuida do que é 
mais importante para Ele, ou seja, vidas.

A simbologia da vinha em Cantares também representava 
a noiva de Jesus. Aquela era a plantação que o rei amava. 
Assim também o Senhor nos ama. Ele espera por nós e crê 
que podemos!
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Não desista. Levante seus olhos e volte-os para o Pai de 
amor, que jamais abandonou ou abandonará você. Ele deseja 
te transformar em um jardim regado com águas, para saciar a 
muitos! E com reserva de vinho, para pôr vestes de louvor na 
vida daqueles que estão vestidos de luto.

COMO RUTE AOS PÉS 
DE BOAZ

Como Rute aos pés de Boaz,

Uma noite inteira

Quero ficar aos teus pés.

Vou me preparar, me perfumar

Pra te encontrar na eira

E permanecer ao teu lado.

DE BOAZ
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Uvas boas ou uvas
azedas?

C A P Í T U L O  3
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“Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha 
feito? Então, por que só produziu uvas azedas, quando eu 
esperava uvas boas?”

Isaías 5:4

O contexto desse trecho bíblico era que Israel estava 
revoltada com o Senhor. A nação estava cheia de 
pecados. Ela havia abandonado, desprezado, rejei-

tado a Deus e o resultado disso foram corações feridos, ver-
gões e ferimentos abertos. A terra estava devastada, as cidades 
destruídas e os seus campos tomados por estrangeiros.

Israel era a plantação que Jesus amava. Por isso, fez a apo-
logia entre aquelas pessoas e as uvas. O Senhor esperou expe-
rimentar dos seus filhos frutos doces, mas só encontrou azedos 
e amargos. Foram contaminados. O povo se embriagou com as 
coisas da Terra, foi para o exílio, acabou preso e ficou cativo, 
pois não se importou com os atos de Deus. Então, Ele convidou 
a nação a um arrependimento.

“Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos 
atos de diante dos meus olhos; cessai de fazer mal.”

Isaías 1:16

Tal qual no passado, não podemos nos esquecer do arre-
pendimento. É necessário que tenhamos esse tipo de atitu-
de em relação às más obras, às imoralidades, às mentiras, às 
amarguras, ao ódio, àquilo que nos separa do Senhor e a tudo 
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o que é contrário à sua Palavra e à sua natureza. Se Israel 
estivesse disposto a obedecer e a se arrepender, Ele lhes daria 
o melhor.

Como podem ser contaminadas as uvas que Deus planta 
na terra do coração? Aquele fruto era um sinal de alegria e 
abundância para Israel e representa as bênçãos que Deus nos 
dá, ou seja, dons, talentos, músicas, composições e riquezas 
espirituais depositadas em nosso ser. Veja o que Jesus ensinou 
sobre a adoração e a contaminação:

“Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Je-
rusalém, foram a Jesus e perguntaram: Por que os seus 
discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? 
Pois não lavam as mãos antes de comer! Respondeu Je-
sus: E por que vocês transgridem o mandamento de Deus 
por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: ‘Honra 
teu pai e tua mãe’ e ‘Quem amaldiçoar seu pai ou sua 
mãe terá que ser executado’. Mas vocês afirmam que, se 
alguém disser a seu pai ou a sua mãe: ‘Qualquer ajuda 
que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedica-
da a Deus’, ele não está mais obrigado a ‘honrar seu pai’ 
dessa forma. Assim, por causa da tradição, vocês anu-
lam a Palavra de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaí-
as acerca de vocês, dizendo: ‘Este povo me honra com os 
lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me 
adoram; seus ensinamentos não passam de regras ensi-
nadas por homens’... O que entra pela boca não torna o 
homem ‘impuro’; mas o que sai de sua boca, isto o torna 
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‘impuro’. Então, os discípulos se aproximaram dEle e per-
guntaram: Sabes que os fariseus ficaram ofendidos quan-
do ouviram isso? Ele respondeu: Toda planta que meu 
Pai celestial não plantou será arrancada pelas raízes. 
Deixem-nos. Eles são guias cegos. Se um cego conduzir 
outro cego, ambos cairão num buraco... Não percebem 
que o que entra pela boca vai para o estômago e mais 
tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do 
coração e são essas que tornam o homem ‘impuro’. Pois 
do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os 
adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos 
testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem 
‘impuro’; mas o comer sem lavar as mãos não o torna 
‘impuro’.”

Mateus 15:1-20

Na ocasião relatada, os fariseus argumentaram com Jesus 
a respeito da tradição dos líderes religiosos, pois os seus dis-
cípulos não lavavam as mãos antes de comer, contrariando os 
costumes. Veja o quanto é sério o que Cristo estava querendo 
ensinar: Ou a adoração que sai do nosso coração é sincera, 
doce e sobe como um aroma suave ou ela é falsa, mal cheirosa 
e desagradável, como uvas azedas, e Deus não poderá se sa-
ciar dela.

Deus está à procura de adoradores, enquanto as pessoas 
procuram algo que as preencha, pois estão vazias por dentro. 
A tradição já se tornou cansativa para o mundo. Os rituais 
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têm trazido para milhares apenas um desgaste. Há muita gen-
te cansada disso, que acontece, por vezes, dentro das Igrejas 
evangélicas. Somente a verdade é capaz de libertar e descon-
taminar corações envenenados. Apenas ela pode trazer vida a 
terras secas.

O Senhor plantou as melhores videiras. Mas o que tem sido 
feito com as bênçãos espirituais que Deus nos tem confiado? 
Ele sempre plantará o melhor. E o que faremos com isso? Os 
fariseus cumpriam rituais religiosos, mas não davam valor à 
Palavra; eles ensinavam as pessoas, mas anulavam as verdades 
do Alto, por causa de seus interesses pessoais.

No texto do Evangelho de Mateus, vemos que esses reli-
giosos não queriam dar dinheiro para seus pais (não queriam 
honrar) porque eram avarentos, mas também não queriam dar 
oferta ao Senhor. Com essa atitude, eles anularam as Escri-
turas, pois Deus mandou que honrássemos pai e mãe. Como 
alguém pode adorar assim? Os corações daqueles homens, na 
verdade, estavam cheios de pecados, pois falavam aquilo que 
era contrário à Palavra.

Se o que sai da sua boca não está de acordo com a Bíblia, 
ainda que você diga que está louvando a Deus, adorando a Ele 
ou dando uma oferta, de nenhuma forma, será aceito. A adora-
ção se torna vã e inútil quando a Palavra é anulada. Nesse con-
texto, canções serão apenas palavras da boca para fora, ainda 
que sejam aparentemente bonitas e impressionem, mas tais coi-
sas não estarão saindo de um coração puro ou descontaminado.
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Aqueles fariseus acharam uma desculpa para não obede-
cerem a Palavra. E ainda ensinavam isso para o povo. Assim, 
mostravam as verdadeiras intenções dos seus corações. Que 
tipo de adoração é essa que anula o que Deus diz? As pessoas 
vão aos cultos, dão ofertas ao Senhor, cantam músicas belíssi-
mas e até mesmo dançam. É muito fácil ser um religioso hipó-
crita. É muito cômodo ser crente dentro dos templos.

Adorar onde a música flui, onde os instrumentos ecoam 
notas que tocam a alma é fácil. Mas lá fora, quando os crentes 
saem da Igreja, Deus vê como se comportam. Ele sabe o que 
sai de nossas bocas quando as tribulações surgem ou o que 
falamos quando somos provados a ofertarmos (como no caso 
dos fariseus). O Senhor nos conhece na intimidade de nossas 
casas, dentro de nossos quartos, nas costas do patrão ou até 
mesmo quando estamos longe do pastor.

Que tipo de noiva o Senhor vem buscar? Aquela que não 
pratica as Escrituras? Aquela que anula a Palavra com mur-
murações ou conversas torpes e vãs, que difama seus irmãos e 
que não busca a unidade do corpo de Cristo? É claro que não. 
Aliás, a essas pessoas, tão focadas na religião e não na santida-
de, Jesus chamou de guias cegos, pois os olhos são a lâmpada 
do corpo. Se eles forem bons, todo o resto será luminoso; se 
forem maus, o restante estará em trevas (Mateus 6:22 e 23).

Geralmente, as pessoas que não têm luz em seus olhos são 
negativas. Com maior facilidade, veem o cisco no olho do ir-
mão. Jesus nos advertiu que, sem as traves, ou seja, sem os 
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empecilhos na visão, poderemos conceber tudo de maneira 
mais clara. É possível ver os outros como Ele vê.

O Mestre enxerga a humanidade com amor. Ele acredita 
em mim e em você. Os fariseus, contudo, só conseguiam ver 
que seus irmãos não lavavam as mãos. Imediatamente, saiu 
maldade de suas bocas, pois a cegueira também contaminou 
os seus lábios. Sobre isso, é importante dizer que, se alguém 
está em trevas, certamente é porque anulou a Palavra de Deus.

A Bíblia diz que os fariseus ficaram ofendidos com Jesus. 
Sim, os religiosos sempre terão problemas com a verdade, afi-
nal, suas bocas não declaram as Escrituras. Na terra dos seus 
corações, há toda sorte de árvores que o Pai não plantou, além 
de ervas daninhas, como maus pensamentos, adultérios, imo-
ralidades sexuais, roubos, falsos testemunhos e calúnias. To-
das essas coisas tornam o homem impuro.

Quando anulamos a Palavra, não confessando a verdade 
com nossos lábios, acabamos falando o que não deveríamos 
falar e as árvores más que o Pai não plantou nascem no nos-
so interior e tomam corpo. Assim, nos tornamos incapazes de 
adorar ao Senhor, pois estamos longe da sua presença e conta-
minados. Só poderemos produzir uvas azedas. Deus não pode 
beber o vinho de corações assim.

Um jardim que não produz o que deveria precisa de poda 
e limpeza. Por isso, toda árvore que o Pai celestial não plantou 
será arrancada pelas raízes. É necessário deixar que o Senhor 



DE VOLTA AO JARDIM 45

nos transforme pela ação do Espírito Santo. Deixe que Ele faça 
isso em você. Torne-se um verdadeiro adorador, através daquilo 
que sai da sua boca. Fale a Palavra! Ao invés de dizer coisas para 
se contaminar, ore em línguas! A plantação boa dá fruto bom.

Como jardins de Deus e noivas do Senhor, nós não devemos 
ter corações impuros, com árvores que o Pai não plantou. De-
vemos confessar nossos pecados, deixando Ele nos limpar por 
completo. Precisamos estar atentos para o que a Palavra diz so-
bre nós, confessar as verdades contidas nela e ser praticantes.

Jesus vem buscar sua noiva santa, pura, sem as manchas 
do pecado. As uvas dela são doces e o seu vinho alegra os 
tristes, os abatidos, podendo curar os doentes e especialmente 
satisfazer o coração do seu Noivo. Por esses motivos é que de-
vemos estar de sentinela na torre, vigiando nossa vinha.



464646

PERFUME DERRAMADO

Eu não posso viver sem te adorar,

Eu não posso viver sem te adorar,

Eu não posso viver sem te adorar,

Sem te adorar.

Como um perfume derramado

É o teu nome, é o teu nome.

Como um perfume derramado

É o teu nome, é o teu nome.

Vou derramar aos teus pés

Os meus perfumes,

Aromas agradáveis, minhas fragrâncias.

Eu vou te dar algo que me custe,

Eu vou te dar algo que me custe,

Algo que me custe, algo que me custe.

PERFUME DERRAMADO
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Quando o noivo vem 
ao jardim

C A P Í T U L O  4
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“O meu amado desceu ao seu jardim, aos seus cantei-
ros de especiarias, para descansar e colher lírios.”

Cantares 6:2

O livro de Cantares é uma apologia ao relacionamen-
to entre Jesus e a Igreja. Ele retrata o amor en-
tre os noivos e uma intimidade santa e totalmente 

possível entre o Senhor e nós. Em determinado momento do 
texto, o noivo desceu ao jardim para ter comunhão com sua 
amada. Ali, ele colheu lírios, bebeu leite, mel e vinho. Também 
recebeu de sua noiva perfumes e frutos de todas as espécies. 
Naquele lugar, se saciou. Foi-lhe agradável estar lá.

Precisamos ser um lugar assim para nosso Noivo, onde ele 
queira estar. Algumas vezes, contudo, nos distraímos e perde-
mos a oportunidade de servir a Deus nesse sentido. Certa vez, 
Jesus foi a uma figueira, mas não havia frutos. Sentia fome, 
mas ela nada podia lhe oferecer, pois não era tempo de figos. 
A Palavra diz que o Senhor amaldiçoou aquela árvore.

“De manhã, voltando para a cidade, teve fome; e, 
avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela 
e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais 
nasça fruto de ti! E a figueira secou imediatamente.”

Mateus 21:18 e 19

A Bíblia também é muito clara ao dizer que toda árvore 
que não frutifica deverá ser cortada. Precisamos estar atentos, 
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pois, a qualquer momento, o dono do jardim poderá visitá-lo 
e, tal como a figueira, não teremos desculpa de não produzir. 
O que o Noivo hoje vem colher é o fruto do Espírito em nós.

“Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimi-
dade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança.”

Gálatas 5:22

Quando o Senhor vier ao nosso jardim, também devemos 
estar com as vestiduras certas para encontrá-lo. Apocalipse 
fala que as vestes da noiva são de linho finíssimo, que fala 
das obras de justiça que devemos praticar. Essas obras são as 
almas que ganhamos para Deus, são os atos de justiça que 
praticamos aos necessitados. Falam ainda de nosso louvor e 
adoração, puros, sinceros e aceitáveis.

ADÃO NO JARDIM

“E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei 
com medo, porque estava nu; por isso me escondi.”

Gênesis 3:10

Como já citamos anteriormente, Adão e Eva tinham um 
relacionamento íntimo e pessoal com Deus no Éden. Porém, 
como sabemos, eles o desobedeceram. Embora na sua onisci-
ência o Senhor soubesse do pecado, não deixou de descer ao 
jardim no horário habitual, ao final da tarde, na viração do 
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dia. O seu coração não havia mudado em relação ao homem.

Mas Adão ouviu os passos do Senhor no jardim e, naquela 
ocasião, disse ter medo, porque estava nu, e se escondeu. Sua 
condição era terrível, pois ele havia desobedecido. O pecado 
entrara e a comunhão já não existia. Que quadro triste! Imagine 
alguém ouvir chegando quem lhe ama tanto, saber que a pessoa 
está se aproximando e se esconder por estar amedrontado.

Infelizmente, essa é a condição de quem vive pecando e 
não se arrepende. Pecados que não são confessados e que não 
são acompanhados de arrependimento sempre trarão separa-
ção entre nós e nosso Amado. O erro de Adão e Eva custaria 
sua saída do jardim.

Mas ainda que Adão tivesse pecado, ele ouviu o Senhor 
chegando ao jardim. Sabe quando você conhece muito uma 
pessoa a ponto de reconhecê-la chegando só de ouvi-la subin-
do as escadas? Assim também o primeiro homem sabia que 
aqueles passos eram de Deus. Eles lhe eram familiares.

Lembro-me de quando era criança, muitas vezes, esperava 
ansiosamente meu pai chegar em casa ao final do dia. Quando 
ele chegava ao portão, eu já sabia quem estava ali. Seus pas-
sos ao redor e dentro de casa eram inconfundíveis. Como me 
alegrava. Assim era com Adão, que disse: “Ouvi teus passos”. 
Uma intimidade havia sido construída.

Uma barreira, porém, estava sendo levantada entre eles. 
Mesmo reconhecendo a presença de Deus, o pecado levou o 
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homem a se esconder. Assim também precisamos estar aten-
tos. O Senhor virá ao nosso encontro. Talvez já tenha vindo 
muitas vezes. Estaremos atentos para ouvir seus passos? Esta-
remos prontos para sermos confrontados como Adão foi?

Há ainda outra verdade que quero abordar: Se você tem o 
Espírito Santo em sua vida, se Jesus de fato habita no seu co-
ração, Ele está mais presente do que se possa imaginar ou sen-
tir. Você tem ouvidos para ouvir? Então, perceba seus passos, 
ouça sua voz no seu interior, abra os ouvidos do seu espírito.

AS VIRGENS

“Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens 
que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do 
esposo. Cinco delas eram prudentes e cinco loucas. As lou-
cas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite con-
sigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, 
com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosqueneja-
ram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um 
clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, to-
das aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas 
lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do 
vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas 
as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que 
nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e com-
prai-o para vós.”

Mateus 25:1-9
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No texto acima, vemos uma das parábolas mais usadas 
nos púlpitos, mesmo porque traz em si vários ensinamentos. 
Baseado nela, já ouvimos falar sobre arrebatamento, oração, 
vigilância. Enfim, de fato é bem profunda. Mas o que quero me 
ater aqui é para algo que me chamou a atenção. Na história, 
antes do noivo chegar, as 10 moças ouviram o anúncio de que 
ele estaria a caminho. Porém, apenas a metade se preparou 
para recebê-lo.

Assim como Adão, elas souberam, de alguma forma, que o 
Senhor estava chegando. Cinco das 10 virgens se deixaram ven-
cer pelo sono, pelo cansaço ou pela acomodação. Quando chegou 
a hora do encontro, não puderam desfrutar dele. Ouviram o noi-
vo, tinham vasilhas, mas não tinham reserva de óleo para suas 
lâmpadas. Que possamos ser como as outras cinco mulheres, as 
prudentes, que estavam atentas ao chamado e se preparam.

O número cinco, na Bíblia, fala de graça. E necessitamos 
dela para nos encontrar com o Senhor. Há uma chance para 
nós. O caminho está aberto para os que quiserem. Quando 
falo disso, não estou me referindo à vontade, mas a ter atitude 
de se preparar para vê-lo. Estou falando de ter uma reserva 
de azeite, através da vida de oração, arrependimento, atos de 
justiça e adoração.

A perseverança é uma chave de vitória. Permaneça bus-
cando ao Senhor. Crie o hábito de estar a sós com Deus. Leia 
a Bíblia e medite nela. Não espere ter vontade, pois a fé não 
é exercida por sentimentos - ela é uma atitude daqueles que 
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buscam ter suas vidas mudadas, daqueles que não têm seus 
olhos voltados para as dificuldades.

Muitos dos que não permanecem buscando a Deus são pes-
soas que entram em seus quartos para orar ou adorar, mas 
querendo “sentir”. Sempre querem que algo estrondoso acon-
teça, como, por exemplo, que um raio caia do céu, que uma 
grande luz invada aquele lugar ou coisas desse tipo. Isso pode 
até acontecer, mas o que o Senhor quer é ver fé em nós. Sem 
ela, é impossível que o agrademos, como está escrito em He-
breus 11:6.

A Bíblia diz que quem se aproxima de Deus necessita crer 
que Ele existe. A primeira atitude que devemos ter é ir à sua pre-
sença e a segunda é ter fé. Não podemos nos achegar ao Senhor, 
incrédulos, com incertezas no coração ou com dúvidas a respei-
to do seu amor para conosco. A Palavra diz que os ouvidos dEle 
estão abertos para nos ouvir. E ainda há uma porta disposta a se 
abrir, se batermos. Se o buscarmos, o encontremos.

Uma busca intensa e constante deve existir, dia após dia. 
Ainda que nada aconteça, pois chegará um tempo em que o 
próprio Deus irá nos ensinar como nos relacionarmos da ma-
neira certa. Adoremos com fé, fiquemos em sua presença, sem 
esperarmos momentos de êxtase. Apenas � quemos diante do 
Senhor e o adoremos e Ele nos atenderá. Adoremos porque 
sabemos que devemos fazê-lo. E Ele atenderá.

Buscar ao Senhor é o que devemos fazer no sentido prático 
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do que foi falado sobre nos preparar para encontrar o Noivo. 
Assim, estaremos atendendo o seu chamado. E, no grande e 
glorioso dia em que Ele, enfim, vier nos buscar, nos encontrará 
com nossas botijas cheias de azeite. Teremos reservas de óleo 
para nossas lâmpadas.

A NOIVA

“Eu estava quase dormindo, mas o meu coração esta-
va acordado. Escutem! O meu amado está batendo.”

Cantares 5:2

Ao lermos o livro de Cantares, é nítido todo o enredo de 
amor, paixão e companheirismo entre o casal. Uma cena em 
particular me chama a atenção. Ao cair da noite, os dois se 
separaram, mas a saudade e o desejo de estar perto de sua 
amada levaram o noivo até ela.

A Bíblia descreve que a noiva adormeceu, mas seu coração 
estava acordado e, portanto, pôde ouvir o noivo batendo à 
porta. É exatamente assim que nós devemos estar, atentos e 
com o nosso espírito de prontidão. E isso é possível através do 
Espírito Santo.

Só podemos ter comunhão com Deus desta maneira. É 
quando nos relacionamos com o Espírito Santo que recebemos 
óleo. Se, por alguma situação de pecado, perdermos isso, será 
necessário e urgente o arrependimento e o retorno ao relacio-
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namento com Ele.

Porém, o que quero salientar nos três exemplos usados é 
que todas as personagens em destaque ouviram. Todos foram 
convocados a atenderem a um chamado. Todos deveriam estar 
preparados para um encontro. Se o Noivo Jesus chegar hoje, 
como nos encontrará? Quais sentimentos Ele irá sondar em 
nós? Medo, ansiedade, alegria, desespero, paz?

A nossa alma sempre se voltará para as circunstâncias ne-
gativas. Assim, em todo o tempo, tentará nos dizer que Deus 
não está conosco. Ela, de maneira constante, soprará aos ou-
vidos do nosso coração que não iremos conseguir, que as situ-
ações nunca deverão mudar. Nossas emoções, nossa carne e 
nosso “eu” são os maiores empecilhos que temos para sermos 
adoradores de fato.

Para adorar, é necessário simplesmente crer e não duvidar. 
É pela fé que conhecemos o Deus a quem estamos servindo. A 
Bíblia diz que devemos nos achegar junto ao Trono da Graça, 
com ousadia e inteira confiança.

“Cheguemos, pois, com confiança ao Trono da Graça, 
para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, 
a fim de sermos ajudados em tempo oportuno.”

Hebreus 4:16
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COMUNHÃO RESGATADA

Adão e Eva foram expulsos da comunhão com o Senhor 
por causa da desobediência. Hoje, esta não é mais a nossa 
condição. Deus enviou Jesus à cruz para tornar esse relaciona-
mento possível novamente! Aleluia! Somos o tesouro pessoal 
dEle, que quer fazer de nós um depósito de suas riquezas.

À medida que o coração do homem for sendo cultivado e 
trabalhado pelo Espírito Santo, muitas dessas riquezas serão 
reveladas ao seu espírito. Isso ocorre para que o nome do Se-
nhor seja glorificado, para que outras pessoas sejam alimenta-
das através de nossas vidas.

Na cruz, todas as maldições que eram contra nós foram 
canceladas. A comunhão foi restaurada e temos acesso direto 
ao Trono de Deus, ao Espírito Santo e a Jesus, nosso Noivo, 
resgatador, irmão mais velho, aquele que pagou um alto preço 
para estar, todos os dias e em todo tempo, ao nosso lado. En-
tre, portanto, nesse lugar de intimidade, pela fé. Creia!

Jesus chegará em nossas vidas. Haverá o momento em que 
Ele virá comer do que estivermos produzindo. Se fomos enxer-
tados nEle, que é a videira verdadeira, a sua seiva estará em 
nós e não há porque não frutificarmos. Daremos fruto a tempo 
e fora de tempo.

Enquanto Jesus viveu nessa Terra, sempre alimentou os fa-
mintos. Hoje, se mantivermos um relacionamento vivo com o 
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Senhor, seremos como Ele é e teremos dentro de nós um de-
pósito para aqueles que se achegarem. Certa vez, os discípulos 
disseram para Cristo despedir uma multidão faminta. Sua res-
posta foi à altura daquilo que, nos dias atuais, espera de nós:

“Chegada a tarde, aproximaram-se dEle os discípulos, 
dizendo: O lugar é deserto e a hora é já passada; despede 
as multidões, para que vão às aldeias e comprem o que 
comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam ir embora; 
dai-lhes vós de comer.”

Mateus 14:15 e 16

É essa postura que o Senhor espera que tenhamos quando 
um faminto nos procurar, que tenhamos alimento para ofe-
recer. Afinal, somos o seu jardim, estamos fartos e os neces-
sitados virão para comer. Somos a provisão do Alto para esta 
Terra. Se tivermos fé, os pães, os peixes e tudo o que for neces-
sário para sermos o celeiro de Deus se multiplicarão em nossas 
mãos. A sequidão também não fará parte de nós.

A Palavra diz que as folhas do homem que está plantado 
junto às correntes de águas não murcham. São sempre verdes. 
Além disso, tudo quanto essa pessoa faz será bem sucedido. 
Deus quer que vejamos a nós mesmos como Ele nos vê, ou 
seja, como uma árvore que dá seus frutos mês a mês. Como o 
Senhor foi, seremos também.

Somos o jardim, o lugar que Deus criou. Assim como Ele ti-
nha comunhão com Adão, virá em nossas vidas em momentos 
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que, muitas vezes, não esperamos, das mais variadas formas, 
para se deixar conhecer por nós. E precisamos também nos 
fazer conhecidos dEle. Que o Senhor nos livre de estarmos no 
meio daqueles que um dia ouvirão: “Não vos conheço!”.

Ele te conhece?

O SENHOR ME CHAMOU?

“O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a 
direção de Eli; naqueles dias, raramente o Senhor falava 
e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos 
olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia 
mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A 
lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel 
estava deitado no Santuário do Senhor, onde se encon-
trava a arca de Deus. Então, o Senhor chamou Samuel. 
Samuel respondeu: Estou aqui... Ora, Samuel ainda não 
conhecia o Senhor. A Palavra do Senhor ainda não lhe 
havia sido revelada.”

1 Samuel 3:1-4,7

Acabamos de ler a descrição de alguém que ouviu e apren-
deu a responder ao chamado. Samuel era um servo e, desde 
a tenra idade, sabia guardar e cultivar aquilo que recebeu do 
Alto. Para nos relacionarmos com Ele, não basta ter um cora-
ção de adorador, nem sermos admiradores de grandes homens 
e mulheres. Aliás, admirar não nos colocará no mesmo nível 
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de conquista. O que precisamos é estar prontos para ouvir 
Deus nos chamar e ter disposição para dizer: “Eis-me aqui. O 
Senhor me chamou?”

Particularmente, amo a história de Samuel e, às vezes, me 
identifico com aquele menino, que no seu coração decidiu ser-
vir a Deus ainda criança. O Senhor lhe confiou segredos e res-
ponsabilidades. Foi ele quem ungiu a Davi, que, por sinal, o 
respeitava muito. O rei sabia que, quando pequeno, o profeta 
fora entregue por sua mãe para morar no templo. Quem sabe 
também não gostaria de ter usufruído do mesmo privilégio.

Samuel dormia no santuário e velava pela presença do Se-
nhor. Sabia que Ele estava ali. Então, repousava onde a arca da 
aliança estava. Eu e você também precisamos ter um coração 
em quem o Pai possa confiar. Não importa o quanto o conhe-
çamos, que Deus tenha confiança em nós quando nos chamar, 
pois espera que nos acheguemos, que o sirvamos e que viva-
mos em intensa consagração de vida.

Ao lermos a história do sacerdote que antecedeu Samuel, 
vemos que Deus precisava levantar outro que lhe fosse fiel. 
Antes que a sua luz fosse apagada de entre o povo, Ele esco-
lheu alguém capaz de servir e frutificar em santidade. Quando 
veio o chamado, o profeta era apenas um menino, que nem 
conhecia a sua voz. Tinha apenas a disposição de ouvir e obe-
decer. Tinha apenas um coração.

“E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará 
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segundo o que está no meu coração e na minha mente. Edi-
ficar-lhe-ei uma casa duradoura e ele andará sempre diante 
de meu ungido.”

1 Samuel 2:35

Quantas vezes nos sentimos tão meninos quanto Samuel, 
a ponto de não sabermos discernir a voz do Senhor. Como ele, 
talvez a Palavra ainda não tenha sido revelada ao nosso co-
ração. Mas, se em nosso íntimo o quisermos muito, o próprio 
Deus plantará em nós o desejo de conhecê-lo como Ele é.

No decorrer da história, vemos que, quando o Senhor o 
chamou, Samuel não sabia de quem era aquela voz. No en-
tanto, dormia perto da arca, que fala da presença de Deus em 
nossas vidas, em nossas casas. É tremendo quando alguém va-
loriza isso mais do que qualquer outra coisa!

Temos que ouvir. Samuel ouviu a voz do Senhor. A Palavra 
ainda não lhe havia sido revelada, mas ele conhecia a história 
do povo. Naquele tempo, a lâmpada de Israel estava se apa-
gando e Deus necessitava de alguém para que fosse a sua luz 
naquele lugar e que amasse estar em sua presença. Precisava 
de quem estivesse e amasse estar na sua presença.

Embora menino, Samuel era a pessoa certa para isso. Deus 
viu que ele dormia perto da arca. Isso mostra alguém que ama-
va a sua presença. Estar ali significava ter a lâmpada acesa. 
Trazendo para o nosso contexto, estar próximo dEle indica ter 
óleo na candeia. Pessoas assim são capazes de ouvir a voz que 
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vem do Alto. A partir daí, nada mais tem importância. O Se-
nhor se torna o Tudo.

Nos dias de Samuel, raramente o Pai falava e as visões não 
eram frequentes. Eli, o sacerdote que o antecedeu, servia pe-
rante o Senhor. Naquele tempo, não eram todos que podiam 
entrar na presença de Deus, pois o Espírito Santo ainda não 
habitava no homem como habita em nós hoje. Eli, apesar da 
função que exercia e de ser um daqueles que podia ter esse 
tipo de relacionamento, tolerava o pecado dos seus filhos.

“Naquele mesmo dia, suscitarei contra Eli tudo quan-
to tenho falado contra a sua casa, começarei e acabarei. 
Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para 
sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque, 
fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu.”

1 Samuel 3:12 e 13

Deus, então, escolheu um homem e o enviou a falar com 
Eli. Isso por conta da sua atitude de não punir seus filhos como 
deveria ter feito, desonrando ao Senhor. Que tristeza! O então 
sacerdote foi complacente com o erro de seus familiares. Ja-
mais poderemos permanecer na presença do Pai em pecado 
e sem arrependimento, sem confissão, sem santificação. Esse 
deve ser um processo contínuo em nossas vidas.

O sacerdote deveria manter a lâmpada acesa no Taberná-
culo. Neste livro, não entraremos em detalhes a respeito dessa 
estrutura, mas você deve estudar sobre ela, pois é uma das 
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coisas mais lindas que a Bíblia relata.  Naquele lugar, a candeia 
não poderia se apagar. O fogo deveria estar continuamente 
sobre o altar.

Hoje, nós representamos esse Tabernáculo. A lâmpada do 
Senhor não pode se apagar em nós. Meu Deus, jamais isso 
pode acontecer! Jesus já nos disse que somos a luz desse mun-
do. Em meio à escuridão e densas trevas, somos luzeiros.

A CANDEIA EM ISRAEL

Antigamente, para funcionar, a lâmpada precisava de azei-
te, usado como combustível e que era produzido a partir da 
extração no processo de esmagamento das azeitonas. Em Isra-
el, havia um sistema para prensar os frutos e, então, produzir 
este óleo. Necessariamente, havia quatro prensadas e a última 
produzia aquele destinado a acender a candeia.

Hoje, não é diferente. Esse processo tem uma simbologia 
preciosa para nós, uma vez que fala de nossa vida com Deus. 
Somos a candeia do Senhor. Sem que a prensa venha com 
muito peso, não seremos transformados e não produziremos 
o melhor óleo. Sem que deixemos que o Espírito Santo trate 
profundamente conosco, não poderemos revelar no nosso in-
terior o precioso azeite para iluminar o mundo de tão grande 
escuridão. Os vencedores, os líderes, são formados debaixo de 
grandes pressões.

A CANDEIA EM ISRAEL
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Um dos indicativos de que portamos ou não o óleo de ilu-
minação são nossos olhos. No caso de Eli, a Bíblia declara que 
a sua visão estava se enfraquecendo. A desonra ao Senhor 
provocou isso. Como aquele sacerdote poderia manter acesa a 
lâmpada se o pecado havia entrado? Não havia azeite em meio 
a essa condição.

“A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho 
simples, também todo o teu corpo será luminoso; mas, se 
for mau, também o teu corpo será tenebroso.”

Lucas 11:34

Foi em meio a esse quadro que Deus buscou um sacerdote 
cujo coração estava puro em sua presença: Samuel. Apesar de 
menino, ele ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. 
Que tremendo!

Deus escolhe e capacita quem Ele quer. Samuel conhecia 
o princípio de autoridade. Com certeza, sabia dos pecados da 
casa de Eli, mas, em nenhum momento, o vemos quebrando 
princípios. Foi consagrado ao Senhor e agia em humildade e 
obediência.

Imaginemos Ana, sua mãe, cumprindo um voto que fizera 
a Deus, deixando seu filho no templo, em meio aos pecados 
dos filhos de Eli. O seu coração deveria ter ficado apertado, 
porque conhecia aquela situação, alvo de comentários em Isra-
el. Mas a confiança da mulher era maior do que o que estava à 
sua frente. Você já leu a oração de adoração que ela fez quan-



64

do entregou Samuel? De onde vieram palavras tão fortes?

Somente um coração adorador poderia produzir um fruto 
bom como Samuel foi. Ana era uma árvore que frutificava de 
maneira excelente. Muitas e muitas pessoas puderam provar 
disso através do seu filho. Se o Senhor viesse à sua visita, en-
contraria algo bom para se deleitar.

Samuel, por sua vez, fez jus à oração de sua mãe. Ele se 
posicionou em conhecer a Deus e pôde dizer: “Fala, Senhor, 
porque o teu servo ouve!”. Quantas vezes o Pai fala conosco e 
não somos capazes de ouvir, porque a terra do nosso coração 
está seca?

Precisamos nos relacionar com o Espírito Santo. Devemos 
entrar ao nosso quarto, estar a sós com Deus e tomar lugar aos 
seus pés, como Maria, para ouvir os seus ensinamentos. É na 
sua presença, perto da arca da aliança, que ficaremos pareci-
dos com Ele. Ali seremos frutíferos e amáveis, nos tornando 
profetas de uma geração que clama pela sua volta.

“Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos con-
duz em triunfo e por meio de nós difunde em todo lugar o 
cheiro do seu conhecimento; porque para Deus somos um 
aroma de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem.”

2 Coríntios 2:14 e 15

Apesar de Samuel não conhecer a Palavra revelada, ouviu 
uma voz que o chamava. Assim também somos nós. Não co-
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nhecemos ao Senhor na totalidade e não entendemos tudo de 
Bíblia, mas o tememos e o amamos de todo o coração. Deus 
vai chamar você! Esteja atento! Não despreze jamais a sua pre-
sença. E lembre-se que Ele está procurando adoradores.

Eu o convido para fazer essa oração: “Senhor, tu és meu 
Pai. Quero tanto ter um coração totalmente voltado para 
ti, que te agrade e te deseje profundamente. Revele a mim 
tua Palavra, para que eu te conheça. Assim como Samuel, 
quero amar a tua presença e conhecê-la. Quero ser para ti 
um jardim perfumado. Em nome de Jesus. Amém!”.
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EU DORMIA, MAS O MEU CORAÇÃO 
VELAVA

Eu dormia, mas o meu coração velava.

Eu dormia, mas o meu coração velava.

Eis o meu amado, Ele está à porta.

Eis o meu amado, Ele está à porta.

Abre, minha irmã, noiva minha.

Abre, minha irmã, noiva minha,

Pois a minha cabeça está cheia de orvalho.

Os meus cabelos, das gotas da noite.

Sua cabeça é como ouro refinado,

Suas faces são como canteiro de bálsamo

E o seu falar é muitíssimo doce.

Sim, Ele é totalmente desejável.

Vem, podes entrar.

Vem, este é o teu lugar!

Toma o trono do meu coração,

Toma o trono do meu coração,

Toma o trono do meu coração.

Ele é teu!

EU DORMIA, MAS O MEU CORAÇÃO 
VELAVA

Eu dormia, mas o meu coração velava.
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Um lugar de 
comunhão

C A P Í T U L O  5
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I magine uma grande águia em um voo bem alto, 
num dia de frescor, com sol, ar puro e bem estar. 
Conseguiu visualizar essa cena? É o que quero 

compartilhar com você agora. O que poderia nos dar uma sen-
sação de liberdade maior do que voar? Talvez a resposta possa 
ser um salto, como o de um paraquedista em queda livre. Ou 
simplesmente estar em uma montanha, em silêncio, na quietu-
de da natureza, observando as mais lindas paisagens.

Para alguns, talvez essa sensação venha ao observar as on-
das do mar quando elas vêm e vão. E ainda, quem sabe, ao se 
sentar, ao final de tarde, em um jardim perfumado de flores 
e com cantos de pássaros. Pois bem. Tudo isso é tão gostoso 
de desfrutar e eu gostaria de usar essas cenas como símbolos 
do nosso relacionamento com Deus. A verdade é que, ainda 
assim, fica difícil descrever a comunhão entre nós e o Criador, 
que é muito melhor do que as possibilidades citadas.

O relacionamento com o Senhor é algo arrebatador, belo, 
prazeroso, mais do que voar, mais do que a beleza das ondas, 
da montanha ou do que o canto dos pássaros. Por mais que 
gostemos dessas coisas, chega um momento em que precisa-
mos sair do lugar físico, seja porque a mente natural já descan-
sou o suficiente, seja porque existe algo para fazer.

Em outras palavras, esses momentos de contemplação po-
dem acalmar nossas emoções, mas jamais preencherão qual-
quer coração. Nossa alma e espírito precisam de muito mais 
do que coisas naturais. Precisamos de comunhão com Deus, 
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em um relacionamento íntimo e pessoal. Uma intensidade em 
que, quanto mais nos lançamos, mais o queremos. Quanto 
mais bebemos, mais sede temos. Quanto mais temos bebemos, 
mais temos sede.

Jesus disse à mulher samaritana que, se ela bebesse da 
água que Ele lhe desse, jamais sentiria sede (João 4:14). Esta-
va falando do Evangelho, que preencheria o vazio de uma vida 
sem sentido e sem satisfação. Quando recebemos ao Senhor e 
nascemos de novo verdadeiramente, nada mais nesse mundo 
pode nos satisfazer. Jamais precisaremos beber de outro poço, 
a não ser da Palavra de Deus, que sacia definitivamente nosso 
espírito, alma e corpo.

Aquela mulher bebeu do próprio Verbo Vivo, Jesus, a Palavra 
que falava com ela. Havia no seu interior o desejo de conhecê-lo 
mais, de ouvi-lo mais, de vê-lo mais vezes ou de simplesmente 
estar com Ele. Chamamos isso de amor, fome e sede.

É como se você subisse um morro bem inclinado, estando 
a pé, debaixo de um sol escaldante e, então, no meio da cami-
nhada ou no final dela, alguém oferecesse um copo com uma 
água bem fresca. Certamente, não iria recusar, pois não have-
ria algo melhor naquele momento. Assim também é entrar no 
lugar de comunhão com Deus. É uma proposta irrecusável!

O local do qual estou falando não é físico. Jesus o chama 
de "monte", mas não se trata de uma montanha natural, onde 
os judeus subiam para adorar. É, na verdade, o nosso próprio 
espírito, onde o Espírito Santo habita. A adoração é uma entre-
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ga de vida, de alma, de corpo, de tudo. E essa atitude só pode 
acontecer nesse lugar de acesso de Deus.

Jesus declarou à mulher samaritana que o Pai procura 
aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Como alguém 
desejaria, naturalmente falando, ficar horas e horas, noites in-
teiras, semanas ou até meses em um lugar em comunhão com 
Deus por sua própria vontade própria? Somente pela verdade 
dEle,  pela sua Palavra e seu Espírito.

Como alguém desejaria ficar horas com um Deus que não 
se vê ou que nunca se viu com olhos naturais? O que atrairia 
uma pessoa dessa forma? O que ela teria para falar com o Se-
nhor durante tanto tempo? Para alguns, isso parece loucura. 
Mas é possível.

Existem pessoas que entram para um quarto e não conse-
guem permanecer 15 minutos com Jesus. Muitos não o fazem 
e nem sabem o que é isso, porque jamais conheceram esse tipo 
de intimidade. Nunca tiveram o prazer de perder a noção do 
tempo, do dia ou mesmo do “lugar”, porque nunca souberam 
que não são dessa Terra. Assim, adorar e ter comunhão com 
Deus são práticas que estão totalmente ligadas com andar e 
conhecer a verdade.

ADORAR EM VERDADE

Algumas vezes, precisamos meditar sobre o que o Senhor 
afirmou com essa frase: “Ele busca adoradores que o adorarem 
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em verdade!”. Para mim, é muito claro que a verdade aqui 
proposta é a Palavra. Nós só adoramos da maneira proposta se 
confessarmos. Na prática, isso fala de uma vida de obediência 
aos mandamentos de Deus. Para ser um adorador, é preciso 
buscar e andar em santidade e praticar as Escrituras.

“Pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia 
e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a Pala-
vra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar 
as vossas almas. E sede cumpridores da Palavra e não 
somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.”

Tiago 1:21 e 22

A ideia de estar ligado à Palavra é estar próximo do Verbo 
Vivo, que é Jesus. Quando andamos muito com uma pessoa, 
ficamos parecidos e começamos a absorver aquilo que ela tem. 
Davi já conhecia esse segredo e escolhia com cuidado com 
quem iria se relacionar:

“Sou amigo de todos os que te temem e obedecem aos 
teus preceitos.”

Salmos 119:63

A comunhão com o Senhor construirá o seu caráter em nós. 
Quando Pedro o negou três vezes, foi identificado como cristão 
por se parecer com aqueles que andavam com Cristo. Eles cami-
nharam tão próximos durante três anos que até se pareciam, ao 
ponto dos outros identificarem as semelhanças.
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Com a comunhão, é construída em nós a excelência do 
jardim que Deus havia criado. Naquele lugar, havia:

OURO a perfeição de Cristo em você.
PEDRAS PRECIOSAS a beleza de Jesus e a força de sua 

Palavra.
SEU PERFUME algo que identifica você com Ele, 

algo que as pessoas podem sentir a 
uma longa distância.

SEU AMOR a essência do que Ele é!

SUA GRAÇA pela qual Ele nos fez filhos, embora 
não merecêssemos.

 

A nossa comunhão trará a esta Terra a beleza do céu, a 
santidade que existe lá. Ela fará de nós, antes medrosos, pes-
soas cheias de coragem. E nos tornará verdadeiros, firmes e 
seguros. Aquilo que Jesus é vai se transferindo para o nosso 
espírito e para a nossa alma.

Jacó encontrou-se com Deus e passou a se chamar Israel. 
Sarai tornou-se Sara. Abrão teve o nome mudado para Abraão. 
Davi foi levado de pastor de ovelhas escondido nas pastagens 
a um rei para Israel. A adoração o fez um derrubador de gigan-
tes e de exércitos inteiros. A comunhão transformou-o em um 
formador de líderes e valentes. Esse relacionamento acontecia 
dentro de uma caverna.

A comunhão também fez de José um grande governador, 
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após ele ter saído de uma prisão. Certamente, naquele cárce-
re havia intimidade com Deus. E ainda fez de um pescador 
analfabeto, Pedro (Simão), um grande pescador de almas, que 
operava milagres. Ele andava todos os dias com Jesus.

Foi isso também que transformou um perseguidor da Igre-
ja, antes chamado Saulo, em um exemplo de fé e vitória. Foi o 
apóstolo Paulo. Ele aprendeu a vencer as mais difíceis adver-
sidades, porque mantinha uma vida de louvor e oração. Tanto 
que, certa vez, disse: “Dou graças a Deus por falar em línguas 
mais do que todos vocês” (1 Coríntios 14:18).

Não para por aí. A comunhão fez com que Maria nos dei-
xasse um grande legado: “Esta parte não lhe será tirada” (Lu-
cas 10:42). Isso porque ela amou Cristo, o adorou e pôde des-
cobrir o que era a boa parte. Ouvir os ensinamentos do Mestre 
era o grande tesouro para aquela mulher. Essa história teve 
que ser registrada, para que sua atitude de ungir os pés de Je-
sus jamais fosse esquecida. O mundo precisa de pessoas assim!

A comunhão sempre nos colocará na eternidade. Homens e 
mulheres que buscaram e entenderam a “boa parte” têm suas 
histórias registradas na dimensão eterna. Eles foram transfor-
mados e usados para mudar a vida de milhares até o dia de 
hoje. Jó, depois de tanto sofrer, honrou ao Senhor, pois buscou 
estar em sua presença e crer nEle, até que, ao final, pôde dizer:

“Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas 
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agora os meus olhos te viram.”

Jó 42:5

Aquele que cultiva a comunhão receberá dádivas do céu, 
que serão depositadas em seu coração. Assim como no Éden 
existiam riquezas, nós, como jardins de Deus, carregaremos 
os seus tesouros, que estão guardados para serem revelados 
àqueles que são fiéis e andam em santidade.

“O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e 
os leva a conhecer a sua aliança.”

Salmos 25:14

O interessante é que a comunhão se processa de encontro 
em encontro. Isso fala de duas pessoas que compartilham algo 
em comum. Ela não é um relacionamento de interesses pesso-
ais, mas simplesmente o desejo de estar junto, de desfrutar do 
que podemos chamar de amizade. Também não é uma postura 
egoísta, assim como o amor não o é.

Sempre que Deus me convida para estar com Ele, sem dú-
vida, já sei que não vou sair sem me saciar. Mas eu e você pre-
cisamos nos preocupar se o Senhor sai satisfeito das vezes em 
que nos encontramos.

Você convidaria alguém para ir à sua casa ou para sair 
contigo para algum passeio sem oferecer algo? Tem amigos 
apenas para sugar deles o máximo que puder? Quando estão 
juntos, só você fala? Só há espaço para as suas opiniões nas ro-
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dinhas? Jesus disse: “Quem tem ouvidos para ouvir, ouça” Isso 
deveria nos ensinar algo, pois também falou: “É melhor dar do 
que receber”. Deus não está interessado apenas em monólogos, 
mas em diálogos. Na comunhão, o Senhor fala e eu também. 
Eu o ouço e Ele me ouve.

Talvez a palavra amizade ainda não consiga descrever a 
intimidade nossa com Jesus. Vamos usá-la apenas como exem-
plo, pois a comunhão com Ele é, na verdade, bem maior do 
que isso. É uma aliança inquebrável. É a alegria de simples-
mente conversar, ouvir, falar, rir ou chorar. Nós, homens, po-
demos até ser infiéis, mas o Senhor permanece fiel e sempre 
restaura esse relacionamento.

“Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu 
Filho Jesus Cristo, nosso Senhor.”

1 Coríntios 1:9

Estar com Jesus é poder simplesmente estar junto, sem pa-
lavra alguma. Por vezes, o silêncio fala por si, até mesmo nas 
amizades. Em alguns momentos, você só quer aquele amigo 
específico por perto. Já é o suficiente. Mas uma aliança desse 
nível só acontece quando se quer. Duas pessoas só desfrutam 
de algo bom e prazeroso se ambas estiverem abertas para isso 
e se houver uma liberdade mútua.

Cristo nos chamou para a liberdade. E nos fez livres, para 
que tivéssemos intimidade com Ele. Essa comunhão fala da-
quilo que sobe como aroma suave. No Salmo 45, encontramos 
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os perfumes das vestes de Jesus. Quanto mais estivermos perto 
dEle, mais da sua fragrância ficará impregnada em nós.

“O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo; o cetro do 
teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e 
odeias a impiedade; por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu 
com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. To-
das as tuas vestes cheiram a mirra e aloés e cássia, desde 
os palácios de marfim de onde te alegram.”

Salmos 45:6-8

VIVENDO NO SOBRENATURAL

A verdade é que não somos daqui. Somos embaixadores 
do céu e estamos aqui com uma missão. O nosso destino fi-
nal são as regiões celestiais. Geralmente, as embaixadas têm 
as características dos países que elas representam. Quando se 
entra nelas, se está pisando em solo do país de origem. Assim 
também acontece conosco quando entramos na presença de 
Deus. Perdemos a noção das coisas da Terra, porque, quando 
damos conta, já subimos, porque somos de lá.

Quando estamos em comunhão, entramos na casa de Deus, 
na sua pátria, pois temos o seu Espírito. Ao estarmos lá, sabe-
mos quem somos nEle e quem Ele é em nós. O relacionamento 
se torna sobrenatural. Então, não queremos mais sair desse 
lugar, porque há uma certeza de liberdade, de paz, de seguran-
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ça, de alegria, de que estamos com o pastor de nossas almas 
e nada nos faltará. Mais do que isso, o seu amor nos atrairá e 
individualmente diremos: “Quero mais!”

No entanto, as coisas espirituais são loucura para o homem 
natural. Por isso, para entender o que é do céu, teremos mes-
mo que não ser normais. Muitas coisas “loucas” poderão acon-
tecer quando começarmos a entrar em profunda comunhão. 
Em alguns encontros com o Senhor, poderemos ser arrebata-
dos, trasladados ou dançaremos em lugares que nunca fomos 
antes. Se quisermos Jesus desesperadamente, deveremos estar 
dispostos a entrar no sobrenatural, porque Ele é assim.

Pense nessas situações: O livro de Cantares fala de seus ca-
belos negros. Apocalipse fala de cabelos brancos como a neve; 
olhos de fogo e como de pombas, lavados em leite; pernas 
como colunas de mármore; braços como cilindro de ouro; pele 
bronzeada e cabeça também de ouro. Prepare-se! Se você quer 
entrar nEle, viver no sobrenatural, não poderá ser normal!

As experiências fazem parte da contínua comunhão. Assim 
como você, que, com seu amigo ou amiga, passarão por momen-
tos que ficarão guardados para sempre. Veja alguns exemplos:

“Enoque andou com Deus; e já não foi encontrado, 
pois Deus o havia arrebatado.”

Gênesis 5:24

“Quando a minha glória passar, Eu o colocarei numa fen-



78

da da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que Eu tenha 
acabado de passar. Então, tirarei a minha mão e você verá as 
minhas costas; mas a minha face ninguém poderá ver.”

Êxodo 33:22 e 23

“Conheço um homem em Cristo que, há quatorze 
anos, foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou 
fora do corpo, não sei; Deus o sabe.” 

2 Coríntios 12:2

O relacionamento e a adoração trazem o Reino de Deus 
para a Terra. Aquele que adora tem a chave do impossível, que 
em nossas vidas se torna real. A comunhão do Espírito nos dá 
uma convicção de que estamos, ao mesmo tempo, debaixo da 
sombra de suas asas e numa torre bem alta, protegidos dos 
inimigos. Ou ainda temos aquela sensação nítida de estar com 
a cabeça no travesseiro, dormindo num barco em meio a uma 
tempestade.

Na comunhão, andamos sobre as águas, dançamos a dança 
da noiva, que nos tira da Terra e nos leva para a dimensão da 
eternidade. Como alguém consegue sair de um lugar assim? 
Você pode imaginar? Infelizmente, se não vigiarmos e orar-
mos, sairemos dessa posição. Ou pior: Nunca entraremos nela.

Quando o Senhor me deu a canção “A Dança da Noiva”, 
realmente dancei com Ele no meu quarto. Não foi algo normal. 
Foi sobrenatural. Deus simplesmente disse assim pra mim: 
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“Dance!”. E me levou a um lugar no céu onde me mostrou 
pedras afogueadas. O que posso dizer é que era um local re-
dondo, feito de pedras coloridas e transparentes. Dava a im-
pressão de que saía fogo de dentro delas. E me via com outra 
roupa, um vestido muito lindo. Ainda tenho a imagem dele em 
minha mente. Sim, eu estava lá, em espírito!

Algumas pessoas já me enviaram e-mails para saber a base 
bíblica dessa canção e eu só posso responder: “Lúcifer andava 
sobre o brilho das pedras de fogo!”. Mas ele perdeu esse lugar, 
que agora é da Igreja. Tem coisas que a gente só entende na 
dimensão da eternidade. Podemos querer explicar e entender 
tudo, mas muito não poderá ser compreendido até estarmos 
na nova Jerusalém.

“Tu eras o querubim, ungido para cobrir e te estabe-
leci; no Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras 
afogueadas andavas.”

Ezequiel 28:14
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NO BRILHO DAS 
PEDRAS AFOGUEADAS
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A dança da noiva.

No brilho das pedras afogueadas,

No brilho das pedras afogueadas,

Noivo, vem, vem contemplar minha dança.

Vem contemplar minha dança.

Quero dançar a dança da noiva,

Quero dançar a dança da noiva,

Quero dançar a dança da noiva,

A dança da noiva.

PEDRAS AFOGUEADAS
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“Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região 
de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, 
veio a Ele, gritando: Senhor, Filho de Davi, tem miseri-
córdia de mim! Minha filha está endemoninhada e está 
sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. 
Então, seus discípulos se aproximaram dEle e pediram: 
Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele 
respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas 
de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Se-
nhor, ajuda-me!. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão 
dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: 
Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das miga-
lhas que caem da mesa de seus donos. Jesus respondeu: 
Mulher, grande é a sua fé! Seja conforme você deseja. E 
naquele mesmo instante a sua filha foi curada.”

Mateus 15:21-28

“Entrou numa casa e não queria que ninguém o sou-
besse; contudo, não conseguiu manter em segredo a sua 
presença.”

Marcos 7:24

P articularmente, eu amo a história da mulher ca-
naneia e admiro o seu coração. Sua história na 
Bíblia fala de alguém que adorou em espírito 

(porque teve fé) e em verdade (pois sua atitude mostrou que 
sabia que Jesus era tudo o que sua filha precisava). Este texto 
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é simplesmente lindo! Ela precisava desesperadamente de so-
corro e recorreu ao homem certo.

O Evangelho de Marcos mostra que Jesus não queria que 
ninguém soubesse que Ele estava naquele local. Os discípulos 
disseram para que o Senhor despedisse a mulher, que vinha 
gritando atrás. Ela foi rejeitada, porque sabiam que o Mestre 
queria manter em segredo sua presença, pois, com certeza, 
tinha ido alimentar os filhos que moravam ali, já que disse ter 
ido dar pão a eles.

Aquela mulher, contudo, ficou sabendo que Jesus estava 
ali. Nesse contexto, há algo tão tremendo que, de todo o meu 
coração, quero que você entenda. Aqui está expresso o poder 
desta chave chamada adoração: O Senhor queria manter em 
segredo a sua presença! Preste atenção: Ele queria manter 
em segredo a sua presença!

Será que hoje, em nossos dias, isso mudou? Ele ainda faz 
o mesmo? Sim! Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eterna-
mente. E continua, nos nossos dias, procurando quem o adore 
em espírito e em verdade. O adorador é aquele que conhece a 
verdade, que sabe quem o Senhor é e que consegue, pela fé, de 
maneira espiritual, desvendar seus segredos. Estes são os que 
alcançarão os mistérios mais profundos de Deus.

A Bíblia diz que a mulher cananeia gritava: “Filho de Davi, 
tem misericórdia de mim!” Ela clamava por causa de uma si-
tuação. Tal como nós, enfrentava uma dificuldade e algumas 
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adversidades. Quantas vezes adoramos ao depararmos com 
momentos difíceis em nossas vidas? Somos capazes de adorar, 
mesmo que o Senhor se esconda de nós? E, ainda que Deus 
queira se esconder, somos capazes de persistir? Será que Jesus 
não fez aquilo exatamente para tirar do coração dela a adora-
ção? Ele procura ADORADORES!

Vamos continuar caminhando. Primeiramente, Jesus não 
lhe respondeu uma palavra. Depois, disse que veio para as 
ovelhas perdidas da casa de Israel e ela não se classificava 
como tal. Por fim, falou que não era certo pegar o pão dos 
filhos e lançá-los aos cachorrinhos! Com tudo isso, Ele não 
pôde manter em segredo sua presença, pois encontrou na-
quela região uma adoradora.

O texto de Marcos também relata essa história e declara 
que, ao ouviu falar de Jesus, a mulher veio e lançou-se aos 
seus pés. Com certeza, sabia em seu coração o que Ele poderia 
fazer por ela. Provavelmente, ouvira dizer sobre o amor da-
quele homem para com as pessoas, pois essa é a sua essência. 
Aquela mãe, então, conseguiu desvendar que o Senhor estava 
naquele lugar! Não pôde manter sua presença em segredo, 
porque foi encontrado.

Em nenhum momento, a cananeia se contaminou falando 
palavras negativas por causa da sua situação. Ela apenas o 
adorou. Onde há um coração que adora, a glória do Senhor se 
manifesta. Jesus queria manter um segredo, mas foi revelado. 
Aqueles que desejam ver o secreto de Deus precisam permane-
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cer nEle, perseguindo sua presença.

São tantos os lugares onde Jesus se faz presente e tantas 
são as cidades por onde passa. Tantas são as Igrejas, seminá-
rios, congressos e, muitas vezes, o Senhor mantém sua presen-
ça em segredo, sem que haja um adorador para desvendá-la. 
Não estou dizendo que isso sempre acontece, pois onde há 
dois ou três reunidos em seu nome, Ele disse que também es-
taria. E sempre estará.

Estou falando, porém, de alguns momentos em que sabe-
mos que o Senhor está, mas parece que as pessoas não podem 
perceber. Não conseguem vê-lo e saem de uma reunião cristã 
da mesma maneira como entraram. Há irmãos incapazes de 
tocar no seu manto, porque não conseguem notá-lo. Muitas 
vezes, Ele mantém o segredo de estar em determinado lugar, 
para que os que buscam intimidade se revelem e tragam à 
existência as coisas celestiais. Inevitavelmente, o adorador 
desvendará seus segredos! Isso é a sua presença revelada.

Em um ato de desespero, a cananeia lançou-se aos pés de 
Jesus, não se  importando se era pobre ou rica, a cor da sua 
pele ou mesmo que nacionalidade possuía. Ela simplesmente 
creu. Sabia que Ele era a verdade e a vida que precisava trazer 
para dentro de sua casa. Então, usou a chave da adoração. 
Seguiu adorando e obteve sua resposta.

Jesus era o dono daquele coração. Ainda que a mulher ti-
vesse que comer das migalhas, Ele era o seu Senhor. Mas ela 
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não comeu apenas disso, pois possuía uma chave. Sabia quem 
era Cristo e não se importou com a sua reputação, com as 
críticas que poderiam vir e nem mesmo com os discípulos que 
ali estavam.

Isso me faz lembrar de Abraão e da maneira como ele creu 
quando subiu o monte para sacrificar seu filho, dizendo: “De-
pois de adorarmos, voltaremos” (Gênesis 22:5). A palavra é 
“adorar”. Que nos lancemos assim aos pés de Jesus, numa ati-
tude de total dependência. E ainda que a sua presença esteja 
oculta, nossos olhos espirituais poderão desvendá-la. Ele terá 
de se manifestar, pois terá achado em nós adoradores.

Sempre que estivermos em um lugar, fora ou dentro de 
casa, em uma reunião ou a sós com o Senhor, estejamos sensí-
veis para perceber a presença de Jesus. Ao notar que Ele está 
por perto (e isso só conseguiremos pelo Espírito Santo), deve-
mos clamar para que se apresente. Ele poderá se manifestar 
até mesmo a todos que estiverem conosco, por causa de nossa 
vida.

“Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça!”

Marcos 7:16

O texto da cananeia ocorre logo após Jesus ter ensinado 
aos discípulos que o homem se torna impuro pelo que sai de 
sua boca. E aquela mulher só proferiu fé, verdade, humilhação 
de si e adoração. Ela ouviu falar de Cristo e, quando foi ter 
com Ele, não escutou o que queria. Ainda assim, tinha ouvidos 
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para ouvir e, como o seu coração era o de adoradora, enten-
deu tudo aquilo de outra forma.

Aqueles que creem têm ouvidos que ouvem o céu, a música 
do Alto, os passos no jardim. A mulher cananeia não ouvia de 
maneira natural, mas espiritual. Por isso, a circunstância e as 
coisas que ouviu de Cristo não a afetaram em nada. A adora-
ção é uma condição que se entra pela fé, onde seus olhos, 
seus ouvidos e todo o seu ser se encontram com a verdade, 
que é Jesus.

Veja bem, aquela mulher não viu as impossibilidades. Só 
viu Jesus! E, se viu o Mestre e os seus olhos estavam nEle, 
olhava para a própria verdade, para aquele que realiza o im-
possível. Contemplava a própria fé, se atentando ao Salvador 
da sua alma. De que maneira, então, não iria crer? Como seus 
ouvidos estariam fechados se estava olhando para Cristo? É 
impossível que, ao olhar para o Senhor, se firmasse nas cir-
cunstâncias. Aleluia!
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NA INTIMIDADE

Espírito Santo,

Espírito Santo,

Espírito Santo,

Te quero conhecer

Mais, muito mais,

Na intimidade bem mais.

Mais, muito mais,

Meditando em tua Palavra.

Quanto amo a tua lei.

É o meu prazer,

É o meu prazer.
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Uma obra invisível
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A Bíblia declara que nós, os lavados, remidos e 
redimidos no sangue de Jesus, somos raça elei-
ta, sacerdócio real, nação santa, povo de pro-

priedade exclusiva de Deus. Somos um jardim particular do 
Senhor. Toda a obra da cruz foi para nos fazer assentar com 
Cristo nas regiões celestes.

Na cruz, foi-nos comprado o direito de, a qualquer mo-
mento, a qualquer hora e em qualquer ambiente, no mais es-
tranho lugar possível, ter acesso ao Trono da Graça. Somos 
direcionados não a um trono de acusação, mas à comunhão, 
ao amor, à vida e à santidade. Fomos curados, temos paz. Ele 
se fez pobre para que fôssemos ricos. Tudo está pronto! A mesa 
está posta! Tem alimento para todos os famintos e água para 
todos os sedentos.

No Senhor, somos curados, no corpo, na alma e no espírito. 
Sua vida está em nós. Ele é a nossa porção. E está presente em 
cada dia, quando precisamos de força, alegria, fé, paz e reno-
vo. Não importa o que precisemos nem o quanto precisaremos, 
Cristo é inesgotável.

O amor de Deus é ilimitado e tem todo tipo de suprimento 
para os que quiserem. Tem ainda mais para os que o buscam, 
para os que o escolhem, ao invés de preferirem os atrativos do 
mundo. Na sua presença, há santidade suficiente para nos capa-
citar a vivermos separados das coisas pecaminosas desta Terra. 

Deus enviou o Espírito Santo, para conseguirmos viver ple-
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namente nEle. E que lindo e agradável Ele é. Eu não posso 
viver sem a sua presença, sem a sua intercessão por mim, sem 
a sua voz. É o seu conselho que me dá vida.

Aquele que o adora, que vai aos seus pés, que o busca com 
todas as suas forças conhece a pessoa do Espírito Santo. E, 
para nos auxiliar nesse conhecimento, Deus nos deu um acesso 
a Ele, a oração em línguas. Através dessa prática, o Senhor vai 
se revelando a nós. Os tesouros escondidos no céu começam a 
ser revelados em nosso espírito. Aquilo que estava encoberto, 
e nos pertence, começa a vir à existência.

Quando o falar em línguas se torna uma prática em nossas 
vidas, estamos também adorando, pois adorar é se entregar. 
Ao orarmos assim, estamos entregando nosso espírito a Deus, 
mostrando que Ele é o nosso dono. Deixamos que o seu Espíri-
to ore através de nós a Jesus.

A oração em línguas nos leva a Jesus, que nos leva ao Pai. 
E, diante dEle, os tesouros que estão escondidos na Palavra se 
abrem para nós. Incontestavelmente, quando estes são aber-
tos, nos tornamos adoradores, pois os conheceremos mais, 
sempre mais. No Éden, havia muitas riquezas. Orar no Espírito 
Santo traz tudo isso para a nossa realidade.

Adorar é uma atitude. Estou falando não apenas de se ren-
der e se prostrar, mas também de um ato de coragem. E, para 
isso, é preciso ter fé. Nesse aspecto, a oração em outras línguas 
se torna uma chave que nos levará à adoração profunda.
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Estou falando aqui da oração em línguas como edificação 
pessoal. Como não ser adorador quando batalhamos por nossa 
fé orando no Espírito Santo? Impossível! Como eu não adora-
ria a um Deus que me deu tudo? Por que me envolveria com as 
coisas desta Terra? O que eu ganharia com isso?

Adorar é tornar-se uma casa de oração. É perdermos nossa 
própria vida, para que outros conheçam a Jesus através de 
nós. É amar ao Senhor acima de todas as coisas. É estar dis-
posto a sempre dizer “sim”, ainda que nossa vontade (alma) 
queira dizer “não”.

UM LUGAR JUNTO ÀS ÁGUAS

“Bem-aventurado o homem que não anda segundo o 
conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos peca-
dores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, 
tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de 
dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a 
ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo; as 
suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará.”

Salmos 1:1-3

Em todas as Escrituras, a água tem uma simbologia de vida. 
Creio que também se refere ao manifestar de Deus. No princí-
pio, ao redor do jardim no Éden, havia quatro rios. Assim como 
brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo, tam-
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bém a Palavra diz que o Espírito se movia sobre a face das águas 
(Gênesis 1:2). Ele estava presente desde o início de tudo.

Jesus disse: “Quem crer em mim, como diz a Escritura, do 
seu interior fluirão rios de água viva” (João 7:38). Ele estava 
se referindo ao Espírito Santo, que, mais tarde, receberiam os 
que nEle cressem. E aquele que crê e busca viver uma vida na 
sua presença, vive o que está escrito no Salmo 1.

Ao analisarmos algumas simbologias sobre a água na Bí-
blia, podemos comparar com as nossas vidas. Penso que em 
Gênesis, quando o autor fez referência à água que brotava da 
terra, estava, entre outras informações, nos ensinando algo 
pessoal para com Deus. O jardim, como já ilustramos, se refe-
re a nós, pessoas que decidem por caminhar com o Senhor. E 
o solo é a terra do nosso coração.

O solo irrigado pela água que brota, de dentro fala da boa 
qualidade daquele que tem o Espírito Santo operando em si. 
Um homem e uma mulher de Deus que vivem em comunhão 
com o Senhor não precisam de fontes externas. Está escrito 
que rios de águas vivas fluiriam do seu interior. E uma terra 
bem nutrida está sempre pronta para receber a divina semente 
da Palavra.

Ainda sobre os ensinamentos em Gênesis, percebi que o Es-
pírito Santo deseja não apenas irrigar o solo do nosso coração, 
para que recebamos a verdade. Ele quer também se mover em 
nós. Como já vimos, no princípio de todas as coisas, se movia 
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sobre a face das águas.

O ato de “se mover” pode estar ligado ao cultivo daquilo 
que Ele está plantando em nossas vidas, como já citamos em 
outro capítulo. No Éden, só choveu depois que o homem co-
meçou a cultivar a terra. Assim somos eu e você. Se queremos 
ter chuvas e movimento das águas, precisamos corresponder 
àquilo que está sendo investido em nós pelo Espírito Santo.

Para que Deus faça de nós adoradores em espírito e em 
verdade, precisamos nos relacionar com o Espírito Santo. É 
Ele quem irriga o solo do nosso coração. É aquele que se move 
no nosso interior, para tornar nosso trabalho (cultivo) em algo 
que glorificará o Senhor. Mas esse poder não nos é dado para 
que tenhamos águas represadas em nós.

Pessoas que alcançam esse nível de fé e que buscam a Jesus 
têm em si essa fonte, que precisa jorrar para a eternidade. A 
Bíblia nos ensina que Ele é fonte para quem crê. E crer nada 
mais é do que adorar em verdade, declarando o que está escri-
to. Quem vive isso tem no seu interior o Espírito Santo, que, 
ao ser invocado, faz fluir um rio e não apenas isso, mas um rio 
de águas vivas, como também aqui já foi citado.

As águas vivas falam de algo quase que palpável. Elas re-
presentam o Espírito Santo vivendo, habitando e manifestan-
do-se em nós e através de nós. Você já parou para pensar para 
onde estes rios fluirão? Para quem fluirão? Para que lugar da 
Terra? Nossa dificuldade como crentes, muitas vezes, é que as 
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coisas espirituais estão escondidas. Deus não nos daria esse 
poder para guardarmos.

Para movimentar essas águas em nós, é preciso ter fé, que 
é uma ferramenta. Por vezes, precisamos lançar mão dela para 
ver o fluir em nosso interior. Algumas fontes não nascem na 
superfície. É preciso cavar para encontrá-las. A forma pela 
qual chegamos a elas são as práticas espirituais.

Devemos nos entregar às práticas que nos levam a Deus, 
nos levantando, muitas vezes, como Davi, antes do amanhecer 
do dia, para meditar nas Escrituras; orando incessantemente; 
dando louvores; elevando nossa voz com salmos, hinos e cân-
ticos espirituais, sem murmurações; abrindo nossa boca para 
dizer a Palavra e confessando-a, mesmo em tempos de adver-
sidades; e nos lançando à oração em línguas.

Porém, muitas vezes, preferimos o caminho mais fácil. É 
mais simples fugir das dificuldades do que passar horas com 
Deus para que vençamos os problemas. Na verdade, somos 
mais do que vencedores, mas é muito mais cômodo ficarmos 
tentando resolver a nossa vida do que passar um dia inteiro 
com o Senhor para que Ele faça isso por nós.

A fé é um edifício a ser construído no nosso espírito, pela 
oração e pela Palavra de Deus. Esse é o caminho dos que de-
cidem adorar. Eles experimentam o Senhor agindo em suas 
situações. Um exemplo do que estamos falando está em 1 Sa-
muel 17. Israel ficou 40 dias sendo afrontada pelos inimigos 
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e pelo gigante Golias, até que alguém resolveu enfrentar algo 
muito difícil.

Davi, um jovem simples, decidiu que enfrentaria aquele 
gigante. Embora fosse alguém de aparência frágil aos seus pró-
prios olhos, não era assim. Conhecia a fé, pois tinha comunhão 
com Deus. Antes de ser um guerreiro ou um grande rei, ele era 
um adorador atrás das malhadas. E conhecia alguém poderoso 
que podia tirar a vergonha de Israel. Não escolheu o caminho 
mais fácil e a fé fez dele um exemplo para milhares de pessoas.

O CAMINHO DIFÍCIL

“Mas o que para mim era lucro, considerei-o perda 
por causa de Cristo. E, na verdade, tenho também por 
perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de 
Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas 
estas coisas e as considero como refugo, para que possa 
ganhar a Cristo e seja achado nEle, não tendo justiça pró-
pria, que vem da lei, mas a quem vem pela fé em Cristo, a 
saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Desejo conhecê-lo 
e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus so-
frimentos, conformando-me com Ele na sua morte, para 
ver se de alguma maneira posso chegar à ressureição den-
tre os mortos.”

Filipenses 3:7-11
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Adorar não é o caminho mais fácil. É tomar a sua cruz dia a 
dia, porque o que adora deseja ser discípulo de Jesus. É decidir 
perder sua vida para ganhar a Cristo e ser encontrado nEle. É 
escolher morrer. É abrir mão de suas vontades e seus sonhos. 
É deixar o que se pensa que está certo, para fazer somente o 
que o Senhor deseja.

A maioria das pessoas prefere as coisas mais fáceis. Muitas 
delas buscam ao Senhor. Porém, se não sentem nada, logo de-
sistem. Entretanto, temos que cavar esse poço, até encontrar 
água. A batalha da fé desatará em nossas vidas um andar vito-
rioso. Sem ela, não poderemos agradar a Deus. Somente por 
esse caminho conseguiremos atrair a Jesus. Ele terá prazer em 
mim e eu nEle. Pela fé, posso ser uma fonte que regará muitos 
jardins.

“És a fonte dos jardins, poço das águas vivas, que cor-
rem do Líbano!”

Cantares 4:15

O adorador é um cooperador dos planos, dos sonhos e dos 
projetos de Deus. Ele é aquele que obedece. Hoje, na atitude 
de adoração, não somos chamados apenas para cultivar o solo 
do nosso coração e cuidar de nós mesmos. Somos chamados 
para cultivar toda a Terra.

O mundo está um caos. Não há temor de Deus nos cora-
ções que deveriam ser lindos jardins perfumados. Mas Ele nos 
chamou para crermos, para nos santificarmos pela Palavra, 
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para batalharmos pela fé e para cavarmos poços que trarão 
águas (orando, louvando, adorando, declarando as Escrituras, 
lendo-as e passando tempo com elas). Quando o Senhor nos 
convidou para morarmos no seu Monte Santo, era disso que 
estava falando.

“Senhor, quem habitará no teu Tabernáculo? Quem 
morará no teu Santo Monte?”

Salmos 15:1
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QUEM ORA NO ESPÍRITO

Quem ora no espírito

Fala os mistérios de Deus,

Fala das coisas escondidas.

Quem ora no espírito

Fala das coisas profundas de Deus.

Edificai-vos na fé, orando no espírito,

Em todo tempo, hora após hora.

E a Palavra se abrirá,

Não mais enganos haverá.

Somente vida, vida de Deus.

QUEM ORA NO ESPÍRITO
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“Venham, todos vocês que estão com sede, venham às 
águas.”

Isaías 55:1a

A Bíblia conclama aqueles que têm sede, pois no 
Senhor há rios que saciarão os sedentos. Para 
isso, Ele conta conosco, seus reservatórios, para 

fornecer água para quem precisa. Para sermos o que o Pai es-
pera, é necessário abrir mão de nossas vidas, perdê-las. Fontes 
de Deus não represam águas.

Sermos rios de águas vivas é dar a nossa vida a Jesus, aos 
necessitados, em favor dos nossos amigos e nossos irmãos e 
perdê-la para nós mesmos. O Senhor não nos encherá para 
que fiquemos abastados. Essa não é a sua vontade. Ele veio 
para se dar em resgate de muitos. Hoje, somos o canal para 
levar a sua salvação.

Adorar é oferecer vinho e óleo, como o bom samaritano. 
Veja: Água, vinho, leite e pão para oferecer aos outros só tem 
quem perde a sua vida. E, para isso, é preciso decidir. Essa é a 
atitude de quem adora em espírito e em verdade.

Certa vez, Jesus convidou para ser seu discípulo um jovem 
que tinha muitas riquezas. Então, o chamou a vender tudo o 
que possuía e dar aos pobres, mas ele não tinha o seu coração 
irrigado e cultivado pelo Espírito Santo. Havia um grande en-
gano no seu interior.
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Quão bom seria se ele tivesse conseguido enxergar que 
Cristo estava lhe oferecendo uma riqueza muito superior, tão 
linda e que nunca pereceria. Jesus estava lhe proporcionando 
algo que qualquer ser humano na Terra pode ter de mais pre-
cioso e eterno e que palavras não podem descrever.

O ser humano, na sua natureza pecaminosa, quer vanta-
gens em todo o tempo. Nós sempre queremos ganhar. Rejeita-
mos aqueles que nos confrontam por amarmos demais a nossa 
própria vida. Geralmente, gritamos desesperadamente para 
não perdermos o que, na verdade, não nos pertence e nunca 
nos pertenceu.

Quem quer viver para perder? Quem quer viver para dei-
xar? Quem quer viver para ceder? Quem quer viver para ser-
vir e talvez nunca ser reconhecido pelos homens ou jamais 
receber os aplausos das multidões? Quem quer compor can-
ções ainda que elas nunca sejam ouvidas pelos homens? Quem 
quer tomar os últimos lugares?

Poderíamos fazer uma lista enorme sobre perder, mas digo 
quem são as pessoas que estão dispostas a tudo isso: As que 
viram Jesus e tiveram um encontro com Ele. Elas não desejam 
mais nenhuma glória, pois jamais querem tomar o lugar do 
seu Senhor.

Tais pessoas são as que tiveram um encontro com a sua 
santidade e têm sido moldados conforme o seu caráter. Os 
adoradores têm um Senhor e Rei e lhe dão toda a glória. Ho-
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mens e mulheres dos quais talvez o mundo nunca ouviu ou 
ouvirá falar. Muitos estão no anonimato, mas Deus sabe quem 
são eles.

Se o Senhor quiser fazer grande o meu nome ou o de qual-
quer um de nós, como fez com Abraão, Davi, Moisés, isso cabe 
a Ele. O nosso papel é servi-lo e amá-lo, vivendo para que 
apenas Jesus seja glorificado na Terra. Só Ele é digno de ser 
exaltado.

Devemos sempre pedir ao Espírito Santo que sonde nossas 
motivações. O desejo do nosso coração deve ser, sim, que o 
nome de Jesus seja exaltado, levantado, pregado e glorificado 
em todos os lugares. Que sejamos canais para isso, nem que 
cheguemos aos confins da Terra por nossas orações apenas.

Porém, nem todos os que professam a fé cristã são adorado-
res de fato. Infelizmente, o monte Moriá, a jornada de três dias, 
a entrega dos “Isaques”, o cutelo na mão, a junta de bois de Eli-
seu ou as cadeias de Paulo são para os que morreram no altar da 
adoração. O prêmio não é para os mais capacitados, mas para 
os vencedores, que deixaram coisas, que perderam durante a 
jornada, para ganharem a Cristo e serem achados nEle.

A adoração profunda nos leva a fortes experiências de co-
nhecimento do Senhor. Quando Abraão tomou o caminho do 
monte Moriá, ele apresentou, na entrega e renúncia de Isaque, 
uma oferta agradável a Deus. No Evangelho de João, o próprio 
Jesus relata que foi visto por ele naquele dia.
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“Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-
-o e regozijou-se.”

João 8:56

Eu creio que, por obedecer e dar o melhor que tinha a 
Deus, os olhos de Abraão foram abertos. Ele viu que o Senhor 
era poderoso para ressuscitar seu filho até mesmo das cinzas. 
Isso lhe foi revelado. Deu Isaque e entrou na eternidade. Um 
adorador experimenta as coisas do Alto de maneiras únicas, 
muitas vezes, indescritíveis.

Houve momentos em minha vida em que me senti na ca-
minhada de três dias para sacrificar “Isaque” Mas descobri, e 
ainda descubro a cada dia, que aquele monte é o meu lugar. É 
a minha morada. É para lá que eu vou. É lá que quero habitar. 
Pois, ainda que exija renúncias e sacrifícios, é somente nesse 
lugar que meus olhos serão abertos.

Os adoradores podem morar no Monte Santo. Não seja 
apenas um crente comum. Não importa se você tenha falhas 
ou debilidades. Não importa se seus familiares sejam difíceis 
ou se você nem tem um deles. Jesus é seu amigo, seu Noivo, 
seu irmão mais velho. Deus é seu Pai, a Igreja do Senhor é sua 
família e o Espírito Santo é tudo o que você tem na Terra.

O Espírito Santo te guiará a todas essas verdades e fará 
com que você consiga dar o seu melhor para Jesus. Para aque-
les que adoram, que decidem obedecer a Palavra e viver na 
santidade, os vales, os desertos, as lutas e as pressões de todas 



DE VOLTA AO JARDIM 105

as formas os tornam ainda mais puros, quebrantados, mansos 
e humildes. Essas coisas fazem com que se tornem servos, pois 
o coração do adorador tem um desejo: Ser como o Senhor é 
e agradá-lo.

Há um lugar no monte - no cume do monte - que ninguém 
pode chegar por ter uma bela voz, um título ou talentos incrí-
veis. Aliás, ali essas coisas desaparecem, pecados são deixados 
para trás e não há “barulhos” de homens ou de belos artistas. 
No Santo dos Santos, só o Senhor aparece. Corações sujos se 
tornam puros e aqueles que estão endurecidos se derretem. 
Tudo se transforma. Só o amor e a verdade prevalecem.

Nesse monte, há um lugar onde aqueles que eram fracos 
ou se sentiam como nada se tornam fortes. Ele não é para os 
perfeitos, pois o Senhor veio para os que necessitam da sua 
presença. Não é para os que não erram, mas para os que de-
cidiram em suas vidas serem parecidos com Jesus, a ponto de 
serem confundidos com Ele.

Em uma interessante ocasião, uma mulher se aproximou 
de Jesus por trás, para lavar seus pés com suas lágrimas e os 
enxugar com seus cabelos. A Bíblia diz que ela era pecadora, 
mas “subiu o monte”. Foi o mais alto que poderia ir e en-
controu perdão. Você pode entender isso? Não estou falando 
do monte natural, onde há muitas árvores e vegetações, mas 
estou falando da presença de Deus.

Jesus disse à mulher samaritana que não era mais em um 
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lugar físico que se deveria adorar, mas em espírito e em verda-
de. O próprio Cristo é esse monte, é esse lugar. Devemos morar 
em sua presença, Ele em nós e nós nEle. Precisamos ser acha-
dos no Senhor, onde reside a santidade da qual precisamos.

No Senhor, estão o amor, a paz, a vida, a integridade, a be-
leza, os perfumes. Estão todas as coisas das quais precisamos 
desesperadamente. Ele é a nossa doçura para falar e a condi-
ção para viver nessa Terra. Cristo em nós é a esperança para 
esse mundo perdido.

Certa vez, um homem pegou um táxi num país distante, 
com o propósito de chegar a um lugar perigoso, onde o pró-
prio Deus o enviara para salvar vidas. Em determinada altura 
do percurso, o motorista perguntou-lhe: "Você é Jesus?" Que 
interessante! Será que as pessoas que estão perto de nós po-
deriam dizer o mesmo a nosso respeito? Viver para o Senhor 
e parecer com Ele é tudo o que importa. Se o adoramos, não 
necessitamos do elogio dos homens. Só precisamos dEle!

COMO CHEGAR AO MONTE?

“Assim, aproximemo-nos do Trono da Graça com toda 
a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrar-
mos graça que nos ajude no momento da necessidade.”

Hebreus 4:16

“Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dEle 
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se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa 
aqueles que o buscam.” 

Hebreus 11:6

O primeiro fato que devemos entender é que, sem fé, é 
impossível agradar a Deus. Portanto, para subirmos o monte, 
para encontrarmos a presença do Senhor, para chegarmos bem 
perto dEle, precisamos crer que Ele nos ouvirá. É necessário 
acreditar na sua Palavra.

Não somos aceitos por Deus porque somos bons ou certi-
nhos, mas porque Ele nos ama. Seremos transformados de gló-
ria em glória à medida que nos humilharmos em sua presença. 
Ao seu tempo, o Senhor nos exaltará.

“Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará.”

Tiago 4:10

“Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de 
Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte.”

1 Pedro 5:6

TENDA PESSOAL

Quero compartilhar a respeito de um caminho através do 
qual nossas vidas têm sido transformadas. Quando digo “nos-
sas”, quero dizer não apenas a minha ou a sua vida, mas a de 
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nossas famílias, a da Igreja da qual fazemos parte e a de todos 
aqueles que têm decidido por esse caminho, que chamaremos 
de “Tenda Pessoal”. O termo é uma alusão à tenda que Moi-
sés armava fora do arraial, para onde iam aqueles que queriam 
ter uma revelação de Deus.

“E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do 
arraial, desviada longe do arraial. E chamou-lhe a Tenda 
da Congregação. E aconteceu que todo aquele que bus-
cava o Senhor saía à Tenda da Congregação, que estava 
fora do arraial. E acontecia que, saindo Moisés à tenda, 
todo o povo se levantava e cada um ficava em pé à porta 
da sua tenda; e olhava para Moisés pelas costas, até ele 
entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na ten-
da, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da ten-
da; e o Senhor falava com Moisés. E, vendo todo o povo 
a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o 
povo se levantava e cada um, à porta da sua tenda, ado-
rava. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qual-
quer fala com o seu amigo; depois, tornava-se ao arraial; 
mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se 
apartava do meio da tenda.”

Êxodo 33:7-11

Para muitos, essa tenda é o quarto. Para outros, é a sala 
de casa. Para alguns, é o monte natural mesmo, no meio das 
árvores, ou lá no cantinho de uma fazenda. Cada um de nós 
precisa de um lugar especial, um local de encontro marcado.
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É claro que esse lugar se torna especial porque, quando 
entramos ali, paramos tudo, deixamos nossos afazeres e cor-
rerias do dia a dia, para estar, como Maria, aos pés do Senhor. 
É onde nosso coração é derramado. É onde, muitas vezes, nos 
calarmos para que Deus fale ou apenas para ficarmos a sós, 
em silêncio. Esse momento é sobrenatural e indescritível. Pelo 
menos deveria ser assim.

A Igreja de Jesus precisa conhecer e experimentar uma 
vida a sós com Deus. O mundo vive em meio a uma correria 
e a um ativismo quase incontrolável. As pessoas já não têm 
tempo mais para nada, a não ser cuidarem dos seus negócios. 
Alguns irmãos apenas contemplam de longe a comunhão com 
o Senhor. Não sabem se assentar aos seus pés, para que pos-
sam ouvir os seus ensinamentos. Aliás, não foram ensinados a 
isso. Infelizmente, há cristãos hoje envolvidos muito mais com 
as coisas terrenas do que com o céu.

Maria fez a escolha certa, que Jesus chamou de “boa par-
te” e garantiu que isso não lhe seria tirado. Ela descobriu o 
segredo. Sabe por que a maioria das pessoas não consegue se 
aquietar diante de Deus? Sabe por que muitos nem imaginam 
o que é estar nesta presença e nem nunca a sentiram? Porque 
não ouvem o Espírito Santo. Não há cultivo em seus corações.

Essas pessoas sequer leem as Escrituras. Quanto mais le-
mos a Bíblia, mais sementes de vida são plantadas em nosso 
espírito. Sem conhecermos a Palavra de Deus, isso não aconte-
ce. Se quisermos conhecer Jesus e sua vida, precisaremos ficar 
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a sós com Ele.

Pare, meu irmão ou minha irmã! Pare de verdade! Pare 
nas madrugadas. Abra mão dos passeios de finais de semana, 
de sair com os amigos, dos almoços ou jantares em família, se 
preciso for. E decida estar sozinho com Jesus. Pegue sua Bíblia 
e leia, gaste tempo com ela, ore a Deus, clame por sua presen-
ça. Se você o buscar de todo o coração, Ele se deixará achar.

Não estou dizendo que é errado sair nos finais de sema-
na, passear, etc. Mas, muitas vezes, fazemos tudo isso e não 
paramos para estar com o Senhor. Deus sempre precisa estar 
em primeiro lugar. Devemos, sim, tirar tempo para a família e 
outras coisas, mas jamais poderemos negligenciar o que é mais 
importante.

Muitas vezes, entro para o meu quarto e coloco uma can-
ção. Há situações, porém, em que não coloco música, apenas 
fico ali conversando com Deus. Em outras oportunidades, toco 
meu violão e deixo subir ao céu o aroma de minha adoração, 
de minha entrega. Tudo pela fé. Faço isso porque creio que o 
Senhor está ali. Na verdade, sei que Ele está apenas esperando 
que eu vá.

Deus aguarda a comunhão com seus filhos. Ele anseia por 
esses momentos e espera por nós nesse lugar, onde iremos 
adorar, nos arrepender, louvar. O Senhor que estar conosco, 
pois foi para isso que nos criou.
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 A ADORAÇÃO E A PALAVRA

“Como eu amo a tua lei! Medito nela o dia inteiro.”

Salmos 119:97

Quantas vezes vemos Davi falando do amor, da segurança, 
da alegria, do carinho, do prazer que encontrava na Palavra. 
E quantos de nós o admiramos como um adorador, apesar de 
suas falhas, de suas fraquezas e de ser humano como nós. Ain-
da assim, o que devemos notar é que de fato aquele foi um 
homem segundo o coração de Deus, pois não se apartava das 
suas instruções. Jamais se separava da verdade, que lhe con-
duzia à vida. Ele a amava.

Certa vez, em uma viagem à Bahia, eu pude ver um oleiro 
moldando um vaso. Ele não fazia a peça sem ter ao lado uma 
vasilha de água, o que torna o barro moldável. Como foi lindo, 
por alguns instantes, parar e ficar observando aquele trabalho! 
Vi ali representados o Espírito e a Palavra.

Pude imaginar a Palavra nos formando pelo Espírito e mu-
dando aquilo que era pó para algo sólido. Ela é a água que 
nos lava e nos faz barros moldáveis. Assim Deus nos faz à sua 
semelhança. O Espírito Santo é aquele que sonda o mais ínti-
mo do nosso ser e nos auxilia em nossas fraquezas, para que 
sejamos transformados de glória em glória.

A água jamais poderá faltar em nossas vidas. Não nos apar-
temos jamais da Palavra, que é como uma lâmpada. Se nos 

A ADORAÇÃO E A PALAVRA
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afastamos, perdemos o Senhor e o propósito. Lembre-se do 
exemplo de Eli, quando se apartou dessa verdade. Deus procu-
rou outro sacerdote para ser luz em Israel e encontrou Samuel.

Lembro-me de uma vez, em um momento de comunhão 
com Deus e meditação na Palavra, ter ouvido o Senhor dizer 
ao meu coração: “Filha, cada vez que olhar para a escuridão 
da Terra e dos povos, Eu precisarei achar os adoradores, 
pois estes são os que mantêm suas lâmpadas acessas. Procu-
rarei aqueles que 'dormem' onde minha arca está!”

É como a noiva no livro de Cantares: “Eu estava quase dor-
mindo, mas o meu coração estava acordado” (capítulo 5, versí-
culo 2). Aquela que o Senhor está preparando tem o seu espíri-
to acordado e vigilante. Tem lâmpada acesa para perceber que 
Ele está ali, ouvidos abertos para ouvir e olhos para ver, pois 
não compactua com o pecado. Sua visão não se enfraqueceu 
como a de Eli. Ela dorme, como Samuel, onde repousa a arca.

Sempre que o Pai quiser fazer algo na Terra, irá procurar os 
seus adoradores. Eles não são necessariamente músicos e can-
tores, mas homens e mulheres obedientes e que estão prontos 
a se submeterem à Palavra e aos líderes que o próprio Senhor 
colocou em sua vida. Estes são aqueles que dirão simplesmen-
te como Samuel: “Fala, Senhor, porque o teu servo ouve!”.

Que estejam sempre acesas as suas candeias (Lucas 12:35) 
e que você, ao acendê-las, não as coloque debaixo de uma va-
silha (Mateus 5:15). 
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A BOA PARTE

Em todo o tempo, tu estás comigo.

Como é bom ouvir a tua voz, a me convidar

Pra estar contigo, pra ter comunhão íntima.

Pra falar comigo, me aconselhar, me ensinar.

Eu já escolhi a boa parte, de estar aos teus pés, Jesus.

Deste lugar não vou sair jamais.

Essa parte não me será tirada.

Deste lugar eu não vou sair.

A BOA PARTE
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A hora do banquete
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“Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Suném, 
havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para 
comer pão; e sucedeu que todas as vezes que passava por 
ali entrava para comer pão.”

2 Reis 4:8

A ntes de entrar no texto de Eliseu e da sunamita, 
quero lembrar-lhe que o azeite é a condição para 
a lâmpada estar acesa. Como vimos no capítulo 

anterior, ela sempre precisa estar assim, pois é um dos símbo-
los da Palavra de Deus em nós. Sem que esteja em condições 
de se manter viva, não há nada que o Senhor possa fazer por 
nós.

Foi assim com a mulher sunamita. Ela estava com o seu es-
pírito pronto e não perdeu a visitação do Senhor, a sua bênção. 
Se tivermos a Palavra vivificada em nosso espírito, pela prática 
de vida com Deus, pela perseverança na tenda pessoal e por 
passarmos tempo a sós com o Pai, também não perderemos o 
momento em que Ele vier para falar conosco e cumprir em nós 
sua vontade.

Ter as lâmpadas acesas com óleo é igual a ter uma comu-
nhão diária com o Espírito Santo. O resultado disso será mais 
de Deus em nós, mais revelação de quem Ele é, de seu amor, 
de sua bondade e de seu poder. E, consequentemente, haverá 
mais plenitude em nossas vidas.

Você gostaria que Jesus pessoalmente viesse comer uma 
refeição em sua casa? O que prepararia para Ele? Já parou, 
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alguma vez, para pensar nesse dia e como arrumaria tudo? A 
mesa com uma toalha bem bonita, a casa limpa e adornada, 
as cadeiras e os móveis em seus devidos lugares e tudo bem 
lavado e perfumado.

E a sobremesa, após a refeição? Será que Ele gostaria de 
tomar café após o almoço ou o jantar? Se fosse o meu pai, com 
certeza, gostaria de um cafezinho bem quente! Mas estamos 
falando do cardápio do REI, do grande REI.

Talvez você esteja dizendo: “Mas Jesus está aqui, bem den-
tro de mim. O Espírito Santo mora em meu coração!”. É exata-
mente essa a ideia. Não estamos à espera do Rei. Ele já veio. 
Como está o nosso dia a dia, o nosso coração e a nossa vida 
para que Deus more em nós?

Temos preparado e cuidado de nosso coração como casa 
do Espírito Santo que somos? Nosso interior está limpo? Ou já 
nos acostumamos tanto com a sua presença e ela já se tornou 
algo tão comum como quando vemos alguém que convivemos 
todos os dias?

Essa é a razão de muitas pessoas se tornarem almas fartas. 
Já não há mais mesas arrumadas, sobremesas, coisas no lugar. 
Não existe mais música. Acabou aquela conversa gostosa. Não 
se percebe mais a preocupação com o cardápio do Rei. Mas 
Ele chegará. Virá comer, colher os frutos e recolher os aromas. 
Somos o seu jardim ou não?

Devemos nos lembrar de que um jardim dá trabalho para 
cuidar. Espaços assim ornamentados são lindíssimos e caros. 
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Por trás de toda a beleza, há cuidados especiais. Para cada flor, 
cada muda ou qualidade da grama plantada, há um trabalho 
a ser feito.

E o mais interessante é que todos aqueles que adentram a 
um lugar assim, bem cuidado não querem sair de lá. Não seria 
gostoso você ir a um jardim daqueles que vê na revista? O Pai 
celestial deseja que sejamos como um deles. O Espírito Santo 
cuidará para que aconteça dessa maneira. Basta deixarmos.

Quando falamos de Jesus vir pessoalmente à nossa casa 
como homem, parece que sentimos um “calorzinho” por den-
tro, não é? Lembra-se quando Abraão preparou um lugar para 
o Senhor se assentar? Ele pediu que ficasse, pois também que-
ria lavar os seus pés. Então, preparou uma mesa com muita 
fartura. Saiba que isso é mais real do que o que podemos ver. 
É mais real do que aquilo que tocamos.

Onde está a mesa do Rei? Ele já veio muitos anos atrás 
para fazer com que esse banquete seja real em nossas vidas. 
Não para um passeio ou uma visita, mas para ficar conosco o 
tempo todo, para conversarmos todos os dias, para que nos 
relacionemos até a consumação dos séculos. Acorde, Igreja do 
Senhor! Desperte para essa realidade! Não viva esperando que 
algum dia Ele marque o almoço na sua casa!

Eu creio no que a Bíblia diz sobre muitos, sem saber, hospe-
darem anjos. Acredito que Jesus pode se deixar ver por homens 
e mulheres, a quem Ele quiser. Mas quero que entendamos que 
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hoje o Senhor deseja construir uma casa edificada em santidade 
em nossas vidas, uma morada de oração em nosso interior.

Deus deseja nos tornar, a cada dia, um jardim de delícias 
para Ele, o nosso Rei, o nosso Amado! A hora do banquete é 
agora, todos os dias, em todo o tempo! Adoramos e nos rela-
cionamos com Deus de maneira espiritual e a Palavra diz que 
o espírito está pronto. Que tremendo!

Podemos servi-lo e nos servir do banquete a qualquer hora. 
Basta que estejamos conectados em espírito com Ele e que ne-
nhum pecado esteja porventura fazendo separação entre nós. 
Que alegria sabermos que temos o privilégio de poder oferecer 
o melhor que temos a esse Deus tão lindo, tão amável! Que 
privilégio!

Não existe nada melhor e mais prazeroso do que a comu-
nhão com Jesus e do que ser guiado por Ele. Caminhar assim 
é ouvir a voz. Uma voz tão simples, tão doce e tão suave que 
se torna inconfundível aos ouvidos. Não importa a situação. 
Saberemos que é o Senhor quem está falando.
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OS MEUS OLHOS VERÃO O REI

Os meus olhos verão o rei Jesus,

O leão da tribo de Judá.

Verão o rei Jesus,

Pois sou do meu amado,

Fonte dos jardins,

Poço das águas vivas.

Sou do meu amado, fonte selada.

Sou do meu amado,

Fonte dos jardins,

Poço das águas vivas.

Eu sou do meu amado, fonte selada.

OS MEUS OLHOS VERÃO O REI
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“Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Suném, 
havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para 
comer pão; e sucedeu que todas as vezes que passava por 
ali entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: Eis 
que tenho observado que este que sempre passa por nós é 
um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um peque-
no quarto junto ao muro e ali lhe ponhamos uma cama, 
uma mesa, uma cadeira e um candeeiro; e há de ser que, 
vindo ele a nós, para ali se recolherá.”

2 Reis 4:8-10

A nalisando a história de Eliseu e da sunamita, 
conseguimos extrair algumas lições. Uma delas 
é que este fato ensina a nos relacionarmos com 

o Espírito Santo. Na Bíblia, o profeta o simboliza e a mulher 
representa a Igreja. Ali, ela nos mostrou como gerar um rela-
cionamento. Isso porque descobriu como fazê-lo ficar na sua 
casa e não deixá-lo ir embora.

A princípio, Eliseu parava na casa da sunamita para fa-
zer uma refeição. Provavelmente, aquela mulher e sua família 
se deliciavam com a presença de Deus que a vida do profeta 
trazia para seu lar. Com o passar do tempo, ela e seu esposo 
decidiram fazer um quarto, com escrivaninha e luz, ou seja, 
preparam um ambiente propício e agradável. Ali era um lugar 
que ele queria ficar.

A cidade de Suném simbolizava para Eliseu um descanso 
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duplo. Primeiramente, era uma conquista de guerra de Josué, 
como uma parte da promessa da terra que manava leite e mel. 
Depois, se tornou um lugar de parada para o profeta, onde ele 
podia se retirar, repousar, se dedicar à leitura.

Assim também devemos ser para o Espírito de Deus. Pre-
cisamos ser um lugar onde Ele queira ficar, onde sinta prazer 
de morar. A sunamita insistia para que o profeta ficasse, pre-
parava o ambiente, fazia-lhe uma refeição. E ele não resistia. 

A MULHER SUNAMITA

A Bíblia relata que aquela mulher era alguém de posses. 
Era rica. Mas, antes de tudo, possuía uma riqueza interior no-
tável. Na atitude de servir o profeta, ela demonstrava a sede 
que tinha de Deus, de conhecê-lo. Quando insistia para que 
ele ficasse e sentasse à mesa, demonstrava que, mesmo com 
sua riqueza, sua alma não se fartava com aquilo. Queria mais.

 As Escrituras dizem que, todas as vezes que Eliseu ia à 
cidade, parava na casa da sunamita. Ele poderia ficar em outro 
lugar, mas ela havia conquistado o profeta. Assim também é o 
Espírito. Ele ficará onde for convidado. Fará morada naqueles 
que o desejam ardentemente. O profeta ficava naquela resi-
dência, porque ali fazia suas refeições, já tinha onde se hospe-
dar e aquela mulher insistia muito.

O Espírito Santo espera isso de nós, que insistamos e que o 

A MULHER SUNAMITA
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busquemos com todas as nossas forças. Precisamos dizer que 
o desejamos muito. Que queremos que Ele assente à mesa e 
coma conosco. Para tanto, temos que preparar um banquete e 
nos dispor a lavar os seus pés. É o que devemos fazer se que-
remos ser a Suném do nosso Senhor.

Como diz Cantares, o Amado precisa sentir prazer de estar 
conosco. Ao vir ao nosso encontro, Ele deve ter do que se sa-
ciar. Tem que encontrar muitos frutos para comer, vinho para 
beber e amor para se deliciar.

Além de ter o que oferecer ao profeta, a Bíblia diz que a 
sunamita insistia. E insistência fala de algo incansável. É bus-
car até que se tenha o que se deseja. No caso daquela mulher, 
o que queria era a presença de Deus na sua casa. Na passa-
gem citada, é usada a expressão “depois disso”, ou seja, “após 
tanto insistir, ele ficou”.  Na verdade, Jesus quer isso. Está à 
procura disso.

O Espírito Santo está à procura dos que irão insistir para fica-
rem com Ele. Para construírem um lugar de comunhão. Foi o que 
a sunamita fez.  Ela cuidou de providenciar um quarto particular.

À medida que servimos a Jesus com nossos frutos e adoração, 
passamos a conhecê-lo. Principalmente se ele comer em nossa 
casa, dormir no lugar que preparamos, usufruir da liberdade que 
lhe damos, se for o Senhor de tudo. Especialmente se lhe fizer-
mos um “quarto” particular. O seu cheiro não ficaria ali? Você 
gostaria que o lugar onde mora tivesse o perfume do Amado?
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Quando conhecemos alguém profundamente, sabemos 
que está em casa pelo seu andar, pelo modo como respira. Re-
conhecemos sua presença. Como não conheceria alguém que 
mora e está sempre conosco e que come à nossa mesa?

OLHAR PARA O TABERNÁCULO

A visão do Tabernáculo de Moisés nos ensina como cami-
nhar nesse relacionamento de conquista de Deus, nesse pro-
cesso de insistência em permanecer com Ele. Quero aqui dar 
breves exemplos de como isso ocorria.

No Átrio, lugar do sacrifício, chamamos Jesus pra entrar 
em nossas vidas. É onde recebemos o seu sangue e a Ele nos 
entregamos. Mas é apenas o começo de um caminhar com o 
Senhor. Para seguir em conhecê-lo, precisamos insistir em ficar 
ao seu lado. É preciso ter sede para ir adiante.

Então, somos levados ao Lugar Santo, onde são encontra-
dos alguns elementos que apontam muito da nossa vida com 
Deus. Ali estavam os pães, o altar de incenso e o candelabro. 
Servir ao Senhor com o alimento é estar nesse ambiente. A su-
namita desejou essa condição quando decidiu servir pão para 
profeta.

Foi por esse mesmo motivo que Jesus disse à samaritana, 
em outra passagem da Bíblia: “Dá-me de beber!”. O Senhor 
também deseja se saciar em nós. Isso acontece quando o ado-
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ramos em espírito e em verdade. Ao pedir água, Ele próprio 
beberia dessa fonte.

Voltando à outra história, a sunamita foi inteligente, pois já 
havia entendido isso. Tanto que preparou um quarto aconche-
gante, de modo que o profeta não teria mais desejo de estar 
em outro canto. O Espírito Santo está desejoso de se saciar em 
nós, de não ir para mais nenhum lugar. Ele é o maior interes-
sado em estar conosco e suprir a nossa alma.

Porém, uma minoria o quer a esse ponto. Poucos de nós 
insistimos pela presença do Senhor. Não procuramos sua face 
até que ela venha e fique conosco. Muitas vezes, o buscamos 
ao ponto de Ele vir, mas apenas de passagem. Não arrumamos 
a casa o suficiente para que se sinta a vontade para dormir.

A mulher de Suném decidiu “construir um Tabernáculo”, 
para que a presença do Senhor permanecesse na sua casa. 
Naquela época, Jesus ainda não havia conquistado na cruz o 
direito de o Espírito Santo habitar em nossas vidas constante-
mente. Mas ela deu um jeito de fazê-lo ficar mais tempo. Meu 
Deus, isso é paixão de um adorador!

O QUARTO DE ELISEU

Certa vez, como relata 2 Reis 4:11, Eliseu chegou à casa 
da sunamita e, desfrutando daquele ambiente, entrou em seu 
quarto e deitou-se. Então, reparou todo o trabalho que havia 
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tido para dar-lhe conforto e bem estar. Percebeu que ela tinha 
muitas posses e perguntou se algo lhe faltava.

A atitude de Eliseu, na representação do Espírito Santo, 
demonstra que Deus não deixa passar nada despercebido. Pelo 
fato da mulher não pedir ou exigir algo do profeta, apenas 
que ficasse, trazendo a presença do Senhor para sua casa, ela 
o conquistou.

Insistiu para que ficasse. A palavra “insistir”, no grego, 
significa “prevalecer”. Devemos ser como Jacó, que prevale-
ceu sobre o anjo do Senhor, pois lutou até conseguir a sua 
bênção. O que você espera de Deus? Insista, até que Ele ache 
em sua vida um lugar para repousar, descansar e ficar.

Ainda sobre o quarto de Eliseu, alguns elementos me cha-
mam a atenção. Lá estavam uma cadeira, uma mesa e um 
candelabro. Existiam condições propícias para ter revelações, 
para ele e para a casa onde estava. Da mesma forma, no Lu-
gar Santo há uma mesa com pães, representando a Palavra 
de Deus.

Lá existe também um luzeiro, que fala da nossa vida de 
oração. Há ainda um altar de incenso, que pode ser relacio-
nado ao nosso louvor e ao aroma suave que sobe diante dEle. 
Esse é o nosso local de descanso. A sunamita saiu do Átrio, 
pois prevalecera, e entrou no Lugar Santo.

Seguindo a leitura de 2 Reis 4:12, a Bíblia mostra que o pro-
feta quis abençoá-la. Ele desejou interceder por alguma de suas 
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necessidades. O Espírito Santo também é intercessor. Mesmo 
que a mulher não lhe tivesse pedido nada, Eliseu quis dar.

A Bíblia relata que o profeta chamou seu moço, de nome 
Geazi, que significa “Vale da Visão”, para lhe perguntar sobre 
as necessidades da nobre hospitaleira. Apesar de ser suprida 
em quase tudo em sua vida, aquela mulher tinha um vale. O 
rapaz interceptado identificou e declarou a Eliseu que ela não 
tinha filhos. Não possuía essa herança na Terra.

Em uma região e em um tempo no qual as mulheres eram 
honradas pela capacidade de ter filhos, ela não os tinha. O seu 
marido já era de idade mais avançada. Tudo conspirava contra 
a fertilidade da sunamita. Mas Deus, através do profeta, deci-
diu honrá-la. Ele lhe deu a bênção de ter um descendente.

Ela conquistou uma bênção que não pediu, que nunca rei-
vindicou ou determinou que viesse. O Senhor agiu em sua vida 
simplesmente por causa do relacionamento que desenvolvera 
com Ele. A sunamita tinha fome e sede de Deus, possuía uma 
motivação sincera e um verdadeiro desejo por sua presença. 
Foi assim que conquistou tudo dEle. Até seus sonhos mais se-
cretos foram realizados.

O relacionamento com Deus sempre trará mudanças às 
nossas vidas e acrescentará a sua vontade perfeita. Aquela fiel 
cuidou do profeta com tremor, temor e amor, cultivando assim 
o seu jardim. O Espírito Santo o regava, apesar de que ela nem 
podia entender isso naquele tempo.
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Eliseu disse à mulher: “Eis que tu nos tens tratado com 
muita abnegação. Que se há de fazer por ti?”. A palavra “ab-
negação” significa “medo, ansiedade extrema, cuidado ansio-
so” Por perceber esse zelo foi que ele insistiu em abençoá-la, 
profetizando-lhe um filho.

Se lermos a narrativa, a mulher não esperava aquela crian-
ça. Suas atitudes eram despretensiosas. Tanto que implorava 
ao profeta para que não brincasse com seus sentimentos. Po-
rém, em dado momento, ela creu. Caso contrário, o milagre 
não viria. Ao crer no impossível, a sunamita saiu do Lugar 
Santo e adentrou ao Santo dos Santos.

Deus estava proporcionando para a mulher uma maneira 
de conhecer o Santo dos Santos. Ela iria entrar, veria o milagre 
da ressurreição. Já sabia o Caminho (um quarto para o profe-
ta). Já conhecia a Verdade (Jesus, o pão da vida, pois servia a 
mesa). E agora experimentaria a Vida. Porém, sua promessa 
precisaria nascer, morrer e, então, ressuscitar.

“Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida.”

João 14:6

Que processo lindo na vida dessa adoradora! O Senhor lhe 
deu um filho na esterilidade. Mas o menino morreria. E ela 
passaria pela dor da morte. Alguém que está disposto a co-
nhecer a Deus na profundidade não se abate. Quem vive no 
Santo dos Santos sabe que a morte é apenas um caminho para 
a ressurreição.
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Ninguém experimenta a ressurreição se não passar pela 
morte. O próprio Jesus só foi glorificado depois de morrer. Os 
milagres só acontecem por existirem situações impossíveis. O 
Senhor jamais nos decepcionará. Ele não perde o controle das 
circunstâncias. É o Deus do Vale da Visão. Vê tudo e sabe de 
todas as coisas.

 

O FILHO DA PROMESSA

Meditando sobre a história da sunamita, tive um enten-
dimento em Deus sobre aquele filho. O menino não existia e 
passou a existir, nasceu e cresceu. Entendi que ele pode repre-
sentar o nosso ministério, os nossos filhos espirituais, a nossa 
herança no Senhor, as nações.

Assim como ele, o ministério nasce, cresce, toma forma e 
ganha dimensões. Há um relato de que o garoto se relaciona-
va com o pai, que, em um desses encontros, estava junto dos 
ceifeiros. Exatamente nesse momento, o menino foi acometido 
de um mal. Sentiu tanta dor que gritou e morreu. Que triste! 
Sua morte aconteceu bem na hora da colheita!

Quero falar algo sobre isso. Mesmo no momento de extre-
ma dor, o Pai estará perto, Ele se fará presente. No caminho do 
Santo dos Santos, podemos encontrar profunda angústia. E a 
escuridão é certa. Porém, antes da ressurreição, é necessária a 
experiência da morte.
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O menino foi levado para a mãe. A sunamita o havia ge-
rado e tinha pago o preço de tê-lo nos braços. O Senhor dos 
Senhores a olhava e acompanhava tudo. Queria que ela lhe 
conhecesse na profundidade. A mulher buscou por isso em sua 
vida, conhecer a Deus como Ele era.

Por um breve momento, ela poderia questionar: “Onde está 
Suném?” ou “Cadê o lugar de descanso?”. Ao invés dos questio-
namentos, preferiu colocar seu amado filho na cama do pro-
feta, em sinal de que continuava crendo. Em um diálogo com 
seu marido, afirmou “Vai tudo bem!”. No original, essa expres-
são tem o sentido de “Não se preocupe” ou “Está tudo em paz!”.

No fundo, a sunamita sabia para onde correr. Ela era rica 
de espírito. Então, trancou o menino dentro do quarto e foi 
atrás do profeta. Penso que, naquela hora, o céu vibrou. Que 
fé! Eis uma mulher entrando no Santo dos Santos!

Ela, então, deu ordem para que seu servo fosse rápido e só 
parasse quando recebesse uma ordem para tanto. Sabia que 
qualquer coisa poderia abalar a sua fé. Qualquer pessoa no ca-
minho poderia tirá-la da sua condição de confiança. Devemos 
aprender com isso. Há momentos na caminhada que não deve-
mos nos distrair com nada. Principalmente quando se trata de 
buscar um milagre. Quando se trata de vale da decisão!

A mulher sabia que não podia se deixar deter pelo meio do 
caminho, pois tinha um alvo: Falar apenas com o profeta. Iria 
falar com o Espírito Santo! Assim deve ser nas nossas vidas. 
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Há momentos que precisamos ouvir somente quem vai crer 
conosco.

Na caminhada para o Santo dos Santos, precisamos ficar 
firmes, sem parar pelo caminho. Não duvide. Vá ao encontro 
de Jesus. Só isso! Fique na sua presença. Não tenha outro ob-
jetivo. Só olhe para a sua direção. Ficou escuro? O menino 
morreu? Corra até o Senhor!

Eu já passei por uma experiência semelhante. Passei por 
um vale escuro e havia morte nele também. Mas fiz como essa 
mulher. Corri para o meu profeta, o Espírito Santo. Corri para 
o Santo dos Santos no momento de maior escuridão, com meu 
“filho” (espiritual) no colo, pois sabia quem poderia ressuscitá-
-lo! A sunamita correu assim, na direção de Eliseu.

Aí está o Santo dos Santos. Não há luz nele. Somente a arca 
da aliança. Mas também aí está a ressurreição, a vida plena de 
Deus, a sua glória, reservada para aqueles que o desejam, que 
esperam que Ele fique. Esses não se conformam apenas com 
moveres que passam, mas querem a sua presença verdadeira, 
que deixa marcas profundas.

Sim, aquela mulher poderia ter se contaminado, brigado 
com o profeta, pois agora o menino estava morto. Ela não pe-
diu aquele filho. Ainda assim, prosseguiu em busca do que 
cria, sem se contaminar. Ao colocar o garoto morto no quarto 
do profeta, deitá-lo sobre a cama e fechar a porta, estava le-
vando sua dor para o lugar mais íntimo que tinha no Senhor.
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Como nós entramos em Deus quando temos uma situação 
impossível ou muito difícil? A sunamita pôs seu filho em cima 
de uma cama. Isso simboliza um lugar do descanso. Aquele 
leito era o seu propiciatório, estava debaixo das asas dos que-
rubins. Era o seu assento de misericórdia. Era o seu Santo dos 
Santos. Ela chegou lá. Deixou a morte no único lugar possível 
de haver ressurreição! O Senhor, certamente, havia determi-
nado a vida sobre o menino depois de uma atitude daquelas.

Depois de deixar seu filho no quarto, a mulher foi ao en-
contro do profeta e se lançou aos seus pés. Ela já havia passa-
do pelo Átrio e pelo Lugar Santo e tinha experimentado o San-
to dos Santos. Agora, esperava a ressurreição. Creio que, no 
fundo do seu coração, fez aquilo porque também já conhecia o 
lugar de intimidade com o profeta Espírito Santo. Sabia o fim 
da historia, apesar da sua angústia, pois tinha alma e carne. O 
detalhe é que buscava a dependência de Deus.

O adorador sabe para onde correr. Sabe onde se lançar. 
E, mesmo que tenha questionamentos, Deus está com ele e o 
levará sempre para o descanso. A mulher não abriu mão de 
que Eliseu fosse com ela. Desde o início, queria o profeta por 
perto. Poderia ter desistido, mas o Senhor quis levá-la a morar 
no Santo dos Santos.

Como na vida daquela mulher, seu ministério não acabou. 
Ele só está passando pela prova do tempo através do fogo, 
para que seja um testemunho, agora não apenas em Suném, 
mas em toda Terra. Se assim não o fosse, Deus não teria regis-
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trado essa história para que nós hoje a conhecêssemos.

O testemunho dela não ficou apenas na sua cidade, mas 
tem se mantido vivo através dos séculos, para que todas as ge-
rações saibam que Deus ainda procura aqueles que o adoram e 
o desejam. Para que Ele mostre que ainda faz milagres.

Voltando à história, quando a sunamita entrou, Eliseu or-
denou que pegasse o seu filho. Mas a Bíblia não diz que ela 
pegou e, sim, que se prostrou aos seus pés, curvando-se até o 
chão. Isso demonstra o nível de maturidade que estava alcan-
çando. Aquela mulher não era mais uma adoradora frágil, que 
dizia “Não mintas à sua serva”. Passou a ser alguém que cria no 
impossível. Fora provada e obteve a aprovação.

Ainda fazendo uma apologia da caminhada de fé da suna-
mita com o Tabernáculo, quero falar sobre a arca da aliança, 
que representava a mais sublime presença de Deus. Dentro 
desse objeto, havia alguns elementos, a vara de Arão, as tábu-
as da lei e o maná.

A vara de Arão estava ali porque floresceu em sinal de au-
toridade conquistada em Deus. De certo, o mesmo aconteceu 
com a sunamita. E acontecerá no seu caso também se, tal como 
ela, você decidir ser fiel, acima de qualquer circunstância ad-
versa. Isso é possível se o seu lugar for aos pés dEle, ouvindo 
seus ensinamentos, morando na sua presença.

Outro elemento era o maná e ele fala de alimento espiritu-
al. A mulher construiu um lugar para o profeta. Não lhe falta-
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ria pão do céu todos os dias da sua vida. Ela teria comida fres-
ca constantemente, pois aprendeu a reter a presença de Deus.

Havia também na arca da aliança as tábuas, representando 
os juízos do Senhor. Certamente, depois de conhecer a Deus 
naquele nível, a sunamita viveria eternamente rendida aos 
seus mandamentos. Ela havia escolhido esse caminho. Decidiu 
aprender da sua Palavra. A lei passou a ser o seu prazer.

Em sua caminhada de fé, a mulher conheceu o Caminho, 
que é o Átrio; a Verdade, que é o Lugar Santo; e a Vida, que é 
o Santo dos Santos. São coisas infinitas e eternas. É isso o que 
Deus tem para mim e para você!
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VOLTADOS PARA O TRONO

O coração de um adorador

É aquele que se rende, se entrega e se prostra

Diante daquele que é Senhor.

Para ele, não existe outro lugar,

Para ele, não existe outro lugar,

Para ele, não existe outro lugar.

Nenhuma outra fonte pra se saciar.

Nenhum outro abrigo pra se derramar.

Seus olhos estão voltados para o trono,

Para aquele que reina pra sempre e sempre,

Pra sempre e sempre.
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CONCLUSÃO

A ntes de encerrar, quero dar um último exemplo 
para edificar sua fé. O de Abraão, que ofereceu 
um banquete para Deus. A Bíblia fala que o pa-

triarca recebeu homens especiais e sabia que o Senhor estava 
no meio deles. Rapidamente, cuidou de preparar o melhor e 
convidá-los para jantar e ficar.

Ali foi o momento de proporcionar o ambiente para o seu 
milagre chegar. Isaque viria um ano depois. Ao fazer uma 
mesa para o Senhor, Abraão trouxe para a Terra a realidade 
do céu. O filho da promessa já estava na eternidade. Os decre-
tos eternos precisavam encontrar uma condição propícia para 
acontecer no reino físico. Foi o que ele preparou.

Quando Deus vier na sua vida, não perca a oportunidade. 
Sirva a Ele uma mesa com os frutos que você plantou e os 
aromas que o Espírito Santo, o perfumista, fabricou no seu 
interior. Esteja rendido aos pés do seu Amado. Faça-o ficar.

O Santo dos Santos está disponível para aqueles que dese-
jam entrar lá e viver somente na luz da sua Palavra. Adore! Se 
renda. Olhe para cruz e corra para ela. Deixe que Deus seja seu 
tudo. E Ele fará o que você jamais poderia fazer ou ser!

Que jamais esqueçamos que o nosso relacionamento com o 
Senhor é algo que deve ser cultivado com amor, como um jar-
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dim que precisa de cuidados diários. Que, na nossa jornada de 
fé e adoração, não sejamos confundidos, mas permaneçamos 
firmes nas verdades imutáveis da Palavra.

Prossigamos na jornada! Em santidade, sem a qual, nin-
guém verá a Deus!
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