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Introdução

Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e 
volta à prática das primeiras obras [...]” (Apocalipse 
2.5.) Acredito que muitos, ao caminharem por al-
gum lugar, caíram ao chão, mas talvez nem mesmo 
se lembrem de algumas quedas, pois estas podem 
ter acontecido na infância. Caminhos e quedas... Ao 
pensar nisso, o que vem à sua memória? No evange-
lho de João, capitulo 14, verso 6, “respondeu-lhe Je-
sus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém 
vem ao Pai senão por mim”. A Palavra nos fala do 
caminho espiritual que é Jesus, Ele é o caminho da 
verdade. Quando lemos esse texto de Apocalipse e 
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buscamos contextualizá-lo para nossos dias, vemos 
exatamente isso: estamos num caminho chamado 
Jesus, mas podemos desviar, tomar um atalho. E por 
isso Ele diz, parafraseando: “Lembra-te de onde hou-
ve um desvio e volta para o caminho”. Certo dia, ao 
sair de casa, minha filha Mariana colocou no pára-
brisa do carro um GPS e disse: “Pai, você fará essa 
viagem com GPS e verá como é tão bom. Vou colocar 
o nome da cidade de destino, e o senhor verá que um 
mapa aparecerá, e uma voz lhe dará as direções”. As-
sim ela fez, e ao sair da garagem a “voz guia” come-
çou a orientar-me: “Há 100 metros, vire a esquerda. 
Há 300 metros, na rotatória...” Durante todo o per-
curso recebi orientações de como fazê-lo. Fui sur-
preendido por essa tecnologia. Porém, pelo fato de 
não saber usar o GPS, não tinha o conhecimento de 
que ele deveria ser programado para a volta. Então 
pensei: “Vou deixar do jeito que está”. No retorno para 
a casa, ouvi sempre as mesmas instruções. “Recalcu-
lando a rota”. Sempre que havia um desvio ou re-
torno, era avisado: “Retorno há 300m”. Quando pas-
sava dos 300 metros, “recalculando a rota”, e assim 
fui: “Retorno há 500 metros, recalculando a rota”. Até 
chegar à minha casa, colocar o carro na garagem, a 



7

voz que não queria calar, dizia: “Recalculando a rota”. 
Não sabia como programar a volta, por isso durante 
toda a viagem essa voz repetiu todas as informações 
programadas para a ida. Mas como eu não seguia o 
mesmo trajeto ela sempre dizia que estava “recalcu-
lando a rota”.

Querido, a Palavra do Senhor não é simplesmen-
te um livro, ela é viva existe um nome que se cha-
ma Jesus Cristo, o nome que está sobre todo nome. 
Esse é o verdadeiro caminho que devemos seguir, 
e quando o seguimos somos vitoriosos em nossa 
caminhada. 

“Pai, que mais uma vez, pela tua bondade e mise-
ricórdia, venha nos alimentar com a tua bendita Pala-
vra, que ela nos console, nos exorte, nos edifique, traga 
salvação e reconciliações. Conceda-nos Senhor, tua 
sabedoria, conceda-nos unção para que possamos ser 
de glória em glória restaurados, transformados, para 
a glória do teu nome. No nome de Jesus. Amém”!
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o camInho a 
ser seguIdo

Em Atos, capítulo 9, versículos de 1 a 2, encon-
tramos um “título” peculiar dado aos crentes da 
parte de Paulo. Está escrito: “Saulo, respirando ainda 
ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, diri-
giu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as 
sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse al-
guns que eram do Caminho, assim homens como mu-
lheres, os levasse presos para Jerusalém”. Os primei-
ros cristãos eram conhecidos como “os do caminho”, 
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e Saulo alimentava em seu coração ódio religioso 
por eles. No capítulo 19, versos 8 e 9 de Atos, lemos: 

“Durante três meses, Paulo frequentou a sinagoga, 
onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo 
com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles 
se mostravam empedernidos e descrentes, falando 
mal do Caminho diante da multidão, Paulo, apartan-
do-se deles, separou os discípulos, passando a discor-
rer diariamente na escola de Tirano”. Note que ele 
falava mal do Caminho.

Vejamos agora uma sequência de textos do livro 
de Atos em que aparece a expressão caminho. Capítu-
lo 19, verso 23: “Por esse tempo, houve grande alvoroço 
acerca do Caminho”. No capítulo 22, a partir do versí-
culo 4, temos o testemunho de Paulo, aqui ele não é o 
que persegue, mas o que é perseguido:

“Persegui este Caminho até à morte, prendendo e 
metendo em cárceres homens e mulheres, de que são tes-
temunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes, 
recebi cartas para os irmãos; e ia para Damasco, no pro-
pósito de trazer manietados para Jerusalém os que tam-
bém lá estivessem para serem punidos”. (Atos 22.4-5.)

Capítulo 24, verso 14: “Porém confesso-te que, se-
gundo o Caminho, a que chamam seita, assim eu sirvo 
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ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coi-
sas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos 
profetas”. Verso 22: “Então, Félix, conhecendo mais 
acuradamente as coisas com respeito ao Caminho, 
adiou a causa, dizendo: Quando descer o comandan-
te Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso”. 
Seguir a Jesus não é seguir uma religião. É seguir a 
Ele, que é o Caminho, conforme Ele mesmo disse: 
“Eu sou o caminho [...] Se alguém quer vir após mim, a 
si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me”. (João 
14.6; Marcos 8.34.) O negar-se a si mesmo fala do 
“GPS da própria vontade”, porém há um Caminho, e 
é este que deve ser seguido. Nós não seguimos uma 
doutrina, nós seguimos uma pessoa. Jesus é o Ca-
minho, que pode ser seguido por toda pessoa. Não 
é preciso pernas físicas para caminhar Nele porque 
Ele não é um caminho físico, um caminho natural, 
mas um caminho espiritual. Porém, muitas pesso-
as têm dificuldades de entenderem essa verdade, e 
por causa disso se perdem, caem, por trilharem ou-
tros caminhos por falta de entendimento. “Lembra-
te, pois, de onde caíste”. (Apocalipse 2.5.) Se essa é a 
sua realidade neste momento, traga a memória o 
que o fez cair e volte. Volte para o Caminho. A nossa 
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fé permite retornos, ela nos dá oportunidades para 
voltarmos.

A cruz é o marco inicial na vida do cristão, ela 
é o ponto de partida da caminhada. Mas após essa 
partida, o cristão pode tomar outro caminho, ou-
tro rumo, outra direção, e quando isso acontece, o 
Espírito Santo avisa, fala ao coração: “Recalculando 
a rota”. Isso precisa acontecer porque nós nos tor-
namos insensíveis, tal como aconteceu comigo ao 
usar o GPS. Eu poderia apertar apenas um botão 
que as coisas mudariam, mas me acostumei com o 
som do aparelho, com aquela voz, e de teimosia ou 
ignorância, por não saber mexer no GPS, escutei as 
mesmas instruções até chegar a casa.
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andando na 
presença de 

deus

Na Bíblia encontramos a palavra caminho em 
muitos textos sagrados. No livro de Gênesis, ca-
pítulo 17, verso 1, lemos: “Quando atingiu Abrão a 
idade de noventa e nove anos, apareceu-lhe o Senhor 
e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso; anda na mi-
nha presença e sê perfeito”. Abrão já andava com o 
Senhor. Já havia experimentado o cumprimento de 
tantas promessas, já havia tido muitas experiências 
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com o Senhor, e aos noventa e nove anos o Senhor 
aparece a ele e diz: “Anda na minha presença e sê 
perfeito”. O que Deus falou a Abraão, Ele continua 
dizendo a todos nós, para andarmos na presença 
dele. E aquele que escolhe obedecer ao Senhor será 
perfeito, é isso o que a Palavra diz. E o que é per-
feito? É ser completo. Na Carta aos Efésios, capítulo 
4, versos 11 e 12, está escrito que Deus concedeu 
apóstolos, profetas, pastores e mestres com vistas 
ao aperfeiçoamento dos santos para a obra do mi-
nistério. Obra do ministério não é para ser realizada 
apenas pelos pastores. Obra do ministério é para ser 
realizada por todos os salvos, para aqueles que an-
dam na presença do Senhor. E aquele que anda na 
presença do Senhor vai sendo aperfeiçoado, traba-
lhado por Deus. Na Bíblia temos o livro de Deutero-
nômio, que significa repetição da lei. É como se ele 
fosse a repetição dos livros do Pentateuco, Gênesis, 
Êxodo, Levítico e Números. E em Deuteronômio 5, 
verso 33, está escrito: “Andareis em todo o caminho 
que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais, 
bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que ha-
veis de possuir”. Este é o querer de Deus, que bem 
nos suceda e sejam prolongados os nossos dias na 
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terra que haveremos de possuir. Deuteronômio 10, 
versículo 12, lemos: “Agora, pois, ó Israel, que é que 
o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor, teu 
Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e 
sirvas ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de 
toda a tua alma”. Deuteronômio 13, verso 4: “Anda-
reis após o Senhor, vosso Deus, e a ele temereis; guar-
dareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a ele 
servireis e a ele vos achegareis”. Mas como vamos 
seguir a Deus?

Em 1 Samuel, capítulo 2, verso 30, está escrito:
“Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: Na verda-

de, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai an-
dariam diante de mim perpetuamente; porém, agora, 
diz o Senhor: Longe de mim tal coisa, porque aos que 
me honram, honrarei, porém os que me desprezam 
serão desmerecidos”.

Aqui o Senhor está falando contra a casa de Eli. A 
história bíblica nos conta que este homem cometeu 
muitos erros, mas Eli tinha feito um compromisso 
com o Senhor, o de andar diante do Senhor perpe-
tuamente. Muitos pais leem o texto de Provérbios 
22, verso 6, que diz: “Ensina a criança no caminho 
em que deve andar, e, ainda quando for velho, não 
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se desviará dele”, e não o interpretam de maneira 
correta. Os pais não foram chamados para ensinar 
O caminho que os nossos filhos devem andar. Não 
está escrito ensina a criança O caminho que ela 
deve andar, e, sim, ensina a criança No caminho... 
Ensinar no caminho é ensinar junto, e não apenas 
apontar o caminho. O pai que ensina O caminho diz 
que o filho não pode mentir, porém ele mente, já 
o pai que ensina No caminho, diz para o filho que 
ele não pode mentir e o filho não o vê mentindo. 
O pai que apenas ensina o caminho fala para o fi-
lho dizer que ele não está quando o telefone toca. 
Ele diz que não se pode mentir, mas ensina o filho a 
mentir. Ensinar no caminho é ser exemplo, é ensinar 
com a vida, com o testemunho, com a integridade. 
Eli teve tudo para escrever uma linda história, mas 
não o fez. Seus filhos também não. Ele e seus filhos 
tiveram uma morte desgraçada. Um dos netos dele 
chamou-se Icabode, que significa “foi-se a glória de 
Israel”. Tudo isso, e muito mais, aconteceu porque 
este homem que havia sido escolhido pelo Senhor 
não o obedeceu, conforme registrado 1 Samuel 2, 
verso 28: “Eu o escolhi dentre todas as tribos de Isra-
el para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, 
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para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdo-
tal perante mim; e dei à casa de teu pai todas as ofer-
tas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos 
pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manja-
res, que ordenei se me fizessem na minha morada?” 
Deus mandou que um profeta advertisse Eli, sobre 
desonra de Eli contra Deus, mas ele não obedeceu. 
Veja o que Deus pergunta a Eli no capítulo 2 de 1 
Samuel, verso 29: “E, tu, por que honras a teus filhos 
mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das 
melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel”? 
Eli honrou o que não deveria ser honrado e despre-
zou o que deveria ser honrado, ele honrou seus fi-
lhos, que pecaram contra Deus.

Uma promessa foi feita a Davi, que se estendeu 
a Salomão, porém o trono de Israel muitas vezes 
esteve vazio por conta de pessoas pervertidas, do 
ajuntamento de reis às mulheres idólatras. “Se teus 
filhos guardarem o seu caminho, para andarem pe-
rante a minha face fielmente, de todo o seu coração e 
de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao tro-
no de Israel”. Esta era a vontade do Senhor. Davi se 
desviou, abandonou o caminho, fez coisas tão per-
versas, porém num certo momento ele reconheceu 
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o erro que tinha cometido. Leia o Salmo 51 e veja o 
quanto Davi se arrependeu do que fez, e a confissão 
dele diante de Deus. Davi não ficou no caminho de 
morte, no pecado, ele voltou para Jesus, o verdadeiro 
caminho, por isso ele pôde ser chamado pelo Senhor 
de “um homem segundo o meu coração”. (Atos 13.22.) 
O santo não é aquele que nunca se suja, ele é aquele 
que sempre se lava. Ele é sensível à voz de Deus, tem a 
compreensão da volta, do retorno, de recalcular a rota.

Em 1 Reis, capítulo 6, verso 11 a 13, lemos:
“Então, veio a palavra do Senhor a Salomão, dizen-

do: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos 
meus estatutos, e executares os meus juízos, e guardares 
todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei 
para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai. 
E habitarei no meio dos filhos de Israel e não desampara-
rei o meu povo”.

Se o povo, assim como o rei Salomão, andasse 
no caminho, se não tomasse desvios, atalhos, desfru-
tariam do melhor de Deus: “Eu habitarei no meio dos 
filhos de Israel [...] Não desampararei o meu povo”. Que 
promessa gloriosa.

Em 1 Reis, capítulo 8, verso 36, Salomão orou 
a Deus dizendo assim: “Ouve tu nos céus, perdoa 
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o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, en-
sinando-lhes o bom caminho em que andem, e 
dá chuva na tua terra, que deste em herança ao teu 
povo”. (Grifo meu.) Algumas pessoas pensam que 
o bom caminho é o do mundo, que neste há liber-
dade, e se pode fazer tudo o que quer, mas isso é 
puro engano, mentira. A verdadeira liberdade só é 
encontrada em Jesus Cristo. Os vícios, a libertina-
gem, a mentira, a ganância, a religião, tudo o que é 
oferecido pelo mundo apenas aprisiona as pessoas 
e as matam. Porém, a escolha é nossa, a falsa liber-
dade ou Cristo Jesus, que verdadeiramente liberta: 
“Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis 
livres”. (João 8.36.)
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andaI no 
temor do 

senhor

No livro de Neemias está escrito que: “Então, se 
calaram e não acharam o que responder: Disse mais: 
não é bom o que fazeis; porventura não devíeis andar 
no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos 
gentios, os nossos inimigos?” (Neemias 5.9.) O temor 
do Senhor não tem nada a ver com sentir medo de 
Deus, mas sim com o respeito. Ele é a consciência 
da presença dele, a majestade da glória de Deus, o 
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princípio da sabedoria. O temor do Senhor é afastar-
se do pecado. O Salmo 26, versículo 11, fala exata-
mente sobre esse caminhar: “Quanto a mim, porém, 
ando na minha integridade; livra-me e tem compai-
xão de mim”. Infelizmente, muitos abandonam o ca-
minho pelo fato de olharem para os outros; ao invés 
de olharem para as pessoas que caminham reta-
mente, fixam os olhos naqueles que envergonham 
o evangelho, que se tornam pedra de tropeço para 
outros nessa caminhada. Alguém disse uma frase 
que causa tristeza, mas que expressa uma verdade. 
“Algumas pessoas convertem porque conhecem um 
crente. E algumas pessoas não se convertem porque 
conhecem um crente”.

Existem duas características distintas na vida de 
uma pessoa, uma delas chamamos reputação, e a 
outra, caráter. Reputação é o que as pessoas pen-
sam ou dizem a meu respeito. Caráter é o que os 
anjos dizem a Deus a meu respeito. É verdade que 
temos que ter preocupação com a nossa reputação 
sim. Mas o que conta é o nosso caráter. Jesus, para 
alguns religiosos da época, era comilão, beberrão, 
andava com meretrizes, a reputação dele para estes 
não era boa, mas Jesus não estava preocupado com 
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o que estavam falando sobre Ele, o mais importante 
era o que o Pai dizia a respeito dele, sobre o cará-
ter de Jesus: “Este é o meu Filho amado, em quem me 
comprazo”. (Mateus 3.17.) Este é o meu filho, eu me 
deleito nele.

Vimos que Davi disse no Salmo 26: “Quanto a 
mim, porém, ando na minha integridade”, mas em 
meio às confusões no caminho ele também disse: 
“Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está 
firme em terreno plano; nas congregações, bendirei o 
Senhor”. (Salmo 26.11.12.) Já no Salmo 56, versícu-
lo 13, lemos: “Pois da morte me livraste a alma, sim, 
livraste da queda os meus pés, para que eu ande na 
presença de Deus, na luz da vida”. Muitos podem se 
perguntar: “Para que Deus fez tudo isso?” Certamen-
te não foi para ser guardado. Se Deus lhe deu carro, 
você precisa abençoar pessoas, levando-as à igre-
ja. Ele lhe concedeu livramentos, sua vida e saúde 
têm sido preservadas para você andar na presença 
dele, e não somente quando estiver na igreja. Não 
estamos aqui para andarmos na presença dele 
apenas quando milhares de irmãos estiverem ao 
nosso lado, mas para andarmos quando estiver-
mos sozinhos. Nosso caráter é revelado quando 
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ninguém está vendo, quando estamos sós, debaixo 
dos olhos do Senhor. Deus deseja que andemos na 
presença dele na luz da vida. No verso 2 do Salmo 
15 está escrito: “O que vive com integridade, e prati-
ca a justiça, e, de coração, fala a verdade”. No Salmo 
84, verso 11, temos a mesma realidade: “Porque o 
Senhor Deus é sol e escudo; o Senhor dá graça e glória; 
nenhum bem sonega aos que andam retamente”. O 
bem citado neste versículo está relacionado a quê? 
“Ah, eu quero viver bem, ter o corpo saudável”. “Que-
ro ter uma família saudável”. Bem está relacionado 
ao material também, seja a obtenção de imóvel, de 
um automóvel, daquilo que você tanto almeja. O 
Senhor “nenhum bem sonega aos que andam reta-
mente”. Mas este andar não é apenas emoção, ele 
precisa ser um estilo de vida, verdadeiro. No Salmo 
86, verso 11, lemos: “Ensina-me, Senhor, o teu cami-
nho, e andarei na tua verdade; dispõe-me o coração 
para só temer o teu nome”. Não existe nada melhor 
do que andar no caminho que é a verdade, e esse 
caminho é o próprio Jesus: “Eu sou o caminho, e a 
verdade”. (João 14.6.) Uma das características mais 
difíceis do ser humano, principalmente o homem, 
é a teimosia. Não sei se você já teve a experiência 
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de viajar com a família, e andar por um caminho er-
rado. Depois de andar muitos quilômetros a ficha 
cai: “Estou no caminho errado”. E a esposa responde: 
“Eu não te disse”? O fato de não ter dado ouvidos à 
sua mulher fez com que você voltasse ao lugar de 
onde saiu para fazer o trajeto correto. Este exemplo 
pode ser levado para tudo na nossa vida. Quando 
você não souber qual direção tomar, não tome ne-
nhuma por impulso. Espere, Deus vai lhe mostrar o 
caminho certo a seguir. Peça a Ele: “Ensina-me, Se-
nhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade”. A paz 
que o Senhor traz é o árbitro de Cristo em nossas 
vidas, por isso não tome nenhuma decisão se você 
não sentir paz em seu coração, não queira sofrer as 
consequências de uma escolha fora dos planos de 
Deus. Já tive experiências ruins por conta da tei-
mosia, e uma delas foi a compra de um carro para a 
minha esposa Renata. Ela me disse que queria uma 
van pequena, mas apareceu um carro com o pre-
ço bom e eu decidi comprá-lo. O valor do carro era 
atrativo, mas eu não sentia paz, porém desprezei o 
sentimento e deixei-me levar pelo preço. Junto a 
um amigo, levei o veículo para ser avaliado numa 
concessionária, mas o funcionário fez uma vistoria 
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superficial, até a documentação do carro desapa-
receu no momento. Tudo isso eram sinais de Deus 
para que eu não realizasse a compra, mas descon-
siderei tudo e teimei. Fomos ao DETRAN e tiramos 
a nova documentação em meu nome. Passado al-
guns dias após a compra, os problemas no carro 
apareceram. Queria vendê-lo, mas como vender 
um carro com tantos defeitos? Tentava trocá-lo, mas 
também estava complicado. O carro já havia passa-
do por muitas agências e nenhum comprador apa-
receu, eu é que resolvi comprá-lo, desobedecei ao 
Senhor. Dei o carro para uma pessoa que o vendeu 
por um preço qualquer, este foi o desfecho dessa 
história. Eu não podia vendê-lo da maneira que es-
tava; para arrumá-lo gastaria mais dinheiro, então, 
para não ter mais desgaste, dei a uma pessoa que 
o aceitou do jeito que estava. Quando deixamos 
de ouvir a Deus, o resultado é sempre o pior, mas 
consultar e ouvir a voz do Senhor é o melhor para 
nossas vidas. Tudo o que for fazer, pergunte a Deus 
antes, mesmo que seja a compra de algo simples, 
como um par de sapatos. E se sentir a verdadeira 
paz no coração, vá em frente. Mas se você não sen-
tir, não compre, caso não queira, como eu, sofrer as 
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consequências. “Ensina-me, Senhor, o teu caminho”. 
Precisamos aprender de Deus. Toda criança quando 
começa a dar os primeiros passos leva algumas que-
das, e assim acontece com aquele que começa a tri-
lhar os caminhos do Senhor, ele leva alguns tombos, 
mas não pode ter medo e desistir. Precisa firmar os 
pés e andar. Que o seu coração esteja disposto a te-
mer somente o nome do Senhor. Que ele não tenha 
outro sentimento a não ser este.

No Salmo 116, verso 9, está escrito: “Andarei na 
presença do Senhor, na terra dos viventes”. Os ou-
tros na terra dos viventes estão vendo como você 
anda, vendo sua família, a sua casa. Alguns dizem 
que quando forem para o céu andarão na presença 
do Senhor. Querido(a), no céu não tem pecado, não 
tem diabo, demônio, não tem a carne. É aqui, nessa 
terra, que você precisa andar na presença de Deus, 
conforme diz o Salmo 119, verso 1: “Bem-aventu-
rados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam 
na lei do Senhor.” Verso 45: “E andarei com largueza, 
pois empenho pelos teus preceitos”. Aquele que não 
tem nada a esconder, pode andar com liberdade 
pelas ruas, em qualquer lugar, já os que andam em 
pecado, vivem sempre se escondendo. Provérbios, 
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capítulo 2, versículo 20 diz: “Assim, andarás pelo ca-
minho dos homens de bem e guardarás as veredas 
dos justos”. Onde os homens vão encontrar referen-
ciais? Em Miquéias capítulo 4, verso 5, está escrito: 
“Porque todos os povos andam, cada um em nome do 
seu deus; mas, quanto a nós, andaremos em o nome 
do Senhor, nosso Deus, para todo o sempre”. Agora o 
capítulo 6, versículo 8: “Ele te declarou, ó homem, o 
que é bom e que é o que o Senhor pede de ti: que pra-
tiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humil-
demente com o teu Deus”.
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atItude de 
andar

Veja o que Jesus disse em João 11, verso 9: 
“Respondeu Jesus: Não são doze as horas do dia? Se 
alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz 
deste mundo”. Não significa que nós não podemos 
andar na noite, mas Jesus fala de andar na luz. Este 
andar na luz é transparente, é deixar ser visto, sem 
nenhuma área nebulosa na vida, é algo glorioso. O 
primeiro texto que vimos nesta mensagem foi o de 
Gênesis, no qual Deus disse a Abraão: “Anda na mi-
nha presença e sê perfeito”. Na carta aos Romanos, 
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capítulo 4, versículo 12, Paulo escreve que: “E pai da 
circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas cir-
cuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que 
teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado”. Ele 
nos deixou essa mensagem para andarmos nas pi-
sadas de Abraão, que é o nosso pai da fé.

Em Romanos 6, verso 4, está escrito: “Fomos, 
pois, sepultados com ele na morte pelo batismo; para 
que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos 
pela glória do Pai, assim também andemos nós em 
novidade de vida”. O batismo traduz a nossa iden-
tificação com Jesus. Quando cremos que Ele mor-
reu, morremos com Ele. Quando Ele foi sepultado, 
fomos sepultados com Ele. Quando Ele ressuscitou, 
fomos ressuscitados com Ele. “Assim também ande-
mos nós em novidade de vida”. O que é novidade de 
vida? É o estilo novo de viver. É uma nova maneira 
de namorar, de fazer negócios, de falar, de se vestir. 
Ou seja, os velhos hábitos errados vão sendo substi-
tuídos pelos valores de Cristo. Pelos valores da Pala-
vra. É viver a verdade que está em Romanos: “Agora, 
pois, já nenhuma condenação há para os que estão 
em Cristo Jesus [...] A fim deque o preceito da lei se cum-
prisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas 
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segundo o Espírito”. (Romanos 8. 1; 4.) Andar segundo 
a carne é perceber o mundo natural com os sentidos 
naturais. É o ver, ouvir, cheirar, paladar, tocar. Este 
andar confia apenas nos cinco sentidos, já aquele 
que anda em novidade de vida deixa-se ser guiado 
pelo Espírito Santo, e aqueles que são guiados pelo 
Espírito são filhos de Deus, conforme a Palavra diz 
(Romanos 8.14). O Espírito somente nos guia no ca-
minho que o Senhor sonhou, dentro do propósito 
que Deus tem para sua vida.

“Andemos dignamente, como em pleno dia, não em 
orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, 
não em contendas e ciúmes; mas revesti-vos do Senhor 
Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante 
às suas concupiscências”. (Romanos 13.13-14.)

Levante a cabeça, estufe o peito, deixe seu cora-
ção solto. Não há nada melhor do que andar assim, 
chegar em casa à noite, colocar a cabeça no traves-
seiro e dormir.

A Palavra nos diz em 2 Coríntios, capítulo 4, ver-
so 1 a 2, para não andarmos com astúcia:

“Pelo que, tendo este ministério, segundo o mi-
sericórdia que nos foi feita, não desfalecemos; pelo 
contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, 
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se ocultam, não andando com astúcia, nem adulte-
rando a palavra de Deus; antes, nos recomendamos 
à consciência de todo homem, na presença de Deus, 
pela manifestação da verdade”.

Agora 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7: “Visto que 
andamos por fé e não pelo que vemos”. O modo de 
andarmos diz tudo sobre nós porque ele é exerci-
do em cima da fé e não por aquilo que nós vemos, 
pois o que vemos não é o real. Se há um enfermo 
diante dos nossos olhos, podemos fazer uma reza, 
uma oração decorada ou impor as mãos sobre ele, 
gerando pela fé, a cura, a restauração dessa pessoa. 
E o que é fé? Fé é a certeza das coisas que se espe-
ram, é a convicção de fatos que nós não vemos (He-
breus 11.1). Andar por fé é crer exatamente nesta 
realidade. É chamar à existência as coisas que não 
são como se já fossem (Romanos 4.17). Minha filha 
Ana Paula não podia ter filhos, mas eu plantei no 
quintal da minha casa uma jabuticabeira para que 
o filho dela pudesse subir e apanhar os frutos. Não 
tinha neto ainda, mas eu plantei. Hoje ela tem dois 
filhos, Isaque e Benjamim. Minha atitude foi um tes-
temunho de fé. O médico pode trazer um atestado 
dizendo que não tem jeito, é o fim. O atestado é 
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válido? Cientificamente falando sim. Mas a última 
palavra é do Senhor. Por isso você deve exercitar 
a sua fé, pois Ele chama a existência as coisas que 
não são como se já fossem. Uma moça me convidou 
para celebrar o casamento dela, respondi que seria 
uma honra e perguntei o dia, ela me respondeu: “Eu 
não sei”. “Como que você não sabe?”, perguntei a ela. 
Ela disse: “Eu não tenho noivo e nem namorado, mas 
eu estou convidando o senhor para celebrar meu ca-
samento”. Isso é fé.

Vejamos agora alguns textos sagrados que nos 
ensinam a andar em novidade de vida, pela fé. Gála-
tas, capítulo 5, verso 16, lemos: “Digo, porém: andai 
no Espírito e jamais satisfarei à concupiscência da 
carne”. Andar no Espírito é ser guiado pelo Espírito. 
Mas quando você deixa de ser guiado pelo Espíri-
to você sofre as consequências, compra carro es-
tragado. Verso 25: “Se vivemos no Espírito, andemos 
também no Espírito”. Efésios 2, verso 10: “Pois somos 
feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, 
as quais Deus de antemão preparou para que andás-
semos nelas”. Efésios 4, verso 1 a 3:

“Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que an-
deis de modo digno da vocação a que fostes chamados, 
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com toda a humildade e mansidão, com longanimi-
dade, suportando-vos uns aos outros em amor, esfor-
çando-vos diligentemente por preservar a unidade do 
Espírito no vínculo da paz”.

Efésios 5, verso 2: “E andai em amor, como tam-
bém Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por 
nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave.” 
Andai em amor, onde você passar vai deixar marcas 
do amor. Verso 8: “Pois, outrora, éreis trevas, porém, 
agora, sois luz no Senhor; andai como filhos da luz”. 
Verso 15 e 16: “Portanto, vede prudentemente como 
andais, não como néscios, e sim como sábios, remin-
do o tempo, porque os dias são maus”. Filipenses, 
capítulo 3, verso 16: “Todavia, andemos de acordo 
com o que já alcançamos”. Colossenses 1, verso 10: 
“A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o 
seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e 
crescendo no pleno conhecimento de Deus”. Colos-
senses 2, verso 6: “Ora, como recebestes Cristo Jesus, 
o Senhor, assim andai nele”. Existem pessoas que re-
cebem a Jesus apenas como curador. Outros veem 
Jesus apenas como o abençoador. Outros veem Je-
sus apenas como mestre. Sim, Jesus é tudo isso, con-
tudo temos que recebê-lo como Senhor, a palavra 
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“Senhor” na língua grega é kyrios que significa dono, 
soberano, máxima autoridade, chefe, pois quando 
Ele verdadeiramente se torna Senhor da vida, Ele 
será o curador, o abençoador e tudo mais, pois Ele 
é tudo. Este é o ponto chave, do modo como rece-
bestes o Senhor Jesus, andai nele. Como eu devo 
andar? Como eu devo caminhar com Ele? Vendo-o 
como Senhor, o soberano na minha vida. Colossen-
ses 4, verso 5 diz: “Portai-vos com sabedoria para 
com os que são de fora; aproveitai as oportunidades”. 
1 Tessalonicenses 2, verso 12: “Exortamos, consola-
mos e admoestamos, para viverdes por modo digno 
de Deus, que vos chama para o seu reino e glória”. 1 
Tessalonicenses 4, verso 11 e 12: “E a diligenciardes 
por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e tra-
balhar com as próprias mãos, como vos ordenamos; 
de modo que vos porteis com dignidade para com os 
de fora e de nada venhais a precisar”. 1 João 2, verso 
6: “Aquele que diz que permanece nele, esse deve tam-
bém andar assim como ele andou”. 2 João, verso 6: 
“E o amor é este: que andemos segundo os seus man-
damentos. Este mandamento, como ouvistes desde o 
princípio, é que andeis nesse amor”. 3 João, verso 4: 
“Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que 
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meus filhos andam na verdade”. Se você me pergun-
tar qual será a minha maior alegria, eu gostaria de 
dizer também esta: Ver cada uma das mais de 46 mil 
ovelhas da Lagoinha andando na verdade, amando 
ao Senhor.
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conclusão

A vida só tem sentido quando andamos no ca-
minho. Nossa fé não tem atalhos, ela é um único 
caminho, Jesus Cristo. Ela é marcada pelos recome-
ços porque o Senhor nos oferece uma nova opor-
tunidade, ele recalcula a rota. No início dessa men-
sagem contei da experiência que tive com o GPS. 
Eu voltei para casa ouvindo as mesmas instruções 
da ida, “retorno há 300 metros, retorno à esquerda”. 
Tudo isso aconteceu porque eu estava voltando, 
retornando à origem. Existem apenas três pessoas 
que sabem se você está no caminho ou não: Deus, 
você e satanás. Vocês sabem por onde os seus pés 
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tem andado. A nossa fé não é uma religião, é um 
relacionamento com Ele. Quem sabe você é alguém 
que começou a andar tão bem com o Senhor, mas 
tomou um atalho. A Palavra diz: “Lembra-te, pois, de 
onde caíste”. Lembra-te de como você tomou aque-
le atalho, arrepende-te e volta. Como o filho pródi-
go deixou o caminho, que era a casa do pai e tomou 
o caminho de uma terra longínqua, mas voltou, re-
fez toda a caminhada, e foi recebido pelo pai, Deus 
está de braços abertos para receber você. Em João 
14, verso 6, Jesus diz: “Eu sou o caminho, e a verdade, 
e a vida; ninguém vem ao pai senão por mim”. Jesus 
não é um caminho, Ele é O caminho. Para chegar a 
um lugar conhecido, certamente você sabe dos ata-
lhos que pode tomar, mas para chegar a Deus só há 
uma porta, que não é uma opção entre as opções, é 
Jesus, o único caminho.

Deus abençoe!

Márcio Valadão
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Jesus te 
ama e Quer 

VocÊ!

1º PASSO: Deus o ama e tem um plano 
maravilhoso para sua vida. “Porque Deus amou 
o mundo de tal maneira que deu o seu  Filho unigê-
nito, para que todo o que nele crê não pereça, mas 
tenha a vida eterna.“ (Jo 3.16.)
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2º PASSO: O Homem é pecador e está 
separado de Deus. “Pois todos pecaram e ca-
recem da glória de Deus.“ (Rm 3.23b.)

3º PASSO: Jesus é a resposta de Deus, 
para o conflito do homem. “Respondeu-lhe 
Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; 
ninguém vem ao Pai senão por mim.“ (Jo 14.6.)

4º PASSO: É preciso receber a Jesus em 
nosso coração. “Mas, a todos quantos o rece-
beram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos 
de Deus, a saber, aos que crêem no seu nome.“ 
(Jo 1.12a.) “Se, com tua boca, confessares Je-
sus como Senhor e, em teu coração, creres que 
Deus o ressuscitou dentre os mortos, será sal-
vo. Porque com o coração se crê para justiça 
e com a boca se confessa a respeito da salva-
ção.” (Rm 10.9-10.)

5º PASSO: Você gostaria de receber a 
Cristo em seu coração? Faça essa oração 
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de decisão em voz alta: “Senhor Jesus eu pre-
ciso de Ti, confesso-te o meu pecado de estar 
longe dos teus caminhos. Abro a porta do meu 
coração e te recebo como meu único Salvador 
e Senhor. Te agradeço porque me aceita assim 
como eu sou e perdoa o meu pecado. Eu desejo 
estar sempre dentro dos teus planos para mi-
nha vida, amém”.

6º PASSO: Procure uma igreja evangé-
lica próxima à sua casa.

Nós estamos reunidos na Igreja Batista da 
Lagoinha, à rua Manoel Macedo, 360, bairro 
São Cristóvão, Belo Horizonte, MG.

Nossa igreja está pronta para lhe acom-
panhar neste momento tão importante da 
sua vida.

Nossos principais cultos são realizados 
aos domingos, nos horários de 10h, 15h e 
18h horas.

Ficaremos felizes com sua visita!
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