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A Missionária
Neuza Alves Góes,
minha sogra e intercessora
que sempre apoiou meu ministério.
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Igreja Metodista Wesleyana,
uma mulher de Deus
que admiro tanto.

Ao pastor Maurício Barbosa Jr e
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muito importante para mim.

Palavra do Autor
Olá querido, que prazer poder encontrarme com você através deste livro.
Deus tem sido muito bom com todos nós.
Tem-nos dado o prazer de viver em um tempo de
paz e alegria e de desfrutar do melhor que Ele
tem para nossas vidas.
Você já observou que dia lindo está hoje?
Já parou para agradecer por essa linda casa que
Deus lhe deu para morar? Como está sua
satisfação por essa linda roupa que você está
vestido? Que maravilha de emprego, em? Só
Deus pra lhe fazer uma coisa dessas, não é
mesmo?
Respire um pouco. Levante os braços.
Alongue-se. Balance o pescoço. Que maravilha
de saúde!
Que família maravilhosa você tem! Todos
vivendo em plena harmonia. Quanta unção de
Deus. Quanta alegria.

E a prosperidade então? Só vitórias em
todas as áreas. Quer alguma coisa? Basta tirar o
cartão de crédito e comprar. Papai paga tudo.
Mas nem todos vivem esta situação.
Alguns têm passado por momentos muito
difíceis. Momentos de incompreensão, de
frustrações, de escassez, de solidão...
O bom de tudo isso é que a Bíblia tem
sempre uma palavra para nós e espero no
decorrer destas linhas poder ajudar-lhe a passar
por este momento de curva na estrada com graça
e esperança.
Deus nunca desiste de nós. Que este livro
seja um canal de bênçãos e vitória em sua vida.

Valdinei Pereira
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Conflitos da Juventude

INTRODUÇÃO
Palavra do SENHOR que veio a Jeremias,
dizendo:
Dispõe-te, e desce à casa do oleiro, e lá
ouvirás as minhas palavras.
Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava
entregue à sua obra sobre as rodas.
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Como o vaso que o oleiro fazia de barro se
lhe estragou na mão, tornou a fazer dele
outro vaso, segundo bem lhe pareceu.
Então, veio a mim a palavra do SENHOR:
Não poderei eu fazer de vós como fez este
oleiro, ó casa de Israel? —diz o SENHOR;
eis que, como o barro na mão do oleiro,
assim sois vós na minha mão, ó casa de
Israel. (Jeremias 18.1-6)
Passar por uma crise é normal, viver nela
não.
Jeremias é convidado por Deus para descer
à casa do oleiro. Por quê? Para ouvir as palavras
que Deus tinha para falar ao seu coração.
Qual o motivo dessa descida? Israel estava
em crise, sem esperança, sem perspectiva de
vitória.
Deus diz a Jeremias que assim como
estava acontecendo a maravilhosa restauração do
vaso que estava nas mãos do oleiro, assim
aconteceria também com Israel.
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Imagine a cena. Ela está para repetir-se
com sua vida.
Poderá ser hoje o dia da mudança que há
muito tempo você espera.
Áreas de seu coração e sua mente serão
restauradas. Conflitos e traumas arrancados pelo
poder da Palavra de Deus.
Bem vindo à olaria de Deus, o lugar onde o
Senhor poderá fazer de coisas novas em sua vida.
Não bloqueie o agir de Deus em sua vida
enquanto estiver lendo este livro. Abra seu
coração ao Senhor, ele falará à sua alma.
Através dos conflitos descritos na Palavra
de Deus ao jovem que desejava ampliar a casa
dos profetas e de outras maravilhosas histórias
bíblicas, uma grande restauração poderá ser
realizada em seu coração. Prepare-se !!!
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QUANDO TUDO DÁ
ERRADO
Disseram os discípulos dos profetas a
Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos
contigo é estreito demais para nós.
-9-
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Vamos, pois, até ao Jordão, tomemos de lá,
cada um de nós uma viga, e construamos
um lugar em que habitemos. Respondeu ele:
Ide.
Disse um: Serve-te de ires com os teus
servos. Ele tornou: Eu irei.
E foi com eles. Chegados ao Jordão,
cortaram madeira.
Sucedeu que, enquanto um deles derribava
um tronco, o machado caiu na água; ele
gritou e disse: Ai! Meu senhor! Porque era
emprestado.
Perguntou o homem de Deus: Onde caiu?
Mostrou-lhe ele o lugar. Então, Eliseu
cortou um pau, e lançou-o ali, e fez flutuar
o ferro,
e disse: Levanta-o. Estendeu ele a mão e o
tomou. (2 Reis 6.1-7)
Precisamos entender primeiro a história
que antecede este texto.
Eliseu, o sucessor do grande profeta Elias,
tem um ministério muito promissor.
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Ele investe seus dons e seu tempo em
levantar mais pessoas para a restauração de
Israel.
É importante salientar que o ministério
profético com um local específico para eles já era
reconhecido desde os tempos do profeta Samuel
(1 Samuel 20.1-18).
Eliseu investe nos profetas, em discípulos
e também na vida dos filhos dos profetas. Eliseu
decide morar com eles: “O lugar onde moramos
com você é muito pequeno.” (versão NTLH)
Muitos desses jovens são apaixonados pela
causa do Senhor. São pessoas que querem
investir seu tempo e sua vida para Deus.
Vemos nesse trecho da Palavra de Deus a
história de alguns jovens que resolvem aplicar os
esforços na ampliação do local de sua morada.
- Podemos descer até o Jordão para cortar
algumas árvores para ampliar o lugar onde
moramos?
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A visão dos jovens era de ampliação. Essa
é uma das características da juventude: Eles
sempre querem mais, pois sua mente está em
plena expansão e desenvolvimento. O
conformismo não é uma característica natural
nessa fase.
De quem era a obrigação de fazer tal
ampliação? Acaso não seria dos pais, as pessoas
que estavam engajadas nessa obra? Eles eram
voluntários e tinham iniciativa.
Esses jovens eram especiais, submissos,
pois pedem a presença do profeta com eles na
empreitada.
Muitos jovens desprezam seu líder.
Consideram-no como uma pessoa ultrapassada
que limita todas as suas ideias. Estes não. A
presença de Eliseu era fundamental para instruir
e direcionar o projeto de vida daqueles moços.
São jovens realmente trabalhadores. O
verso 4 diz que ao chegarem ao local
determinado começaram logo a cortar madeira.
Tem muita gente que tem lutas no trabalho, mas
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porque, ao invés de trabalharem, ficam enrolando
no serviço, trazendo lutas para si mesmos.
Eles começam a trabalhar com alegria,
pois estavam fazendo uma grande obra. Um
trabalho para a glória de Deus.
Talvez trabalhassem cantando louvores ao
Senhor. Talvez brincando com palavras com seus
amigos. Parar? Só para beber água.
Mas o imprevisto acontece: um dos jovens,
ao lançar o machado contra a árvore, vê seu
machado fugir do cabo, indo em direção à água e
submergindo no rio.
Que desespero, que aflição. O machado era
emprestado.
- E daí (Você pode dizer)? Era apenas
uma machado. Por que tanto desespero?
Primeiro: Porque era emprestado. Para
quem você empresta algo? Para uma pessoa de
responsabilidade, de caráter, que sabe cuidar das
coisas.
- 13 -
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O moço estava zelando pelo seu nome.
Você já notou que tem gente que empresta
as coisas dos outros e não se importa em
devolvê-las? Sua casa está cheia de coisas dos
outros: roupas, CDs, DVDs, brinquedos,
calçados, livros e por ai vai... Isso é ridículo.
Aquele jovem tinha caráter: Ai, meu
senhor, era emprestado.
Segundo: Um machado naquela época era
uma ferramenta fundamental para quase todo tipo
de edificação. Naquele tempo não havia
motosserras ou coisas desse gênero. Quase todo
tipo de corte ou entalhe na madeira era feito com
o machado. Um instrumento fundamental.
Terceiro: Um machado também servia de
arma de guerra. Basta diminuir o cabo e se
tornaria um instrumento de guerra poderoso para
partir ao meio qualquer escudo.
Apesar de ser um jovem prestativo,
voluntário e de caráter, o machado caiu de sua
mão.
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QUANDO VEM OS
CONFLITOS
O que teria passado na mente deste jovem?
Quais pensamentos não foram expressos no texto
bíblico?
- Meu Deus, de novo comigo. Toda vez
tem que ser na minha mão que acontece? O que
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meu pai vai dizer quando eu contar pra ele? Já
sei: “Tinha que ser você mesmo”.
Eu já estou vendo alguém ler isto e
começar a dar risadas, dizendo: ele se parece
comigo.
Já começa com a identidade dele: Filho de
profeta.
Alguém sempre cobrava dele uma postura
diferente. Você é filho de Fulano de Tal, não
pode fazer isso. Seu pai é Fulano, o que vão
pensar de você.
Conheço muitos filhos de obreiros que
sofrem demais porque a cobrança é muito grande.
Não só esses, mas filhos de famosos, de médicos,
de políticos e até de traficantes.
O desejo deles não é ser filho de Fulano, é
ser simplesmente ele mesmo, com todos os seus
projetos e seus erros.
Viver uma vida normal
holofotes. Ser feliz por ser normal.
- 16 -
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- Você tem que ser o exemplo, diz aquela
voz que não sai da sua cabeça.
Alguns por perderem sua verdadeira
identidade, procuram nos filmes o seu verdadeiro
eu: se tornam namoradores, repentinamente se
isolam de tudo e de todos, viram músicos, usam
ternos, depois mudam para calça jeans rasgadas e
cabelo comprido, de repente são intelectuais, mas
agora são naturalistas rebeldes.
De repente não são mais nada porque
descobrem que tudo é ilusão.
De repente você pisa na bola e tudo cai na
sua cabeça. A pior cobrança é a interior, do seu
próprio coração.
Talvez eu entenda sua dor, não sei. Mas
Deus entende sua dor. Ele vem ao seu encontro
para fortalecer o seu coração.
Há uma pessoa poderosa ao seu lado
chamada Espírito Santo de Deus que pode agir
em sua alma, tirando toda mágoa e raízes de
amargura e trazendo a paz que você precisa.
Deixe-o agir. Fale com Ele.
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Aquele jovem decidiu fazer alguma coisa
para Deus. Decidiu não viver à sombra do seu
pai. Trabalhar e lutar para ampliar uma casa e no
fim do seu trabalho dizer: fui eu quem fez, tenho
participação nisso. Sou útil, eu tenho um valor.
Então o machado cai de sua mão e toda
perspectiva de sucesso se vai.
Já deu tudo errado... De novo...
Quantos de nós passamos por isso também.
Dizemos: Agora vai, agora eu me levanto e vou
ser uma bênção. Vou arregaçar as mangas e
trabalhar na obra do Senhor.
Só nos esquecemos de que, no meio de
toda essa história, ainda temos um inimigo,
Satanás, que se levanta contra nossas vidas e
muitas vezes, ele cria situações para roubar
nossas bênçãos e fazer com que o machado
escorregue de nossas mãos.
Então todos os nossos planos e projetos
vão por água abaixo e nos sentimos as piores
criaturas deste mundo.
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Nosso machado se foi. Quando digo
machado, quero dizer nossa alegria, nossa
motivação.
Para alguns, o machado perdido é a sua
santidade, sua moral, sua integridade, através de
um namoro deprimente, de um relacionamento
errado ou de uma amizade imprópria.
Aquele jovem lamentou: Ai, meu senhor!!!
Isso demonstra sensibilidade. Quantas
pessoas nem se importam mais com aquilo que
perderam. Deixam de lado o que perderam e
começam a viver uma vida comum se tornando
apenas mais um na multidão.
Dizem assim: Isso não é pra mim. Tô fora!
Chega de tentar ser uma bênção, estou correndo
em vão.
Isso é insensibilidade. Aquele jovem clama
por ajuda: Ai, meu senhor.
Ele queria dizer: Socorre-me, mude minha
história, faça algo por mim.
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Se esse é também o seu pedido de socorro,
o Senhor Jesus virá ao seu encontro e irá operar
uma grande obra em seu coração.
O Deus que tirou Elias da caverna vai
mudar sua vida também.
Lembro-me da final da Copa do Mundo de
2006, quando um grande jogador francês estava
encerrando sua carreira. Seu nome: Zinédine
Yazid Zidane
No seu último jogo ele deu uma cabeçada
no adversário e foi expulso de campo com um
cartão vermelho.
Seu técnico, segundo o jornal Folha de São
Paulo do dia 09/07/2006, disse: "Este cartão
vermelho será uma mancha na carreira dele"
Creio que essa não seria a marca que
Zidane gostaria de ter como lembrança de seus
grandes feitos futebolísticos. Mas aconteceu.
Uma marca ficou em sua carreira.
Quem sabe não será essa a sua história.
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Um namoro extravagante, uma rebeldia na
igreja, uma discussão com seus pais que lhe tirou
de casa e, então, uma mancha em sua vida.
O machado caiu.
O Deus que não queria que Davi
encerrasse sua história como um rei deposto, nem
que Pedro encerrasse a sua como o homem que
negou ao Senhor três vezes, também não quer
que a sua termine assim. O Deus que levantou a
esses homens também o fará contigo.
Mas como vencer o trauma da mente de
saber que todos vão falar dele?
Quem sabe se aquele “Ai, meu senhor” não
seria um gemido de sua alma, um suplício de
misericórdia.
- Tinha que ser em sua mão mesmo. Tinha
que ser você (ecoava em seu ouvido a voz dos
seus acusadores).
- Porque eu fui emprestar esse machado? E
agora, o que vou dizer? O que vou fazer?
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Quantos jovens sofrem esse estigma: Vai
fazer algo delicado e se estraga em suas mãos.
Entra em um emprego e quebra todas as coisas.
Quando acende uma lâmpada, ela queima em sua
mão.
- Já estava velha, mãe, a duração desta
lâmpada é de apenas 1.000 horas.
- Estava velha, mas estava funcionando até
você colocar a mão, diz ela.
Que situação de vergonha muitos jovens
tem passado.
Mas Deus tem uma palavra para sua vida:
“Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla
honra; em lugar da afronta, exultareis na vossa
herança; por isso, na vossa terra possuireis o
dobro e tereis perpétua alegria.” (Isaías 61.7)
Imagine a cena: o machado cai, o jovem
olha para todos os lados e só vê as pessoas
balançando a cabeça, como quem diz – Tinha que
ser você mesmo.
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Olha para um lado e para outro e todos
estão lhe julgando. E, no meio de todos, vê o
profeta Eliseu. Corre ao seu encontro e diz: Tô
perdido, tô enrolado.
O profeta diz: Calma. Nem tudo está
perdido. Você vai sair dessa situação. O machado
vai voltar na sua mão.
O profeta Eliseu simboliza o próprio
Espírito Santo de Deus falando conosco hoje. Ele
falou só com aquele jovem, mas fala conosco
hoje. Seu machado vai voltar, sua honra será
restituída.
Sua família afundou? Sua vida afundou?
Você foi reprovado? Não passou no concurso?
Todos lhe chamam de ignorante? Ninguém
acredita no seu potencial? Seu machado será
restituído.
E quero ministrar em sua vida que você
não será mais lembrado pelas coisas que se
quebraram ou pelos bens que você perdeu, mas
pelas vitórias que recebeu, pelas promessas que
se cumpriram em sua vida.
- 23 -

Conflitos da Juventude
Deus deu de volta o machado na mão de
jovem que havia perdido. A sua vitória virá em
suas mãos, em nome de Jesus. Creia nisso.
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QUANDO NINGUÉM
ENTENDE SEUS SONHOS
Esta é a história de Jacó. Tendo José
dezessete anos, apascentava os rebanhos
com seus irmãos; sendo ainda jovem,
acompanhava os filhos de Bila e os filhos de
Zilpa, mulheres de seu pai; e trazia más
notícias deles a seu pai.
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Ora, Israel amava mais a José que a todos
os seus filhos, porque era filho da sua
velhice; e fez-lhe uma túnica talar de
mangas compridas.
Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava
mais que a todos os outros filhos, odiaramno e já não lhe podiam falar pacificamente.
Teve José um sonho e o relatou a seus
irmãos; por isso, o odiaram ainda mais.
Pois lhes disse: Rogo-vos, ouvi este sonho
que tive:
Atávamos feixes no campo, e eis que o meu
feixe se levantou e ficou em pé; e os vossos
feixes o rodeavam e se inclinavam perante o
meu.
Então, lhe disseram seus irmãos: Reinarás,
com efeito, sobre nós? E sobre nós
dominarás realmente? E com isso tanto
mais o odiavam, por causa dos seus sonhos
e de suas palavras.
Teve ainda outro sonho e o referiu a seus
irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol,
a lua e onze estrelas se inclinavam perante
mim.
Contando-o a seu pai e a seus irmãos,
repreendeu-o o pai e lhe disse: Que sonho é
- 26 -
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esse que tiveste? Acaso, viremos, eu e tua
mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti
em terra?
Seus irmãos lhe tinham ciúmes; o pai, no
entanto, considerava o caso consigo mesmo.
(Gênesis 37.2-11)
Essa é uma história muito ampla. O
simbolismo dela é muito grande.
José é a realidade de um tipo simbólico
profético de Jesus. A isso a teologia chama de
Antítipo.
De todos os exemplos de Cristo do Antigo
Testamento, não há nenhum tão amplo, completo
e instrutivo do que José.
Ambos são amados do seu pai. Deus revela
que José será grande diante de seus irmãos.
Lucas 1.32 diz que Jesus “será grande”.
Ambos foram odiados por seus irmãos
(José pelos irmãos de sangue, Jesus pelos irmãos
israelitas - Jo 1.11).
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Ambos despidos de sua túnica e vendidos
por 30 moedas e muito mais.
José sofreu e ao ser exaltado, salvou a
todos os povos, assim como Jesus.
Toda história de José tem início nos seus
sonhos, quando Deus mostra-lhe os Seus
projetos.
O incrível de toda essa história é que
depois dos sonhos que revelavam a vontade
divina tudo deu errado na vida dele (incrível,
origem do latim: incredíbilis, aquilo que não
pode ser acreditado).
O projeto de Deus levou José ao “fundo do
poço” e à “masmorra”.
Muitos, no lugar de José, estariam
perguntando: Por que, Deus, tudo isso? Onde
estão as suas promessas?
Ele tinha tudo para ser um jovem frustrado
e deprimido. Tinha tudo para duvidar dos seus
sonhos, achando que tudo aquilo não passava de
- 28 -
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coisa da sua cabeça, afinal de contas foram os
sonhos o começo de toda confusão, pensaria ele.
Mas José creu nos seus sonhos quando
ninguém mais cria. Confiou e perseverou até o
fim.
Você já percebeu que quando temos um
projeto, nem todos entendem o que estamos
pensando?
Para muitos, nossos sonhos são pura
ilusão.
Esses dias eu estava em uma loja de
informática da minha cidade com meu filho José
e encontrei algo muito interessante: um spray de
ar comprimido para limpeza de teclados do
computador e outros.
Foi quando eu ri e falei com meu filho: Já
pensou um menino de 12 anos sendo questionado
por seu pai sobre qual carreira iria seguir quando
fosse mais velho e o filho dissesse: eu vou criar
um spray de ar comprimido, ou seja, um spray
que não tem nada dentro e vou vender a R$ 18,00
o frasco.
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- Larga mão de ser bobo, meu filho, quem
iria comprar essa besteira? – diria seu pai.
Mas um dia alguém sonhou com isso e foi
até o fim no seu projeto. Deve ter tido o apoio de
alguns e o desprezo de muitos mais a dúvida de
outro tanto.
Talvez até humilharam e ridicularizaram,
mas esse professor Pardal continuou rumo ao
sucesso com a sua engenhoca.
Todo sonho para ser conquistado não é
fácil. São lutas e provas para se chegar ao
objetivo.
Tentaram destruir os sonhos de José,
destruindo o próprio José.
Seus algozes não foram pessoas estranhas,
mas a sua própria família, sangue do seu sangue.
O ciúme dos seus irmãos por este sonhador
queridinho do seu pai era mortal.
Movidos de inveja, lançam-no em um poço
sem água.
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A Bíblia não fala dos pormenores dessa
história tão comovente, mas certamente José grita
várias vezes com seus irmãos.
- Ei, o que vocês estão fazendo comigo?
- Por que estão me agarrando? Aonde
vocês vão me levar?
- Ai, por que vocês me jogaram neste
poço?
- Judah, o que foi que eu fiz? Rúben, isto é
algum tipo de brincadeira?
A narrativa descreve anos de sofrimento de
José na mão dos inimigos.
Mas e o seu coração, como estava?
O SENHOR era com José, que veio a ser
homem próspero; e estava na casa de seu
senhor egípcio (Gênesis 39.2)
O SENHOR, porém, era com José, e lhe foi
benigno, e lhe deu mercê perante o
carcereiro (Genesis 39.21)
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...o SENHOR era com ele, e tudo o que ele
fazia o SENHOR prosperava. (Genesis
39.23)
Alguns, erroneamente, imaginam José com
muito dinheiro no bolso mesmo dentro da prisão.
O verbo prosperar traz o sentido de que tudo
dava certo para José de todos os seus planos e
projetos.
O “Porquê” de tudo isso? O coração de
José permaneceu firme na presença de Deus.
Rivalidade, ódio, inveja e mentiras
rodeavam José durante sua caminhada.
José tinha tudo para abandonar ao Senhor e
viver uma vida de revolta e depressão. Tinha
tudo para desistir dos seus sonhos.
Preso injustamente. Na prisão, José
interpretou sonhos. Através disso, foi liberto,
para com suas interpretações, ajudar ao Faraó.
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QUANDO O CIÚME
ATACA
Sua história começa a mudar. Faraó
estabeleceu-o como governador do Egito. Nos
sete anos de fartura, ele juntou todo o
mantimento possível.
Quando a fome se espalhou pela terra o
povo procurou a José para comprar trigo.
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Então, os filhos de Jacó foram até José que
os reconheceu, mas agiu como estranho. Quando
voltaram pela segunda vez, este se revelou a seus
irmãos, perdoando-lhes o mal que fizeram.
José também sofreu uma tentativa de
assédio sexual pela esposa de Potifar. A Bíblia
nos diz que ela o seduzia “todos os dias, não lhe
dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar
com ela” (Gn 39.10)
Que situação difícil para José. De um lado
o desprezo, de outro, o inimigo falando ao seu
coração todos os dias.
O inimigo de nossas almas age desta
maneira, cada dia usa uma estratégia diferente
para roubar nossos sonhos.
Um dia o fundo do poço, outro dia o
adultério, no outro a masmorra, no outro o
glamour dos holofotes (Deus colocou José no
trono, mas o diabo tentou fazer com que ele
desprezasse sua família), e assim vai tentando e
seduzindo.
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Vamos recordar o motivo de todas estas
lutas na vida de José?
O que a Palavra de Deus diz?
Vejamos:
“Seus irmãos lhe tinham ciúmes... (Gênesis
37.11)
Porque tinham ciúmes? Porque ele era
querido.
Muitos tentam puxar nosso tapete porque
nós temos virtudes, porque somos amados de
Deus ou por algum outro motivo que nos
qualifica.
Você é amado de Deus. O jovem sonhador
venceu. Você também pode vencer.
Os sonhos dados por Deus a José se
cumpriram. Foi um longo caminho desde o
tempo dos sonhos e a realização deles.
E isso também é comum em nossa vida.
Querem matar nossa fé e nossos sonhos de
qualquer maneira. Esse é o objetivo de Satanás.
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“O ladrão vem somente para roubar, matar
e destruir; eu vim para que tenham vida e a
tenham em abundância.” (João 10:10)
O sonho de Deus que está no nosso
coração tem um preço de renúncia, entrega,
comprometimento, perseverança e fé.
Foram anos de prisão. Tudo parecia
impossível, mas José permaneceu fiel.
Precisamos ser como José, fiéis ao Senhor.
Precisamos entender que o plano de Deus
em nossa vida é perfeito.
“O caminho de Deus é perfeito; a palavra
do SENHOR é provada; é um escudo para
todos os que nele confiam” (Salmo 18.30)
José tinha tudo para dar errado. Como nós
conhecemos a sua história, podemos dizer que ela
é muito linda.
Mas alguém que não tem intimidade com o
texto bíblico e começa a ler a história do jovem
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sonhador pode dizer, sem sombra de dúvidas, que
se trata de uma tragédia.
Talvez muitos também considerem uma
tragédia a sua história. Talvez você mesmo
considere-a uma tragédia.
Mas o fim de sua história ainda não foi
escrito. O plano de Deus é infinitamente maior
do que a fúria do inimigo contra sua vida.
Os irmãos de José diziam em seu coração
que aquele sonhador seria escravo pelo resto de
sua vida. Mas Deus o estava encaminhando para
tornar-se Rei.
Já dizia certo pregador que o sonho é de
graça, mas realizá-lo tem um alto preço.
E eu quero lhe desafiar a tomar uma
decisão agora em sua vida: Levante-se! Acorde!
Chega de ficar chorando o tempo em que
você foi provado e tentado. Chegou a hora de
você correr atrás do seu projeto.
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A vida deu-lhe uma rasteira? E daí?
Levante, sacuda o pó e tome posse do que Deus
tem para sua vida.
“Desperta, desperta, veste-te da tua
fortaleza, ó Sião; veste-te das tuas vestes
formosas, ó Jerusalém, cidade santa...
Sacode o pó, levanta-te e toma o teu
assento, ó Jerusalém; solta-te das ataduras
de teu pescoço, ó cativa filha de
Sião.”(Isaías 52.1 e 2)
Muitos têm a tendência de
lamentando tempos e tempos a derrota.

ficar

Choram pelo emprego que perdeu, choram
pelo namoro que acabou, choram pela surra que
levou, choram pelo dinheiro que não veio,
choram pela amizade que se foi. Choram...
Choram... Choram...
Já dizia William Shakespeare: “Chorar
pela desgraça passada é a maneira mais segura de
atrair outras desgraças.”
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Uma pessoa não está acabada quando
enfrenta a derrota. Ela está acabada quando
desiste de lutar.
Por isso o desafio: Levante-se.
Chega de ficar lamentando e chorando.
Levante a cabeça e pague o preço para ser feliz.
Comece a escrever a sua história de vida
de maneira diferente.
Não viva um determinismo negativista de
que você nasceu para ser um miserável infeliz.
Este é o melhor momento para você se
levantar do pó e mostrar que pode ser vencedor.
Acorde para a vida.
A esposa do pastor Donizete do Carmo, da
Igreja O Brasil Para Cristo de Piracicaba, foi ao
médico quatro anos atrás.
– Você tem muito pouco tempo de vida,
dizia ele ao ler os diagnósticos de seus exames
médicos.
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A reação de qualquer pessoa era deitar
numa cama e aguardar a morte chegar. Mas ela
não fez assim.
Esse é um dos testemunhos mais lindos
que eu já presenciei em minha vida.
Diz ela que ao sair do médico ela começou
a admirar a beleza da cidade.
Olhou para as árvores, os prédios, as casas
e viu como eles eram belos.
Não apenas isso, mas decidiu viver
intensamente todos os momentos de sua vida,
para a glória do Senhor.
Decidiu voltar a estudar. Fez faculdade,
advocacia.
Quatro anos depois, ela continua viva e
formada, com grande disposição para viver ainda
mais.
Não quer dizer que o médico estava errado.
Ele disse o que a sua experiência lhe ensinara.
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Mas ela tomou uma atitude que mudou seu
futuro.
O seu futuro também pode ser mudado
através de sua decisão.
Corra atrás de seus sonhos, desperte para
um novo tempo em sua vida. Chega de
contabilizar suas derrotas.
Muitas delas foram importantes em sua
vida para o amadurecimento. Outras não. Mas
chega de ficar querendo entender os “porquês” da
vida. Enquanto ficamos fazendo isso, a vida
continua e nós ficamos para trás.
Respire fundo, levante a cabeça e diga: Eu
vou mudar tudo.
Saia dessa cama e tome um banho, coloque
sua melhor roupa, perfume-se, volte a alimentarse bem, vá ao espelho, sorria e diga para ele: eu
vou ser feliz, em nome de Jesus.
Fale com Deus, ore, peça uma direção a
Ele, peça para Ele curar todas as suas feridas.
Peça uma direção, Ele vai responder.
- 41 -

Conflitos da Juventude
A maioria dos nossos problemas ocorre
pela falta de relacionamento com Deus. O plano
divino é de abençoar, mas nos distanciamos dele
e impedimos as bênçãos que Ele tem para nós.
Leia a sua Palavra. Não para pedir uma
resposta, mas para conhecer melhor o seu Deus e
a sua vontade.
Esse é o erro de muitas pessoas que
pensam que a Bíblia é apenas uma caixinha de
promessas.
Não. Ela é um livro que revela quem Deus
é e o que ele quer de nós.
Comece com um livro de fácil
entendimento, como o Evangelho de João ou o
livro de Atos, por exemplo.
Não podemos esperar coisas novas se
continuarmos a fazer as mesmas coisas. Chegou
o tempo das mudanças em sua vida. É Hoje, já
está começando, em nome de Jesus.
Se possível, jejue. O jejum é a
mortificação de sua carne, faz parte do processo
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de santificação. Mas cuidado com o jejum
desordenado.
Muitos jejuam tanto que ficam doentes,
desnutridos e, alguns, derrubam a sua imunidade,
tornando-se propensos a diversas enfermidades.
Nada em excesso é bom. Peça orientação
ao seu pastor sobre esse assunto.
O jejum vai auxiliar o seu coração no
processo de cura dos seus sentimentos, deixando
sua alma mais sensível à vontade de Deus,
dando-lhe condições de perdoar quem lhe
ofendeu ou lhe magoou.
Creia na sua vitória. Se você não acreditar
em você mesmo, quem acreditará?
Chegou o tempo da sua restauração.
Chegou a hora, é agora. O Deus que
mudou a história de José, Ele mudará a sua
também.
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QUANDO SOMOS
DESPREZADOS
E Davi disse a Saul: Não desfaleça o
coração de ninguém por causa dele; teu
servo irá e pelejará contra este filisteu.
Porém Saul disse a Davi: Contra este
filisteu não poderás ir para pelejar com ele;
pois tu ainda és moço, e ele, homem de
guerra desde a sua mocidade...
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O filisteu também veio e se vinha chegando
a Davi; e o que lhe levava o escudo ia
diante dele.
E, olhando o filisteu e vendo a Davi, o
desprezou, porquanto era jovem ruivo e de
gentil aspecto.
Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum
cão, para tu vires a mim com paus? E o
filisteu amaldiçoou a Davi, pelos seus
deuses.
Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e
darei a tua carne às aves do céu e às bestas
do campo.
Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a
mim com espada, e com lança, e com
escudo; porém eu vou a ti em nome do
SENHOR dos Exércitos, o Deus dos
exércitos de Israel, a quem tens afrontado.
Hoje mesmo o SENHOR te entregará na
minha mão; e ferir-te-ei, e te tirarei a
cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus
darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas
da terra; e toda a terra saberá que há Deus
em Israel.
E saberá toda esta congregação que o
SENHOR salva, não com espada, nem com
- 45 -

Conflitos da Juventude
lança; porque do SENHOR é a guerra, e ele
vos entregará na nossa mão. (1 Samuel
17.32, 33, 41-47)
A Bíblia é maravilhosa. Ela nos ensina
todos os dias uma lição de amor e fé. Mostra a
superação de homens como Davi, que enfrentou
muitos desprezos. Desprezo da família, desprezo
do rei, desprezo de Golias e desprezo da esposa.
Vamos agora entrar em uma visão mais
prática da história de Davi e analisar como ele
venceu cada uma das suas adversidades.
Talvez se observarmos com muita
seriedade, poderemos aprender com sua vida a
sermos também vencedores.
1. O desprezo da família:
“E, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho,
falar àqueles homens, acendeu-se a ira de
Eliabe contra Davi, e disse: Por que
desceste aqui? E a quem deixaste aquelas
poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a
tua presunção e a maldade do teu coração,
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que desceste para ver a peleja.” (1 Samuel
17.28)
O que passou na mente de seu irmão mais
velho? Porque dizer estas palavras a Davi?
Vamos voltar a história ao dia que Davi foi
ungido como rei (1 Samuel 16).
Samuel o profeta entra na casa de Jessé e
diz que veio para uma missão especial.
Jessé chama todos os filhos para comerem
à mesa com o profeta. Antes da refeição seus
filhos são colocados diante do profeta que, ao
passar em revista por cada um, não encontra
quem ele procura.
- Estão todos aqui? - Pergunta o profeta.
- O mais novo está no campo cuidando das
ovelhas, diz Jessé.
- Mande chamá-lo, não vou comer
enquanto ele não chegar, diz Samuel.
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Quando Davi chega, todo o clima muda e
diante de todos o jovem é ungido como futuro rei
de Israel.
A Bíblia diz que a vida de Davi mudou
depois daquele dia. O Espírito Santo apoderou-se
de Davi.
A conversa de Davi mudou, seu jeito de
ser mudou, seu modo de ver as coisas mudou.
Isso acontece nos dias de hoje quando
recebemos o Evangelho no nosso coração,
aceitando a Cristo como Salvador.
Nossa vida muda, nossos hábitos mudam,
nosso jeito de ver o mundo muda, a maneira
como tratamos as pessoas muda.
“Assim que, se alguém está em Cristo, nova
criatura é: as coisas velhas já passaram; eis
que tudo se fez novo.” (2 Coríntios 5.17)
“Porque, em Cristo Jesus, nem a
circuncisão nem a incircuncisão têm virtude
alguma, mas sim o ser uma nova criatura.”
(Gálatas 6.15)
- 48 -

Conflitos da Juventude
Assim como o novo jeito de Davi agir
irritou seus irmãos, nossas atitudes também
irritam o inimigo de nossas almas, o diabo.
O incrível é que antes agíamos errado,
mentindo e machucando a todos ao nosso redor e,
agora que vivemos uma nova vida, isso é o que
irrita a todos.
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QUANDO O INIMIGO
ATACA
Certa feita, quando novo convertido,
alguém olhou para mim e disse: Você é uma
pessoa boa. Só vejo coisas boas em você. Mas
sua presença me irrita.
Quem estava irritado? A pessoa ou o diabo
e seus demônios?
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“porque a nossa luta não é contra o sangue
e a carne, e sim contra os principados e
potestades, contra os dominadores deste
mundo tenebroso, contra as forças
espirituais do mal, nas regiões celestes.”
(Efésios 6:12)
Segue a pergunta: mas como vencer esse
desprezo, essa irritação exacerbada?
A vida de Davi mudou quando o Espírito
Santo apoderou-se dele.
Se realmente queremos vencer as lutas que
ocorrem em nossos sentimentos, precisamos ser
cheios do Espírito Santo.
Muitas provas que passamos começam em
nosso coração.
O apóstolo Paulo diz a respeito da luta que
enfrentava em sua mente:
Porque eu sei que em mim, isto é, na minha
carne, não habita bem nenhum, pois o
querer o bem está em mim; não, porém, o
efetuá-lo.
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Porque não faço o bem que prefiro, mas o
mal que não quero, esse faço.
Mas, se eu faço o que não quero, já não sou
eu quem o faz, e sim o pecado que habita em
mim.
Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei
de que o mal reside em mim.
Porque, no tocante ao homem interior,
tenho prazer na lei de Deus;
mas vejo, nos meus membros, outra lei que,
guerreando contra a lei da minha mente, me
faz prisioneiro da lei do pecado que está
nos meus membros.
Desventurado homem que sou! Quem me
livrará do corpo desta morte?
Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso
Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo,
com a mente, sou escravo da lei de Deus,
mas, segundo a carne, da lei do pecado.
(Romanos 7.18-25)
E continua falando de nossas guerras:
Porque a carne milita contra o Espírito, e o
Espírito, contra a carne, porque são opostos
entre si; para que não façais o que,
porventura, seja do vosso querer.
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Mas, se sois guiados pelo Espírito, não
estais sob a lei. (Gálatas 5.17 e 18)
Estamos vivendo um período muito
helenista, onde os bens materiais tem a primazia
em nossas vidas.
Preocupamo-nos muito mais com o ter do
que com o ser.
A Bíblia deixa claro que devemos ajuntar
tesouros no céu (Mateus 6.19-21).
Esse é o grande motivo de vermos cada dia
mais pessoas materialistas e distantes de Deus.
Se você quer vencer o desprezo e outras
lutas mais em sua carne e em sua mente, deixe o
Espírito Santo encher o seu coração da Sua
presença.
2. Desprezado pelo rei.
Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração
de ninguém por causa dele; teu servo irá e
pelejará contra o filisteu.
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Porém Saul disse a Davi: Contra o filisteu
não poderás ir para pelejar com ele; pois tu
és ainda moço, e ele, guerreiro desde a sua
mocidade. (1 Samuel 17.32 e 33)
Este é um desprezo diferente. É o desprezo
daquele que é superior a Davi dizendo que ele
não tem capacidade de vencer o seu desafio.
Davi se justifica dizendo que já enfrentara
lutas no campo, apascentando as ovelhas de seu
pai. Quando urso ou leão atacava as ovelhas, ele
pulava no pescoço e golpeava até matar.
Pense bem, se Davi não tivesse narrado
isso, ninguém nunca imaginaria que cuidar de
ovelhas era algo perigoso. Mas era.
Segundo alguns historiadores, os pastores
enfrentavam não só leões e ursos (o que já é
muito), mas lobos ferozes e ladrões.
Os pastores na época de Jesus dormiam na
porta do aprisco com um cajado cravejado de
pregos para proteger o rebanho.
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Mas ninguém tinha ideia do que Davi já
passara.
Assim também ninguém sabe das lutas que
você tem passado, dos momentos de prova que
ocorrem em sua alma.
Muito menos eu, que estou lhe escrevendo.
Mas posso garantir que tudo o que você tem
passado servirá de experiência para o seu futuro.
Nem todas as lutas foram provações dadas
por Deus. Algumas foram ciladas do diabo,
outras foram fruto da maldade dos homens,
outras foram consequências da imaturidade e
falta de juízo.
Mas tudo serve de experiência. E o
apóstolo Paulo escreveu ao jovem Timóteo:
Ninguém despreze a tua mocidade; pelo
contrário, torna-te padrão dos fiéis, na
palavra, no procedimento, no amor, na fé,
na pureza. (1 Timóteo 4.12)
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Acredite no seu potencial. Se você honrar a
Deus e a Sua Palavra, Deus vai abrir as portas
para você.
3. Desprezado pelo gigante Golias
Olhando o filisteu e vendo a Davi, o
desprezou, porquanto era moço ruivo e de
boa aparência.
Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão,
para vires a mim com paus? E, pelos seus
deuses, amaldiçoou o filisteu a Davi.
Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e
darei a tua carne às aves do céu e às bestasferas do campo. (1 Samuel 17.42-44)
Este desprezo está em outra dimensão, a
espiritual.
As palavras de Golias eram intimidadoras
e depreciativas. Eram palavras que mexiam com
os sentimentos de Davi.
Davi vai para a batalha crendo na vitória
que Deus iria lhe dar, mas Golias fala ao coração
do guerreiro de Deus e não aos ouvidos.
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a.
Desprezou sua aparência. Imagine a
cara de desprezo que o gigante faz quando vê o
mocinho ruivinho chegando. Talvez tenha
balançado a cabeça, olhando para trás e
apontando aos outros guerreiros filisteus aquela
coisinha insignificante que vinha contra ele.
Talvez, após isso, tenha dado uma grande
gargalhada.
b.
Sou eu algum cão para vir a mim
com paus? Ele estava dizendo: Você é um
despreparado, desarmado, incapacitado, moleque,
fraco, um João-Ninguém. Não tem condições
alguma de vencer.
c.
Pelos seus deuses o amaldiçoou. Era
uma guerra no reino espiritual, armas
intimidadoras contra Davi.
d.
Venha a mim e darei a tua carne às
aves... Era como se ele dissesse: você já é um
homem morto.
Enfrentamos esse gigante constantemente
em nossa mente.
O inimigo fica falando em nosso coração
que somos insignificantes, incapazes, que o diabo
não vai deixar nós chegarmos a vitória nos
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nossos projetos e que já somos “um homem
morto”.
A resposta de Davi a Golias é um grande
ensinamento para nossa vida.
Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens
contra mim com espada, e com lança, e com
escudo; eu, porém, vou contra ti em nome
do SENHOR dos Exércitos, o Deus dos
exércitos de Israel, a quem tens afrontado.
Hoje mesmo, o SENHOR te entregará nas
minhas mãos; ferir-te-ei, tirar-te-ei a
cabeça e os cadáveres do arraial dos
filisteus darei, hoje mesmo, às aves dos céus
e às bestas-feras da terra; e toda a terra
saberá que há Deus em Israel.
Saberá toda esta multidão que o SENHOR
salva, não com espada, nem com lança;
porque do SENHOR é a guerra, e ele vos
entregará nas nossas mãos. (1 Samuel
17.45-47)
Davi mostra para o seu inimigo e para todo
Israel que a vitória não estava na sua aparência
ou na sua capacidade, mas sim no seu Deus.
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Em nome de quem você vence suas
batalhas? A quem você dá honra quando vence
uma guerra? Ao seu estudo? À sua aparência? À
sua capacidade?
Sua aparência é importante, estudar é
necessário, se capacitar também. Mas a vitória
vem do Senhor.
Não foi com espadas que os nossos
antepassados conquistaram aquela terra;
não foi com o seu próprio poder que eles
venceram. Eles venceram com o teu poder,
com a tua força e com a luz da tua
presença. Assim tu mostraste o teu amor por
eles. (Salmo 44.3 NTLH)
O cavalo prepara-se para o dia da batalha,
mas a vitória vem do SENHOR. (Provérbios
21.31)
Uns confiam em carros, outros, em cavalos;
nós, porém, nos gloriaremos em o nome do
SENHOR, nosso Deus. (Salmo 20.7)
Deus nos salvou para vivermos uma vida
para o louvor da sua glória e para sermos
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testemunhas do seu poder. Quando glorificamos
ao Seu nome, manifestamos a Sua glória.
Viva uma vida para a glória de Deus e veja
o que Deus vai fazer por você. Essa é uma
maravilhosa maneira de mudar o seu futuro.
Experimente. Você só pode dizer que uma
laranja é doce se prova-la.
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QUANDO O PASSADO
NOS ACUSA
Era, então, Jefté, o gileadita, homem
valente, porém filho de uma prostituta;
Gileade gerara a Jefté.
Também a mulher de Gileade lhe deu filhos,
os quais, quando já grandes, expulsaram
Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa
de nosso pai, porque és filho doutra mulher.
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Então, Jefté fugiu da presença de seus
irmãos e habitou na terra de Tobe; e
homens levianos se ajuntaram com ele e
com ele saíam.
Passado algum tempo, pelejaram os filhos
de Amom contra Israel.
Quando pelejavam, foram os anciãos de
Gileade buscar Jefté da terra de Tobe.
E disseram a Jefté: Vem e sê nosso chefe,
para que combatamos contra os filhos de
Amom.
Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade:
Porventura, não me aborrecestes a mim e
não me expulsastes da casa de meu pai?
Por que, pois, vindes a mim, agora, quando
estais em aperto?
Responderam os anciãos de Gileade a Jefté:
Por isso mesmo, tornamos a ti. Vem, pois,
conosco, e combate contra os filhos de
Amom, e sê o nosso chefe sobre todos os
moradores de Gileade.
Então, Jefté perguntou aos anciãos de
Gileade: Se me tornardes a levar para
combater contra os filhos de Amom, e o
SENHOR mos der a mim, então, eu vos
serei por cabeça?
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Responderam os anciãos de Gileade a Jefté:
O SENHOR será testemunha entre nós e nos
castigará se não fizermos segundo a tua
palavra. (Juízes 11.1-10)
Vamos agora à história de um juiz de
Israel, Jefté, filho de Gileade.
Alguns teólogos acreditam que Gileade é o
nome da tribo que Jefté vivia. Consideram que o
nome do pai tenha sido omitido por causa da
vergonha de terum filho com uma prostituta.
Este homem teve um relacionamento
promíscuo que gerou a Jefté. Teve outros filhos
no casamento, que não admitiam a existência de
um herdeiro que fosse filho de outra mulher.
Não vemos nessa história nenhuma atitude
do pai, um pai omisso que não se posiciona em
favor do seu filho.
Rejeitado, Jefté fugiu para outras terras.
Um filho expulso de casa por um pecado
que ele não cometeu.
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Jefté não tinha culpa do erro de seu pai,
assim como nos dias de hoje tantos outros
nasceram de um deslize moral ou inconsequente
do pai ou da mãe, alguns são frutos de um abuso
sexual.
Às vezes isso torna-se uma marca que
perdura por toda vida.
Outros enfrentam um preconceito dentro
da própria família, vivendo uma terrível
discriminação.
Então, Jefté fugiu da presença de seus
irmãos e habitou na terra de Tobe; e
homens levianos se ajuntaram com ele e
com ele saíam. (Juízes 11.3)
Agora o rejeitado começa a envolver-se
com uma turma da pesada, chamados de levianos
ou ordinários.
A Bíblia King James usa o termo
“worthless men”
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Worthless pode ser traduzido como inútil,
sem valor, desprezível, indigno, sem mérito, ou
seja, uma turma realmente da pesada.
Certamente, quando criança, Jefté foi
educado na lei do Senhor, onde aprendeu a amar
a Deus de todo o seu coração.
Mas agora sua vida mudou. Tudo deu
errado. O que era alegria tornou-se tristeza. Sua
santidade agora virou miséria.
Foi-se a esperança,
projetos para o futuro.

acabaram-se

os

O tempo passa e história divide em duas
cenas diferentes: Jefté na desprezível região de
Tobe e os gileaditas em sua terra, oprimidos pelo
exército de Amom.
Sem um líder na batalha, o povo se lembra
de Jefté.
Um certo dia, sem mais nem menos,
aparecem os anciãos de Gileade na porta de sua
casa (os mais sábios).
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O que eles querem? Que Jefté torne-se o
seu líder na batalha.
Jefté argumenta que um dia ele foi expulso
do meio dos gileaditas e que só voltaria se fosse
para ser governador daquele povo após vencer a
guerra.
Os anciãos aceitam. Jefté volta, vence a
batalha e torna-se governador do povo.
Que virada. O filho da prostituta, um dia
desprezado e rejeitado, torna-se governador do
povo.
Que linda
passagem bíblica.

lição

aprendemos

nessa

A vida envia as adversidades, mas Deus as
transforma em possibilidades.
Seja resistente nas horas de adversidade e
entenda que por mais que as pessoas possam lhe
rejeitar, Deus tem um plano em sua vida.
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Nem sempre as circunstancias lhe serão
favoráveis, mas o Senhor estará sempre de braços
abertos, cumprindo todas as suas promessas.
O versículo 11 mostra que ainda que Jefté
estivesse com pessoas levianas, ele ainda tinha
temor de Deus e atribui a Deus a virada de sua
vida.
O mesmo Deus que mudou a vida de Jefté
continua mudando a vida de todos aqueles que se
rendem aos pés do Senhor.
Deus quer mudar a sua história, fazer você
esquecer-se das coisas amargas do seu passado e
viver um novo tempo na presença dEle.
Um tempo de paz e refrigério, de alegria,
de vida e vitória.
A Bíblia diz:
Não vos lembreis das coisas passadas, nem
considereis as antigas.
Eis que farei uma coisa nova, e, agora,
sairá à luz; porventura, não a sabereis? Eis
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que porei um caminho no deserto... (Isaías
43.18 e 19)
Pela ótica humana seria impossível Jefté
voltar para sua terra, seria impossível um dia ser
honrado pelo seu povo, seria impossível tornar-se
líder desse povo.
Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto
é impossível aos homens, mas para Deus
tudo é possível. (Mateus 19.26)
Querido amigo, eu não sei qual é sua
situação, nem como você foi gerado ou criado, se
num orfanato, nas ruas da cidade ou num palácio,
mas uma coisa eu tenho certeza: quando tudo
parece dar errado, ainda há esperança – o nosso
Deus é o Deus do impossível.
Pare tudo que você está fazendo agora e
fale para Deus o seu problema. Ele lhe ouvirá e
enviará o Seu Espírito Santo que vai consolar o
seu coração e direcionar a sua vida.
Faça isso agora, não deixe para depois,
clame a Ele.
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Concluindo

É incrível observar que quando tudo parece
dar errado em nossa vida, acontece alguma coisa
boa que não era para ter acontecido se tudo desse
certo desde o começo.
A isso os cristãos chamam de providência
divina.
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Mas a realidade é que nós não entendemos
os caminhos de Deus nem os seus propósitos.
Talvez hoje tudo pareça um grande caos.
Não podemos nunca esquecer que o nosso Deus é
sábio e soberano. Ele está no controle de tudo.
Ore a Deus e peça que Ele lhe dê sabedoria
para passar este momento e entender os seus
caminhos.
Precisamos, porém, entender que nem tudo
de errado que passamos é uma ação de Deus para
o nosso futuro e que pode também não ser uma
ação maligna para nos derrubar.
Alguns dos nossos problemas são
consequências das nossas decisões precipitadas,
dos atos impensados, dos ímpetos de ira, das
atitudes de piedade contrárias à palavra de Deus,
dos nossos impulsos sexuais e por ai vai...
Também para isso Deus tem solução. Ele é
o oleiro que conserta o vaso quebrado.
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Como o vaso que o oleiro fazia de barro se
lhe estragou na mão, tornou a fazer dele
outro vaso, segundo bem lhe pareceu.
Então, veio a mim a palavra do SENHOR:
Não poderei eu fazer de vós como fez este
oleiro, ó casa de Israel? —diz o SENHOR;
eis que, como o barro na mão do oleiro,
assim sois vós na minha mão, ó casa de
Israel. (Jeremias 18.4-6)
O que Deus espera de cada um de nós é o
reconhecimento de que erramos e que precisamos
da ajuda para sermos restaurados.
Se você tomou o caminho do erro, decida
mudar hoje. Não importa quão longe você foi no
caminho errado, não é tarde demais para voltar
atrás.
Projete um novo futuro para sua vida.
Aquilo que começou errado pode terminar certo,
se você deixar Deus terminar sua história.
O meu desejo a escrever este livro é trazerlhe orientações importante para ajudar a viver seu
momento com alegria e temor a Deus.
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Se você achou importante as orientações
dadas através destas letras, compartilhe com mais
alguém e escreva para o meu e-mail,
pastorvaldinei@gmail.com, contando o que este
livro trouxe de bom para sua vida.
Que o Senhor Nosso Deus lhe abençoe, em
nome de Jesus. Amém.

www.facebook.com/guardando.meucoracao
www.guardandomeucoracao.blogspot.com

- 72 -

Sobre o Autor
Pastor Valdinei Aparecido Pereira é natural de
Tatuí/SP, onde se converteu ao Evangelho de Nosso
Senhor Jesus Cristo em 1984.
Em 11 de Dezembro de 1994 assumiu sua
primeira igreja como “pastor apresentado” na cidade
de Capão Bonito/SP.
Foi consagrado ao pastorado em 06 de
Fevereiro de 1995 na Cidade de Cascavel/PR pela
Igreja “O Brasil Para Cristo”.
É casado com Marisa Barbosa Pereira desde
08 de Setembro de 1984. Foi pastor nas cidades de
Capão Bonito/SP, Torre de Pedra/SP, Londrina/PR,
Maringá/PR, Belo Horizonte/MG, Piracicaba/SP e
Dois Córregos/SP.
Foi Presidente da OPEM - Ordem dos
Pastores Evangélicos de Maringá, secretário do
Conpap (Conselho de Pastores de Piracicaba), do
Copeno (Conselho de Pastores de Nova Odessa),
Bacharel em Teologia com reconhecimento pelo
MEC pelo Itepar (Instituto Teológico do Paraná).
Diretor do C-BET (Centro Brasileiro de Educação
Teológica).
Ministra diversos seminários sobre Família,
Finanças, Santidade e Administração Eclesiástica.

ADQUIRA OUTROS LIVROS DO PR.
VALDINEI PEREIRA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Seguir a Cristo
Ao Deus Desconhecido
Quando Deus Escolhe Alguém
Quando o Impossível Torna-se Possível
Conflitos da Juventude
Juventude sem Crise
Guardando Meu Coração
Filhos, Herança de Deus
Como Ser Feliz no Amor
21 Dicas Para Abençoar seu Casamento
Teológico – Jesus Cristo, Vida e Obra
Teológico – Pecado, o Perigo de Envolver-se
com ele
Teológico – Salvação, o Maravilhoso Presente
de Deus
Teológico – A Arte de Pregar
Teológico – A Bíblia
Teológico – História da Igreja
Teológico – Escatologia
Teológico – Espírito Santo
Teológico – Missões
prvaldinei.blogspot.com

