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Deus é tão bom e está connosco todos os dias, enquanto nós o 
adoramos como indivíduos, Deus se deleita e está concentrado  

com o nosso coração, por que é o coração que importa e não as 
palavras, muitas das vezes nós nos preocupamos com o som, 
as canções, batuques, etc. Sempre digo que quando fizeres  
algo para Deus tens de fazer da melhor forma, por que é Deus 
santo e soberano a bíblia diz que tudo que fizeres ainda que 
estejas a comer, dormir, brincar, estudar seja o que for, tudo  
que fizeres faça-o da melhor forma, mesmo se estiveres a cantar  

tens de cantar da melhor forma, se 
estiveres a fazer para as pessoas  
não há problemas, mas se for para 
Deus, tens de fazê-lo da melhor forma.

Gostaria de ler uma passagem da  
bíblia no primeiro capítulo de Salmos, é 
uma passagem comum, muitos de nós 
conhecemos esta passagem de coração, 
muitos de nós viemos duma atmosfera 
familiar cristão, por vezes recitamos 
esta passagem para as crianças.

Salmos 1:

Versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo  
o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos  
pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores;

Versículo 2. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua 
lei medita de dia e noite.

Versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto às  
correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria,  
e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará.

Versículo 4. Não são assim os ímpios, mas são semelhantes à 
moinha que o vento espalha.

Versículo 5. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem 
os pecadores na congregação dos justos.

Versículo 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, 
mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. 
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É um Salmos muito lindo que eu gosto tanto e fala de dois  
caminhos.

Quero vos ilustrar quais são esses dois 
caminhos que estão perante todos vós 
hoje. Quando estamos a caminhar num 
só caminho recto não há problemas, não  
temos o dilema de ter de escolher o 
caminho a seguir, mas quando nos  
deparamos com um cruzamento em nossa  

frente é muito difícil para escolhermos o caminho correcto. É o que  
acontece na nossa vida, temos muitos entroncamentos  
e cruzamentos, temos dificuldades de escolher o nosso caminho. 

Quando estamos na escola somos convidados por vários colegas 
para irmos aqui e acolá, ficamos confusos sobre o que seguimos,  
os ensinamentos que aprendemos na família e na igreja são opostos  
ao que enfrentamos no nosso dia-a-dia, nossos amigos dão nos 
conselhos diferentes dos ensinamentos que ouvimos na nossa 
casa, na igreja e na nossa infância. Ou ainda muita coisa que 
ouvimos na nossa infância e escola primária é diferente do que 
ouvimos quando estamos no ensino secundário ou universitário. 
Tu tens de escolher o caminho a seguires. Nós estamos neste tipo 
de dilema quando estamos perante um cruzamento de estradas. 

O Salmos que lemos descreve e introduz dois tipos de caminhos 
diferentes. Assim diz a passagem “Bem-aventurado o homem 
que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém  
no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos  
escarnecedores” Pelo que a passagem fala sobre o homem 
bem-aventurado, quero explanar o significado do homem 
bem-aventurado, mas antes quero destacar o que o versículo  
6 diz “porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas  
o caminho dos ímpios conduz à ruína”. Aqui conseguimos ver 
com destaque o caminho dos justos e o caminho dos ímpios na 
perspectiva do Antigo Testamento.

No Novo Testamento também vemos dois tipos de caminhos 
diferentes, em Mateus 7:13-14, Jesus introduz dois tipos de 
caminhos:
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Versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, 
e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os 
que entram por ela.

Versículo 14. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho 
que conduz à vida, e poucos são os que a encontram.

São palavras proferidas pela boca do nosso  
Senhor Jesus Cristo onde conseguimos ver 
dois tipos de caminhos cuja diferença está no 
seu destino, que é onde os caminhos nos levam, 
um caminho vai até a perdição e outro vai até 
a vida. Perdição é igual a morte, pelo que um 
dos caminhos vai até lá, mas o outro vai até 
a vida. O problema é por que o caminho para 
perdição é fácil e lindo mas o caminho para vida é difícil.

Parábola da Verdade e Mentira:

Antes a Verdade e a Mentira não andavam juntos:

Uma vez a verdade queria tomar banho, assim desceu ao rio 
em pleno dia e mergulhou no rio no banho que tanto queria.  
Naquele tempo a Verdade e a Mentira nunca caminhavam  
juntos. Mas a Mentira também quis tomar banho naquele dia, 
no mesmo lugar e hora que a Verdade já lá estava tomando 
seu banho. 

Assim a Mentira também desceu ao rio, quando lá chegou, primeiro  
viu a Verdade banhando no meio do riu e viu também a roupa 
da Verdade na margem do rio. Ai, a Mentira tirou a sua roupa 
que era feia, trocou-a com a roupa da Verdade que era linda e 
saiu andando sem tomar o banho que queria.

Quando a Verdade saiu da água não viu sua roupa linda a  
não ser a roupa feia da Mentira que ali estava abandonada, 
questionou onde estava a sua roupa linda, mas não tendo  
outra opção, visto que não queria sair andando nua, teve de 
vestir aquela roupa feia que ali estava. A partir daquele dia,  
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a Mentira passou a parecer linda por causa da roupa da  
Verdade que veste, a Verdade parece feia por causa da roupa 
da Mentira que veste.

Muitas pessoas abraçam a Mentira por causa da roupa linda 
que pertence á Verdade que ela está vestindo e os que querem  
a Verdade acabam evitando-a por que ela está vestida  
de roupa que não é linda e atractiva. Mas algumas pessoas  
já viram a Verdade nua e sabem que ela é linda, o que não se 
vê quando ela está dentro da roupa da Mentira. Por isso existe 
a máxima de que a verdadeira verdade é nua.

Tudo que é lindo e belo não nos leva ao caminho da vida,  
pessoas querem tudo que é belo e lindo. Este é o problema dos 
nossos dias.

A Eva comeu a fruta de conhecimento do bem e do mal por 
que esta fruta era linda e desejável. Tudo que é mau, tudo que 
é belo, tudo que te leva a morte é lindo e atrativo. Tudo que 
é eterno, tudo que é bom, tudo que te dá vida não é atrativo. 

Nos dias de hoje as pessoas seguem o que é atrativo, isto é 
exactamente o que Jesus diz acerca do caminho que te leva a 
perdição e a vida. O caminho que nos leva a perdição é espaçoso 
e lindo. 

Volto a ler o versículo 13 da passagem de Mateus que lemos, 
versículo 13: “Entrai pela porta estrita, porque larga é a porta, 
e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os 
que entram por ela”. O caminho que nos leva a perdição é largo e 
espaçoso. O caminho para a perdição  é mesmo largo e espaçoso 
mas é nele que está a caminhar o grande número de pessoas. 

Há uma tendência nos dias de hoje em seguir a maioria, fazer  
o que a maioria faz, somos influenciados pela maioria. Mesmo  
o que comemos, comemos não o que é bom segundo o paladar 
que eu próprio tenho em relação a comida, mas sim o que a  
maioria está a comer. Por isso procuramos em saber quem é 
que está a comer esta comida, as grandes multinacionais fazem  
assim a sua publicidade, as multinacionais trabalham com os seus 
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embaixadores de publicidade, 
sempre os embaixadores de  
publicidade aparecem em público  
dizendo que eu apenas como 
isto ou visto esta camisete, as  
companhias multinacionais dão 
muito dinheiro aos embaixadores 
de publicidade para que, sempre  
que aparecerem em público,  
estarem vestido dessa roupa e 
comerem esta comida, isto é para 
fazer o público como nós acreditar  
que ele gosta e vive daquela 
roupa ou comida como favorita 
para ele ou ela, mas isso é parte  
do contrato que a celebridade  
tem com aquela multinacional 
em relação aquele produto para 
melhor influenciar o público a 
consumir aquele produto, e as 

celebridades recebem muito dinheiro em contrapartida disso.  
É por isso que digo que as celebridades são escravas/os das  
multinacionais por que não tem a liberdade de comer e vestir o 
que querem, são escravas/os das multinacionais, por que o papel 
delas/es é de fazer o publico consumidor acreditar que aquele 
produto é bom e influenciar o público a consumir o produto.

O mundo de hoje segui a maioria, tudo que diz respeito a nossa 
vida é influenciada e decidido pela maioria, a maioria decide o 
que nós comemos ou vestimos, nós somos vítimas da maioria, 
mesmo a pasta dentífrica que usamos é influenciada e decidida 
pela maioria. Concluindo somos todos vítimas da maioria, somos 
influenciados e regulados pela maioria. 

Muitas pessoas estão caminhando por este caminho largo e espaçoso  
por ser fácil em caminhar nele, mas muitas dessas pessoas não 
sabem para onde estão indo (?), precisamos de entender que 
quando escolho o caminho, escolho o destino, mas na verdade 
estamos a escolher o caminho sem saber o destino, se pretendo  
ir para Nampula escolho o caminho que vai em direcção a Nampula,  
não estou vendo Nampula mas sim o caminho é que vai até Nampula,  
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no nosso caso é a estrada nacional número um, se pretendo ir a 
Maputo, tenho de escolher o caminho que vai me levar a Maputo,  
sem eu visivelmente ver Maputo, mas sei que este caminho  
vai até Maputo. Pelo que concluindo, podemos escolher o  
caminho que nos leva ao destino sem estarmos a ver o destino 
por que apenas veremos o destino quando chegarmos lá através  
do caminho que escolhemos. Por isso que, definitivamente,  
mesmo sem conheceres o destino, ao escolheres o caminho,  
estás a escolher o teu destino. Temos de ter o cuidado sempre 
que escolhemos o caminho a seguirmos na nossa vida.

Quando escolheres o caminho largo, neste caso o caminho fácil, 
segundo a bíblia terás como destino a perdição, que significa  
morte, que não é somente o caminho da morte física, mas  
sim da segunda morte que é a morte final, a bíblia chama de 
inferno eterno. Se escolhes os céus, onde estarás com Jesus na  
eternidade, tens de escolher o caminho estreito, não é um caminho  
atractivo, deves ver se estás neste caminho na forma real, não 
devemos nos confundir com a parte externa ou superficial. Nestes  
dias os industriais e comerciantes se preocupam muito e gastam 
tanto dinheiro com o embrulho ou cobertura do produto, ou ainda 
com a parte exterior do que com o conteúdo ou parte interior, as 
pessoas optam pelo melhor embrulho, cobertura ou impressão 
exterior, isto é uma decepção, o meu cuidado é não se distrair 
com o exterior, cobertura ou embrulho. A bíblia diz, são palavras  
de Jesus que “estreita é a porta, e apertado o caminho que  
conduz à vida”, significa que devemos seguir o caminho apertado 
que só se pode nele entrar, através da porta estreita.    

A porta nos leva para o caminho, é por isso que a porta é muito  
importante, por que é a porta que nos leva para o caminho,  
temos lá duas portas uma porta larga e uma porta estreita. Jesus 
diz “entrai pela porta estreita” está já a nos recomendar a porta 
que devemos entrar por ela que nos leva ao caminho apertado. 
Por que é que as pessoas escolhem ou estão a caminhar pela  
porta larga? Por que á fácil. Muitas pessoas estão a entrar pela 
porta larga e andar pelo caminho espaçoso. Por que é que as  
pessoas não estão a entrar pela porta estreita e andar pelo 
caminho apertado? Por que é difícil, o caminho para vida eterna 
e muito difícil, não é algo fácil. O caminho para a vida e muito 
árduo de segui-lo. 
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Quando Jesus alimentou cinco mil pessoas em João 6, uma 
grande multidão de pessoas o seguia, quando ele começou a  
ensiná-los sobre como seguí-lo de forma profunda ele disse que 
eu quero fazer um concerto convosco, quero que eu possa viver 
em vós e convosco, que significa o novo concerto, mas as pessoas 
disseram não, não concordamos! Estamos dispostos a participar 
nas tuas sessões quando houver algo para comer. Vejam, este 
é o grande problema, por que as pessoas estavam disponíveis 
a participar nos encontros de Jesus quando houvesse comida  
e não assumirem um compromisso mais profundo com ele.  
Havendo comida as pessoas estavam dispostas a vir aos encontros  
de Jesus, as pessoas disseram a Jesus que não estavam  
dispostas a participar nas sessões que Jesus organizava, lhe  
receberam nas suas vidas, estabelecemos uma relação de concerto  
com Jesus, por que estabelecendo uma relação de concerto com 
Jesus as pessoas estariam comprometidas a não quebrá-lo. O 
que estavam a dizer e a fazer é algo decisivo e duro, quando 
eles ouviram as exigências e requisitos de Jesus para segui-lo, 
acharam serem bastante duros e todos eles abandonaram a  
Jesus (João 6:66), eram muitos discípulos, não só os doze, 
haviam naquela altura muitos discípulos seguidores de Jesus. 

Aceitar a Jesus e seguí-lo é uma decisão difícil, é por isso que 
muitos discípulos seguidores de Jesus deixaram de andar com 
ele. Mas os doze discípulos permaneceram, Jesus lhes perguntou 
por que eles estavam seguí-lo ao invés de abandoná-lo como os 
outros (?) Jesus queria dos seus discípulos um compromisso de 
vida traduzido num concerto que deviam estabelecer com ele. Nas 
suas respostas, os doze discípulos mostraram que sabiam que as 
palavras de Jesus eram duras demais eram difíceis, mas “onde 
iremos Senhor, se tu tens as palavras da vida eterna” (versículo 
68). O caminho para vida e difícil, mas o caminho para perdição 
é mais fácil e acessível. É isto que Jesus nos ensina sobre os 
dois caminhos, o caminho que nos conduz a vida é o mais difícil 
de trilhá-lo, encontra partida o caminho para a destruição, para 
morte ou para o inferno é o mais fácil. Isto aplica-se na situação 
de travessia dum rio, precisamos de nadar para chegar a outra 
margem e sobrevivermos, ao nadar fizemos um enorme esforço,  
é mais fácil afogar e perder a vida, é uma questão de parar  
de nadar e de fazer algum esforço, ai afundamos e morremos. 
Por isso o caminho para a perdição não requer esforço algum,  
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a máxima diz “se queres ir aos céus só existe um caminho, que 
é Jesus Cristo, mas quando queres ir ao inferno é só escolheres 
o teu próprio caminho.”

Uma vez o Dwight Lyman Moody (evangelista)  
estava caminhando numa bela manha quando 
um outro homem também fazia a sua caminhada  
montado no seu cavalo. Este quando viu que o 
peão que havia cruzado era o Dwight Lyman 
Moody, recuou vindo ter com ele e perguntou: 
 
- “Senhor Modgi podes mostrar-me o 
caminho para o inferno?   
- “Meu filho!” – respondeu Moody – “Eu não sou 
a pessoa que ensino sobre o caminho de ir ao 
inferno, mas sim ensino sobre o caminho de ir 
aos céus”...

- “Não, não, não!” – interrom 
peu o cavaleiro  
– “eu não quero ir aos céus, quero sim ir ao 
inferno”.
- “O inferno não é um bom lugar meu  
filho” – respondeu o Moody – “porque  

queres ir ao inferno? Eu posso te ensinar sobre o 
caminho que te leva aos céus!”

- “Não Sr. Moody, eu não quero ir aos céus, mas 
sim quero ir ao inferno, ficarei feliz ao ir ao inferno”  
– Replicou o cavaleiro de forma decidida.
- “Filho! Vou te dizer uma coisa muito simples” 
– disse o Moody – “se queres ir ao inferno já 
estas no caminho que te leva para lá”

Isto é um facto. Se queres ir ao inferno, não precisas fazer 
algo especial, é só continuares a tua própria caminhada, mas 
se queres ir aos céus, é algo diferente, tens de escolher Jesus 
Cristo. 

Escolher Jesus Cristo precisa sim dum grande esforço. Precisas 
de fazer algum esforço para entrares pela porta estreita. Qual 
é a porta? Jesus diz “eu sou o caminho” (João 14:6). Significa 
que Jesus é a porta, Jesus é o caminho. A porta estreita é Jesus, 
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o caminho apertado é Jesus. Uma porta estreita não pode ser 
acessada por muitas pessoas ao mesmo tempo, deve ser uma 
por uma.

Como pastor, gosto de ver grandes congregações com uma 
grande massa de cristãos, mas não acredito numa conversão de 
massas, podemos estar a ouvir o evangelho aos milhares mas a 
conversão é sempre individual, um por um, este é o significado 
da porta estreita. Podem ouvir o evangelho aos milhares, mas a 
conversão é individual.

Uma comunidade não pode aceitar a Jesus ao mesmo tempo.

Uma vez fui trabalhar em Gwaliha,  
numa comunidade chamada  
Sakwar, partilhei o evangelho  
com esta comunidade cujo  
líder é um engenheiro graduado,  
ele depois veio onde estava  

hospedado para conversarmos sobre muita coisa, adquiriu  
vários livros cristãos produzidos pelo nosso ministério na  
India. Depois de ver que os cristãos são apenas três porcentos 
da população da India, ele começou a sugerir: 

- “Pastor! Nós somos apenas três porcentos da população  
deste país. Teremos uma convenção da comunidade e eu tenho 
quinhentos mil votos.” Ele era um político e estava a considerar 
uma pessoa um voto.

- “Se tu vieres na nossa convenção, eu irei dizer as  
pessoas para se converterem, ai vamos baptizar quinhentas mil  
pessoas, o que vai engrandecer a comunidade de cristãos!”

Algumas pessoas podiam achar esta como uma oportunidade 
extraordinária!

- “Achas que eu posso baptizar quinhentas mil pessoas?”  
– Questionei.

Mas em seguida ele disse:
- “Pastor a nossa comunidade é considerada pequena 
comparando com as outras por causa do nosso apelido que  
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identifica o nosso casto” – assim ele  
explicava as suas reiais intenções “o 
que quero é misturar o nosso casto com 
os outros assim não seremos mais uma  
minoria”.

Talvez alguns líderes do nosso ministério 
diriam que eu havia desperdiçado uma 
oportunidade de converter e baptizar  
muitas pessoas para Jesus ao mesmo  
tempo. Mas eu creio que a porta é  
estreita, e somente uma por uma pessoa pode entrar e não 
de forma massiva. A salvação é individual e não de massas ao 
mesmo tempo. 

Jesus morreu para todas pessoas que já existiram e existem na 
história. Morreu para todas raças e idades, mas se queres entrar 
no reino dos céus não pode ter uma massa de pessoas ao mesmo  
tempo, deve sim ser de forma individual. Tens de confessar teus 
pecados, render tua vida á Ele, aceitá-lo como teu Senhor e  
Salvador, e viveres com Jesus, só assim é que podes te tornares 
num cristão. A bíblia preconiza uma confissão de pecados e  
salvação individual, pessoa por pessoa e não duma massa de 
gente duma só vez.

Jesus diz entrai pela porta estreita. Somente uma por uma pessoa  
pode entrar por esta porta. A prática diz “menos carga maior é 
o conforto” mas a bíblia diz, cargas não são permitidas, a porta 
estreita não permite a entrada de cargas, se a pessoa tiver carga  
deve deixá-la fora antes de entrar. É por isso que Jesus diz se 
alguém quer me seguir deve deixar tudo que tem, se negar a 
si mesmo e seguí-lo. A porta só permite uma só pessoa entrar 
nela. Disse acima que a porta é Jesus Cristo, o caminho é Jesus 
Cristo. Se fores maior que Jesus, se fores mais alto que Jesus não  
conseguirás entrar pela porta estreita que é Jesus. 

Para poderes entrar pela porta deves ter o tamanho que te  
permite entrar pela porta. Jesus não era tão gordo e alto, ou  
alguém que de forma visível ostentava poder, não tinha uma vida 
influente. Pessoas usam termos como Pastor, Reverendo, Doutor, 
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Irmão, etc, mas Jesus não usava nenhum destes termos, era 
simplesmente chamado de Jesus Cristo. Por isso eu convido e 
insisto que as pessoas me chamem de Saju sem nenhum prefixo, 
sei que nós temos muitos títulos. 

Se fores grande que  
Jesus não poderás entrar 
pela porta. Só podemos  
entrar pela porta que é 
Jesus, para sermos como 
Ele. Se fores grande que  
Jesus não poderás  
entrar pela porta, por que 
Ele é a porta. No nosso 
ministério na India temos 
padrões definidos, que 
são padrões baseados 

nos princípios bíblicos, as pessoas entram no nosso ministério  
reunindo os padrões. Quem não tem os padrões não pode ir 
para nossas missões. Muitas pessoas entram no nosso inistério, 
abandonando carga extra que já vinham com ela antes,  
abandonam-na para poderem se ajustar aos padrões permitidos 
para trabalharem nas nossas missões. É o mesmo que acontece 
no processo de entrada pela porta estreita. 

Deus quer que as pessoas deixem ou abandonem toda carga 
que não lhes permite entrar pela porta, para poderem lá entrar.  
Algumas pessoas podem pensar que a porta é estreita mas o 
caminho a seguir é largo, as palavras de Jesus são claras quanto 
a isso. É necessário abandonar a carga por que a porta é estreita 
e o caminho também é apertado. Tudo o que é extra não pode  
entrar pela porta. A verdade é que depois de entrarem pela  
porta estreita e andarem pelo caminho apertado ao chegarem 
nos céus poderão ver que são parecidos com Jesus. Isto requer 
viver uma vida mínima compatível com Jesus, sem nada de extra, 
sem nenhuma vida mundana e dos desejos da carne. O caminho 
é apertado para não permitir que depois de entrarem pela porta 
estreita as pessoas não adquirem coisas extras pelo caminho, por 
isso que o mesmo Jesus é a porta e é o caminho para manter os 
padrões necessários para entrar pela porta e caminhar nele que 
é o caminho. 
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As vezes nós precisamos mais  
e mais pessoas para as congregações  
e ministérios evangélicos. Isto  
significa que não estamos a  
procura de qualidade mas sim 
de quantidade. Não queremos 
pôr em causa a necessidade de 
mais pessoas aceitarem a Jesus,  
e muito mais pessoas entrarem 
nas missões evangélicas, estou 
aqui apenas levantar a questão de  
qualidade versos quantidade.

Um dia na selva as mães se reuniram para celebrar o dia da 
mãe. Por que não podiam falar sobre os filhos de cada uma 
delas, começaram a falar sobre o número de filhos que eram 
gerados pelas mães na selva. 

- A mãe gata disse: Na semana passada tive meu  
parto e nasci quatro filhos, e já nasci três  
vezes e tenho agora doze filhos. As outras  

mães disseram que muito bem e razoável.
- A mãe ovelha também interveio e 
disse: Eu também tive meu parto, tive 
quatro filhos e já nasci cinco vezes e tenho  
agora vinte filhos. As outras mães  
admiraram.
- A mãe cadela também interveio: No 

meu último parto tive seis filhos e já nasci cinco vez-
es e tenho agora trinta filhos. – As outras mães mais uma vez 
admiraram.
- A mãe porca disse: Quando vocês tiverem 
vossos partos tiveram três, quatro, cinco ou 
seis filhos. No meu último parto tive dez fil-
hos, até aqui já tive cinco partos e tenho agora 
cinquenta filhos. – As outras mães renderam ao 
número dos filhos da mãe porca, queriam até lhe 
dar o prémio de mãe parturiente do ano. 
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Mas a mãe leoa também estava lá sem estar 
entretida na conversa do resto das mães, 
estava com ares de primeira-dama da  
selva, por que ela também manda na selva 
ao lado do rei leão. Antes de premiarem 
a mãe porca, decidiram aproximarem a mãe 
leoa e disseram em tom de muito respeito:   

- Majestade, estamos aqui a conversar 
entre nós mães sobre os filhos que 

temos, a gata nasceu três filhos e 
teve quatro partos, e um total de 
doze filhos. A ovelha teve quatro 
filhos e cinco partos, no total tem 
vinte filhos. A cadela teve seis filhos  
e cinco partos no total têm trinta  
filhos e a porca tem tido partos de 

dez filhos e já teve cinco partos no total  
tem cinquenta filhos. Quantos partos teve  

nossa majestade até aqui?
- Um parto – respondeu com ar de despreocupado a mãe leoa.
- Como um só parto? Até o gato teve quatro partos e tu tiveste 
apenas um parto. Também, quantos filhos tiveste nesse parto? 
Perguntaram as mães de forma atrevida.
- Apenas um filho – respondeu a leoa.
- Apenas um filho? Que tristeza! Responderam as mães.
- Não estou triste – respondeu a leoa – tenho um filho mas 
esse filho e um leão.

Mais vale ter um filho leão do que cinquenta porcos. A igreja 
precisa hoje de cristãos leões e não cristãos porcos. 

A bíblia diz que Jesus é o leão da Tribo de Judá. Um dia estava 
eu caminhando no Malawi, e apareceram cerca de cinquenta 
porcos em minha direcção. Não tive medo ao ponto de fugir por 
que cinquenta porcos vêm em minha direcção. Apenas parei, 
fiquei firme e bati uma vez o pé no chão, os cinquenta porcos 
fugiram em poucos segundos. Se fosse um só leão não faria 
isso, mas era tantos porcos.   
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Jesus é o Leão da Tribo de Judá. A igreja precisa hoje de  
dezenas, centenas e milhares de leões cristãos, e não de porcos 
cristãos. Devemos encher nossas igrejas com leões cristãos e 
não com porcos. Se a igreja tiver milhares de leões cristãos, 
muito bem, mas mais vale ter uma igreja de cinquenta leões 
cristãos e não de quinhentos porcos cristãos. Hoje a igreja  
cristã precisa sim de leões cristãos. 

Se a igreja hoje tem milhares de cristãos-leões, muito bem, mas 
se tiver milhares de cristãos-porcos, mais vale ter cinquenta  
cristãos-leões do que mil-cristãos porcos. A igreja precisa sim 
de cristãos-leões.

Isto não significa que não devemos partilhar o evangelho com 
milhares de pessoas, nas cruzadas ou missões públicas de  
evangelização concorridas por massas, leões cristãos são  
qualidade enquanto que porcos cristãos são quantidade sem 
qualidade. Deus aceita a todos.

Deus nos Aceita Como o Pai Aceitou Seu Filho Pródigo

Conhecem a parábola do filho pródigo, ele estava a viver com 
porcos, chegou a ter roupa de trapos e comia comida dos porcos, 
mas o pai quando o viu de longe, não mandou o filho tomar  
banho para poder abraçá-lo e beijá-lo, o pai saiu a correr ao 
encontro do filho, abraçou e beijou-o mesmo ele cheirando mal 
e vestido de trapos. Depois o pai ordenou aos seus servos para 
preparem a melhor roupa, banho, comida e uma celebração, por 
que na casa do pai não se pode entrar com trapos e mau cheiro. 
O pai vai te aceitar mesmo que tu estejas a viver com porcos e 
vestido de trapos. É o mesmo com nosso Pai dos Céus, Ele aceita 
e recebe a qualquer pecador.  Mesmo que tu estejas a cheirar mal 
e vestido de trapos, Deus te aceita assim mesmo como és/estás. 

Nos meus encontros evangélicos na África e na Ásia, tenho  
frequentando tanto este continentes e amo-os, tenho tido  
oportunidades de interagir com pastores e com jovens. No caso 
de jovens, sempre os digo que Deus não me criou e me trouxe 
ao mundo assim como estou hoje como um adulto com os  
cabelos que tenho, um dia fui criança, Deus me trouxe ao mundo 
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bebé, cresci, tal como eles hoje, um dia também fui adolescente,  
depois jovem, viví na pele a luta e os desafios desta geração 
por isso os conheço muito bem. Tenho dito aos jovens que não  
pensem que vim interagir com eles como um adulto e falar coisas 
de adulto. Quando interajo com jovens é com conhecimento de 
causa que tenho do coração, luta e desafios dos jovens, sublinho 
também que não foi fácil para mim na minha juventude viver 
uma vida santa, foi muito difícil, mas possível, e consegui. Há 
jovens e mesmo adultos que na minha infância viviam uma vida 
de trapos e cheirando mal, isto ainda acontece nos dias de hoje, 
mas por causa de Jesus, Deus nos aceita mesmo cheirando mal e 
com uma vida de trapos. Deus não somente nos aceita  tal como 
somos assim como nos abraça e nos reveste do seu amor. Quem 
esteja a viver no pecado, seja qual for, Deus está apto para o 
aceitar.

Na história do filho prodigo o pai não só saiu correndo ao  
encontro do filho, abraçá-lo, beijá-lo e mandar que ele tivesse 
um banho especial e depois vestisse uma roupa especial. O pai 
também ordenou aos seus serventes que tirassem o anel velho 
do filho e lhe dessem um anel novo. Qual é o significado disso? 
Significa que o pai ainda lhe aceitava como filho. Não importa 
que tipo de vida ou pecados cometeste, quando vens com todos 
teus pecados, Jesus te aceita, te abraça e te purifica te livrando 
de tuas impurezas. O filho pródigo não podia viver na casa do  
seu pai com roupa de trapos e cheirando mal, o pai aceitou-o como 
ele estava, amou-o, abraçou-o, e ordenou aos seus serventes  
para tratarem do banho do filho para ficar limpo e o vestissem  
decentemente. Quando entras no Reino de Deus, quando  
recebes a Jesus, quando entras na igreja, não deves viver a tua 
vida antiga. 

Há uma canção que diz que a vida que vivia já não a vivo, a  
palavras que as proferia já não as profiro, as coisas que eu  
as fazia já não as faço, por que no Reino de Deus não podemos 
viver a vida antiga. Deus nos transforma, nos limpa, purifica e 
ganhamos uma nova vida em Cristo. Logo que entramos no Reino 
de Deus temos de ter uma vida santa por que o Deus que nos 
adopta como filhos, é um Pai santo, pelo que nós devemos viver 
uma vida santa que Ele espera de nós. Pelo que entre pela porta 
estreita e apertada, este é um símbolo de sacrifício e santificação.  
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Não entre pela porta larga. Uma vida santa hoje é possível minhas 
irmãs e meus irmãos.

Vamos pela porta estreita, este é o nosso caminho. Nos dias 
de hoje pessoas fazem portas largas das igrejas e ministérios 
para mais pessoas entrarem. Se lá entrarem somente muitos  
cristãos-leões muito bem, mas 
o que eu quero é não haverem  
cristãos-porcos que entram pela 
porta estreita por que em Cristo  
temos de estar transformados e 
viver uma vida santa. Isto significa  
ser um cristão-leão que já está 
transformado e que sacrifica sua vida para Jesus por que Ele vive 
em Cristo.

Bênção e Sucesso:

Salmos 1:1 diz que “bendito e o homem que não anda no caminho  
dos escarnecedores”, esta passagem não fala de sucesso mas 
sim fala de bênção. O sentido das palavras usadas na bíblia é 
diferente do sentido das palavras fora da bíblia. O mundo usa 
a palavra sucesso e a bíblia usa a palavra abenção, nos dias de 
hoje as pessoas estão a procura de sucesso, a palavra sucesso 
não é bíblica, muitas pessoas que tem uma vida de sucesso não 
são abençoadas e as vezes as pessoas abençoadas aparentam 
não serem pessoas bem-sucedidas. Na minha bíblia escrevi a  
seguinte frase “Deus não me chamou para ser bem-sucedido mas 
sim para ser humilde e fiel”.  

Deus quer que sejamos fiéis e abençoados, e não quer que  
tenhamos apenas sucesso. Usando a sua linguagem, o mundo 
sempre nos exorta a primarmos pelo sucesso por que o mundo 
segue um sistema duma vida competitiva que é de competição. 
É por isso que usamos o termo “rato esperto” no mundo dos  
ratos, assim queremos ser espertos para derrotar todos ratos,  
no sentido bíblico devemos compreender que não estamos aqui 
para competir com as pessoas com quem vivemos neste mundo, 
superarmos e sobressairmos perante os outros, fazermos com  
que as outras pessoas encurvem suas cabeças perante nós,  
estarmos na dianteira diante de todas pessoas, nossas cabeças 
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estarem levantadas diante de todas pessoas. Isto é esperteza 
cada um vive por si.

Não estamos aqui para competir com as pessoas deste mundo, 
estamos sim para conviver com elas, relacionamento é um dos 
grandes problemas dos dias de hoje, por causa da vida competitiva.  
Quando começas a viver somente para ti, tens apenas uma  
coisa na tua mente, sucesso, mas quando vives em Cristo, és 
uma pessoa abençoada por que vives a tua vida com os outros 
e para os outros. Ser abençoado é ser bem-aventurado. Alguns 
pais incutem aos seus filhos que são os únicos filhos que eles 
têm neste mundo. Não estou a dizer que não devemos estudar,  
devemos estudar como pessoas abençoadas, no início deste sermão  
disse que se fazes algo deves fazê-lo da melhor forma para glória 
de Deus, por isso mesmo que se estás a estudar, faça-o para 
glória de Deus como uma pessoa abençoada que vive para os 
outros. Na escola não te preocupes apenas com os valores e  
outras coisas, deves sim ser uma bênção para os outros. Uma 
pessoa abençoada não vive para si mas sim com e para os  
outros, significa que temos de ter boas relações com os outros.

Costumo partilhar a passagem de Lucas 2:52 sobre a vida  
adolescente de Jesus a crianças e jovens como um exemplo de 
vida. Diz a passagem “e crescia Jesus em estatura, em sabedoria 
e em graça para com Deus e homens”, Jesus crescia não somente 
em graça para com Deus, mas também crescia em graça para 
com os homens. Isto faz parte da socialização. Crescer em graça 
para com os homens é baseado em relacionamentos, temos de 
manter relacionamentos saudáveis com as todas pessoas, temos 
de ser uma bênção para todas pessoas, esta é a bênção que Deus 
nos deu. 

Como é que Deus abençoou Abraão, muitas pessoas pensam que 
Deus lhe abençoou para ter uma vida muito influente, mas na 
verdade não é bem assim, mesmo quando ele vivia em Canaã na 
terra que emanava leite e mel Abraão não gozava das bonanças 
daquela terra, ele vivia numa tenda mas estava satisfeito com a 
sua tenda. Mas o seu sobrinho Lote quando foi viver em Sodoma 
estava numa grande casa, quando os homens daquela cidade  
queriam invadir a porta da sua casa não conseguiram, isto  
significa que a casa do Lote era espécie duma fortaleza, mas seu 
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tio Abraão vivia numa tenda, porquê? Por que Lote precisava deste 
tipo de casa por que aquela cidade era uma cidade pecaminosa,  
mas Abraão estava numa tenda duma vila e estava feliz onde 
estava. 

Lembro-me da máxima que não está na bíblia, que diz que “Deus 
criou vilas e o homem construi-o cidades”, não estou dizendo que 
não devemos viver nas cidades, mas o que estou querendo dizer  
é que não vamos assumir que as pessoas que tem uma vida 
influente são pessoas abençoadas, não é a verdadeira bênção, 
Abraão era uma pessoa abençoada. Deus disse a Abraão que irei 
te abençoar para seres uma bênção. Se não estás sendo uma 
bênção para os outros não és uma pessoa bençoada, toda bênção 
que podes ter, se não está te tornando uma bênção para os  
outros é em vão. Lendo a bíblia a partir do Genesis 12 podemos 
compreender que todo dinheiro, ouro, prata, animais e outras 
riquezas que Abraão tinha, recebeu do faraó mediante um preço 
doloroso. Isso aconteceu numa altura que havia fome em Canaã, 
ele ficou pobre sem nada não podia mais sobreviver em Canaã, 
ele desceu ao Egipto, não subiu, a interpretação do Espirito Santo 
é que esta descida foi um decréscimo, nesta ida ele deu a sua 
própria esposa a corte do faraó, e está claramente escrito na 
bíblia que faraó deu tudo a Abraão por causa da Sarai, quando  
Abraão regressou do Egipto já tinha prata, ouro, gados, etc,  
o que era uma grande riqueza. Pelo que as bênçãos que nós  
vimos na vida do Abraão não era a verdadeira bênção. Qual era 
a verdadeira bênção? Deus chamou Abraão e disse que irei te 
abençoar, vou engrandecer o teu nome, e serás um bênção e 
todas nações da terra serão abençoadas por ti. Deus abençoou 
Abraão e a sua geração.

Ser abençoado é ser um bem-aventurado. Deus abençoou Adão 
e disse que teria domínio sobre todas coisas. Ao abençoar Adão 
significa que Deus estava dizer ao Adão que tu és meu filho, por 
que no sentido bíblico a bênção vai apenas aos filhos. No livro de 
Lucas está claramente escrito na genologia que Adão é filho de 
Deus, não é algo genético mas sim Deus estava santificar Adão 
como seu filho. Ao abençoar Adão Deus estava a dizer que tu és 
meu representante na terra. Deus abençoou também a Noé por 
que Deus considerou Noé como seu filho. A verdadeira bênção é 
a autoridade de Deus que te é dada para representá-lo aqui na 
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terra. Quando tu és uma pessoa abençoada és um representante 
de Deus. 

Deus diz aos abençoados se qualquer família neste mundo quer 
receber minha bênção deve vir ter contigo como abençoado e 
representante de Deus ou tu ires ter com essas famílias. Deus 
santificou a Abraão para ser bênção a todas famílias do mundo, 
assim Abraão passou a ser a fonte de bênção para as famílias 
do mundo por que todas as famílias passaram a ser abençoadas  
através do Abraão. Neste caso Abraão era o representante e  
embaixador de Deus. Esta é a verdadeira benção, isto é que se 
chama ser um abençoado. Nós podemos ser bem-aventurados  
se formos representantes e embaixadores de Jesus  
Cristo onde estivermos, pelo que nós não somos abençoados por  
que temos dinheiro para comprar KFC ou sorvetes e comer  
com nossos amigos. 

Andar e Ouvir os Ímpios. Parar no Caminho dos Pecadores.  
Assentar com Escarnecedores

Diz a passagem que lemos no início, bem-aventurado o homem 
que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém  
no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos  
escarnecedores. Há aqui três coisas interessantes todas elas  
progressivas,  (i) Andar segundo o conselho dos ímpios,  
(ii) que não se dentem no caminho dos pecadores e (iii) que não  
se assenta na roda dos escarnecedores. Se tu começares a 
ouvires os conselhos dos ímpios estás muito propenso de te  
deteres/parares com os pecadores, se te deteres/parares com os  
pecadores estas propenso a te sentares com os escarnecedores, 
por isso que digo que é progressivo. 

Tudo começa por ouvires com os ímpios, para depois  
caminhares com os pecadores e em seguida te assentares com 
os escarnecedores.

Certo homem era grande consumidor de bebida tradicional 
em Kerala, na India, mas quando conheceu a Jesus decidiu 
deixar de beber. Isto é natural

Mas num belo dia cruzou no caminho com um velho amigo  
das bebedeiras e foram junto caminhando numa conversa  
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amiga, depois o amigo lhe convidou  para beberem 
um copo da bebida tradicional enquanto tomavam 
uma refeição. O recém convertido respondeu:

- Não, não, não... Já não bebo isso sou um crente 
aceitei a Jesus, a bíblia diz que os bêbados não vão 
aos céus, por isso eu obedeço isso.
- Não há problema, se não queres beber não bebas! 
É só vires comigo e te sentares comigo será tudo! 
Podes comer e será tudo. Comer não é pecado!

Ali veiu o servente pediu o que cada um deles queria 
comer. O recém convertido pediu chima e caril de peixe. En-
quanto o velho amigo adicionou uma bebida no pedido da sua 
refeição. Todavia, quando o recém convertido comia uma es-
pinha de peixe parou no seu pescoço. Ai ele começou a gritar:

- Servente, peco água, água urgente!!!!
- Minhas sinceras desculpas, não temos água só bebida.  
- Respondeu o Servente
- Preciso qualquer coisa para beber.

Perante aquela urgência, o recém  
convertido teve de tomar a bebida  
do amigo que estava na mesa para se 
aliviar. Tudo começou com o caminhar  
com o velho amigo para depois junto se  
sentarem numa refeição. 

A melhor forma de não cair na roda dos escarnecedores e não 
ouvir seus conselhos é não andar no caminho deles. Não significa 
que não podemos conviver com eles. Devemos estar longe de 
terrenos/lugares pecaminosos.

Uma vez um rei queria recrutar um cavaleiro que iria conduzir  
a carroça real. Após o anúncio vários candidatos vieram a  
entrevista. E o rei perguntava a cada candidato:

- Imagine que estamos a caminhar numa montanha, dum lado 
temos o caminho apertado que atravessa a montanha e doutro 
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lado temos um precipício. Quanto espaço precisarias para  
passar entre o precipício e a carroça?

- Meu rei. Se houver um espaço de um metro poderei passar 
facilmente. – Respondeu o primeiro candidato.
- Eu não preciso de um metro apenas meio paço do meu pé  
– Respondeu o segundo candidato.
- Não preciso nem de meio paço do meu pé mas sim um intervalo  
de três centímetros. – Respondeu o terceiro candidato.
- Meu rei – respondeu o quarto candidato – se eu tiver  
oportunidade de conduzir a tua carroça, não irei ver quanto 
espaço tenho disponível, farei o meu possível de estar longe 
do caminho perigoso das montanhas, por que a vida que  
transporto na carroça é muito mais importante que tudo.

Esta devia ser a atitude de muitas pessoas em relação ao pecado,  
não se deve brincar com o pecado. Este é o grande problema 
das pessoas nos dias de hoje, principalmente as gerações mais 
novas. Elas brincam com o pecado e acabam caindo no pecado.

Um belo dia eu estava num carro de alguém e vi quase três cães 
atropelados mortos abandonados em plena estrada. E disse a 
pessoa que conduzia o carro:

Estes cães foram atropelados por que não fugiram quando  
os carros que os atropelaram estavam se aproximando. Eles  
simplesmente ficaram estáticos dizendo “que sejam os carros a 
nos contornarem” e assim acabaram sendo atropelados e mortos. 

Tenho visto nas vilas dos países que visito na África pessoas se 
afastando o mais longe possível ao ouvirem ou verem um carro 
a se aproximar. Coisa igual não vejo na India, as pessoas não 
fogem dos carros. As pessoas não devem brincar com o pecado 
por que não são tão fortes, se brincam com o pecado acabam 
sendo afectados pelo pecado. Estejas o mais longe possível do 
pecado, não pense que és forte por que o pecado pode te afetar 
até a tua morte. Não é verdade que somos fortes para enfrentar 
todo tipo de tentação pecaminosa, isto não é verdade. Fuja do 
pecado esteja livre de qualquer tipo de maldade e nunca brinque 
com o pecado.
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Tal como disse antes, o processo é progressivo: Primeiro anda, 
depois para (se deter) e no fim senta-se com os escarnecedores. 
(a) Diz a passagem que o homem que não anda segundo o  
conselho dos ímpios. Os conselhos correspondem ao mundo do 
pensamento. Os Conselhos falam sobre a nossa mente, quando  
tu queres uma decisão alguém podem te dar conselhos que é 
o acto de te aconselhar. (b) Depois fala sobre o caminho, na  
terminologia bíblica caminho tem um outro significado, mas aqui  
é sobre as tuas obras e (c) no fim está o sentar-se com os  
escarnecedores, que é o lugar onde nos sentimos confortáveis,  
o que corresponde ao nosso caracter. Então temos aqui três  
coisas, o mundo do pensamento, as nossas obras e o nosso  
carácter. Com o pensamento se moldam as obras, com as obras 
se molda o carácter. Se queres que o teu carácter não seja  
influenciado deves te preocupar com o princípio, vimos que tudo 
começa no mundo dos pensamentos, significa com a tua mente.

O pecado não é algo que quebra a tua personalidade e entra em 
ti, não! É algo progressivo que começa por agir na tua mente.  
Tu começas a pensar sobre a atitude ou acção pecaminosa para 
depois agires/praticares, e quando o fazes continuamente começa 
a fazer parte do teu carácter. Tens de ser cuidadoso a partir do 
princípio que é o mundo do pensamento. O conselho dos impíos 
que vem de fora, não é algo que está dentro de nós, o conselho 
dos ímpios vêm de fora de nós. Se vêm de fora de nós significa 
que teve uma porta de entrada, mas se já estiver dentro de nós 
fica mais difícil de lidar, somente quando tu abres essa porta o 
pecado entra. Deus não deu autoridade a qualquer um, mesmo 
ao Diabo, de invadir a tua mente e coração entrar e se instalar lá, 
não! Ninguém tem esta autoridade. Tu tens a porta e Deus te deu 
as chaves da porta da tua mente, do teu coração e do teu espirito 
onde mesmo o Diabo não pode la entrar. Algumas pessoas dizem 
que o Diabo me fez fazer isso, eu digo, tu fizeste isso, o Diabo 
só fez o seu papel. Conheces a história da Eva, o que o Diabo fez 
foi apenas dar sugestões, o Diabo não pegou o pescoço da Eva  
apertar e com a mão dizer que “abra a tua boca quero meter 
a fruta” não foi bem assim! Satanás apenas deu sugestões e a  
decisão foi tomada pela Eva. Esta é a verdade dos factos.

As vezes nós dissemos que caímos no pecado! Não é cair no 
pecado mas sim um acto tensional. Tu é que cometeste o pecado 
e não o Satanás. Não devemos culpar o Satanás por tudo, não! 
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O Diabo faz o seu papel, o nome dele é acusador. O Diabo, quer 
que nós cometamos erros, este é o papel dele de dar sugestões.

Concepção do Pecado no Nosso Dia a Dia

A bíblia diz que quando tu tens desejos e os teus desejos são  
concebidos e realizados ai o pecado pode ser realizado. É muito  
fácil compreender isto. O nascimento de qualquer ser, sejam 
de bebés nos humanos, animais e plantas, dois agentes são 
necessários para a concepção, masculino e feminino, apenas 
quando estes dois agentes, nos diferentes seres vivos, se juntam 
é que a concepção dum ser ocorre. É o mesmo com o pecado, há 
dois agentes, o primeiro são os teus desejos e o segundo são as 
sugestões do Satanás. Os teus desejos quando se juntam com 
as sugestões do Satanás aí a concepção acontece e o pecado é 
gerado. Se houver apenas um agente, o pecado não é concebido, 
significa que (a) se tiveres desejos e o Satanás não te propor 
sugestões ai não há concepção do pecado, (b) se não tivermos 
desejos e o Satanás propor suas sugestões ai também não há 
concepção do pecado. Peço para compreender isto. 

O problema é que Satanás sempre nos vai dar suas sugestões 
e nós não podemos dizer ao Satanás “pare de me dar tuas  
sugestões” por que nós não podemos controlar Satanás, ele faz 
o seu trabalho e sempre vai nos dar suas sugestões. Como é 
que podemos estar livre de cometer erros e pecados? É só não  
termos relações com as sugestões do Satanás. Esteja livre  de 
todo tipo de desejos e pensamentos pecaminosos, por que 
se Satanás trazer suas sugestões, se tu não teres desejos e  
pensamentos pecaminosos o pecado não será gerado. Pelo que 
se queres te livrar das sugestões tu é que tens de tomar todos 
cuidados necessários. Deus te deu a porta e as chaves da tua 
mente, coração, alma e espirito. As chaves estão contigo e não 
com Satanás. 

Por isso tenha cuidado com as sugestões e conselhos porque tudo 
começa no mundo dos pensamentos onde o conselho dos ím-
pios é instigado, tal como diz a passagem que “bem-aventurado 
o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios”. Isto 
é dum lado, mas doutro lado desta moeda podemos dizer que 
“donde não irás receber o conselho dos ímpios” por que no mundo 
do pensamento tu só pecas quando implementas a sugestão do  
Satanás depois de teres permitido que ele entrasse da tua porta. 
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O Pecado vs. Conhecimento de Deus e Sugestões do  
Diabo

“Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas,  
sim poderosas em Deus, para destruição das fortalezas;  
Destruindo os conselhos, e toda a altivez que se levanta contra o 
conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento á 
obediência de Cristo” II Coríntios 10:4 – 5. 

Veja a palavra ...”tomamos todo 
pensamento para tomar teus 
pensamentos captivos para  
obedecer a Cristo” Aqui Paulo diz 
que nós temos armas espirituais 
que nos ajudam a tornar nossos 
pensamentos e mentes captivas 
de Cristo. Quando um pensamento  

chega na nossa mente levá-nos a uma acção. Que tipo de acção? 
Sempre que temos um pensamento nós nos questionamos se 
vamos fazer ou não fazer? Antes de qualquer acção há sempre 
um pensamento de fazer ou não fazer isto! Quando decides em 
fazer talvez estás obedecer a Cristo e ignorar as sugestões do 
Satanás, por que conseguimos ver aqui que as sugestões do  
Satanás são contra o conhecimento de Deus. Conseguimos 
ver nesta passagem duas coisas a primeira o conhecimento de 
Deus e a segunda as sugestões do Satanás. Quando estás para  
tomar qualquer decisão estás perante duas opções, dum lado o 
conhecimento de Deus e doutro lado as sugestões do Diabo.  Assim  
todo pensamento se torna captivo seja para o conhecimento de 
Deus ou seja para as sugestões do Satanás. 

Tu é que decides se optas pelo conhecimento de Deus ou  
pelas sugestões do Satanás. Nesta passagem Paulo está também 
dizendo que (i) quando tu não és um crente, se não recebeste 
a Jesus na tua vida, quando Jesus não está na tua vida e não 
está no trono da tua vida, Satanás torna todos teus pensamentos 
captivos para ele, e (ii) quando Jesus está na tua vida o Satanás 
lança suas sugestões, que são as tentações, mas Cristo está lá,  
e tu tens o conhecimento de Deus contigo. Isto significa que 
quando tu obedeces ao conhecimento de Deus, teus pensamentos  
são feitos captivos por Cristo e quando obedeces as sugestões do 
Satanás tens os teus pensamentos feitos captivos pelo Satanás. 



O Caminho Correcto e Caminho Recto

27

Mas Paulo diz que as nossas armas espirituais têm poder para 
destruir toda fortaleza do Satanás na nossa vida, ao ponto do  
Satanás não poder te dar suas sugestões. Finalmente o que 
acontece quando durante muito tempo tu ignoras as sugestões 
do Satanás (?) tu apenas ouves a voz de Jesus  Cristo. É o que 
acontece com todos pensamentos que te vêm na mente (?)  
Nenhum dos teus pensamentos dever estar captivos de Satanás 
mas sim todos teus pensamentos dever estar captivos de Jesus 
Cristo. Isto é o que Paulo diz nesta passagem.

Alternativa ao Conselho dos Ímpios?

Qual é o oposto do conselho dos ímpios?  
Tu precisas de conselhos, onde irás receber  
conselhos fora dos ímpios? Está escrito na  
mesma passagem principal da nossa reflexão... 

”.antes têm seu prazer na lei do Senhor, e na 
sua lei medita de dia e noite” (versículo 2). 
Dum lado temos as sugestões do Satanás que 

não vêm directamente a nós através do 
próprio Satanás com os seus chifres e 
cauda (configuração comum do Satanás 
no senso comum, é apenas no sentido 

imaginário). 

Como é que o Satanás realiza seus desejos para te pôr no  
inferno eterno? Ele envia seus agentes. Os ímpios são agentes 
do Satanás, quando os ímpios te dão conselhos saibas que não 
são sugestões deles mas sim de quem os enviou, o Satanás! Ele 
é que está por de tráz dos conselhos dos ímpios. O que é que 
temos doutro lado? Temos a palavra de Deus, diz a passagem 
“bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho 
dos ímpios... Mas antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na 
sua lei medita de dia e noite” pelo que o oposto do conselho dos 
ímpios é a lei de Deus. Se queres ser abençoado, que é o mesmo 
em ser bem-aventurado, deves escolher os conselhos de Deus, 
não deves escutar os conselhos dos ímpios e as sugestões de 
Satanás mas sim deves ouvir a lei de Deus com prazer e meditar 
nela dia e noite. A bíblia é essêncial para nos assegurar que nós  
vivamos uma vida bem-aventurada, sem a bíblia não será  
possível viver uma vida bem-aventurada.
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O maior problema que temos é que nós falhamos em não termos 
o prazer na lei do Senhor, meditarmos nela dia e noite. Mesmo 
que seja difícil para nós lêr a bíblia dia e noite, devemos ter o 
prazer na lei do Senhor, podemos sim lêr a bíblia ao dormir, em 
cinco e dez minutos apanhámos sono, se for com prazer, já é uma 
boa iniciativa. É verdade que é difícil meditar na palavra de Deus, 
mas para meditarmos na lei do Senhor, mesmo sendo difícil,  
só podemos fazê-lo se tivermos prazer com consistência e  
frequência. Se não meditamos na bíblia dia e noite é por que não 
temos prazer nela. Temos prazer em muitas coisas do mundo  
e não na bíblia. Como é que nós nos sentamos para assistir a 
televisão! Não podemos fazer o mesmo com a bíblia? 

Um dia encontrei uma rapariga que estava no 
facebook, ela estuda na nona classe, e lhe 

perguntei: 
- Quanto tempo gastas no facebook?
- Não muito tempo tio – respondeu ela.
- Mesmo assim, quanto tempo gastas 
no facebook? – Insisti.
- Tio já disse que não gasto tanto  

tempo no facebook – respondeu ela.
- Mesmo assim, quanto tempo gastas?  

– voltei a insistir
- Cerca de cinco horas por dia!

Digo-vos que esta rapariga não disse a verdade, ela passa mais 
de cinco horas por dia no facebook. 

Numa das minhas viagens, estava a conversar com líderes  
cristãos de igrejas asiáticas em Nairobi, Quénia, eu lhes disse 
que considerava televisão de diabo, quando a internet se  
vulgarizou não encontrei outro termo para atribuir e disse que 
era Belzebu. Um médico que também estava lá perguntou:  
E o que chamas de facebook? O Diabo tem muitos agentes seus. 
Não estou dizendo que não deves ter uma conta na internet,  
facebook, etc, tens de ter por que são redes sociais, mas não 
deves ter prazer pela internet e facebook dia e noite, deves 
sim ter prazer na bíblia. Ver ou assistir uma coisa e ter prazer  
nessa coisa são coisas diferentes. Não tenhas prazer pela internet,  
facebook e em nenhuma coisa deste mundo se não na palavra 
de Deus. 
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Como é que tu podes ter o prazer pela palavra de Deus? Depende 
da forma como tu vês a bíblia. Será que tu vês a bíblia como algo 
oficial (?), como um livro de lei que diz faça isto e isto, não faças 
aquilo e aquilo (?). Quando fiz o curso de jornalismo tive de lêr 
dois documentos essenciais, a constituição da India e a lei de  
imprensa. Tive de lêr estes dois documentos por serem essenciais  
para o curso. Se queres fazer o curso de jornalismo tens de lêr a 
lei de imprensa, tens de conhecer as leis em vigor, o que deves 
fazer e o que não deves fazer segundo a lei. Li esta lei por causa 
do curso mas não tinha prazer na leitura da lei. Se consideras a 
bíblia como uma lei que diz faça isto e não faça aquilo (!) não 
terás prazer nenhum nessa leitura.

Se estiveres a trabalhar e ao abrir a página de entrada de emails 
recebidos e verificares que recebeste dois emails, um da tua  
esposa ou namorada e outro do teu supervisor no serviço. Qual 
dos emails iriais lêr primeiro (?) claro o email do teu supervisor 
por que estás no serviço talvez tens ali algo do serviço muito 
importante. Mas se eu perguntar quantas vezes irias lêr cada  
um dos emails (?) Ai vêm a diferença, por que o email do teu  
supervisor talvez irias lêr apenas uma vez, nas vezes seguintes 
apenas se houver um seguimento do mesmo assunto, mas o 
email da tua esposa ou namorada, poderás lêr varias vezes e 
dias. Porquê? Por que depende do relacionamento que tens, e o 
email da/o tua/teu amada/o, é muito especial para ti. Se queres 
lêr e meditar nas escrituras sagradas tens de encarar a bíblia 
duma forma diferente, tens de considerar a bíblia como uma  
carta especial escrita pelo meu amado e irmão mais velho Jesus 
Cristo.

Meu Testemunho:

Comecei a minha jornada cristã há 37 anos. Desde o princípio 
fiquei apaixonado com a minha bíblia. Perguntando a minha 
família, minha esposa e filhas sabem! Passo a maior parte do 
meu tempo com a minha bíblia. Mesmo quando estou na India 
em África, passo a maior parte do meu tempo lendo a bíblia. Não 
tenho nenhum outro prazer para além da bíblia. Mesmo quando 
eu era adolescente, quando estava a estudar na universidade, 
na minha juventude passo a maior parte do tempo no prazer  
de lêr a minha bíblia, o meu maior prazer é de lêr a bíblia.  
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Sempre me apaixonei pela bíblia, mesmo quando me casei, a 
minha esposa sabe muito bem que a minha primeira paixão é 
de lêr a bíblia, passo maior parte do meu tempo lendo-a e tenho 
prazer na bíblia.

É por isso que agradeço a Deus por que em todas lutas e  
turbulências na minha vida, Deus tem me ajudado a me manter 
firme na fé na minha vida.

Conclusão

Escolha o teu caminho. 

Quando escolhes o teu caminho estás a escolher o teu destino. 
Peço para compreenderes isto muito bem. Não podes escolher 
caminho que é diferente do destino ao mesmo tempo. O caminho 
é que te leva ao destino. Se escolheres a porta estreita e caminho 
apertado estás a escolher vida, mas se escolheres a porta larga  
e o caminho espaçoso, que é lindo e muito atractivo estás a  
escolher a morte. 

Se seguires os conselhos dos ímpios vais perecer, mas se  
tens prazer na lei do Senhor, meditar nela dia e noite, e viveres 
segundo a palavra de Deus, és ou serás bem-aventurado. 

Peço a cada um de vocês para escolher o caminho certo e correcto  
na  vossa vida.

Mesmo que sejas um pecador. Viver num mundo como este  
é natural ser um pecador. Mas temos um Pai dos Céus que está 
apto para aceitar qualquer pecador que se arrepende e renuncia  
a sua vida pecaminosa. Pense na tua vida passada e presente. 
Quando vivias/vives com teus pais, e, antes ou depois, te  
ergulhaste  na vida pecaminosa fazendo coisas reprovadas por Deus. 
Caíste numa vida de paixões mundanas, talvez foste induzida/o  
pelas/os tuas/teus amigas/os fazendo coisas de prazeres  
mundanos. Se fizeste algo como isto lembre-se do filho pródigo  
e a vida que teve, abandonou a casa de seu pai, foi para uma 
vida desastrosa, tinha prazeres mas eram todos prazeres  
mundanos. Tudo perdeu sentido na vida dele, passou a ter uma 
vida triste. O filho prodigo chegou a pensar que a sua vida estava 
totalmente perdida, já não tinha sentido algum! Se pensas que 



tua vida está perdida, não é verdade, tens a casa do teu Pai onde 
sempre podes voltar. O teu Pai dos céus está lá a tua espera e 
Jesus também está lá a tua espera, quando tomares o caminho 
de volta á casa do teu Pai, Jesus sai correndo ao teu encontro,  
vai te abraçar e te receber com carinho. Mesmo aqueles que estão 
na casa do Pai mas que não estão a viver uma vida de prazeres 
e gozo divino, devem se arrepender continuamente e serem  
recebidos por Jesus que vai lhes dar uma nova vida, uma nova 
roupa e vai lhes  dar um anel do novo concerto com Deus.

Que caminho escolheste? Muitas vezes optamos pelo caminho 
lindo, atractivo, espaçoso que é seguido pela maioria. Mas se 
aceitaste a Cristo como teu Senhor e Salvador estou pedindo 
minha irmã e meu irmão que escolhas o caminho da cruz! Onde 
Jesus é a porta e é o caminho, onde tu tens de deixar qualquer 
carga/fardo e tudo de extra que tenhas mas que não cabem em 
Jesus Cristo. Mesmo que tenhas já aceitado a Jesus, este é o 
caminho que tens de seguir e ti livrares de tudo de extra que 
não cabe em Jesus. As tuas paixões, as tuas ansiedades, as tuas  
glutonarias, ciúmes, vontades da carne todas coisas deste  
mundo, se queres que Jesus te molde e te formate para seres 
como Ele e entrares pela porta estreita, se queres uma mudança 
na tua vida é só dizeres Jesus quero ser como tu.

Sabemos nós que a porta é estreita e o caminho é apertado, mas 
este é o caminho que escolhemos.

Obrigado Jesus por nos ajudar a escolhermos o caminho da vida 
eterna. 
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