Uma coletânea de pensamentos que tem como base os
princípios do Evangelho de Jesus

• O pecador vem para Jesus como está para ser como Jesus é. Ninguém é “bonzinho”
por natureza. Todos precisam passar pela experiência do “novo nascimento” para
estarem no centro da vontade de Deus.

• Toda caminhada, por maior que seja, começa pelo primeiro passo. Quem não se
dispõe a dar o passo inicial, jamais atingirá os seus objetivos no Reino de Deus.
• É difícil conseguir o equilíbrio entre a justiça e a misericórdia; entre a prudência e a
ousadia; entre a mansidão e a intrepidez. No entanto, esse equilíbrio é requerido de
todos os seguidores de Jesus na forma de temperança.

• Quando falamos, os ouvidos mais próximos são os nossos próprios. Por isso mesmo
Jesus alertou que ao julgar alguém, muitos poderiam estar se condenando a si próprios.
• Normalmente se tem muita disposição para pedir e pouca liberalidade para dar. No
entanto, a Bíblia diz que é melhor dar do que receber.
• Cristão não é asceta. Pode rir, pode se alegrar, pode descontrair. O problema é que a
tendência do ser humano é se alegrar somente quando vai tudo bem e "emburrar"
sempre que alguma coisa não sai exatamente ao seu gosto.

• Jerusalém quer dizer: "Lugar de Paz". Que contrassenso! É palco de disputa de várias
religiões; não houve e não haverá nunca um lugar de mais conflitos, hostilidades e
divisões do que Jerusalém. Das cruzadas até as guerras do Oriente Médio, envolvendo
árabes, muçulmanos, cristãos e judeus, Jerusalém sempre viveu num clima de tensões e
guerras. Com certeza, o sentido correto da expressão relacionada à paz só poderá se
viabilizar na Jerusalém celestial.
• É fácil andar com Jesus no peito, seja nos crucifixos ou nas mensagens estampadas
nas camisetas. Difícil é "ter peito" para andar com Jesus, seguindo verdadeiramente os
seus passos.

• O ouro em si não tem valor. O que faz o ouro ter valor é a sua raridade, ou seja, a
dificuldade para obtê-lo. Assim é também o homem. Seu valor intrínseco é desprezível,
porém a dificuldade em tirá-lo do reino das trevas faz com que o seu valor torne-se
grande.
• O cavalo mais xucro, depois de domado, torna-se a melhor montaria, porque é ágil,
valente, forte e bem disposto. Muitos homens são assim também, indóceis e
indomáveis, mas quando são “dobrados” pelo amor de Deus passam a transmitir com
duplicada disposição o testemunho do que Deus fez em suas vidas.

• Não há como se ficar órfão neste mundo. Ou nos tornamos filhos de Deus por adoção
ou permanecemos filhos do diabo, pois da mesma forma, quem não faz parte do Reino
de Deus, permanece no reino das trevas.
• Para caracterizar as duas inclinações que podem estar presentes no ser humano, o
homem tem dois olhos, sendo um para olhar com os olhos de Deus e outro para olhar
com os olhos do diabo; duas mãos, sendo uma para fazer a obra de Deus e outra para
fazer a obra do diabo; dois pés, sendo um para caminhar em direção a Deus e outro para
caminhar em direção ao diabo; dois ouvidos, sendo um para ouvir a voz de Deus e outro
para ouvir a voz do diabo.
• Para Deus o crer não é suficiente. Ele não se ilude pelo entusiasmo temporário dos
homens. Os homens vêm e julgam pelo que é aparente, mas Deus conhece cada um na
sua intimidade, pois Ele esquadrinha os corações e conhece as nossas verdadeiras
intenções.
• Com relação ao diabo, a Bíblia manda resistir (Tiago 4:7). Com relação à prostituição a
Bíblia manda fugir (1 Coríntios 6:18). Ora, quem foge é porque o adversário é mais
forte, portanto o perigo da prostituição para o homem é mais forte do que o diabo.

• Jesus tinha propósitos bem definidos para a sua missão. Ele dizia: “Eu sei de onde vim
e para onde vou”.
• Jesus veio com simplicidade. Ele não se valeu de reuniões emocionantes nem de
atitudes empolgantes, como é comum hoje em dia. No entanto, isso não desmereceu seu
ministério nem impediu que o Reino de Deus pudesse ser anunciado e vivenciado.
• Deus está permanentemente em atitude de expectativa, buscando homens sinceros
em quem possa depositar sua plena confiança.

• Muitas pessoas querem saber qual a vontade de Deus para suas vidas, porém é
importante se distinguir entre a vontade verdadeiramente concordante e a vontade
meramente permissiva de Deus.
• É diferente o fato de alguém servir no Reino de Deus ao invés de se servir do Reino de
Deus.

• A primeira coisa que um líder cristão precisa saber é que o serviço no Reino de Deus
implica na renuncia de muitas coisas agradáveis.

• Quando se trata de dar testemunho do Evangelho de Jesus àqueles que estão em
trevas espirituais neste mundo, existem poucos cristãos assumidos e muitos cristãos
sumidos.
• Jesus é a pessoa mais conhecida e a menos compreendida também.
• Deus não se entusiasma com nosso entusiasmo, mas também não desanima com
nosso desânimo.

• Avivamento é algo que não é para o mundo, mas para a Igreja, a qual por sua vez
deveria alcançar o mundo.
• Ministério de cura sem transformação interior é remendo novo em pano velho.
• Deveríamos sempre dizer que hoje estamos melhores do que ontem e piores do que
estaremos amanhã.
• A Lei foi escrita em tábuas de pedra, como que refletindo a insensibilidade e frieza
daqueles que a ela estão apegados.
• No cristianismo moderno há muitos direitos e poucos deveres.

• O propósito de Deus é ter Jesus Cristo, Seu Filho, glorioso e vitorioso, mas essa não é
a parte única e final, senão também uma Igreja de muitos filhos igualmente gloriosa e
vitoriosa.
• Nossa luta espiritual não é de baixo para cima, mas de cima para baixo.
• A necessidade do homem pode ser a grande oportunidade de Deus.
• Jesus foi do Calvário para o sepulcro. O cristão faz o caminho inverso, isto é, sai do
sepulcro, que significa a morte espiritual e vai para a cruz dos sofrimentos e tribulações
por amor a Cristo. Dentro deste raciocínio, aquele túmulo agora está vazio e a vida de
Jesus agora preenche o vazio na alma do cristão.
• Só não padece como cristão quem não assume essa identidade. Todo cristão padece
em qualquer lugar do mundo algum tipo de aflição, seja no trabalho, na escola, em casa
ou em qualquer outra parte. As tribulações fazem parte do dia-a-dia do cristão, como
Jesus já havia alertado os seus seguidores.
• Se não estiver em nós quem está acima de nós, logo cederemos àquilo que estiver a
nossa volta.

• Na realidade, o cristianismo nada mais é do que uma dedicação irrestrita a Deus.
• O símbolo do cristianismo jamais poderia ser um crucifixo. Na melhor das hipóteses
poderia ser apenas a cruz, pois assim como está vazio o túmulo, também está vazia a
cruz, pois Jesus ressuscitou.

• Pecado não confessado é como comida não digerida; só depois de ser colocada para
fora é que vem o alívio.
• Mentira é a deturpação pura e simples da verdade.

• A ampliação dos conhecimentos técnicos e científicos inibe, com sua lógica e excessiva
racionalidade, o sentimento religioso mais puro, o qual é essencialmente ilógico.
• Nem toda luta conduz à vitória, porem não há vitória sem luta.

• Misericórdia é Deus não nos dando aquilo que nós merecemos. Graça é Deus nos
dando aquilo que nós não merecemos.
• Se Deus não tiver poder para tornar santos os homens, é certo que o diabo tem poder
para fazê-los demônios.

• O segredo de um homem que confia inteiramente em Deus é exatamente aceitar o que
Ele estabelece, mesmo que ainda não possa entender o porquê.
• A hipótese da evolução das espécies é uma teoria universalmente aceita, não porque
possa ser provada, mas porque a única alternativa existente, ou seja, da criação conforme
a Bíblia, é indiscutivelmente inacreditável aos olhos da razão humana.
• Se fanatismo é aquilo que leva o homem a abandonar os vícios e a maldade, renunciar
ao mundo de ilusões, não dar lugar aos instintos animalescos e às concupiscências da
carne, repudiar o pecado em todas as suas formas, e servir a Deus em santidade, então
quão abençoado é esse “fanatismo”!
• No que diz respeito à divulgação do Evangelho, não devemos nos preocupar em atingir
grandes multidões, mas sim, homens a quem as multidões seguirão.

• O ser humano se compõe de três partes. Com seu corpo físico, ele tem consciência do
mundo material e seus cinco sentidos recebem impressões do mundo exterior. Com a sua
alma, ele tem autoconsciência e sabe que é uma personalidade. Com o seu espírito, ele
tem a possibilidade e a capacidade de ter consciência de Deus.

• Um dos grandes problemas da Igreja moderna é o excesso de alternativas.
• É importante a estabilidade na vida de um cristão, porém ela não deve ser confundida
com “rotina”.

• Jesus não dava muitas explicações. Aliás, normalmente quando não se está muito seguro
acerca de alguma coisa, são dados muitos argumentos e explicações, que custam a
convencer.
• O amor de Jesus é maior que o amor de mãe. A mãe é capaz de dar a vida pelo seu filho,
porém Jesus deu a vida pelos seus inimigos.

• A Igreja nunca será mais santa, nem mais pura do que as famílias que a compõem.
• Deus não está limitado às nossas petições, nem às nossas incompreensões. Aliás, Ele é
poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos.

• Há uma antítese interessante entre o cigarro e o Evangelho. O cigarro é fácil para
começar e difícil para abandonar. O Evangelho é difícil para começar e muito fácil para
abandonar.

•
O homem consegue dominar os animais ferozes, o fogo, a eletricidade, o
computador, as naves não-tripuladas, o espaço cósmico e tantas outras coisas. Porem, às
vezes não consegue dominar a si mesmo e os seus impulsos carnais.
•
Para alguém renunciar a alguma coisa, é preciso que o prazer proporcionado
por aquilo que foi renunciado seja substituído por outro de igual ou maior intensidade.
Assim, para alguém renunciar aos vícios e prazeres da carne, é preciso que a satisfação
antiga seja compensada pelo gozo da presença do Espírito Santo de Deus em sua vida.

•
Deus é a fonte do amor. Portanto, se o amor está ausente, todos os traços de
sua imagem em nós se tornam deformados.
•
Não há culto melhor que se possa prestar a Deus do que o exercício da
caridade, pois Ele tem predileção pela misericórdia prevalecendo sobre o julgamento.
•
Deus precisa de homens que exerçam sua misericórdia para com outras vidas, e
que não estejam de contínuo necessitando da misericórdia de Deus para com as suas
próprias vidas.

•
A caridade nos une estreitamente a Deus. Na caridade não há baixeza nem
soberba. Ela não fomenta divisões, não é sediciosa e busca sempre a concórdia.

• Todos os atos pecaminosos que cometemos têm sua origem numa disposição de
seguirmos nosso próprio caminho. Se quisermos realmente ter uma vida santa, temos
que primeiramente resolver o problema desta disposição.
• O fogo é o símbolo do amor. Por esta razão é que o Espírito Santo desceu na forma de
línguas de fogo. O fogo faz derreter a parte empedernida do coração, a frieza e a
indiferença da alma. Nós fazemos parte de uma geração que não sabe amar. Eis a razão
porque temos de buscar e clamar a Deus, para que através do fogo do amor se desfaça
toda frieza em nossa vida e sejamos inflamados para amar.
• A humildade tem que crescer proporcionalmente ao resplendor. É como uma válvula
de segurança para controlar o crescimento da soberba.

• A caridade e a santidade estão tão relacionadas entre si, que o exemplo bíblico da
perfeição religiosa conforme Tiago 1:27 consiste justamente no exercício da caridade
(visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações), simultaneamente à busca da santidade
(guardando-se isento das corrupções do mundo).
• A caridade é a virtude predileta de Deus.
• Subi a Deus na vossa ventura e Ele descerá a vós na vossa desgraça.

•
Nada é mais avesso à caridade do que a inveja, e a mãe da inveja é a
soberba. Jesus Cristo é a revelação do amor de Deus por nós e também junto a nós.
Era preciso que a grande arrogância humana fosse curada por um antídoto ainda
maior! Grande miséria é sem dúvida um homem arrogante, mas a grande
misericórdia em seu favor é poder contar com um Deus no qual a humildade faz
parte de seu caráter.
•
A teoria da evolução não admite que o homem tenha caído, mas defende a
opinião que ele se tenha elevado gradualmente do estado animalesco e está
melhorando com o tempo. Se fosse assim, qualquer pecado que está no homem, não
seria pecado herdado de Adão, mas simplesmente instintos animalescos
remanescentes de seus ancestrais símios. Neste raciocínio, a hipótese da evolução
das espécies é uma teoria materialista que enaltece o homem e não o responsabiliza
pelos seus atos e deformidades morais. Não é de admirar que Nietzche e Max, os
quais foram profundamente influenciados pelas ideias de Darwin acerca da seleção
natural e da sobrevivência dos mais aptos, fossem radicalmente ateus.
•
Não devemos ser expectadores, mas protagonistas daquilo que Deus está
fazendo.

• Não é Deus quem castiga. Nós é que sofremos as consequências de nossos atos, ou
deixamos de vigiar, ficando expostos ao adversário de nossas almas, o qual permanece
sempre atento e pronto a nos prejudicar.
• Os sinais não são para os que creem, mesmo porque esses não precisam deles para
sustentação da fé. Os sinais são sim para os incrédulos, a fim de contemplarem com os
olhos materiais aquilo que os olhos espirituais não puderam enxergar.
• Todo cristão quer ser ouro puro, mas não quer passar pelo fogo. Ora, alguém já viu
ouro brotar da terra? Certamente que não. Ele está naturalmente amalgamado com a
pedra bruta e porisso tem de ser refinado e purificado pelo fogo.
• Tomé creu porque viu, mas Jesus disse que são bem-aventurados os que não veem e
creem. Por outro lado, a bem-aventurança não é para aqueles que não veem. O mérito
está em crer sem ver.
• O ditado diz que "o lobo perde o pêlo, mas não perde o vício". Porém, quando
alguém deixa de ser lobo e passa a ser cristão, também não tem mais vícios, pois é uma
nova criatura.

• Quem fica olhando muito para as dificuldades e probabilidades, acaba não fazendo
nada no Reino de Deus.
• Se alguém não tem alegria na vida cristã, existe vazamento em algum lugar de seu
cristianismo.
• O amor é o oxigênio do reino dos céus.
• Se alguém quiser fugir de Deus, o diabo lhe emprestará tanto as esporas como o
cavalo.
• A apostasia é normalmente causada por uma vida cristã relaxada.
• O arrependimento implica em mudança da mente; a regeneração implica na
mudança do homem como nova criatura.
• Ninguém vai para o porto seguro da vitória sem navegar pelo canal estreito da luta
e tribulação.
• Pecado e condenação estão casados, a não ser que o arrependimento estabeleça o
divórcio.

• O ateu está um passo à frente do diabo.
• Cada um precisa carregar individualmente a sua cruz. Não temos o direito de passar
por cima dela ou de evitá-la.

• Aquele que interrompe a mortificação de sua carne anula todos os esforços com
vistas à santidade.
• Quando alguém coloca a sua vida no altar de Deus, prontificando-se a servi-lo até as
últimas consequências, torna-se invencível. Não tem mais nada a perder.
• A expectativa da ocorrência de um avivamento geral não é desculpa para não se
começar pelo avivamento pessoal.
• A autoridade das Escrituras não provém da capacidade de seus autores humanos,
mas da inspiração de seu autor divino.

• Em termos de autenticidade, a Palavra de Deus é absoluta ou é obsoleta.
• Todas as aparentes incoerências da Bíblia devem ser atribuídas à nossa própria
ignorância.

• Nossa fé é alimentada pelo que está claro nas Escrituras e testada pelo que ainda é
obscuro.

• A Bíblia é uma fonte de alimento para a alma. O valor de um alimento não está na
discussão que ele pode suscitar acerca de suas propriedades, mas na nutrição que ele
fornece.
• As Escrituras não chegaram a nós simplesmente para aumentar nosso conhecimento,
mas sim para nortear a nossa vida.

• Há partes na Bíblia difíceis de interpretar, mas isto não significa que devemos duvidar.
• Onde a Bíblia não tiver voz, também não deveríamos ter ouvidos.
• As doutrinas da Bíblia não são isoladas, mas inter-relacionadas.
Portanto, um ponto de vista errado acerca de uma doutrina, necessariamente afetará
outro ponto de vista, gerando confusão.
• Quando deixamos passar despercebidas nossas boas obras diante dos homens, Deus
certamente atentará mais sobre elas.

• Reputação é o que os homens pensam que você é. Caráter íntimo é o que Deus
sabe que você é.
• As circunstâncias nunca formam o caráter; elas meramente o revelam.
• A mulher foi feita de uma costela tirada do lado de Adão; não de sua cabeça para
governar sobre ele, nem de seu pé para ser pisada por ele, mas do seu lado, para
ser igual a ele e perto de seu coração para ser amada por ele.
• O céu começa onde o pecado termina.

• Jesus não levará ninguém para o céu que Ele não tenha santificado na terra.
• A prudência pode acrescentar anos à vida de uma pessoa, mas só Cristo pode
acrescentar vida a seus anos.
• Se gastarmos dezesseis horas por dia em contato com coisas desta vida e apenas
cinco minutos por dia em contato com Deus, será de admirar que as coisas desta
vida sejam para nós duzentas vezes mais reais do que Deus?

• Concupiscência é um apetite desenfreado.
• Deus não busca ideias em nós, mas sim atitudes. Ele não precisa de estrategistas,
mas de executantes, que executem os seus planos e propósitos neste mundo.
• Jesus - sem mãe como Deus; sem pai como homem.

• É pela resistência do cristão que o diabo se enfraquece.
• Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Jesus foi o único rei que como
Deus se fez homem.
• Pecado voluntário é a prática consciente de algo que se sabe ser contrário à
vontade de Deus.
• Jesus é Filho, mas também é Pai e irmão mais velho. Foi começo e também será fim
(alfa e ômega). Está agora entronizado à destra de Deus, mas nasceu num estábulo. É
Rei dos reis, mas já lavou os pés dos discípulos. É pastor embora tendo sido cordeiro.
Livra os aflitos, no entanto já foi afligido. É sacerdote, mas já foi sacrifício. É advogado,
mas no futuro será juiz.

