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A	Paz	do	Senhor	Jesus!	

Nosso	estudo	de	hoje	é	sobre	um	tema	de	grande	fundamento	para	a	vida	do	servo	de	Deus	e	que	muito	se	
tem	falado:	CONFIANÇA	

Salmos	31.	14:	“Mas	eu	confiei	em	ti,	SENHOR;	e	disse:	Tu	és	o	meu	Deus”.		

Quem	pode	dizer	isto	irmão?	O	salmista	falava	com	muita	audácia,	muita	convicção.	

Eu	 posso!	Você	 pode?	 Tem	 pessoas	 que	 dizem	 sim,	mas	 em	 seu	 coração	 não	 têm	 esta	 certeza.	 Não	 só	
confiar	no	sentido	moral,	de	capacitação	da	personalidade,	mas	confiar	na	possibilidade,	principalmente,	
nas	 conquistas.	 Tudo	 isso	 faz	 parte	 da	 nossa	 jornada,	mas	 não	 tem	Confiança	maior	 do	 que	 aquela	 que	
Jesus	Cristo	deixou	como	Legado.	

Vou	para	o	Pai,	mas	Eu	vos	deixarei	um	legado,	mas	Ele	disse:	preparai,	adquiri,	conquistai	o	espaço	com	
vosso	Deus.	Ficai	em	Jerusalém	porque	é	de	lá	que	conquistarão	este	excelentíssimo	espaço.	A	partir	desta	
conquista,	aí	sim	terão	Confiança	para	caminhar,	para	ser	dirigido.		

Que	ótimo	quando	alguém	aproxima-se	de	você,	mesmo	você	não	sendo	líder,	te	faz	uma	consulta	ou	uma	
arguição	e	você	prontamente	tem	a	resposta.	É	bom	demais!	Porque	você,	não	só	é	confiável,	como	você	
mesmo	tem	a	autoconfiança,	por	isso	adquirir	o	conhecimento,	a	interação	é	extremamente	necessário	na	
vida	do	crente!	

A	Bíblia	diz:	 “Examinai	as	Escrituras	são	elas	que	 testificam	de	mim,	errais	em	não	conhecê-las”.	Quando	
você	estiver	ocioso	pegue	a	Bíblia	para	ler,	pode	parecer	extremamente	cansativo.	Você	é	que	pensa!	Você	
não	tem	noção	do	que	estará	adquirindo	a	cada	momento.	Cada	vez	que	você	ler	a	Bíblia,	Deus	falará	de	
maneira	 diferente	 com	 você.	 Nesta	 condição,	 na	 jornada	 de	 amadurecimento,	 a	 Confiança,	 é	 claro,	 é	
imprescindível.	

Salmos	3.3-5:	”Mas	tu,	Senhor,	és	um	escudo	para	mim	[para	mim,	para	você]	a	minha	glória	e	o	que	exalta	
a	minha	cabeça	[a	minha	condição].	Com	a	minha	voz	clamei	ao	Senhor;	ele	ouviu-me	desde	o	seu	santo	
monte	 [olha	 a	 hermenêutica	 deste	 santo	monte:	 aonde	 se	 encontra	Deus;	 sabe	 porque?	 Eis	 que	 estou	
convosco	até	a	consumação	dos	séculos.	O	Senhor	está	adiante	de	nós,	no	Monte,	mas	daqueles	que	o	
buscam	de	verdade].	Eu	me	deitei	e	dormi;	acordei,	porque	o	Senhor	me	sustentou”.	

O	salmista	sabia	que	tinha	esta	afirmativa	e	a	sua	convicção	estava	na	clareza	de	suas	colocações.	

Havia	a	Arca	da	Aliança	que	era	denominada	o	Tabernáculo	de	Deus	e	estava	à	disposição	do	povo	de	Deus.	
Hoje,	através	do	sacrifício	de	Jesus,	quando	o	aceitamos	como	nosso	Único	e	suficiente	Salvador	de	nossas	
vidas,	 o	 Espírito	 Santo	 passa	 a	 habitar	 dentro	 de	 nós,	 tornando-nos	 Tabernáculo.	 Você	 tem	 noção	 da	
reponsabilidade	 que	 está	 imbuída	 na	 sua	 vida,	 para	 que	 você	 possa	 verdadeiramente	 transmitir	 a	
verdadeira	Confiança?	Você	não	pode	ser	Tabernáculo	de	Deus	e	andar	em	dois	caminhos!	A	Bíblia	diz	que	
a	morte	está	à	espreita	daqueles	que	são	conhecedores	e	não	assumem	a	Identidade.	

É	 por	 isso	 que	 muitos	 dormem.	 Para	 que	 o	 crente	 possa	 ter	 o	 valor	 desta	 tão	 conotada	 condição	 de	
Confiança	é	necessário	buscar	revestimento.	

Josué	 6.7:	 “E	 disse	 ao	 povo:	 Passai	 e	 rodeai	 a	 cidade,	 e	 quem	 estiver	 armado	 passe	 adiante	 da	 arca	 do	
SENHOR”.	Você	sabe	o	que	significa	quem	estiver	armado?	Quem	estiver	preparado,	no	original,	no	grego	
Coiné	 está	bem	claro:	Quem	estiver	em	condições.	 	 Então,	quem	estiver	em	condições	espirituais,	 passe	



adiante!	Portanto,	irmão,	irmã	você	que	tem	o	Espírito	Santo,	o	Batismo	no	Espírito	Santo,	você	que	busca	
ao	 Senhor,	 que	 tem	 tido	 experiências	 e	 outros	 fatores	 importantes.	 Cuide-se!	 Porque	 o	 Senhor	 NÃO	
concordará,	porventura	nisto	contigo!	

	I	 Coríntios	 6.19:	 “Ou	 não	 sabeis	 que	 o	 vosso	 corpo	 é	 o	 templo	 do	 Espírito	 Santo,	 que	 habita	 em	 vós,	
proveniente	de	Deus,	e	que	não	sois	de	vós	mesmos?”	[olha	o	que	está	dizendo.	Não	sois	de	vós	mesmos,	
sois	estrangeiros	nesta	terra].	

Ô	irmão!	Ô	irmã!	Caiu	a	ficha?	Você	pode	realizar	tudo	o	que	lhe	é	necessário,	mas	nunca	se	esqueça	de	
uma	coisa:	Dependemos	do	Senhor,	pois	é	Ele	quem	realiza	tudo	em	nossas	vidas.	Para	 isto	é	necessário	
nos	capacitarmos	espiritualmente,	como	já	falamos:	Revestimento.	

João	14.12:	“Na	verdade,	na	verdade	vos	digo	que	aquele	que	crê	em	mim	[obedecer,	santificar]	também	
fará	as	obras	que	eu	 faço	e	as	 fará	maiores	do	que	estas	porque	eu	vou	para	o	meu	Pai”.	 [Agora	é	com	
vocês!	Eu	ensinei].	

O	crente	de	oração,	de	santificação	é	um	crente	preparado.	Ele	pode	ter	a	Confiança	no	propósito	que	Deus	
tem,	por	conseguinte,	em	sua	vida.	Todo	crente	que	assimila	esta	realidade	referida	está	numa	condição	
sustentável.	

Salmos	 4.8:	 “Em	 paz	 também	 me	 deitarei,	 e	 dormirei,	 porque	 só	 tu	 SENHOR,	 me	 fazes	 habitar	 em	
segurança”.	 Portanto,	 não	 há	 perigo!	 O	 salmista	 quando	 fez	 esta	 referência	 é	 porque	 ele	 tinha	 tido	
experiência.		

Há	também	o	sono	da	indolência.	Um	exemplo	disso	é	Jonas.	A	ordem	de	Deus	era	para	que	Jonas	fosse	à	
Nínive	e	dissesse	ao	povo	que,	caso	não	se	arrependessem,	Deus	iria	acabar	com	o	povo	por	causa	de	seu	
pecado.	Ele	simplesmente	“fugiu”	da	presença	de	Deus,	a	fim	de	não	atender	à	sua	ordenança.	Depois	de	
tudo	que	 se	passou	com	 Jonas,	quando	ele	 finalmente	decidiu	obedecer	e	entregar	o	 recado	de	Deus,	o	
povo	 de	 Nínive	 arrependeu-se	 e	 consertara	 com	 Deus.	 A	 Confiança	 está	 na	 literal	 capacitação,	 quando	
alguém	toma	posição.	Quando	há	desobediência	a	Confiança	é	abalada.	Somente	quando	Jonas	ajoelhou-se	
e	arrependeu-se,	Deus	teve	misericórdia.	Quando	ele	saiu	do	sono	da	indolência	em	que	se	achava.	

Jesus	Cristo	teve	um	sono	diferente.	Ele	teve	o	sono	dos	Justos,	porque	Ele	dava	exemplo	de	oração.	

Mateus	8.24-26:	“E	eis	que,	no	mar,	se	levantou	uma	tempestade	tão	grande,	que	o	barco	era	coberto	pelas	
ondas;	ele,	porém,	estava	dormindo.	E	os	seus	discípulos	aproximando-se,	o	despertaram,	dizendo:	Senhor,	
salva-nos	 porque	 perecemos.	 E	 ele	 disse-lhes:	 Porque	 temeis	 homens	 de	 pequena	 fé?	 [sem	 confiança].	
Então,	levantando-se,	repreendeu	os	ventos	e	o	mar,	e	seguiu-se	uma	grande	bonança”.	

Jesus	os	convidou	para	entrar	no	barco.	Eles	confiavam	no	Senhor,	mas	não	faziam	o	que	era	necessário.	
Jesus	 quando	 dormia	 já	 havia	 orado,	 jejuado,	 consagrado,	 e	 é	 isto	 que	 Ele	 cobrou	 dos	 discípulos.	 Que	
confiança	eles	poderiam	transmitir,	acrescentar	para	o	verdadeiro	conceito	de	glória?	

É	 exatamente	 esta	 Confiança	 irmãos	 que	 nos	 leva	 a	 buscar	 com	 veemência,	 para	 que	 possamos	 ver	
realizações	fenomenais.	Um	exemplo	disso	irmãos	é	o	testemunho	de	nossa	irmã	Marcia	Lúcia	que	fomos	
visitar	no	hospital,	juntamente	com	o	doutor	Rômulo	(membro	de	nossa	Igreja)	e	o	laudo	médico	era	que	
nossa	 amada	 irmã	não	 teria	 escapatória.	 Seria	para	morte.	Durante	 a	 visita,	 o	 Senhor	mandou-nos	dizer	
para	as	pessoas	que	estavam	ali	no	quarto	daquele	hospital:	Ela	vai	ser	curada	porque	ela	é	uma	serva	de	
Deus	que	 confia	no	 Senhor!	Olharam	para	mim	 incrédulos.	 E	 hoje,	 para	 a	 glória	 do	 Senhor	 Jesus,	 nossa	
irmã	está	aqui	em	nosso	meio,	completamente	curada.	

Portanto,	o	sono	tranquilo	que	Jesus	teve	fundamentou	esta	condição	maravilhosa.	Confiança,	segurança	
deriva	de	Fé;	Fé	significa	santificação:	Um	sono	tranquilo	e	confiante.	Pedro	teve	a	experiência	de	um	sono	
tranquilo,	pois	confiava	em	Deus.	

Atos	 12	 6-7:	 ”É,	 quando	 Herodes	 estava	 para	 o	 fazer	 comparecer	 nessa	 mesma	 noite,	 estava	 Pedro	
dormindo	entre	dois	soldados,	ligado	com	duas	cadeias,	e	os	guardas	diante	da	porta	guardavam	a	prisão.	E	



eis	 que	 sobreveio	 o	 anjo	 do	 Senhor	 e	 resplandeceu	 uma	 luz	 na	 prisão,	 e,	 tocando	 a	 Pedro	 no	 lado,	 o	
despertou	dizendo:	Levanta-te	depressa!	E	caíram-lhe	das	mãos	as	cadeias”.	

Ô	 irmão!	 Ô	 irmã!	 O	 que	 é	 que	 está	 se	 passando	 em	 sua	 vida?	 Qual	 a	 sua	 dificuldade?	 Qual	 a	 sua	
necessidade?	Deus	 será	 contigo!	 O	 Senhor	 te	 abençoará!	 Desde	 o	momento	 que	 você	 começou	 a	 orar,	
porque	quando	você	está	orando	você	está	ligado	em	Sião.	

Hebreus	12.14:	“Segui	a	paz	com	todos,	e	a	santificação,	sem	a	qual	ninguém	verá	o	Senhor”.	[ou	seja,	não	
será	atendido]	

Isaías	65:13:	“Pelo	que	assim	diz	o	Senhor	JEOVÁ:	Eis	que	os	meus	servos	comerão,	[quem	obedece]	mas	vós	
padecereis	fome;	[quem	não	obedece,	que	age	como	ímpio.	Está	falando	de	crente	irmão!]	eis	que	meus	
servos	beberão,	mas	vós	tereis	sede;	[quem	não	obedece]	eis	que	os	meus	servos	se	alegrarão,	mas	vós	vos	
envergonhareis”.	

Deus	quer	a	sua	sinceridade,	se	Ele	ainda	não	tem,	que	passe	a	ter	a	partir	de	hoje.	Cuidado	com	o	“jeitinho	
brasileiro”!	 Não	 tente	 resolver	 com	 seus	meios,	 suas	 influências,	 que	 podem	 ser	 perigosas.	Deixa	 Deus	
fazer	do	jeito	D’Ele!	

I	 Pedro	 5.6-9:	 “Humilhai-vos,	 pois,	 debaixo	 da	 potente	mão	de	Deus,	 para	 que,	 a	 seu	 tempo,	 vos	 exalte;	
lançando	sobre	ele	toda	a	vossa	ansiedade,	porque	ele	tem	cuidado	de	vós.	Sede	sóbrios,	vigiai	[fazei	o	que	
é	certo]	porque	o	Diabo	vosso	adversário,	anda	em	derredor,	bramindo	como	leão,	buscando	a	quem	possa	
tragar,	ao	qual	resisti	firmes	na	fé,	sabendo	que	as	mesmas	aflições	se	cumprem	entre	os	vossos	irmãos	no	
mundo”.	

Salmos	84.12:	“Senhor	dos	Exércitos,	bem-aventurado	o	homem	que	em	ti	põe	a	sua	confiança”.	

Você	irmão,	irmã	têm	visto	o	que	Deus	tem	requerido	de	ti.	Confia	no	Senhor!	Deposita	a	sua	Confiança	no	
Senhor,	porque	o	Seu	segredo	é	para	aqueles	que	o	temem	e	sabem	agir	da	maneira	adequada!	

	


