Primeiramente, gostaria de orarmos juntos.
Pedir para Deus te alimentar esta noite.
Para que você saia daqui revigorado(a) emocionalmente, ... fisicamente, ...
espiritualmente.
Mas, eu preciso fazer uma pergunta para você!
Você veio a este lugar, ... por que? E pelo que?
Isto faz toda a diferença naquilo que você vai receber!
Qual foi a motivação que lhe trouxe hoje aqui?
Pelo que você veio?
E por que você veio?
Peço que feche os seus olhos:
Quero lhe conduzir numa oração.
Peço que você verbalize está oração.
Que o seu coração esteja livre para você fazer esta oração.
Você pode abraçar seus familiares e orar juntos.
Nos vamos pensar sobre: "Como eu posso salvar a minha casa?"
Repita comigo: (feche seus olhos)
"Senhor Jesus...
Neste momento eu me coloco ao Seu inteiro dispor.
Eu permito que o Senhor,...eleve o meu pensamento,...o meu desejo,...os meus
sentimentos,...a mais alta eficiência que há em Cristo Jesus.
Pai, em nome de Jesus...
Leve-me cativo a Tua presença e que nada,...absolutamente nada,...que a intenção
demoníaca de roubar a minha atenção,...de roubar o meu foco,...seja repreendido
agora em nome de Jesus.
Eu rejeito, do meu coração,...toda a incredulidade,...toda a resistência,...para que, o
Teu Espírito ...Ó Deus, ...tenha liberdade de quebrar as cadeias da minha alma.
De trazer revelação ao meu coração.
Para que eu possa experimentar, qual seja,...a boa,...perfeita e agradável vontade
de Deus.
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Senhor em nome de Jesus...
Eu me coloco na Tua presença,...em favor da minha casa,..em favor dos meus
familiares,... e toda a perturbação que venha sobre a minha família, ...que o povo diz
que é herança familiar mas,...que em nome de Jesus,...na Cruz do Calvário,...o
Senhor já quebrou toda a maldição e me deu uma promessa,...que eu cresce em
Jesus: Eu e minha casa, seriamos livres e serviríamos ao Senhor.
Em nome de Jesus,...eu abro o meu coração e recebo a Tua Palavra.
Palavra de vida.
Palavra de cura.
Palavra de restauração.
Em nome de Jesus. Amém.
================================================================
Há um texto na Bíblia que é citado, principalmente se há relação com conflitos
familiares.
Em Atos 16.29-31, depois da experiência do carcereiro se ver na escuridão e
ele pedir luz,...ele pergunta para os discípulos: O que deveria fazer?
Assim, diz o texto em Atos 16.29-31:
Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo,
prostrou-se diante de Paulo e Silas.
30
Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja
salvo?
31
Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa."
"29

Lhes pergunto:
Você entendeu o que este texto esta ensinando?
Você nunca teve dúvidas sobre este texto?
Se eu fosse dar uma interpretação teológica, primeiramente diria que: Nem
todo o teólogo serve para ser pastor mas, todo pastor tem que ter o mínimo de
conhecimento teológico.
Até porque cada um tem o seu ofício específico.
(Efésios 4.11-12 : 11 E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para
profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, 12 com vistas ao
aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação
do corpo de Cristo,...)
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Pensando desta forma, algumas correntes teológicas, poderiam dizer: Crer no
Senhor, será salvo tu e tua casa,... Significa que no judaísmo, como uma religião
patriarcal,...quando o chefe da casa tomava uma decisão,...automaticamente todos
deveriam fazer, por que ninguém poderia contrariar a decisão do patriarca.
Está errado? Não, de forma nenhuma. É uma interpretação teológica, devido
a cultura judaica. É uma interpretação, também, porque era a sociologia da época.
Então, o carcereiro era o chefe e toda a sua família não poderia contraria-lo.
Ninguém, da família, tinha que passar por uma experiência de fé,... tinha que
seguir o caminho do chefe, ou seja, o carcereiro.
Agora, na perspectiva não tão alexandrina1 mas, mais direcionado na escola
antioquiana2,... ela diz que tem um outro aspecto,...que é o aspecto espiritual, ou
seja, a promessa de Deus.
Creia em Cristo Jesus, e a forma como Ele lhe salvou, Ele também salvará a
sua casa.
Eu creio nisto, Porque é uma promessa de Deus.

1

A Escola de Alexandria passou a ser, de uma instituição qualificada, uma designação coletiva para
certas tendências em literatura, filosofia, medicina e nas ciências que se desenvolveram no centro
cultural helenístico de Alexandria, no Egito durante os períodos helenista e romano. Dali surgiriam
grandes nomes que seriam lembrados e referenciados como por exemplo: Apolónio de Perga Matemático; Aristarco de Samos - Matemático, astrónomo e inventor; Aristarco de Alexandria Gramático e crítico literário; Arquimedes - Extraordinário matemático, e o maior génio mecânico;
Cónon de Samos - Matemático e astrónomo; Dionísio de Trácia - Gramático; Erasistratus - Médico;
Erastótenes - filósofo, historiador, geógrafo, poeta e crítico teatral, matemático e astrónomo; Euclides
- geómetra; Herófilo - Fisiólogo e médico; Herón - Matemático e físico; Hesichius - Gramático; Hiparco
- Astrónomo e astrólogo; Ptolomeu - Astrónomo, astrólogo. O nome da escola de Alexandria também
é usado para descrever os acontecimentos religiosos e filosóficos em Alexandria após o séc. I. A
mistura de teologia judaica e filosofia grega levou a uma mistura sincrética, notadamente mística e, ao
mesmo tempo, especulativa. Os neoplatônicos dedicaram-se a examinar a natureza da alma, e
procuraram a comunhão com Deus, como o divinal ou o Logos. As duas grandes escolas
de interpretação bíblica no início da igreja cristã, incorporou o neoplatonismo e convicções filosóficas
de Platão, dentre os ensinamentos do cristianismo, e interpretou grande parte da Bíblia
alegoricamente. Dentre os fundadores da escola cristã de Alexandria, estavam os
teólogos Clemente e Orígenes. Assim a chamada escola Alexandrina ou "Filosofia de
Alexandria" derivou-se ou alastrou-se e, por fim, compôs-se de diversas correntes do conhecimento e
estudo.
2
A Escola de Antioquia foi uma das duas grandes escolas no estudo da exegese bíblica e
da teologia durante o final da Antiguidade, sendo a outra a Escola catequética de Alexandria. Este
grupo ficou conhecido por este nome por que os seus principais defensores moravam na cidade
de Antioquia, um das maiores do antigo Império Romano. Enquanto os intelectuais cristãos
de Alexandria enfatizavam a interpretação alegória das Escrituras e tendiam para uma cristologia que
enfatizava a união do humano com o divino, os teólogos em Antioquia acreditavam numa exegese
mais literal e, ocasionalmente, tipológica e para uma cristologia que enfatizava a distinção entre o
humano e o divino na pessoa de Jesus Cristo. A escola em geral tendia ao que poderia ser chamado,
de maneira muito branda, de adocionista. Nestório, antes de se tornar Patriarca de Constantinopla, foi
um monge em Antioquia e lá se familiarizou com os princípios da escola antioquiana.
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Tenho observado, que no meio evangélico, famílias evangélicas
arrebentadas, desmontadas. Famílias evangélicas vivendo uma farsa, vivendo de
aparências.
Muitos casais não vivem mais como marido e mulher. São colegas dentro da
própria casa,...vivem uma crise conjugal.
E isto reflete nos filhos.
Cada um vive isolado dentro da própria casa.
Cada vive uma clausura.
O que era idealizado para ser um lar cristão,...não dá certo.
Pergunto:
Por que o Brasil, os países da América do Sul e Central,...as religiões, ou
seja, o segmento evangélico que mais cresceu foi o movimento pentecostal e
neopentecostal?
Porque o movimento pentecostal e neopentecostal apelam para o místico.
Dizem, que tudo que está errado em sua vida é em função dos demônios.
Os demônios levam a culpa toda.
O que esta acontecendo em sua vida, é fruto de maldição hereditária.
Uma coisa, é heranças espirituais, outra é maldição hereditária.3
Cada um responde por suas ações e comportamentos.
Vivemos por escolhas e respondemos por elas e suas consequências.
Assim é fácil querer lidar com os problemas do cotidiano atual...reportando-se
a uma maldição hereditária lá atrás, ...no passado,...com seus antepassados.
O que acontece aqui no Brasil, principalmente,...é que nossa religião, de alas
evangélicas, é literalmente místico-espiritual.
Nos, evangélicos, trabalhamos com o misticismo.
Nos gostamos do óleo ungido.
Nos gostamos do sal ungido.
Nos gostamos do passe ungido.
Nos gostamos do lenço ungido.
3

Se baseiam, também, em Gênesis 4.6- 7 e 10-11 que diz:
6
7
" Então, lhe disse o SENHOR: Por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se
procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à
porta; o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo.
...
10
11
E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra. És agora, pois, maldito
por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão."
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Nos gostamos da água ungida.
Nos gostamos do anel ungido.
Nos pegamos os amuletos da crença popular.
Nos transformamos o galho de arruda em galho santo.
Nos transformamos a corrente da libertação.
Tudo que era do espiritismo e do catolicismo.
Nos pegamos uma indumentária e trouxemos para a Igreja evangélica.
E já, que temos uma credulidade exacerbada,...nos gostamos destas
simpatias.
Faz se sentirem bem...
Então,...você tem um evangelho místico espiritual.
As Igrejas históricas, elas já trabalham a questão do ético espiritual.
Pergunto:
Qual é a ênfase da pregação do Evangelho?
O ético espiritual!
Nos da linha histórica,...entendemos e dizemos que... só há cura,... só há
transformação,... só há Reino de Deus, ... só há verdade.... se o Evangelho for capaz
de padronizar você, ...dentro da ética,... dentro do comportamento que Cristo Jesus
trouxe para você.
O problema, dos evangélicos, é que... vemos anjos mas, convivemos é com
os demônios.
Nos exaltamos a Deus mas,...damos a liberdade é para o inferno no dia a dia.
E isso faz com que vivamos uma pobreza espiritual... tão grande,...que o
relativismo social, que vivemos lá fora,...nos queremos viver este relativismo,
também, tentando negociar com Deus.
Tentando, corromper Deus, por causa dos nossos elementos culturais.
Então, você tem um Evangelho, aonde, no Brasil, é mais eventos do que
qualquer outra coisa. É uma igreja que vive de eventos.
Como posso salvar a minha casa?
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O texto está colocando e dizendo..."eu"...
Paulo, está dizendo..."você"...
Creia "você"...
Mude "você"...
Entenda que Deus não é um ser manipulável...
Ele (Deus) entende,...para mim e para você,...em todo o Evangelho,... que
você é o alvo de Deus.
E é por isso que no texto...e a pergunta para você é;
Como você pode salvar a sua casa?
Porque, os mecanismos,...os meios,...o sacrifício,...o preço que você não
poderia pagar,...pela salvação da sua casa,...DEUS JÁ O FEZ.
O que você não podia fazer...ELE JÁ O FEZ.
Não há divida sobre você, que não tenha sido paga por Cristo.
Mas, Paulo agora esta dizendo: Carcereiro, o problema da luz,...da
escuridão,... não é na sua casa.
O problema é dentro de você!
Dentro de você ...há luz ou há trevas.
Dentro de você...há paz ou há guerra.
Dentro de você...há verdade ou há mentira.
Dentro de você é aonde está o maior tesouro ou a ausência do tesouro.
Paulo, ele diz, que nós somos vasos de barro...e Deus colocou Seu
tesouro,...a Sua grandeza, dentro de mim e de você.
Para que: a excelência da glória seja dada a Deus.
Precisamos entender o comportamento do que é salvar a minha casa.
Veja bem:
Nossa religião, segmento, é ético espiritual.
Se eu fosse pentecostal ou neopentecostal:...
Partiria do princípio do místico.
Veja bem, o místico é:
Em nome de Jesus, eu declaro, eu determino, a salvação a salvação do meu
filho,...da minha filha,....
Agora, o espiritual:
Vai a igreja,...dá o dízimo,...faz jejum,...faz oração,...
Então, Deus, vai salvar porque crê na promessa.
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O ético espiritual:
Eu vou dar o exemplo,...eu aguço a curiosidade daqueles que estão fora,
...sobre o que aconteceu em minha vida.
Porque ele me conhecia antes da fé, e agora, ele me conhece na fé,..e ele
diz: Aconteceu alguma coisa! Esta pessoa não é a mesma que conhecia antes!
É esse o ético.
O ético é o comportamento.
Paulo, está dizendo: Creia você,...e no crer,...seja você moldado,...e aí
sim,...sua casa vai dizer: Meu pai era assim. Este homem como marido era assim.
O que foi?
Para que possa explicar e dar razão a minha fé.
Então, o ético é o Espírito Santo que convence as pessoas,...aguçando-as, de
que, alguma coisa sobrenatural,...de que ninguém pode mudar-se a sí mesmo.
A não ser pelo Espírito Santo.
O problema dos evangélicos, é que se corrompem fácil.
E se corrompem, porque a base da nossa fé, não foi alicerçada na rocha
...que é Jesus.
Foi alicerçada num misticismo e sincretismo religioso.
A Bíblia, nos ensina!
A fé não é para você morrer.
A fé é para te ensinar a viver.
A fé não é para te levar a esperar a vida.
É para te trazer qualidade de vida.
Porque, a Bíblia diz: Que, eu e você, antes de Cristo,...estávamos mortos nos
nossos pecados e delitos. E Ele nos vivificou.
Nos vivemos em um sistema que descrê de Deus.
Nos vivemos em um sistema que anula tudo que diz respeito a Deus.
Como cristãos, somos considerados como pessoas estranhas,...que
acreditamos que a vida é uma passagem para o nosso destino final,...que é a
presença de Deus.
E é por isso, que dentro deste contexto,...você tem que se preparar.
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Porque, a vida é uma constante de vivermos um dia após o outro e manter-se
em pé.
Jesus, não disse que teríamos folga mas, Ele disse que teríamos aflições.
Temos que estar preparados para a vida,...que é uma vida de peleja diária.
João 16:33 diz: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No

mundo, passais por aflições; mas tende bom ânimo; eu venci o mundo.
Agora, a sua fé, é para fazer que você entenda, que a sua aflição não pode
deixar você sem esperança.
Você, tem que ter consciência e crer,... com ações e comportamentos,...de ter
a regência da sua vida,...baseada em princípios norteadores da Palavrav de Deus.
"Se o povo que me chama pelo Meu Nome,...se humilhar, orar, buscar a
Minha Face e se converter dos seus maus caminhos...Eu ouvirei dos
céus,...perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra" (2 Crônicas 7.14)
O texto, está falando de ética.
O texto, está falando de obediência (escolha, mudança,...).
O texto, está falando de prazer.
Mas, para isto, tem que haver mudança de vida.
A relação com Deus, tem que ser relacional e não religiosa.
Você, tem que viver e ensinar os valores de Deus.
Desta forma, você vai experimentar a graça de Deus.
E é, por isto, que neste contexto,...que devemos entender o que Paulo diz em
2 Coríntios 10.3-5: 3 Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a
carne. 4 Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em
Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas 5 e toda altivez que se levante
contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de
Cristo,...
Você, é nova criatura em Cristo Jesus,...as coisas velhas já passaram e tudo
se fez novo.
Então, mude e viva o Evangelho de fato.
O nome para isto é metanóia = mudança de mentalidade.
Cristianismo, é mudança de mentalidade e não de religião.
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A mudança, acontece dentro de você,...porque a Palavra do Senhor diz: O
Reino de Deus é chegado e Ele está em você.
Devemos ser disciplinados na Palavra de Deus.
Paulo, também diz em 2 Timóteo 3.16-17: 16 Toda a Escritura é inspirada por
Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na
justiça, 17 a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado
para toda boa obra.
Que a Paz de Cristo esteja com você.
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