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Para superar

qualquer pecado

PASSOS

Rafael dos Santos



“Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e 
liber�nagem; idolatria e fei�çaria; ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, 

dissensões, facções e inveja; embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os 
advirto, como antes já os adver�: Aqueles que pra�cam essas coisas não 

herdarão o Reino de Deus”.

Gálatas 5:19-21 
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 Apresentação

 Meu nome é Rafael dos Santos, tenho 40 
anos, e �ve um encontro com o Senhor aos 18 anos 
de idade em um re�ro espiritual para jovens.

 Na época eu era um adolescente como 
qualquer outro. Gostava de estar com os amigos, ir 
para as festas e micaretas, sempre buscando 
alguma situação para me aproximar das meninas. 
Dentro de mim, porém, sempre houve algo 
diferente. Eu nunca gostei de exageros, e fugia de 
situações que não me eram muito atra�vas. 

 Foi depois desse encontro de jovens que 
percebi que �nha um outro mundo dentro deste 
no qual vivemos e aqueles três dias de re�ro 
mudaram a minha história.

 Hoje, já com 22 anos de caminhada no 
evangelho,  neste s ingelo l ivro,  procurei 
compar�lhar 4 passos para você superar qualquer �po de ato que aos olhos de 
Deus não está correto.

 Aqui não pretendo levantar nenhuma bandeira religiosa, doutrinária ou de 
igreja, apenas falando do evangelho puro e simples. O livro tem como principal 
obje�vo mostrar que a palavra de Deus é viva e produz, sim, resultados 
verdadeiros em nossas vidas, se vivenciadas com seriedade e confiança.

 Não pense que trago uma fórmula mágica, ou é algo fácil e simples de se 
fazer, e que depois de seguir esses passos, você já estará livre de tudo. São passos 
que devem ser dados constantemente, diários e perpétuos. Saiba, no entanto, que 
chegará um ponto que estes estarão tão inseridos em sua vida, que você terá um 
controle total das situações que antes o levavam para o pecado. O pecado apenas 
voltará se você, e apenas se você, quiser que volte, pois nada mais terá o poder de 
te seduzir.

 Não precisa de muita coisa para começar. Na verdade só precisa de uma 
coisa: querer iniciar.
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4 passos para superar qualquer pecado

O dicionário pecado como uma violação de um Oxford Languages define 
preceito religioso. Em grego, pecado significa uma falta ou erro causador da queda 
de um herói trágico. A Bíblia, por sua vez, explica que o pecado é a transgressão da 
lei de Deus.

“Todo aquele que pra�ca o pecado também transgride a lei,                          
porque o pecado é a transgressão da lei.” 

1 Jo 3:4

 A Bíblia também nos explica a gravidade do pecado ao homem, em diversos 
versículos:

“Não sabeis que os injustos não hão de herdar o Reino de Deus?                       
Não erreis: nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros,                     

nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões,                                      
nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes,                                    

nem os roubadores herdarão o Reino de Deus”.
Corín�os 6:9-10

“Mor�ficai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a pros�tuição, a 
impureza, o ape�te desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é 

idolatria”.
Colossenses 3:5

“Porque todos pecaram e des�tuídos estão da glória de Deus, sendo jus�ficados 
gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus”.

Romanos 3:23-24
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Como surgiu o pecado ?

"Deus criou tudo, e toda essa criação era boa. Não sabemos quando o pecado 
surgiu exatamente, mas sabemos que os anjos pecaram antes da própria queda 

do homem, com o desejo de Lúcifer de sentar no trono de Deus". 
Isaías 14:12-15

 O pecado afasta o ser humano de Deus. Quanto mais a pessoa mergulha num 
mar de situações que não coadunam com a Palavra d'Ele, mais o afastamento é 
sen�do e percebido. Porém Deus é tão maravilhoso, que, independente da 
fundura do poço que nos encontramos, Ele sempre estará disposto a nos socorrer.

 “Em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo 
do pecado. Ora o servo não fica para sempre em casa; o Filho fica para sempre. 

Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres”.
João 8:34-36

“Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida 
eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor”.

Romanos 6:23 

 Entretanto como podemos sair do caminho que nos afasta de Deus, para um 
outro que nos aproxima? Existe alguma fórmula que dê certo?

 A Bíblia deixa evidente em diversos versículos, passos fundamentais para que 
possamos superar para sempre qualquer pecado que esteja nos afastando de 
Deus. 

 Neste livro elencamos esses passos para a libertação total e plena de 
qualquer �po de pecado, par�ndo da premissa de que você sente que está 
afastado (a) de Deus. 

 Se você não sente esse incômodo de que seus atos estão lhe afastando do 
caminho d'Ele, então provavelmente este livro não terá nenhum impacto em você. 
No entanto, se dentro de você existe um sen�mento de culpa, e junto deste um 
outro sen�mento de querer fazer uma mudança, aí sim este livro poderá ser um 
bom suporte neste caminho, e você poderá trilhar até a mudança que seu coração 
deseja, e Deus também. 
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 Aqui foram separados essencialmente 4 passos para você se livrar dos 
pecados, organizados por tópicos. E o tema u�lizado para exemplificar todos esses 
tópicos foi a Pornografia.

 É bom ressaltar, no entanto, que os mesmos passos podem ser aplicados a 
qualquer outro veículo de fomento de pecados.

1 – Reconciliação com Deus

 Este livro não tem como o obje�vo falar sobre a salvação. Existem 
divergências teológicas sobre este tema, já que uns dizem que, uma vez salvo, para 
sempre salvo e outros dizem que a salvação pode, sim, ser perdida. Porém é de 
total concordância que o pecado afasta o ser humano de Deus, e que o seu salário é 
a morte (ROMANOS 6:23).

 Tem uma frase muito u�lizada no meio religioso, que é a seguinte: “Se não 
vem pelo amor, vem pela dor”. E não é que tem sen�do? Quem buscará a Deus, 
tendo tudo cer�nho em sua vida? Se a pessoa tem um bom emprego, saúde 
perfeita, família linda e tem uma 
consciência tranquila, para que 
buscar a Deus?

 Só que na vida real não é bem 
assim. Não há uma vida perfeita. 
Todos temos problemas e lutas a 
serem travadas todos os dias. Às 
vezes você tem um bom emprego, 
mas tem um ambiente familiar 
conturbado. Às vezes você tem uma 
família bem estruturada, mas tem 
problemas de emprego. Às vezes 
você tem uma boa família, um 
excelente emprego, mas tem algum 
problema de saúde com você ou 
com algum familiar, …

 Enfim, não há uma só pessoa 
em todo o mundo que tenha uma 
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vida plena e perfeita. Como antes citado, o pecado entrou no mundo, e junto dele, 
veio a imperfeição, que não exis�a antes da queda do homem. Temos que aceitar e 
lutar.

 O primeiro passo consiste justamente nisso: o reconhecimento da nossa 
imperfeição e da necessidade da reconciliação com Deus. 

 Em sua autoavaliação, você pode vir a constatar que não tem nenhum 
pecado, que você é uma pessoa boa, pois nunca fez mal a ninguém, e que não 
precisa ter nenhuma reconciliação com Deus, mas aqui vou deixar algumas 
perguntas e você responderá para si mesmo se já pra�cou ou não alguns atos 
ilícitos aos “olhos” da palavra.

 Você costuma men�r ou já men�u? Você possui aquela inveja do(a) amigo 
(a)? Você desejou mal ou já prejudicou a alguém por algum mo�vo pessoal? Já 
forjou algum documento para conseguir algo? Já furtou algo, nem que fosse um 
bombonzinho? Já desejou o marido ou mulher de um(a) amigo (a)? Já se imaginou 
tendo in�midades com alguém, mesmo sendo casado (a)? Já viu aqueles 
videozinhos proibidos? 

“E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do 
Espírito; porquanto, o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a 

vontade de Deus. Somos mais que vencedores”
Romanos 8:27

E aí, as suas respostas lhe condenaram?

 Yeshua, através de sua missão salvífica, nos reconciliou com o Pai, dando-nos 
a possibilidade de agora sermos filhos e não mais criaturas. 

 Porém, sabemos que temos várias batalhas nesse mundo. Temos um inimigo 
que quer de todas as formas nos separar de Deus, e usa todos os ar��cios possíveis 
para isso.

 A par�r do momento que você reconhece que é pecador, que precisa estar o 
mais próximo possível de Deus, o único caminho que resta é se arrepender dos 
seus pecados e buscar cumprir o que está escrito em 1 Pedro 1: 15-16:

“Mas, como é santo aquele que vos chamou,                                                         
sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver;                             
Porquanto está escrito: Sede santos, porque eu sou santo”.
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         Portanto o primeiro passo é buscar, com toda a verdade do seu coração, o 
arrependimento de todos os pecados, assim, se reconciliando com Deus.

Versículos para reflexão:

“Portanto, pensem nisto: Quem sabe que deve fazer o bem                                      
e não o faz comete pecado”.

Tiago 4:17 

“Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado 
e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, 

após ser consumado, gera a morte”.
Tiago 1:14-15 

“Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a 
verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo 

para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injus�ça”.
1 João 1:8-9 

“Sabemos que a Lei é espiritual; eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como 
escravo ao pecado. Não entendo o que faço. Pois não faço o que desejo, mas o 
que odeio. E, se faço o que não desejo, admito que a Lei é boa. Nesse caso, não 

sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim”. 

Romanos 7:14-17

“Então reconheci diante de � o meu pecado e não encobri as minhas culpas.
Eu disse: 'Confessarei as minhas transgressões', ao Senhor,

e tu perdoaste a culpa do meu pecado”.
Salmos 32:5 
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2- Cuidar da mente

“Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra”. 
Colossenses 3:2

 Depois que reconhecemos que somos 
pecadores, e que precisamos da misericórdia 
diária de Deus, estamos prontos para o 
segundo passo.

 Em meus 22 anos de caminhada, junto a 
Yeshua Hamashia (Jesus), pude perceber que 
to d o  o  p e ca d o  p ra� ca d o  n o  m u n d o 
primeiramente foi concre�zado nas mentes 
das pessoas. 

 Todos nós somos bombardeados de 
informações de todos os �pos, a quase todos 
os momentos dos nossos dias. O Físico 
Espanhol Alfons Cornella, há pouco mais de 20 
anos, criou o termo INFOXICAÇÃO, para se 
referir a uma doença silenciosa, causada pela 
soma de informação com intoxicação, cujos 
sintomas são:

– Hiperconec�vidade (conexão excessiva com meios digitais);
– Dispersão (olhar sem ver);
– Dificuldade para concentrar-se (perda do foco);
– Crescimento da ansiedade (aceleramento do ba�mento cardíaco, entre 
outros);
– Aumento do estresse (cansaço, tensão muscular, dores de cabeça e 
demais sintomas);
– Aparecimento da síndrome da fadiga informa�va(*).

 A conec�vidade através da internet e a facilidade de escoamento de 
informações, por meios de aparelhos eletrônicos, são os meios condutores desse 
grandioso bombardeio de informações minuto a minuto.

 A nossa mente é como um banco de dados. Ela fica armazenando as 
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informações em pastas, que, quando abertas, tudo que está con�do nelas poderá 
ser acessado, influenciando diretamente em nossas decisões. 

 A geração Cristã conectada passou, e ainda está passando, por uma situação 
única na história da humanidade. A facilidade de ter tudo na palma das mãos. E 
quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Tanto coisas boas, quanto coisas ruins.

“E saiba, que se os Cristãos dessa geração não entenderem que estamos numa 
batalha espiritual, os conteúdos espiritualmente maléficos e malígnos tomarão 
conta das rede sociais, ofuscando assim, não só as coisas de alto, mas o próprio 

evangelho e, consequentemente, ofuscando a Deus.”

       An�gamente, um jovem  �nha que conseguir uma fita de vídeo-cassete com 
filmes pornográficos, para poder matar a sua curiosidade. Hoje em dia, tudo está 
na palma da mão, podendo esse jovem ter acesso a esse conteúdo 24 horas por 
dia. Hoje em dia ser um Jovem Cristão fiel aos preceitos de Deus é um ato de 
Heroísmo.

E o que podemos fazer?

 Com a minha experiência pessoal e no atendimento de jovens para 
superarem o mal da pornografia, percebi que, quanto mais a pessoa tem contato 
com fotos e imagens, mais a vontade de concre�zar os atos vistos cresce, sendo um 
motor de combustão na inflamação do desejo carnal. 

 Ou seja, os es�mulos mentais que o cérebro recebe, influencia diretamente 
na necessidade de experimentação do que se está vendo. Quanto mais afastado 
dessas influências, menor é a necessidade de sa�sfação carnal. E quando há a 
união do afastamento e a conexão espiritual com as coisas de Deus, você 
experimenta uma transformação interior, que faz com que enxergue o mundo sob 
uma outra perspec�va. A sua forma de falar, de olhar, seus relacionamentos, seus 
projetos, seus amigos, enfim tudo é modificado, não mais com a perspec�va do 
mundo, mas sim com uma perspec�va daquilo que Deus quer que você seja e 
vivencie. 

 Paulo, em na carta aos Romanos (Romanos 12:2), escreveu: 

“E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela 
renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e 

perfeita vontade de Deus”.
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 Neste versículo está a “fórmula” para que façamos a vontade de Deus:

1. Não ficarmos conformados com este mundo. 
Ou seja, que não nos deixemos ser guiados pelas influências desse mundo.

2. Sermos transformados pela renovação de nossa mente. 
Depois de nos afastarmos das coisas mundanas, devemos ser transformados 
pela renovação de nossa mente. Essa renovação é exercida através de nossa 
busca verdadeira pelas coisas de Deus.

3. Experimentarmos a vontade de Deus.
Depois que �vermos uma mente renovada, aí sim estaremos prontos para 
exercemos em nossas vidas e nas vidas dos próximos a vontade de Deus.

          Então, é fundamental que busquemos o afastamento total e radical de tudo 
aquilo que possa fomentar dentro de nós pensamentos e sen�mentos que nos 
levem a concre�zar algo que desagrada a Deus. Em vez disso, busquemos as coisas 
do alto, através de leituras, músicas, vídeos, amigos, conversas que nos 
aproximam de Deus.

Versículos para reflexão:

“Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que 
for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa 
fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas”.

Filipenses 4:8 

“Gravem estas minhas palavras no coração e na mente; 
amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa”.

Deuteronômio 11:18 

“Sonda-me, Senhor, e prova-me,
examina o meu coração e a minha mente;                                                               

pois o teu amor está sempre diante de mim,
e con�nuamente sigo a tua verdade”.

Salmos 26:2-3 
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“Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a 
cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras”.

Jeremias 17:10 

“Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem 
que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a 

não ser o Espírito de Deus”.
1 Corín�os 2:11 

“Para os puros, todas as coisas são puras;                                                                      
mas, para os impuros e descrentes, nada é puro. 

De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas”.
Tito 1:15 

“Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês! 
Pecadores, limpem as mãos, e vocês, que têm a mente dividida,            

purifiquem o coração”.
Tiago 4:8 

3– Lutar contra a carne

“Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e 
liber�nagem; idolatria e fei�çaria; ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, 

dissensões, facções e inveja; embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os 
advirto, como antes já os adver�: Aqueles que pra�cam essas coisas não 

herdarão o Reino de Deus”.

Gálatas 5:19-21

 Quando você decide preencher a sua mente das coisas Deus, e assim o faz, o 
caráter de san�dade é refle�do em suas ações. Os dias passam, tudo parece 
tranquilo e a vida tem outro sen�do.

 Pela correria do dia a dia, por não conseguirmos evitar certas situações no 
trabalho, na escola, na TV, aquele desejo de sa�sfação carnal começa a crescer 
dentro de nós e aí se dá o início da grande batalha.
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 “Eu estou louco (a) para fazer isso!” - meu corpo grita, mas minha consciência 
diz: “Não faça isso!”

 Eis que vem o dilema. Será que faço e aproveito o momento, ou saiu correndo 
da situação, para não voltar a me sen�r péssimo novamente?

"Vigiem e orem para que não caiam em tentação.                                                     
O espírito está pronto, mas a carne é fraca."

 Mateus 26:41 

 A batalha é brutal dentro de 
nós. Se você dá a sa�sfação que sua 
“carne” quer, logo depois ou muitas 
vezes durante o processo de 
sa�sfação, chega, como quem não 
quer nada, aquele conhecido 
sen�mento de arrependimento. 
Porém, quando você resiste e se 
re�ra do ambiente, como se �vesse 
visto um espírito demoníaco em sua 
frente, você tem um sen�mento de 
heroísmo, de quem deixou de fazer 
algo que iria dá um extremo prazer 
carnal momentâneo, por amor a 
Deus.

 Eu não preciso nem dizer qual 
é o melhor sen�mento entre as duas 
s ituações,  não é? Poxa,  você 
conseguiu fazer algo que poucos 
conseguem! Deparar-se com o seu pecado (muito gostoso carnalmente) e não se 
render, por amor a Deus. Isso é algo digno de heroísmo e certamente de grande 
valor aos olhos d'Ele.

 Saiba, no entanto, que essa batalha tem que ser evitada a todo custo. Você se 
deparará por toda a sua vida com situações de luta muito parecidas. O que vai fazer 
você vencer todas as vezes uma situação de conflito é a busca incessante das coisas 
de Deus (mente), aliada a um afastamento radical de tudo que te possa te levar a 
situações que te conduzem ao mesmo pecado.
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"Por isso digo: Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum 
sa�sfarão os desejos da carne."

 Gálatas 5:16  

 É claro que, muitas vezes são inevitáveis certas situações. No caso da 
pornografia, tudo que envolve corpo, beleza, sensualidade, já se torna um 
a�çador, como ocorre num fogão quando está esquentando a panela de pressão 
até o pino começar a vibrar e emi�r aquele conhecido barulho: 
“piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!”.

 E é nesse momento que você tem a tolerância divina. Nas minhas 
experiências do dia a dia de fuga dos pecados, percebo que Deus nos dá um limite 
para conseguirmos passar ilesos. Assim como, quando você está fazendo algum 
trabalho na internet, e, de repente, aparece uma propaganda semi-pornográfica 
bem diante dos seus olhos. Nesse momento, parece que, se você fugir daquilo 
rapidamente, a sua mente ainda con�nua intacta, podendo con�nuar o seu 
trabalho tranquilamente. Parece que Deus dá essa força, ele intervem nisso, pois 
sabe que não foi nossa culpa…

 Por outro lado, se você alimenta essa cena dentro de você, deixa o 
sen�mento crescer, o fogo ficar mais forte, e por não resis�r mais, se dá a 
“oportunidade” de ver mais um pouco. É fatal! E tudo vai por água abaixo. Quando 
você perceber, já é tarde demais, e você terá que começar do zero. Lembre-se, a 
nossa parte tem que ser feita, pois a de Deus ele já faz.

 É claro que existem as frustrações do dia a dia, e que geralmente a pessoa que 
está na luta para não pecar, acaba tendendo a afogar as suas mágoas no próprio 
vício que está lutando para não cair novamente. Ou seja, como a carne já 
experimentou o prazer momentâneo daquele ato, o sen�mento causado por este 
próprio ato, se torna um �po de “morfina espiritual”, que �ra a dor por algum 
tempo, voltando a retornar mais forte.

         Surge então mais uma batalha. O que eu devo fazer? Aliviar as minhas mágoas 
no vício * ou aos pés do Senhor? 

      * No dicionário Aurélio, vício é tornar mau, pior, corrompido ou estragado, 
alterar para enganar, corromper-se, perverter-se , depravar-se.

         Saiba que na caminhada de um Cristãos, principalmente os Cristãos que estão 
no início, é comum a  escolha do alívio na sa�sfação carnal. E sabe por que? Por que 
é de fácil acesso, de sa�sfação conhecida e experimentada, porém, não é a mais 
eficiente. 
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         Requer um tempo para que possamos experimentar o sen�mento inigualável 
da ação de Deus dentro de nós e, consequentemente, o alívio que só o amor d'Ele 
pode nos oferecer. Muitas quedas são previstas até que você consiga amadurecer 
na fé e finalmente ser mais consciente e consistente na caminhada. Tenha calma e 
paciência.

 Tenha a certeza que é muito, mais muito melhor, escolher chorar e desabafar 
as suas mágoas e frustrações aos pés do senhor.

“Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja; 
mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o 

Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito 
é vida e paz; a mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete 

à Lei de Deus, nem pode fazê-lo.                                                                            
Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus.”

 Romanos 8:5-8   

“Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a 
verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo 

para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injus�ça”.
1 João 1:8-9

Versículos para reflexão: 

“Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade.                                                
Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne;                         

ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor”.
Gálatas 5:13 

“Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne,                                        
com as suas paixões e os seus desejos”.

Gálatas 5:24 

“Vigiem e orem para que não caiam em tentação.                                                     
O espírito está pronto, mas a carne é fraca.”

Mateus 26:41 
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“Por isso digo: Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum                             
sa�sfarão os desejos da carne”.

Gálatas 5:16 

“Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por 
mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo,                                        

que é o despojar do corpo da carne”.
Colossenses 2:11 

“O Espírito dá vida; a carne não produz nada que se aproveite. 
As palavras que eu disse são espírito e vida”.

João 6:63 

“Pois tudo o que há no mundo - a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a 
ostentação dos bens - não provém do Pai, mas do mundo”.

1 João 2:16

4 – Exercer sua missão

 Servir a Deus é uma missão que 
todos os Cristãos são convidados a 
exercer. Quem teve um encontro 
verdadeiro com Deus, e depois desse 
encontro, preencheu a sua mente 
das coisas do alto, que teve o 
afastamento das coisas que o 
distanciava de Deus (pecado), está 
pronto para ser usado pelo Criador.

 Com minhas experiências de 
missão, organizando e comandando 
re�ros espirituais para jovens 
(trabalhando até com a limpeza de 
banheiros de escolas e como 
ajudante de cozinha), coordenando 
jovens na igreja e equipes de ações 
sociais (dentro e fora da igreja), 
servindo no ministério de músicas 
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(com gravações de músicas Cristãs autorais e tocando instrumentos), mantendo 
um canal no Youtube, para pregação do evangelho e do apocalipse (Sinais dos 
Tempos) e, agora, sendo autor deste livro, digo, com toda a certeza, que a missão é 
o combus�vel da vida espiritual de um Cristão.

 Não tem como você se manter-se em pé com suas próprias forças. Não tem 
como você ficar firme no evangelho, se você não es�ver servindo a Deus com todo 
o seu coração. A mente pode está limpa, a carne pode está morta para o mundo, 
mas sempre ficará faltando algo para preencher totalmente o seu coração. E se 
esse preenchimento não for feito, há grande chance de você sucumbir às 
tentações do mundo e, novamente voltar a ser escravo do pecado. 

“Aquele, pois, que cuida estar em pé, cuide-se
para que não caia.”
 1 Corín�os 10:12

 Todas as vezes que nos afastamos do trabalho ministerial - seja este dentro 
ou fora da igreja -, mais vulneráveis ficamos as influências mundanas, oferecendo 
pouco tempo ao chamado de Deus, e sem percebermos, o nosso coração começa a 
ser preenchido com as coisas do dia a dia .

         Quando você tem um chamado de servir a uma certa missão, você se sente 
ú�l para o projeto de salvação de Deus (E saiba que é!), você se sente importante 
para o Reino (E saiba que você é importante, sim!), a sua vida começa a ter outro 
sen�do,  e você começa a ver tudo diferente, pois o seu propósito de vida é outro. 

 A única coisa que pode nos dar um verdadeiro sen�do de vida, que 
transcende qualquer situação, é servirmos ao próximo com um caráter 
evangelizador. Você, que já fez ou faz um trabalho missionário em prol do 
evangelho, sabe o que eu quero dizer, não é? Quem serviu num re�ro durante 3 
dias, onde o trabalho parece que nunca tem fim, também sabe ao que me refiro. 
Quando chegamos em casa e deitamos, é uma sensação que nunca mais queremos 
deixar de ter.

 Esse sen�mento é o sen�mento de ter doado tudo para o Reino, todas as 
suas forças, todos o seu suor, todo o seu tempo. Ou seja, você se entregou por 
completo para outro, com um caráter evangelizador. 

 Sabemos que as obras não salvam, e que a única forma de conseguirmos a 
salvação e crermos verdadeiramente em Yeshua, mas as missões (obras) são 
expressões da nossa fé. 
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“Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isso não vem de vós; é dom de 
Deus; não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados 
em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que 

andássemos nelas.”

 Efésios 2:8-10 

“Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas 
boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus.”

 Mateus 5:16 

 Existem várias formas de você exercer a sua missão. Pode ser num lugar 
grande, pequeno, numa comunidade, numa igreja ou até de modo independente, 
no seu trabalho, na sua casa, ou em outra situação que Deus lhe chamar. Lembre-
se que só a fé verdadeira em Yeshua Hamashia (Jesus) salva, e você é livre para 
poder servi-lo de qualquer maneira e em qualquer lugar onde você es�ver. 

       A missão de servir ao Reino de Deus é a expressão na nossa fé em Yeshua 
Hamashia.

Versículos para reflexão: 

“E disse-lhes: 'Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho
 a todas as pessoas'.”

Marcos 16:15 

“Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: 'Quem enviarei? Quem irá por nós?'
E eu respondi: Eis-me aqui. Envia-me!”

Isaías 6:8 

“Então disse aos seus discípulos: 'A colheita é grande, mas os trabalhadores são 
poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores               

para a sua colheita'.”
Mateus 9:37-38 
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“Anunciem a sua glória entre as nações,
seus feitos maravilhosos entre todos os povos!”

Salmos 96:3 

“Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão 
minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria,                           

e até os confins da terra”.
Atos dos Apóstolos 1:8 

“Pois assim o Senhor nos ordenou:
'Eu fiz de você luz para os gen�os, para que você leve a salvação

até aos confins da terra'.”
Atos dos Apóstolos 13:47

Reflexão Final

      Saibam irmãos (ãs), que, seguindo esses 4 passos, não nos tornará alguém 
diferente dos outros. Não estaremos imunes às tentações, às tristezas, às 
frustrações, enfim, não estaremos imunes a nada. Estaremos, sim, com uma 
mente transformada, com um controle sobre os nossos desejos e vontades, além 
de termos a graça e a honra de sermos u�lizados por Deus em missões que 
contribuam com o Reino.

 Espero que este livro venha a ser de alguma ajuda e possa ser revisitado 
novamente sempre que for preciso, pois foi escrito por alguém que vivenciou tudo 
o que foi redigido e ainda está em constante vivência todos os dias. 

 Todos passamos por dificuldades. Temos altos e baixos em nosso caminho, 
questões não resolvidas do passado e até problemas psicológicos, que nos tornam 
reféns de medos e receios, mas Deus conhece nosso interior, sabe de nossas lutas e 
quer nos ajudar a superar todas as batalhas que enfrentamos.

O Possível é nosso, o Impossível é d’Ele!

Que Deus lhe abençoe profundamente!

Click Aqui e par�cipe da nossa enquete sobre este E-book!
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