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POR QUE ESTOU AQUI? 

 

As Escrituras afirmam que “há um tempo determinado para todo o propósito”. Cremos 

que as coisas acontecem quando devem acontecer. Chega um momento que somos 

atraídos pelo desconhecido, porque chegou a hora de subir ao “next level” e descobrir 

coisas novas. Sabemos que nossa relação com Deus é ilimitada. Não dá sequer para 

imaginarmos até onde poderemos ir, quando o assunto é fé. Reconhecemos, porém, que 

há um DEUS CRIADOR que controla todo o universo; um Deus que criou regras, mas 

também fez promessas maravilhosas. É indiscutível que, ao alinharmos nossa vida aos 

propósitos desse Deus, passamos a experimentar um profundo e inesgotável mover 

sobrenatural em nossas vidas. É isso, exatamente, o que sempre atraiu pessoas de todas 

as raças, de todos os níveis sociais e intelectuais do planeta. O “estilo de vida” que 

alcançamos quando nos posicionamos ao lado de Cristo é, simplesmente, inigualável. 

Isso explica as multidões de pessoas que se rendem a Cristo, lotando templos e se 

multiplicando em todos os continentes do mundo. 

Inúmeras são as conquistas que alcançamos quando optamos por caminhar com Cristo. 

LIBERANDO A “RODA EMPERRADA” 

A primeira coisa que percebemos é que Jesus nos ajuda a pôr em ordem a nossa vida, 

que normalmente não é nada fácil. Nossas batalhas geralmente nos desafiam e nos 

consomem no trabalho, em casa, na faculdade e até na Igreja. Quase sempre somos 

afetados e nos frustramos na realização dos nossos sonhos. É horrível ver “as rodas da 

nossa vida” EMPERRADAS; parece que as coisas estão amarradas e que NADA 

FUNCIONA. Tentamos de um jeito e depois de outro, mas quase sempre chegamos à 

triste constatação de que na verdade NÃO TEMOS O CONTROLE DE NADA. Mas quando 

decidimos caminhar com Cristo, Ele visivelmente passa a intervir nas diferentes áreas da 

nossa vida. Fica bastante claro que Ele nos liberta das cadeias espirituais que nos 

aprisionam e nos impedem de avançar. Então, finalmente AS COISAS COMEÇAM A 

ACONTECER. Isso é tremendo! Sentimos uma diferença absurda quando caminhamos 

com Cristo. As portas começam a se abrir; as oportunidades aparecem. É bom demais. 

Você já deve ter ouvido falar sobre o grande milagre que ocorreu no Mar Vermelho. Os 

egípcios vinham atrás dos israelitas para fazê-los voltar à escravidão. Deus separou 

milagrosamente as águas daquele mar e fez os israelitas atravessarem “a pé enxuto” até 

o outro lado. O interessante, porém, é que os egípcios também ENTRARAM NA BRECHA 

DO MAR em perseguição aos israelitas. Então, a Bíblia diz que Deus EMPERROU AS 

RODAS das carruagens egípcias, impedindo que eles alcançassem o povo de Israel. Está 
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escrito na Bíblia que Deus fez suas carruagens ANDAREM DIFICULTOSAMENTE. Suas 

rodas foram EMPERRADAS. 

Olha, certamente a sua vida será muito mais fácil se você estiver CAMINHANDO COM 

CRISTO. Isto é fato. Os eixos das suas rodas serão lubrificados com óleo (unção) e suas 

carruagens correrão com facilidade. Esta é uma das grandes vantagens de nos 

rendermos ao Senhor Jesus: nossa vida melhora em todas as áreas. Não deixaremos de 

passar pelo “VALE DA SOMBRA DA MORTE”, mas a Bíblia diz que CRISTO SEMPRE NOS 

CONDUZ EM TRIUNFO. Não são poucas as pessoas que confirmam isso, contando as 

experiências sobrenaturais que viveram ao lado de Jesus. 

COBERTURA ESPIRITUAL 

Ora, qualquer um sabe que existem forças espirituais da maldade, que sempre provocam 

sofrimento e destruição. Nossos olhos naturais não podem ver, mas existem “demônios” 

que nos rodeiam em busca de desgraças. A verdade é que não basta ler o Salmo 91 ou 

fazer uma prece ao final de cada dia; não é suficiente. Somente quando tomamos a 

decisão inteligente de CAMINHAR COM CRISTO, recebemos a proteção do Eterno. Onde 

houver LUZ, não haverá TREVAS. Se não estamos com Cristo, certamente estamos 

susceptíveis aos ataques ferrenhos do inimigo. Por isto, muitos são destruídos. 

Felizmente existem promessas maravilhosas para os que estão EM CRISTO. Andar com 

Deus, definitivamente, é o que nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. 

A Bíblia conta um fato interessante a respeito disso. Um profeta chamado Eliseu estava 

sobre um monte, quando observou que havia sido cercado por seus inimigos. Com ele 

estava o seu ajudante, que acabou entrando em desespero com aquela situação de 

perigo. Então, o profeta de Deus disse a ele: “Não tenha medo; mais são aqueles que 

estão conosco”. O problema é que não se via ninguém ao lado deles naquele monte. Foi 

quando o profeta orou ao Senhor e pediu que abrisse os olhos do seu ajudante e, então, 

o rapaz viu que muitos “carros de fogo” rodeavam o monte. Eram ANJOS do Senhor que 

estavam ali para protege-los. Glória a Deus! 

Uma das grandes bênçãos de ANDAR COM CRISTO é a certeza de que Ele nos protege 

contra as forças do mal. Há anjos de Deus ACAMPAMPADOS AO NOSSO REDOR para nos 

livrar dos ataques inimigos. 

VIDA TRANQUILA 

Nem todos os que caminham com Cristo têm uma vida próspera, se considerarmos 

apenas as conquistas materiais. A bênção do Senhor faz toda a diferença e existem 

muitas promessas para aqueles que se rendem aos pés do Senhor. O que não raramente 

vemos são pessoas extremamente FELIZES, fazendo milagre com o pouco que recebem. 

Isso confirma o adágio popular: “O pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada”. 
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A prosperidade bíblica não se limita aos bens materiais. Biblicamente, pessoas prósperas 

são pessoas que vivem bem, que são felizes, que têm saúde, uma boa família; pessoas 

que conseguem sobreviver com dignidade. Mas é bem verdade que Deus também 

abençoa com prosperidade FINANCEIRA aqueles que caminham com Ele. Ao longo do 

Treinamento nós iremos abordar esse assunto de tão grande importância. Você vai 

descobrir que DEUS LHE QUER POR CABÊÇA. Honrando ao Eterno e mantendo o foco em 

seus objetivos, você irá se surpreender com as conquistas que alcançará pela fé. 

QUEM HÁ DE SER ABENÇOADO? 

Isso é algo bem óbvio; quem haveria de “comer o melhor desta terra” senão aqueles que 

caminham com Jesus? Existe um grande e maravilhoso mover de Deus aqui na terra, para 

abençoar aqueles que, pela fé, se tornaram verdadeiramente FILHOS. É bastante comum 

ouvirmos as pessoas dizerem que DEUS É PAI DE TODOS e que TODOS SÃO FILHOS DE 

DEUS. Mas definitivamente não é o que a Bíblia ensina. Na verdade, TODOS os seres 

humanos são CRIATURAS de Deus. Segundo a Bíblia Sagrada, só é considerado FILHO DE 

DEUS (e herdeiro de Suas promessas) aquele que recebe a Cristo como Senhor e 

Salvador. É o que está escrito nas Escrituras e, portanto, o que importa. Nós iremos 

estudar isso detalhadamente no Treinamento Apostólico. 

A verdade é que DEUS SABE EXATAMENTE QUEM É O SEU POVO e todas as promessas 

foram feitas para aqueles que, pela fé, se tornaram PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO 

SENHOR. Nos tempos do Antigo Testamento já existiam muitos povos (egípcios, filisteus, 

amorreus, etíopes, assírios, etc), mas o foco de Deus estava NOS ISRAELITAS. As 

promessas que encontramos no Antigo Testamento foram feitas especificamente AOS 

ISRAELITAS. Isto prova que o Senhor sabe perfeitamente quem caminha com Ele. 

COMEÇOU UM NOVO TEMPO 

Quando os israelitas, após vagarem no deserto por 40 anos, chegaram à Canaã (a Terra 

Prometida), montaram acampamento no VALE DE GILGAL. Ali o Senhor disse que 

começava a mudar a sorte daquele povo. Foi quando eles deixaram de comer o tal 

“maná” que caia do céu no deserto e passaram a comer DAS NOVIDADES DA TERRA que, 

segundo a Bíblia, manava leite e mel (uma terra próspera). 

De repente uma porta se abre e temos a chance de mudar radicalmente a nossa vida. 

Chega aquele momento do mover de Deus, quando Ele decide “pegar o nosso trem e pôr 

nos trilhos”. É quando começamos a COMER DAS NOVIDADES DA TERRA. Isso é 

tremendo! Se você está lendo este E-book, significa que o Senhor começou uma boa 

obra em sua vida e Ele é fiel para concluí-la. Deus finalmente está lhe fazendo enxergar 

as verdades que outros já estão enxergando há tempos; verdades espirituais que vão 

mudar para sempre a sua história. É um “novo tempo” que começou, preparado pelo 

próprio Deus para lhe revelar as verdades que irão impactar todas as áreas da sua vida. 
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A pergunta é: POR QUE VOCÊ ESTÁ AQUI? 

Seria obra do acaso? Seria um impulso passageiro? Seria pura e simplesmente por 

influência de alguém? Não. Deus está lhe chamando para iniciar esse “novo tempo” da 

sua história, que a partir de agora, estará ALINHADA aos propósitos divinos. A Bíblia é 

um Livro que conta a história do homem na terra. Uma história que começou há muito 

tempo, MAS AINDA NÃO TERMINOU. A partir de agora você ajudará a escrever os 

próximos capítulos dessa empolgante história, tendo a chance de fazer algo pelo Reino 

de Deus. Esta é, sem dúvida, a razão de você estar aqui, buscando ao Senhor. 

UMA ALIANÇA INQUEBRÁVEL 

Para compreender melhor o fato de você estar buscando a Deus é oportuno falar sobre 

a aliança. O que é uma aliança? É um trato, um acordo, um contrato... Na verdade, você 

está fazendo um TRATO com Deus: Ele cuida dos seus interesses, lhe abençoa, lhe 

protege contra os seus inimigos e, o mais importante, PERDOA TODOS OS SEUS 

PECADOS. Em troca você se consagra (se oferece como oferta), foge do pecado, busca 

conhecimento das coisas de Deus e passa a SERVIR AO SENHOR, se alinhando com Seus 

grandes propósitos. 

Você não tem ideia do quanto é importante se alinhar com os propósitos de Deus; nunca 

mais você estará sozinho. Jesus nos ensinou que devemos buscar EM PRIMEIRO LUGAR 

o Reino de Deus (ou seja, os interesses do Reino) e AS OUTRAS COISAS NOS SERÃO 

ACRESCENTADAS. Na medida em que nos comprometemos com as coisas de Deus e 

investindo mais tempo no Reino, vamos sendo extremamente abençoados em todas as 

áreas da nossa vida. Deus vai suprindo as nossas necessidades (as OUTRAS COISAS vão 

sendo acrescentadas). 

POR QUE ESTOU AQUI? 
Esta é a pergunta que você deve estar se fazendo. Afinal, o que está acontecendo? Por 

que deste meu interesse pelas coisas de Deus? O que eu estou fazendo aqui?  

Tenha certeza de que nada acontece “por acaso”. Nestes dias Deus está lhe fazendo 

enxergar as verdades mais profundas da existência humana. A verdade é que, como 

seres humanos, FOMOS CRIADOS PARA HONRAR A DEUS; você e eu fomos criados para 

o próprio Deus. E é importante você compreender que está aqui para fazer parte de algo 

grande demais; um projeto milenar, que vai além da sua compreensão. Aos poucos, sem 

atropelos e de maneira natural, o Espírito de Deus está lhe preparando para experiências 

sobrenaturais, que jamais imaginou viver. É por isto que você está aqui. E isto é motivo 

de grande alegria, pois a despeito de todas as limitações que temos, Deus nos escolheu 

para algo tão tremendo. 
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IMERSÃO  

É hora de tomar a decisão mais importante de toda a sua vida. Até onde você está 

disposto a ir? Você consegue compreender a seriedade da experiência que está vivendo 

nestes últimos dias? Você tem ideia das coisas maravilhosas que Deus quer fazer na sua 

vida? 

Normalmente, o inimigo vem com ideiazinhas de que não somos capazes de nada, que 

ainda não chegou a hora de olhar para Deus e que nada vai ser diferente em nossa vida. 

Papo furado! Quando experimentamos um verdadeiro encontro com Jesus, Ele próprio 

vai colocando tudo nos seus devidos lugares, mudando aos poucos o nosso caráter e 

nosso comportamento. Ele vai nos moldando e nos preparando até chegarmos onde Ele 

quer. O importante, porém, é MANTER O FOCO; não tirar os olhos do Senhor. Ora, se eu 

creio que estou sendo atraído por Deus e que Ele vai mudar radicalmente a minha vida 

para melhor, então isso tem que ser minha prioridade. 

O QUE PODE LHE ATRAPALHAR? 

Quando começamos a entender, de fato, nossa relação com Deus, corremos o risco de 

misturarmos as coisas. Existem preconceitos que são justificáveis, mas não se 

fundamentam quando queremos, de fato, caminhar com Cristo. Entendemos que, 

infelizmente, alguns têm ideias equivocadas da fé por experiências negativas que 

tiveram no passado. Tradicionalismo religioso, exageros doutrinários, tolices religiosas, 

escândalos, exploração financeira... Se realmente você quer crescer na presença do Pai 

e viver experiências profundas com o Senhor, será necessário quebrar essas “barreiras” 

que podem inibir seu crescimento. Este é um NOVO TEMPO, que sugere COISAS NOVAS. 

As decepções do passado devem FICAR NO PASSADO; é tempo de olhar para frente. 

Há pessoas que têm uma imagem completamente errada do cristianismo. Imaginam que 

serão cerceadas, perderão a liberdade; serão impedidas de passear, de ir ao cinema, à 

praia e coisas assim. Nada disso é verdade. O povo de Deus é animado, gosta de cultivar 

boas amizades, gosta de passear, gosta de comer fora, de ir ao shopping com a galera, 

gosta de futebol, gosta de namorar, etc. Ao contrário do que alguns imaginam, ser cristão 

nos dias atuais é um “estilo de vida” que traz muita alegria.  

VERDADEIRA CONVERSÃO 

Todas as bênçãos que o Senhor nos tem prometido começam a ser de fato liberadas a 

partir do instante em que NOS CONVERTEMOS. Converter significa MUDAR. Quando 

tomamos a decisão de receber a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nossa 

“condição espiritual” se converte e passamos a ser uma NOVA CRIATURA. Parabéns! 

Você agora é uma NOVA CRIATURA, nascido de novo, em Cristo Jesus. As bênçãos estão 

apenas começando. 


