
O CONFORTO 
DEVE CAIR



O teólogo William Barclay observou:  
“Não pode haver pregação na atmosfera errada. 

Nossas igrejas seriam lugares diferentes se as 
congregações apenas se lembrassem de que são 
elas que pregam mais da metade do sermão. Em 
uma atmosfera de expectativa, o menor esforço 
pode pegar fogo. Em uma atmosfera de frieza 

crítica ou indiferença insossa, a declaração mais 
cheia do Espírito pode cair morta ao chão.” 



O CONFORTO E A OBEDIÊNCIA 
FREQUENTEMENTE ESTÃO EM 

CONFLITO



PALAVRAS



“Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, 
podemos conduzi-lo para onde quisermos. 4 Observem 
também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar 
para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. 5 Assim 
também, a língua é algo pequeno que profere discursos 
grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de 
incendiar uma grande floresta. 6 E, entre todas as partes do 
corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de 
maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida 
inteira, pois o próprio inferno a acende. 

Tiago 3.3-12



O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, 
réptil e peixe, 8 mas ninguém consegue domar a língua. Ela é 
incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. 9 Às 
vezes louva nosso Senhor e Pai e, às vezes, amaldiçoa 
aqueles que Deus criou à sua imagem. 10 E, assim, bênção e 
maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está 
certo! 11 Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e 
amarga? 12 Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira 
produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água 
doce de uma fonte salgada”  

Tiago 3.3-12



Golias atacou com PALAVRAS
• Golias não matou um homem e exibiu seu corpo.  

• Golias não ia perto e tentava atacá-los na surdina.  

• Golias simplesmente usava PALAVRAS para atemorizar um 
exército. 

• As palavras de um homem foram capazes de inutilizar 
muitos por 40 dias



PALAVRAS SÃO IMPORTANTES
• Veja na Criação: Deus disse (com palavras), Haja luz, e 

houve luz.  
• Veja na redenção: O Verbo (a Palavra) se fez carne e 

habitou entre nós.  
• O primeiro trabalho de Adão no Éden: dar nomes a 

todos os animais. O que ele dizia - suas palavras - se 
tornariam absolutas. 



PALAVRAS 
CONTÉM 

AUTORIDADE



PALAVRAS TEM AUTORIDADE
• As palavras são frutos da nossa natureza. E porque temos uma 

natureza caída, como diz Rm 5.12, nossas palavras 
naturalmente não são positivas. Mas, FELIZMENTE, qualquer 
coisa que pode ser usada para o mal, pode também ser 
recuperada e usada para o bem. 

• Pedro negou a Cristo com suas palavras, e a mesma boca 
pregou para que 3 mil fossem convertidos. Há possibilidade de 
transformação de nossas palavras, através do Espírito Santo.



Efésios 4:29 (Biblia A Mensagem) "Tenham cuidado com a 
maneira de falar. Nunca saia da boca de vocês nenhuma 
besteira ou baixaria. Falem apenas o que é útil e que ajude 
os outros! Cada palavra de vocês deve ser um presente". 

Efésios 4:29 (NVT) "Evitem o linguajar sujo e insultante. Que 
todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar 
ânimo àqueles que as ouvirem”. 



Efésios 4:29 (Biblia A Mensagem) "Tenham cuidado com a 
maneira de falar. Nunca saia da boca de vocês nenhuma 
besteira ou baixaria. Falem apenas o que é útil e que ajude os 
outros! Cada palavra de vocês deve ser um presente". 

Efésios 4:29 (NVT) "Evitem o linguajar sujo e insultante. Que 
todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo 
àqueles que as ouvirem”. 

Efésios 4:30 (NVT) Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o 
selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos 
resgatará como sua propriedade.



Muitas vezes a ação do Espírito 
Santo é limitada em nossa vida pois 

nossas palavras não entram em 
concordância nem com a Vontade 

de Deus, nem com sua Palavra. 



AS PALAVRAS QUE EU E VOCÊ FALAMOS 
SÃO CAPAZES DE TRANSFORMAR A 

ATMOSFERA EM QUE VIVEMOS. ELAS SÃO 
CAPAZES DE RESSUSCITAR UM GIGANTE 

MORTO, OU DESTRUIR UM GIGANTE PELO 
PODER DO NOME DE JESUS 



Então levaram até Jesus um homem cego e mudo que estava 
possuído por um demônio. Jesus o curou, e ele passou a falar e ver. 23 
Admirada, a multidão perguntou: “Será que este homem é o Filho de 
Davi?”. 
24 No entanto, quando os fariseus souberam do milagre, disseram: 
“Ele só expulsa demônios porque seu poder vem de Belzebu, o príncipe 
dos demônios”. 
25 Jesus conhecia os pensamentos deles e respondeu: “Todo reino 
dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou família 
dividida contra si mesma se desintegrará. 26 Se Satanás expulsa 
Satanás, está dividido e luta contra si mesmo. Seu reino não 
sobreviverá. 

Mateus 12.22-37



Se eu expulso demônios pelo poder de Belzebu, o que dizer de seus 
discípulos? Eles também expulsam demônios, de modo que condenarão 
vocês pelo que acabaram de dizer. 28 Mas, se expulso demônios pelo 
Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou até vocês. 29 Afinal, 
quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus 
bens? Somente alguém ainda mais forte, alguém capaz de amarrá-lo e 
saquear sua casa. 
30 “Quem não está comigo opõe-se a mim, e quem não trabalha comigo 
na verdade trabalha contra mim. “Por isso eu lhes digo: todo pecado e 
toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito não 
será perdoada. 32 Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, 
mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste 
mundo nem no mundo por vir. 

Mateus 12.22-37



“Uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, 
os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. 34 
Raça de víboras! Como poderiam homens maus como vocês 
dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração 
está cheio. 35 A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um 
coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um 
coração mau. 36 Eu lhes digo: no dia do juízo, vocês prestarão 
contas de toda palavra inútil que falarem. 37 Por suas palavras 
vocês serão absolvidos, e por elas serão condenados 

Mateus 12.22-37



Muitas vezes estamos no conforto  
de nossas vidas, dizendo:

• esta é minha vida, posso vive-la como quero 
• trabalhei e agora eu mereço isso 
• eu vou viver e fazer o que me faz feliz 
•-ele/ela nunca vai mudar, é melhor eu aceitar que meu casamento terminou 
• essa situação nunca vai mudar, mais fácil eu ir por esse caminho fácil 
• minha célula nunca irá multiplicar, só tenho pessoas descompromissada 
• é difícil orar / é difícil falar a verdade / é difícil andar na luz / é difícil ler a Bíblia 
• nunca vou me reerguer financeiramente, melhor eu pegar dinheiro emprestado e 
usar de meios ilícitos 
• já faço muito pelos outros, se eu der a mão, vão querer o braço, e então vou perder 
minha liberdade, por isso não assumo mais compromissos ou responsabilidades 
• em time que está ganhando, não se mexe



PALAVRAS 
SÃO 

IMPORTANTES



Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer 
em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será 
salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado 
justo, e é declarando com a boca que você é salvo. 

Romanos 10:9-10 (NVT) 



“Deus pretende que você seja rodeado 
de uma atmosfera de fé, mas você tem 
de criar essa atmosfera de propósito.  

E mais do que qualquer outra coisa, isso 
requer suas palavras”. – Levi Lusko 



A FÉ PROSPERA EM 
UM SANTO 

DESCONFORTO



Gálatas 2:20 - Fui crucificado com Cristo; assim, já não 
sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo 
neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me 
amou e se entregou por mim. 

Romanos 6:8 - Então, uma vez que morremos com Cristo, 
cremos que também com ele viveremos. 

2 Coríntios 12:10 - Por isso aceito com prazer fraquezas e 
insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por 
Cristo. Pois, quando sou fraco, então é que sou forte. 



Escolha seguir a Jesus
• É FÁCIL PARA NÓS RACIONALIZAR QUALQUER COISA - 

Justificar nossas palavras e atitudes 

• Mas o convite para cada um de nós não é VIR E SEGUIR O 
NOSSO VIZINHO ou companheiro de fé. É SEGUIR A CRISTO.  

• Jesus sabia as palavras certas, Jesus usava sua autoridade 
para criar uma atmosfera de fé. POR ISSO PRECISAMOS 
MUDAR NOSSAS PALAVRAS.



Escolha seguir a Jesus
• Não é porque uma situação está difícil que temos a 

liberdade de fraquejar e dizer oque pensamos.  

• Não é porque algo saiu do nosso controle que podemos 
usar as palavras para ferir as pessoas.  

• Não é porque estamos feridos que podemos amaldiçoar 
alguém.



Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. 
Sejam humildes e considerem os outros mais 
importantes que vocês. 4 Não procurem apenas os 
próprios interesses, mas preocupem-se também com os 
interesses alheios. 5 Tenham a mesma atitude 
demonstrada por Cristo Jesus 

Filipenses 2:3-5 (NVT)  
5	Tenham	a	mesma	a)tude	demonstrada	por	Cristo	Jesus.	



Quando suas palavras são cheias de fé, coisas 
impossíveis podem ser feitas. As montanhas podem se 

mover. Isso não significa que não haverá vezes em 
que você falará palavras de fé e não verá nada 

acontecer visivelmente. Nesses momentos, a principal 
coisa é se lembrar de que alguns dos milagres mais 

importantes de Deus não podem ser vistos a olho nu. 
Ele sabe o que você precisa saber: às vezes, a 

montanha que precisa ser movida está dentro de você 



A ZONA DE CONFORTO QUE PRECISAMOS 
ATACAR HOJE SÃO AS NOSSAS PALAVRAS

• Precisamos abandonar o conforto que temos em repetir as mesmas 
coisas. Repetir as mesmas coisas sobre nosso cônjuge, sobre nosso 
emprego, sobre nossos filhos, sobre nossa célula. Precisamos de uma 
renovação nas nossas palavras.  

• A vida confortável nos atrai para palavras que dizem o óbvio: Golias é 
um Gigante. 

• A vida desconfortável, faz com que peçamos ajuda ao Senhor, ele 
muda nosso olhar, e nesse momento dizemos: Golias já foi derrotado 
pelo Senhor dos exércitos.



Eu e você fomos chamados para dizer 
palavras em nossas vidas, em nossa vida 

de oração, que fazem Deus, nosso Pai, 
dizer lá do céu:  

AMÉM, EU ESTOU DE ACORDO COM ISSO


