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DEUS COMO MARIDO PROVEDOR FIEL 

         
Texto: Isaías 54 
 
Esta é uma revelação de Deus aos que buscam entender o seu caminho e sua vontade . 

Que Ele  abra 
os teus olhos e ouvidos! Assim como por sua misericórdia  abriu os meus olhos e meu 

entendimento,  
comecei  a sair da infidelidade para o lugar do amor do  Marido da minha alma . 
 

1) O PERFIL DA IGREJA COMO NOIVA - Is.54 

 
v.1 CANTA alegremente, ó estéril, que não deste à luz; rompe em cântico, e exclama com 

alegria, tu que não tiveste dores de parto; porque mais são os filhos da mulher solitária, 
do que os filhos da casada, diz o SENHOR.  

v.2 - Amplia o lugar da tua tenda, e estendam-se as cortinas das tuas habitações; não o 
impeças; alonga as tuas cordas, e fixa bem as tuas estacas.  

v.3 - Porque transbordarás para a direita e para a esquerda; e a tua descendência possuirá 
os gentios e fará que sejam habitadas as cidades assoladas.  

v.4 - Não temas, porque não serás envergonhada; e não te envergonhes, porque não serás 
humilhada; antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais 
do opróbrio da tua viuvez.  

v.5 - Porque o teu Criador é o teu marido; o SENHOR dos Exércitos é o seu nome; e o 
Santo de Israel é o teu Redentor; que é chamado o Deus de toda a terra.  

v.6 - Porque o SENHOR te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito; como 
a mulher da mocidade, que fora desprezada, diz o teu Deus.  

v.7 - Por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei;  
v.8 - Com um pouco de ira escondi a minha face de ti por um momento; mas com 

benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o SENHOR, o teu Redentor.  
v.9 - Porque isto será para mim como as águas de Noé; pois jurei que as águas de Noé não 

passariam mais sobre a terra; assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te 
repreenderei.  

v.10 - Porque os montes se retirarão, e os outeiros serão abalados; porém a minha 
benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o SENHOR 
que se compadece de ti.  

v.11 - Tu, oprimida, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas 
pedras com todo o ornamento, e te fundarei sobre as safiras.  

v.12 - E farei os teus vitrais de rubis, e as tuas portas de carbúnculos, e todos os teus 
termos de pedras aprazíveis.  

v.13 - E todos os teus filhos serão ensinados do SENHOR; e a paz de teus filhos será 
abundante.  

v.14 - Com justiça serás estabelecida; estarás longe da opressão, porque já não temerás; e 
também do terror, porque não chegará a ti.  

v.15 - Eis que seguramente poderão vir a juntar-se contra ti, mas não será por mim; quem 
se ajuntar contra ti cairá por causa de ti.  

v.16 - Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, e que produz a ferramenta 
para a sua obra; também criei o assolador, para destruir.  

v.17 - Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda a língua que se levantar 
contra ti em juízo tu a condenarás; esta é a herança dos servos do SENHOR, e a sua 
justiça que de mim procede, diz o SENHOR.  
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O padrão de Deus é restaurado. 

A) O louvor e alegria - v.1 
 

- Exulta com alegre canto. Tempo tremendo de adoração e de glória caracterizará a 

noiva que se adorna e  que deixou o noivo tirar a rugas e as feridas .  
    -    Quem tem Deus como marido é alegre! Tem motivos de louvor.  
          Pois sua presença e companhia que traz alegria, que é fruto do Espírito é o sinal que 

Ele esta habitando entre os homens . Onde há o Espírito do Senhor aí há liberdade. O 
noivo tem um vinho novo para embriagar a noiva de alegria, alegria da sua presença e 
levando-a a seus jardins e palácios, cheio de recamaras com renovos, especiarias e 
adereços, para adorná-la para si mesmo .   

    -     O padrão de Deus é estabelecido. Uma família  em casa onde ele é o centro de tudo 
finalmente . 

          O sonho eterno será estabelecido na eternidade definitivamente .  
 
B) Igreja Missionária / Alarga o espaço da tua tenda - v.2 
 

- Recebem a Palavra - Atos 2: 41  

“De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra; e naquele 
dia agregaram-se quase três mil almas”,  

      A presença de Deus traz alegria, traz a pregação da Palavra, traz a revelação do Filho, 
traz a revelação da família, traz para a vida da igreja conversões, o Senhor 
acrescentando discípulos,  batismos e tudo isso por causa da presença de Deus como 
marido. O marido com a sua palavra, limpa, sara, fortalece, sustenta, guia e acompanha. 

  -   Alargar a tenda = ampliar as ações ministeriais, dons ministeriais com entendimento e o 
corpo se edificando guiado pelo cabeça, Cristo provedor  ; 

- Transbordar para a direita e para a esquerda; a vida da igreja vai transbordar e os filhos 
serão acrescentados . 

-  Povoar cidades, que antes estavam em ruína  = visão de conquistar cidades para Deus. 
Tem muitos filhos que precisam saber do Pai em varias cidades da terra, é preciso 
testemunhar onde estamos e ao mesmo tempo até aos confins da terra, fazendo 
discípulos. Homens e mulheres  simples e cultos, vão correr o mundo levando o 
Evangelho do reino, então virá o fim .  

 
C) Curada do tempo da Vergonha - v.4 
   
- Perde o medo, é tirada do cárcere para a liberdade de filhos de Deus . Recebe o amor  
e viverá como amada. Vida restaurada. 
- Sarada da vergonha do passado. Não sofre humilhação, porque segue o mestre, 
aprende a  ser humilde com Ele e se torna mansa e domável ; 

  - Memória curada do tempo sem honra, sem amor, sem relacionamento com Deus, sem 
fé. Lembranças que não trazem esperança sendo apagadas do inconsciente e tendo um 
novo terreno fértil para Deus que é estabelecido sobrenaturalmente . 

   - A vergonha de viver como repudiada. Dor que sai da alma e consolo que entra pelo óleo     
fresco do Bom Pastor.  
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D) Restaurada desde os Fundamentos - v.11 
 
- Assentada e fundada em preciosidades estabelecidas em justiça - v.14. A profunda 
revelação dos fundamentos da vida de Deus. 
- A preciosidade da submissão total a Cristo e todos níveis de governo que Deus 
deixou sobre nós, que preciosidade. A preciosidade de Cristo, ser achado nele, de perder 
tudo, para tê-lo como Paulo em Fp.3.8: “E, na verdade, tenho também por perda todas as 
coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor; pelo qual sofri a 
perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a 
Cristo”,  
-  A preciosidade da vida de Filho de Deus, a preciosidade da família de Deus, a 
preciosidade de ser o  templo de Deus - sem medo. 
- Recebe: baluartes (defesas), portas, muralhas, filhos (descendência) - v.12,13. 
- Enfrentará: contendas e conspirações (do sistema organizado contra Deus- kosmos), 
mas vencerá. A obra de Deus como, fortaleza e segurança e destruidor de resistência - 
v.16 
- Saberá usar o direito e a herança dos servos de Deus - v.17 
 
E) A Igreja Viverá como mulher casada com Deus 
 
   »OSÉIAS 2:19-20. “E desposar-te-ei comigo para sempre; sim, desposar-te-ei comigo 
em justiça, e em juízo, e em amorável benignidade, e em misericórdias; e desposar-te-ei 
comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor”. 
 
- Aliança Eterna –  
Is.54:5. “Porque o teu Criador é o teu marido; o SENHOR dos Exércitos é o seu nome; e 

o Santo de Israel é o teu Redentor; que é chamado o Deus de toda a terra”.  
Mt 22:2. “O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu 

filho”;  
Mt 25:10. “E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas 

entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta”. 
Jer 3:14-16. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o SENHOR; pois eu vos desposei; e vos 

tomarei, a um de uma cidade, e a dois de uma família; e vos levarei a Sião.  
E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apascentarão com ciência e 
com inteligência.  
E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o 
SENHOR, nunca mais se dirá: A arca da aliança do SENHOR, nem lhes virá ao coração; 
nem dela se lembrarão, nem a visitarão; nem se fará outra”. 
Ap 19:7. “Regozijemo-nos, e alegremo-nos, e demos-lhe glória; porque vindas são as 
bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou”. 
 
- Aliança Justa (viver em justiça) 
Ed.9:15. “Ah! SENHOR Deus de Israel, justo és, pois ficamos qual um remanescente que 
escapou, como hoje se vê; eis que estamos diante de ti, na nossa culpa, porque ninguém 
há que possa estar na tua presença, por causa disto”. 
       Sem culpa e na presença do noivo (muitos vivem fora da presença por sentimentos 
de culpa) 
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- Aliança em juízo; 
       Saber que ele traz juízo sobre a iniqüidade. Há castigo mas, graça para os 
arrependidos. 
 
- Aliança em benignidade  
Sl 17:7. “Faze maravilhosas as tuas beneficências, ó tu que livras aqueles que em ti 
confiam dos que se levantam contra a tua destra”. 
       Saber experimentar as maravilhas da bondade de Deus. Se refugiar Nele. 
 
- Aliança em misericórdia  
Dt 4:31. “Porquanto o SENHOR teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, 

nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais”. 
 
       Saber que Deus não o desampara. 
 
- Aliança em Fidelidade. 
Os 2:20. “E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao SENHOR”. 

       Saber que Deus é fiel e guarda a aliança. 
Dt 7:9. “Saberás, pois, que o SENHOR teu Deus, ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a 

aliança e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e guardam os seus 
mandamentos”.  
 
O fruto será o conhecimento de Deus, conhecimento espiritual.  
 
Jr 9:24. “Mas o que se gloriar, glorie-se nisto: em me entender e me conhecer, que eu 

sou o SENHOR, que faço beneficência, juízo e justiça na terra; porque destas coisas me 
agrado, diz o SENHOR”. 
 
Saber do que o Senhor se agrada. 
 
F) A obra abençoadora de Deus nas coisas criadas para a igreja desfrutar. 
 
Deus  quer derramar orvalho dos céus, quer abençoar a terra, o grão, o vinho, o óleo. 
De bênçãos, enche-nos com a sua presença. 
Deus nos fala: Tu és meu povo. 
A nossa resposta: Tu és o meu Deus. Quero viver teus Propósitos Eternos. 
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1 - O PERFIL DA IGREJA COMO MULHER SOLITÁRIA DE MARIDO VIVO: 
 

Jr.17: 1-27 
 
v.1- O PECADO de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, 
gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos vossos altares;  
v.2 - Como também seus filhos se lembram dos seus altares, e dos seus bosques, junto 
às árvores frondosas, sobre os altos outeiros.  
v.3 - Ó meu monte no campo! a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, 
como também os teus altos, por causa do pecado, em todos os teus termos.  
v.4 - Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus 
inimigos, na terra que não conheces; porque o fogo que acendeste na minha ira arderá 
para sempre.  
v.5 - Assim diz o SENHOR: Maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu 
braço, e aparta o seu coração do SENHOR!  
v.6 - Porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem; antes 
morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável.  
v.7 - Bendito o homem que confia no SENHOR, e cuja confiança é o SENHOR.  
v.8 - Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes 
para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde; e no ano de 
sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto.  
v.9 - Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso; quem o 
conhecerá?  
v.10 - Eu, o SENHOR, esquadrinho o coração e provo os rins; e isto para dar a cada um 
segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações.  
v.11- Como a perdiz, que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, 
mas não retamente; no meio de seus dias as deixará, e no seu fim será um insensato.  
v.12 - Um trono de glória, posto bem alto desde o princípio, é o lugar do nosso santuário.  
v.13 - Ó SENHOR, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão 
envergonhados; os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra; porque 
abandonam o SENHOR, a fonte das águas vivas.  
v.14 - Cura-me, SENHOR, e sararei; salva-me, e serei salvo; porque tu és o meu louvor.  
v.15 - Eis que eles me dizem: Onde está a palavra do SENHOR? Venha agora.  
v.16 - Porém eu não me apressei em ser o pastor seguindo-te; nem tampouco desejei o 
dia da aflição, tu o sabes; o que saiu dos meus lábios está diante de tua face.  
v.17 - Não me sejas por espanto; meu refúgio és tu no dia do mal.  
v.18 - Envergonhem-se os que me perseguem, e não me envergonhe eu; assombrem-se 
eles, e não me assombre eu; traze sobre eles o dia do mal, e destrói-os com dobrada 
destruição.  
v.19 - Assim me disse o SENHOR: Vai, e põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual 
entram os reis de Judá, e pela qual saem; como também em todas as portas de 
Jerusalém.  
v.20 - E dize-lhes: Ouvi a palavra do SENHOR, vós, reis de Judá e todo o Judá, e todos 
os moradores de Jerusalém que entrais por estas portas.  
v.21 - Assim diz o SENHOR: Guardai as vossas almas, e não tragais cargas no dia de 
sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém;  
v.22 - Nem tireis cargas de vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma; 
antes santificai o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais.  
v.23 - Mas não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos; antes endureceram a sua 
cerviz, para não ouvirem, e para não receberem correção.  
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v.24 - Mas se vós diligentemente me ouvirdes, diz o SENHOR, não introduzindo cargas 
pelas portas desta cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo 
nele obra alguma,  
v.25 - Então entrarão pelas portas desta cidade reis e príncipes, que se assentem sobre o 
trono de Davi, andando em carros e em cavalos; e eles e seus príncipes, os homens de 
Judá, e os moradores de Jerusalém; e esta cidade será habitada para sempre.  
v.26 - E virão das cidades de Judá, e dos arredores de Jerusalém, e da terra de 
Benjamim, e das planícies, e das montanhas, e do sul, trazendo holocaustos, e 
sacrifícios, e ofertas de alimentos, e incenso, trazendo também sacrifícios de louvores à 
casa do SENHOR.  
v.27 - Mas, se não me ouvirdes, para santificardes o dia de sábado, e para não trazerdes 
carga alguma, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então 
acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém, e não se 
apagará.  
 
Os.4: 1-19 
 

v.1 - OUVI a palavra do SENHOR, vós filhos de Israel, porque o SENHOR tem uma 
contenda com os habitantes da terra; porque na terra não há verdade, nem benignidade, 
nem conhecimento de Deus.  
v.2 - Só permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar; fazem violência, 
um ato sanguinário segue imediatamente a outro.  
v.3 - Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os 
animais do campo e com as aves do céu; e até os peixes do mar serão tirados.  
v.4 - Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os que 
contendem com o sacerdote.  
v.5 - Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite; e destruirei a tua 
mãe.  
v.6 - O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento; porque tu rejeitaste o 
conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim; e, 
visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos.  
v.7 - Como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim; eu mudarei a sua honra em 
vergonha.  
v.8 - Comem da oferta pelo pecado do meu povo, e pela transgressão dele têm desejo 
ardente.  
v.9 - Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote; e castigá-lo-ei segundo os seus 
caminhos, e dar-lhe-ei a recompensa das suas obras.  
v.10 - Comerão, mas não se fartarão; entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão; 
porque deixaram de atentar ao SENHOR.  
v.11 - A luxúria, e o vinho, e o mosto tiram o coração.  
v.12 - O meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito 
da luxúria os engana, e prostituem-se, apartando-se da sujeição do seu Deus.  
v.13 - Sacrificam sobre os cumes dos montes, e queimam incenso sobre os outeiros, 
debaixo do carvalho, e do álamo, e do olmeiro, porque é boa a sua sombra; por isso 
vossas filhas se prostituem, e as vossas noras adulteram.  
v.14 - Eu não castigarei vossas filhas, quando se prostituem, nem vossas noras, quando 
adulteram; porque eles mesmos com as prostitutas se desviam, e com as meretrizes 
sacrificam; pois o povo que não tem entendimento será transtornado.  
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v.15 - Ainda que tu, ó Israel, queiras prostituir-te, contudo não se faça culpado Judá; não 
venhais a Gilgal, e não subais a Bete-Áven, e não jureis, dizendo: Vive o SENHOR.  
v.16 - Porque como uma novilha obstinada se rebelou Israel; agora o SENHOR os 
apascentará como a um cordeiro num lugar espaçoso.  
v.17 - Efraim está entregue aos ídolos; deixa-o.  
v.18 - A sua bebida se foi; lançaram-se à luxúria continuamente; certamente os seus 
governadores amam a vergonha.  
v.19 - Um vento os envolveu nas suas asas, e envergonhar-se-ão por causa dos seus 
sacrifícios. 
 
A) Casada com a solidão (aliança com solidão) - Jr. 17:5-6 
 
v.5 - Assim diz o SENHOR: Maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu 
braço, e aparta o seu coração do SENHOR!  
v.6 - Porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem; antes 
morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável.  
 

- Esta igreja tem Deus mas não se relaciona profundamente com Ele, nem sabe  
realmente como é seu marido ; 
- Se sente só emocional e espiritualmente. Seus sentimentos, sua espiritualidade é 
doentia (pecado escrito com ponteiro de ferro, na tábua do coração, solitária, 
independente) Jr 17:1, corrompida, por mais que se diga a ela que pode contar com Ele, 
que sua presença é real, ela não tem comunhão com ele, e não percebe sua presença, 
pois esta embriagada pelas circunstâncias, como os discípulos no caminho de Emaús, 
que não conheciam o Cristo Crucificado e ressurreto, só conheciam o mestre e o obreiro 
de maravilhas: Foram gerados de uma semente sintética, que não tem o dna de Jeová 
Filho. Evangelho que não fala na entrada da morte do eu, ou de tomar a cruz cada dia.  
Não consegue experimentar a Presença de Deus; não tem experiência das verdades 
bíblicas que nos garantem isto e muito mais.   
- Confia e espera nas pessoas = abraça a maldição  aparta o coração de Deus, 
confia naquilo que ouve dos homens e vê os homens operarem.   
Não vive a obra da cruz; levar sua cruz cada dia lhe parece loucura e não poder de Deus, 
a tal sabedoria humana seduz sua alma e lhe afasta dos tesouros ocultos na revelação e 
obra completa de Jesus Cristo. 
- Será como o arbusto solitário - v.6 - tipo de zimbro de aparência pobre. Não há 
atmosfera da família de Deus, muito menos revelação fundamental . Congregações 
solitárias, isolamento, ausência da unidade do Espirito, sem sentido de corpo, de prédio 
espiritual único em cada cidade.  
Sua morada: lugar seco, terra salgada e inabitável (estéril); nada germina, nada floresce, 
nada frutifica, pelo contrario há abundância de frustração e fracasso, coisas que 
começaram e não terminaram, modelo atrás de modelo sem fruto permanente. 
- Faz da carne o seu braço, o humanismo é quem lhe auxilia e sustenta e não o seu 
marido soberano, invencível  e eterno. 
 Braço = significa elemento de ação, conseguir as coisas na sua força. Inteligência, 
contatos, esperteza. 
 
B) Constante busca de segurança visível.  

 
- Por isso que a idolatria é fácil na terra da solidão, pois buscam em tudo a confiança, 
menos em Deus. Confia na denominação religiosa a quem esta ligada  e não discerne o 
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corpo do seu marido como verdade fundamental e maior, confia nos homens, na estrutura 
religiosa,. Uns confiam em Cícero, Fátima, Francisco, Damião, confiam nos mortos, assim 
é  fora da igreja, no mundo, colocam um ídolo, no lugar de Deus. Dentro da vida da igreja  
colocam-se  pastores, apóstolos , evangelistas, mestres, profetas, instituições,  no lugar 
de Deus, como marido . 

- Insegura em tudo o que faz - Sl.52:7-8 
v.7 - Eis aqui o homem que não pôs em Deus a sua fortaleza, antes confiou na 
abundância das suas riquezas, e se fortaleceu na sua maldade.  
v.8 - Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus; confio na misericórdia de 
Deus para sempre, eternamente. 
 

Confia nos bens que têm, no nome, na fama, no prestígio, na formação acadêmica, nos 
títulos, nos diplomas, etc. 
 - Fica mudando de congregação - Nm 20:2 (falta de água traz rebeldia);  
“E não havia água para a congregação; então se reuniram contra Moisés e contra Arão”.  
 
 Am 8:12,13. Não aceita ser tratada na submissão. 

 
v.12 - E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até ao oriente; correrão por 
toda a parte, buscando a palavra do SENHOR, mas não a acharão.  
v.13 - Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede.   
Busca na congregação  e não se sacia, porque está sempre buscando na fonte errada e 
não em Deus. Nossa sede tem que ser de Deus. Não devemos nos saciar em coisas ou 
pessoas, mas somente Nele; Ele vai prover o corpo para este poder nos prover . 
 
Deus tenha misericórdia de nós, por tanto adultério, tanta independência de nossa parte, 
pelo cheiro de morte que carregamos, é tempo de arrependimento, arrependei-vos e 
crede no evangelho, evangelho do Reino e não no evangelho sintético. Só um grande 
arrependimento individual e nacional, poderá nos livrar em parte do juízo soberano de 
Jeová, e graças a Deus porque ele vem, porque, feliz é o filho que é disciplinado pelo pai, 
porque este revela amor pelo mesmo e o preserva da destruição. 
 Sabemos que muitos fundamentos humanistas vão ser destruídos e que parte do que 
muitas partes do corpo construíram vão desabar, porque não foi edificado sobre a rocha, 
Cristo, o Marido.  
 
C) Isolamento e desamparo  
 
O deserto foi feito para Satanás. Uma maldição terrível, e a intenção dele é levar 
qualquer um para lá. 
Características do Deserto (terra salgada): Pessoas isoladas dentro da congregação, 
sentindo-se desamparadas, dizem ter Deus ou que estão em Deus mas não têm 
experiências com Ele. Congregações  isoladas da vida do corpo é deserto . A pesar da 
luz estar manifesta, insiste em viver nas trevas do isolamento e do desamparo.  
 
Ex: O fariseu Nicodemos - Jo.3:1-2 

 
V.1 - E havia entre os fariseus um homem, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus.  
V.2 - Este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és Mestre, 
vindo de Deus; porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for 
com ele.  
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      Ele foi a Jesus escondido por medo dos religiosos. Ele tinha informações de Deus, 
sabia que Jesus vinha do Senhor, mas não compreendia o nascer de novo. Estava longe 
da luz, precisava se aproximar dela, pois ela estava manifesta. Questionado por Jesus   
 
Jo 3:9-10;  
v.9 - Nicodemos respondeu, e disse-lhe: Como pode ser isso?  
v.10 - Jesus respondeu, e disse-lhe: Tu és mestre de Israel, e não sabes isto? 
 
      Religioso que sabe mentalmente, tem muito conhecimento, tem zelo, mas sem 
entendimento, não experimenta, não recebe revelação no seu  espírito, tudo é mente, 
tudo tem que  ser lógico e aceitável humanamente. Estes não entendem o sopro de Deus 
e não se movem com o vento de Deus.  
Ex:  O Ateu - não experimenta a Deus. Não acha lógica na loucura da cruz, não há 
sentido em aborrecer  dia a dia  sua própria vida e vontade para viver o que o Deus 
homem Jesus, viveu Como crer em um absoluto cheio de verdades que transcendem a 
lógica? Ele quer o lugar seguro da lógica, nela ele confia e depende. Por isso vive no 
deserto humanista. 
Ex: Davi que buscava a Deus no deserto (Sl.63:1)  

“Ó DEUS, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei; a minha alma tem sede de ti; a 
minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água”; 
 Era dependente de Deus, como marido da sua alma quando passando pelo deserto 
desfrutou da sua Presença, desfrutou da sombra e atmosfera  do Santuário e desfrutou 
das finas  gorduras da mesa do banquete do Senhor na presença dos adversários . 
      Os abismos e a depressão do deserto são para os demônios morarem. E não para os 
filhos  de Deus, que circunstancialmente podem passar por lá, mas há um caminho para 
o povo de Deus no deserto.  
  
D) Vive enganada e sem entendimento espiritual 
 
Os. 4:11-12 
 
v.11 - A luxúria, e o vinho, e o mosto tiram o coração.  
v.12 - O meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito 
da luxúria os engana, e prostituem-se, apartando-se da sujeição do seu Deus.  
 
Os.2:16-18. 
 
v.16 - E naquele dia, diz o SENHOR, tu me chamarás: Meu marido; e não mais me 
chamarás: Meu senhor.  
v.17 - E da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses 
nomes.  
v.18 - E naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo, e com as aves do céu, 
e com os répteis da terra; e da terra quebrarei o arco, e a espada, e a guerra, e os farei 
deitar em segurança. 
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- Prostitui-se com o humanismo, mundanismo, amando o que há no mundo  e larga 

Deus.  
Muda os valores. Ter é mais importante que ser. Cada um vale o que tem e não o que é. 
Isto é; abandona os valores  da vida e de  Deus, que é Jesus. O engano diz que é certo 
pensar desta forma o certo, a verdade de Deus, virou errado e o errado, (mundanismo, 
humanismo, secularismo), virou certo. 
 
- Prostitui-se com o secularismo e larga Deus. 
Ir à congregação  só no domingo (cumprir "tabela") sem entendimento de que a vida da 
igreja é cada dia, domingo é fruto de cada dia. Sem entendimento de que a igreja somos 
nós e não o prédio onde a igreja reúne. Os homens de Deus são como empregados das 
congregações, profissionais da fé, tem uma visão empresarial. Com valores comerciais, 
concorrência, qualidade total, produtividade, leis de mercado, tem que agradar o cliente 
(o religioso, que busca o produto: realização pessoal, o pacote mais completo possível). 
Por isso pastores e congregações competem nas cidades e nações, não há a revelação 
de uma família com muitos irmãos semelhantes a Jesus para gloria de Deus Pai .  
 
Rm 8: 14-29 

 
14 Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. 
15 Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, 
mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Aba, Pai! 
16 O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus; 
17 e, se somos filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo; se 
é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. 
18 Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar 
com a glória que em nós há de ser revelada. 
19 Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. 
20 Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa 
daquele que a sujeitou, 
21 na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da 
corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. 
22 Porque sabemos que toda a criação, conjuntamente, geme e está com dores de parto 
até agora; 
23 e não só ela, mas até nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em 
nós mesmos, aguardando a nossa adoração, a saber, a redenção do nosso corpo. 
24 Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança; 
pois o que alguém vê, como o espera? 
25 Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. 
26 Do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza; porque não sabemos o 
que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com 
gemidos inexprimíveis. 
27 E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito: que ele, 
segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. 
28 E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, 
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 
29 Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à 
imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos; 
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Rm. 12:1,2 
 
v.1 - ROGO-VOS, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos 
corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.  
v.2 - E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação 
do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita 
vontade de Deus. 
 
- Prostitui-se com o culto à Instituição e larga Deus. 
O Corpo vivo é o  seu organismo vivo - A instituição tem o seu lugar, mas é para ser 
serva do organismo vivo. Só há um rebanho e um só pastor em cada cidade, os outros 
pastores são auxiliares do sumo Pastor Jesus e as ovelhas todas são dele. Instituições 
..., venham se render  ao Cabeça do Corpo vivo..! 
 
- Prostitui-se com a religião estéril  e larga Deus. 
Satisfaz-se com os rituais, programas..com a  muita formalidade e saem vazios, sem a 
vida de Deus, carentes.  
Am 8:13 – “Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede”. 

 
Is 51:20 -  Os teus filhos já desmaiaram, jazem nas esquinas de todas as ruas, como o 

antílope tomado na rede; cheios estão do furor do Senhor, e da repreensão do teu Deus. 
 
Is. 54:6-9 (mulher desamparada). O Espírito de engano diz , é certo! 
v.6 - Porque o SENHOR te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito; 
como a mulher da mocidade, que fora desprezada, diz o teu Deus.  
v.7 - Por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei;  
v.8 - Com um pouco de ira escondi a minha face de ti por um momento; mas com 
benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o SENHOR, o teu Redentor.  
v.9 - Porque isto será para mim como as águas de Noé; pois jurei que as águas de Noé 
não passariam mais sobre a terra; assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te 
repreenderei.  
 
 
 
CONCLUSÃO  : Deus esta falando, pare para ouvir! Tenho que parar por aqui, mas ele 
não. Continue a ouvi-lo, pois esta anunciando coisas grandes e ocultas que não 
sabemos, mas ele nos chama, quem tem sede, vem a mim e beba. Espero que estas 
linhas, tenham lhe ajudado a chegar mais perto da mesa Dele e tua fome tenha 
aumentado, mas principalmente, olhe para ele, para que se conheça na terra o seu 
caminho, busca a luz da sua face Sl 67. 
 Se quiser passe a outro discípulo estas linhas e ore, clame comigo, peça essa mudança 
e profetize sobre a nação  o arrependimento segundo Deus. 
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