
Somos cristãos evangélicos pela fé! 
 
É a nossa fé na Palavra de Deus e no Senhor Jesus que nos 
sustenta diante das tentações, diante das provações e diante das 
tribulações. 
 
Sem fé não conseguimos servir a Deus corretamente Hb 11.6 - Ora, 
sem fé é impossível agradar a Deus; porque é necessário que 
aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é 
galardoador dos que o buscam. 
 
É a nossa fé na presença de Cristo que nos dá vitória contra 
demônios e as obras do reino das trevas Mt 28.18-20 -  E, 
aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a 
autoridade no céu e na terra.19 Portanto ide, fazei discípulos de 
todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo;20 ensinando-os a observar todas as coisas que 
eu vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos os 
dias, até a consumação dos séculos. 
 
O crente vitorioso é aquele que crê, que cada promessa de Deus 
para nossa vida, se cumprirá a seu tempo! 
 
No entanto, existe um “câncer” em nossa alma chamado 
incredulidade. É a incredulidade, seja ela momentânea ou 
permanente, que tem sido a porta de entrada de muitos males em 
nossa vida, que atrasam a obra que Deus quer fazer através de 
nós. 
 

A Incredulidade do Crente 
 

Lucas 1.5-25 
Houve nos dias do Rei Herodes, rei da Judéia, um sacerdote 
chamado Zacarias, da turma de Abias; e sua mulher era 
descendente de Arão, e chamava-se Isabel.6 Ambos eram justos 
diante de Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos 
e preceitos do Senhor.7 Mas não tinham filhos, porque Isabel era 
estéril, e ambos avançados em idade. 
 
8 Ora, estando ele a exercer as funções sacerdotais perante Deus, 
na ordem da sua turma,9 segundo o costume do sacerdócio, coube-
lhe por sorte entrar no santuário do Senhor, para oferecer o 
incenso;10 e toda a multidão do povo orava da parte de fora, à hora 
do incenso. 
 
11 Apareceu-lhe, então, um anjo do Senhor, em pé à direita do altar 
do incenso.12 E Zacarias, vendo-o, ficou turbado, e o temor o 
assaltou.13 Mas o anjo lhe disse: Não temais, Zacarias; porque a 



tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e 
lhe porás o nome de João;14 e terás alegria e regozijo, e muitos se 
alegrarão com o seu nascimento;15 porque ele será grande diante 
do Senhor; não beberá vinho, nem bebida forte; e será cheio do 
Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe;16 converterá muitos 
dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus;17 irá adiante dele no 
espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos 
filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para 
o Senhor um povo apercebido. 
 
18 Disse então Zacarias ao anjo: Como terei certeza disso? Pois eu 
sou velho, e minha mulher também está avançada em idade. 
 
19 Ao que lhe respondeu o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante 
de Deus, e fui enviado para te falar e te dar estas boas novas;20 e 
eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas 
coisas aconteçam; porquanto não creste nas minhas palavras, que 
a seu tempo hão de cumprir-se. 
 
21 O povo estava esperando Zacarias, e se admirava da sua 
demora no santuário.22 Quando saiu, porém, não lhes podia falar, e 
perceberam que tivera uma visão no santuário. E falava-lhes por 
acenos, mas permanecia mudo.23 E, terminados os dias do seu 
ministério, voltou para casa. 
 
24 Depois desses dias Isabel, sua mulher, concebeu, e por cinco 
meses se ocultou, dizendo: 25 Assim me fez o Senhor nos dias em 
que atentou para mim, a fim de acabar com o meu opróbrio diante 
dos homens. 
 

Temos muito o que aprender com o crente Zacarias:  
 
- Era casado com uma descendente de Arão (o primeiro sumo-
sacerdote de Israel) (v.5). Portanto, alguém muito respeitado pela 
sua comunidade. 
 
- Era alguém justo e irrepreensível perante os olhos do Senhor 
(v.6). Isso nos fala de santidade. Era alguém, de fato, separado ao 
Senhor. 
 
- Sua mulher era estéril, por isso, até aqui ainda não tinham filhos 
(v.7). Mesmo os homens de Deus mais zelosos possuem alguma 
grande necessidade humana. 
  
- Era um homem de Deus, que servia ao Senhor como sacerdote no 
templo. Zacarias pertencia a turma dos que colocavam e 
queimavam o incenso sobre o altar do incenso (v.9).  
 



Quando se queimava o incenso, um perfume inconfundível invadia 
o tabernáculo. Esse incenso que era continuamente queimado 
dentro do templo, simbolizava a nossa adoração, o nosso louvor e 
nossas orações que devem ser contínuos e agradáveis perante o 
Senhor. 
 
Em Êxodo 30.34-36, Deus dá a Moisés a orientação de como seria 
a sua composição, o que, na verdade, nos traz grandes revelações 
sobre o que Deus requeria através daquele incenso e o que Ele 
continua requerendo de nós hoje, através das nossas orações e da 
nossa adoração: 
 
Estoraque: era uma planta, um arbusto que tinha certa resina 
odorífera. Extraído espontaneamente, suas folhas gotejam no chão.  
 
Isso significa que a nossa adoração, o nosso louvor, as nossas 
orações, devem ser espontâneos. Salmos 54:6 – “Eu te oferecerei 
voluntariamente sacrifícios; louvarei o teu nome, ó Senhor, 
porque é bom.” 
 
Salmos 110:3 – “O teu povo se apresentará voluntariamente no 
dia do teu poder, com santos ornamentos; como vindo do 
próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade.” 
 
Ônica: é também chamada de âmbar. Era extraída de um molusco 
marinho e após ser queimada exala um odor agradabilíssimo.  
 
Isso nos ensina que a nossa oração ou louvor devem partir das 
profundezas da alma. Salmos 130:1 – “Das profundezas a ti 
clamo, ó Senhor! 
 
Gálbano: era um arbusto do deserto. Suas folhas deviam ser 
quebradas e moídas para a extração do perfume.  
 
Significa que a adoração deve brotar de um coração quebrantado e 
contrito. Sl 51:17 – “Os sacrifícios para Deus são o espírito 
quebrantando; a um coração quebrantando e contrito não 
desprezarás, ó Deus.” 
 
Sl 34:18 – “Perto está o Senhor dos que têm o coração 
quebrantado e salva os contritos de espírito.” 
 
Assim, quando passamos pela moinha do Senhor, nossa adoração, 
louvor e oração sincera produzirão um perfume que agrada a Deus. 
 
Zacarias certamente conhecia o significado do seu ministério diante 
de Deus e dos homens.Todavia, nada disso o impediu de duvidar 



de que Deus poderia fazer o milagre que viria suprir a sua maior 
necessidade humana: gerar um filho! 
 
01 – Quando for Deus falando, creia que Ele sempre fará o 
melhor 11 Apareceu-lhe, então, um anjo do Senhor, em pé à direita 
do altar do incenso.12 E Zacarias, vendo-o, ficou turbado, e o temor 
o assaltou. 
 
Tudo o que Deus faz é perfeito!  
 
Mesmo quando Sua obra em nossa vida estiver nos moldando, 
trazendo dores e até algum embaraço, se deixarmos Ele completa-
la, no final ficará perfeita. 
 
Pare de ficar sofrendo feito “Perú de véspera” todas as vezes que 
Deus se manifestar a você. Seja por anjo, seja por sonho, seja por 
homens ou seja pela Sua Palavra! 
 
Nós não sabemos o que Deus tem preparado para o dia de 
amanhã: Is 55.8-11 - Porque os meus pensamentos não são os 
vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus 
caminhos, diz o Senhor.9 Porque, assim como o céu é mais 
alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do 
que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos 
do que os vossos pensamentos.10 Porque, assim como a 
chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas 
regam a terra, e a fazem produzir e brotar, para que dê semente 
ao semeador, e pão ao que come,11 assim será a palavra que 
sair da minha boca: ela não voltará para mim vazia, antes fará o 
que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. 
 
Nunca duvide da bondade e da sabedoria de Deus! 
 
A melhor atitude para o crente é dizer: “Fala-me Senhor e me 
submeterei à Sua vontade!” 
 
02 – A bênção que Deus promete é sempre clara e completa  
13 Mas o anjo lhe disse: Não temas, Zacarias; porque a tua oração 
foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe porás o 
nome de João;14 e terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão 
com o seu nascimento;15 porque ele será grande diante do Senhor; 
não beberá vinho, nem bebida forte; e será cheio do Espírito Santo 
já desde o ventre de sua mãe;16 converterá muitos dos filhos de 
Israel ao Senhor seu Deus;17 irá adiante dele no espírito e poder de 
Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes 
à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo 
apercebido. 
 



O anjo anunciou a Zacarias que seria um menino, deu-lhe o nome 
de João e ainda lhe revelou todo o propósito de Deus em sua vida. 
E de fato João Batista comprovou tudo o que Deus dissera. 
 
O coração de Deus não mudou! Esse continua sendo o modo dEle 
nos abençoar. 
 
Não se contente com “bênçãos incompletas”, pois elas não vêm de 
Deus. 
 
Gn 12.1-3 - Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da 
tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te 
mostrarei. 2 Eu farei de ti uma grande nação; abençoar-te-ei, e 
engrandecerei o teu nome; e tu, sê uma bênção. 3 Abençoarei 
aos que te abençoarem, e amaldiçoarei àquele que te 
amaldiçoar; e em ti serão benditas todas as famílias da terra. 
 
 
03 – Não seja incrédulo(a), pois a incredulidade trás 
consequências (v.20) e eis que ficarás mudo, e não poderás falar 
até o dia em que estas coisas aconteçam; porquanto não creste nas 
minhas palavras, que a seu tempo hão de cumprir-se. 
 
Zacarias ficou mudo por mais de nove meses. Para um sacerdote, 
responsável por anunciar a palavra de Deus, ficar mudo era uma 
das piores perdas. 
 
O mesmo pode acontecer com um crente que for incrédulo diante 
das promessas de Deus, poderá perder, ainda que 
temporariamente, algo de mais precioso em sua vida. 
 
O povo de Israel conquistou Canaã, como Deus prometera, mas por 
causa da incredulidade passou 40 anos no deserto. 
 
04 – Permaneça firme servindo a Deus e o mais Ele fará por 
você Lc 1.62-68 - E perguntaram por acenos ao pai como queria 
que se chamasse.63 E pedindo ele uma tabuinha, escreveu: 
Seu nome é João. E todos se admiraram.64 Imediatamente a 
boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou; louvando a Deus.65 
Então veio temor sobre todos os seus vizinhos; e em toda a 
região montanhosa da Judéia foram divulgadas todas estas 
coisas.66 E todos os que delas souberam as guardavam no 
coração, dizendo: Que virá a ser, então, este menino? Pois a 
mão do Senhor estava com ele.67 Zacarias, seu pai, ficou cheio 
do Espírito Santo e profetizou, dizendo:68 Bendito, seja o 
Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo... 
 



Mesmo tendo ficado mudo, Zacarias permaneceu servido ao 
Senhor, no templo e em casa. Guardou a fé em seu coração, como 
resultado: gerou o filho, voltou a falar e profetizou a respeito do 
Senhor Jesus o Cristo. 
 
Assim também se dá ao crente que permanece fiel a Deus, mesmo 
passando pelas provações. Sua vida se torna um testemunho do 
poder, da fidelidade e do amor de Deus para com os que nEle 
crerem. 
 
Josué e Calebe creram completamente em Deus e em Suas 
promessas, por isso, foram os únicos que permaneceram vivos de 
toda uma geração que saiu do Egito. Contemplaram os milagres e 
viveram o cumprimento da promessa do Senhor. 
 
Jamais devemos parar de servir ao Senhor, ainda que estejamos no 
meio das consequências da nossa incredulidade!  
 
Conclusão: O que você tem feito diante das promessas de Deus 
pra sua vida? Como você tem reagido diante da presença de Deus? 
Decida-se viver pela fé em Jesus Cristo! 


