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De pé, com o Senhor Jesus 

 
Lc 10 30-35 "Jesus prosseguiu, dizendo: Certo homem descia 

de Jerusalém para Jericó  e veio a cair em mãos de 
salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe 

causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o 
semimorto.  Casualmente, descia um sacerdote por aquele 

mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. 
 Semelhantemente, um levita  descia por aquele lugar e, vendo-

o, também passou de largo.  Certo samaritano, que seguia o 
seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se 
dele.  E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-

lhes óleo e vinho;  e, colocando-o sobre o seu próprio animal, 
levou-o para uma hospedaria e tratou dele.  No dia seguinte, 
tirou dois denários  e os entregou ao hospedeiro, dizendo: 

Cuida deste homem, e, se alguma coisa gastares a mais, eu to 
indenizarei quando voltar.” 

 
Quantas pessoas já vimos entregarem 
 a vida a Jesus. Pessoas que estiveram conosco por algum tempo, 
anos até. Algumas chegaram a servir a Deus como líderes ou no 
ministério de louvor, foram dizimistas e comprometidos com a 
igreja, mas, hoje estão afastadas dos caminhos de Deus, da fé, da 
igreja. 
 
Isso tem acontecido porque muitos não conseguem permanecer de 
pé diante de Deus nem uma semana, nem um mês, nem um ano, o 
tempo todo... 
 
Se confiarmos somente em nossas próprias forças, não 
conseguiremos ficar de pé a semana inteira, o mês inteiro, o ano 
inteiro, o tempo todo... 
 
Para o nosso Deus, nos ver estirados no chão permanentemente, é 
algo que o desagrada e entristece profundamente, pois, foi para 
ficássemos de pé que Ele enviou Jesus Cristo, seu Filho. 
 
Foi para isso que Cristo nasceu. Isto é o que deve ser celebrado no 
Natal: Mais um ano em que ficamos de pé, pela misericórdia de 
Deus, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo! 
 
Foi para que ficássemos de pé que Deus permitiu que Ele morresse 
naquela cruz. Por isso, na Ceia do Senhor celebramos a morte de 
Cristo.  
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Não foi prazeroso para Deus ver seu Filho martirizado pela dor e 
humilhado por nossos pecados. Mas foi o único caminho, o único 
meio para que ficássemos de pé. 
 
É bom e é necessário descobrirmos por que não ficamos  
de pé continuamente, para que haja arrependimento e confissão.  
Porém, é infinitamente melhor quando sabemos também, que Deus 
tem misericórdia suficiente para nos levantar. 
 
E quando é o Senhor quem nos levanta, há mudança de vida, de 
atitudes, de valores, de postura, de visão...porque ocorre o 
verdadeiro abandono do pecado ou do que nos impedia ficar de pé. 
 
Assim, se você vive esticado no chão, é preciso fazer a sua parte e 
deixar que Deus faça a dele, pois, o Senhor quer usar você, mas, 
desde que esteja de pé. 
 
A Bíblia trás exemplos de homens que caíram com o rosto em 
terra ao se encontrarem com a presença de Deus. Eles 
sentiram-se indignos, mas o Senhor lhes disse: Levanta-te! 
 
O profeta Ezequiel ao ter uma visão, ao ouvir a voz de Deus e 
sentir o Seu poder, à beira do rio Quebar, não resistiu e caiu com o 
rosto no chão, mas, o Espírito do Senhor o levantou e o pôs de pé. 
Ez 2.1-2 "Esta voz me disse: Filho do homem,  põe-te em pé, e 
falarei contigo. Então, entrou em mim o Espírito, quando falava 
comigo, e me pôs em pé,  e ouvi o que me falava." 
 
 
O profeta Daniel, depois de receber a estranha visão do carneiro e 
do bode, caiu com o rosto em terra e o anjo Gabriel veio e o colocou 
de pé. Dn 8.16-18 "E ouvi uma voz de homem de entre as 
margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel,  dá a entender a 
este a visão. Veio, pois, para perto donde eu estava; ao chegar 
ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra; 
mas ele me disse: Entende, filho do homem, pois esta visão se 
refere ao tempo do fim.  Falava ele comigo quando caí sem 
sentidos, rosto em terra; ele, porém, me tocou e me pôs em pé 
no lugar onde eu me achava;" 
 
O profeta Habacuqe, após declarar que não pôde ficar de pé, 
porque tinha perdido todas as forças nas pernas, louva ao Senhor e 
O declara como a sua fortaleza.   Hc 3.16-19  “Ouvi-o, e o meu 
íntimo se comoveu,  à sua voz, tremeram os meus lábios;  
entrou a podridão nos meus ossos,  e os joelhos me vacilaram, 
 pois, em silêncio, devo esperar o dia da angústia que virá 
contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não 
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floresça,  nem haja fruto na vide;  o produto da oliveira minta, 
 e os campos não produzam mantimento;  as ovelhas sejam 
arrebatadas do aprisco,  e nos currais não haja gado,  todavia, 
eu me alegro no Senhor,  exulto no Deus da minha salvação.  O 
Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os 
da corça, e me faz andar altaneiramente. .." 
 
Na ocasião da transfiguração de Jesus, Pedro Tiago e João 
ficaram com tanto medo, que se ajoelharam e encostaram o rosto 
no chão após ouvirem a voz de Deus. Então, Jesus veio e tocando 
neles disse: “Levantem e não tenham medo!”  Mt 17.3-8 "E eis que 
lhes apareceram Moisés e Elias,  falando com ele.  Então, disse 
Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui; se queres, farei 
aqui três tendas; uma será tua, outra para Moisés, outra para 
Elias.  Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa  os 
envolveu; e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o 
meu Filho amado, em quem me comprazo; a ele ouvi.  Ouvindo-
a os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. 
 Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos 
e não temais!  Então, eles, levantando os olhos, a ninguém 
viram, senão Jesus. " 
 
A nenhum desses seis homens, a Bíblia acusa de estar em pecado, 
mas, mesmo assim sentiram-se indignos diante da grandeza e da 
pureza de Deus, ao ponto de se lançarem ao chão, por medo. 
 
Todavia, o Senhor deixa bem claro que Ele sempre porá de pé 
aqueles a quem Ele usa ou usará em sua obra. 
 
 
Foi impossível para Saulo não cair no chão ao ver Jesus 
ressuscitado, no momento da sua conversão. No entanto, não foi 
possível para ele levantar-se sozinho, a despeito de ser um homem 
determinado, voluntarioso e líder nato.  At 9.3-7 - "Seguindo ele 
estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma 
luz do céu brilhou ao seu redor,  e, caindo por terra, ouviu uma 
voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues?  Ele 
perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou 
Jesus, a quem tu persegues;  mas levanta-te e entra na cidade, 
onde te dirão o que te convém fazer.  Os seus companheiros de 
viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, 
contudo, ninguém." 
 
O Levantador é o Senhor Jesus, que veio para “buscar e salvar o 
que está perdido” ou o que está estatelado no chão. 
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Mas o Senhor Jesus não veio para levantar somente os incrédulos, 
os pecadores não salvos, os ímpios. Ele veio para levantar também 
aos crentes que não conseguem ficar de pé a semana inteira, o 
mês inteiro, o ano inteiro, o tempo todo! 
 
Ele veio para nos levantar assim como levantou dois grandes 
adoradores de Israel: Levantou Davi depois de adulterar e Asafe 
em sua crise de fé. Ambos reis de Israel. 
 
Jesus quer nos levantar assim como levantou a Pedro depois de 
sua tríplice negação. 
 
Aquele que cai com o rosto em terra, às vezes está derrotado e 
oprimido pelo pecado, pelo desânimo, pela vergonha, pela 
enfermidade, pelo álcool, pelas drogas, pela pornografia, pelo 
complexo de inferioridade, pela incredulidade. 
 
À semelhança daquele que, quase morto, estava caído na estrada 
para Jericó, vítima de um assalto, você precisa saber que “O 
Senhor levanta os que caem” Sl 146.8. 
 
Conclusão: Deixe o Espírito Santo entrar em você e te colocar de 
pé outras e outras vezes... Ele pode fazer isso hoje!  


