
Fazendo a Obra de Deus 
com Paixão e Compaixão

Mt 22.34-40

Os fariseus, quando souberam, que ele fizera emudecer os 
saduceus, reuniram-se todos;

35 e um deles, doutor da lei, para o experimentar, interrogou-
o, dizendo:

36 Mestre, qual é o grande mandamento na lei?
37 Respondeu-lhe Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus de 

todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu 
entendimento.

38 Este é o grande e primeiro mandamento.
39 E o segundo, semelhante a este, é: Amarás ao teu próximo 

como a ti mesmo.
40 Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os 

profetas.

Grandes mudanças acontecem, geralmente, quando somos 
pressionados por algum fator externo ou interno. Quando algo faz 
nascer em nosso coração o desejo de avançar, de crescer, de 
expandir.

Em relação à obra de Deus não é diferente. Jamais poderemos 
ficar estagnados, sob pena de perdermos toda unção que um dia 
foi derramada sobre nós, para darmos início a esse ministério que 
se consolidou e é crescente.

Para não ficarmos estagnados, sem unção, nos perguntando “ser 
crente é só isso?, precisamos cumprir os mandamentos mais 
importantes:

1º. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda 
a tua alma, e de todo o teu entendimento... Este é o maior e 
mais importante.

Não consigo imaginar como é fazer a obra de Deus sem paixão, 
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porque a paixão é o sentimento que impulsiona os atos ousados. 
Atos que sem paixão pareceriam loucura.

É a paixão que nos impulsiona a avançar, desbravar, conquistar, 
construir, fazer o que ninguém fez ou poucos fizeram. 

E quando essa paixão é direcionada a Deus e por Deus, ninguém 
impede que os nossos frutos sejam permanentes.

Por que amar a Deus vem em primeiro lugar?

Porque Deus é quem retém todos os recursos de que precisamos. 
Toda sabedoria, todo poder, toda unção, toda provisão financeira, 
toda provisão emocional, etc... 

Então, se o meu amor estiver voltado em primeiro lugar a Ele, 
jamais ficarei desamparado ou confuso ou desanimado. 1 Pe 2.4-6  
e, chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada, na verdade, 
pelos homens, mas, para com Deus eleita e preciosa,5 vós 
também, quais pedras vivas, sois edificados como casa 
espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes 
sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo.6 Por 
isso, na Escritura se diz: Eis que ponho em Sião uma principal 
pedra angular, eleita e preciosa; e quem nela crer não será 
confundido.

Aqueles que fazem a obra de Deus sem paixão, olham demais para 
os riscos e os obstáculos, tirando os olhos daquele que é o autor e 
consumador da fé. Ficam presos num emaranhado de sonhos e 
planos que nunca se realizarão. 

Não devemos ser inconsequentes e sair fazendo tudo o que vier 
em nossa mente, porém, se o nosso coração estiver 
completamente em Deus, o Espírito Santo nos guiará sempre 
dentro da Sua perfeita vontade.

Um outro aspecto que envolve nosso amor, primeiro a Deus e 
ao nosso Senhor Jesus Cristo, é o da honra.
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Até a mais tenra criança conhece um princípio que envolve a 
honra: Honramos em primeiro lugar aqueles a quem mais amamos. 

Quando amamos a Deus em primeiro lugar, queremos sempre 
honra-lo: 
- Nos santificamos para Ele. 
- Nos guardamos para Ele. 
- Não trocamos a Sua bênção por qualquer prato de lentilhas que 
nos ofereçam. 
- Amamos estar na presença de Deus. 
- Desejamos saber constantemente o que diz a Sua Palavra, 
- Ficamos felizes e realizados todas as vezes que fazemos a Sua 
obra.

2º. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo...

Se amar a Deus exige paixão, amar ao próximo exige compaixão.
Compaixão é sentir a dor do outro e desejar tirá-lo de tal situação.

Quando uma igreja está decidida a submeter-se a mudanças 
grandes e radicais, com o propósito de ganhar mais vidas para o 
Senhor, isso significa que o coração desta igreja já está cheio de 
compaixão. 

Compaixão pelos pedidos é a base mais nobre do evangelismo, 
pois, a maior bondade que uma pessoa pode fazer por outra é 
trazê-la a Cristo. Todo dinheiro que possamos dar, toda assistência 
que possamos prestar, todo recurso que possamos investir em 
alguém, um dia terá fim, mas a salvação em Cristo será eterna.

Quando o Senhor Jesus entra na vida de alguém, tendo total 
liberdade de agir: 
- Cadeias espirituais são quebradas.
- Demônios de qualquer origem (familiares ou oriundos de pactos) 
são derrotados.
- Maldições são quebradas.
- Famílias inteiras são restauradas.
- Há mudança na história de gerações inteiras.
- Aquele que ganhava a vida ilicitamente passa a viver com 
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honestidade.
- Aquele que vivia revolto em contendas e causando inimizades, 
passa a ser alguém que promove a paz e a reconciliação.
- Há mudança de caráter e de valores.

A oração dos que cumprem desses mandamentos

A vontade de Deus é o nosso sucesso e crescimento. Ninguém 
torce mais pelo ser humano do que Ele! 

Imagine então quando nos tornamos filhos obedientes e passamos 
a honrá-lo.

A Bíblia menciona um homem, chamado Jabez, cujo significado é 
“Dor”. Alguém até escreveu um livro sobre esse homem e sua 
oração a Deus. 

Jabez nos ensina como devem orar todos aqueles que amam o 
Senhor e se esforçam em fazer Sua obra:

1 Cr 4.9,10 - Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos (sua 
mãe lhe pusera o nome de Jabes, dizendo: Porquanto com 
dores o dei à luz)..10 Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: 
Oh Deus! Me abençoe muitíssimo, e estendas os meus termos; 
que a tua mão seja comigo e faças que do mal eu não seja 
afligido! E Deus lhe concedeu o que lhe pedira.

01. Oh Deus! Me abençoe muitíssimo 

Isso expressa o sentimento de alguém que crê no Deus de 
milagres, no Deus do impossível. Muitíssimo = Muito, muito, muito 
(em todas as áreas da vida).

Abençoar, no sentido bíblico, significa conceder um favor 
sobrenatural para prosperar. Ao clamarmos pela bênção de Deus 
estamos pedindo por algo que não poderíamos conseguir com o 
nosso próprio esforço.
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A bênção nada mais é do que a perfeita vontade de Deus sendo 
feita em nossa vida. Orar pela bênção é orar para que o desejo de 
Deus se cumpra.

Mt 7. 7 Pedí, e dar-se-vos-á; buscai, e achareis; batei e abrir-se-
vos-á. 8 Pois todo o que pede, recebe; e quem busca, acha; e 
ao que bate, abrir-se-lhe-á. 9 Ou qual dentre vós é o homem 
que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? 10 Ou, se 
lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? 11 Se vós, pois, sendo 
maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais 
vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhas 
pedirem?

Mas o que acontece se não pedimos?

Tiago 4.2b diz...Nada tendes, porque não pedis...

Muitos temem pedir, mas é a vontade de Deus o nosso sucesso e 
crescimento.

02. E estendas os meus termos

Se você toca um negócio de acordo com princípios bíblicos, o 
próprio Deus espera que você peça para alargar seu território. Seu 
negócio é seu território.

Do ponto de vista espiritual significa pedir um ministério maior, uma 
oportunidade para alcançar mais território para o Reino de Deus. O 
Senhor quer que os talentos sejam multiplicados.

Independentemente de quais sejam nossos dons ou formação, a 
vontade de Deus é que realizemos sua obra na terra e cresçamos 
em influência e bênção sobre outros.

Se você pedir honesta e intensamente a oportunidade de ter mais 
influência e responsabilidade, Deus vai colocar muitas pessoas em 
seu caminho para serem ministradas. Células serão multiplicadas. 
Igrejas serão estabelecidas e o reino de Deus se expandirá.
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03. Que a tua mão seja comigo

O termo bíblico “a mão do Senhor” expressa o poder e a presença 
de Deus na vida do seu povo.

Deus quer nos abençoar, mas ele não removerá a sensação de 
incapacidade. É esta sensação que nos leva a orar e depender do 
seu poder sobrenatural. 

Somos convidados a viver um tipo de vida que seria um fracasso 
garantido se não fosse a intervenção do poder de Deus.
At 11.21 - E a mão do Senhor era com eles, e grande número 
creu e se converteu ao Senhor.

A mão de Deus sobre nós nada mais é que o enchimento do Espírito 
Santo.

04. Que do mal eu não seja afligido

Na medida em que recebemos a bênção de Deus e alargamos o 
nosso território, adivinhe de quem é o terreno que estamos 
invadindo? Não tem como alargar fronteiras sem tomar espaço do 
maligno. 

Primeiro pedimos a mão de Deus para suprir as nossas fraquezas, 
mas agora precisamos pedir por proteção sobrenatural contra 
Satanás. 

Jesus nos ensinou a orar dizendo: “e não nos deixes cair em 
tentação; mas livra-nos do mal.” É sábio pedir para ficar longe de 
tentações desnecessárias em vez de tentar vencê-las.

Porém, haverá momentos, que você deverá enfrentar o maligno 
porque você desferirá um ataque contra o território dele. Nesses 
momentos precisamos usar as armas da nossa milícia. II Co 10:4 
pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas 
poderosas em Deus, para demolição de fortalezas;
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Conclusão: ...E Deus lhe concedera o que lhe pedira.

Hoje pode ser o dia mais importante da sua vida. Passe a amar a 
Cristo mais que tudo, a ter compaixão pelos perdidos e a orar todos 
os dias como filho de Deus, comprometido com a Sua obra!
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