
O Poder dos que Clamam por Jesus 

 

O clamor pela presença e pelo agir de Deus é a grande saída para 
as nossas dificuldades. 

Deus é Pai e como Pai e Criador, tem prazer em prover Seus filhos, 
tem prazer em nos livrar, em nos curar e em nos guardar. 
 
Há tanta gente, mesmo dentro das igrejas, que estão aprisionadas e 
não conseguem sair da opressão do diabo, porque essas pessoas 
ainda não aprenderam a clamar pelo Senhor Jesus! 
 
Enquanto não aprendemos a nos humilhar para Deus em clamor, 
em jejuns e em súplicas, nos tornamos presas fáceis nas mãos do 
diabo. 
 
 
Adoni-Bezeque 
 
Há um rei cananeu, na Bíblia, que personifica a ação de satanás 
sobre as pessoas, quando as mantém em cativeiro: 
 
Jz 1.4-7 - Subiu, pois, Judá; e o Senhor lhes entregou nas mãos 
os cananeus e os perizeus; e bateram deles em Bezeque dez 
mil homens.5 Acharam em Bezeque a Adoni-Bezeque, e 
pelejaram contra ele; e bateram os cananeus e os perizeus. 
6 Mas Adoni-Bezeque fugiu; porém eles o perseguiram e, 
prendendo-o, cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos 
pés.7 Então disse Adoni-Bezeque: Setenta reis, com os dedos 
polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as 
migalhas debaixo da minha mesa; assim como eu fiz, assim 
Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém, e ali morreu. 
 
Esse rei cananeu, Adoni-Bezeque, não se contentava apenas em 
destruir os povos que conquistava, ele tinha que humilhar os reis 
vencidos e fazer deles seu troféu e objeto de intimidação dos seus 
súditos. 
 
Ele os inutilizava para a guerra e para o trabalho e os mantinha 
acorrentados debaixo da sua mesa, como cães. 
 
Do mesmo modo satanás age com as pessoas: 
 
Corta os polegares das mãos – É com as mãos que realizamos 
nossas obras e é com as mãos que entregamos presentes. Estar 
com as mão inutilizadas fala-nos de: 
  



a) Nos sentimos incapazes de fazer a obra de Deus. 
b) Nos sentimos incapazes de lutar contra o reino das trevas 

como soldados de Cristo. 
c) Nos sentimos indignos de oferecer a Deus nossas ofertas. 

 
Corta os polegares dos pés – É com os pés que caminhamos, 
corremos, avançamos, conquistamos territórios (Josué 1.3). Estar 
com os pés inutilizados nos fala de: 
 

a) Nosso andar se torna vacilante, sem equilíbrio, sem firmeza. 
b) Ficamos incapacitados de avançar, de enfrentar desafios. 
c) Por não termos firmeza, sempre procuramos atalhos mais 

fáceis, que nem sempre são de Deus. 
 
Faz apanhar migalhas debaixo de sua mesa – Nosso corpo 
precisa de comida e água diariamente para termos força para 
produzir, para avançar, para conquistar. Alimentar-se de migalhas 
fala-nos de: 
 

a) Viver com fome do bom alimento, sempre fracos, 
desanimados. 

b) Comer somente das misérias de satanás. 
c) Beber somente da água do mundo (Quanto mais bebermos do 

mundo, maior será a nossa sede). 
 
Adoni-Bezeque mantinha seus inimigos nesse estado para que 
nunca mais se levantassem contra ele. Essa é a mesma intenção 
de satanás. 
 
 
Reis e Sacerdotes para Deus 

 
Mas, a Palavra do Senhor deixa bem claro que os que estão em 
Cristo, são reis e sacerdotes, separados para a obra de Deus. E 
esta obra é libertar os cativos do império das trevas! 
 
Por isso, nunca devemos deixar que o nosso inimigo nos escravize 
a tal ponto. E se você encontra-se nessa condição, saiba que  O 
Senhor nosso Deus é o teu socorro. 
 
A Bíblia está repleta de exemplo de pessoas que clamaram por 
Deus e foram salvas, curadas, restauradas ou libertas. 
 
Quem clama de todo o coração, além de ser socorrido, pode 
contemplar o Senhor. Precisamos ver o Senhor e contemplá-lo na 
beleza da Sua santidade. 
 



Muitos de nós temos ouvido falar do Senhor, mas somente quando 
vemos a Deus temos nossa vida mudada. 
 
1 - Adão viu a Deus – Gn3.8 - E, ouvindo a voz do Senhor Deus, 
que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e 
sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do 
jardim. 
 
Quando vemos ao Senhor, nos enxergamos e temos a chance de 
nos arrepender. 

 
2 - Moisés viu a Deus e conheceu o grande EU SOU – Êx 3.2 
E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do 
meio duma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no 
fogo, e a sarça não se consumia; 
 
Quando vemos ao Senhor recebemos poder para vencer faraó 

 
 

3 - Jó viu o senhor e sua vida foi mudada – Jó 42.5,6 - Com os 
ouvidos eu ouvira falar de ti; mas agora te vêem os meus 
olhos.6 Pelo que me abomino, e me arrependo no pó e na 
cinza. 
 
Quando vemos o Senhor fazemos Dele a nossa justiça. 

 
 

4 - Jacó viu ao Senhor e se tornou Israel – Gn 32.27-30 
Perguntou-lhe, pois: Qual é o teu nome? E ele respondeu: 
Jacó.28 Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel; 
porque tens lutado com Deus e com os homens e tens 
prevalecido.29 Perguntou-lhe Jacó: Dize-me, peço-te, o teu 
nome. Respondeu o homem: Por que perguntas pelo meu 
nome? E ali o abençoou.30 Pelo que Jacó chamou ao lugar 
Peniel, dizendo: Porque tenho visto Deus face a face, e a minha 
vida foi preservada. 
 
Quando vemos o Senhor descobrimos o nosso propósito. 
 
 
5 - Saulo viu o Senhor e se tornou Paulo  
 

At 9.15-18 - Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para 
mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os 
gentios, e os reis, e os filhos de Israel;16 pois eu lhe mostrarei 
quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome.17 Partiu Ananias e 
entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o 
Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, 



enviou-me para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito 
Santo.18 Logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, 
e recuperou a vista: então, levantando-se, foi batizado. 
 
 
Quando vemos o Senhor somos feitos instrumentos de bênção nas 
suas mãos. Também, somos transformados. 
 
6 - Simão viu o Senhor e se tornou Pedro – pedregulho. 
 
Mt 16.17,18 - Disse-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão 
Barjonas, porque não foi carne e sangue que to revelou, mas 
meu Pai, que está nos céus.18 Pois também eu te digo que tu 
és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as 
portas do hades não prevalecerão contra ela; 
 
Quando vemos o Senhor naquilo em que éramos frágeis, nos 
tornamos fortes, pela graça do nosso testemunho. 
 
Ao receber o nome “Pedro”, Simão passou a compreender que fazia 
parte de uma Rocha maior, o Senhor Jesus, sobre quem a Igreja foi 
fundamentada. 
 
Além disso, as portas do inferno já não nos seduzem mais, pelo 
contrário, temos poder sobre elas. 
 
7 – João viu o Senhor e caiu como morto – Ap 1.17,18 - Quando 

o vi, caí a seus pés como morto; e ele pôs sobre mim a sua 
destra, dizendo: Não temas; eu sou o primeiro e o último,18 e o 
que vivo; fui morto, mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos 
séculos; e tenho as chaves da morte e do hades. 
 
Quando o vemos, entendemos o quanto Ele é grande e nós 
pequenos! O quanto Ele é poderoso e nós miseráveis! 
 
Todo orgulho e toda presunção de sermos alguma coisa dá lugar a 
um profundo arrependimento e submissão à vontade de Deus. 
 
 
Conclusão: 
 
Hoje você está recebendo a revelação de Deus sobre quem é o seu 
verdadeiro inimigo e o que ele tem feito em sua vida, mas, se você 
se humilhar diante de Deus e clamar pelo Senhor Jesus, sua vida 
será transformada e todo o choro se tornará em festa! 
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