
No domingo passado ministramos sobre cinco princípios de 
autoridade, inquebráveis, para todos os filhos de Deus que desejam 
ser alcançados pelas bênçãos do Pai, pois, esses princípios são 
como um caminho de pedras, colocadas de uma margem à outra de 
um rio caudaloso, de modo que, se quisermos andar em acordo 
com a vontade de Deus, temos que pisar somente sobre essas 
pedras, sem quebra-las, caso contrário, saímos da presença de 
Deus, somos arrastados correnteza abaixo e temos que recomeçar 
tudo de novo. 
 
Por que precisamos das bênçãos de Deus? Porque, além dos 

benefícios que nos trazem, as bênçãos de Deus concretizadas em 
nossa vida são a prova cabal de que Ele está conosco. Dão 
veracidade ao nosso testemunho de que conhecemos o Deus 
verdadeiro e que somos discípulos do Seu Filho, Jesus Cristo. 
 
Portanto, temos sim que desejar receber cada promessa que a 
Bíblia revela aos que são filhos do Deus Vivo. 
 
Todavia, temos que entender, que Deus sempre quer nos dá o 
melhor, o completo, porque Ele sempre faz o que é melhor e 
perfeito.  
 
Ef 3.20,21 - Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo 
infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, 
segundo o seu poder que opera em nós, 21 a esse seja a 
glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para 
todo o sempre. Amém. 
 
Is 55.8,9 -  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. 
 
Portanto, se Deus sempre tem o melhor, o completo e o perfeito 
para a nossa vida, é natural que, como um pai amoroso e 
cuidadoso, Ele queira antes, nos livrar de tudo aquilo a que muitas 
vezes nos apegamos como se fossem bênçãos completas, porque 
não discernimos que não passam de pedaços, de fragmentos que 
não nos permitem receber as verdadeiras bênçãos prometidas pela 
Palavra de Deus. 
 
Quando não entendemos isso, agimos como aquela criança que 
ganhou de presente uma bicicleta novinha, mas, prefere brincar 
com a caixa da bicicleta. 
 



O Que Deus nos Tira hoje, Sempre 
é Menor do que a Promessa que se Cumprirá 

 
01. Temos o exemplo de Adão 

Gn 2.18-23 - 18 Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o 
homem esteja só; far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. 
 
19 Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais o 
campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem, para ver 
como lhes chamaria; e tudo o que o homem chamou a todo ser 
vivente, isso foi o seu nome. 
 
20 Assim o homem deu nomes a todos os animais domésticos, 
às aves do céu e a todos os animais do campo; mas para o 
homem não se achava ajudadora idônea. 
 
21 Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o 
homem, e este adormeceu; tomou-lhe, então, uma das costelas, e 
fechou a carne em seu lugar; 
 
22 e da costela que o senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e 
a trouxe ao homem. 
 
23 Então disse o homem: Esta é agora osso dos meus ossos, e 
carne da minha carne; ela será chamada varoa, porquanto do 
varão foi tomada. 

 
Adão perdeu uma costela, mas recebeu Eva, sua companheira, a 
bênção completa. Porém, foi preciso Deus colocar Adão em 
profundo sono para tirar-lhe um pedaço, pois, certamente ele se 
recusaria, temendo a dor ou qualquer outra perda. 
 
Assim também acontece conosco, por não abrirmos mão daquilo 
que Deus está nos pedindo, porque é apenas um pedaço, um 
fragmento, muitas vezes apenas um arremedo da verdadeira 
bênção com a qual Ele quer nos alcançar. 
 
02. Temos o exemplo de Noé 

 
Gn 6.12-14 Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida; 
porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a 
terra. 

 
13 Então disse Deus a Noé: O fim de toda carne é chegado 
perante mim; porque a terra está cheia da violência dos homens; 
eis que os destruirei juntamente com a terra. 
 
14 Faze para ti uma arca de madeira de gôfer: farás 
compartimentos na arca, e a revestirás de betume por dentro e 
por fora. 



 
 

Gn 7.5-7 - E Noé fez segundo tudo o que o Senhor lhe ordenara. 
 
6 Tinha Noé seiscentos anos de idade, quando o dilúvio veio 
sobre a terra. 
 
7 Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres 
de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. 

 
 
Noé entregou para Deus 100 anos de sua vida e todos os seus 
recursos, unicamente pela fé em Sua promessa, mas recebeu de 
volta a salvação de sua família e toda a terra para povoar e 
governar.  
 
03. Temos o exemplo de Abraão 

Gn 22. 1-3 - 1 Sucedeu, depois destas coisas, que Deus provou a 
Abraão, dizendo-lhe: Abraão! E este respondeu: Eis-me aqui. 
 
2 Prosseguiu Deus: Toma agora teu filho; o teu único filho, 
Isaque, a quem amas; vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em 
holocausto sobre um dos montes que te hei de mostrar. 
 
3 Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo, albardou o seu 
jumento, e tomou consigo dois de seus moços e Isaque, seu 
filho; e, tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para ir ao 
lugar que Deus lhe dissera. 

 
Deus pediu a Abraão o seu filho Isaac e este não lhe negou. Abraão 
recebeu a revelação do Messias e tornou-se pai de uma grande 
nação. 
 
04. Temos o exemplo de José 

Gn 37.3,4 - Israel amava mais a José do que a todos os seus 
filhos, porque era filho da sua velhice; e fez-lhe uma túnica de 
várias cores. 
 
4 Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a 
todos eles, odiavam-no, e não lhe podiam falar pacificamente. 

 
Gn 37.23,24 e 28 - Logo que José chegou a seus irmãos, estes o 
despiram da sua túnica, a túnica de várias cores, que ele trazia; 
 
24 e tomando-o, lançaram-no na cova; mas a cova estava vazia, 
não havia água nela. 
 
28 Ao passarem os negociantes midianitas, tiraram José, 
alçando-o da cova, e venderam-no por vinte siclos de prata aos 
ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. 



Deus tirou de José muitos anos da sua liberdade e da sua 
juventude, mas em troca lhe deu poder para salvar seu povo da 
morte. 
 
05. Temos o exemplo da viúva de Serepta 

 
1 Rs 17.10-16 - Levantou-se, pois, e foi para Sarepta. 
Chegando ele à porta da cidade, eis que estava ali uma 
mulher viúva apanhando lenha; ele a chamou e lhe disse: 
Traze-me, peço-te, num vaso um pouco d'água, para eu 
beber. 
 
11 Quando ela ia buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me 
também um bocado de pão contigo. 
 
12 Ela, porém, respondeu: Vive o Senhor teu Deus, que não 
tenho nem um bolo, senão somente um punhado de farinha 
na vasilha, e um pouco de azeite na botija; e eis que estou 
apanhando uns dois gravetos, para ir prepará-lo para mim e 
para meu filho, a fim de que o comamos, e morramos. 
 
13 Ao que lhe disse Elias: Não temas; vai, faze como 
disseste; porém, faze disso primeiro para mim um bolo 
pequeno, e traze-mo aqui; depois o farás para ti e para teu 
filho. 
 
14 Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: A farinha da 
vasilha não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o 
dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. 
 
15 Ela foi e fez conforme a palavra de Elias; e assim 
comeram, ele, e ela e a sua casa, durante muitos dias. 
 
16 Da vasilha a farinha não se acabou, e da botija o azeite não 
faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara por 
intermédio de Elias. 

 
Deus lhe pediu o último recurso que possuía e ela não o negou. Ela 
pôde viver o milagre da multiplicação e da prosperidade em sua 
casa, em meio à grande crise. 
 
06. O maior exemplo é o de Jesus 

Mt 26.37,39 - Então foi Jesus com eles a um lugar chamado 
Getsêmane, e disse aos discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto 
eu vou ali orar. 
 
37 E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, 
começou a entristecer-se e a angustiar-se. 



 
38 Então lhes disse: A minha alma está triste até a morte; 
ficai aqui e vigiai comigo. 
 
39 E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em 
terra e orou, dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim 
este cálice; todavia, não seja como eu quero, mas como tu 
queres. 

 
Mt 28.16-18 - Partiram, pois, os onze discípulos para a 
Galiléia, para o monte onde Jesus lhes designara. 
 
17 Quando o viram, o adoraram; mas alguns duvidaram. 
 
18 E, aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: Foi-me 
dada toda a autoridade no céu e na terra. 

 
Deus lhe pediu a própria vida e Ele a entregou de forma humilhante, 
mas em troca, Jesus Cristo recebeu o nome que está acima de 
todos os nomes e todo o poder sobre tudo e sobre todos. 
 
Toda perda faz parte de um processo de preparação para 
recebermos a bênção completa 
 
Todos os que receberam a bênção completa, quando passaram 
pelo processo de perdas, se mantiveram ocupados com a obra do 
Senhor.  
 
É assim que deve ser. Devemos manter nossa mente e o nosso 
corpo empenhados em seguir com a vida, mas principalmente em 
fazer a obra de Deus, pois, enquanto cuidamos da Sua obra, Ele 
cuida da nossa vida, nossa família, nossos negócios e do nosso 
futuro.  
 
 
Conclusão: 
 
E você? O que Deus tem lhe pedido e você se recusa em abrir 
mão? Deus já lhe tirou algo que você julgava ou ainda julga ser 
muito importante e você murmurou ou murmura até hoje? 
 
Hoje é o dia que o Senhor preparou para te livrar de tudo o que é 
incompleto, para te entregar a bênção perfeita!  
 
Tão somente creia nEle! Entregue tudo nas mãos de Deus e deixe 
que o Senhor Jesus tome as rédeas da sua vida.  

 
 


