
ADMIRAMOS O PODER!

Certamente você já observou como os homens são 
influenciados pelo poder, como o apreciam e gostam dele. Com 
infatigável esforço eles se lançam na intensa atividade de obtê-lo 
e, às vezes, a qualquer custo! “Eles têm sede de poder”, dizemos. De 
fato, temos uma incessante tendência natural de possuí-lo!

Onde quer que o poder se manifeste, há sempre uma 
enormidade de fãs. Quase todos, de alguma maneira, não só 
admiramos o poder, como também o aplaudimos. Somos quase 
unânimes em prestigiá-lo em qualquer de suas formas: 
financeiro, físico, mental, político ou espiritual, pois os que detêm 
poder dominam, governam e controlam a sociedade.

Um homem rico, ou famoso, está sempre rodeado de 
admiradores, que se sentem orgulhosos, apenas pelo fato de 
poderem relacionar-se com ele, de conhecê-lo; mesmo de saber de 
alguns detalhes de sua vida e privacidade.

Veja como um atleta muito ágil faz vibrar as multidões! 
Ficamos admirados quando vemos músculos vigorosos, quer seja 
num homem ou mesmo num animal. Até um potente objeto, 
super veloz, cativa a atenção humana. Uma máquina rápida e 



poderosa nos encanta e sentimo-nos atraídos também por um 
potente computador. As forças armadas, riquezas ou realizações 
científicas são motivos de orgulho para uma nação.

A MAIS PERIGOSA DAS ARMADILHAS!
Na verdade, foi o próprio Deus quem implantou, em nosso 

coração, um fascinante desejo por uma determinada categoria de 
poder. Lamentavelmente, muitos têm tomado um frustrante 
desvio nessa busca: almejaram ocupar posições em que pudessem 
ser considerados superiores aos outros e dominá-los.

Passaram a acreditar que satisfariam o desejo divino se 
obtivessem riqueza, prestígio, fama ou celebridade. Constataram, 
porém, que a posse desses meios não lhes preencheu aquele 
desejo! Apenas viram-se saboreando o gosto ranço do egoísmo.

Sentiram-se frustrados, e enganados, ao perceber que a 
satisfação, proporcionada por eles, é apenas fugaz, dura 
pouquíssimo tempo. Caíram na enganosa armadilha do ego. Algo 
semelhante a beber água salgada a fim de matar a sede! O poder 
egoísta fê-los provar da amargura da desilusão, como o poeta 
reconheceu quanto à felicidade:

“Existe, sim, mas não a alcançamos,
Porque está sempre apenas onde a pomos,
E nunca a pomos onde nós estamos.” (Vicente de Carvalho).

COMO ESTÁ VOCÊ SITUADO NESSE CONTEXTO?
Está você, por ventura, também sendo governando pelo seu 

ego? Vamos fazer um pequeno check-up, um teste? Que respostas 
dá você às seguintes perguntas?

1) É a riqueza mais aprazível que a pobreza? 
2) Tem a vitória sabor mais delicioso que a derrota? 
3) Preocupa-se com o ter menos do que o outro?
4) Tem receio de perder o que possui?
5) Acontece, às vezes, algo que perturba sua paz?
6) Sente-se incomodado pela preferência ou sucesso de outrem?
7) Sente-se alegre quando acontece algum mal [ou algo mau] a 

alguém que odeia você?  
Se, a alguma dessas perguntas, sua resposta foi 'sim', então 

você será mais livre após remover a causa: os ventos do acaso 
ainda o governam! Seu ego ainda o está dominando! Mas existe 
um poder capaz de vencê-lo! Há apenas um único poder, capaz de 
governar nosso ego, nossa índole, nosso gênio, nossa natureza 
humana pecaminosa, com suas tendências ao mal  hereditárias e 
cultivadas, com seus gostos, desejos, paixões, vontades ou  
pensamentos, que podem até nos agradar; mas se cedermos a eles, 
ofenderíamos a Deus! Ser tentado não é ainda pecado! Tg. 1.13-15.

Ceder ao ego é a fonte de toda infelicidade e pecado! É aqui que 
reside o nosso problema. Então, é necessário aprender a dominá-
lo! É imprescindível e constitui-se no mais desafiante e no mais 
promissor e vantajoso objetivo da vida. “Ser vagaroso em irar-se 
[ficar brabo] é melhor do que ser um herói de guerra; e dominar-se a si 
mesmo [a seu ego] vale mais do que conquistar uma cidade.” (Prov. 
16.32). Mas não há, em você mesmo, poder algum para tanto! É 



necessário conhecer e aprender a valer-se do poder divino! “O 
evangelho é o poder de Deus.” (Rom. 1.16).

ALGUNS EXEMPLOS ADMIRÁVEIS!
Alguém, 'morto para seu ego', isto é, aquele que não mais 

permite que as suas paixões o governem, diz 'não' a todas aquelas 
perguntas! Atente para o testemunho de um desses: 'Não me 
alegrei por serem grandes os meus bens ou com o fato de minha mão ter 
entesourado muito.' Considere também este seu sentimento: 'Não 
me alegrei com a ruína do que me tem ódio, nem exultei por ter ele sido 

 assaltado pela desventura.' (Jó 31.25,29). Nobreza, não?
Eis o que um outro desses campeões escreveu: 'Pelo que sinto 

prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, 
nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que 
sou forte.' Não se trata de alguém que se deleita com o próprio 
sofrimento. Não! Ouça novamente esse especialista em poder: 
'Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.' (São Paulo, em 

a
2  Cor. 12.10; Filipenses 4.11). 

Não é fantástico? Como conseguiram eles um tão elevado nível 
de domínio próprio? Qual é a 'escada' que lhes possibilitou subir 
tão alto? Você está prestes a conhecê-la! Acredite que todos, os 
que absorverem e praticarem os ensinamentos contidos neste 
folheto, conseguirão o mesmo. ‘Se estes e aqueles, por que não eu?’

Lembre-se de que “Não vos sobreveio tentação que não fosse 
humana; mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das 
vossas forças; pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá 
livramento, de sorte que as possais suportar.” (1º Cor. 10.13). Eis uma 
ilustração, usada por Cristo, a respeito daquele poder divino, que 
pode nos transformar em pessoas vitoriosas! 

  O QUE JESUS ENSINOU A RESPEITO?

“O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e 
escondeu em três medidas de farinha, até ficar tudo levedado.” (Mateus 
13.33). 

Observe que o fermento é capaz de levedar toda a massa e não 
apenas uma parte. A farinha apenas 'colabora', submetendo-se ao 
poder do fermento! Mas, como a farinha não pode levedar-se por 
si própria, também o homem não pode transformar a si próprio 
pelo exercício de sua vontade, forçando-se a agir corretamente. 
Tentar tal feito, equivaleria a tentar erguer-se, puxando os 
próprios cabelos! Seria esperar que uma folha conseguisse não 
balançar, sob uma forte ventania.

A alteração pode ser feita unicamente por um poder externo, 
introduzido em sua mente, assim como o fermento na farinha!  A 
possante energia renovadora vem de fora. Vem do único que a 
tem: Deus! Ninguém é tão vil, tão depravado ou tão decaído, que 
esteja além do alcance desse poder. Os que quiserem ser 
poderosos, vitoriosos sobre sua índole, seu gênio, seu ego, 
precisam submeter-se à atuação do 'fermento' divino! Não há 
outro meio! 

_Qualquer mudança de um ato costumeiro  por exemplo: 
 _ irritar-se, comer em demasia, fumar, beber, etc. precisa vir de 



dentro para fora. Tentar o inverso, seria forçar a nossa natureza 
humana a agir corretamente ... não funciona! Não produz os 
efeitos desejados. Poderá até produzir efeitos externos, mas lá, no 
interior, os fogos dos desejos e das emoções não foram, de fato, 
apagados! É ineficiente!

APENAS TEORIA É INSUFICIENTE?

O homem torna-se realmente vitorioso apenas quando o fogo 
_interior for extinto. Se isso acontecer  e quando, efetivamente, 

_acontecer  é que o homem obedece de coração. Antes disso, é só 
aparência!

Conhece você alguém que freqüenta com sinceridade uma 
igreja, que ora com singeleza de coração, que estuda e medita 
sobre a Palavra de Deus, e, mesmo assim continua, por exemplo, 
com o 'estopim curto'? Ele é sincero em sua crença; mas, por 
possuir apenas a teoria da verdade bíblica, seu gênio é ainda 
incontrolável. Não interiorizou a verdade bíblica, por isso, é ainda 
um derrotado. 

Por não saber como evitá-lo, mesmo sem querer, facilmente se 
irrita com os da sua família; e pratica outros atos ofensivos a Deus. 
Em sua vida, vemos que Rom. 6.12 ainda não está se cumprindo: 
“Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que 
obedeçais às suas paixões.” Por não ter aprendido a introduzir o 
'fermento nas três medidas de farinha', não progrediu na sua 
conversão. 

Quando o 'fermento divino' opera em nosso coração: as nossas 
tendências ao mal, herdadas e cultivadas, são subjugadas 
naturalmente. Ele regula a nossa vontade, os nossos sentimentos, 
desejos e impulsos. Torna a nossa índole amável a todos. Vitória!

  O QUE O 'FERMENTO' SIMBOLIZA?

 “Santifica-os na verdade, a Tua Palavra é a verdade.” (João 17.17).  
“Enviou-lhes a Sua Palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era 
mortal.” (Salmo 107.20).

“O fermento da verdade não produz espírito de rivalidade, amor à 
ambição, desejo de primazia.” Ele “opera uma transformação no homem 
todo, tornando o áspero polido, o rude gentil, o egoísta generoso. Por ele o 
corrupto é purificado,” “conformando-nos em corpo, alma e espírito à 

 1Sua [de Deus] imagem.”  
Considere que (1) é o “fermento da verdade” que nos sara; (2) “a 

Tua Palavra é a verdade”. (3) Logo o “fermento da verdade” [Verdade 
= Palavra] equivale ao “fermento da Palavra”! 

Concluímos, assim, que o 'fermento', nesta parábola, simboliza 
o poder criador da Palavra de Deus. De fato, para criar o mundo, 
Deus simplesmente falou! E Sua palavra, no ato, criou do nada, 
tudo o que vemos. E esse mesmo poder criador ainda existe em 
Sua palavra! Essa força onipotente pode manifestar-se em você, 
tornando-o realmente poderoso! Um homem 'segundo o coração de 
Deus'!

COMO INTRODUZIR O “FERMENTO” EM NÓS?
Não basta uma vida devocional eficaz, a saber:

1 Ellen G. White, Parábolas de Jesus, p. 101-102. Ênfases acrescentadas.



1) Manter três períodos diários de oração particular. [Salmo 
55.17; Daniel 6.10];

2) Uma hora diária de meditação bíblica sobre a vida de Jesus;

3) Culto familiar de manhã e à noite;
4) Desenvolver o hábito de manter a mente em ininterrupta 

comunão com Deus [1ª Tessalonicenses 5.17];
5) Assídua frequencia à igreja;
6) Envolvimento pessoal em auxiliar o seu semelhante.

O 'fermento divino' é introduzido, em nós, quando seguimos o 
exemplo de Cristo em citar a Bíblia com fé, na hora da tentação. 
Certamente o amigo já reparou que, para toda e qualquer 
tentação, Jesus tinha uma única resposta: “Está escrito”! (Mateus 
4.1-11). Ao citá-la com fé em Seu poder criador, o 'fermento da 
Palavra' leveda toda a 'farinha', instantaneamente, criando em nós o 
conteúdo mencionado. 

Então, quando você lê ou ouve que a Palavra de Deus está lhe 
recomendando a fazer isto ou aquilo, não deveria entender que é 
para você mesmo realizá-lo, sozinho. Você é apenas a 'farinha'! 
Esta não pode levedar-se por si própria. Deve, antes, entender que 
todo o mandamento, que se encontra na Bíblia, é nada mais, nada 
menos que uma promessa divina! A fé no poder da Palavra lhe 
dará a vitória!

Se, no momento da tentação, você citar a Palavra, com fé em Seu 
poder divino, ela criará em sua mente o conteúdo daquele 
mandamento. Por exemplo: Se alguém deseja vencer o 'estopim 
curto', bastaria citar com fé: “Está escrito: Não matarás.” E a vitória, 
sobre o nervosismo, será dele, instantaneamente! Se tentado a 
mentir, você poderia citar: “Não dirás falso testemunho”, a fim de 
ser vitorioso sobre a falsidade! Simples! Mateus 21.21-22. E 
funciona! 

Como sabemos, os atos repetitivos formam um hábito; e os 
hábitos formam o caráter. E esse determina o nosso destino eterno! 
Em cerca de 21 dias, é-nos possível alterar um hábito. Mudando 
os hábitos, muda-se o caráter. E a vitória está ganha! Pela fé na 
Palavra [Jesus]! 

Para esse fim, o incentivo de São Paulo continua atual e ainda 
válido para todos nós: “Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à 
Palavra da Sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre 
todos os que são santificados.” (Atos 20.32). Lembre-se que “A lei do 
Senhor é perfeita e restaura a alma”, realmente! (Sl. 19.7). “Tende bom 
ânimo, Eu venci o mundo.”  (João 16.33). Assim:

PARCERIA BEM-SUCEDIDA!
“Deve o homem fazer veementes esforços para vencer o que o impede 

de alcançar a perfeição. Mas, para alcançar êxito, ele depende 
inteiramente de Deus. Por si mesmos, os esforços humanos não são 
suficientes. Sem a ajuda do poder divino ele de nada vale. Deus age e o 



homem também. A resistência à tentação deve partir do homem, que, por 
 2sua vez, deve obter de Deus o poder.” Esse conjunto pode e deve 

vencer!
Se mantiver uma vida devocional eficaz, e introduzir em você o 

'fermento da Palavra', terá aprendido a unir sua fraca vontade com 
a onipotente vontade do Criador! E a resultante da união dessas 
duas vontades é uma vontade igualmente onipotente. Então sua 
vida pode tornar-se um espelho de Isaías 45.24: “De mim se dirá: 
Deveras no Senhor, há justiça e força.”

VIVENDO SOB A NOVA ALIANÇA! 

Viver, sob a Antiga Aliança, significa pretender vencer, por suas 
próprias forças, isto é: sem citar a Palavra! Esse engano foi 
expresso assim: “Tudo o que o Senhor falou, faremos e obedeceremos.” 
(Êxodo 24.7; 19.8). A tentativa de formar um caráter cristão 
apenas pelas próprias forças, sem introduzir o 'fermento', 'gera 
para escravidão' do pecado, isto é, faz permanecer sob o domínio 
dele; não há vitória! Gálatas 4.21-31. Significa ‘andar segundo a 
carne’. (Rom. 8.4). São as ‘obras da lei’, condenadas em Rom. 3.23. É 
legalismo! A esse respeito, Jesus nos advertiu: 'Sem Mim, [i. é: sem 
a Minha Palavra] vocês não podem fazer coisa alguma.' (João 15.5).

Por outro lado, enfrentar toda e qualquer tentação com a 
'espada do Espírito, que é a Palavra de Deus' (Efésios 6.17), significa 
viver na Nova Aliança, que gera para liberdade do pecado! São as 
‘obras da fé’, aprovadas em Tiago 2.24. Significa entrar no ‘descanso’ 
de Deus. Hebreus 4. Significa co-participar 'da natureza divina'. (2ª 
Pedro 1.4). Significa andar 'segundo o Espírito' ou 'no Espírito'. 
(Rom. 8.4; Gál. 5.16). Assim Deus poderá manifestar Sua 
onipotência no frágil ser humano, em nós. 

Poderá assim governar seu ego, sua índole, seu gênio, as 
tendências ao mal de sua natureza humana. Fácil! Sim. Fácil, pois 
'Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a 
piedade, ... pois, se persistirdes em fazer estas coisas, de nenhum modo 
falhareis jamais.' (2ª Pe. 1.3-10). Que confortante certeza!

RECEBE-SE TAMBÉM O ESPÍRITO SANTO, a 'chuva serôdia'!

E, como Jesus afirmou que “as palavras que vos digo [de Gênesis a 
Apocalipse] são Espírito [Santo] e vida [de Cristo]”. Quando 
citamos a Bíblia na hora da tentação, recebemos também o Espírito 
Santo! 

E receber o Espírito, significa receber a Jesus. “É por meio da 
3Palavra que Cristo habita em Seus seguidores.”  Assim podemos nós 

também afirmar: “Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em 
mim; e esse viver, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de 
Deus” (Gal. 2.20), isto é: fé no poder de Sua Palavra. 

Conhece você uma outra maneira de se preparar para a hora do 
juízo final, que está em andamento no Santuário celestial? Apoc. 
14.7. Heb. 8.1-2. Deus Pai está ansioso para chamar a atenção de 
todo o Universo e, apontando para Seu povo, poder afirmar: “Eis 
os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus.” (Apoc. 14.12). 
Note: “os que guardam”, e não “os que apenas dizem que é para 

2 Ellen G. White, Atos dos Apóstolos, p. 482. Ênfases acrescentadas.
3 Ellen G. White, Desejado de Todas as Nações, p. 677.



guardar', ou nem mesmo isso! Sim, porque: “Os restantes de Israel 
não cometerão iniqüidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se 
achará língua enganosa.” (Sofonias 3.13). Que desculpa apresentará 
você, se não for um deles?

“Estou completamente certo de que Aquele que começou boa obra em 
vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus.” (Filipenses 1.6). 
Estará você também realmente preparado para se encontrar, 
HOJE com o Senhor? Amós 4.12. Se esperar para amanhã poderá 
ser tarde demais. Não endureça seu coração! Hebreus 3.15.

O CÂNTICO DA VITÓRIA! 

O 'vitorioso em Cristo' não estará ciente de sua condição; mas os 
que o conhecem, e convivem com ele, dirão a seu respeito: ele 'é 
paciente, benigno, bondoso e prestativo; não é invejoso, não arde em 
ciúmes, não se vangloria, não é temerário, não é soberbo, não trata com 
leviandade, não se gaba, não se ostenta, não é arrogante, não se infla de 
orgulho, não se ensoberbece, nada faz de inconveniente, não prejudica, 
não é escandaloso, não é descortês, não é ambicioso, não é interesseiro, 
não vive se irritando, não guarda rancor, não fica encolerizado, não se 
exaspera, não leva em conta as injustiças sofridas, não suspeita mal, não 
guarda mágoas por algum mal recebido, não se alegra com as injustiças, 
com o mal acontecido aos outros, mas fica contente quando aparece a 
verdade [favorável aos outros]; tudo perdoa, tudo desculpa, tudo 
tolera, tudo suporta; acredita nas possibilidades dos outros, é otimista.' 

a(1  Cor. 13.4-7, mesclando as diversas traduções). Ele reflete o 
caráter de Cristo!

LIBERDADE À VISTA!  

À medida como for praticando o método que Jesus utilizou 
_  4 _para reger Seu ego humano  hereditariamente igual ao nosso  

você estará liberto do domínio escravizante do pecado! Completa 
e perfeitamente! Estará recebendo a ‘justiça de Cristo’, comunicada 
a você pela fé no poder criador de Sua Palavra!

Amará seu inimigo! Considerará a pobreza tão aprazível 
quanto à riqueza; a derrota terá, para você, o mesmo sabor que a 
vitória; o ter mais, ou o ter menos, não mais o afetará; a preferência 
ou sucesso de outro não mais o incomodará; sentir-se-á triste 
quando acontecer algum mal (ou algo mau) a alguém que o odeia; 
desejará sinceramente o bem ao seu inimigo hostil e declarado. E 
você será, de fato, um verdadeiro cristão!

 
UM MOTIVO MUITO, MUITO NOBRE!

A honra de Cristo e a glória de Deus Pai estão envolvidas no 
completo sucesso de Seu povo sobre o pecado! Apenas quando 
isso acontecer, é que Jesus voltará! Então, por amor a Eles, tenha 
você também muita sede desse poder, e proclame com a sua 
própria vida: "tudo posso nAquele que me fortalece." (Fil. 4.13). 
Assim:

Também das Vitoriosas, Livres e Felizes!  Amém?

Leia mais a respeito em www.citeapalavra.com.br

4 Vide Heb. 2.14-18; 4.1-5; Rom. 1.3; 8.3; João 2.24-25; 1ª João 4.1-6.

Bem-vindo ao Clube das Pessoas
realmente Poderosas!


