Mensagem: Mensagem de encorajamento. Por David Keeling.
Missouri – EUA – 09/01/2011.

Eu tenho 3 ou 4 mensagens no Velho Testamento que gostaria de usar para encorajar-nos nesta manhã.
A primeira está no Salmo 11 por onde iremos começar.
“No SENHOR pus a minha confiança; como dizeis à minha alma: Fugi para a vossa montanha como
pássaro? Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem, às
escuras, aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor
está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus; os seus olhos estão atentos, e as suas
pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo; porém ao ímpio e ao que ama a
violência odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso; isto
será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo, e ama a justiça; o seu rosto olha para os retos.”
Salmos 11:1-7
Portanto, no início temos isso: No SENHOR pus a minha confiança; como dizeis à minha alma: Fugi para
a vossa montanha como pássaro? No SENHOR pus a minha confiança! A Bíblia nos diz em Isaías: “Ai dos
que ao mal chamam bem, e ao bem mal; que fazem das trevas luz, e da luz trevas; e fazem do amargo
doce, e do doce amargo! Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e prudentes diante de si
mesmos! Ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens de poder para misturar bebida forte;
Dos que justificam ao ímpio por suborno, e aos justos negam a justiça! Por isso, como a língua de fogo
consome a palha, e o restolho se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se
esvaecerá como pó; porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, e desprezaram a palavra do
Santo de Israel. Isaías 5:20-24” Sempre que Paulo chegava pregando, em Atos 17, as pessoas da cidade
chegavam clamando: “Esses são os homens que tem virado o mundo de cabeça para baixo. Atos 17:6”.
A razão pela qual as pessoas estavam pensando que Paulo estava virando o mundo de cabeça para baixo
é porque ele estava virando o mundo para posição, porque o mundo estava realmente de cabeça para
baixo, chamando de bem o mal e mal o bem.

“Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem, às escuras, aos
retos de coração.” Você quer ser atacado por este mundo? Viva retamente de coração. Você estará sob
ataque! De fato, quanto mais você viver retamente e mais retamente você proceder, mais estará sob
ataque. Durante toda minha vida tenho sido ensinado, e isto é apenas um entendimento presente nas
músicas que cantamos, que quanto mais pertos de Deus, mais doce será...mais paz e alegria nós

teremos e sentiremos. Nós estaremos apenas andando sob a luz do sol, e há momentos abençoados
quando andamos na luz, mas quanto mais próximos estivermos do Senhor é quando nos sentimos mais
distantes dele. O mundo irá nos dizer que precisamos buscar nossa paz, nossa felicidade, uma vida de
prazeres. Na constituição dos Estados Unidos, em seu princípio, diz que Deus deu o privilégio ao homem
da vida, liberdade e da busca da felicidade... Que tudo isso vem de Deus. Porém não é isso que vem de
Deus: A vida vem dele e a liberdade para escolhermos, mas é perseguir a felicidade que nos leva à
inversão de valores nos levando para a direção errada. A vida não é a respeito de buscarmos a felicidade
ou de encontrar nossa felicidade, vida é a respeito de servir a Deus e nos submeter a ele em obediência.
Algumas das fundações colocadas em nossas mentes e corações nos impedem de verdadeiramente
encontrarmos nosso lugar com Deus. Estamos tão ocupados perseguindo aquelas coisas que nos fariam
felizes, perseguimos nossas vidas, perseguimos o que queremos alcançar da vida. O que quer que
construamos nessa busca em algum momento entrará em choque conosco, pois toda a fundação está
errada. A fundação está baseada em nós e não em Deus. Jesus nos dá a parábola sobre a fundação – O
homem que construiu sobre a rocha. Um cavou fundo e alcançou a rocha e o outro apenas construiu
sobre a areia. Ele tinha as coisas invertidas, de cabeça pra baixo.
“Se os fundamentos forem destruídos, o que o justo poderá fazer?” Isso é o que gostaria de perguntar
nesta manhã - “Se os fundamentos forem destruídos, o que o justo poderá fazer?” Eu tenho retornado a
esse questionamento por diversas vezes em toda a minha vida cristã, em minha vida de busca a Deus.
“Se os fundamentos forem destruídos, o que o justo poderá fazer?” O que você faz se os fundamentos
têm sido destruídos? O que você faz? Você precisa cavar profundo e encontrar a fundação onde poderá
construir. As fundações que estão destruídas são aquelas que foram construídas de forma incorreta. Os
conceitos de Cristianismo que temos em nossas mentes foram nosso ponto de partida e se começamos
a edificar sobre esses fundamentos, fazemos sobre algo que está corrupto, degradado. Se construirmos
sobre a busca da felicidade de nossas vidas, estamos construindo em uma fundação que tem sido
destruída e não permanecerá. Um dos primeiros ensinamentos de Cristo é sobre negar a si mesmo,
tomar nossa cruz e segui-Lo. Aquele que quiser encontrar sua vida perdê-la-á, mas aquele que perder a
sua vida por amor do Senhor e de Seu evangelho deverá encontrá-la. Nós vivemos em um dia em que
não podemos simplesmente sair e tomar o evangelho devido à maioria dos evangelhos presentes em
nossos dias e edificados sobre fundações corruptas. Nós temos que retirar as falsas fundações camada
por camada como se descasca uma cebola. Tem que ser retirada uma camada por vez e não sabemos
por quantas vezes. Sinto que tenho que recomeçar a ser um cristão porque descobri alguma camada em
algum lugar onde tinha construído algo e não passava de outra camada que estava edificada sobre um

falso conceito de Deus, e tenho que começar tudo novamente. “Se os fundamentos forem destruídos, o
que o justo poderá fazer?” Eles podem pegar uma pá e começar a cavar! Comece descascando a cebola.
Nós baseamos nosso Cristianismo no que ele pode fazer por nós. Baseamos muito de nossas ideias
sobre nosso Cristianismo em como ele irá ajudar nossas vidas. Precisamos cavar para fora disso tudo!
Penso que essa é uma das razões pelas quais há tantos ateus no mundo. Existem muitas pessoas que
simplesmente não podem crer em Deus ou eles não podem confiar em Jesus porque eles têm visto
tantas coisas falsas que apenas não concordam e não se alinham com a verdade em suas vidas e
buscando ser honestos consigo mesmos eles apenas se afastam de tudo o que entendem ser
completamente desonesto. Então muitos desistem de serem Cristãos porque tudo o que eles viram
disso, apenas testificam em sua consciência que existe algo errado. Ao invés de descascarem a cebola ou
retirarem o lixo ou buscarem a verdade por si mesmos, torna-se mais fácil para eles desistirem e
dizerem: “Bem, não há nada ali”. Tão rápido quanto alguém falhar, tão rápido quanto alguém não
atender às suas expectativas, tão rápido quanto encontrarem falhas em qualquer outro, isso dá-lhes a
oportunidade de jogar tudo fora. Assim quando veem as falhas em si mesmos, desistem e dizem: “Bem,
isso não dará certo” e então jogam tudo fora. Tudo o que estavam buscando era uma desculpa para não
estarem pessoalmente envolvidos.
Se você está caminhando com Jesus, você está caminhando em alguma escuridão, tempos sombrios
neste mundo. Satanás tem seu arco armado contra você e você sentirá toda sua fúria e toda sua ira e
você se sentirá como Jesus, quando pendurado na cruz, levando tudo sobre si e dizia: “Pai, porque me
desamparaste?” Jesus passou por uma grande prova. Na sua hora mais sombria, a mais sombria hora de
sua vida, ele disse, ele sentiu como se Deus o tivesse abandonado. Tudo ao redor do mundo, ao redor
de todos que supostamente vivem em santidade, estavam vivendo essa alegria, vidas prazerosas, não
tendo problemas e parecendo que flutuavam sobre tudo, mas se olharmos para a vida de nosso Senhor,
Ele era um homem de dores! Carregado. Levando sobre si o luto. Seu único prazer era fazer a vontade
de Deus. E quando ele estava pendurado na cruz, “Pai, porque me desamparaste?” Nós sabíamos que o
Pai não tinha o desamparado, mas era como ele se sentiu e Deus estava simplesmente ao seu lado.
Sempre que Satanás e este mundo vêm atacar-nos, passamos por isso. Ele não falou a respeito do
sofrimento como algo divertido, mas como algo que nós teríamos que passar! Quando Jesus fala a
respeito de sofrimento, ele fala a respeito de sofrimento! E quando você começa a viver em retidão,
você estará sob ataque. Aqueles sete filhos que tentavam expulsar demônios de um homem, tentaram
fazê-lo em nome de Jesus que Paulo estava pregando e o demônio clamou dizendo: “Jesus eu conheço e
Paulo eu conheço, mas quem é você?” Se você quer seguir ao Senhor, Satanás terá suas informações de

contato, irá descobrir sua identidade, encontrará seu número de telefone e encontrará seu endereço
para vir até sua porta.
Uma coisa que apenas recentemente observei, há poucos anos atrás, quando Jesus estava no deserto,
tinha jejuado por 40 dias. Sabe, quando pensamos a respeito de jejum, é apenas uma outra coisa que
tem tido seu sentido invertido. Pensamos que pessoas que buscam estar próximas a Deus apenas sobem
no topo de uma montanha porque estão jejuando e por isso estão mais próximos de Deus. Mas quem
apareceu para Jesus depois de seu jejum de 40 dias? Foi Satanás que veio e apareceu para Ele. Ele o
encontrou em sua hora mais fraca. Ele não comia por 40 dias e a Bíblia diz que sentia fome... E quem
você pensa que veio e se aproximou, oferecendo a ele ideias de como conseguir um pedaço de pão?
Satanás. As coisas estão invertidas. Jesus nunca nos prometeu bons momentos ou dias fáceis. Ele disse
“Estreita é a porta e apertado é o caminho e poucos são os que o encontram”. Se você está caminhando
com o Senhor, então apenas escute o tom agradável do Senhor e esqueça-se de si mesmo, porque
quanto mais estiver envolvido, não terá outra coisa senão mágoas e problemas acima de tudo. Se você
passar para o lado do Senhor e entender que terá problemas, você conseguirá passar, mas se arrastar a
si mesmo em uma luta com Satanás, não prosperará. Porque sua vontade não sobreviverá na caminhada
com o Senhor. Caminhar com o Senhor é perder sua vida neste mundo. Existe tanta gente hoje que vive
uma vida Cristã derrotada porque construiu sobre uma fundação errada. A fundação em que tentaram
edificar suas vidas era para viver suas próprias vidas com Jesus, ao invés de deixarem a si mesmos,
desistirem de suas vidas e agarrarem ao Senhor. Há poucos anos peguei um livro de São João da Cruz. Eu
nunca tinha lido o livro e não sabia se passaria da capa, mas quando li o título, comprei o livro apenas
por causa do título. Seu nome era “A noite escura da alma”. Tão logo eu li, sabia que aquele homem
sabia de algo. Tão logo eu vi aquele título, senti uma afinidade com aquele homem porque eu sabia
sobre o que ele estava falando - A noite escura da alma. E eu vou te dizer agora, se você está andando
com o Senhor e está andando na luz, a verdadeira luz, você aprenderá o que isso significa – A noite
escura da alma – porque você está caminhando para atravessar o vale da sombra da morte e não há
ninguém que poderá atravessar contigo, você precisa estar determinado a caminhar por si mesmo. E
terá que atravessar por si mesmo. Podemos ter comunhão uns com os outros, e isso é uma coisa
gloriosa, mas quando se trata simplesmente de caminhar nesta vida, é quase como se seus amigos não
poderão te ajudar. Embora eles pudessem ajudá-lo, não podem fazer isso por você... Você precisa fazer
isso, você tem que atravessar. Você terá que atravessar em momentos que ninguém poderá te
entender. Se você está tentando se arrastar através disso, não conseguirá. Você tem que atravessar!

“O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus; os seus olhos estão atentos, e as
suas pálpebras provam os filhos dos homens. Salmos 11:4!” Ele vê! E as suas pálpebras provam os filhos
dos homens. Ele coloca você na noite escura da alma para prová-lo. Para provar se você abandona todos
os sentimentos, toda a alegria, toda a emoção, toda a esperança, toda a luz... Tudo... Tirando todo o
incentivo que você tem de buscá-lo para ver se você ainda o deseja. O céu é para os justos. O céu é para
os santos. Creio que quando chegarmos ao céu ainda teremos nosso livre arbítrio, então Ele irá prová-lo
se você realmente deseja estar lá. Ele irá tirar todas essas coisas de você, te reduzindo a nada além de
cinzas... Reduzindo tudo em tua vida a nada... E quando essas cinzas clamarem: “Eu ainda quero seguir
a Jesus” e você estiver disposto a manter-se como aquela pilha de cinzas até que ele ressuscite você dos
mortos. O problema é, chamamos bom o mal e o mal, bom. Chamamos algo assim, atravessando
aqueles vales escuros, “Você deixou o Senhor em algum lugar. Você deveria estar feliz, não sabia disso?
Você nunca deveria ver tempo ruim!” Os olhos do Senhor procuram a todos e contemplam o bom e o
mal. Ele procura por alguém que venha a depender dele.
“O Senhor prova o justo; porém ao ímpio e ao que ama a violência odeia a sua alma. Salmos 11:5.” O
Senhor PROVA O JUSTO! Ele te fará passar por isso! Ele irá prová-lo e testá-lo e fazê-lo passar por todos
os tipos de problemas porque Ele te ama. Mas o ímpio e o que ama a violência Sua alma odeia. Esse
mundo diz que se você reprová-lo, “Você me odeia! Você está cheio de ódio! Sua mensagem está cheia
de ira!” Chamando de bom o mal e ao mal, bom. Se alguém não consegue ver que a repreensão é uma
benção de Deus, eles perderam a noção de todo. Uma repreensão, uma provação, fazê-lo passar por um
teste, deixando você atravessar pelo fogo por si mesmo para ver como você se sairá, é AMOR. Alguém
para mimá-lo e tratá-lo bem, querendo apenas te agradar em cada pequena coisa que você fizer, é
ÓDIO. Pessoas não conhecem a primeira coisa a respeito de Deus. O primeiro passo que Deus dá para
alcançar o homem – amando aquele que primeiro me amou (como nas canções...). A graça de Deus que
traz salvação nos ensina a negar a impiedade e as paixões mundanas, para viver reta, sóbria e
piedosamente neste mundo. O primeiro sinal de Deus descendo até você é a repreensão! É para mostrar
onde você está errado que ele irá prová-lo! É por isso o homem odeia a mensagem – somente tentando
chegar até uma fundação que está certa, e esta fundação começa com Deus repreendendo onde você
está errado. Ele não está tentando constrangê-lo, está tentando mostrá-lo onde você está errado. Você
poderá não ter todas as respostas se apenas colocadas adiante de você, precisa começar a descascar a
cebola e encontrar o que funcionará ou não, mas você começa retirando o lixo.

Em Neemias, eles começaram a reconstruir os muros e as portas.

“E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os árabes, os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia
crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se
sobremodo, E ligaram-se entre si todos, para virem guerrear contra Jerusalém, e para os desviarem do
seu intento.”
O que aconteceu quando eles começaram a reconstrução? Satanás ficou sabendo e isso deixou-o louco.
“Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa
deles. Neemias 4:7-9”
Você pensa que irá apenas descansar quando for seguir ao Senhor? Você terá que se preparar para
vigiar dia e noite. Estamos muito próximos de ver o fim desde mundo e estamos muito próximos ao final
de nossa batalha. Este mundo está chegando ao fim. Satanás sabe que seu tempo está acabando.
Quanto mais ele vai atacar o pouco da luz que ainda resta neste mundo? Jesus mesmo disse em sua
oração e quando falava a seus discípulos: “Haverá fé na terra quando eu retornar?” Ele falava a respeito
daqueles que seriam salvos, Ele dizia que se Deus não encurtasse aquele tempo , os próprios eleitos
seriam enganados. As fundações estão destruídas, não há nada para construir aqui! Passar pelo fogo
será difícil! As decepções que encaramos, eles as chamam mal ao invés de bom. Dia e noite...
“Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não poderemos
edificar o muro. Neemias 4:10”
Todas essas doutrinas que pensamos termos construído sobre elas, estão cambaleando, não há como
edificar aqui! Além disso, não há nada além de um monte de lixo aqui, um monte de lixo que nós
teremos que limpar. O que você faz quando as fundações estão destruídas, quando os responsáveis
estão fracos, quando só existe um monte de lixo ao redor de um monte de lixo? Você precisa limpar um
pouco de cada vez. Não existe muito a construir, tudo tem sido enfraquecido. Se você quer chegar até a
fundação, você terá que descascar sobre um monte de coisas. Terá que passar por vários níveis de lixo
para chegar lá. Você precisa realmente querer chegar lá. Você precisa realmente querer ver esses muros
reconstruídos. E a coisa vai ficar feia.
“Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles,
e os matemos; assim faremos cessar a obra. Neemias 4:11”

O inimigo vai estar lá para fazer o trabalho cessar. Voltando ao Salmo 5:

“O Senhor prova o justo; porém ao ímpio e ao que ama a violência odeia a sua alma. Sobre os ímpios
fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso; isto será a porção do seu copo. Porque o Senhor é
justo, e ama a justiça; o seu rosto olha para os retos. Salmos 11:5-7”

O Senhor é o mesmo hoje, ontem e sempre. Não sei quantas pessoas tem vindo até mim e dito que o
Senhor não odeia nada, que Deus é amor. Branco é preto e preto é branco, bom é mal e mal é bom,
doce é amargo e amargo é doce. Deus não odeia nada. Eu estou dizendo a você que ele odeia. Sobre os
ímpios fará chover laços, fogos e enxofre, e um vento abrasador será a porção do seu cálice. Para o
justo, o Senhor ama a justiça, seu semblante acaso considera o reto. Você não verá o Senhor até que
tenha atravessado por essa vida. Você não será recompensado até que tenha passado por essa vida.
Edificado sobre fundações retas. Temos sido ensinados sobre um evangelho tão invertido. Edificado
sobre tão falsas fundações, com uma teologia superficial... Aceite Jesus em seu coração, tenha uma
experiência, alcançando livramento de algo ruim. Veja como Jesus começou sua obra: Bem aventurados
os pobres que deles são o reino dos céus. Bem ali. Então tantas pessoas colocam a ideia na forma
exterior e edificam sobre essa forma e eu estou falando diretamente, ou seja, literalmente. Os
evangélicos tem edificado sobre o vento, a partir do nada, falsa doutrina. Então consideram justos
aqueles que edificam sobre uma forma de santidade que é pecaminosa. Bem, isso não soou bem, certo?
Produzem uma santidade que se torna altiva, salvando-se a si mesmos porque não estão fazendo o que
os demais fazem. Eles têm todas as regras em ordem. Possuem todos os conceitos e ideias sobre essas
coisas, mas olhe por onde Jesus começou: Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque
herdarão a terra. Coloque essas coisas em ordem: Humilhe-se. Você aprenderá tristeza e dor. Bemaventurados os mansos. Bem-aventurados os que choram. Aprenda a tomar instruções sobre
humildade, sem rebeldia. Aprenda a aceitar instruções, se elas fizerem você feliz ou não. Bemaventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Aqui estão as fundações
para se edificar! Então você poderá adicionar suas “coisas santas” e elas permanecerão! Se você inverter
as coisas, não funcionará! Você estará orgulhoso por ser um religioso e não estar fazendo como as
pessoas ruins fazem. Obtenha a fundação certa, desça até ela.
Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de
coração, pois eles verão a Deus. Edifique sobre essas fundações. Mesmo quando você não estiver se
sentindo assim, continue insistindo. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Nós estamos em
tempos sombrios. Timóteo fala sobre tempos perigosos. Paulo também falou a respeito desses tempos.

Homens que seriam amantes de si mesmos, orgulhosos, desobedientes aos pais, presunçosos. E
somente aqueles que perderem tudo o que tiverem, que estiverem questionando tudo à sua volta e
clamando em seus corações: “Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste?” Eles serão provados
com fogo. E quando olho para a história real do Cristianismo, os mártires, isso foi pelo que passaram.
Pessoas falam sobre Paulo em sua primeira noite, prostrado na cela cantando e alegrando-se por volta
da meia-noite. É uma benção ser capaz de alegrar-se durante o sofrimento, mas ouvi pessoas que
passaram por masmorras e prisões e li histórias sobre eles sendo torturados por meses e anos. Deitados
em masmorras até que todas as suas roupas apodreceram e não havia mais nada além do colar ao redor
do pescoço da camisa e ainda assim não negaram ao Senhor. Eles não sabiam onde o Senhor estava.
Mas eles não estavam preocupados com sua própria felicidade. Se tivessem foco em sua própria
felicidade, teriam desistido há muito tempo atrás. Nós vamos ter que trabalhar duro. Você irá passar por
testes. Você verá pessoas que deveriam estar intensificando sua vida com o Senhor. Você poderá até
pensar que deveriam estar fazendo isso ou aquilo por você, mas você faz o que se espera que você faça.
As pessoas irão falhar contigo. Quando falharem, melhor estar lá para perdoá-los ou você poderá ser o
próximo.

Possa o Senhor acrescentar suas bênçãos à sua palavra!

Esta foi uma mensagem de encorajamento! Se você não viu nada senão tristeza nela, talvez tenha que
cavar um pouco mais...

