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MURMURAR É ALGO SÉRIO 

 
* "Lutadores!” CdM 551:11–18,40–47,51–52,58–59 
(Obs.: Os números de parágrafo não correspondem com a CdM original.)  
 11. (Papai:) Existem batalhas. Mas puxa, as recompensas são grandes! Vale a pena lutar as batalhas para receber coisas tão 
grandes! Quero dizer, não se pode ter recompensas tão grandes como as que nós temos! Vale a pena pagar o preço por elas, vale a 
pena fazer sacrifícios por elas, até vale a pena morrer por elas! 
 12. Pertencemos à maior Família do mundo, a Família do amor de Deus, com os irmãos mais verdadeiros e amorosos do 
mundo inteiro, que ajudarão você, farão qualquer coisa por você, até morrerão por você! Os benefícios são incontáveis! 
 13. Precisam contar as suas bênçãos! Comece a pensar nas coisas positivas, pare de olhar para o negativo. Para as provas do 
Diabo, as dúvidas, temores, dores, problemas, tribulações e aflições! 
 14. Eles são salvos, têm Deus, o Senhor e o Espírito Santo. Eles têm o maior poder do mundo! Vão ficar bem, Deus vai cuidar 
deles não importa o que aconteça, mesmo que os matem, Ele vai cuidar deles! 
 15. Eles precisam pensar nas suas bênçãos e estar agradecidos por toda a bondade de Deus! Se não o fizerem, Deus vai lhes dar 
algo pelo que chorar! (Maria: Mesmo que as batalhas pareçam mais pesadas agora do que antes, é um tipo diferente de batalha, que 
não pesa tanto na mente e espírito deles.) 
 16. Pelo menos agora eles têm algumas vitórias! O que tinham antes? Antes viviam apenas na derrota! É claro que não 
tinham batalhas, nem tinham que lutar, não estavam num exército! 
 17. Agora que se juntaram ao exército, é evidente que vão ter algumas batalhas e ter que enfrentar algumas lutas! Mas 
isso também significa que vão ganhar algumas vitórias! Vale a pena lutar por este exército! Vale a pena lutar por estas vitórias! 
 18. Eles precisam aprender a resistir ao Inimigo e orar para que o Espírito de Deus levante a sua bandeira contra ele. 
Precisam aprender que não estão se juntando a uma unidade de paz — se juntaram a um exército — e estamos no meio de uma 
batalha, é uma guerra! Mas gostamos disso, gostamos de lutar contra o Diabo, gostamos de derrotá-lo! 
 40. É claro que é uma batalha! Por que acham que se juntaram ao exército? Um exército serve para travar batalhas, e 
temos muitas delas para lutar! Mas aleluia! Adoro lutar porque sei que estou lutando por Aquele por Quem vale a pena lutar, pelas 
almas pelas quais valem a pena lutar, e pelas metas que valem a pena alcançar! 
 41. Meus Deus, por que questionar a razão de todas essas batalhas, testes e tribulações? Vocês estão num exército! É claro 
que vão ter que lutar e enfrentar batalhas! Talvez precisem ser acordados e lembrados do fato de que se juntaram a um exército 
e agora são um exército! Talvez tenham achado que estavam se juntando a um asilo de velhinhos ou algo do tipo, se aposentando 
ou tirando férias permanentes! 
 42. Jesus esteve disposto a morrer por nós para nos salvar, e Ele quer que estejamos dispostos a morrer por Ele para salvar 
outros! "Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos!" (João 15:13.) Como Cristo morreu 
por nós, Ele espera que entreguemos nossas vidas pelos irmãos. 
 43. Como alguém pode reclamar? Temos tantas bênçãos, benefícios, prazeres, coisas maravilhosas para desfrutar, muito 
mais do que nossos sofrimentos! ("Sabemos que nossas aflições não são para comparar com a glória que em nós há de ser 
revelada!" — Romanos 8:18.)) Nosso sofrimento não pode ser comparado com as bênçãos que já temos, muito menos com a 
glória da qual vamos desfrutar! 
 44. Algumas pessoas até chegam a reclamar, murmurar e lamentar tudo, até mesmo suas bênçãos, não apenas as coisas que 
sofrem. Até reclamam de suas bênçãos! "Não fizeram a comida direito", "não arrumaram minha cama direito", "não tenho 
privacidade suficiente", "blá, blá, blá!" Elas me enojam! E também enojam a Deus! 
 45. Deus ficou tão cansado das murmurações de Israel que deixou milhões deles morrerem no deserto por causa de suas 
malditas murmurações e reclamações sobre tudo o que Ele fazia por eles! Ele salvou suas vidas, supriu cada uma de suas 
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necessidades e fez tudo o que podia por eles. Mas aí eles reclamavam constantemente porque tinham que andar alguns quilômetros 
pelo deserto para chegarem à Terra Prometida, e sofrer algumas inconveniências! E depois tinham que murmurar quando chegaram 
lá e a terra já estava ocupada por alguém mais, e eles iam ter que expulsar as tais pessoas. Algumas pessoas acham algo para 
reclamar não importa o que aconteça! 
 46. Eles não quiseram morrer pela Terra Prometida, então acabaram passando 40 anos no deserto e morrendo lá 
mesmo no deserto, até o último! Toda a geração mais velha morreu e seus ossos ficaram nas areias do deserto por causa da sua 
descrença, murmuração, reclamação e lamúria contra cada coisinha! 
 47. Eles sofreram tantas coisas em vão! (Gálatas 3:4.) As pessoas que reclamam da batalha e desistem logo antes da vitória 
nunca desfrutam da vitória! Pensem bem nisso! Eles passaram por tudo aquilo e depois perderam a vitória! Até perderam os frutos 
da vitória, perderam os benefícios, bênçãos e prazeres dos despojos. . Perderam tudo porque reclamaram, se queixaram e 
lamuriaram durante toda a batalha e nunca chegaram à vitória, porque desistiram cedo demais, só porque havia uma guerrinha! Que 
exemplo de fracassados! Lutaram quase até o final e depois desistiram! 
 51. Não há coroa sem cruz, não há testemunho sem teste, não há triunfo sem prova, não há vitória sem batalha, não há 
rosa sem espinho! Glória a Deus, foi por isso que você se juntou ao exército — para lutar e vencer! Vamos continuar lutando a 
batalha! Não podemos perder! 
 52. Vale a pena! Vale a pena cada luta, batalha, teste e prova! Tudo vale a pena! Obrigado, Jesus! Vale a pena por causa 
de todos os testemunhos, triunfos e vitórias! Vale a pena vencermos, graças a Deus! 
 58. Meu Deus, dê-nos lutadores, que gostam de lutar pelo Senhor com a arma da Sua Palavra, que desfrutam de derrotar o 
Diabo, e que sabem que não podem perder. Dê-nos lutadores que gostam de ganhar vitórias, heróis que conquistam e gostam de 
viver, lutar e morrer por Jesus, pelos seus irmãos e pela verdade! 
 59. Este tipo de soldado não pode ser conquistado, não pode perder, mesmo que morra lutando. Eles não podem perder 
porque receberão uma coroa de glória!" diz Paulo. (2 Timóteo 4:8.) Ele disse: "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei 
a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada!" Obrigado, Senhor! Glória a Deus! 
 
* "Pill?--Or Pilgrimage," ML #599:78–79,83,87–88,110–112,114,116–120,124–128, Vol.4 
(Obs.: Somente disponível em inglês.) 
 78. (Dad prays:) "MANY ARE THE AFFLICTIONS OF THE RIGHTEOUS, BUT THE LORD DELIVERETH HIM 
OUT OF THEM ALL" (Ps.34:19)--A double L, Lord, all--not just some or a few or most or many, but all, all of them! You've 
never failed, Lord. You know Lord, how that's been my motto many a time, 
 79. "THOUGH HE SLAY ME, YET WILL I TRUST HIM" (Job.13:15). I figured if You wanted to kill me, okay, I'd die, 
still trusting You and praising You Lord, whatever You want to do--I'm Yours, my body is Yours, my life is Yours, I live for You, 
so it's Your business to take care of me because I'm in Your business and You've never failed, Lord to pull me through sooner or 
later somehow. 
 83. AND WHEN IT COMES TIME FOR ME TO DIE, LORD, YOU'LL DELIVER ME OUT OF THAT TOO! You'll 
deliver me out of this life and set me free from this body! So that'll be a deliverance too Lord, "out of them all." It's not that we 
don't have afflictions, Lord, it's not that we aren't going to die sometime, but You'll deliver us out of them all, including death! 
Praise God! Hallelujah! 
 87. EVEN DEATH IS A DELIVERANCE, LORD! So if You don't deliver us from the affliction and we die, then You 
deliver us from everything. So, Lord, we just take it all as from You, and whatever You want to give us or deliver us or whatever 
You want to do, like You did with Job, it's our job not to murmur or complain, but to just trust You, Lord, in spite of the tests and 
the trials. 
 88. WE REALIZE YOU'RE TESTING OUR FAITH WHEN WE HAVE THESE TRIALS, TO SEE IF WE'LL 
TRUST YOU or we'll suddenly just run the other way and forget all about trusting. So praise You Lord! Thank You Lord! Lord, it 
doesn't take much to scare some of us out of trusting. Forgive us, Lord, help us, in Jesus' name. 
 
 110. (Dad:) I don't ever want to hear you say that again "I've got a bad memory."--It hurts me every time I hear you say it, 
because I don't believe God gave you a bad memory. That's a slap at the Lord every time you say it. 
 111. --AND EVERY TIME YOU COMPLAIN ABOUT YOUR LOOKS IS ANOTHER SLAP AT THE LORD! Maybe 
if you'd praise the Lord a little more for how much good skin you've got instead of complaining all the time about a few little 
pimples, maybe the Lord would give you a nice totally perfect clean skin. 
 112. BUT INSTEAD OF SPENDING 99% OF YOUR TIME PRAISING THE LORD FOR THE FACT THAT MORE 
THAN 99% OF YOUR SKIN IS PERFECT, YOU SPEND 99% OF THE TIME COMPLAINING ABOUT THE LITTLE 
FRACTION OF ONE PERCENT THAT ISN'T! Now that's the truth!--And the Lord doesn't like it! He doesn't like your slam at 
Him saying, "Lord, You gave me bad skin, You gave me a bad memory, You gave me bad teeth, You gave me bad looks!"--That's 
murmuring and complaining! 
 114. WHY DON'T YOU THANK THE LORD FOR ALL THE GOOD THINGS HE'S GIVEN YOU, for all the good 
skin you've got and the good teeth you've got and the good looks you've got and how much of your memory is good instead of 
complaining about the little tiny infinitesimal jot and tittle that isn't! 
 116. YOU OUGHT TO THANK GOD FOR EVERYTHING!--Thank God for your pimples that keep you humble, your 
teeth that keep you humble and your memory that is sufficient for what you need, amen? 
 117. IF WE'D START THANKING GOD MORE FOR OUR BLESSINGS, our many many many multitudes of blessings 
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instead of complaining about the few tiny little infinitesimal nothings, maybe the Lord would deliver us from them too. But when 
we don't look at anything but the button off of Mutt's vest instead of all the nice fine clothes and the bright red necktie, no wonder 
the Lord must get angry with people! 
 118. LOOK AT ALL THE MIRACLES GOD DID FOR ISRAEL! Look at the miracles, the plagues, the parting of the Red 
Sea, water out of the rock, manna from Heaven!--But all they could do was complain about a little discomfort here and a little 
danger there and a little of this and a little of that, when most of their worries never even happened! 
 119. I THINK IT MAKES GOD ANGRY! I know it makes God angry--it says so in the Bible! He wanted to slay them all!--
When He'd done so much for them, yet all they could do was complain! He had done mighty miracles for them. 
 120. HE'D DONE SUCH GREAT THINGS FOR THEM, BUT ALL THEY COULD DO WAS COMPLAIN ABOUT 
THE LITTLE THINGS HE DIDN'T DO! I mean they'd say, "Yes ... but", "Yes ... but", "Well yes, the Lord gave me a fine 
mind, but ... why didn't He give me a better memory?" Or, "He gave me beautiful skin, but where did I get all these pimples?" ... 
"The Lord gave me lovely eyes, but why did He give me these two buck teeth!" 
 124. IT MUST MAKE THE LORD FURIOUS! After all He does for people they complain about some little tiny 
infinitesimal thing He didn't do! 
 125. IT REMINDS ME OF THAT GUY THAT TOLD FRED SHULTZ--Fred Shultz had brought him over from the old 
country, from Germany, loaned him tens of thousands of dollars, set him up in business, and then when Fred wanted him to cash a 
little check one night after the bank was closed he said no! Fred said, 
 126. "WELL, BUT LOOK AT ALL I'VE DONE FOR YOU! I mean you wouldn't even be here if it weren't for me! You 
wouldn't even have a business, you wouldn't have the money to cash this check if I hadn't done it all for you!" But the guy said, 
 127. "YEAH, BUT WHAT HAVE YOU DONE FOR ME LATELY?" That's the way some people treat God! He's done 
everything in the world for them, but just because He hasn't done something about this one little trial or problem they're having, 
they say, 
 128. "YES LORD, I KNOW YOU DID EVERYTHING FOR ME, You saved me, You kept me, You provided for me, 
You've used me, but what have You done for me lately about this little thing?" 
 
* “O Poder do Louvor Positivo!” CdM 1375:20–21,25–27,46,48–53,58–62, Livreto de BNs 18 
 20. (Papai:) Disse-lhe: "Eu me lembro de ver a minha mãe e o meu pai doentes e contudo, ainda louvando o Senhor, 
dizendo 'obrigado, Jesus', citando Escrituras, cantando canções! Você precisa de passar ao ataque! Enquanto estiver pensando nas 
Escrituras e no Senhor, enquanto tiver uma canção de louvor nos lábios, você não poderá se queixar nem murmurar, lamentar-se e 
gemer sobre como se sente tão mal. Você precisa passar ao ataque e louvar o Senhor pelas forças que tem, Lhe agradecer pela 
saúde que tem!" 
 21. Você realmente precisa atacar o Inimigo, e quando fica desanimada ou se sente por baixo, cite Escrituras, cante uma 
canção! Você não pode cantar uma canção de louvor a agradecimento ao Senhor e ao mesmo tempo estar se queixando, 
murmurando, se lamentando e gemendo! 
 25. E contudo, nós, às vezes, andamos por aí gemendo e lamentando nossos problemas, dificuldades e coisas assim. Eu 
disse: "Você simplesmente precisa passar ao ataque e se recusar a falar sobre isso! Louve o Senhor e agradeça a Deus pela saúde 
que tem! Lute contra o Inimigo, ataque mesmo! Ataque, ataque!" 
 26. "Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em Ti, porque confia em Ti." (Is.26:3) Se você mantiver a 
sua mente firme no Senhor, isso não permite fique mergulhado nos seus problemas e dificuldades. E uma das melhores maneiras de 
fazer isso — e acho que disse isso em "Conte as suas Bênçãos'' (No. 1259) — é que você não pode estar gemendo, lamentando-se, 
queixando-se e murmurando ao mesmo tempo em que está cantando algo positivo ou citando Escrituras, o que fortalece a sua fé. 
 27. Cante! Cite escrituras! Louve o Senhor! Faça o que fizer, não ande por aí se lamentando, gemendo, murmurando e se 
queixando com as dúvidas do próprio Diabo, suas doutrinas e mentiras! Não faça isto, ou estará simplesmente deixando o Diabo 
entrar se o fizer. No momento em que sente vontade de o fazer, comece a louvar o Senhor, comece a atacar! É o poder do louvor 
positivo! 
 46. Eu me lembro que se a minha mãe nos ouvisse gemer, queixar ou reclamar de algo, ela dizia: "Não dê voz às dúvidas do 
Diabo! Não dê voz aos seus temores! Não dê voz às suas queixas a murmurações, você está apenas pregando a doutrina do Diabo! 
Quando faz isso, está apenas pregando as mentiras do Diabo! Não fale dos seus medos, não fale das suas dúvidas! Isso causa efeito 
sobre as pessoas que estão à sua volta!" 
 48. Você precisa então de realmente passar ao ataque, tomar uma atitude positiva e resistir contra o inimigo, e a 
Palavra de Deus diz que ele fugirá de você! (Tiago 4:7) Mas se simplesmente aceitar, isso é mau. E se o admitir, é ainda pior! 
Porque então estará testificando das obras do Diabo. Você estará literalmente testificando das obras das mãos dele 
 49. Não estou falando de quando admite uma vez e pede oração, mas se continuar andando por aí gemendo, lamentando e 
suspirando, e sempre se queixando e murmurando, será como a senhora que era sempre tão negativa e pessimista, que as pessoas 
até detestavam perguntar como é que ela se sentia! Às vezes acidentalmente cometiam o erro de lhe perguntar por cortesia: "Oi, 
como está a senhora?" E se arrependiam! Porque ela despejava todas as suas queixas, murmurações, gemidos, lamentações, todos 
os seus problemas e tudo o mais! 
 50. Finalmente, um dia, alguém lhe perguntou: "Mas será que a senhora nunca se sente bem? Ela respondeu: "Às vezes 
sim, mas mesmo quando me sinto bem, logo me sinto mal, porque sei que não vai demorar muito até eu me sentir mal outra vez!" 
Ela nem sequer conseguia desfrutar das poucas vezes quando se sentia bem, porque sabia que em breve se ia senti mal outra vez! 
 51. Por isso até quando você se sente bem, talvez não agradeça nem louve o Senhor o suficiente por isso! Precisa louvar 
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mais o Senhor e ser mais positiva! Agradeça-Lhe pela saúde que tem! Amém? Agradeça-Lhe por como está forte e por não estar 
doente na cama, completamente incapacitada, machucada ou afligida com alguma doença fatal. Muita coisa podia estar errada com 
você! 
 52. "Muitas são as aflições do justo" — mas a maior parte delas são muito pequenas, graças a Deus, muito 
insignificantes e apenas o suficiente para nos manter perto do Senhor, orando e confiando, louvando o Senhor e pedindo a Sua 
ajuda para não nos desviarmos muito dEle. 
 53. É uma luta, amados, é uma batalha! Estamos em guerra contra o Inimigo e vocês nunca podem se descuidar da sua 
defesa nem ter um momento de imprecaução! 
 58. Repreenda o inimigo em nome de Jesus! Resista a Satanás, Senhor, em Nome de Jesus! Livra-nos das mãos do Maligno! 
Proteja-nos e guarde-nos, Senhor, e nós Lhe agradecemos pelos Seus anjos que estão à volta da nossa cama, das nossas cabeças e à 
nossa volta durante todo o dia! OJ! LSS! Aleluia! 
 59. Obrigado, Senhor, pela maneira maravilhosa como você tem nos guardado, protegido e providenciado para nós! 
Nós temos poucos problemas a aflições, tão poucas coisas das quais nos queixarmos, tão poucas doenças e tão insignificantes, 
Senhor. … OS! Você tem cuidado tão bem de nós! 
 60. E nos ajude a Lhe agradecer continuamente por isso, o dia inteiro, louvá-Lo, Senhor, Lhe agradecer, cantar canções de 
louvor e citar Escrituras. Você fica agradecido com os nossos louvores, Senhor! O Seu Espírito habita nos louvores do Seu Povo! 
(Sal.22:3) OS! Por isso, nos ajude a estarmos constantemente agradecidos e gratos. 
 61. Você disse para entrarmos pelas portas com ação de graças e pelos seus átrios com louvor! (Sal.100:4) Em tudo dai 
graças! (I Tess.5:18) Você fala tanto de dar-Lhe graças, de louvá-LO e de estarmos agradecidos e gratos. Senhor, nos ajude a não 
esquecermos de estar continuamente agradecidos, constantemente louvando-O, citando a Sua Palavra para encorajar a nossa fé, 
Senhor, e cantando canções positivas de louvor para repreender o Inimigo! 
 62. O inimigo odeia o louvor, Senhor! Ele odeia canções, que O louvem, e acima de tudo, odeia a Palavra! Portanto, nos 
mantenha cheios dela, Senhor, em nome de Jesus pedimos para a Tua glória! Amém! LSS! OS! 
 
* "Em Guarda!" CdM 1377:1,46–49,103,105–106, Livreto de BNs 3 
 1. (Papai:) Deus odeia murmuradores mais do que qualquer outra coisa! É um perigo ter pessoas ao nosso redor… que não 
estejam sintonizadas com o Senhor, que não estejam bem com o Senhor, que resmunguem, murmurem, se queixem, causem 
dificuldades ou sejam desobedientes e que não estejam sujeitos à autoridade, porque se você não lhes der uma surra, Deus dará! — 
E você provavelmente terá que pagar por isso! 
 46. Deus odeia murmuração quase mais do que qualquer outro pecado — queixas, resmungos e rabugice! Eu sou culpado disto 
de vez em quando, especialmente de manhã cedo. E a Maria tem que me tirar dessa, que o Senhor me perdoe! Ela tem tanta fé. 
(Maria: Bem, houve ocasiões em que você teve que me ajudar com isso também!) Bem, todos nós somos culpados. Todos nós 
temos que nos encorajar uns aos outros. Quando um cai, o outro o levanta. Todos nós precisamos desse encorajamento para nos 
ajudarmos uns aos outros. 
 47. Deus matou cerca de seis milhões de pessoas no deserto — uma geração inteira — só por se queixarem em vez de darem 
graças a Deus por toda a sua bondade e misericórdia num lugar difícil e numa época difícil. E foi uma batalha, foi uma situação 
difícil, mas Deus nunca os abandonou, sempre supriu cada necessidade, sempre os protegeu apesar de todas as coisas que eles 
pensavam que iam lhes acontecer, mas que nunca aconteceram. 
 48. Houve muitas situações impossíveis quando não conseguiam ver como Deus os tiraria daquela, mas Ele sempre os tirou! 
Contudo, eles sempre se esqueceram e voltaram a se queixar da próxima vez! "Agora o que é que Você vai fazer, Deus? Com 
certeza que não pode nos tirar desta!" Eram uma mancha para Deus, sempre O culpando por tudo e mostrando a sua dúvida e falta 
de fé no Senhor. 
 49. Como eu já disse antes, a murmuração é a voz da dúvida! E dúvidas são a manifestação de uma falta de fé. Quando você 
começa a perder a fé por não estar na Palavra e no Espírito, então perde a visão, porque não tem nenhuma! Não está 
suficientemente perto do Senhor e em contato com Ele para ter visão ou direção. Não sabe o que fazer e começa a duvidar por 
causa da sua falta de fé. E se você duvidar, muito em breve vai dar voz às suas dúvidas. A voz das dúvidas é a murmuração! 
 103. Proteja-nos de nós mesmos, Senhor. Nós às vezes somos os nossos piores inimigos. Nós temos poder sobre o Inimigo, 
temos poder sobre os demônios e diabos, temos controle sobre todas as forças do Inimigo, Senhor, através do poder do Seu 
Espírito, mas às vezes nem sequer conseguimos controlar as nossas próprias línguas ou espírito, Senhor. Nosso maior problema 
não são os maus espíritos, mas sim os nossos próprios espíritos que ainda são agentes moralmente livres, e podem fazer o que 
quiserem. 
 105. Os nossos espíritos, Senhor, ainda não estão refreados e devem sujeitar-se ao Seu controle voluntariamente, ou podem 
sem dúvida alguma nos desencaminhar tanto quanto um mau espírito! Eles se tornam maus espíritos, Senhor, em desobediência! 
Os nossos espíritos se tornam maus quando desobedecem e estão fora de companheirismo com Você e fora do Seu Espírito. Então 
se tornam maus espíritos porque estamos desobedecendo, desafiando, fazendo concessões, fracassando, faltando em fé, duvidando, 
resmungando. 
 106. Senhor, perdoe-nos e ajude-nos, em Nome de Jesus! Ajude-nos a estar perto de Você e da Sua Palavra. 
 
* "Deus Odeia Murmuração!" CdM 1879:4,6,17,19–21,24,30–32,34,36,40,44–45,47,54–55 
 4. (Papai:) Um pouco de fermento leveda toda a massa! É espantoso como estas pequenas murmurações e queixas e 
resmunguices e críticas começam as espalhar-se e outras pessoas começam a reparar em coisas em que nunca repararam antes! Elas 
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nem sequer notaram que havia algo de "errado" até que alguns desses malandros começaram a mencioná-los! 
 6. Mas vou dizer-lhes uma coisa, basta um rato na pilha de lenha que não pára de dar voz às suas idéias negativas para 
envenenar a turma toda! … Eles envenenavam outros! Mesmo sem os outros perceberem que estavam sendo envenenados e 
minimizados. 
 17. Há algo de errado com [essa garota]! Há ali alguma raizinha de amargura, alguma pequena coisa! Ela está deixando 
o Diabo entrar de alguma maneira, com o seu descontentamento, não sei, algo de que ela está murmurando dentro do seu coração, e 
a coisa cresce, cresce e cresce e começa a tomar conta de tudo. 
 19. Bem, desculpem estar a dizer isto, mas é um problema comum e um problema básico que temos tido há anos, 
surgindo de vez em quando. Me lembro desde que era pequeno - os encrenqueiros na igreja, encrenqueiros na escola, 
encrenqueiros nos lares, encrenqueiros na Família 
 20. Essas pessoas nunca ficam satisfeitas a menos que persuadam outras a ter a mesma opinião que elas. A miséria adora 
companhia e elas adoram ter outras pessoas com quem falar e concordar com elas e geralmente não é difícil encontrá-las. A 
lamúria é uma enfermidade comum entre a raça humana e algo em que é muito fácil de entrar, murmuração e queixa, mas na 
maneira de Deus de fazer as coisas é absolutamente intolerável e Ele deixou milhões de pessoas apodrecendo no Deserto de Sinai 
por causa da sua murmuração e suas queixas, e elas nunca entraram na Terra Prometida, só os seus filhos com menos de 20 anos! 
(Num.32:11-13) 
 21. Os murmuradores e os queixosos são todos iguais, e o que estão na realidade fazendo é atirando as culpas para cima 
de deus! Muitos deles sabem que não devem culpar a Deus, por isso culpam os líderes, mas os líderes são os homens de Deus e as 
mulheres de Deus e o melhor seria culparem Deus! - É na realidade a Quem eles estão culpando! Tal como [algumas pessoas] 
fazem hoje em dia, culpam Deus por todos os problemas que têm: "Porquê eu? O que foi que eu fiz para merecer isto? Porque 
razão tenho que viver neste horrível barraco com todas estas pessoas malucas e crianças? Porquê temos que viver assim?" Eu sei, 
eu próprio já fiz isso algumas vezes. Se o Senhor sabe que você não está no melhor lugar para você ou que você iria melhor noutro 
lugar qualquer, Ele então geralmente lhe dá uma chance, mas não apenas por você murmurar, queixar-se e lamuriar-se, resmungar 
e reclamar e ficar mal-humorado por causa disso e dar a saber a todo mundo o seu estado: murmurar contra a liderança, murmurar 
contra doutrinas. 
 24. (Oração:) Não há nada de novo a respeito disto, senhor, você sabe disso. Tem sido, já desde o começo, as táticas do 
diabo: dividir e conquistar! Começando logo pelo Jardim do Éden e por toda a Bíblia afora, Senhor, aconteceu aos Teus líderes. 
Sempre houve estes agitadores e descontentes e murmuradores e encrenqueiros que ameaçaram envenenar toda a massa! Por isso, 
Você tem estado a lidar com isto há muito tempo, Senhor, e a maneira como Você tratava do problema por vezes era bastante 
severa e rápida e os Teus julgamentos eram quase implacáveis depois de muita paciência e muito tempo de espera para as pessoas 
se arrependerem. Finalmente Você descia a vara e os julgamentos vinham sem hesitação e sem demora, e eram duros e difíceis de 
suportar, justamente o que as pessoas mereciam! Não estavam satisfeitas, não estavam contentes com o que tinham, por isso Você 
dava-lhes pior para lhes ensinar uma lição e fazê-las ficarem agradecidas por aquilo que de fato tinham, se isso fosse possível, e 
algumas vezes era tarde demais! 
 30. Obrigado por todos os leais e fieis, os 100 porcentistas, os 110 porcentistas, senhor, os 99 em cada 100 que não se 
desencaminharam e que têm sido leais e fieis e permanecem no redil, que deram tudo, renunciaram a tudo e ainda estão 
fazendo-o, Senhor, e estão conquistando o Mundo com o Teu Amor e espalhando o Teu Evangelho por toda a parte em cada nação 
a todas as criaturas em todo o Mundo! - Sacrificando-se, trabalhando muito, Senhor, e sofrendo em muitas circunstâncias. 
 31. Senhor Jesus, ajuda-nos a aprender a contentar-nos com o que temos "em tudo, aprendi a contentar-me com o que 
tenho!" (Fil.4:11) LSS! Sabemos sofrer necessidade e sabemos estar em abundância, mas também sabemos como estar 
agradecidos por seja o que for que tenhamos, Senhor, e Te louvar por isso, porque sabemos que não há nada melhor, nada! Esta é a 
melhor vida do Mundo, o melhor trabalho do Mundo, o melhor Amor do mundo, o melhor Senhor do mundo – fora deste Mundo! 
Nada poderia ser melhor do que o Teu Amor e a Tua Palavra e o Teu Trabalho e os Teus trabalhadores e o seu convívio, e 
podermos viver juntos no Teu Reino para Ti e para as almas, não há nada melhor em todo este Mundo, Senhor, e nós ficaremos tão 
felizes! Se não estivermos suficientemente felizes agora, Senhor, quando virmos os resultados do Outro Lado certamente que então 
aí ficaremos felizes. 
 32. Por isso perdoa-nos pelas nossas pequenas murmurações, queixas, resmungos, chiadeiras, lamúrias, reclamações e 
críticas! Ajuda-nos a aprender a estarmos agradecidos, "em tudo dai graças" (I Tess.5:18), a louvar-Te por todas as coisas, Senhor, 
e estarmos agradecidos por aquilo que temos, porque as coisas poderiam ser piores - e serão! Recordar-nos-emos destes dias como 
dias de Céu na Terra quando houver Inferno na Terra! 
 34. Louvado seja Senhor, por esta vida e pelo teu amor e por este trabalho! Perdoa-nos pelas vezes em que murmuramos e 
nos queixamos às vezes, Senhor, e reclamamos, resmungamos e repontamos por isto ou por aquilo ou por outra coisa minúscula 
qualquer. Perdoa-nos, Senhor! Ajuda-nos a todos a estarmos mais agradecidos e louvarmos-Te por toda a Tua bondade e 
misericóridia em vez de murmurarmos e queixarmo-nos e resmungarmos, reclamarmos e gemermos. Ajuda-nos, Senhor, a 
louvar-Te! Até mesmo quando o Diabo vem com as suas lamúrias e resmunguices, ou tenta fazê-lo, Senhor, ajuda-nos a 
confrontá-lo com louvor, a gritar e cantar louvores, Senhor, e agradecimentos por toda a Tua bondade, misericórdia, amor, 
provisão e proteção e por toda esta vida maravilhosa que Você nos deu para viver para Ti e para os outros, a melhor e mais 
fantástica que existe no Mundo e com os maiores dividendos no Céu, em Nome de Jesus! OJ! Amém! LSS! 
 
(De uma conversa com a Família ao Jantar:) 
 36. Uma coisa pela qual as pessoas me conhecem é pela minha falta de paciência com pessoas que não sejam 100%, 
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pessoas lamurientas, queixosas, murmuradoras, resmungonas, e descontentes que não gostam de nós ou não gostam da maneira 
como nós vivemos nos nossos Lares ou seja o que for! Eu nem sequer gosto de tudo a nosso respeito, temos muita coisa que 
melhorar, mas pelo amor de Deus, se eu não estivesse feliz aqui não estaria aqui! Não ficaria, iria embora! 
 40. Não há nada que eu mais odeie, e deus odeia também, do que murmuradores, lamurientos e queixosos! - Quando 
Deus é tão bom para nós, murmurar, queixar-se e resmungar por tudo! Eu sei como Ele me deu uma surra por causa disso algumas 
vezes, vou-te contar! Temos tudo pelo que estarmos agradecidos! Como é que podemos murmurar, reclamar e queixarmo-nos 
sobre seja o que for, quando estamos vivendo um Céu-na-Terra? - Em Lares Celestiais, com pessoas Celestiais! Temos tudo pelo 
que estarmos agradecidos! 
 44. Vou dizer-lhes uma coisa, nesta família e na sociedade de deus e no céu ou em qualquer outro lugar, murmurar e 
queixar-se não é somente um pecado, é um crime! 
 45. Nem tudo é sempre perfeito e têm que acontecer coisas que vocês talvez não gostem de vez em quando, mas tentem 
corrigi-las entre vocês ou essa pessoa ou o Senhor ou alguém ou venham e falem-nos a esse respeito. Não andem por aí atrás das 
nossas costas murmurando a todos os demais 
 47. São Paulo disse: "aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância." 
(Fil.4:11,12) Não é assim mais ou menos a maneira como nós vivemos? Por vezes temos vivido pobres que nem o Peru do Jó, mas 
parece que nos últimos anos temos mesmo tido abundância. Tomamos simplesmente o amargo junto com o doce, seja o que for, 
mas não gostamos de pessoas amargas, não iremos tolerá-las na Família, vou-te dizer, para que nenhuma raiz de amargura 
corrompa os outros todos! (Heb.12:15) 
 54. Acho que vocês sabem que eu sei ser simpático e sei ser compreensivo e amoroso e sei mostrar consideração a maior 
parte das vezes, e me interesso por vocês, mas vou dizer-lhes uma coisa, se eu pegar vocês lamuriando, reclamando, 
resmungando e ranzinzando e sempre se queixando e murmurando, não irei tolerar vocês! Deus simplesmente odeia esse espírito! 
É um espírito ingrato. 
 55. (Ora:) obrigado pelos nossos lares, senhor! Obrigado por esta família maravilhosa, por estas pessoas maravilhosas, 
por esta vida maravilhosa, por este mundo maravilhoso e por este trabalho maravilhoso, senhor! Obrigado Jesus por isso 
tudo! Ajude-nos a nunca queixarmo-nos ou murmurarmos ou reclamarmos ou nos lamuriarmos ou a andarmos por todo o lado 
envenenando outras pessoas com queixas e murmúrios. Você fica mesmo enjoado com essas coisas assim e com essas pessoas 
assim, Senhor, e Você simplesmente não as vai tolerar! 
 
* "Rancor! —A Raiz Mortífera que Devora e Destrói!" CdM 2672:54–64,75–81,100–108,174197, BN 461 
 54. Quando algum de nós se depara com alguma crise ou dilema, prova, batalha, dificuldade, privação, perseguição, seja qual 
for a dificuldade ou problema, qual é a primeira coisa que devemos fazer? Reclamar? Murmurar? Ficar chateados e zangados pelo 
fato das coisas não estarem acontecendo exatamente como gostaríamos? É claro que não! 
 55. Mas quando parece que as coisas estão dando errado, a primeira coisa que muitas pessoas fazem é orar e dizer: "Senhor, 
qual é o problema?" E quando algumas pessoas falam assim, elas querem dizer: "Qual é o problema com o Senhor, Deus? Como é 
que o Senhor me falhou?" Quando na verdade deveríamos orar: "Senhor, qual é o problema comigo? Será que estou fazendo 
alguma coisa errada? Será que estou Lhe desagradando de alguma forma? Será que estou falhando ou desobedecendo em alguma 
coisa? Será que estou fora da Sua Vontade, de alguma maneira? Antes de mais nada, qual é o problema comigo, Senhor, ou com a 
minha situação? Qual é o problema? Ou será que o Senhor só está me colocando à prova? 
 56. Ao contrário do que muitas pessoas parecem pensar quando começam a ter problemas e batalhas, não há nada errado com 
Deus! Não há nenhum problema com Ele, nem com o Seu Amor, nem com a maneira como Ele lida com os Seus filhos! O 
problema normalmente somos nós, como Ele diz em Sua Palavra, "As vossas iniqüidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus; 
e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça." - Isa.59:2 
 57. Ele diz: "Eu não sou surdo para que não possa ouvir as suas orações, Eu estou ouvindo! E o meu braço não está encolhido 
nem fraco para que eu não possa salvar ou ajudar você. O problema não é Aqui em cima, é lá embaixo com você!" Conosco, não 
com Deus! Por isso, não culpe a Deus nem fique chateado com Ele por causa das suas provas, problemas, crises e dificuldades! 
Não é culpa de Deus! Não há nada errado com Deus! "Sempre seja Deus verdadeiro, e todo o homem mentiroso!" - Rom.3:4. 
 58. A coisa mais importante que você tem que fazer durante épocas difíceis, é não se queixar nem reclamar, murmurar, 
resmungar, lamuriar nem ficar rancoroso com Deus nem com os aparentes fracassos, mal-tratos, negligência, abuso, crueldade, 
surdez e desinteresse d`Ele! Porque nada disso é verdade! Você precisa fazer o oposto do que os filhos de Israel fizeram lá no 
deserto, e isso é que você precisa se sentar e pensar na situação e orar: 
 59. "Deus, qual é o problema comigo? O que estou fazendo de errado, ou na maneira como estou fazendo? O que estou 
fazendo que está desagradando tanto ao Senhor ao ponto de reter as Suas bênçãos? De que forma eu estou desobedecendo? - 
Deliberada ou teimosamente, ou sem saber, sem querer, ou simplesmente falhando; talvez simplesmente não esteja fazendo o 
suficiente. Ou talvez eu não esteja ouvindo como deveria, talvez não esteja seguindo a Sua voz e orientação tanto quanto deveria. 
Ou será que o Senhor simplesmente está colocando a minha fé à prova, ou me humilhando para me levar para mais perto do 
Senhor? 
 60. Faz parte da natureza humana ficar procurando alguém a quem culpar pelos nossos problemas. Esse negócio de "passar a 
culpa" começou no Jardim do Éden. A primeira linha de defesa do homem pecaminoso quando se mete em encrencas, é colocar a 
culpa nos outros. 
 61. Simplesmente vejam o que aconteceu no Jardim do Éden: quando eles foram pegos por terem pecado, a primeira coisa que 
Adão disse a Deus foi: "A culpa é da minha esposa, foi ela quem fez isso!" Depois Eva disse: "Foi culpa da serpente, ela fez isso!" 
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E a Serpente praticamente disse: "Foi culpa de Deus, é tudo culpa d’Ele!" (Gên.3:12-13). "Passar a culpa" e querer culpar os outros 
é uma reação quase que automática, e um mecanismo de autodefesa que a maioria das pessoas tem. 
 62. As pessoas que são rancorosas e têm um espírito rancoroso, têm mais tendência para esse tipo de coisa. Elas estão sempre 
culpando os outros por todos os seus erros, problemas e falhas. É sempre culpa de outra pessoa. 
 63. Se você tem um problema ou fraqueza nesse sentido, seria bom se lembrar que o Diabo é o "Acusador dos Santos" 
(Apoc.12:10), e que a sua tática é sempre querer levá-lo a culpar os outros pelos seus problemas! "Por que eu, Senhor? Eu não fiz 
isso, foram eles que fizeram isso a mim! A culpa não foi minha, é culpa dele, culpa dela! Eles é que são os culpados! Foram eles 
que me obrigaram a fazer isso!" Para algumas pessoas é bem fácil e conveniente culpar todos os seus problemas nos outros! "É 
aquela pessoa horrível com quem tenho que morar, ou aquele líder horrível sob quem tenho que trabalhar", ou isto ou aquilo! 
 64. Esse é um ardil típico do Diabo: ele sempre acusa os Santos e sempre exagera para você o que os outros estão fazendo, e 
sempre tentará pegar as coisas que os outros disseram ou fizeram e distorcê-las e fazer as coisas aparentarem ser muito piores do 
que elas são na realidade. Ele até faz o mesmo a Deus em relação a você! Ele é perito em encontrar todos os pequenos defeitos, 
todas as pequenas falhas, e tenta, constantemente acusar os outros e levá-lo a culpar os outros de tudo que dá errado! 
 75. Sempre que você sente vontade de murmurar e reclamar das coisas, cuidado! Uma atitude ingrata assim, de dúvida e tão 
negativa pode não só indicar rancor, mas também retrocesso! Mesmo que você não tenha literalmente dado as costas ao Senhor, 
está voltando atrás no seu coração, quando começa a se submeter a esse sentimento de dúvida, murmuração e crítica dos outros. 
Quando as pessoas começam a implicar com os erros dos outros e a encobrir os seus próprios erros, e murmurando e reclamando 
de tudo, resmungando em vez de louvarem o Senhor pelo que elas têm, isso é um pecado perigoso! 
 76. Mesmo que você não acabe retrocedendo completamente, sem dúvida alguma perderá a sua inspiração e a unção do 
Senhor, se andar por aí dando voz às suas reclamações e ressentimentos assim. Não é possível ficar reclamando, criticando, 
murmurando e resmungando das coisas e ao mesmo tempo continuar com o Espírito Santo de Deus para você poder fazer o seu 
serviço, simplesmente não dá. Você vai acabar como Saul, o Espírito o deixou, e ele ficou com o coração tão duro e frio que nem 
percebeu que já não o tinha mais! Ele nem sabia que o havia perdido! 
 77. Quando alguém anda por aí murmurando, e constantemente criticando tudo, isso mostra que esteve dando ouvidos às 
mentiras do Diabo na sua mente e coração, pois "a boca fala do que está cheio o coração". - Mat.12:34. Aí elas se tornam 
testemunhas para o Diabo. Se o seu coração está cheio de pensamentos negativos, mais cedo ou mais tarde você vai falar, e é aí que 
começa a arrastar os outros para baixo também. 
 78. Uma razão por que as pessoas reclamam, resmungam e criticam, é porque sabem que não estão progredindo como sabem 
que deveriam e que não têm a vitória. Elas sabem que estão falhando por causa da sua própria insubmissão ou rebeldia. Então, em 
vez de realmente tentarem ganhar a vitória e pararem de falhar, e em vez de se comportarem melhor, elas começam a procurar algo 
para se justificarem, se desculparem e defenderem. Por isso freqüentemente elas acusam e culpam os outros dos seus erros e falhas, 
e criticam abertamente todas as outras pessoas, exceto elas próprias. 
 79. Uma murmuração assim é virtualmente a voz do Inimigo e as suas dúvidas, e um espírito crítico assim semeia dissensão, 
desunião e discórdia entre os irmãos, que é uma das sete abominações para Deus! - Pro.6:16-19. Então, Deus sem dúvida alguma 
não pode e não abençoará pessoas que se permitem chegar a um estado tão deplorável. 
 80. Na verdade, se você peca murmurando contra Deus e reclamando sobre a sua situação, reclamando das circunstâncias e 
condições em que você vive, resmungando e murmurando contra Deus ou contra os seus Pastores ou irmãos, Deus pode muito bem 
deixá-lo ficar nessa situação muito mais tempo do que Ele planejava no início - como Ele fez com os Filhos de Israel quando estes 
murmuraram contra Ele - até você aprender a estar grato e ter paciência! "A tribulação produz paciência!" - Rom.5:3. 
 81. Por maior que seja a sua batalha, por mais difícil que seja a sua dificuldade, por pior que pareça ser, se você simplesmente 
tiver fé para confiar que Deus vai tirá-lo dessa dificuldade, não vai murmurar nem reclamar! Você vai se alegrar e louvar o Senhor, 
vai agradecer-Lhe até mesmo pela prova, porque sabe que Ele pode salvar e livrar você, e Ele o fará! LSS! 
 100. Uma das melhores coisas que podemos aprender, é a contentar-nos com o que temos, quer seja com fartura ou passando 
necessidade. - Fil.4:11,12. 
 101. Todos nós precisamos aprender a contar as nossas bênçãos! O Senhor quer que pensemos nas coisas positivas, e que nos 
recusemos a deixar a nossa mente pensar em todas as coisas negativas, batalhas, dúvidas, temores, mágoas, problemas, tribulações 
e aflições com as quais o Diabo tenta nos fazer preocupar. Precisamos deixar de pensar em todas essas coisas negativas e pensar 
nas nossas muitas bênçãos! 
 102. Se você adquirir o hábito de agradecer mais a Deus pelas suas bênçãos, pelas suas muitíssimas bênçãos, em vez de 
reclamar dos poucos probleminhas ou batalhinhas infinitésimos que você tem, talvez o Senhor o livrasse desses também! Então não 
é de admirar que o Senhor fique zangado quando só ficamos olhando para o botão que está faltando no colete do Mutt, em vez de 
vermos as roupas bonitas e a gravata vermelha! Não admira que o Senhor fique zangado! (Veja CdM Nº1492; Núm.11:1; 
1Cor.10:10!) 
 103. O Senhor nos diz que não deveríamos pensar nessas coisas negativas de modo algum! "Quanto ao mais, irmãos, tudo o 
que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há 
alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai." - Fil.4:8. Sempre que você tiver pensamentos negativos, críticos ou 
ressentimentos, deveria imediatamente repreender o Inimigo e dizer: "Eu te repreendo, Satanás, em Nome de Jesus! Eu resisto a 
você, Acusador dos Santos, em Nome de Jesus! Jesus, ajude-me a não pensar nessas coisas!" Louve o Senhor, cite versículos, cante 
os Seus louvores, clame ao Senhor e o Diabo fugirá! 
 104. Quando Jonas finalmente gritou: "Do Senhor vem a salvação!", aquela velha baleia que o tinha engolido simplesmente 
não agüentou, e o cuspiu fora! (Jonas 2:9,10) Então, mesmo que Deus deixe o Diabo lhe mandar problemas do tamanho de uma 
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baleia para engoli-lo, você simplesmente tem que continuar clamando e louvando o Senhor! O Diabo não agüenta isso, e o 
problema não agüenta isso, e Deus o livrará! Mas se você ficar todo amuado e andar por aí resmungando, se queixando, 
murmurando, se lamuriando, duvidando e tudo o mais, simplesmente vai afundar-se cada vez mais no fundo do mar. 
 105. Então, quando o Inimigo tentar você a ficar deprimido e a criticar, ou a murmurar sobre algo, revide louvando o Senhor e 
contando as suas bênçãos! Peça ao Senhor para ajudá-lo a ficar contentado e agradecido pelo seu lugar no Reino de Deus e na Sua 
Família. E quando o Diabo vier e tentar fazê-lo se comparar de maneira desfavorável com os outros, e tentar minimizá-lo e ao que 
você está fazendo, simplesmente comece a louvar o Senhor e agradeça-Lhe pelas suas bênçãos, e o Inimigo colocará o rabo entre 
as pernas e fugirá! 
 106. Agradeça a Deus e louve-O pelo trabalho que você tem e pelo seu lugar na Família d`Ele, qualquer que seja esse trabalho 
e esse lugar! Se o seu trabalho for lavar o chão, limpar banheiros ou cozinhar ou fazer o que for preciso, ou trabalho de 
manutenção, o que quer que seja, agradeça a Deus por estar na casa do Senhor, e estar fazendo isso por Jesus! "Preferiria estar à 
porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade!" - Sal.84:10 
 107. Então, quer estejamos abatido ou tenhamos abundância, deveríamos estar agradecidos pelo que temos, e louvar e 
agradecer a Deus por isso, porque não há nada melhor! As "piores" coisas na nossa vida para o Senhor são muito melhores do que 
as melhores coisas que o Sistema ímpio tem a oferecer! Nós somos abençoados com a melhor vida que existe, o melhor trabalho 
que existe neste mundo, com o melhor Amor do mundo e o melhor Senhor no mundo - do outro mundo! Não há nada melhor do 
que o Amor de Deus, a Palavra de Deus, o Trabalho de Deus, os empregados de Deus e o convívio com estes, e podermos morar e 
trabalhar juntos e amar juntos dentro do Reino de Deus, para Ele e pelas almas! Não há nada melhor neste mundo todo, LSS! E se 
nós não estamos felizes o bastante agora, quando virmos os resultados eternos do nosso trabalho Lá, sem dúvida alguma ficaremos 
felizes! 
 108. Mesmo quando nos sentimos bem, talvez não agradeçamos ao Senhor o suficiente, nem O louvemos o bastante por isso! 
"Tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor!" - Sal.150:6. Todos nós poderíamos louvar mais ao Senhor e ser mais positivos! 
Agradeça-Lhe pela saúde que você tem! Agradeça-Lhe por ser tão forte e não ser um inválido total, ferido nem sofrendo alguma 
doença fatal ou algo assim. Há mil e uma coisas que poderiam estar dando errado na sua vida, então agradeça ao Senhor pelas 
bênçãos que você tem! LSS! Continue positivo, grato e cheio de louvores a Jesus! 
 
 Senhor Jesus, a Sua Palavra diz que quando olhamos para o Senhor somos iluminados: e que os nossos rostos não ficarão 
confundidos. E que quando este pobre clama ao Senhor, o Senhor me ouve e me salva e me livra de todas as minhas angústias! 
(Sal.34:5,6) 
 Então, Jesus, eu agora clamo ao Senhor com todo o meu coração e Lhe peço para me ouvir, me responder e me livrar, em 
Nome de Jesus! Eu vejo que estas raízes de amargura são como uma infecção mortal, Senhor, então Lhe peço para que o Senhor 
agora mesmo as arranque completamente e as leve todas! Senhor, por favor me livre de todos os temores, dúvidas, ressentimentos 
ou mágoas sobre o passado, ou mesmo sobre coisas que estão acontecendo agora mesmo, e me dê a fé para deixar que o Senhor 
cuide de tudo, para lançar sobre o Senhor toda a minha ansiedade, porque o Senhor, Jesus, tem cuidado de mim! (1Ped.5:7) 
 Se eu ainda me agarrar a tais raízes, mesmo a pequenas raízes, Senhor, no fundo do meu coração, eu sei que o Diabo vai se 
aproveitar delas e aumentá-las. Então, eu repreendo o Inimigo com este seu rancor e com esta falta de confiança no Senhor, Jesus, 
e repreendo qualquer insubmissão ao Senhor, Jesus! Ajude-me, Jesus, a ser um vaso submisso, e não tentar ser o barro que diz ao 
Oleiro: "Por que me fizeste assim?" ou: "Por que o Senhor me fez isto? Por que me tratou assim? Por que permitiu que esta coisa 
que eu ressinto tenha acontecido?" Ou então: "Por que o Senhor está fazendo estas coisas comigo agora mesmo?" Por favor, me 
ajude simplesmente a ser submisso, a ser um vaso quebrado e submisso, Senhor, um vaso que está disposto a fazer qualquer coisa 
para o Senhor! 
 Perdoe-me todos os meus pecados, Jesus, e me ajude a não criticar o Senhor nem a maneira como o Senhor está dirigindo a 
minha vida. Ajude-me a nunca jamais pensar de maneira nenhuma que sou mais justo do que o Senhor, que eu faria as coisas 
melhor do que o Senhor fez. Por favor, perdoe-me, Senhor, toda a minha murmuração e dúvidas! É um pecado tão horrível, porque, 
na realidade, o meu rancor é contra o Senhor! Por favor, me ajude a parar com isso! 
 Murmurar é, na realidade, reclamar que o Senhor está fazendo as coisas errado, o que significa que eu poderia fazê-las melhor, 
que eu sou mais justo do que o Senhor, e isso é autojustiça, Senhor, um pecado horrível. Perdoe-me e me ajude a confiar mais no 
Senhor. O Senhor é quem sabe mais sobre todas estas coisas, e elas vão sair como o Senhor quer e, a longo prazo, tudo vai 
funcionar da melhor maneira para mim, porque eu amo o Senhor, em Nome de Jesus. 
 Então, perdoe-me Senhor, todas as minhas murmurações, reclamações, queixas, resmungos, descontentamento, lamúrias e 
críticas! Ajude-me a aprender a estar verdadeiramente grato, e a "em tudo dar graças" (1Tes.5:18), a louvar o Senhor em todas as 
coisas, Jesus, e a estar agradecido por aquilo que eu tenho, porque, sem dúvida nenhuma, as coisas poderiam ser muito piores! 
 Eu louvo o Senhor, Jesus, pela vida que me deu! Pelo Seu Amor e um lugar na Sua Família! Perdoe-me as vezes em que eu 
murmurei, reclamei, resmunguei, me queixei e rabujei por causa desta ou daquela coisinha, quando pensei que devia ter sido 
tratado melhor ou que merecia mais. Perdoe-me, Senhor! Ajude-me a estar mais agradecido e a louvar o Senhor por toda a Sua 
bondade e misericórdia em vez de murmurar, resmungar, reclamar, lamuriar e rabujar por causa de pequenos testes e batalhas que o 
Senhor permitiu que eu tivesse. 
 Ajude-me, Jesus, a sempre louvar o Senhor! Mesmo quando o Diabo vem com as suas reclamações e queixas, ajude-me a 
confrontá-lo com louvor, a clamar e cantar louvores ao Senhor, Jesus, e a dar-Le graças por toda a Sua bondade e misericórdia, 
Amor, provisão, proteção e por toda esta vida maravilhosa que me deu para viver para o Senhor e para os outros. Esta é a vida 
melhor e mais maravilhosa do mundo, com os dividendos mais maravilhosos no Céu, em Nome de Jesus! OS! LSS! 
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 Obrigado por esta vida linda, por este mundo maravilhoso e por este Trabalho maravilhoso, Senhor! Obrigado Jesus por tudo! 
Ajude-me a nunca reclamar nem murmurar, nem resmungar ou me queixar, nem andar por aí envenenando outras pessoas com as 
minhas reclamações e murmurações! 
 Então, por favor, me fortaleça, Senhor, com a Sua Palavra e a Espada do seu Espírito, para que eu possa resistir ao Inimigo e 
combatê-lo de verdade! Ajude-me, Senhor, a estar adequadamente armado contra todos os dardos inflamados do Maligno e suas 
dúvidas, críticas, mentiras, murmurações, ressentimentos, "pobres-de-mim" e todos os dardos inflamados e demoníacos do Diabo! 
 E ajude-me, Senhor, a não combater nem resistir a seja o que for que o Senhor queira usar para me quebrar e humilhar e para 
me aproximar e manter perto do Senhor. Eu sei, Jesus, que o Senhor sabe o que é melhor para mim, ainda que nem sempre pareça 
ser o melhor para mim, Senhor! O Senhor só quer ver se eu estou disposto a confiar no Senhor, a acreditar no Senhor e acreditar 
que "Todas as coisas de fato contribuem juntamente para o bem daqueles que amam o Senhor"! - Rom.8:28. 
 Eu sei que as coisas serão muito mais fáceis se eu simplesmente aceitar o que o Senhor fez na minha vida anteriormente, e o 
que está tentando fazer na minha vida agora mesmo. Eu sei que será mais fácil, Senhor, se eu aceitar os quebrantamentos, os 
castigos, as lições e todas estas coisas, se eu não lutar contra elas, se eu simplesmente me submeter. Jesus, ajude-me a não dar nem 
um milímetro ao Diabo, a não permitir que nem uma raizinha ou rebentozinho de amargura fique no meu coração! 
 Eu sei que não posso esperar a Sua bênção nem a Sua proteção quando fujo do Senhor, quando saio da Sua vontade, mesmo 
que seja espiritualmente em pensamento. Então guarde-me perto do Senhor com pensamentos puros e positivos sobre o Senhor e a 
Sua Palavra, em Nome de Jesus! 
 Ajude-me, Senhor, a ter cuidado com os meus pensamentos e com as minhas palavras, e a encher o meu coração e mente com 
o Senhor e a Sua Palavra, para que eu fique bem protegido, fortalecido e rodeado pelos Seus Anjos de proteção e os Seus Anjos da 
Guarda, Senhor, que cuidam dos Seus filhos o tempo todo. 
 E Senhor, por favor me renove com o Seu maravilhoso Espírito de Amor! Por favor, encha-me com o Seu Espírito, Senhor, 
para que o meu coração fique cheio do Seu Amor. A Sua Palavra diz: "Sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros". - 
1Ped.4:8. Por favor, ajude-me a não condenar nem julgar os outros em orgulho ou autojustiça. 
 Por favor, dê-me mais do Seu Amor, da Sua paciência, da Sua humildade, que é sinônimo de amor, baixeza aos meus próprios 
olhos. Dê-me doçura e amor pelos outros. Ajude-me a deitar no regaço das outras pessoas como eu quero que o Senhor deite no 
meu. Ajude-me a perdoar de verdade os pecados dos outros da mesma maneira que o Senhor tem me perdoado, a ter misericórdia 
dos outros como o Senhor tem tido de mim. 
 Proteja-me do Diabo que anda em derredor bramando como um leão buscando a quem possa tragar. Eu sei que é ele que acusa 
os Seus Santos dia e noite e tenta dividi-los, tenta subvertê-los, dar-lhes a propaganda dele, e é ele que mente, causa dúvidas e 
medos neles e joga os seus dardos inflamados de ódio e ressentimento. 
 Ajude-me a ser mais como o Senhor, Jesus! E ajude-me a não ser como o Inimigo, o acusador dos Santos, o ríspido, o cruel, o 
devorador! Ajude-me a ser perdoador e paciente, e a ter misericórdia como eu quero misericórdia, e a tratar os outros quando eles 
fazem erros como eu quero que o Senhor me trate quando eu faço erros! 
 Ajude-me a perdoar verdadeiramente a todos aqueles com os quais me sinto ofendido, ou contra os quais me sinto ressentido 
ou rancoroso. Senhor, eu agora oro sinceramente para por favor me ajudar a perdoar a todos aqueles que me ofenderam, ou me 
falharam ou fizeram erros comigo, que me afetaram, magoaram ou me chatearam de alguma forma. Por favor, me ajude a perdoar. 
Eu Le peço para por favor me perdoar. "Perdoe os meus pecados como eu perdôo àqueles que pecaram contra mim." - Luc.11:4. 
 Senhor, ajude-me a ser mais simples e infantil nestas coisas! A Sua Palavra diz: "Sêde adultos no entendimento, mas meninos 
na malícia." - 1Cor.14:20. Então, ainda que eu às vezes fique ofendido, ajude-me a não me agarrar à coisa e a esquecê-la 
imediatamente. Ajude-me a não guardar coisas contra as pessoas, a não continuar ofendido! Ajude-me a eliminar esses 
pensamentos sensitivos antes deles terem uma chance de virarem algum tipo de rancor. Ajude-me a verdadeiramente perdoar e 
esquecer e amar. Ajude-me a manter a minha vida o mais simples possível, Senhor, a viver de uma forma simples e não tentar ser 
tão complicado, tentando não perder de vista as maneiras como fui ofendido, quem me ofendeu, etc. 
 Agora ajude-me, Senhor, e livre-me, e arranque toda e qualquer semente maligna ou raízes de rancor, inveja ou ódio! Que eu 
seja libertado e solto e que eu fique muito mais livre para ir em frente com muito mais convicção para fazer o trabalho que o 
Senhor me chamou para fazer! Ajude-me a "deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto me rodeia", para que eu possa 
verdadeiramente correr a Sua carreira, para Sua glória. 
 Eu sei, Senhor, que isto não é algo que eu faço de uma vez por todas, mas tenho que renunciar a todas estas tentações e 
pensamentos negativos no meu coração constantemente, renunciar o tempo todo às velhas maneiras e deixar todos estes pesos e 
impedimentos. Senhor, cada dia eu tenho que renunciar à voz e às tentações do Diabo que tentam me chupar e fazer voltar aos 
velhos caminhos, e aos velhos hábitos e escravidão, então me ajude a fazer isso, e a continuar lutando! Obrigado Senhor, por me 
libertar! Em Nome de Jesus, amém. 
 
* "Metas Para 1998!" CdM 3160:54–60, BN 765 
 54. (Peter:) O Senhor adora o louvor! Ele habita nos louvores do Seu povo, de modo que eu acho que realmente 
perderíamos algo se não nos comprometêssemos pessoalmente a aprender a louvar mais e a louvar sem cessar. 
 55. O Senhor quer que O louvemos em todas as situações - principalmente quando não sentimos vontade. Se pudermos 
melhorar o nosso hábito de louvar o Senhor regularmente, acho que aprenderíamos muito mais a transformar quaisquer 
pensamentos negativos, de dúvida e tristes, em pensamentos de louvor e ação de graças. Mesmo quando somos tentados a ficar fora 
do espírito, ou a criticar ou reclamar um pouquinho - quer em pensamento quer em palavras - se simplesmente fizermos um esforço 
consciente para pensarmos nas nossas bênçãos, frisar todo o bem, nos concentrarmos em tudo o que o Senhor tem feito por nós e 
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em todas as maneiras como Ele tem nos guardado, abençoado, prosperado e protegido, acho que nos ajudaria muito a vencer 
possíveis maus hábitos de ter uma primeira reação negativa, de murmuração ou mesmo apenas indiferença. 
 56. Lembro-me de uma história do Good Thots sobre aquele pregador, o Dr. Alexander Whyte, famoso por louvar 
tanto nas suas orações. Ele sempre achava algo pelo qual agradecer ao Senhor, mesmo em tempos difíceis. Uma certa manhã, 
quando estava caindo um toró, um membro da sua congregação pensou com os seus botões: "Num dia horrível como este o 
pregador com certeza não vai ter nada pelo que agradecer a Deus." Mas ele começou a sua oração assim: "Ó Deus, nós Te 
agradecemos que nem sempre o dia amanhece assim." Que bom exemplo de ver as coisas de uma maneira positiva e ter uma 
atitude de louvor! (Good Thots 1, pág. 582, nº21). 
 57. . Se orarmos desesperadamente e realmente pedirmos ao Senhor para nos ajudar, e nos dispusermos a isto, acho 
que todos poderíamos louvar muito mais. E não só deixaria o Senhor muito mais feliz, mas também todos nós! 
 58. O louvor tem muito poder! O Senhor quer o nosso louvor. Então por que cada um de nós não faz um esforço consciente 
este ano para louvarmos mais? Para substituirmos pensamentos negativos com pensamentos positivos, de gratidão e louvor? 
Vamos também procurar o máximo possível dar glória ao Senhor no que dizemos e na nossa interação com os outros, como o 
pregador White fazia, louvando-O e reconhecendo como Ele nos abençoou, em vez de reclamarmos, ficarmos na fossa ou 
reagirmos negativamente. 
 59. Quando estávamos orando sobre incluir ou não as metas de orar mais e louvar mais, o Senhor disse: 
 
 60. (Jesus:) Qualquer esforço que os Meus filhos façam para aprender a orar mais, andar mais num espírito de oração e 
aprender a louvar sem cessar, sem dúvida valerá a pena. É uma questão de autodisciplina. É uma questão de estar ciente da 
necessidade, de ficar determinado a fazer isso e querer desenvolver estes hábitos. Se os desenvolverem, se os mantiverem em 
primeiro plano na sua mente, e fizerem um esforço consciente e se lembrarem uns aos outros, pouco a pouco vão progredir e 
desenvolver o hábito de estar em oração e de louvar, como Eu quero que tenham. (Fim da mensagem.) 
 
 
* "Cadê a Grana?" CdM 3462:422–428, BN 1050 
 422. (Jesus:) Muitos de vocês, Minhas noivas, criaram familiaridade com as Minhas bênçãos. Há muitos e muitos anos 
têm se acostumado à Minha provisão de dinheiro, necessidades, equipamentos, casa, e muito mais, mas esqueceram-se de Me 
agradecer. Não deram valor a muitas das pequenas bênçãos e presentes que lhes dispenso cada dia. Não valorizam os Meus 
milagres e não Me louvam nem Me agradecem tanto quanto deveriam. Como acham que isso Me faz sentir? Que não dão valor a 
Mim, que não reparam em Mim e não se importam! Não Me dá vontade de lhes dar mais quando vocês não estão agradecidos pelo 
que têm. 
 423. Vocês deixam as Minhas bênçãos de lado, sempre querendo mais, exigindo bênçãos maiores e melhores e mais 
dinheiro para as suas necessidades. Mas o que estão esquecendo é que fico feliz quando Me louvam, mesmo quando passam 
falta. Louvar-Me por cada bênção, por menor que seja, Me compele a lhes dar mais. Quando sei que estão agradecidos e Me dão a 
glória e a honra por tudo, quero lhes dar mais, Me deleito em lhes dar mais, e não posso deixar de lhes mimar com os Meus 
cuidados, porque adoro lhes dar da Minha riqueza. 
 424. Também observo o quanto se importam com as bênçãos materiais que lhes dei. Vocês por acaso estragam seus 
veículos e não os mantêm em bom estado nem fazem a manutenção deles? Eles são uma vergonha para o seu Lar e o Meu Nome? 
Seus Lares são sujos e bagunçados? Quando as coisas quebram e não estão com uma boa aparência, vocês as consertam ou as 
deixam estragar até virarem um lixo? 
 425. E quanto ao que supro? Vocês murmuram e reclamam porque não é a sua comida favorita, ou porque têm muito de uma 
mesma coisa e não têm tanta variedade como gostariam? Ou desperdiçam o que lhes dou — quer seja comida, dinheiro ou tempo? 
São extravagantes com o dinheiro que supro, achando que como Meu é o gado sobre milhares de colinas e a riqueza em cada mina 
então sempre terei mais para lhes dar? Vocês se esqueceram do que se significa ser frugal? 
 426. Sim, é verdade que sou rico e um Marido que possui bênçãos, mas não as coloco em sacos furados. Dou mais onde 
sei que será usado e investido no Meu trabalho ao máximo, onde cada centavo vai contar e ser usado com sabedoria. Dou àqueles 
que sei que serão bons mordomos e que vão cuidar bem das coisas que precisam para Me servirem. 
 427. Como vocês têm cuidado das coisas que lhes dei e Me louvado e agradecido pelos milagres de provisão? Vocês estão 
tão acostumados com o que recebem de Mim a ponto de não darem valor a nem reconhecerem mais a Minha generosidade? Por 
acaso se tornaram como uma criança mimada que quer pegar, se apropriar e receber, e mal agradece? Dêem uma boa olhada na sua 
vida e no seu Lar. Vão apreciar e cuidar do que lhes dou, ou vão desperdiçar, deixar apodrecer, deteriorar, ser destruído e acabar? 
 428. O Meu negócio não é jogar dinheiro no ralo nem suprir para ser jogado num poço sem fundo. Estou interessado em 
edificar trabalhos que vão durar, investir em Lares que estão realmente fazendo o trabalho de ganhar o mundo e derramar bênçãos 
naqueles que dão valor a cada gotinha. (Fim da mensagem.) 
 
* "A Arte de Guerra, 2ª Parte" CdM 3533:224–230, BN 1131 
 224. (Jesus:) Quero lhe dizer algumas coisas sobre louvor que vocês talvez não tenham percebido. 
 225. Primeiro, quando Me louvam, o seu espírito fica envolvido por um poder sobrenatural. Não entendem muito 
sobre o plano espiritual e como existem diferentes regras relativas a locais, tempo e espaço nesse plano. Mas se conseguirem 
aceitar, o louvor habita nos planos mais elevados do Céu, e quando você louva o seu espírito partilha dessas virtudes do Céu — 
poder espiritual, felicidade, paz e proteção contra os ataques do Inimigo. 
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 226. Segundo, quando você murmura, duvida, entretém pensamentos negativos e principalmente, quando expressa isso 
vocalmente, está dando espaço para o Inimigo penetrar no seu “ambiente”. O louvor não só lhe dá uma proteção contra o 
Inimigo, mas também protege o seu espírito e supre uma certa proteção no espaço físico ao seu redor, porque as atitudes e palavras 
negativas na realidade suprem o que se poderia comparar a uma via expressa de acesso para o Inimigo. 
 227. Se o ambiente no seu Lar for de louvor, cheio de gratidão e de palavras que dão glória a Mim e Me elevam, vocês 
vão ter um alto grau de proteção contra o Inimigo, não só proteção para o espírito de todos, mas também para o local, para a 
casa, o meio de transporte que utilizarem, e onde quer que estejam. Esse é um outro benefício do louvor e da participação dele na 
sua armadura e armamento ofensivo do espírito. 
 228. Quanto à arma proativa, se você tiver um espírito de louvor, muitas vezes é possível manter o Inimigo e qualquer 
outro espírito maligno longe de você e da sua moradia. Se constantemente Me louvar no espírito e estiver agradecido, vai ser 
difícil o mal conseguir influenciá-lo. Precisa entender que atitudes como, por exemplo, de temer, murmurar, xingar, reclamar, etc., 
são uma via de acesso para o Inimigo no seu ambiente. Então, manter uma atitude temente a Deus e um espírito de louvor é como 
manter a ponte levadiça fechada, impedindo ao Inimigo acesso a você. E quando digo “a você”, não Me refiro apenas ao seu 
espírito, mas neste caso mais aos seus veículos, casa, a via pública por onde está passando — não apenas você como entidade 
espiritual, mas o seu espaço físico também. Na verdade você pode manter o Inimigo afastado desses locais físicos se tiver uma 
atitude de louvor enquanto se encontrar ali. 
 229. Se envolver todas as suas atividades no louvor e essa atitude existir aonde quer que você vá, o Inimigo 
simplesmente não vai conseguir penetrar. Ele vai tentar às vezes, e talvez o esbofeteie, mas se mantiver os braços erguidos no 
espírito, como Moisés fez, ele não vai conseguir penetrar no território que você tiver reivindicado, quer seja a rua/estrada por onde 
estiver passando, a loja onde você entrar, ou a casa na qual estiver morando. 
 230. O louvor é uma arma ofensiva e proativa que pode derrotar qualquer inimigo, e até manter o Inimigo fora do seu 
território — se a usarem! Ela tem poder, valor, é preciosa e uma das armas principais que dei ao Meu exército do Tempo do Fim 
em treinamento. 
 
* "Direto ao Assunto, 13a Parte " CdM 3536:56–83, BN 1127 

Coitadinho… 
A questão: 
 56. (Mamãe:) Alguns de vocês acham que sua vida é bem pior do que a dos outros, e tendem a manifestar isso 
verbalmente. Criticam as pessoas e menosprezam as batalhas delas e dão a impressão que são insignificantes, porque consideram 
as suas batalhas piores. Falam abertamente sobre como a sua vida é difícil e informam a todos como é muito mais difícil para vocês 
enfrentarem mudanças do que para outros. 
 57. Se algo precisa ser feito, você concorda, mas a contragosto, e só depois de explicar todas as razões — num tom de 
queixa e má vontade — por que para você vai ser muito mais difícil do que seria para outra pessoa. Você facilmente se torna 
crítico; acha que trabalha duro e os outros são preguiçosos. Alguns de vocês acham que a sua sina é passar pelo “martírio” 
espiritual, que Deus dificulta a sua vida de propósito, então você deve ser melhor, porque passa por mais “provas” e tem batalhas 
maiores, quer sejam ataques espirituais, doenças ou outros tipos. 
 58. Tentam aparentar estar dispostos, mas muitas vezes o tiro sai pela culatra, porque não agem com a motivação 
certa; querem ser elogiados por suas boas obras. Ficam sobrecarregados com os fardos que vocês mesmos pegaram, no entanto 
a sua tendência é culpar o trabalho pelas dificuldades que enfrenta, ou os seus pastores, o Lar, e até mesmo o Senhor. A sua atitude 
egocêntrica e de autocomiseração torna a sua vida uma desgraça e você um peso para os outros. É difícil sair dessa condição 
lastimável, porque, segundo a sua maneira de ver as coisas, a sua vida é mais difícil e novos desafios são um peso. 
 
O que Deus pensa disso: 
 59. (Papai:) O Senhor age de maneira justa e correta na vida de cada pessoa, de acordo com o que Ele sabe que ela 
precisa e consegue suportar. Ele não permite problemas demais na vida de uma enquanto dá uma carga levíssima para outra. 
Deus age de forma personalizada com cada um, e na Sua onisciência Ele sabe exatamente o que é melhor. A essência da questão é 
que esse tipo de atitude é uma manifestação de orgulho e insubmissão. 
 60. É errado adotar a mentalidade de “mártir” e estar sempre lamentando a sua  “aflição de espírito”, que muitas vezes 
não é um reflexo exato das dificuldades pelas quais está passando ou dos fardos que carrega, pelo contrário, está agindo num 
espírito de murmuração e se queixando dizendo que Deus é injusto nas provações que permite sob medida na vida de cada pessoa. 
 61. Vocês não vão ganhar nada por darem voz às suas batalhas, se vocês se gabarem de ser tão generosos e sacrificados, 
darem tapinhas nas suas próprias costas e conquistar solidariedade dos outros, e ao mesmo tempo menosprezarem as pessoas. Essa 
autocomiseração não passa de um espírito de orgulho! Você está procurando uma desculpa, uma maneira de não ter que fazer o que 
o Senhor está lhe pedindo, e se continuar por esse caminho vai perder a boa vontade, passar a ser insubmisso e a lutar contra o 
plano do Senhor para você; vai estar sempre colocando a culpa nos outros ou nas situações, em qualquer coisa, menos em si 
mesmo. 
 62. Você não quer admitir sua má vontade e orgulho; fica ofendido quando alguém lhe diz que se simplesmente tirasse o 
traseiro da cadeira e começasse a louvar o Senhor pelo que Ele permite na sua vida e encarasse o problema, as coisas melhorariam. 
Em vez disso, você se senta para tomar um chazinho com o Inimigo, abre o coração e se queixa com o Sr. e a Sra. Dúvida e todas 
as duvidazinhas, que ainda o ajudam a fazer uma lista dos seus problemas e a explanar todas as dificuldades que enfrenta. 
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 63. Gente, tomem cuidado! Quando assumem essa mentalidade de “coitadinho de mim”, estão dando lugar ao Diabo. Isso é 
ponto pacífico! 
 64. Viver pelo Senhor exige sacrifício. Ele nunca prometeu uma vidinha fácil e confortável. Prometeu os rigores da 
batalha, a renúncia das preferências pessoais, sacrifício e dedicação total a Ele. Ele quer que estejam dispostos a aceitar e aprender 
com as coisas ruins da vida. Quer que entreguem a sua vontade para poderem realizar a dEle. 
 65. Por acaso perderam a visão e se esqueceram que deveriam ter uma vida sacrificada para o Senhor? A vida de um 
discípulo é um exemplo de fé, sacrifício, obediência, submissão, humildade e amor. 
 66. Onde está o seu espírito de louvor e a alegria do Senhor na sua vida? Você está com a antena apontada para cima? Ou 
para baixo, para o lodo e a lama do seu ego imprestável? Lembrem-se da citaçãozinha: “Se pensar, pensar, pensar, vai afundar, 
afundar, afundar, porque você fede, fede, fede!” O seu espírito de autocomiseração e a sua atitude de achar que faz tudo fede! 
Quando se esforça tanto no braço da carne para dar a impressão de ser uma pessoa “disposta”, mas no espírito você é tudo menos 
disposto, não passa de palha — obras mortas do homem. Não está permitindo que o Espírito do Senhor o possua e ministre através 
de você, nem que preencha a sua mente, o seu coração e espírito com a alegria da sua salvação. 
 67. É semelhante à atitude dos escribas e fariseus que tentavam guardar cada coisinha mínima da lei para provar aos 
outros que amavam o Senhor e seguiam a Sua Palavra. Mas era tudo papo furado, porque não viviam segundo a doutrina, em 
amor, nem tinham a energia do Espírito correndo nas suas veias. Eram pessoas hipócritas, vazias e acomodadas com atitudes 
fedorentas se achando “mais-santo-do-que-tu”. Que você não seja assim também! 
 68. Vocês já leram na Palavra muitas vezes como as batalhas e provações na vida fazem bem — fazem aflorar uma 
atitude mais profunda no espírito que não se obtém de nenhuma outra forma. Só que vocês querem provar que são durões que 
conseguem suportar as batalhas por conta própria. Em vez de deixarem o Senhor agir através de vocês, apóiam-se nas suas próprias 
obras, que não passam de obras mortas. Falta alegria no seu espírito, felicidade ao sacrificar, fé nas promessas do Senhor, e, o que é 
pior, menosprezam as pessoas que têm isso. As rotulam dizendo que têm a vida mais fácil do que a sua. Vocês se exaltam em 
orgulho por se sacrificarem. Têm a atitude errada e estão se submetendo ao espírito errado. Culpam todos os seus problemas em 
algo ou alguém, em vez de superá-los. 
 69. Sempre vai haver dificuldades a se enfrentar no serviço ao Senhor; há batalhas difíceis que colocam a sua fé à prova, 
há sacrifícios e às vezes é preciso se doar até doer, mas, em troca, você só tem a ganhar. Como disse David Livingstone: “Nunca 
fiz um sacrifício por Deus”. O que você tem a ganhar vai bem além de qualquer sacrifício que pudesse vir a fazer. Você ganha a 
alegria do Senhor, Suas bênçãos por ser generoso, e recompensas devido ao sacrifício feito. 
 70. Se virem sob este ângulo, não há comparação, porque o Senhor não só retribui nesta vida aos que dão com alegria, mas 
já está reservando recompensas ainda maiores que colocará aos seus pés quando chegarem aqui em cima. Só que Ele não pode 
recompensá-los plenamente pelo que fazem pelos outros se fazem de má vontade. Ele não pode derramar as bênçãos advindas da 
submissão se não estão se submetendo de boa vontade e com alegria. 
 71. Quando tem essa atitude de “coitadinho de mim”, de autocomiseração, deixam Deus de mãos atadas. Quando 
trabalham com má vontade e só seguem por obrigação ou porque querem que os outros vejam as suas boas obras, limitam a Deus, e 
Ele então não pode satisfazer o seu espírito com uma medida completa de alegria e felicidade. Para o inferno com as suas boas 
obras e lastimáveis tentativas de fazer a coisa certa no braço da carne! Fede! 
 72. Viva para o Senhor, para esta Família e para as ovelhas perdidas simplesmente porque quer Lhe agradar. Pare de 
tentar provar o seu valor gabando-se dos sacrifícios que faz. Assim você invalida os mandamentos do Senhor — de dar a Ele 
liberalmente, de se sacrificar e entregar sua vida a Ele completamente. 
 73. Sem amor, todas as obras das suas mãos não valem nada. Se não tem o espírito disposto, se reclama sobre a sua sina, se 
murmura sobre as provas que Deus permite na sua vida e compara-se com as pessoas ao seu redor achando que elas têm uma vida 
melhor, então você perde a motivação para amar e seguir o Senhor e para se dedicar mesmo que doa e não importa o que lhe custe. 
 74. Deus coloca pressão na nossa vida de acordo com o que Ele acha melhor. Quem é você para questioná-lO? Quem é 
você para presumir que sabe mais do que Ele? Quem é você para dizer que Ele o trata de forma injusta? Você não está entendendo 
nada. 
 75. Viva a sua vida como discípulo, como alguém que se entrega totalmente não importa o custo. Um verdadeiro 
discípulo não questiona a maneira como o seu Mestre, Jesus, guia a sua vida. Confia que Ele tem um plano, conhece a sua estrutura 
e permite e esquematiza as coisas como Ele sabe que é melhor. Um discípulo sabe que não tem como fazer um sacrifício para 
Deus; que todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam o Senhor; que há um plano maravilhoso que o 
Senhor quer realizar na sua vida, mesmo que no momento não entenda. O discípulo sabe e acredita que a sua leve tribulação 
[batalhas e provações] é momentânea, e que no final vai ser para ele um peso mui excelente e eterno de glória, então louva o 
Senhor por isso. 
 76. Você é um discípulo ou não? Se é, então deixe Deus controlar a sua vida. Pare de fingir que está se submetendo sendo que 
na verdade está retendo. Você ou confia em Deus de todo o coração, ou não está confiando absolutamente nada nEle 
 77. Se a carapuça desta questão servir, peça ajuda. Você não tem que passar nem mais um dia com um espírito de queixa, 
murmuração e orgulho. Peça ajuda aos seus companheiros, peça que imponham as mãos em você e seja libertado desse ego que só 
o arrasta para baixo! Comece a louvar o Senhor e continue até sair do buraco onde o Diabo está tentando mantê-lo. 
 78. O Senhor pode mudar as suas atitudes. Ele pode mudar o seu espírito pelo poder das chaves. Não demore, peça 
oração e comece a louvar hoje, porque nós precisamos de você; o Senhor precisa de você, e o mundo precisa de você! As chaves de 
mudança podem ajudá-lo a ganhar a vitória. Tome o primeiro passo e o Senhor fará o que você não consegue. Invoque as chaves de 
aceitação, clame a mudança que deseja e a receberá! Ore e peça-Lhe para fazê-lo agora mesmo! 
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Em suma: 
 79. (Mamãe:) A vida é justa e Deus é bom. Ele sabe o que está fazendo, mesmo quando distribui os fardos e as provas que 
acha conveniente para a vida de cada um de nós. Ele sabe exatamente o que precisamos e age de forma diferente na vida de cada 
um. Se você andar por aí falando sobre suas provas e dificuldades; se dá tapinhas nas suas próprias costas porque acha que se 
dedica e sacrifica tanto; se critica e menospreza os outros; se entrou numa de “coitadinho de mim”; se cede ao orgulho; se está 
murmurando, reclamando e puxando para baixo tanto você mesmo como os outros; se apóia-se em suas próprias obras; se lhe falta 
alegria, felicidade e fé; se você reclama dizendo que a vida dos outros é mais tranqüila que a sua; se está exaltado em orgulho e 
culpa algo ou alguém por todos os seus problemas, então precisa de ajuda e libertação. Não deixe para depois, peça oração e saia 
dessa armadilha horrível do Inimigo! 
 80. Para você é difícil sair dessa condição, mas não para o Senhor. O poder das chaves é justamente para isso. Não espere 
nem mais um minuto. Comece a louvar e a clamar as chaves hoje mesmo! 
 81. E mesmo que o seu problema não seja especificamente de ficar sentindo pena de si mesmo, esta mensagem ainda é 
importante para você. Sacrificar-se faz parte da nossa vida de serviço ao Senhor, e precisamos fazer o que Ele nos pede com 
alegria e gratidão, não num espírito de murmuração e queixa. Ter uma perspectiva positiva e ficar feliz quanto a sacrificar faz parte 
do discipulado. Então, vamos todos tentar ter uma atitude melhor! É uma melhora que o nosso Marido pode ajudar todos nós a 
fazer e que vai mudar a nossa vida — e daqueles com quem vivemos — para melhor! 
 
Promessas das chaves: 
 82. As chaves de vida nova, louvor, alegria e felicidade são fortes o suficiente para sobrepujar um espírito de “pobre de mim”. 
As chaves lhe possibilitam uma transformação total. 
 
 83. Invoque as chaves de libertação quando o orgulho, a autocomiseração, o espírito crítico e a insatisfação o envolverem, e a 
Minha luz afugentará as trevas e lhe restaurará a alegria da sua salvação. 
 
* "Louvor = Respostas, Soluções, Progresso e Vitória!" CdM 3539:6–9, Link 1 
 6. (Jesus:) O Diabo, o Inimigo de sua alma, simplesmente odeia quando você age positivamente usando o poder do 
louvor! É um golpe duro nele vindo de várias direções. Você se sente física e espiritualmente fortalecido e isso gera bênçãos 
abundantes na sua vida. Além disso, ele simplesmente odeia ouvir o louvor! Causa a ele e aos seus demônios uma dor inimaginável 
e, mesmo sendo persistentes como às vezes são, é só uma questão de tempo até baterem em retirada tapando os ouvidos com as 
mãos. Assim como pensar positivamente pode ajudar a eliminar certas toxinas do organismo, louvar-Me ajudará a eliminar o 
Inimigo e frustrar suas tentativas de arrastar você para baixo. 
 7. É por isso que Satanás se esforça tanto para deixá-lo desanimado e fazê-lo se queixar, porque essas coisas têm o efeito 
oposto do poder do louvor positivo. Por mais injustas que você considere as circunstâncias, se começar a se queixar e achar que 
merece desfrutar um pouco a sua dor, raiva ou sentimentos de frustração, estará, essencialmente, construindo um larzinho 
acolhedor para o Inimigo. Ele vai adorar tudo isso, vai ficar bem à vontade e curtir bastante. 
 8. Quanto mais acesso der a ele, mais difícil vai ser você sair dessa. Não pense que está bem ficar curtindo seu pensamento 
negativo por um tempo e deixar para Me louvar mais tarde, quando sentir mais vontade, porque até lá já vai ter prejudicado o seu 
espírito e, possivelmente, permitido ao Inimigo influenciar os outros também. Quando você decide não Me louvar, o Inimigo pode 
usar a sua boca para disseminar uma atitude negativa, desânimo e desunião. 
 9. Não deixe isso acontecer! Quando o Inimigo o tentar a desfrutar um pouco de negatividade, é hora de você o acertar com 
mais força e começar a Me louvar com grande empenho e entusiasmo. É o tipo de contra-ataque ao qual ele não resiste. Bata forte 
e rápido, e o verá fugir como um cão ferido e se sentirá muito melhor tanto física quanto espiritualmente. 
 
* DJCA 1:333 

Ah, quem me dera que os Meus filhos fossem filhos de louvor! Ah, quem me dera que tivessem constantemente uma 
palavra e uma canção de louvor no coração e nos lábios! Pois quando estão louvando, Eu posso envolvê-los no Meu Espírito. Isso 
ajuda a repelir os ataques de dúvidas, temores e preocupações postos na sua mente pelo iníquo. O louvor dá uma grande força, pois 
o louvor os faz conservar a mente firme em Mim. O Meu povo deve louvar sempre sem nunca desfalecer, sem se cansar de fazer o 
bem. 

O louvor é tão importante! O louvor é precioso! O louvor é valioso! O louvor é o jeito de fazer as coisas no Reino! O 
louvor é o oposto do jeito do mundo. O Diabo escraviza o seu povo por meio do temor, da preocupação, das contendas, do rancor e 
das murmurações. Mas Eu anseio libertar os Meus filhos por meio do louvor e da gratidão! 
 Eu tenho grande prazer nos louvores dos Meus filhos. Da mesma forma que você fica muito feliz com os elogios e louvores 
do seu amante, Eu também fico muito feliz com o louvor da Minha Esposa. Ao Me louvar pelas bênçãos que lhe dou, pelo Meu 
suprimento, pela Minha proteção, pelas Minhas palavras de amor, pela Minha orientação e instrução, Eu também abrirei as janelas 
do Céu e derramarei todas essas coisas em grande abundância! (CdM 3055) 
 
* "GRATIDÃO" 1–6, Manual da Palavra 
Louvor e gratidão vs. murmuração e reclamação 
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1. Ter uma atitude agradecida: 
A. O Senhor quer e espera que estejamos agradecidos: 

Salmo 50:14a  Oferece a Deus sacrifício de louvor 
Salmo 95:2  Apresentemo-nos ante a Sua face com louvores 
Salmo 100:4b  Louvai o seu nome 
Salmo 140:13  Certamente os justos louvarão o Teu nome 
Efésios 5:20  Dando sempre graças por tudo a nosso Deus 
Colossenses 3:  Sede agradecidos 

15b 
1 Tessalonicen-  Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus 

ses 5:18  (Ver também Sl 92:1.) 
B. Deveríamos estar satisfeitos: 

Filipenses 4:11  Já aprendi a contentar-me com em toda e qualquer  
situação 

1 Timóteo 6:8  Tendo, porém, sustento, e com que nos vestir, esteja- 
mos isso contentes 

1 Timóteo 6:6  É grande fonte de lucro a piedade com o contentamento 
Hebreus 13:5  Contentando-vos com o que tendes  

 (Ver também Pv 15:16,17.) 
C. Apreciar devidamente as bênçãos de Deus: 

Salmo 68:19  Bendito seja o Senhor, que de dia a dia leva a nossa  
carga 

Salmo 103:2  Bendize... ao Senhor, e não te esqueças de nenhum  
dos Seus benefícios 

Lucas 17:12-18  Não foram dez (leprosos) os que foram limpos? Onde  
estão os nove? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus senão (um) 

D. Lembre-se de sempre Lhe agradecer pelas suas bênçãos: 
2 Samuel 22:49,  Tu... me livraste; por isso ó Senhor, louvar-te-ei 

50 
1 Crônicas 16:8  Louvai ao Senhor... fazei conhecidos entre os povos os  

Seus feitos 
Salmo 136:1-3  Daí graças ao Senhor... porque o Seu amor dura para  

sempre 
1 Coríntios 15:  Graças a Deus que nos dá a vitória 

57 
2 Coríntios 2:14  Graças a Deus, que sempre nos faz triunfar 

 (Ver também Sl 26:7; 107:22.) 

2. Louvar o Senhor: 
A. Somos admoestados a louvar o Senhor: 

Salmo 107:8  Dêem graças ao Senhor pelo Seu constante amor, e  
pelas Suas maravilhas 

Salmo 18:3  O Senhor, que é digno de louvor 
Salmo 22:3  (Deus) entronizado entre os louvores de Israel 
Salmo 66:8  Bendizei, povos, ao nosso Deus, fazei ouvir a voz do  

Seu louvor 
Salmo 67:3  Ó Deus, os povos; louvem-Te os povos todos 
Salmo 100:4  Entrai pelas portas d‘Ele com ações de graça, e em  

Seus átrios com louvor 
Salmo 103:1  Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em  

mim bendiga o Seu santo nome 
Salmo 113:1  Louvai ao Senhor. Louvai, ó servos do Senhor 
Salmo 117:1  Louvai ao Senhor, todas as nações... todos os povos 
Salmo 147:1  Louvai ao Senhor... decoroso é o louvor 
Salmo 150:6  Tudo o que tem fôlego louve ao Senhor 
Hebreus 13:15  Ofereçamos sempre por dele a Deus sacrifício de lou- 

vor... o fruto de lábios que confessam o Seu nome 
1 Pedro 2:9  Anuncieis as grandezas d‘Aquele que vos chamou 

 (Ver também Sl 50:23; 148:inteiro; 150:inteiro.) 
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B. Louve ao Senhor cantando: 
Salmo 30:4  Cantai ao Senhor... louvai 
Salmo 69:30  Louvarei o nome de Deus com cântico... ação de graças 
Salmo 92:1  Bom é... cantar louvores ao Teu nome 
Salmo 98:1  Cantai ao Senhor um cântico novo 
Salmo 147:1,7  Cantai ao Senhor em ação de graças; cantai louvores 
Efésios 5:19  Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração 
Colossenses 3:  Cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações 

16 
C. Louve ao Senhor com alegria: 

Salmo 5:11  Alegrem-se todos os que em Ti confiam  
Salmo 95:2b  Celebremo-lo com salmos 
Isaías 51:3b  Gozo e alegria... ações de graça, e som de cânticos  
Jeremias 30:19  Deles sairá o louvor e a voz de júbilo 
  (Ver também Sl 100:1; Jr 33:11.) 

3.  Tenha uma atitude de louvar constantemente a Deus: 
Hebreus 13:15  Portanto, ofereçamos sempre... a Deus sacrifício de  

louvor... os lábios que confessam o Seu nome 
Salmo 34:1  Louvarei ao Senhor em todo o tempo; o Seu louvor  

estará continuamente na minha boca 
Salmo 35:28  A minha língua falará da Tua retidão... o dia todo 
Salmo 71:8  Encha-se a minha boca do Teu louvor... o dia todo 
  (Ver também Sl 30:12b; 72:15b; 79:13; 104:33; 113:3.) 

4. Deus proíbe a murmuração (reclamação): 
João 6:43  Respondeu Jesus: Não murmureis entre vós 
1 Coríntios 10:  Não murmureis, como também alguns deles murmura- 

10  ram 
Filipenses 2:14  Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas 
  (Ver também Sl 114:14.) 

5. Causas da murmuração: 
A. Ingratidão pelo que Deus nos deu: 

Números 11:4-  Lembramo-nos dos peixes... dos pepinos, dos melões, e  
6,18  dos alhos... e nenhuma coisa vemos senão este maná 

Números 21:4,5  Não há pão... e nossa alma detesta esta miserável pão  
(maná) 

B. Falta de fé em Deus para suprir as nossas necessidades: 
Êxodo 16:2,3  Toda a congregação... murmurou contra Moisés... no  

deserto [quando ficaram sem comida] 
Êxodo 17:1-4  Tendo aí o povo sede de água... murmurou... nos fizes- 

te subir do Egito, para nos matares de sede 
  (Ver também Êx 15:23,24.) 

C. Perda de fé na Palavra de Deus e no Seu poder: 
Salmo 106:24,25  Não creram na Sua promessa... murmuraram 
João 6:60-66  Muitos de seus discípulos, ouvindo isto disseram: Duro  

é este discurso... Seus discípulos murmuravam... muitos dos discípulos voltaram atrás 
  (Compare com Êx 3:4-8; 4:30,31; 14:9-12.) 
  (Compare com Dt 1:19-27; Nm 14:1-11.) 
D. Desistir e perder a esperança: 

1 Samuel 27:1  Disse, porém Davi no seu coração: Um dia ainda pere- 
cerei pela mão de Saul 

1 Reis 19:1-4,10  Elias... pediu para si a morte 
Jeremias 20:14-  Maldito o dia em que nasci!... por que saí da madre,  

18  para ver trabalho e tristeza? 
Jonas 4:1-9  Jonas orou: Tira a minha vida, porque melhor me é  

morrer do que viver  
 (Ver também Jó 7:6,11; 10:1.) 
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E. Falta de fé de que Deus nos ama: 
Deuteronômio 1: Murmurastes nas vossas tendas, e dissestes:  

27  Porquanto o Senhor nos aborrece (odeia), nos [trouxe para Canaã] para nos destruir 
 (Ver também Sl 73:13,14; 77:1-9.) 
F. Achar que Deus está longe e não ouve: 

Jó 23:2-9  Hoje a minha queixa está em amargura... Ah! se eu  
soubesse onde encontrá-lO... não O vejo 

Salmo 10:1  Por que Te conservas longe, ó Senhor? Por que Te  
escondes?  

 (Ver também Sl 13:1; 22:1,2.) 
G. Julgar os outros por farisaísmo: 

Marcos 14:4-10  Para que se fez este desperdício de bálsamo? Podia  
ser vendido... murmuravam. Judas foi... para Lhes entregar 

Lucas 15:2  Os fariseus e os escribas murmuravam: Este recebe  
pecadores 

Lucas 19:7  E vendo isto [os fariseus] murmuravam, dizendo que  
(Ele) entrara para ser hóspede de um homem pecador 

6. Por que é perigoso murmurar: 
A. Murmuração deixa Deus irado: 

Números 11:1  O povo queixou-se de sua sorte, aos ouvidos do Senho- 
ra Sua ira se acendeu, e o fogo... consumiu-os 

Números 11:10,  [O povo chorava por carne] acendeu-se a ira do Senhor  
33  contra o povo.. e o feriu com uma praga muito grande 

Números 21:4-6  O povo falou contra Deus... então o Senhor enviou con- 
tra o povo serpentes venenosas... e morreu muita gente de Israel 

1 Coríntios 10:10  Não murmureis, como também alguns deles [Israelitas]  
murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor 

  (Ver também Nm 17:10.) 
B. Deus pode levar-nos a sério: 

Números 14:1,2  Todos os filhos de Israel murmuraram... ah, se morrêra- 
mos neste deserto 

Números 14:26-  Como falastes aos Meus ouvidos, assim farei a vós  
35  outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres... quarenta anos 
C. Qualquer murmuração, no fundo, é sempre uma murmuração contra Deus: 

Êxodo 16:7  As vossas murmurações estão contra o Senhor. Quem  
somos nós, [Moisés e Arão], para que murmureis contra nós? 

Êxodo 16:8  As vossas murmurações não são contra nós, mas sim  
contra o Senhor (Ver também versículos 9-13.) 

Números 16:11  (Vós) estais congregados contra o Senhor. Quem é  
Arão, para que murmurais contra ele? 

D. Faz outros murmurarem também: 
Números 11:4,5  [Toda a multidão ansiava por carne, e logo o acampa- 

mento inteiro estava murmurando] 
Números 13:30-  Os (espiões) fizeram murmurar toda a congregação...  
32; 14:36,37  infamando a terra (Ver também Dt 1:27,28.) 
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