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Pai, eu pregarei uma mensagem hoje que eu mesmo tenho dificuldade em viver.
Senhor, não permita que eu esteja na hipocrisia de fazer as pessoas acharam que sou algo
que não sou. Porque eu sei, Senhor, que não existe essa de "um grande homem de Deus",
somente homens maus, lamentáveis, sem fé, que pertencem a um Deus Grande e
Misericordioso. Oh Senhor, que Tu provejas o poder pelo Teu Espírito Santo para mudar a
minha vida através dessa mensagem para me conformar cada vez mais à imagem de Cristo
por esta mensagem. Senhor, eu ficarei imensamente grato. Ajude-nos todos, em nome de
Jesus, Senhor. Amém. Que Deus ajude a todos nós a obtermos nossa maior alegria de Cristo,
e não do nosso desempenho. Eu estou cansado de só fazer. Tão cansado de ter a minha vida
cristã reduzida a como me desempenho e ao que faço. Jesus Cristo vem a mim. O julgo Dele é
suave e o fardo Dele é leve, e Ele me diz o seguinte: "Não é o que você faz, pois eu posso
levantar pedras para fazerem o que você faz e fazerem melhor do que você. Mas é, Paul, o
selo que Eu coloquei sobre você, o decreto e a esperança é que você será conformado à
Minha imagem." Que você seja conformado... Isto é o que Ele deseja. E o que eu apresento a
vocês hoje é que todos os problemas, se não todos, a maioria dos problemas na sua vida vêm
de quem você não é, do seu caráter. Quem você é como pessoa? Nossas disputas em nossos
casamentos, vindas de explosões carnais. Elas vêm de não refletir Jesus Cristo. O problema
entre irmãos, o problema na vida, o problema... A perturbação da nossa consciência, tudo vem
de não estamos colocando ênfase o suficiente onde ênfase é devida, e é em "tornar-se como
Jesus". Tudo mundo quer fazer alguma coisa, quando devemos querer ser alguma coisa.
Agora escute-me, isto pode libertar você. Alguma vez você já acordou de manhã e teve seu
período de meditação, e sentiu a presença de Deus, estudou a Palavra e e parace que Deus
está falando com você e então você sai e fala de Jesus para todo mundo, e você é obediente
e, rapaz, você fez tudo certo nesse dia? Quero dizer, você estava simplesmente no topo do
mundo, você amou a sua esposa, você não chutou o gato, você está simplesmente andando
com Deus. E você está tão cheio de alegria no fim do dia. E no dia seguinte você acorda, bem,

você dormiu demais, você não deveria ter assistido aquele programa na noite anterior, você
deveria ter estado na Palavra, você não falou de Jesus quando teve uma oportunidade e há
uma sensação forte em você de pesar. Você sabe o que isso é? Idolatria. Você se tornou a
fonte da sua própria alegria. A sua alegria vem de você e do seu trabalho contínuo. Minha
alegria vem do trabalho consumado de Jesus Cristo. Agora, eu quero ser obediente, eu quero
falar de Jesus para os outros, eu quero amar minha esposa e há um grande sentimento em
que o Espírito Santo me convence quando eu não faço essas coisas. Mas o ponto é: pobreza
de espírito é uma coisa maravilhosa quando você entende. É como eu dizia para os jovens
pregadores, eu dizia: para pregar, você precisa ter o poder de Deus sobre a sua vida. Agora eu
digo para eles que: para poder amarrar os seus sapatos, você precisa ter o poder de Deus
sobre a sua vida. Você não pode respirar. Às vezes eu sou convidado conferências sobre
crescimento de igrejas, não frequentemente, mas ele falam todas essas coisas grandiosas que
eles vão fazer, e eu levanto e digo: "Deixe-me fazer-Ihe uma pergunta: de onde vem cada
fôlego? De Deus. De onde vem cada batida do seu coração, de onde elas vêm? De Deus. Oh,
então você se caracterizam todos aqui, vocês pastores e pregadores e evangelistas e
missionários com todos esses grandes planos, agora me deixe falar algo para vocês. VOCÊ
NEM PODEM RESPIRAR. Seu coração não vai nem bater se não for pelo poder de Deus na
sua vida." Sem nenhuma medida da graça na minha vida, eu não seria nada mais do que uma
demonstração de egocentrismo carnal diante de vocês hoje. Isso é tudo que seria! Eu estava
lendo Gálatas esta manhã, e eu fui tão tocado. Eu estava lendo Gálatas e falava sobre disputas
e abandono, coisas assim. E eu percebi que às vezes eu faço isso com a minha esposa e isso
só me mostrou que isso não era que, sabe, aconteceu que nós temos um problema sobre o
qual não concordamos. A realidade é que eu estou na carne. E não estou confiando no poder
de Deus e a razão pela qual eu não estou é porque eu não sou pobre de espírito. Alguém
diz: "Bem, eu sou pobre de espírito. " O quanto você ora? O quanto você treme? O quanto
você confia na sabedoria de Deus revelada na Sua Palavra? Pobreza de Espírito. Mas isso não
é maravilhoso? Igreja, me escute. Não é maravilhoso que você não precisa ser algo grandioso?
Na verdade, o que você precisa ser é algo baixo, algo quebrantado e humilde. Ficar no banco
do fundo, lavar os pés, ser tímido e ter medo de qualquer tarefa posta diante de você para que
isso o leve aos seus joelhos. Perceber de manhã que eu não moverei para a minha esquerda
ou para minha direita, nem um centímetro sem o poder de Deus sobre a minha vida, ou
certamente eu falharei. É isso que a passagem quer dizer na oração: "não nos deixe cair em
tentação". É um reconhecimento de fraqueza. E um reconhecimento de uma tremenda
necessidade de graça. "Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos

céus." (Mateus 5:3) Oh, que lugar, que lugar!
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