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VISÃO: FOMOS
CRIADOS PARA
A GLÓRIA DE
DEUS
Tito 1.5: “Por esta causa, te deixei em Creta, para
que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como,
em cada cidade, constituísses presbíteros, conforme te
prescrevi”.
Há na Bíblia uma carta, a dos Efésios, em que Paulo
fala sobre como organizar algumas coisas. Ela não é uma
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carta de correção, e sim uma carta modelo, que nos mostra aquilo que Deus sonha para a igreja, para a nossa vida.
Ele deseja que tudo esteja em ordem, a começar pela
nossa visão. Em Efésios 3.21 lemos: “[...] a ele seja a glória,
na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo
o sempre. Amém!” Nós somos a Igreja, a noiva de Cristo. A
vontade do Senhor é que este tempo não termine quando morrermos, mas que nossos filhos, netos, bisnetos, a
nossa geração possa viver para a glória do Senhor, trazer
a glória dele. Pois esta é a razão pela qual existimos.
Normalmente, quando perguntamos a alguém
por que ele trabalha, ele responde que é para ganhar dinheiro, para comprar comida e roupa. E se
continuarmos a perguntá-lo: “Para que você quer comida e roupa?” “Para ter saúde”. “Para que você quer
saúde?” “Para trabalhar”. Note que é um círculo. E
será que a vida gira em torno apenas desse círculo?
Não! O propósito é a visão. Você precisa entender o
motivo de fazer tudo o que faz: tudo é para a glória
de Deus. Ou seja, tudo o que fizermos deve redundar na glória de Deus.
Meu pai era sapateiro e fazia sapatos tão bem
feitos que as pessoas tinham até receio de usá-los,
pois eram muito bons, com muita qualidade. Isso
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porque ele fazia sapatos para o Senhor. Tudo o que
é feito para a glória de Deus é diferente. Teríamos
um mundo diferente se todos entendessem isso e
o fizessem para glorificarem a Deus. Se alguém canta, cante para a glória de Deus, se toca, toque para
a glória de Deus, se cozinha, cozinhe para a glória
Dele. A razão pela qual o Pai nos criou foi para sermos a expressão de Sua glória na terra. Deus colocou o homem no jardim do Éden, e tudo o que ele
fazia era para a glória do Pai.
Mas o que o pecado fez? Está escrito: “Porque
todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus”
(Rm 3.23). O pecado levou o homem a viver de qualquer maneira. Deus não quer o nosso trabalho, Ele
quer que reflitamos a glória, a perfeição dele, a beleza dele, a verdade dele, a vida dele.
Então, a primeira coisa a colocar em ordem é voltar
a ser motivo da glória de Deus. Efésios não é uma carta
de correção, aponta o modelo, ela diz: “Eu quero que seja
assim”. Os anjos vivem para a glória de Deus, os arcanjos
cantam a glória de Deus, os querubins proclamam a
glória de Deus e nós fomos criados para a glória de Deus.
Jesus Cristo veio cheio da glória do Senhor. A
Palavra diz: “[...] e vimos a sua glória, glória como do
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unigênito do Pai” (João 1.14). Tudo o que Jesus fez
foi para a glória de Deus. “[...] a ele seja a glória, na
igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para
todo o sempre. Amém!”. Aqui vemos de uma forma
tão clara que colocar a casa em ordem é Visão.
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JESUS É O
SENHOR, O
CHEFE
Segunda coisa é reconhecer a chefia de Cristo.
Cada um quer fazer a própria vontade, mas veja o
que está escrito em Efésios, capítulo 1, versos 22 e
23: “E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser
o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é
o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em
todas as coisas”. Todas as coisas estão debaixo dos
pés de Jesus. Colocar a casa em ordem é trazer esta
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realidade à tona e reconhecer o senhorio de Jesus
Cristo. Ele é o Chefe. Muitos conhecem Jesus como
Salvador, e Ele é o Salvador, mas antes é Senhor. A
palavra Senhor significa amo, dono, chefe, soberano, máxima autoridade. Quando dizemos: Jesus é o
Senhor, significa o reconhecimento de que todas as
coisas estão debaixo de Sua autoridade.
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VERDADE:
CONHECIMENTO
DE DEUS PELA
PALAVRA
A terceira coisa que deve ser colocada em ordem é a questão da Verdade.
Efésios 1.17-19: “[...] para que o Deus de nosso
Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito
de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele,
iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes
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qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza
da glória da sua herança nos santos e qual a suprema
grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo
a eficácia da força do seu poder”. O conhecimento de
Deus por meio da sua Palavra.
Muitos, hoje, não querem conhecer a Deus, e
por isso a vida fica fora do foco. Jesus é o centro da
nossa fé, e conhecer a Jesus é tudo. O verso 18 e 19
dizem: “Iluminados os olhos do vosso coração, para
saberdes qual é a esperança do seu chamamento,
qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e
qual a suprema grandeza do seu poder para com os
que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder”.
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FÉ: INTEIRA
CONFIANÇA EM
DEUS
A quarta coisa a ser colocada em ordem, segundo
a perspectiva da carta aos Efésios, é a fé. Fé não é simplesmente um sentimento intelectual, mas é a nossa
inteira confiança em Deus, como está escrito no capítulo 3, verso 12, da referida carta: “[...] pelo qual temos
ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele”.
Verso 17: “[...] e, assim, habite Cristo no vosso coração,
pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor [...]”.
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Como Cristo habita em você? Pela fé. E será que você
pode dizer: “Cristo mora em mim?”
Colocar a casa em ordem para você não esquecer,
em nenhum momento sequer, de que Ele mora em
você. Na casa desordenada há sujeira e bagunça, mas
é tempo de colocarmo-la em ordem, de voltarmos ao
princípio: à visão, à chefia, à verdade; e assim a fé estará inteira, e a confiança somente Nele.
Fé não é um sentimento, é para ser vivida, e de
acordo com a Palavra de Deus. “[...] a fé vem pela pregação, e a pregação, pela palavra de Deus” (Romanos
10.17). Quanto mais você absorve a Palavra do Senhor,
mais e mais confiança você adquire. E essa confiança
nos levará a algo que a nossa carne não gosta de jeito
nenhum, o andar em obediência.
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OBEDIÊNCIA
EM SERMOS
PRATICANTES
DA PALAVRA
Efésios 4.1: “Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no
Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que
fostes chamados [...]”.
Qual é essa vocação? No capítulo 4, versos
17 e 18, lemos: “Isto, portanto, digo e no Senhor
testifico que não mais andeis como também
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andam os gentios, na vaidade dos seus próprios
pensamentos, obscurecidos de entendimento,
alheios à vida de Deus por causa da ignorância em
que vivem, pela dureza do seu coração [...]”. Paulo
nos diz para sermos não apenas ouvintes, mas
praticantes da Palavra. A obediência consiste em
ter o coração aberto e disposto a ouvir a Palavra
de Deus.
O alfabeto cristão não começa com a letra A,
mas com a letra O: OBDC. Esta obediência não é
feita só por obrigação, mas por amor, como está escrito: “Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que
andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados [...]”. A coisa mais linda que pode existir sobre a face da terra, que eu e você podemos usufruir,
é andarmos de modo digno da vocação do Senhor,
não sendo apenas ouvintes, mas praticantes. Esta
obediência nos levará a viver adorando a Deus.
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VIVER
ADORANDO AO
SENHOR
Efésios 5.18-20: “E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito,
falando entre vós com salmos, entoando e louvando
de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai,
em nome de nosso Senhor Jesus Cristo [...]”. Este amor
incondicional ao Senhor é querê-lo acima de todas
as coisas, amar o Senhor acima de tudo, de todo o
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nosso coração. Colocar a casa em ordem é colocar
o Senhor como centro do seu amor, é amá-lo mais
do que tudo, é ter uma fé marcada pelo seu amor
ao Senhor.
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ORAR EM TODO
TEMPO
Efésios 6.18: “[...] com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando
com toda perseverança e súplica por todos os santos
[...]”. Aqui Paulo nos leva a colocar a casa em ordem
citando a oração.
A oração é nosso relacionamento com o Senhor. A Palavra diz: “Orai sem cessar” (1Ts 5.17). Orar
sem cessar é você manter a sua comunhão com o
Senhor, é você ter intimidade com Ele, é você não
se desligar dele. Quando Paulo diz: Orai sem cessar
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é para você manter o seu relacionamento com o
Senhor, sem nenhuma interferência, sem quebrar,
sem interrupção de modo algum.
A oração nos leva a ter a compreensão da necessidade de colocar a casa em ordem, tendo todas as
coisas nos devidos lugares.
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ARREPENDIMENTO
A oração nos leva a ter uma visão de nós mesmos, e esta visão nos leva ao arrependimento. O
arrependimento faz parte do colocar a casa em ordem, ou seja, admitir, confessar, voltar, restituir.
Vejamos o que está escrito em Efésios 4, versos
22 ao 27:
“[...] no sentido de que, quanto ao trato passado,
vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis
no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do
novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a
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mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo,
porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não
pequeis; não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis
lugar ao diabo”.
Crente não tem multidão de pecados. Pecou,
confessa, toma posse do perdão e fica limpo. Colocar a casa em ordem, como diz aqui, arrependendo-se.
Arrependimento é mudança, e mudança radical:
“Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade
com o seu próximo, porque somos membros uns dos
outros. Irai-vos e não pequeis; não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo”. Todo pecado não confessado e não abandonado é uma porta
aberta para Satanás entrar. A Palavra diz: “Não deis
lugar ao diabo”.
Você não precisa pecar, pode passar um dia,
uma semana sem pecar, pode passar um mês inteirinho sem pecar. Pecar é uma escolha, e não uma
obrigação.
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COMPROMISSO:
ENTREGA
TOTAL AO
SENHOR
Compromisso é uma entrega total ao Senhor:
entregar o corpo, entregar o espírito, entregar a
alma, completamente a Ele.
A carta aos Efésios não é um texto de correção,
é um modelo, como vemos em Efésios 5.1-2: “Sede,
pois, imitadores de Deus, como filhos amados; e
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andai em amor, como também Cristo nos amou e se
entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício
a Deus, em aroma suave”. Versos 15 e 16 dizem
assim: “Portanto, vede prudentemente como andais,
não como néscios, e sim como sábios, remindo o
tempo, porque os dias são maus”.
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OBSERVAR A
ORDEM DIVINA
QUE DEUS
ESTABELECEU
Deus estabeleceu um princípio de ordem; não
existe nada mais simples do que a família e não
existe nada mais complicado do que a família. Não
existe nada mais simples do que o casamento e, ao
mesmo tempo, não existe nada mais complicado
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do que o casamento. Deus estabeleceu uma ordem
divina; e a ordem divina com relação aos ministérios está, de uma forma clara, em Efésios, capítulo
4, versos 11 e 12: “E ele mesmo concedeu uns para
apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao
aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do
seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo [...]”.
De que forma a Igreja foi estabelecida? Por meio
dos ministérios.
A ordem divina com relação aos cônjuges está
em Efésios 5.22 e 25: “As mulheres sejam submissas
ao seu próprio marido, como ao Senhor [...] Maridos,
amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela [...]”. O papel da
esposa é ser submissa ao marido, o papel do marido é amar a esposa como Cristo amou a Igreja. Qual
a mulher que não será submissa ao marido que a
ama como Cristo amou a Igreja? A ordem divina é:
Cristo é a cabeça do homem, marido é a cabeça da
mulher.
Com relação aos pais e filhos, Ele estabeleceu
como está escrito em Efésios 6, versos 1 e 2: “Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é
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justo. Honra a teu pai e a tua mãe (que é o primeiro
mandamento com promessa)”, Verso 4: “E vós, pais,
não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na
disciplina e na admoestação do Senhor”.
A ordem que está aqui nas Escrituras é: Cristo,
a cabeça do homem, o marido a cabeça da mulher
e os filhos em obediência aos pais. Temos que nos
voltar para o modelo, para colocarmos a casa em
ordem.
Nenhuma construção começa pelas paredes,
antes de tudo é preciso estabelecer os alicerces, a
base. E na nossa casa, não a natural, o princípio é:
maridos, esposas, filhos, servos e senhores. Veja os
versos 5 e 9:
“Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso
senhor segundo a carne com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. [...] E vós,
senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles
como vosso, está nos céus e que para com ele não há
acepção de pessoas”.
Colocar a casa em ordem começando por meio
da família. Temos que ser praticantes da Palavra e
não somente ouvintes.
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AMOR
Estamos aqui para sermos guiados pelo Senhor,
para vivermos o sonho de Deus na terra.
Efésios 3.19: “[...] e conhecer o amor de Cristo, que
excede todo entendimento, para que sejais tomados
de toda a plenitude de Deus”. A nossa fé não é
epidérmica, não é apenas emoção. Está escrito:
“Conhecer o amor de Cristo”. Será que você conhece
o amor de Cristo? Será que você se sente amado por
Ele, a ponto de Ele dizer: “Nunca te deixarei, jamais te
desampararei?”
Cada dia que vivemos é uma dádiva do amor
dele. O fato de respirarmos é uma dádiva do amor
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dele. O Senhor o ama e qualquer que seja a sua situação, deixe Deus ser Deus. Em amor, muitas vezes
Ele dirá “sim” para você. Em amor, muitas vezes Ele
dirá “não” para você. E com infinito amor Ele dirá:
“Espere um pouco mais”.
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FOMOS
CRIADOS EM
CRISTO PARA AS
BOAS OBRAS
Fomos criados pelo Senhor, logo nos ofereçamos a Ele, a nossa vida, os nossos bens. Está escrito
em Efésios 2.10: “Pois somos feitura dele, criados em
Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas”. Nós fomos criados para boas obras. Somos feitura dele.
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Tivemos o privilégio de conhecer o irmão Nick
Vujicik, que não tem braços e nem pernas e, por
isso, poderíamos dizer que Deus errou em tudo relacionado a ele, mas quando esse moço abre a boca
para falar, vemos o brilho nos olhos dele, a paixão
dele pelo Senhor. Deus sabe todas as coisas e tem o
controle de tudo.
“Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus
para boas obras, as quais Deus de antemão preparou
para que andássemos nelas”. Este é o propósito do
Senhor.
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CRISTO É A
NOSSA PAZ
Efésios 2.14: “Porque ele é a nossa paz [...]”. Quando a ansiedade começa a tomar conta do nosso coração, quando o medo aparece, é hora de colocarmos em ordem a nossa casa. É a paz de Cristo que
nos anima.
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ANDAR COMO
FILHOS DA LUZ
Efésios 5.8-10: “Pois, outrora, éreis trevas, porém,
agora, sois luz no Senhor; andai como filhos da luz
(porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e
justiça, e verdade), provando sempre o que é agradável ao Senhor”. Andar como filho da luz é não ter
treva alguma na vida, é ter uma vida simples, transparente; e ele nos mostra que: “o fruto da luz consiste
em toda bondade, e justiça, e verdade”, fazendo sempre o que é agradável ao Senhor.
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TER UMA VIDA
DE SANTIDADE
AO SENHOR
A palavra santidade significa separação. Nós somos santos. Certa vez alguém me disse: “Pastor, em sua igreja não há
nenhum santo na parede. Respondi: “É porque lá os santos ficam
nosbancos”.
Efésios 1.4: “[...]assimcomonosescolheu,nele,antesdafundação
do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele [...]”. Na
mente de Deus, antes que o mundo existisse, Ele já tinha nos
escolhido.Santidade é amar a justiça e odiar a iniquidade.
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SER
FORTALECIDO
COM PODER
O décimo sexto ponto é a questão do poder,
que vem do Senhor, é energia, graça, unção.
Efésios 3.16-19: “[...] para que, segundo a riqueza
da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com
poder, mediante o seu Espírito no homem interior;
e, assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé,
estando vós arraigados e alicerçados em amor, a
fim de poderdes compreender, com todos os santos,
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qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a
profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede
todo entendimento, para que sejais tomados de toda
a plenitude de Deus”.
Efésios 6.11-12: “Revesti-vos de toda a armadura
de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas
do diabo; porque a nossa luta não é contra o sangue e
a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as
forças espirituais do mal, nas regiões celestes”. Toda
essa armadura que Deus nos oferece é para vivermos do modo como Ele quer.
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FAZER
CONHECIDO
O MINISTÉRIO
DO
EVANGELHO
Essa armadura nos leva a uma missão, a um
propósito, como está escrito em Efésios 6.19-20:
“[...] e também por mim; para que me seja dada, no
abrir da minha boca, a palavra, para, com intrepidez,
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fazer conhecido o mistério do evangelho, pelo qual
sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu
seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo”.
Eu era extremamente tímido. Na minha época
de colégio havia arguição oral, o professor nos
chamava à frente e nos fazia perguntas. Eu sabia as
respostas, mas o fato de ter que se levantar e ficar
exposto, fazia com que as minhas pernas pesassem
toneladas, era o que eu sentia. Não conseguia ficar
diante das pessoas, não conseguia responder por
ser muito tímido. Hoje sou o que sou pela graça e
misericórdia do Senhor. “A graça seja com todos os
que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo”.
A graça é tudo o que eu preciso, mas eu não mereço.
Imaginem os mais de 50.000 membros da Lagoinha pregando em todo lugar com ousadia. Diz
aqui a Palavra: “[...] para que me seja dada, no abrir
da minha boca, a palavra, para, com intrepidez, fazer
conhecido o mistério do evangelho”. Você é um embaixador, representa o reino de Deus na Terra.
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UNIDADE e
AÇÕES DE
GRAÇAS
Efésios 4.3-6: “[...] esforçando-vos diligentemente
por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz;
há somente um corpo e um Espírito, como também
fostes chamados numa só esperança da vossa
vocação; há um só Senhor, uma só fé, um só batismo;
um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age
por meio de todos e está em todos”.
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A carta aos Efésios termina com algo tão
glorioso e que chamamos de doxologia. Paulo,
em adoração diz: “A graça seja com todos os que
amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo”.
A palavra sincero vem do latim e quer dizer
‘sem cera’. Ela era usada pelos escultores romanos,
porque ao esculpirem uma estátua de mármore,
acontecia algumas vezes de uma das partes ser
quebrada, como o braço, perna, nariz, orelha... E
para consertá-la eles faziam colagem com cera.
A estátua ficava aparentemente perfeita, mas ao
colocá-la na sala ou em outro lugar qualquer, a
cera derretia devido ao calor, e as partes coladas
caíam. Então, quando o escultor fazia a estátua e
não quebrava nenhum pedaço, ele escrevia abaixo da estátua ‘sine cera’, isso é: sem cera, sem disfarces.
Amamos o Senhor ‘sem cera’, não temos nada
para esconder. Amamos de todo o nosso coração.
Muitas são as pessoas que caminharam com
o Senhor e O abandonaram, e como consequência disso ficaram “quebrados”, mas a nossa vida é
marcada pelos recomeços. Deus sempre nos concede oportunidades para recomeçarmos, para
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colocarmos a casa em ordem. Que a sua família, o
seu lar possam refletir a glória do Senhor.
Deus abençoe!
Márcio Valadão
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JESUS TE
AMA E QUER
VOCÊ!
1º PASSO: Deus o ama e tem um plano
maravilhoso para sua vida. “Porque Deus amou
o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas
tenha a vida eterna.“ (Jo 3.16.)
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2º PASSO: O Homem é pecador e está
separado de Deus. “Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus.“ (Rm 3.23b.)
3º PASSO: Jesus é a resposta de Deus,
para o conflito do homem. “Respondeu-lhe
Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida;
ninguém vem ao Pai senão por mim.“ (Jo 14.6.)
4º PASSO: É preciso receber a Jesus em
nosso coração. “Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos
de Deus, a saber, aos que crêem no seu nome.“
(Jo 1.12a.) “Se, com tua boca, confessares Jesus
como Senhor e, em teu coração, creres que Deus
o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque
com o coração se crê para justiça e com a boca
se confessa a respeito da salvação.” (Rm 10.9-10.)
5º PASSO: Você gostaria de receber a
Cristo em seu coração? Faça essa oração de
decisão em voz alta: “Senhor Jesus eu preciso
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de Ti, confesso-te o meu pecado de estar
longe dos teus caminhos. Abro a porta do
meu coração e te recebo como meu único
Salvador e Senhor. Te agradeço porque me
aceita assim como eu sou e perdoa o meu pecado. Eu desejo estar sempre dentro dos teus
planos para minha vida, amém”.
6º PASSO: Procure uma igreja evangélica próxima à sua casa.
Nós estamos reunidos na Igreja Batista da
Lagoinha, à rua Manoel Macedo, 360, bairro
São Cristóvão, Belo Horizonte, MG.
Nossa igreja está pronta para lhe acompanhar neste momento tão importante da
sua vida.
Nossos principais cultos são realizados
aos domingos, nos horários de 10h, 15h e
18h horas.
Ficaremos felizes com sua visita!
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http://livrosgospel.net
http://livrosevangelicos.org
Nestes 02 sites, dezenas de
livros grátis, vídeos musicais
gospel, filmes evangélicos,
vídeos infantis, e vários outros
produtos grátis
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Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha
Gerência de Comunicação

Rua Manoel Macedo, 360 - São Cristóvão
CEP: 31110-440 - Belo Horizonte - MG
www.lagoinha.com
Twitter: @Lagoinha_com
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