
(15/2; 22/ 2/ 2003)

LOUCO! ESTA NOITE TE PEDIRÃO A TUA ALMA; E O QUE
TENS PREPARADO, PARA QUEM SERÁ?

(Lucas 12. 20)

Que esse tema de hoje penetre realmente no seu coração, no âmago de sua alma. Que você faça uma
reflexão de sua vida como cristão. O que você tem preparado, para quem será?

Escute essas vitórias que o nosso Deus todo poderoso tem para os que chegarem até o fim, para os que
se mantiverem fiéis:

î Na primeira carta, à igreja de Éfeso- ‘ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da arvore da vida que está
no meio do paraíso de Deus’;

î Na segunda carta, à igreja de Esmirna- ‘o que vencer não receberá o dano da segunda morte’;

î Na terceira carta, à igreja de Pérgamo- ‘ao que vencer darei eu a comer do maná escondido e dar-
lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele
que o recebe’;

î Na quarta carta, à igreja de Tiatira- ‘e ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe
darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá;’

î Na quinta carta, à igreja de Sardes- ‘o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira
nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida; e confessarei o seu nome diante de meu pai e diante
dos seus anjos’;

î Na sexta carta, à igreja de Filadélfia- ‘a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e
dele nunca sairá; e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a
nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome’;

î Na sétima carta, à igreja de Laodicéia- ‘ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no
meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono’.

Aí estão as grandes vitórias que Deus tem para você e tudo que você precisa fazer é continuar nos
caminhos de Deus, continuar a ser fiel, justo, honesto, um verdadeiro servo de Deus.

Se acontecesse de você morrer hoje, o que você tem juntado aqui na terra, tesouros para você ou
tesouros no céu?
“ MT 6. 19-21 -  Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os
ladrões minam e roubam; -  Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem
consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. -  Porque onde estiver o vosso tesouro, aí
estará também o vosso coração.”

§ Será que temos nos preocupado em realmente fazer a obra de Deus sem querer nada em troca? Sem
querer fazer barganha com Deus? Eu faço isso Senhor e tu me dás aquilo...

 § Quanto tempo durante as 24 horas do dia nos dedicamos a obra de Deus? Quanto tempo passamos
lendo a Bíblia, ganhando conhecimento na Palavra de Deus? 



§ Será que lemos a Bíblia todo o dia? 

§ Durante o ano será que conseguimos ler toda Bíblia? 
§ Será que quando vamos cortar os cabelos levamos a Bíblia para ler no lugar daquelas revistas,

enquanto esperamos a vez?

§ Afinal que tipo de cristianismo temos vivido? - ** Ghandi, o líder espiritual indiano,  já dizia o
seguinte: “eu creio no cristo de vocês cristãos, mas não creio no vosso cristianismo.”

§ Nossos irmãos aí fora na China, mundo árabe, na áfrica, estão morrendo, sendo presos, açoitados,
humilhados e muitos não podem ser vistos andando com a Bíblia. 

§ E nós como utilizamos nosso tempo em prol do Senhor?

§ Temos sido ativos no evangelho ou tímidos. Escute o que diz Apoc. 21. 8 em relação aos tímidos do
evangelho: “Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos
fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago
que arde com fogo e enxofre; o que é a segunda morte.”

(Explicar que tipo de tímido se trata aqui...daqueles que têm medo de falar da palavra de Deus)
¡ Será que você se envergonha de falar de Jesus para os outros, para seus vizinhos, amigos, parentes?

Aquele que nega ou se envergonha do Senhor, também será negado perante o Pai. Pense nisso.

A palavra do Senhor diz em Apoc. 22. 12 - “E, eis que cedo venho, e o meu galardão está
comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. -  Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o
fim, o primeiro e o derradeiro.”

§ Como está o seu baú de tesouros lá em cima? Está se enchendo ou continua vazio?  Ou será que
você continua mergulhado no materialismo, no consumismo moderno. Vivendo nos modismos da
vida...calça de marca, camisa de marca, perfume...

§ As suas atitudes, suas obras estão sendo vistas e anotadas por um Deus todo poderoso que irá nos
julgar.

§ Ouça  o que o Senhor nos fala: no Salmo 33. 18 – “Eis que os olhos do SENHOR estão sobre os
que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia”; 

-   Salmo 34. 15- “Os olhos do SENHOR estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu
clamo”;

-  Provérbios 5. 21- “Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do SENHOR, e ele pesa
todas as suas veredas”;

-  Provérbios 15. 3- “Os olhos do SENHOR estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons.”

§ Nós não escapamos do olhar do Senhor, podemos esconder nossos pecados do homem, mas de
Deus NUNCA! 

Você sabia que vamos receber coroas recompensatórias pelo que fizermos pelo reino aqui nesse
planeta? Escute só, veja as coroas que estão a nossa disposição:

A) A COROA DA VIDA:
 Tiago 1. 12 “Bem-aventurado o homem que suporta com paciência a provação! Porque, uma vez
provado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam.”



B) A COROA DA GLÓRIA
 I Pedro 5. 2-4 “Apascentai o rebanho de Deus que vos foi confiado, cuidando dele, não como por
coação, mas de livre vontade, como Deus o quer, nem por torpe ganância, mas por devoção, nem
como senhores daqueles que vos couberam por sorte, mas antes, como modelos do rebanho. Assim,
quando aparecer o supremo pastor, recebereis a coroa imarcescível(  que não murcha  ) da glória  .” (Esta
coroa está reservada para os servos fiéis que trabalharam não por amor ao lucro, nem para exercer
domínio, mas trabalharam de boa vontade, pelo amor a Deus e às almas.)

C) A COROA DA JUSTIÇA
 II Timóteo 4. 8 “ Desde já me está reservada a coroa da justiça, que me dará o Senhor, justo juiz,
naquele dia; e não somente a mim, mas a todos os que tiverem esperado com amor a sua aparição.”

(Esta coroa está reservada àqueles que amam a vinda do Senhor Jesus).
D) A COROA INCORRUPTÍVEL
 I Coríntios 9.25 “ Os atletas se abstém de tudo; eles para ganhar uma coroa perecível; nós, porém,
para ganhar uma coroa imperecível.”
(Esta coroa está reservada para aqueles que venceram a carne, não vivendo segundo as cobiças da
carne, mas sim vivendo no Espírito.)

§ Viu aí quanta glória esta reservada para você? 
 

§ Louco! Hoje pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será?

§ O que você tem plantado meu amigo/a durante toda essa sua vida? Colherá você bons frutos? Ou
será ceifado sem ter frutificado?

§ Lembra-se da parábola da figueira estéril? LC 13. 6-9 – “E dizia esta parábola: Um certo homem
tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando; -  E disse ao
vinhateiro: Eis que há três anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta-a; por
que ocupa ainda a terra inutilmente? -  E, respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa-a este ano,
até que eu a escave e a esterque; -  E, se der fruto, ficará e, se não, depois a mandarás cortar.” 

§ Se nós quisermos alcançar a Glória de Deus, as maravilhas  que ele nos tem reservado, devemos
perseverar até o fim. O que Deus fala nas sete cartas do apocalipse? – ‘ao que vencer, ou seja, ao
que perseverar até o fim’;

§ Vejamos MT 10. 22- “E odiados de todos sereis por causa do meu nome; mas aquele que
perseverar até ao fim será salvo”; 

§ MT 24. 11-13 – “E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. -  E, por se multiplicar
a iniqüidade, o amor de muitos esfriará. -  Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo”.

§ Em Daniel 12. 13, temos – “Tu, porém, vai até ao fim; porque descansarás, e te levantarás na tua
herança, no fim dos dias”. E aqui Daniel talvez já  tivesse mais de 80 anos.

§ Louco! Hoje pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será?

§ O que você tem feito meu amigo/a? Como você está nessa caminha estreita que é o verdadeiro
cristianismo? Se hoje pedirem sua alma, como é que você fica diante de Deus?

§ A corrida para o céu começou e você não pode e nem deve mais parar, tem que continuar olhando
para frente e seguindo em frente. Os obstáculos são muitos, há caminhos tortuosos, íngremes, há



buracos pela frente, pedras no caminho, pedregulhos e até montanhas. Mas saiba de uma coisa,
àquele que derramou o seu sangue por nós na cruz do calvário já colocou todas essas barreiras por
terra, e em nome de JESUS SOMOS MAIS QUE VENCEDORES!

§ Você ouviu, não somos vencedores não, SOMOS MAIS QUE VENCEDORES.

§ Pare com esse espírito de derrota, de pessimismo, dê um chute nessa depressão, levante, olhe para
cima e siga em frente. A caminhada está quase acabando, JESUS ESTÁ VOLTANDO e quer te
encontrar no final da estrada e com uma cesta cheia de frutos. Aleluia!

§ Você vai continuar até o fim ou vai desistir e perder uma imensidão de glória. 
§ Vai desistir de orar por seu filho drogado?

§ Vai desistir de orar por sua filha que saiu de casa? Que está vivendo uma vida de prostituição?

§ Vai deixar de orar por seu pai, que não quer nem ouvir falar em Deus? Detesta crente.

§ Você foi eleito coluna e vai querer desistir, e ver a casa toda desmoronar a sua frente?

§ É isso que você quer? Melhor seria você nem ter descoberto esse Jesus maravilhoso.

§ Deus não escolheu você para ser um perdedor. O único perdedor é o cão!
§ Você não é perdedor, ouviu, você é mais que vencedor! Jesus já venceu por ti essa batalha, creia!

Somente creia!

§ E você que é líder religioso, vai desistir daquela ovelha desgarrada? Vai deixar ela mergulhar na
lama e não vai fazer nada? Simplesmente dizer ‘já fiz o que podia, agora é com Deus’!?

§ Ouça o que diz a parábola da ovelha e da dracma perdida: “  LC 15. 3-10 - E ele lhes propôs esta
parábola, dizendo: -  Que homem dentre vós, tendo cem ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no
deserto as noventa e nove, e não vai após a perdida até que venha a achá-la? - E achando-a, a põe
sobre os seus ombros, gostoso; - E, chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes:
Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. - Digo-vos que assim haverá alegria no
céu por um pecador que se arrepende, mais do que por noventa e nove justos que não necessitam de
arrependimento. - Ou qual a mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma dracma, não acende a
candeia, e varre a casa, e busca com diligência até a achar? - E achando-a, convoca as amigas e
vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. - Assim vos digo que há
alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende.”

§ Será que você vai querer ficar de fora da convivência com Deus? Das maravilhas que ele tem
reservado para nós? Ouça o que temos em 1Coríntios 2. 9-10 – “Mas, como está escrito: As coisas que
o olho não viu, e o ouvido não ouviu, E não subiram ao coração do homem, São as que Deus preparou
para os que o amam. - Mas Deus no-las revelou pelo seu Espírito; porque o Espírito penetra todas as
coisas, ainda as profundezas de Deus.”

§ É muita benção meu amigo. E você vai desperdiçar tudo? Vai desistir no meio do caminho?
Lembre-se, Deus não precisa de covardes, mas de guerreiros, destemidos e valentes que possam
bradar seu nome no meio dos temporais.

§ Louco! Hoje pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será?

§ A resposta cabe somente a você. É entre você e Deus. Mas saiba de uma coisa, você não tem muito
mais tempo não. a porta da graça está fechando e aí realmente você vai ter que apresentar alguma
coisa a Deus, não vai ter como escapar.

§ É melhor que você esteja com o passaporte certo que é Jesus e a senha é seu sangue que já foi
derramado por todos nós!



§ Abandone seu materialismo, seu amor às coisas deste mundo. 

§ Acabe com seu egoísmo, seu egocentrismo.
§ Seja mais receptivo ao amor de Deus.

§ Ame mais seu próximo.

§ Produza os frutos do Espírito- Gálatas 5. 22: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade,
bondade, fé, mansidão, temperança.

§ Seja um verdadeiro servo de Deus.

§ Proclame para o mundo inteiro ouvir que JESUS É O SENHOR!
§ Produza bons frutos e grande será seu galardão.

§ Grande é a tua vitória em nome de Jesus!

QUE DEUS O ABENÇOE EM NOME DE JESUS!
 


