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OS CINCO ESTÁGIOS DO HOMEM E DO CRENTE 
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Digitado às 8h25min 
Pregação do dia 10/1/2006 – às 13h 
 
 
Ezequiel 37. 8 “E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se 
a pele sobre eles por cima; mas não havia neles espírito”. 
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�� Quando o homem está longe dos caminhos do Senhor; 
�� Ligado as coisas do mundo; 
�� Mergulhado no lamaçal do pecado; 
�� Coração duro como um osso. 
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�� É a interseção entre o osso e a carne; 
�� Nesse estágio o homem já começa a perceber que sua vida está de mal a pior; 
�� Pensa em mudar de vida mas não tem força, pois o nervo é mole; 
�� Não tem força para se manter de pé sozinho; 
�� O homem quando está na fase do nervo, peca sabendo que está errado. 
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�� A carne pode ser macia ou dura; 
�� A carne quando é macia, aceita qualquer tempero e retém um gosto bom;  
�� O homem nesse estágio já aceita ouvir conselhos; 
�� Aceita que alguém lhe fale de Deus; 
�� O coração já não é mais aquele coração rancoroso, cheio de ódio; 
�� O homem quando está na fase da carne macia cozinhará com facilidade; 
�� Isto é permite que o Senhor trabalhe em seu coração, na sua vida, sem oferecer 

resistência. 
 

Carne dura 
 

�� Deus fala ao seu coração mas ele reluta e não quer aceitar ser dobrado por Ele; 
�� Sabe que está errado, sabe que precisa mudar, mas não quer dá o braço a torcer; 
�� A soberba ainda impera em seu coração;  
�� A autosuficiência é a lei de sua vida; 
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�� A carne dura leva muito tempo para cozinhar, assim é o homem nessa fase, tem que 
ser moído por Deus até ficar receptivo; 

�� Tem que passar pela peneira de Deus. 
�
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�� O homem nessa fase está quase pronto para aceitar a Jesus com seu Salvador; 
�� Já sofreu, já penou e sabe que sem Jesus não terá saída; 
�� Nesse estágio, o homem já desperta para a palavra de Deus porque está sensível; 
�� O homem já chora, já clama, pede a misericórdia de Deus;  
�� Ele sabe que precisa de Deus para tudo; 
�� Ele quer que Deus reine em sua vida. 
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�� É quando confessa a Jesus como Salvador; 
�� É quando descobre o primeiro amor; 
�� É quando ele declara seu amor por Deus; 
�� Ele ouve atento a palavra de Deus; 
�� Tem sede e fome da palavra de Deus; 
�� Tudo que ele mais quer é ir para o céu, estar junto com Jesus, ao seu lado. 

 
��� � � � � � �� ���� � � ��� �� � � ���

 
� � � � � � ������

 
�� É o crente de boca para fora, de aparência; 
�� Nem mesmo dentro da igreja se comporta como crente; 
�� É chegado a fofocas, picuinhas; 
�� Fala mal dos outros crentes, fala mal do seu líder; 
�� É um atraso dentro da igreja e uma alegria para satanás. 
�� E o Senhor diz assim para ele: Apocalipse 2. 16 “Arrepende-te, pois, quando não 

em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca”. 
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�� É o crente nominal; 
�� É o crente que nem é quente, nem é frio, é morno; 
�� Para ele tanto faz ter o culto, como não; 
�� Passa anos na igreja, não é evolui e nem se esforça para tal; 
�� Quando termina o culto não lembra nem qual foi a mensagem; 
�� Parece que tem a síndrome de Gabriela ‘eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser 

sempre assim; 
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�� Nem é quente, nem é frio e Jesus o alerta sobe isso na igreja de Laodicéia. 
Apocalipse 3. 16 “Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei 
da minha boca”. 
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�� É o crente que ainda não está firme; 
�� É explosivo e cheio de aresta para aparar; 
�� Vive escorregando no pecado e pedindo perdão a Deus; 
�� Toda vez que é feito o apelo para se reconciliar ele é o primeiro a ir a frente; 
�� É o crente que é santo até que pisem em seu pé; ou digam que ele é feio; 
�� É uma pedra de tropeço por onde anda; 
�� É um mal exemplo; 
�� Deve e não paga;  
�� Pelo menor motivo sai da igreja e pragueja contra os irmãos e o pastor; 
�� Troca Jesus por tudo que for prazeroso para ele; 
�� De vez em quando bebe uma bebida alcoólica e ainda diz ‘o importante é não se 

embriagar, uma dose não faz mal a ninguém, é bom para o organismo’; 
�� Um namorinho escondido não faz mal, ninguém vai saber; 
�� Qual é o problema em assistir novela, já sou adulto, sei o que é certo e errado; 
�� E Jesus diz para este: Apocalipse 2. 20-22 “Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, 

mulher que se diz profetisa, ensinar e enganar os meus servos, para que se 
prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. -  E dei-lhe tempo para que se 
arrependesse da sua prostituição; e não se arrependeu. -  Eis que a porei numa cama, 
e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das 
suas obras”. 
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�� Já saiu da fase da carne e está em processo final de libertação; 
�� A maior parte das arestas já foram aparadas; 
�� Já gosta de orar e tem temor ao Senhor; 
�� Já se arrependeu do tempo em que era carne e quer ficar mais no Espírito; 
�� Quer ter comunhão diária com Deus; 
�� Quer descobrir os mistérios de Deus; 
�� Tem sede de ir a uma oração de fogo; 
�� Já fala até da vinda de Jesus; 
�� E para este Jesus fala: Apocalipse 2. 2-3 “Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e 

a tua paciência, e que não podes sofrer os maus; e puseste à prova os que dizem ser 
apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. -  E sofreste, e tens paciência; e 
trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. 2. 7 “...Ao que vencer, dar-lhe-ei a 
comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus”. 
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�� Chegou na fase madura; 
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�� Foge do pecado; 
�� Clama a Deus para não cair; 
�� Quer ser usado poderosamente por Deus; 
�� Seu desejo é que todos aceitem a Jesus com Salvador; 
�� Ora e jejua pela família e chora por ela; 
�� As coisas do mundo não lhe encantam mais, pois se sente um estrangeiro nele, um 

verdadeiro alienígena; 
�� Tem sede e anseia pela vinda de Jesus; 
�� Da sua boca a palavra arrebatamento é uma constante; 
�� É uma virgem prudente; 
�� Considera-se verdadeiramente a noiva do Cordeiro; 
�� Não vê a hora de participar das Bodas do Cordeiro; 
�� Seu testemunho é fiel; 
�� Os outros tentam apontá-lo, mas não acham brecha; 
�� O cão lhe odeia e persegue, mas Jesus é a sua muralha, é a sua bandeira, é a sua 

rocha; 
�� Ele crê que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente 

descansará – Salmo 91; 
�� Jerusalém celestial é seu alvo; 
�� Ele é um apaixonado por Jesus; 
�� Ele segue a risca o que está em Romanos 8. 35 “Quem nos separará do amor de 

Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o 
perigo, ou a espada? 

�� Nada o separará do amor de Cristo; 
�� Ele anseia por aquele dia em que o Senhor dirá’ Vem a mim servo bom e fiel’; 
�� E o Senhor diz para este em Apocalipse 3. 10-12 “Como guardaste a palavra da 

minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre 
todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. -  Eis que venho sem demora; 
guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. -  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”. 
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