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PRECISAMOS FUGIR PARA PETRA 
 
 
Pregação da sala de oração 
5/9/2006  
 
Apocalipse 12. 6 “E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por 
Deus, para que ali fosse alimentada durante mil duzentos e sessenta dias”. 
 
Mateus 24. 15-20 “Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o 
profeta Daniel, está no lugar santo; quem lê, atenda; 16-  Então, os que estiverem na 
Judéia, fujam para os montes; 17-  E quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma 
coisa de sua casa; 18-  E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. 19- 
Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias! 20- E orai para que a vossa 
fuga não aconteça no inverno nem no sábado; 21- Porque haverá então grande aflição, 
como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver”. 
 
Lucas 21. 20-23 “Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é 
chegada a sua desolação. 21) -  Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes; os 
que estiverem no meio da cidade, saiam; e os que nos campos não entrem nela. 22- Porque 
dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. 23-  
Mas ai das grávidas, e das que criarem naqueles dias! porque haverá grande aperto na terra, 
e ira sobre este povo”.  
 
O pacto com o inferno, citado por Isaías 28. 15 “Porquanto dizeis: Fizemos aliança com 
a morte, e com o inferno fizemos acordo; quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a 
nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. 
 
Comentário sobre as passagens/ o remanescente de Israel durante a segunda metade 
da tribulação e sobre Bozrah/Petra. 
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O que Petra tem a ver conosco em pleno século XXI?  
O que é Petra para nós? Qual é nossa Petra? 
 
Lucas 20. 17-18 “Mas ele, olhando para eles, disse: Que é isto, pois, que está escrito? A 
pedra, que os edificadores reprovaram, Essa foi feita cabeça da esquina. 18-  Qualquer que 
cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó”. 
 
Atos 4. 10-12 “Seja conhecido de vós todos, e de todo o povo de Israel, que em nome de 
Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre 
os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. 11- Ele é a pedra que foi 
rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina.  12- E em nenhum 
outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os 
homens, pelo qual devamos ser salvos. 
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Efésios 2. 20-22 “Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus 
Cristo é a principal pedra da esquina; 21- No qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para 
templo santo no Senhor. 22- No qual também vós juntamente sois edificados para morada 
de Deus em Espírito”. 
 
O que podemos fazer para irmos em direção a Petra? 
 

1- Devemos levar uma vida de busca incansável a Deus;  
 
2- Devemos buscar ter intimidade com Deus – e é através da oração e da leitura da 

palavra que conseguiremos ter essa intimidade. É no conversar com Deus 
diariamente, desabafarmos nossos problemas com ele que chegaremos a essa 
intimidade.  

 
Referências: 1 Samuel 1. 9-15;  
Jonas 3. 9 “Quem sabe se se voltará Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua 
ira, de sorte que não pereçamos? 
2 Reis 20. 2 – A oração de Ezequias 
 

3- Devemos exercitar nossa fé, porque como está escrito em Hebreus 11. 6 “Ora, sem 
fé é impossível agradar-lhe; porque é necessário que aquele que se aproxima de 
Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam”. Jesus também 
falou sobre a fé: Mateus 17. 20 “E Jesus lhes disse: Por causa de vossa pouca fé; 
porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a 
este monte: Passa daqui para acolá, e há de passar; e nada vos será impossível”. 

 
Lucas 18. 8 “Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando porém vier o Filho do 
homem, porventura achará fé na terra?” 
 

4- Ainda em Tiago 4. 8 está escrito: “Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. 
Alimpai as mãos, pecadores; e, vós de duplo ânimo, purificai os corações”. 

 
5- Nossa Petra / Jesus é nosso maior tesouro. Se partirmos desse mundo sem ele, 

melhor seria não termos nascidos. Lucas 12. 16-22 (�� ���� � ��� �� �	� �
	�������)“E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico 
tinha produzido com abundância; 17- E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que 
farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. 18- E disse: Farei isto: Derrubarei os 
meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas 
novidades e os meus bens; 19- E direi a minha alma: Alma, tens em depósito muitos 
bens para muitos anos; descansa, come, bebe e folga. 20- Mas Deus lhe disse: 
Louco! esta noite te pedirão a tua alma; e o que tens preparado, para quem será? 21- 
Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. 22- E disse 
aos seus discípulos: Portanto vos digo: Não estejais apreensivos pela vossa vida, 
sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis”. 
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Quantos não estão se distanciando de Petra/Jesus por motivações egoístas (visando sempre 
o seu próprio bem-estar. Pessoas vivendo num egocentrismo. O mundo e todos tem que 
girar em torno delas. 
A oração delas é sempre venha a nós o vosso reino, venha a mim o vosso reino.  
São pessoas que estão se distanciando cada vez mais de Petra e nem percebem. 
 
Quantos não estão levando uma vida como se Jesus nunca fosse voltar. Vidas sem 
profundidade cristã; vidas sem propósito com Deus; vidas sem amor ao próximo. Vidas 
vazias ficarão fora de Petra. 
 
Quantos não estão levando uma vida de mentira só para agradar a quem está a sua volta; 
agradar o meio em que trabalha; estuda; agradar a sociedade.  
Pessoas que não querem ofender os padrões do mundo. Ofendem a Deus 
inescrupulosamente, mas não quere se arranhar com o mundo. São homens e mulheres que 
não chegarão a Petra. A cidade rochosa protegida por Deus. 
Quantos não estão lutando por poder; lutando para ter status na sociedade e na igreja? O 
cargo importa, servir verdadeiramente a Deus não! São pessoas que não chegarão a Petra, a 
cidade onde manará leite e mel para os adoradores de Deus que lá chegarem.  
 
Nesses últimos dias, que Jesus se aproxima, vindo nos corredores celestiais buscar um povo 
fiel para a Petra eterna, não podemos vacilar na fé. 
 
Temos que ser mais prudentes que as virgens prudentes, porque elas também dormiram.  
 
Temos que ter uma fé inabalável. Não podemos nos abalar com os problemas da vida. 
Nosso Deus é maior do que qualquer problema. Jesus nos alertou sobre as dificuldades: 
João 16. 33 “Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, 
mas tende bom ânimo, eu venci o mundo”. 
 
Jesus é nossa Petra eterna. Davi bem o disse no Salmo 28. 7-8 “O Senhor é a minha força e 
o meu escudo; nele confiou o meu coração, e fui socorrido; assim o meu coração salta de 
prazer, e com o meu canto o louvarei. 8- O Senhor é a força do seu povo; também é a força 
salvadora do seu ungido”. 
 
No Salmo 71. 3, está escrito: “Sê tu a minha habitação forte, à qual possa recorrer 
continuamente. Deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha 
Fortaleza”. 
 
Estar em Petra é estar nos caminhos do senhor; 
Estar em Petra é estar com a vida no altar de Deus; É levar uma vida em santidade, 
buscando os valores do alto;  
Estar em Petra é ter confiança que Deus salvará nossos familiares, por mais impossível 
que isso pareça aos nossos olhos terrenos; 
Estar em Petra é sentir a misericórdia de Deus dia-a-dia; é sentir os livramentos que ele 
nos tem dado; 
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Estar em Petra é saber que Jesus tem cravado nossos nomes na palma da sua mão:Isaías 
49. 16 “Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei; os teus muros estão 
continuamente diante de mim”.   
Estar em Petra é saber que Deus nunca se esquece de nós: Isaías 49. 15 “Porventura pode 
uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do 
seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti”.  
Estar em Petra é saber que nosso nome está escrito no livro da vida e se não pecarmos 
jamais será retirado de lá 
Como está escrito em Apocalipse 3. 5 “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”. 
Estar em Petra é saber que: “O Senhor é o nosso rochedo, e o nosso lugar forte, e o nosso 
libertador; o nosso Deus, a nossa fortaleza, em quem confiamos; o nosso escudo, a força da 
nossa salvação, e o nosso alto refúgio”, (SL 18:2). 

 
É por isso que nesses últimos dias, precisamos fugir para Petra, o mais rápido 

possível. 
 

JESUS ESTÁ VOLTANDO – NOSSA PETRA CELESTIAL 


