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RESPOSTAS
Shalom BERSEBA... Vamos lá, gostaria de começar hoje com algumas perguntas: 1-Quantos quilômetros são daqui até 
Campinas, alguém sabe? 2-E para Curitiba? 3-Quantos até Santos? 4-E até a Bahia? 5-Dá para chegar de carro até essas 
cidades citadas?  Lógico que sim, tudo vai depender em que direção você vai andar!  Mateus 7:7-8 Pedi e se vos dará. 
Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. A quem bate, abrir-se-á.
Já percebeu como nós sempre estamos querendo saber os porquês de tudo?! Sempre queremos respostas para as nossas 
dúvidas, sempre buscamos em Deus respostas para as nossas indagações. Certamente hoje você está aqui querendo alguma 
resposta. Preciso entender que a resposta está em JESUS!  As respostas não estão na igreja, não estão no louvor, não estão 
no Pastor. Deus até usa estes mecanismos, porém a resposta está em DEUS!

Tem coisas que queremos saber, que só Deus pode responder! Quando falava das cidades acima, pensava... Entre a origem 
e o destino existe o percurso, o caminho. Muitas respostas não chegam porque você desiste antes de chegar! 1 Co 9:23-26
E eu faço isto por causa do evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na 
verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém; eles o 
fazem para alcançar uma coroa corruptível; nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta; assim 
combato, não como batendo no ar.
Algumas pessoas perguntam: Por que acontece com os outros, e  comigo nada? Você não sabe há quanto tempo ele está 
buscando isso, você não sabe há quanto tempo ele está nesse caminho! Não posso parar no caminho, a resposta está no 
ponto final de cada jornada! Olha só, quando você sai de sua casa para o mercado, serviço, ou até mesmo para a escola, do 
ponto de origem não tem como ver o destino! De dentro de casa não tem como saber, ver, visualizar o destino. Mesmo que 
você já tenha ido muitas vezes ate lá, só saberemos de fato quando percorremos o caminho! A resposta é o  resultado!
1 Co  2:13-16As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo 
ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, 
porque lhe parecem loucura; e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem 
tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque, quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente 
de Cristo. As respostas tem que ser buscadas no lugar certo! Respostas para suas perguntas são espirituais, aqui você não 
vem querendo saber quanto é a soma dos quadros do cateto, nem a raiz quadrada de 9 mil. Nem X²-3x+10=15!!! AQUI SE 
PROCURA OUTROS TIPOS DE RESPOSTAS, SÃO COISAS DA VIDA. SÃO COISAS ESPIRITUAIS. Efésios 6:18
Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância, pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de 
súplica por todos os cristãos.  O que falta é intensidade na busca pelas respostas! Você não pode desistir muito fácil dos seus 
objetivos!!! Ai fica caído pelo cantos, choramingando,  achando que Deus não esta nem aí pra você e que Ele não te 
responde. Jeremias 33:3Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Um clamor é 
um rasgar de coração, QUEM REALMENTE QUER SABER A RESPOSTA, BUSCA! SE VOCE NÃO BUSCA, É POR 
QUE NÃO ESTÁ TAO INTERESSADO NA RESPOSTA ASSIM! Você sabia que tem respostas no REENCONTRO? 
Agora dia 20-21-22 de Junho? Qual o motivo de você não ir? Quando fui a Alagoas me disseram que eu era muito louco de 
ir de carro pois era muito longe, 2500km, 3 dias de viagem... Para quem está disposto a chegar, NÃO EXISTE UM 
LUGAR NO PLANETA QUE NÃO SE PODE CHEGAR!!! SOMOS INCANSÁVEIS, INSISTENTES E 
PERSEVERANTES. NÃO VAI SER UM PERCURSO QUE VAI NOS TIRAR DO DESTINO!!! Jeremias 29:13E 
buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração.  

Quer saber como é feito um prédio? Vá até uma Obra! Para saber como se quebra as ondas do mar, vou a praia! E para 
aprender inglês? Aprender música? Como vou ter respostas espirituais, buscando no Google? Se você quer saber como é 
feito um prédio, pode pesquisar no Google que está lá a resposta! Como quebram as ondas tá lá também! Aprender Inglês? 
Música? Tem no Google também!!! MAS SE VOCÊ QUISER UMA RESPOSTA PARA SUA VIDA, NÃO ESTÁ LÁ NO 
GOOGLE. AS SUAS RESPOSTAS ESTÃO NO SANTO DOS SANTOS. É LA QUE VOCE PRECISA IR, ÀS 
VEZES VOCÊ PRESTA ATENÇÃO NA LETRA DO LOUVOR,  MAS NÃO VAI BUSCAR AS RESPOSTAS NO 
SANTO DOS SANTOS. João 4:23-24 Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito 
e em verdade; porque o Pai procura a tais que assim o adorem.  Deus é Espírito, e importa que os que o adoram o adorem em 
espírito e em verdade. 

NÃO PARE DE SE MEXER ATÉ DEUS TE SURPREENDER! NÃO PARE! CAMINHE! ANDE! CORRA! 1 Co 15:58 
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não 
é vão no Senhor. Quando sou firme e constante, o meu trabalho não é em vão! 

Salmos 126:6Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus 
molhos. PRECISO CAMINHAR! PRECISO ANDAR! MESMO QUE ME ARRASTANDO, CHORANDO... POIS 
NA VOLTA, O DESTINO, O RESULTADO É VITÓRIA! ALEGRIA! 

No Amor do ETERNO
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