
:: PALAVRA:: 
 Lâmpada para os meus pés é tua palavra,  
e luz para o meu caminho. SALMO 119:105 

 

Igreja 
_______________________________________________________________________________________ 

 

FERRAMENTA – Exodo 20:25 

 

INTRODUÇÃO: Para tudo se usa ferramenta, sempre é necessário a ferramenta certa para fazer o serviço certo. 

E sem a ferramenta fica bem difícil fazer os serviços, vai descascar um fio com os dentes para você ver o choque 

que vai levar. E a ferramenta é viciante! Por exemplo o carro, é uma ferramenta, e quando você se acostuma com 

essa ferramenta o que acontece? Você não anda mais a pé! São varias ferramentas: é por isso que existe um 

ditado que diz: “a preguiça é a mãe do progresso”, E por que dizem isso? Se não tivesse preguiça de levantar e 

mudar de canal não inventaria o controle remoto! Se não tivesse preguiça de enviar carta pelo correio não 

inventaria o e-mail! Se não tivesse preguiça de subir escadas, não existiria elevador! Se não tivesse preguiça de ir 

até a casa do seu vizinho não existira o telefone o face book etc... Se não tivesse Preguiça de ir a uma Igreja, Não 

Teria CULTOS na TV! E por ai Vai... Você entende? 

 

Só que quando viciamos em ferramentas começamos e ficar sedentários e sedentários tudo dói, dói levantar dói 

andar, dói subir escadas, dói esperar uma carta, tudo dói, dói tudo! As vezes até penar dói e queremos que a 

calculadora pene por nós. Dói por que estamos parados e apáticos. 

 

Êxodo 20:25 Se me fizerem um altar de pedras, não o façam com pedras lavradas, porque o uso de 

ferramentas o profanaria.  Só que Deus diz no meu altar, eu não quero que usem de ferramentas nas pedras para 

o levantar, eu não quero preguiça no meu altar eu não quero jeitinho no meu altar eu não quero evangelho 

diluído. As ferramentas trazem conforto para as pessoas, mais essas mesmas ferramentas são as que atrofiam e 

até matam! E o SENHOR diz no meu altar NÃO. 

 

Então começa-se a usar ferramentas no altar do SENHOR, altar é o lugar onde se queimava o sacrifício. O uso 

das ferramentas é um evangelho diluído para agradar as pessoas e evangelho diluído leva as pessoas para o 

inferno por que a palavra diz: Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe 

acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste 

livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste 

livro. Apocalipse 22:18-19 A palavra tem que ser pregada se dura ou não! O evangelho tem que ser falado sem 

ferramentas, sem alterações, bruto! João 6:60-61 Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: "Dura 

é essa palavra. Quem consegue ouvi-la? " Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se 

queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: "Isso os escandaliza?  
 

JESUS disse quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não terá vida, se isso escandaliza você 

ainda mais se você ver o filho do homem subindo, se você se escandalizar com isso ainda mais se você ver uma 

pessoa possuída pelo Espírito Santo, pois uma pessoa assim começa agir diferente e você vai falar, “ai também já 

é demais vou parar de ir na igreja pois ali já é exagero”.  

 

Sabe por que você vai falar isso? Por causa da ferramenta quando não se pode usar a ferramenta que é o seu 

entendimento... Vai te machucar, pois você não vai compreender,  as coisas de Deus, não são capitadas com 

entendimento mais com o Espírito, como entender algumas coisas, por que muitas pessoas se revoltam quando 

recebem uma má noticia? Usa a ferramenta cérebro e querem uma explicação natural. 

 

1 Coríntios 2:14 Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são 

loucura; e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente.  

 

O altar do Senhor é erguido sem ferramenta,  palavra bruta sem tentar agradar a um ou a outro é a verdade de 

Deus do jeito que ela é,  assim quem não reconhece JESUS com Senhor não vai para o céu pois o que uma 

pessoa vai fazer na sua casa de não aceita o seu filho, e o que uma pessoa vai fazer no céu se não aceita JESUS? 

Não deixe a ferramenta te fazer um preguiçoso achando que não deve mais se levantar para ir aos cultos ou para 

orar o altar do SENHOR  não pode ser profanado. 

 

 


