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

 

Igreja 
_______________________________________________________________________________________ 

 

POSSO TUDO, TUDO POSSO. 

Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13 

 

Um texto muito conhecido, até mesmo pelas pessoas que nem conhecem a Cristo é este; TUDO POSSO, 

Vemos muitos adesivos em carros, jargões de pessoas, e até mesmo profecia referente o “TUDO POSSO”! 

 

Um dia ouvi uma frase: “Um texto, sem o contexto, para um Pretexto”! O que seria isto? Retalhamos até 

mesmo a Bíblia para desenhar, confeccionar uma palavra que venha trazer as nossas vidas um refrigério! Porém 

precisamos conhecer a VERDADE, pois só ela mesmo LIBERTA! E quando diz que o povo padece por falta de 

conhecimento, muitas vezes está associado a interpretar as Verdades da Bíblia equivocado! 

 

Primeiro já entenda que a VERDADE ela não se torna mentira, e nem muito menos uma mentira se torna 

VERDADE, Podemos até acreditar que seja, falar, viver uma vida toda respirando uma mentira como verdade, 

porém MENTIRA É MENTIRA, E VERDADE É VERDADE! Lembra que Jesus às vezes usava o termo; “Em 

Verdade, Em Verdade vos digo”...  Parece que JESUS estava dizendo: Na Verdade Verdadeira, não na mentira 

que vocês acreditam que é verdade! 

 

TUDO POSSO... Quando olhamos para este texto ficamos deslumbrados com tantas bênçãos do TUDO 

POSSO! Sejamos Verdadeiros, mais logo vem ao Coração, UMA CASA, UM CARRO, UM EMPREGO DOS 

SONHOS, QUITAR DIVIDAS, CASAR, TER FAMILIA, E tantas coisas... Lembramos já de Deuteronômio 

28, só que pulamos o 1º Versículo... Leia o Deuteronômio Capitulo 28, porém não leia o 1º versículo. Leia do 

versículo 2 ao 13...  Quantas bênçãos não é verdade? TUDO POSSO! POSSO TUDO... Quando lemos da até 

vontade de orar em línguas estranhas... Agora leia apenas o 1º Versículo, e o Versículo de numero 14... Ele tem 

um sentido, um porque, um propósito... Na verdade o PODER TUDO, o POSSO TODAS as coisas, Implica em 

SUPORTAR! OBERDECER! CRER! 

 

Não quero jamais deixar de fazer você sonhar com sua CASA, CARRO, EMPREGO DOS SONHOS, Deixar 

de Sonhar no TUDO POSSO com sua FAMILIA, sua DIVIDA QUITADA... Porém você também pode ser; 

SER PERSEGUIDO, CALUNIADO, DEFAMADO, RIDICULARIZADO, pelo Evangelho!  

 

Quando garoto tinha uma brincadeira de agarrar no pescoço do colega e só soltar quando ele pedisse água...  

Tem uma semelhante que era beliscar a pessoa até ela pedir AGUA... Alguns mal pegava em seu pescoço eles 

já gritava “Agua, agua, aguaaaa”... Porém sempre encontrava aquele que você poderia “Matar” que ele não 

pedia agua!!! Tem pessoas que não pode tomar um beliscãozinho, ou um agarrão no pescoço que já pedem 

“agua”, já desistem, já abandona... E ai POSSO TODAS AS COISAS MESMO? 

 

Paulo neste texto de filipenses estava quem sabe lembrando-se das humilhações que passou, dos desesperos de 

morte nos naufrágios, de ser chicoteado em praças, em passar fome, em ser mordido por víbora, em ser preso, 

em deixar ele nu em praças, Ele diz no vs 12 Sei estar abatido, e sei também ter abundância; em toda a 

maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome; tanto a ter abundância, 

como a padecer necessidade. E agora entra o vs 13 Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. 

 

Você PODE, sua CASA, SEU CARRO! Você Pode SEU EMPREGO, SUA FAMILIA, Você Pode sim todas as 

coisas! Porém você pode Também suportar os beliscões do Evangelho, Você pode ficar calado quando tinha 

motivo de falar, você pode dizer não ao pecado, você pode continuar adorando a DEUS mesmo quando tudo 

fala para você não adorar! Você pode Ficar sem o cigarro, sem a maconha, sem craque, sem cocaína! Você 

pode ficar sem Beber Cerveja ou até mesmo a Chapanhe e Vinho no Final de Ano... VOCÊ PODE! 

 

Eu quero Todas as Bençãos... Entretanto, mais que as bênçãos... Eu quero O ABENÇOADOR! 

 

Deus Abençoe... Pr Adão Brasileiro 

 

 


