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

 

Igreja 
_______________________________________________________________________________________ 

 

TRANSPARENCIA 

Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Lucas 12:2 

Não há como esconder nada do Senhor, muito menos ocultar algo de DEUS... E se não escondemos do Senhor, 

logo, não escondemos de ninguém pois ele faz que se torne visível a todos. Nosso vida tem quer ser 

transparente como agua limpa como o vidro, sem usar mascaras se maquiar o nosso rosto de cara limpa, sem 

cirurgias plásticas, sem Botox não escondendo como somos. A DEUS você pode se revelar, até porque Ele já 

sabe! 

 

Preste atenção em neste texto de Atos 5:1 ao 11  Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua 

mulher, vendeu uma propriedade, E reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher; e, levando uma 

parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, 

para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para 

ti? E, vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos 

homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos 

os que isto ouviram. E, levantando-se os moços, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. 

E, passando um espaço quase de três horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. 

E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes por tanto aquela herdade? E ela disse: Sim, por tanto. Então Pedro lhe 

disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que 

sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés, e expirou. E, entrando os moços, 

acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos 

os que ouviram estas coisas. Quem foi que pediu pra você se converter? Quem foi que tocou o seu coração? 

Não foi o Espirito Santo? Foi para JESUS que você falou palavras de mudança, não foi pra homens que você 

levanta a mão, você não esta aceitando uma igreja você esta aceitando Jesus. E se aceitamos a JESUS,  por que 

todo esse disfarce, para ser para a igreja algo que você não é para Jesus? , Paulo alertou: Acaso busco eu agora 

a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse 

procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10 

 

Por que buscamos tamanha aprovação dos homens, manter a aparência ser aceito na sociedade e ser taxado 

como homem ou mulher reto e integro? E Deus? Por que busca tanta aprovação dos homens e não a de Deus? 

Por que quer ser reconhecido pelos homens e o que você fala e falou com Deus. E o que você propôs no seu 

coração falando com Deus como você quer ser daqui para frente, medo de tomar algumas atitudes que vao 

agradar a Deus e desagradar aos homens, fica colocando na balança Deus com homens? 

 

Interessante que Deus não mandou eles venderem tudo que tinha e dar a ELE, DEUS apenas mostrou cmo é 

valioso o reino e sério! Lembre, DEUS NÃO QUER AS SUAS COISAS ELE QUER VOCÊ! Não o que você 

diz ser, ou até mesmo o que você acha que é, mais sim o que SOMOS DE VERDADE E INTEGRIDADE! E 

QUAL É O SEU QUESTIONAMENTO? COMO SERA DEPOIS DISTO? Ficamos pensando no Fulano, no 

Ciclano, No Beotrano... é Patrão, Namorado(a), Serviço, Esposo(a), Amigos (as)  E DEUS COMO FICA? 

Nada, em toda a criação, está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos 

daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus 4:13 

 

Abra o seu coração e conte a verdade! O que te impede de ser quem você quer ser? Qual é o seu limitador? Por 

que você ainda não pediu pra Deus para Ele te ajudar a mudar de vida e começar a agir diferente? Ele está 

apenas te esperando... Fica escondendo uma parte que Deus esta vendo, por que tenta esconder o que esta 

exposto diante dos olhos de Deus, por que não revela logo quando ele pergunta o que te impede? 

Por que tenta esconder até de si mesmo que não pode continuar assim! Deus quer Mudar sua Vida sua sorte, 

quer polir e fazer de você um cristal para refletir a glória dele... Não faça como Ananias e Safira que 

esconderam partes, esconder partes gera morte... Não morra como Ananias e Safira, revele logo que esta 

exposto para Deus ele te dará socorro Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E 

Deus é fiel; ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem 

tentados, ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. 1 Coríntios 10:13 

 

DEUS QUER QUE VOCÊ REVELE TUDO A ELE, SOMENTE A ELE... ELE QUER CUIDAR DE VOCÊ! 
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