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LIÇÃO 007 (SATISFEITO COM AS MIGALHAS QUE CAEM NO CHAO

Jeremias 29.13"E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração
 
No dia em que Jesus realizou o que chamamos de 
trajeto através da cidade, provavelmente, o fez passar perto da porta do templo de Herodes. Acredito que o que 
deixou os fariseus indignados, na passagem registrada em 
do templo. Posso ouvi-los reclamando: 
Não sabem o que estamos fazendo? Estamos tendo um importante culto de oração aqui dentro. Sabe por que 
estamos orando? Estamos orando pela vinda do Messias
e nos perturbar?! E quem é o responsável por todo esse tumulto?” 
Eles perderam a hora de sua visitação. O Messias já estava na cidade e eles não sabiam. O Messias passou em 
sua porta, enquanto estavam lá dentro orando para que Ele viesse. O problema era que Ele não veio da forma 
esperada. Eles não O reconheceram. Se Jesus estivesse em um cavalo branco, ou em uma carruagem real, com 
soldados à sua frente, os fariseus e os sacerdotes teriam dito:' “
interessados em ver o Messias derrubar o jugo do Império Romano do que o jug
em uma praga entre seu povo.  
  
Deus está pronto para se manifestar, mas será que nós O reconheceríamos?
Deus. Precisamos tê-la, não importa o que aconteça, de onde venha ou o quanto custe. E o Sen
do Seu jeito, não do nosso.  
 Temos que ficar atentos, ou podemos estar 
fora. Pior que isto, os que estão aqui O perdem enquanto os que estão do lado de fora marcham com Ele! 
 
Muitos tem anunciado que há pão em suas casas. 
poucas migalhas dos avivamentos passados. Falamos sobre o que Deus fez e onde Ele esteve, mas podemos dizer 
muito pouco sobre o que Ele está fazendo entre nós hoje. E a culpa não é de Deus, é nossa. Temos somente os 
vestígios do que já se foi - um resíduo da glória em extinção
este fato, da mesma forma que Moisés manteve o véu sobre sua face depois que o brilho da glória se extinguiu. 
Camuflamos nosso vazio assim como faziam 
estando mais a arca da aliança por detrás dele
 
Podemos desfrutar da presença de Deus muito mais do que temos capacidade de imaginar, 
"satisfeitos" com o lugar onde estamos e com o que temos, que não reivindicamos o que há de 
Deus. Sim, Ele está se movendo entre nós e trabalhando em nossas vidas, mas
varrer o chão à procura de migalhas, ao invés de ter as abundantes fornadas de pão q
fornos dos céus! Ele preparou uma grande mesa cheia de Sua presença nestes dias, e está chamando a Igreja: 
"Venha e coma!”. 
Não ignore a chamada de Deus, enquanto, cuidadosamente, conta 
milhares de pessoas, fora das quatro paredes de n
saturadas da exibição dos programas feitos por homens. Estão famintas de Deus, não de histórias sobre Deu
Elas querem comida, não ofereça migalhas que sobraram do banquete que um dia esteve nas
desesperados, protegidas em vitrines de vidro.
Eu creio que a Igreja de Cristo se transformará naquilo que pode e deve ser, então teremos
atender à demanda de "pão" na casa. E quando as pessoas entrar
dizer para "curvarem suas em oração". Elas se 
sejadita. Mesmo os perdidos saberão, instintivamente, que o 
 

E os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará, ro
exclamando "Deus realmente está entre vocês! "
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SATISFEITO COM AS MIGALHAS QUE CAEM NO CHAO
 

eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração

No dia em que Jesus realizou o que chamamos de Entrada triunfal em Jerusalém, montado em um jumento, Seu 
trajeto através da cidade, provavelmente, o fez passar perto da porta do templo de Herodes. Acredito que o que 
deixou os fariseus indignados, na passagem registrada em João 12, foi a perturbação de seu culto religioso dentro 

los reclamando: “O que está acontecendo? Vocês estão perturbando o sumo sacerdote! 
Não sabem o que estamos fazendo? Estamos tendo um importante culto de oração aqui dentro. Sabe por que 
estamos orando? Estamos orando pela vinda do Messias! E vocês têm a audácia de fazer este desfile barulhento 
e nos perturbar?! E quem é o responsável por todo esse tumulto?”  
Eles perderam a hora de sua visitação. O Messias já estava na cidade e eles não sabiam. O Messias passou em 

am lá dentro orando para que Ele viesse. O problema era que Ele não veio da forma 
esperada. Eles não O reconheceram. Se Jesus estivesse em um cavalo branco, ou em uma carruagem real, com 
soldados à sua frente, os fariseus e os sacerdotes teriam dito:' “Deve ser Ele.” Infelizmente eles estavam mais 
interessados em ver o Messias derrubar o jugo do Império Romano do que o jugo espiritual que se transformou

, mas será que nós O reconheceríamos? O que precisamos é da presença de 
la, não importa o que aconteça, de onde venha ou o quanto custe. E o Sen

odemos estar aqui dentro orando para que o Senhor ven
estão aqui O perdem enquanto os que estão do lado de fora marcham com Ele! 

Muitos tem anunciado que há pão em suas casas. Mas quando vem a fome, tudo que fazem
vivamentos passados. Falamos sobre o que Deus fez e onde Ele esteve, mas podemos dizer 

muito pouco sobre o que Ele está fazendo entre nós hoje. E a culpa não é de Deus, é nossa. Temos somente os 
um resíduo da glória em extinção. E, infelizmente, conservamos o véu do sigilo sobre 

este fato, da mesma forma que Moisés manteve o véu sobre sua face depois que o brilho da glória se extinguiu. 
vazio assim como faziam nos dias de Jesus, mantendo o véu no lugar tradicion

estando mais a arca da aliança por detrás dele 

Podemos desfrutar da presença de Deus muito mais do que temos capacidade de imaginar, 
"satisfeitos" com o lugar onde estamos e com o que temos, que não reivindicamos o que há de 
Deus. Sim, Ele está se movendo entre nós e trabalhando em nossas vidas, masmuitos tem
varrer o chão à procura de migalhas, ao invés de ter as abundantes fornadas de pão q

reparou uma grande mesa cheia de Sua presença nestes dias, e está chamando a Igreja: 

nquanto, cuidadosamente, conta as migalhas de pão dormido. Enquanto isso, 
milhares de pessoas, fora das quatro paredes de nossas igrejas, estão famintas por vida. Elas estão doentes e 
saturadas da exibição dos programas feitos por homens. Estão famintas de Deus, não de histórias sobre Deu

migalhas que sobraram do banquete que um dia esteve nas
desesperados, protegidas em vitrines de vidro. 

transformará naquilo que pode e deve ser, então teremos
asa. E quando as pessoas entrarem em nossas igrejas

zer para "curvarem suas em oração". Elas se prostrarão perante Nosso Santo Deus
instintivamente, que o próprio Deus havia entrado na casa

os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus 
exclamando "Deus realmente está entre vocês! " 

 
1 Coríntios 14:25 
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SATISFEITO COM AS MIGALHAS QUE CAEM NO CHAO?) 

eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. 

montado em um jumento, Seu 
trajeto através da cidade, provavelmente, o fez passar perto da porta do templo de Herodes. Acredito que o que 

, foi a perturbação de seu culto religioso dentro 
“O que está acontecendo? Vocês estão perturbando o sumo sacerdote! 

Não sabem o que estamos fazendo? Estamos tendo um importante culto de oração aqui dentro. Sabe por que 
! E vocês têm a audácia de fazer este desfile barulhento 

Eles perderam a hora de sua visitação. O Messias já estava na cidade e eles não sabiam. O Messias passou em 
am lá dentro orando para que Ele viesse. O problema era que Ele não veio da forma 

esperada. Eles não O reconheceram. Se Jesus estivesse em um cavalo branco, ou em uma carruagem real, com 
.” Infelizmente eles estavam mais 

o espiritual que se transformou 

O que precisamos é da presença de 
la, não importa o que aconteça, de onde venha ou o quanto custe. E o Senhor quer vir, mas 

orando para que o Senhor venha enquanto Ele passa lá 
estão aqui O perdem enquanto os que estão do lado de fora marcham com Ele!  

ndo vem a fome, tudo que fazem é sair em busca das 
vivamentos passados. Falamos sobre o que Deus fez e onde Ele esteve, mas podemos dizer 

muito pouco sobre o que Ele está fazendo entre nós hoje. E a culpa não é de Deus, é nossa. Temos somente os 
. E, infelizmente, conservamos o véu do sigilo sobre 

este fato, da mesma forma que Moisés manteve o véu sobre sua face depois que o brilho da glória se extinguiu. 
nos dias de Jesus, mantendo o véu no lugar tradicional, mesmo não 

Podemos desfrutar da presença de Deus muito mais do que temos capacidade de imaginar, mas ficamos tão 
"satisfeitos" com o lugar onde estamos e com o que temos, que não reivindicamos o que há de melhor da parte de 

muitos tem se contentado em 
varrer o chão à procura de migalhas, ao invés de ter as abundantes fornadas de pão quente que Deus preparou nos 

reparou uma grande mesa cheia de Sua presença nestes dias, e está chamando a Igreja: 

as migalhas de pão dormido. Enquanto isso, 
ossas igrejas, estão famintas por vida. Elas estão doentes e 

saturadas da exibição dos programas feitos por homens. Estão famintas de Deus, não de histórias sobre Deus. 
migalhas que sobraram do banquete que um dia esteve nas mãos de famintos 

transformará naquilo que pode e deve ser, então teremos dificuldades para 
em em nossas igrejas, ninguém terá que lhes 

perante Nosso Santo Deus, sem que qualquer palavra 
próprio Deus havia entrado na casa. 

sto em terra, e adorará a Deus 
 


