
Mensagem Cinco 

Responder ao chamado de Deus para ser Seu instrumento dispensacional,  
Seus vencedores, a fim de mudar a era 

Leitura bíblica: Dn 1:4-9; 2:17-19; 4:25-26, 32; 6:10-11; 9:1-4, 23; 10:11, 19; 11:32b; 12:3 

I. Cada vez que Deus quer fazer uma mudança dispensacional, uma mudança de 
era, Ele precisa conseguir Seu instrumento dispensacional; devemos ser pessoas 
com valor dispensacional para Deus – Ap 12:5-11; 1:20; Dn 12:3; Mt 13:43: 

A. Precisamos considerar o que estamos fazendo para introduzir a próxima era; esta 
ocasião é especial, portanto, são necessários cristãos especiais para fazer uma obra 
especial – Mt 16:18; Ap 19:7; 1Co 1:9; Ap 2:4-7; Cl 1:18b; Jo 17:21; 1Co 14:4b; Ef 4:16; 
Cl 2:19. 

B. O princípio da restauração do Senhor é visto com Daniel (“Deus é meu juiz”), Hananias 
(“Jah deu graciosamente” ou “favorecido de Jah”), Misael (“Quem é o que Deus é?”) e 
Azarias (“Jah tem ajudado”); Daniel e seus companheiros eram absolutamente um com 
Deus na vitória que tiveram sobre os artifícios de  Satanás; eles foram homens que 
mudaram a era do cativeiro do povo de Deus para a era do seu retorno à terra de Emanuel, 
para a edificação da casa de Deus e da cidade de Deus, para a expressão e autoridade de 
Deus – Dn 2:13, 17; Is 8:8; cf. Ap 17:14: 
1. Aos olhos de Deus, um vencedor é “muito precioso”, até mesmo “a própria 

preciosidade”, uma pessoa que Deus pode usar para mudar a era – 1Pe 2:7; Dn 9:23; 
10:11, 19. 

2. Cristo como o único Vencedor inclui todos os vencedores; o único Vencedor habita no 
nosso espírito para nos tornar Seus vencedores – Jo 14:30; Dn 2:34-35; Ap 19:7-21; 
1Jo 5:4, 18-19; Ap 3:21. 

C. O Senhor precisa preparar homens que mudem a era para a restauração da expressão e 
autoridade de Deus; entre a humanidade caída, a expressão de Deus está destruída e Sua 
autoridade é negada; Daniel e seus companheiros verdadeiramente permitiram que Deus 
fosse expressado por meio deles e estavam de fato sob a autoridade de Deus – Gn 1:26; Dn 
3:14-30; 4:17, 26; Ap 22:1-2. 

II. Daniel tinha companheiros com os quais ele era totalmente consagrado e 
separado para Deus, numa era que segue Satanás – Dn 1:4-8; 5:12, 22; 6:10: 

A. Todos aqueles que são usados por Deus para mudar a era devem ser nazireus: pessoas 
voluntariamente consagradas e santificadas total e absolutamente para Deus – Nm 6:1-
8, 22-27; Sl 110:3; Lc 9:62; Fp 3:13-14. 

B. Embora Daniel e seus companheiros ainda fossem muito jovens, eles posicionaram-se 
como um anti-testemunho, semelhantemente ao que Antipas fez na igreja em Pérgamo 
– Ap 2:13. 

III. Daniel uniu-se ao desejo de Deus pela palavra de Deus – Dn 9:1-4; Dt 17:18-20; 
2Tm 3:16-17; Ef 6:17-18; Sl 119:11, 24: 

A. Daniel era uma pessoa que não apenas lia regularmente a Palavra de Deus, mas 
também uma pessoa que estava ligada à Palavra de Deus: 
1. Quando Daniel leu no livro de Jeremias que Deus ordenara setenta anos de 

cativeiro aos israelitas e que, depois de setenta anos, Deus voltaria a abençoá-los, 
ele imediatamente jejuou e orou; assim que ele tocou o desejo de Deus por meio da 
Palavra, ele uniu-se àquele desejo – Dn 9:2-3. 



2. Depois de Daniel ter lido o livro de Levítico, ele não conseguiu mais comer comida 
impura (Dn 1:8-21); depois que leu o livro de Jeremias, ele não pôde deixar de jejuar 
e orar pela restauração do povo de Deus (Jr 29:10-14). 

B. Devemos ler a Palavra de Deus num espírito e atmosfera de oração e tocar o desejo de 
Deus em Sua Palavra; então, devemos imediatamente nos unir a esse desejo; a Bíblia 
deve afetar o nosso viver e devemos estar unidos a ela – cf. Sl 119:11, 15-16, 133, 140; 
2Co 6:14-18. 

IV. Daniel era um homem de oração com um espírito excelente, um homem que vivia 
sob o governo de Deus e na realidade do reino dos céus, o governo dos céus – Dn 
2:17-19, 28; 6:10; 9:1-4, 17; 5:12, 14; 6:3; 5:22-23; 4:25-26, 32: 

A. O ponto central de Daniel 6 é a oração do homem para a realização da economia de Deus; 
as orações do homem são como os trilhos que dão caminho para o mover de Deus avançar; 
não há outra maneira de se alcançar a plenitude e o cumprimento da economia de Deus 
senão pela oração; esse é o segredo profundo desse capítulo: 

B. A expressão mais elevada de um homem que coopera com Deus está na oração; Deus leva a 
cabo a Sua economia na terra mediante os Seus fiéis canais de oração – Mt 26:41; At 6:4; 
Ef 6:17-18; Cl 4:2. 

C. Oração é a segurança na restauração do Senhor; quanto mais Satanás tenta nos impedir 
de orar, mais devemos orar – Dn 6:10, cf. vv. 4-9: 
1. Daniel foi uma pessoa que vivia diante de Deus; ele dependia da oração para fazer o 

que o homem não pode fazer e para entender o que o homem não pode entender – 
Dn 2:17-19; 9:1-4; 10:1-3, 11-13. 

2. A oração de Daniel era totalmente para Deus e não para ele próprio; mediante a 
oração, ele cooperou grandemente com Deus – Dn 9:2b; Jr 25:11; Dn 9:17; 1Rs 8:48. 

3. Por ser um homem de oração, Daniel foi reconhecido por Deus, qualificado para ser 
usado por Deus e capacitado a falar o mistério de Deus – cf. At 6:4. 

4. A oração de Daniel alcançou o ponto mais elevado; ele pediu a Deus que fizesse algo 
para si mesmo; ele orou: “Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do Teu servo e as 
suas súplicas e sobre o Teu santuário assolado faze resplandecer o rosto, por amor do 
Senhor” – Dn 9:17. 

5. Somente uma pessoa como Daniel, que orou a Deus com um coração singelo uma 
oração que muda a era, pode ser usada por Ele para mudar a era. 

V. Daniel era uma pessoa abnegada com espírito de martírio – Dn 6:10-11: 

A. Os companheiros de Daniel tinham um verdadeiro espírito de martírio; eles posicionaram-
se pelo Senhor como o único Deus e contra a adoração a ídolos ao custo de sua própria vida, 
tendo sido jogados na fornalha ardente a mando de Nabucodonosor – Dn 3:19-23. 

B. Daniel orou arriscando a sua vida; a intenção dos presidentes e sátrapas era destruir 
Daniel, mas a intenção de Satanás, que estava por trás deles, era cortar o canal de 
oração que Deus estava usando para levar a cabo a Sua economia – Dn 6:4-24. 

C. Todo aquele que Deus usa para mudar a era teme uma única coisa: ofender a Deus e 
perder a Sua presença – Dn 3:17-18; 2Co 5:9-10; cf. Sl 51:11; Js 7:4. 

VI. A fim de sermos os vencedores de hoje como os instrumentos dispensacionais de 
Deus que mudam a era, devemos remir o tempo; Colossenses 4:5 diz: “Remindo o 
tempo” e Efésios 5:16 diz: “Remindo o tempo”: 

A. Essas passagens podem ser traduzidas por: “remindo a oportunidade”; nós que estamos 
aprendendo a servir o Senhor não devemos deixar que a Cabeça tenha a sensação de 
que estamos insensíveis ao Seu direcionamento e entorpecidos ao Seu guiar; 



precisamos permitir que o Senhor treine o nosso sentimento e a nossa visão espirituais 
para sentirmos as oportunidades sempre que elas aparecerem e as aproveitarmos ao 
máximo. 

B. Dos dias que o Senhor ordenou para nós, talvez ontem tenha sido o melhor dia da nossa 
vida, mas nós podemos tê-lo vivido de modo habitual; é isso que significa perder a 
oportunidade; não há dia algum sem que Deus o tenha preparado para nós. 

C. Talvez o Senhor tenha nos dado um pensamento de buscar determinada pessoa que, 
possivelmente, seria muito útil a Ele (cf. At 9:10-19; 22:12-16), mas não fomos naquele 
dia porque fazia muito calor ou porque tínhamos muita preguiça. 

D. Um dia estaremos diante do Senhor; talvez nos arrependamos de coisas em nossa vida 
que hoje nos dão satisfação; muitas vezes não correspondemos à vontade de Deus e 
agimos tolamente; não fomos fiéis em viver Cristo, cultivar Cristo, expressar Cristo e 
propagar Cristo em todos os aspectos para a edificação do Seu Corpo – 2Co 5:10; Mt 
25:21-23, 25-26, 30; Cl 1:9-10; Mt 7:26; 25:2-3, 8. 

E. Daniel 11:32b diz: “O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo”; isso 
significa que o povo de Deus abrirá novos horizontes; quanto mais conhecermos a 
vontade de Deus, mais aproveitaremos as oportunidades; os que conhecem a vontade de 
Deus jamais viverão de maneira corriqueira diariamente – cf. Dt 4:25 e nota. 

F. “Vimos como o Senhor tem abençoado a obra do irmão Witness. Seu ponto forte é que 
ele não perde nenhuma oportunidade. É difícil vê-lo perder uma oportunidade. Assim 
que surge uma oportunidade, ele a aproveita” – palavras do irmão Watchman Nee em 
19 de julho de 1950 (The Collected Works of Watchman Nee, Vol. 55, p. 199). 

G. Se o nosso serviço for segundo a vontade de Deus, um dia valerá por muitos, mas os dias 
passados fora da vontade de Deus não são contados; fora do reino de Deus, nenhum ser 
humano é usado por Deus (Mt 20:6-7); Nabucodonosor ficou satisfeito com a própria 
obra (Dn 4:30, 37b); esse é o princípio de Babilônia.  

H. Contudo, graças ao Senhor pela Sua palavra de consolação, as palavras de Joel 2:25: Os 
anos que foram consumidos pelo gafanhoto nos serão restituídos; se desperdiçamos 
nossos dias, dez anos podem valer por um dia, mas, se remimos o tempo, um dia pode 
valer por dez anos. 

I. Salmos 90:12 diz: “Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração 
sábio” e 84:10 diz: “Um dia nos Teus átrios vale mais que mil”; os dias no céu não são 
contados por períodos de vinte e quatro horas; Deus tem uma maneira diferente de 
contar os dias. 

VII. Hoje, a maneira de ser vitalizado é responder ao chamamento do Senhor para ser 
vencedor; um vencedor é uma pessoa vital, e uma pessoa vital (viva e ativa) é uma 
pessoa que ora – Sl 119:88, 159; Dn 11:32b: 

A. Nossa intenção ao formar novos grupos é ter grupos de vencedores; essa é a razão dos 
grupos serem chamados de "grupos vitais"; o treinamento de tempo-integral também 
visa a produção de vencedores, pessoas desesperadas para vencer a situação morta de 
Sardes (Ap 3:1), a mornidão de Laodiceia (vv. 15-16) e a esterilidade tratada pelo 
Senhor em João 15, a respeito da videira e os ramos (Jo 15:1-8, 16). 

B. Se quisermos ser vitalizados, precisamos ter comunhão próxima, íntima e completa com 
o Senhor e com os santos buscadores; precisamos que o Senhor nos conduza a alguns 
companheiros, com os quais possamos laborar, assim como Daniel e seus três 
companheiros – Dn 1:6. 

C. Na vida da igreja hoje (tipificada por Jerusalém), temos de ser os vencedores do Senhor 
(tipificados por Sião); isso é estar na era dos vencedores segundo o chamamento do 



Senhor (Ap 2:7, 11, 17, 26-28; 3:5, 12, 20-21; 21:7); uma coisa é estar na vida da igreja, 
outra, é ser um vencedor na vida da igreja – Ap 14:1-5. 

D. Temos de tomar a decisão de ser vencedores, ser vitalizados; um vencedor é alguém que 
vence tudo que substitui Cristo ou é contra Cristo – Jz 5:15-16; 1Jo 2:18-20, 27. 

VIII. Como vencedores de hoje, devemos ser como os filhos de Issacar: “Conhecedores 
da época, para saberem o que Israel devia fazer” (1Cr 12:32); veja, em baixo, a 
experiência aplicável do irmão Lee. 

 
 
 
Na véspera do reavivamento em Chi-Fu, quando os japoneses haviam invadido a China e 
estavam vivendo ali, o que já era suficientemente difícil e tornou-se ainda mais difícil, o 
irmão Lee escreveu o seguinte em suas anotações pessoais em Chi-Fu, 1942: 
 

 
“As pessoas na terra estão sofrendo calamidades e as igrejas enfrentam 
dificuldades; esta não é a era do desejo do coração de Deus, mas a era dos 
procedimentos de Deus. Deus está usando Seus procedimentos para cumprir o 
desejo do Seu coração. Para mudar a era dos procedimentos para a era do 
desejo do coração de Deus, o homem precisa fazer a oração que muda a era. 
Daniel foi alguém assim. 
 
A terra está sofrendo calamidades porque as pessoas na terra não querem Deus 
e não se importam com as coisas de Deus. Portanto, se os santos vão orar para 
terminar esta época de calamidades, eles devem satisfazer às exigências de 
Deus e importarem-se com Deus e com Suas necessidades. Oh! Estas 
calamidades devem nos despertar para não vivermos mais para a terra! Oh! 
Hoje devemos verdadeiramente nos consagrar para satisfazer às exigências de 
Deus em favor da igreja para que Deus tenha caminho para vir e mudar esta 
era dos procedimentos para a era do desejo do Seu coração.” (The Collected 
Works of Witness Lee, 1932-1949, vol. 2, p. 27) 
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