
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

-Claudio Magalhaes - 

1° ENCONTRO DE 
HOMENS: 

 “O HOMEM QUE DEUS USA” 
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  “O HOMEM QUE DEUS USA” 
     Cláudio Magalhães 

 

1° ENCONTRO DE HOMENS: RESUMO: “O HOMEM QUE DEUS USA” 

1°- Anomalias dos homensno mundo: -Homossexualismo; -Pedofilia; -Violência; -Medo e 

omissão dos homens; -Mulheres dominando; -Filhos rebeldes e insolentes; -Famílias destruídas 

e sem liderança; -Homens sem caráter e sem modelo; -Homens frouxos; -Drogas; -Bebedeiras; 

-Imaturidade; -Divórcios; -Adultérios; -Fugas. -Na Igreja: -Tomando a forma deste mundo; -

Recasamento; -Filhos sem a disciplina do Senhor; -Mulheres no comando(maior n°, mais 

oração e mais serviço); - Pecado camuflado; -Omissão nas responsabilidades; -A própria igreja 

atrapalha o entendimento de Reino de Deus; -Falta de honra; -Falta de paternidade.  

2°- Consequências do pecado de Adão (alienação)- mesmo na igreja: A-O homem fica bobo, 

infantil, (Adão se escondeu, Saul, outros) criancice (ex. o filho atrás da cortina), carnalidade; B- 

Relação com Deus fica banalizada (Deus como inofensivo) os pecados ficam como pecadinhos; 

C- Caos familiar (e na sociedade) – consequências trágicas citadas no item 1° Motivos 

principais destas tragédias: -Filhos foram rejeitados pelos pais, não amados; ofendidos, 

desconsiderados. -Dissolução da família ou não formação da familia; -Disfunção familiar, 

desgoverno, desordem. Filhos ficaram à deriva, sem direção.  

3°- “O homem precisa assumir sua responsabilidade”: Deus à procura do homem. 1°) Adão: 

Gen.(onde estava Adão? Depois ainda foi conivente e covarde)Deus procurou a 

reponsabilidade no homem. 2°) Noé: Gen. 6:13 →Deus destrói a humanidade por causa da 

violência dos homens. Noé enfim se apresenta. 3°) Abrão: Gen. 12:1-4 →Chamado para 

abençoar as nações e gerações da terra (Abrão se esconde atrás se sua mulher – Gen. 12:10-

16) Ouviu Deus e lembrou do povo. Depois preparou Moisés. 4°) Moisés: Ex. 2:23-24 →Faz 

outras bobagens, mas Deus consegue usa-lo para seu propósito. 5°) Isaias: Is. 6→ um chamado, 

a quem enviarei? 6°) Ezequiel: Ez. 22:30→ Um homem que fique na brecha do muro, diante de 

Deus em favor da terra 7°) Davi: Aliança com Deus (depois: adultério, assassinato, filhos 

delinquentes...) 8°)Discipulos J.: Lc 12:2 →(1° estavam com medo) a seara é grande mas os 

trabalhadores são poucos → "Peçam ao senhor da seara" 9°)Pedro: “apascenta minhas 

ovelhas”. “Sustenta, confirma teus irmãos”  

4°- 3 poderes que nos derrotam (A Igreja): 1°)Medo= fé na derrota (JO 20:19-21) →discípulos 

com medo dos Judeus. 2°)Falta de Jesus (no centro)= descentralização (mesmo que adore 

Nosso Senhor ao invés de Nossa Senhora) 3°)Alienação - “A igreja atrapalha o R.D” Igreja 

grande porém insípida no Brasil. Religião, e não vida. Igreja entre 4 paredes. A igreja amarrada 

e demônios livres na sociedade. Filhos dos pastores= 70% fora. Faltam: palavra, caráter, 

compromisso, ética, coragem, firmeza, honradez.  

5°- Exemplos de hombridade que nos ensinam: 1°Abraão: Saiu da sua parentela, ofereceu seu 

único filho, lutou com 300 homens da sua casa para libertar Ló, devolveu os despojos e não 

quis nem uma correia de sandália. 2°Daví: As atitudes de honra com Saul, a divisão dos 

despojos dos amalequitas, arrependimentos diversos, recebeu pedradas sem revidar. 3°José 

do Egito: Recusou-se à mulher de Potifar, comportamentos exemplares na casa de Potifar, 

prisão e diante do Egito. Não vingou-se dos seus irmãos. 4°Jó: Não deu ouvidos à sua mulher 

insensata e louvou a Deus nas desgraças. 5°Os valentes de Davi: Principalmente Urias. 6°Josué: 
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Acompanhou Moisés de perto, não recuou frente aos gigantes, foi forte e corajoso e dependeu 

de Deus. 7°José, pai de Jesus: Intentou deixar Maria para receber a culpa da gravidez e livrar a 

noiva. 8°Daniel: Dependeu de Deus em tudo. 9°João Batista: Buscou a Deus. 10°Paulo: Sofreu 

por Jesus. 11°Jesus: O exemplo em tudo.  

UM HOMEM QUE DEUS USOU: PAULO “São ministros de Cristo?” (Falo como fora de mim). Eu 

ainda mais: em trabalhos, muito mais; muito mais em prisões;em açoites, sem medida. Em 

perigos de morte, muitas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites 

menos um; fui três vezes fustigado com varas; uma vez, apedrejado; em naufrágio, três vezes; 

uma noite e um dia passei na voragem do mar; em jornadas, muitas vezes. 

 Em perigos no deserto, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no 

deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em 

vigílias, muitas vezes; em fome e sede, em jejuns, muitas vezes; em frio e nudez. Além das 

coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas” 

(2CO 11.23-28) “Porque tenho para mim, que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, 

como condenados à morte; pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos, e aos 

homens.Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo; nós fracos, e vós fortes; 

vós ilustres, e nós vis. 

Até esta presente hora sofremos fome, e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não 

temos pousada certa,E nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos 

injuriados, e bendizemos; somos perseguidos, e sofremos;Somos blasfemados, e rogamos; até 

ao presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo, e como a escória de todos.”(1CO 

4.9-13) “Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos 

sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da 

própria vida. Contudo, já em nós, tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em 

nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos:” (2CO 1.8-10). 

Quando lemos estas coisas da vida de Paulo, ficamos admirados e constrangidos, porque as 

nossas vidas hoje nem chegam perto, nem nos imaginamos vivendo estas circunstancias. Hoje 

a igreja é formada por homens que não enfrentam nem mesmo as suas próprias dificuldades, e 

murmuram, e se não considerados, ficam magoados. Se não são ajudados, ficam tristes, Se não 

cumprimentados, julgam, se aborrecem. Que fraqueza é esta? de onde está surgindo tanta 

fragilidade e infantilidade espiritual?  

ESPÍRITOS FERIDOS (FOMOS FERIDOS E FERIMOS TAMBÉM): Com relação aos tiros nas escolas, 

principalmente nos EUA, a evidência da crise se encontra no aumento da violência entre os 

jovens. A maioria dos jovens assassinos não puderam explicar por que desejavam matar. É uma 

raiva interior que quase desafia a explicação. Um fenômeno perturbador chamado “espíritos 

feridos”.  
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Estão crescendo acreditando que seus pais não os amam e que são odiados ou desrespeitados 

pelos seus iguais. Isto resulta numa forma de ódio de si mesmos que no geral serve para a 

violência, uso de drogas, promiscuidade e suicídio. Só isto explica por que fazem coisas que de 

outra forma não teriam sentido, tais como se cortar, fazer piercing em partes sensíveis do 

corpo, fazer tatuagem da cabeça aos pés, tomar drogas perigosas e/ou identificar-se com a 

morte, perversões e rituais satânicos.  

Alguns deles “choram ao atirar”. Setenta e sete por cento dos pais que maltrataram ou 

negligenciaram os filhos, se violentam mediante o uso excessivo de álcool ou por serem 

viciados em outras substancias que alteram a mente. É muito difícil que alguém ame ou cuide 

de uma criança enquanto está bêbado ou drogado.  

Muitos pais estão simplesmente ocupados demais, desatentos, ou são muito imaturos e 

egoístas para satisfazer as necessidades urgentes dos filhos. O divórcio desvia a atenção dos 

adultos dos filhos e a enfoca em suas próprias circunstâncias penosas. Este distanciamento dos 

pais é o problema que constitui o flagelo das crianças de hoje.  

Quando as crianças são ignoradas, maltratadas ou atiradas de uma babá para outra, perdas 

terríveis ocorrem na capacidade mental. Negligência extrema ou rejeição faz com que o corpo 

da criança produza quantidades significativas dos hormônios cortisol e adrenalina. Alcançam as 

áreas-alvo do cérebro responsáveis pela compaixão e consciência.  

Jovens assassinos são quase todos homens e não expressam remorso nem lamentam a sua 

brutalidade. Crianças ignoradas e emocionalmente rejeitadas “cria uma linha de montagem 

que leva diretamente para as nossas prisões” Existem outros fatores que ferem o espírito. Uma 

delas é a extrema ênfase na imagem física. A vida pode ser difícil para um menino que seja 

estranho, que tenha o nariz curvo, a pele cheia de marcas de espinhas, cabelo ou pés muito 

grandes; que seja vesgo, tenha orelhas de abano ou quadris muito grandes.  

O jovenzinho pode ser fisicamente perfeito exceto por um traço, todavia, ele vai preocupar-se 

com essa única deficiência. A cultura popular se tornou um dominador tirânico que exige cada 

vez mais conformidade ao seu ideal transitório de perfeição. Por exemplo, num filme antigo de 

Elvis Presley, as garotas que apareciam de biquíni eram um tanto gordinhas. Essas atrizes, que 

pareciam tão atraentes em 1960, não poderiam trabalhar num seriado de hoje. Hoje, a 

extrema magreza e “corpos firmes” se tornaram o ideal.  

O culto à beleza é uma maldição internacional que faz com que centenas de milhares de 

pessoas, a maioria delas jovens, sofram de complexo de inferioridade. Até a falecida princesa 

Diane foi vítima. Coloque-se na posição de um menininho que é provocado e empurrado pelos 

colegas de classe – que é até menor do que as meninas, que não tem força para competir nos 

esportes –que é chamado de “tampinha”, “coisinha” ou “mosquito”. Depois de alguns anos, 

seu espírito começa a sangrar.  

Os pais nunca devem ignorar uma experiência desta natureza. Se os colegas começarem a se 

agrupar contra o seu filho e magoarem seu coração dia após dia, você o tiraria desse ambiente, 

ou ate mudaria de cidade se necessário? Você deve proteger o espírito de seu filho.  
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Tome um momento para ouvilo, cuidar dele e dirigi-lo. Esse pode ser o melhor investimento da 

sua vida. Uma criança em cada quatro é amedrontada na sala de aula.  

Esse é um dos problemas dos jovenzinhos nos colégios hoje. Muitos que se matam e matam 

outros sofrem de espírito ferido. Em quase todos os casos de violência a esmo nos campus 

escolares, os jovens perpetradores foram ridicularizados e perseguidos pelos colegas. Outro 

fator é a predominância da violência na mídia. Proteger a família desta cultura de violência é 

muito difícil para os pais. 

 É como tentar impedir a chuva que caia. “Desliguem a TV, mães e pais, a saúde do seu filho 

corre perigo”. A criança comum fica sujeita a 14.000 referencias sexuais na TV por ano e 

exposta a 52 milhões de anúncios de bebidas. Quando um professor forte e amoroso socorre a 

criança menos respeitada da classe, cada criança dá um suspiro de alívio. Ao defender o aluno 

menos popular da classe, o professor está mostrando que respeita a todos. Precisamos de 

determinação para interferir, professores e pais.  

Conselhos práticos: reduzir a exposição dos meninos à violência, estar em casa quando voltam 

da escola, ajudar na lição de casa, perguntar como foi seu dia, deixar que chorem se 

necessário, dar apoio quando estão tristes, ajudar a ver as opções, recompensar e/ou o bom 

comportamento, aplicar consequências ao comportamento inaceitável, fazer exigências 

razoáveis, expressar expectativas morais, falar com os professores, abraçar esses jovenzinhos 

sempre que puder.  

Mostre como podem ser homens de verdade demonstrando o autocontrole. O PAI ESSENCIAL: 

Os meninos estão em grande dificuldades. Se acham lutando silenciosamente com problemas 

de identidade e significado. A principal ameaça para esta geração de meninos é a dissolução da 

família. A família está sendo golpeada e destruída pelas forças ao redor. O divórcio resulta em 

milhares de rompimentos familiares desnecessários. Homens imaturos, imorais, de vontade 

fraca, covardes, geram e abandonam seus filhos. 

 São infiéis à esposa, mentem, roubam, e cobiçam. Não servem a outro deus senão ao 

dinheiro. Esta é a direção para qual a cultura está levando os meninos atuais. O divórcio é 

devastador para os do sexo masculino. O problema básico é a falta de disciplina e supervisão 

do pai, e o fato de não estar disponível para ensinar o que significa ser homem. Quando 

perguntado quem são seus heróis, a maioria dos meninos dirá: "Meu pai!". Por volta dos 3 a 5 

anos, a criança se afasta da mãe e das irmãs num esforço para formular uma identidade 

masculina.  

A alta incidência de homossexualidade que ocorre nos países ocidentais está relacionada, em 

parte, à ausência de influencia masculina positiva quando os meninos estão atravessando a 

primeira crise do desenvolvimento infantil. As prisões estão cheias de homens que foram 

abandonados ou rejeitados pelos pais. Bill Glass aconselhou quase todos os fins de semana, 

durante 25 anos, homens encarcerados, dizendo que dentre os milhares de prisioneiros que 

conhecera, nenhum deles amava sinceramente o pai. 95% dos que estavam no corredor da 

morte odiavam seus progenitores. 94% eram homens.  
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Não desperdice as oportunidades de relacionar-se com seus filhos. Não deixa que sua carreira 

absorva os seus recursos e torne você um estranho em sua casa. FILHOS SEM RUMO: Deus 

chama Abraão para ordenar seus filhos. Gn18:17-19: "E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão 

o que faço, Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão 

benditas todas as nações da terra? Porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a 

seus filhos e à sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com 

justiça e juízo; para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado." Quando 

o pai não está presente, os filhos começam a se afundar em si mesmos; eles ficam à deriva.  

A mais importante regra moral e legal é que nenhuma criança seja trazida ao mundo sem a 

presença de um homem para ampará-la... seja ele o seu protetor ou responsável legal. “Coroa 

dos velhos são os filhos dos filhos...” Por que motivo a ausência do pai é um presságio de 

conseqüências gravíssimas para os filhos? A resposta está na estrutura singular que Deus 

estabeleceu para o relacionamento entre pai e filho. A passagem das escrituras que melhor 

expressa essa idéia está em Provérbios 17.6: “Coroa dos velhos são os filhos dos filhos; e a 

glória dos filhos são os pais.” Dizer que “os filhos dos filhos são a coroa dos velhos” põe em 

relevo a percepção de honra e deleite de que um avô desfruta. A palavra evoca um senso de 

realização e de inteireza, tal qual se vê em uma cerimônia de coroação. 

 É como se ela desnudasse o coração do avô diante dos nossos olhos e nos mostrasse como ele 

se sente na presença dos netos. Simplificando, ele se sente como um rei! “...E a glória dos 

filhos são os pais” A palavra do hebraico traduzida como “glória” em Provérbio 17.6 tem seu 

sentido básico como “beleza” ou “glória”. Porém, nessa instância especifica ela refere-se ao 

ato de “vangloriar-se”. Em outras palavra, o que o autor do provérbio está dizendo é que o pai 

representa para o filho aquilo que os netos representam para os idosos, isto é, uma fonte de 

admiração e de deleite... um motivo de orgulho.  

Na presença do pai, o filho deseja sentir o mais privilegiado de todos os filhos do mundo. Essa 

admiração não é algo que se aprende. O filho possui um desejo de orgulhar-se do seu pai. Seus 

comentários vão sempre à linha do “meu pai é mais forte que o seu”. Todo pai se inicia na 

paternidade trajando “vestes de louvor”. Em geral, isso é algo que ocorre naturalmente e não 

demanda esforço. O pai possui uma autoridade inexplicável e ao mesmo tempo, espantosa. 

Por essa razão, poucas coisas são mais importantes para um menino – ou um homem – do que 

um toque, um sorriso ou uma palavra de encorajamento vindos do pai.  

Por que determinado homem desejava tanto ouvir do seu pai as palavras “eu te amo? Porque 

glória dos filhos são os pais. Por que uma palavra rude de um pai representa uma punhalada 

no coração de um jovem? É porque a glória dos filhos são os pais. Por que um menino de 3 

anos corre alegremente para os braços do pai ao final do dia? A razão é que a glória dos filhos 

são os pais. E por que é que homens ricos ou realizados, mas carentes, desejavam 

ansiosamente receber a atenção de seu pai? Pelo seguinte motivo: a glória dos filhos são os 

pais. Conhecendo alguns homens realizados profissionalmente, que se dedicaram anos a fio ao 

estudo e ao trabalho, querendo provar algo, mas em meio a mágoas e lágrimas, cada um 

desses homens parecia repetir as seguintes palavras: “Meu pai nunca esteve disponível para 

mim”. Em algum ponto de suas vidas, o seu herói o decepcionara.  
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A glória que, no inicio, é inerente ao pai havia desaparecido tragicamente. O que lhes restara 

foram dor e sofrimento e não, glória. Por isto, tentavam chamar a atenção, provando. Há 

alguma coisa na presença física e emocional do pai que transmite vida ao filho:uma vida 

masculina. Só de estar perto dele – observando-o se barbear, ouvindo sua risada ou tocando 

sua pele – o filho recebe grandes doses de energia masculina. Esse capital emocional não pode 

ser obtido em nenhuma fonte senão na presença paterna.  

Esse investimento torna-se ainda mais substancial quando o pai, além de comunicar ao filho 

um capital emocional, transmite-lhe também um capital moral e espiritual. Nesse ambiente 

nutritivo, o filho se vê firmado por uma âncora masculina. Ele “prende” a sua alma a um 

ancoradouro masculino. Esse fato também explica, no entanto, por que alguns filhos se 

desviam quando o pai é ausente, em lugar de estarem ancorados, ficam soltos, à deriva. 
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