
Ministério Ana Maria Dias  

Caixa Postal 254 Barueri – SP 06455-972  
Fone/Fax: (11) 4191-6425 minamd.org.br  

 

GARY CARPENTER 

 

De Fórmulas a um Verdadeiro Relacionamento 

 
 Você já ouviu a frase, “uma palavra de Deus pode mudar sua vida para sempre?” Isso é verdade. Jamais esquecerei o 
dia 2 de maio de 1996. Algo aconteceu durante meu primeiro ano de ministério integral com minha esposa Sue. Estávamos 
obedecendo da melhor maneira possível a tudo o que o Senhor havia nos dito para fazer, mas, no entanto, tínhamos grandes 
dificuldades financeiras. Eu sabia que essa não era a vontade perfeita Dele para nós; no entanto, parecia impossível sair 
daquele “estágio de sobrevivência”, com relação à prosperidade. 
 
 Naquela época, eu estava “servindo” o Senhor, mas não O “conhecia” muito bem. Consequentemente, não conhecia 
meu Pai celestial tão bem. Meu relacionamento com o Pai era mais de “desempenho”. Ou seja, eu tinha um relacionamento 
baseado em “fórmulas” com meu Pai. Eu achava que se fizesse “isso”, Ele faria “aquilo”. 
 
 Devido às nossas necessidades financeiras, eu pensava diariamente em “como fazer Deus suprir o que me falta”. Eu 
segui todas as fórmulas que havia aprendido com relação à prosperidade financeira no reino. Mas glória a Deus pelo Espírito 
Santo! Ele veio em meu auxílio após um período de oração em línguas e disse, “Isso nunca passou pela cabeça de Jesus: O que 
devo fazer para que o Pai supra as minhas necessidades?” 
 
 Para mim, essa frase foi incrível, pois naquele momento parecia que todos os meus pensamentos estavam 
TOMADOS por essa pergunta, “O que devo fazer hoje para que o Pai supra as minhas necessidades?” Então, perguntei ao 
Espírito Santo, “Se Jesus nunca pensou isso, o que Ele pensava?” O Espírito Santo respondeu, “Ele cria que era filho de seu 
Pai e herdeiro de tudo o que Ele tinha”. 
 
 Eu não havia percebido naquela época que essas duas frases iriam mudar minha vida para sempre. A única razão das 
minhas dificuldades financeiras no reino de Deus estava baseada nesse simples fato: Eu não conhecia a revelação da “condição 
de filho”. Eu ainda me considerava um “intruso”, buscando receber bênçãos de Deus através do meu desempenho. 
 
 Veja isso da seguinte forma: existe uma grande diferença entre a condição de um funcionário de um homem rico e o 
filho deste homem. O relacionamento do funcionário, em termos financeiros, com o homem rico tem base em seu 
desempenho. Já o relacionamento financeiro do filho tem base em sua “herança”. O funcionário recebe “honorários” de 
acordo com seu trabalho. O filho recebe livremente de sua herança, pois o homem rico é o seu PAI! 
 
 Apenas através da graça, com a obra completa de Jesus Cristo, o Pai nos adotou em Sua família. Ele nos fez “co-
herdeiros” com Jesus Cristo. Temos uma grande herança esperando por nós; e os ensinos nessa seção estabelecem um 
fundamento sólido para ajudá-lo a se apropriar dela. 
 

DEUS O ABENÇOE! 
 

Gary e Sue Carpenter 
 
 


