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O crente Interruptor 

Pr. Harry Tenório 
 

Mateus 16.18-19 “Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra  edificarei a 
minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do 
reino dos céus; o que ligares na terra terá sido ligado nos céus; e o que desligares na 
terra terá sido desligado nos céus.” 
 
Introdução 
O interruptor como conhecemos hoje nada mais é do que um artefato que, ligado a um 
circuito elétrico, tem como função interferir na circulação da corrente elétrica. Ele inicia ou 
descontinua a corrente dando vida ou anulando a ação de lâmpadas e equipamentos 
elétricos. Pregado geralmente na parede, funciona a partir da modificação de sua posição. 
 
A bíblia declara que Jesus nos deu este poder maravilhoso. Eu, você, nós podemos ligar 
e desligar. Somos autênticos CRENTES INTERRUPTORES.  
 
Quando Jesus transferiu esta unção a Pedro e por conseqüência a todos nós, estava 
ensinando isto acerca do poder das trevas e da volta à luz. Satanás a partir dali não teria 
autoridade sobre nós.  
 
Ele pode até levantar uma noite de trevas na sua vida. Alguns dias escuros ainda podem 
surgir. Mais eu sou um crente interruptor.  Eu decido, a luz volta e eu interrompo sua 
atuação quando desejar. 
Oh Glória! 
 
Ligou aqui liga no céu, desligou aqui o céu desliga lá. Aleluia! 
 

1) A quem ensinava isto? 
 
Não podemos deixar de mencionar este detalhe no início da mensagem.  

• Pedro foi sem dúvidas o mais controverso de todos apóstolos. Hora levitava sobre 
as tempestades do mar da vida, hora afundava.  

• Hora era tão corajoso e destemido na sua defesa ao mestre que cortava a orelha 
do soldado Romano, hora negava Jesus 3 vezes.  

• Hora servia ao mestre com paixão e amor profundo, hora tinha interesse 
puramente material de estar ao seu lado para desfrutar das conquistas do reino 
quando se fizesse Rei de Israel. 

 
Posto isto, somos obrigados a reconhecer que apesar das suas imperfeições PEDRO foi 
o mais ousado, o mais autêntico, o mais destemido de todos os apóstolos. Ele seria 
simplesmente definitivo na continuidade do plano divino, no estabelecimento da igreja de 
Cristo. Foi o pregador o Pentecostes, o evento que marcou o envio e a chegada do 
Espírito Santo sobre a vida de todos os crentes. 
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A Humanidade de Pedro parecia ser o seu maior adversário.  Satanás e todo o poder 
das trevas pareciam “fichinhas” diante do gigante das imperfeições e da humanidade 
“Petrina”. Pedro x Pedro(egoísmo, desejo reacionário, vontade própria) era o embate. 
 
Para muitos, se ele é o Cristo Filho de Deus, tem que me promover bem estar. Para 
Cristo estar bem não implica em nos cercar de circunstâncias favoráveis. João Batista 
experimentou isto na prisão.  
Como Jesus não ia tirá-lo de lá, mandou seus discípulos perguntarem: “És tu mesmo o 
que haveria de vir ou devemos esperar outro?” (Lc 7.19) Se é porque não vem me tirar da 
cadeia?”  “Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram: os cegos vêm, 
os leprosos são curados, aleijados andam, surdos ouvem, mortos são 
ressuscitados e o evangelho é anunciado aos pobres. Felizes são os que não se 
escandalizam por minha causa.” 
 
É de Jesus a advertência anotada por Lucas 22:32  “Eu, porém, roguei por ti, para que 
a tua fé não desfaleça; tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos.” A 
constatação é alarmante; haviam se passado 3 anos de intenso discipulado e ele não 
conseguira dominar sua velha natureza. Faltava conversão a Pedro. 
- Jesus parecia solicitar: “Pedro você certamente encontrará muitos desanimados no meio 
da jornada por não perceberem evoluções espirituais em suas vidas, ainda que estejam 
participando de uma igreja evangélica. Fortalece a estes Pedro. Conta que com você 
também foi assim. Fala do seu estado final, cheio da unção e do poder de Deus”. 
 
Foi para este crente, ou para esta classe de crentes que Jesus transferiu o poder 
para ligar e desligar. A promessa tem conexão com a revelação acerca de quem era 
Jesus. O poderoso filho de Deus. Ele sabia que a cada falha de Pedro, uma potestade se 
levantaria para fazê-lo desistir. Desliga Pedro! 
 

2) Você precisa viver a altura do seu chamado 
 
Esta era a razão para aquela unção de interruptor. Pedro precisava aprender a ligar e a 
desligar para não ser consumido por uma humanidade que violentava sua razão. 
 
Pedro era militante de um partido político revolucionário, e quando descobriu Jesus achou 
que ele seria a ponte que o levaria a destituir o Império Romano. Por isto mergulhou até a 
cabeça no sonho de vê-lo reinar aqui. Queria ser um ministro de estado, um homem de 
confiança do Rei de Israel. Jesus estava estabelecendo um outro reino.  
 
É curioso que muitos crentes se sujeitem a viver uma vida de sofrimentos aqui porque 
desfrutarão de um reino celestial. Pedro não fazia mal ao desejar ver Jesus sob o controle 
de Israel, o problema é que seu reino é espiritual e Pedro queria um controle puramente 
material. 
 
 



 

Este material é parte integrante da Igreja Batista da Comunidade Gênesis 3

 
 
Paulo, na carta aos Romanos 5.17 nos ensinou: “Se, pela ofensa por meio de um só, 
reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da 
justiça reinarão EM VIDA por meio de um só, a saber, Jesus Cristo”. 
 
Aleluia! 
O pecado entrou por meio de Adão e por transmissão contagiou toda a humanidade.  
O poder das trevas se estabeleceu.  
Já na segunda geração, observamos Caim matando Abel. São as trevas se 
estabelecendo. DESLIGA! 
Jesus chegou para ANULAR A CONSEQUÊNCIA DO PECADO, PAGANDO COM SUA 
VIDA NOSSO ESCRITO DE DÍVIDA.  
AGORA NOS DÁ O PODER PARA REINARMOS EM VIDA.  
LIGA! 
 
Este é o plano: JESUS QUER QUE DESFRUTEMOS DOS TRIUNFOS DE SUA VITÓRIA, 
DO ESTABELECIOMENTO DE UM NOVO REINO AINDA NESTA VIDA. 
 
Você me diz: “Pastor seja mais claro. Quero entender o que você está falando.”  
Lá vai. Estou dizendo que Satanás trabalha para que você se sinta um derrotado, 
um coitadinho, um vencido, um prostrado diante das lutas que ele levanta todos 
os dias sobre você. DESLIGA IRMÃO. 
Estou dizendo que Jesus morreu para que as conseqüências desta vitória 
comecem a influenciar sua vida AINDA AQUI E NÃO APENAS NO CÉU. LIGA 
IRMÃO! 
 
Jesus está afirmando claramente que eu já posso reinar AGORA.  
Portanto: O Diabo quer destruir minha auto estima? Desliga! 
Jesus quer me fazer bem sucedido? Liga! 
O Diabo quer me fazer sentir incompetente? Desliga. 
Jesus quer me dar à unção de Davi para vencer gigantes? Liga! 
 

3) Constatação final 
 
Um minuto de derrota anula cem anos de vitórias se você não souber desligar! 
Não importa que Pedro andou sobre as águas. O que importa é que duvidando afundou.  
Não importa se Pedro abandonou uma próspera companhia de pesca para seguir o 
mestre sem garantias alguma, o que importa é que no final da sua convivência terrena ele 
o negou três vezes. 
 
Não importa se Tomé amava Jesus, o que importa é que ele duvidou. 
Não importa se Judas alcançou confiança a ponto de ser o tesoureiro da campanha 
ministerial de Jesus, o que importa é que vendeu o mestre. 
Não importa se a mulher adúltera vai ser apedrejada ou absorvida, o que importa é que foi 
pega em adultério. 
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Não importa se a Samaritana vai dar água ou se vai beber água de Jesus, o que importa 
é que ela já teve vários maridos. 
 
Esta é a constatação final. 
Não importa se Jesus curou, ressuscitou Lázaro, deu vista a cegos, curou leprosos, 
expulsou demônios, distribuiu perdão de pecados alforriando almas cativos.  
O que importa é que ao final ele foi julgado e morto entre dois mal feitores.  
 
Também NÃO importa que eles subornaram guardas com uma soma milionária para em 
havendo algo EXTRAORDINÁRIO como ele havia predito, mintam afirmando que alguém 
pegou seu corpo. O que importa é que seu corpo inerte repousou ali. 
 
Querido irmão, você entendeu? 
O Reino das trevas quer construir na sua mente a figura de um derrotado.  
Não importa quanto você tenha feito, uma derrota apenas será suficiente para O REINO 
DAS TREVAS confirmar em você:  
“JESUS NÃO É CONTIGO! O MORTO DA CRUZ NÃO TEM PODER PARA LIVRÁ-LO.” 
 
DESLIGA!  
Em nome de Jesus Desliga. 
 
Puseram Jesus no túmulo. Jerusalém chorava. Mais ao terceiro dia as mulheres foram 
olhar seu corpo e o túmulo estava vazio. 
 
Liga, liga, liga! 
Você tem a decisão. Quando as trevas se levantarem, aperte o botão e deixe a luz de 
Jesus Brilhar! 


