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Todo joelho se dobrará e toda língua confessará!

confessará 

Romanos 14:11

a Deus.

Está escrito: 

Como eu vivo, diz o 
Senhor, que

todo o joelho se 
dobrará a mim, 
e toda a língua 
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glória, e ações de graças.

assentado sobre o trono, e ao 

dobre todo o joelho dos que estão nos 
céus, e na terra, e debaixo da terra. E 

toda a língua confesse que Jesus Cristo 
é o Senhor, para glória de Deus Pai."

sabedoria, e força, e honra, e 

Que com grande voz diziam: 

“E olhei, e ouvi a voz de muitos 

Apocalipse 5: 11-13

 “Para que ao nome de Jesus se

E ouvi dizer: Ao que está 

Filipenses 2:10-11

Digno é o Cordeiro, que foi morto, de 
receber o poder, e riquezas, e 

Cordeiro, sejam dadas ações de 
graças, e honra, e glória, e poder para 

todo o sempre.”

anjos ao redor do trono... 



Todo joelho se dobrará e toda língua confessará!

Os sodomitas dobrarão os 

Sodoma foi queimada durante os dias 
de Abrão, há aproximadamente 4.000 
anos. Porém, os sodomitas deverão 
dobrar os seus joelhos e confessar seus 
pecados diante do Senhor dos senhores, 
no dia do Juízo Final. 

Uma tradição rabínica indica que Sodo-
ma e Gomorra tratavam os visitantes de 
forma sádica. Um dos crimes contra os 
forasteiros foi a  "cama de Sodoma"
(midas sodom), na qual os visitantes 
eram obrigados a dormir. Os hóspedes 
mais altos eram amputados, já os mais 
baixos eram esticados até atingirem o 
comprimento da cama. 

joelhos e com a língua confessarão!

Os habitantes de Sodoma eram gran-
des pecadores contra Deus. Alguns escri-
tos judaicos clássicos enfatizam os 
aspectos de crueldade e a falta de hospi-
talidade com forasteiros. 
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Explorações feitas nesta região mos-
tram ser ela uma área queimada, de óleo 
e asfalto. A respeito deste assunto diz o 
livro: “Light From the Ancient Past” (Luz 
do Passado Remoto), de Jack Finegan 
(1959, p. 147): 

A Bíblia diz:  Saía o sol sobre a terra, quan-
do Ló entrou em Zoar. Então, fez o 
SENHOR chover enxofre e fogo, da parte 
do SENHOR, sobre Sodoma e Gomorra. E 
subverteu aquelas cidades, e toda a campi-
na, e todos os moradores das cidades, e o 
que nascia na terra. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sodoma_e_Gomorra

“Uma cuidadosa pesquisa da evidên-
cia literária, geológica e arqueológica 
aponta para a conclusão que as infames 
'cidades da planície' (Gn. 19:29) estavam 
na área que agora está submersa ... e 
que sua ruína foi realizada por um grande 
terremoto, provavelmente acompanhado 
por explosões, relâmpagos, ignição de 
gás natural e conflagração geral.”

Gn. 19:23-25 



Todo joelho se dobrará e toda língua confessará!

 

Deus estabeleceu:

Por mim mesmo eu jurei, a minha boca pro-
nunciou com toda integridade uma palavra 
que não será revogada: Diante de mim todo 
joelho se dobrará; junto a mim toda língua 
jurará. Isaías 45:23

Deus alcançará os sodomitas que não 
tiveram tempo para dobrar os joelhos 
antes da vinda de Jesus Cristo e também 
todos os que vivem milhares de anos depois 
da queima de Sodoma.
Estivemos junto ao 
Mar Morto e sentimos o 
cheiro de enxofre e dife-
rentes componentes 
químicos, pois a água se 
constitui principalmente 
de sódio, sulfato, mag-
nésio, cálcio e bicarbo-
nato, em sua maioria 
elementos químicos. 
Ingerir apenas um gole 
da água do Mar Morto seria uma ameaça 
séria a vida de qualquer espécie.
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Ninguém se iluda: Pois, todos nós devemos 

comparecer perante o tribunal de Cristo, 
para que cada um receba de acordo com as 
obras praticadas por meio do corpo, quer 
sejam boas quer sejam más.  2. Cor. 5: 10 

Quando os últimos dois “forasteiros” 
visitaram Sodoma, ninguém teve tempo 
para dobrar os joelhos, porque pereceram 
pelo fogo que caiu do céu sobre as cidades 
e toda aquela região. Sodoma e Gomorra 
anteriormente foram consideradas um vale 
paradisíaco. 
Os dois forasteiros, os anjos de Deus, 
segundo Gênesis 18:17-33 disseram a 
Abraão: "O clamor de Sodoma e Gomorra 
se têm multiplicado, porque seus pecados 
se têm agravado muito". 
Abraão, então, intercedeu muitas vezes 
pelo povo sodomita e Deus ao final, lhe 
respondeu que, se houvessem em Sodoma 
dez justos na cidade ela não seria destruí-
da. 



Os egípcios não puderam 
dobrar seus joelhos nem 
confessar com a língua!

Deus libertou o povo de Israel da 
escravidão do Egi to,  mas Faraó 
perseguiu a multidão com seu exército. 
Então o Senhor abriu as águas do Mar 
Vermelho e todos passaram em terra 
seca. E Deus fez o  Faraó ficar teimoso
ainda mais rebelde, e disse: 
“Eu endurecerei o coração de Faraó, 
para que os persiga e  em serei glorificado
Faraó e em todo o seu exército, e os 
egípcios saberão que eu sou o Senhor.” 
Ex. 14:4.

7Todo joelho se dobrará e toda língua confessará!



Ninguém está isento de dobrar os 
seus joelhos e confessar com a sua 
língua. Faça-o de boa vontade e sua 
vida será muito melhor.

Quando os egípcios também entraram 
no mar aberto,  Deus fechou as águas
sobre os carros e os cavalos de guerra e 
não houve tempo para dobrar os joelhos 
nem para confessar os seus pecados 
com a língua.

O peito mais orgulhoso pode servir de 
“monumento” da humilhação para 
aqueles que deverão dobrar seus joelhos 
e confessar com sua língua no Juízo 
Final.

Não sejamos rebeldes nem atrevidos 
contra Deus, pois o pecado do orgulho e 
da blasfêmia pode trazer nuvens repletas 
de águas, trovões e raios como castigo 
para os sodomitas, mas também para 
todos os povos da terra.
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O cântico de Moisés ao sair das 
águas do Mar Vermelho

Proclame o texto com sua igreja, célula ou sozinho diante de Deus:

Cantarei ao SENHOR, porque gloriosa-
mente triunfou; lançou no mar o cavalo e 
o seu cavaleiro.
O Senhor é a minha força, e o meu cân-
tico; ele me foi por salvação; este é o meu 
Deus, portanto lhe farei uma habitação; 
ele é o Deus de meu pai, por isso o exalta-
rei. O Senhor é homem de guerra; Senhor 
é o seu nome. 
Lançou no mar os carros de Faraó e o 
seu exército; e os seus escolhidos prínci-
pes afogaram-se no Mar Vermelho.
Os abismos os cobriram; desceram às 
profundezas como pedra. A tua destra, ó 
Senhor, se tem glorificado em poder, a 
tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o 
inimigo; E com a grandeza da tua exce-
lência derrubaste aos que se levantaram 
contra ti... Êxodo 15:1-7
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Este é um dos maiores “monumentos” 
da grandeza e do poder de Deus para a 
história humana, mas especialmente para 
conquista da terra prometida do povo de 
Israel. 

Horrível foi o dia quando os muros de Jeri-
có tombaram.
O povo de Deus rodeou 
a cidade durante sete 
dias, e no sétimo dia sete 
vezes. “Gritou, pois, o 
povo, tocando os sacer-
dotes as buzinas; e suce-
deu que, ouvindo o povo o sonido da buzi-
na, gritou com grande brado; e o muro caiu, 
e o povo subiu à cidade, cada um em frente 
de si, e tomaram a cidade.” Josué 6:20

Os que confiaram  nos muros de
Jericó dobrarão os seus joelhos!



“Chegaram a Jericó... e 
estava sentado à beira da 
estrada um cego mendi-
go, chamado Bartimeu. 
Quando soube que era 
Jesus o Nazareno, come-
çou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem com-
paixão de mim! Perguntou-lhe Jesus: Que 
queres que eu te faça?  Respondeu-lhe o 
cego: Mestre, que eu tenha vista. Disse-lhe 
Jesus: Vai, a tua fé te curou. No mesmo 
instante recebeu a vista, e foi seguindo pela 
estrada.”  Mc.10:46-52 

Por Tamar Hayardeni (Tamarah)- https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23024414

Jericó viveu grandes momentos de joelhos 
dobrados em sua cidade:

A foto é da figueira de 
Jericó, na qual diz-se, 
que Zaqueu subiu para 
ver Jesus em Jericó.  
https://www.youtube.com/watch?v=Vocf8O
mOqL4
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“E, correndo adiante, subiu a uma 
figueira brava para o ver... E quando 
Jesus chegou àquele lugar, olhando para 
cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce 
depressa, hoje me convém pousar em 
tua casa.

E, apressando-se, desceu, e recebeu-o 
alegremente. E, Zaqueu, disse: 

'Senhor, eis que eu dou aos pobres 
metade dos meus bens; e, se nalguma 
coisa tenho defraudado alguém, o resti-
tuo quadruplicado'. 

E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a 
esta casa, pois também este é filho de 
Abraão.” Lc. 19:2-9

Zaqueu dobrou os seus joelhos e con-
fessou com a sua língua, de forma exem-
plar para os religiosos, como também 
para a   Polícia Federal e a Lava-Jato,
pois ele estava a serviço da Aduana do 
Império Romano, e deu exemplo para a 
justiça de todos os tempos.



Como dobrar os joelhos 

“Olhai para mim, e sereis salvos, vós, 
todos os termos da terra; porque eu sou 
Deus, e não há outro. 

O texto que atingiu minha alma foi:  

Num devocional no início de meu dia, 
abri a Bíblia em Isaías 45, e a palavra 
tomou conta de meu pensamento, por 
essa razão escrevo o tema deste livreto.

e confessar para não enfrentar 
catástrofes ou o Juízo Final?

Os sodomitas, os egípcios e o povo de 
Jericó, que conhecemos nas páginas 
anteriores, não dobraram os joelhos.

Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da 
minha boca a palavra de justiça, e não 
tornará atrás; que diante de mim se 
dobrará todo o joelho, e por mim jurará 
toda a língua. Isaías 45:22-23 

13Todo joelho se dobrará e toda língua confessará!
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Todo o capítulo 45 do profeta Isaías tem 
como assunto principal que o povo reco-
nheça o único Deus e se curve diante do 
Todo Poderoso Criador dos céus e da 
terra.  

A história recomeçou após o dilúvio, 
mas os descendentes de Noé também 
não seguiram os caminhos do Deus eter-
no.

“Olhai para mim, e sereis salvos,  vós,
todos os termos da terra;

O mundo foi criado por Deus, mas logo o 
primeiro casal pecou, estando no Jardim 
do Éden. Gênesis 3  

O trabalho dos patriarcas Abraão, Isa-
que e Jacó e de todos os profetas, não 
teve grande sucesso.
Deus “evangelizou” com as dez Pragas 
do Egito, abriu as águas do Mar Vermelho 
e demonstrou seu poder fazendo implodir 
os muros da cidade mais antiga do mun-
do, Jericó, mas o povo novamente aban-
donou o temor ao Senhor, adorando deu-
ses feitos por suas próprias mãos.



“Olhem para mim todos nas fronteiras 
geopolíticas globais, e sejam salvos.”

“Pastor Mário, vocês estão corretos indo 
por todo o mundo e pregando o evange-
lho, pois , e não Deus amou ao mundo
apenas uma terra ou nação.” 

Em nossas palavras podemos traduzir o 
texto da seguinte forma:

Então o profeta convocou todos os ter-
mos da terra para que sejam salvos. 

Quando estivemos na Grécia e fizemos 
nossas entrevistas em Atenas e Corinto, 
o saudoso pastor Maurício Caldwell nos 
escreveu: 

 

Essa foi uma das saudações mais 
importantes que recebemos em nossas 
viagens confrontando povos de diferen-
tes línguas e nacionalidades, com as 
questões do evangelho de Jesus. 
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O texto mais famoso da Escritura diz: 

Porque Deus enviou o seu 

Quem crê nele não é condenado; 
mas quem não crê já está 
condenado, porquanto não crê no 
nome do unigênito Filho de Deus.

E a condenação é esta: Que a luz 
veio ao mundo, e os 
homens amaram mais as trevas 
do que a luz, porque as suas 
obras eram más. 

João 3:17-19 

Filho ao  não para que mundo,
condenasse o  mas para mundo,
que o fosse salvo por ele.mundo 
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Passados alguns dias, voltei tarde da 
noite de uma reunião. Quando cheguei 
ao quarto da troca de roupas para o servi-
ço, dobrei os joelhos para orar ali, pois 
em meu quarto dormia também um jovem 
trabalhador, empregado de meu pai, na 
agricultura.

Em minha juventude, um pastor pregou 
sobre os “joelhos dobrados” diante de 
Deus, e explicou: “Aquele que se ajoelha 
é porque cai na presença de Deus, pois 
não suporta ficar em pé diante do Senhor 
dos senhores e Rei dos reis”.

em temor e tremor
Os joelhos no chão 

Por uma coincidência o jovem acordou 
naquela hora, foi até o quarto onde eu 
estava e me viu ajoelhado.
No dia seguinte, com olhos sarcásti-
cos ele perguntou: “Você ficou fraco das 
pernas e caiu ontem à noite sobre os 
seus joelhos?”   

17Todo joelho se dobrará e toda língua confessará!



18

Dobrar os joelhos e confessar o nome 
de Jesus teria  evitado a prisão e a morte
de milhares de jovens.

Não recordo mais a resposta que dei 
àquele jovem, porém, a falta dos joelhos 
dobrados, deste e de outros amigos da 
infância, da juventude e do ministério 
pastoral que observei ao longo de 
décadas, não posso descrever pois seria 
triste demais.

Dobrar os joelhos e confessar o nome 
do Senhor enriqueceu corpo e alma de  
milhares de pessoas. 
Não com uma prosperidade “mentirosa” 
de muitos púlpitos da atualidade, mas 
podemos viver com a graça, que tivemos 
com aqueles que não precisaram 
mendigar o pão, mas inclusive muitas 
famílias puderam oferecer trabalho e 
emprego, para centenas de pessoas.  



Devemos confessar com a 
língua como os ninivitas!

O profeta fugiu com um navio em outra 
direção, mas Deus mandou uma grande 
tempestade, e Jonas foi jogado no mar ao 
confessar que ele fugia da tarefa que lhe 
foi dada por Deus. 
Quando Jonas foi salvo através de um 
grande peixe, o fujão foi até a cidade de 
Nínive e caminhou durante um dia inteiro 
gritando para todos os lados: 

Deus mandou o profeta Jonas dizer: 
Ainda quarenta dias, e Nínive será sub-
vertida. Porque a sua malícia subiu até 
à minha presença. Jonas 3.4 e1.2.

https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADnive

Nínive foi uma cidade excessivamente 
grande, como é chamada no Livro de 
Jonas, pois era um grande amontado de 
vários vilarejos ao longo do rio tigre. Atual-
mente existe a cidade moderna de  Mos-
sul, no estado de Ninawa do Iraque. 
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“Mais 40 dias e a cidade será destruída 
por Deus.” 

“Nem homens, nem animais, nem bois, 
nem ovelhas provem coisa alguma, nem 
se lhes dê alimentos, nem bebam água... 
e e conver-clamem fortemente a Deus, 
tam-se, cada um do seu mau caminho, e 
da violência... e Deus se arrependeu do 
mal que tinha anunciado que lhes faria, 
e não o fez.”Jonas 3: 7-10   

A ação da língua foi fundamental para 
não existir outra cidade queimada como 
Sodoma.

O rei de Nínive  a conversão proclamou
do povo.
O povo  coberto de panos e  clamou
sacos, certamente prostrado e ajoelha-
dos  a Deus e o Senhor ouviu o gritaram
clamor do povo.

Quando o rei daquela região ouviu a pre-
gação do profeta Jonas, ele mandou pro-
clamar:  

Jonas foi  com sua língua.pregar



 

A “sodomia” é conhecida como pecado 
sexual, mas foi a crueldade contra visi-
tantes, das línguas do povo que gritavam 
contra Ló e os anjos de Deus, que incendiou 
as cidades de Sodoma e Gomorra. Gn. 19:5 -11.

Os sodomitas foram queimados 

Sodoma e Gomorra quando queimou, fez 
surgir o vale mais profundo do mundo. Pois 
o Mar Morto está há 400m abaixo do nível 
do mar, e tem a profundidade de outros 
400mt, portanto um vale de 800mt de pro-
fundidade. 

Nínive hoje é Mossul, a terceira maior 
cidade do Iraque,  que salva pelas línguas
clamaram ao Senhor.  

e os ninivitas  pelas línguas! salvos

Ninguém feriu os anjos nem a Ló, mas as 
línguas invocaram o fogo do céu, que 
deixou a mais profunda marca no globo 
terrestre.

21Todo joelho se dobrará e toda língua confessará!
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O criminoso da cruz disse:  “Jesus! Lem-
bra-te de mim quando entrardes no teu 
Reino”. Lc 23:42.

que foi salva pelas línguas.

A igreja de Jesus se compõe principal-
mente de “pródigos” que confessaram com 
a língua, dizendo: “Pai, pequei contra 
Deus e contra o senhor...” Luc. 15:21. 

O batismo nas águas foi 
como uma confissão de 
corpo e alma.  

A primeira igreja se formou quando o 
apóstolo Pedro disse: 
“Arrependam-se, e cada um de vocês seja 
batizado em nome de Jesus Cristo, para 
perdão dos seus pecados, e 
receberão o dom do Espírito 
Santo. Naquele dia foram bati-
zadas quase 3.000 pessoas.” At 
2:38-41

A igreja de Jesus é a “Nínive” 



O eunuco etíope, um oficial importante 
dos tesouros da rainha dos etíopes, disse 
ao evangelista Felipe: "Olhe, aqui há 
água. Que me impede de ser batizado?" 
Filipe disse: "Você pode, se crê de todo o 
coração". O eunuco  "Creio respondeu:
que Jesus Cristo é o Filho de Deus". 

Após a realização de um culto de batis-
mo, tivemos a visita em nossa casa, de 
Andrea com sua família da Suíça, e ela 
disse: “Eu sinto que a mais forte manifes-
tação de fé acontece quando alguém é 
batizado.”

Assim, deu ordem para parar a carrua-
gem. Então Filipe e o eunuco desceram à 
água, e Filipe o batizou. Atos 8:27-38

A igreja é a reunião daqueles que crêem de 
todo o coração, e  com a sua confessam
língua dizendo: “Creio que Jesus é o Filho 
de Deus, e o manifestam em corpo e alma 
no batismo". 

23Todo joelho se dobrará e toda língua confessará!
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salvação.” 

e com a boca se confessa para 

E ele questiona: O que faria Deus com a 
minha vida que está totalmente fora de 
seus princípios e de sua vontade? 

“Com o coração se crê para justiça, 

Romanos 10:10

Imagino um leitor que recebe este livre-
to e fica com pena da difícil missão do 
distribuidor, que lhe entregou a literatura, 
mas em seu coração surge uma pergunta: 
“Quem faz surgir milhares de evange-
listas? Eles não ganham nada com isso, 
porém sempre aparece alguém que procu-
ra convencer pessoas da fé em Deus que 
nunca foi visto e nunca apareceu em 
minha vida? 
De repente surge uma angústia no peito do 
leitor com a pergunta? “O que acontece-
ria se Deus se revelasse a mim?” E de 
repente um calafrio sobe por sua espinha, 
e sua alma estremece pelo medo de ser 
confrontado por Deus.
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“Deus, se o Senhor realmente existe 
dê-me um sinal, permita-me ter um 
encontro com o Senhor em Espírito e 
verdade, se é que o Senhor existe”.

E então o leitor se vê diante de uma 
escolha e ele deve definir se joga fora o 
livreto, ou se avalia o assunto dizendo: 

E, naquele momento pode acontecer 
algo muito forte, como aconteceu para 
uma senhora de nome Christel, que rece-
beu um folheto em sua casa e ela narrou a 
sua experiência: 

“A glória de Deus veio sobre mim de 
uma forma muito singular: Nesse instante 
eu vi uma nuvem entrar pela janela de 
minha casa, pousou como a glória de 
Deus sobre a minha mesa. E isso me 
deixou ainda mais perplexa, pois eu não 
sabia o que iria acontecer. Pouco tempo 
depois, a nuvem saiu de minha casa e a 
glória de Deus, se posicionou por um 
longo tempo, diante da janela  de 



minha casa, do lado de fora. Quando tudo 
isso havia passado, eu estive cheia de feli-
cidade e nesse instante, 
ainda perplexa da visão 
chegou minha amiga, que 
havia jogado os mesmos 
livretos no lixo.”  

Do livreto: “Você é um projeto de Deus que serve?” 

A senhora me relatou a sua 
experiência, 15 anos depo-
is daquele encontro com 
Deus, durante minha via-
gem de pesquisas, num culto próximo a 
divisa da Alemanha com a Holanda.

A Escritura diz: “Como poderão ouvir, se a 

mensagem não for anunciada?
Rom. 10: 14. 

Ao digitar o título acima lembrei do irmão 
Airton que buscou 3.000 livretos Ecos da 
Liberdade e falou do ministério que realiza 
no  e afirmou que lá presídio dos pedófilos,
existem muitos pastores encarcerados, e 
um deles estuprou sua própria filha de dois 
anos de idade, há poucos dias e está preso.
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Estes são alguns dos mensageiros que 
semeiam a Boa Semente do Evangelho. 
Mas, como estas pessoas poderão  ouvir
que Deus ainda os ama, e que deseja o seu 
arrependimento, se não houver quem 
lhes anuncia as Boas Novas da Salvação.

Como um agnóstico pode crer 
e ser justificada perante Deus?

Seguimos com os pensamentos do leitor 
que continua folhando as páginas do livreto 
que recebeu, e diz: “Deus eu não consigo 
crer, me ajude se é que o Senhor existe!” 
Assim nos falou Liri Shiba, 
na aeronave em viagem de 
Atenas para Amsterdam: 
“Eu desejo crer, mas o 
comunismo nos roubou 
a fé cristã na Albânia, e 
sempre que eu começo a 
“caminhar” na busca de 
recomeçar a minha fé em 
Deus, eu me deparo com 
uma muralha, e então não 
consigo crer. 
O que há após a última muralha?” 

27Todo joelho se dobrará e toda língua confessará!



Mário	Hort	

Com o coração se crê para justiça, e 
com a boca se confessa para salva-
ção.”

Você deve dizer a Deus em oração con-
fessando  “Senhor, a  com a sua língua:
partir de hoje eu creio que o Senhor exis-
te. Quero fazer agora a minha confissão 
de fé, quero dobrar os meus joelhos e 
fazer a confissão de fé com a minha lín-
gua para sempre e sempre. Amém.”

Posso dizer ao leitor que está com essa 
dúvida e deseja desvendar sua pergunta: 

Sim, a partir dessa confissão com a sua 
boca e com a sua língua, a sua alma 
estará salva, seu nome inscrito no livro da 
vida, e jamais o inferno terá poder 
sobre a sua alma.

28
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