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INTRODUÇÃO: 
 
Um jogador de xadrez famoso desafiou um noviço para uma partida. De repente, viu-se em xeque-mate!  
Revolvendo o tabuleiro para o ar, gritou: “não estou em xeque-mate, isto é uma brincadeira, gente”! 
Esta semana, na quarta-feira, acordamos com um sentimento de perda, pesadelo e dor pela vitória 
esmagadora dos Democratas, tanto na casa como no Senado. Ficamos pasmos, sem saída, pois sabemos 
que a agenda dos Democratas americanos é secular, progressista e amoral! Casamentos legais de 
pederastas e lésbicas, domínio totalitário do governo, suspensão de oração em lugares públicos, 
eutanásia, aborto livre, a liberdade de expressão compromissada, divórcio irresponsável, destruição de 
embriões para fins de pesquisas cientificas, suspensão das festas natalinas, do nome de Deus na moeda e 
confinação da igreja aos seus edifícios, são alguns dos exemplos que estamos já vivendo, e mais que ainda 
iremos viver! Porém, Deus tem sempre uma saída! 
 
Nosso país, Estados Unidos da América, outrora conhecido como uma Nação Cristã e a maior na 
história da humanidade, tornou-se numa casa abandonada, sem dono: guerra no Iraque e Afaguenistão, 
diplomatas homossexuais, a invasão do nosso solo por ilegais, o nosso descrédito internacional, o Brasil 
de Lula, a Venezuela de Chaves, a Nicarágua de Daniel Noriega, a Cuba de Fidel, a Rússia de Putim, e 
pela primeira vez da nossa história, uma país dominados pelos vândalos e sem identidade! 
 
Estamos sem saída, estamos em xeque-mate! Invadimos o Iraque, destruíndo um arsenal cultural e 
histórico e milhares de vidas inocentes; o Afeganistão está às portas de uma guerra civil; o Iran com a 
bomba nuclear às mãos e a Coréia do Norte rindo do nosso fracasso político e moral. Os nossos mais 
tradicionais amigos e aliados, Inglaterra e Israel, foram deixados no chinelo do Presidente Americano, 
Barack Hussein Obama. Porém, Deus tem sempre uma saída! 

 

ESBOÇO: 
 

1. A VIDA É UM CHEQUE-MATE 
 

a. O mundo: político, religioso e econômico em cáus. 
b. O trabalho: taxa de desemprego no mundo 80% 
c. O lar: de dez casamentos, oito terminam em divórcio. 
d. Os estudos: um instalador de mármore ganha mais do que um médico. 
e. O amor: tornou-se um negócio, um grande negócio! 

 
 VOCÊ ESTA EM CHEQUE-MATE, NÃO HÁ SAIDA! 

 
2. DEUS É SOBERANO, ELE TEM SEMPRE UMA SAIDA 

 
a. Para o materialismo — a natureza é soberana 



b. Para o fatalismo — o caso é soberano 
c. Para o socialismo e capitalismo — a economia é soberano 
d. Para os existencialistas e humanistas — o indivíduo é soberano! 

 
 ENTRETANTO, TODOS ACABAM NUM BECO SEM SAIDA! 

 
3. OS XEQUES-MATES DE NOSSAS VIDAS 

 
a. Um sentimento de alienação: oito bilhões, estamos sós! 
b. Um sentimento de culpa: perdoados, mas não nos perdoamos! 
c. Um sentimento de derrota: sem terras, sem documentos, sem família! 

 
 NÃO SE ESQUEÇA, DEUS TEM UMA SAIDA PARA VOCÊ! 

 
4. HOMENS DE DEUS QUE FICARAM EM XEQUE-MATE 

 
a. Daniel, na cova dos leões: (Dn 3.26) “Então, se chegou Nabucodonosor à porta do forno de 

fogo ardente; falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abede-Nego, servos do Deus Altíssimo, saí e 
vinde! Então, Sadraque, Mesaque e Abede-Nego saíram do meio do fogo.” 

 
b. Moisés no mar vermelho: (Ex 14.30) “Assim, o SENHOR salvou Israel naquele dia da mão 

dos egípcios; e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar.” 
 

c. Jonas, no ventre do peixe: (Jn 2.1,10) “E orou Jonas ao SENHOR, seu Deus, das entranhas 
do peixe. Falou, pois, o SENHOR ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra.” 
 

 O QUARTO HOMEM LIVROU A DANIEL, LIVRARÁ VOCÊ TAMBÉM! 
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