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Introdução 
 
 

PARA AQUELES QUE ESPERAM achar neste livro uma lista de regras, 
aviso desde já que não há nenhuma. A santidade que almejamos vai muito 
além de mera limpeza no exterior do copo (Lc 11.39). Não buscamos um 
antídoto que lide com as consequências, deixando de lado as causas de 
nossa presente condição humana. Nós buscamos o Deus vivo. A 
verdadeira santidade não é alcançada por meio do cumprimento de 
regras, mas seguindo a Cristo. 

O caminho para a verdadeira santidade, entretanto, é um caminho 
tanto repleto de vida como de morte; tanto de perigos como de bênçãos. É 
um caminho no qual você será desafiado, preenchido pelo poder de Deus, 
tentado e crucificado. Mas não ficará desapontado. Se é a Deus que você 
procura, é a ele que irá achar. 

Pode ser que você questione algumas das ideias que encontrar neste 
livro. Não espero ter escrito sem cometer nenhum erro. Foi feito um 
grande esforço para apresentar a verdade de Cristo sem nenhuma falha, 
mas ficarei imensamente grato àqueles santos que forem gentis a ponto de dividir suas perspectivas comigo. Se adequadas, tais correções serão 
acrescentadas em uma revisão posterior. 

Uma última consideração: nossas mentes tendem a justificar tudo 
em que acreditamos, quer seja verdade, quer seja mentira. A prova final 
de que nossas doutrinas estão corretas se evidencia em nossa vida: "aquele 
que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou" (ljo 2.6). O 
ímpeto destas mensagens atinge aqueles que desejam a vida santa e 
poderosa de Jesus Cristo. 

Se o seu objetivo não for imitar a Cristo, os benefícios auferidos com 
a leitura deste livro serão proporcionalmente diminuídos. 

Na verdade, ninguém que esteja satisfeito consigo mesmo chegará  
à essência destas páginas. Mas você, que se aplica a esses princípios eu 
entrego à graça de Deus, o único que poderá capacitá-lo a al-cançar o alvo 
da verdadeira santidade. 
       Francis Frangipane 



 
 
 
        PRIMEIRA PARTE 
 
      O princípio da santidade 
 
 

Pense em você como alguém prestes a 
iniciar uma jornada. Como todas as 

expedições, nossa jornada começa com 
uma partida. Muito antes de chegarmos à 
santidade, devemos abandonar a nossa 

auto-estima e o nosso orgulho. Se 
verdadeiramente desejamos viver na 

presença de Deus, precisamos 
inicialmente trilhar o caminho da 

humildade e da verdade. 
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A humildade precede a santidade 
 

"Quanto mais eu cresço em Deus, menor me torno." Allen Bond  
 
UM HOMEM SANTO É UM HOMEM HUMILDE 

"Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração" (Mt 
11.29). A voz mais sagrada e poderosa que jamais existiu descreveu a si mesmo como "manso e humilde de coração". Por que iniciar uma 
mensagem sobre santidade com uma citação sobre humildade? Simplesmente porque a santidade é produto da graça, e Deus dá graça 
somente aos humildes. 

É vital entendermos que Jesus não condenou os pecadores; ele 
condenou os hipócritas. O hipócrita é uma pessoa que perdoa o seu 
próprio pecado, ao mesmo tempo em que condena os pecados dos outros. 
Ele não é meramente "duas-caras", pois nem mesmo o melhor de nós pode se policiar a todo o instante. O hipócrita, entretanto, é alguém que se recusa a admitir que às vezes ele é falso, fingindo assim uma retidão que não consegue viver. 

Na verdade, o hipócrita não enxerga sua hipocrisia, uma vez que 
não percebe falhas em si mesmo. Ele raramente lida de fato com a corrupção em seu interior. Uma vez que não busca misericórdia, não tem 
misericórdia; e, estando continuamente sob o juízo de Deus, juízo é tudo o 
que ele tem a oferecer. 

Não podemos permanecer hipócritas e, ao mesmo tempo, alcançar a 
santidade. Logo, o primeiro passo que damos com sinceridade em direção 
à santificação é admitir que não somos tão santos como gostaríamos de 
aparentar. Este primeiro passo se chama humildade. 



Em nosso desejo de conhecer a Deus, devemos compreender algo sobre o Todo-Poderoso: ele se opõe ao orgulhoso, mas sua graça é derra-
mada sobre o humilde. A humildade traz graça sobre nossas necessidades e somente a graça pode mudar nosso coração. Desse modo, a humildade é a infra-estrutura da transformação. E a essência de todas as virtudes. 

Em alguma fase de nossa vida, seremos confrontados com as 
impurezas de nosso coração. O Espírito Santo revela a nossa corrupção, 
não para condenar-nos, mas para que haja humildade e o reconhecimento 
mais profundo da necessidade individual que temos da graça de Deus. É 
nesta encruzilhada que surgem tanto os homens santos como os 
hipócritas. Os que se tornam santos enxergam sua necessidade e se 
prostram diante de Deus para a salvação. Os que se tornam hipócritas são 
aqueles que, ao verem seu pecado, o perdoam e não se modificam. 
Embora todos os homens possam às vezes achar-se nesta posição, poucos 
são aqueles que aceitam a voz da verdade e poucos os que efetivamente 
caminharão humildes em direção à santidade. 

Consequentemente, a santificação não começa com regras, mas 
quando se abre mão do orgulho. A purificação começa quando deci-
didamente nos recusamos a encobrir a condição de nossos corações. Da 
autodescoberta nos vem a humildade, e da mansidão brota a verdadeira 
santidade. 

Se não nos conscientizarmos da depravação de nossa velha natu-reza, nos tornamos "fariseus cristãos", hipócritas, cheios de desprezo e 
auto-estima. Nosso mestre não nos advertiu sobre aqueles que "confiavam 
em sua própria justiça e desprezavam os outros" (Lc 18.9)? Cada vez que 
julgamos outro cristão, o fazemos com uma postura de superioridade. 
Cada vez que criticamos outra igreja, desprezo é o motivo por trás de 
nossas palavras. A ironia do cristianismo que professamos está no fato de 
tantas igrejas se julgarem mutuamente, com atitudes idênticas de superioridade! A igreja moderna está abarrotada dos que, considerando-se santos, se tornaram exa-tamente o oposto da santidade por estarem tão carentes de humildade! 

Contudo, a humildade a que aspiramos é puxada de um poço que 
vai mais fundo do que a conscientização de nossas necessidades. Mesmo 
em tempos de plenitude espiritual, devemos nos deleitar na fraqueza, sabendo que toda força é oriunda da graça de Deus. A humildade que 
esperamos encontrar deve ir além do padrão de vidas orgulhosas 



interrompido vez por outra por intervalos de auto-humilhação. A 
mansidão deve se tornar nossa forma de vida. Como Jesus, devemos nos alegrar quando nos tornamos "humildes de coração'. Como Jesus, seus 
discípulos eram humildes por escolha. 

 
QUALQUER UM PODE JULGAR, MAS QUEM PODE SALVAR? 
 Os hipócritas adoram julgar, o que gera neles um sentimento de su-
perioridade. Mas isso não pode ocorrer com você, que deve sinceramente 
buscar a humildade de coração. Muitos cristãos zelosos, porém 
orgulhosos não conseguiram alcançar a santidade por pensarem ter sido 
chamados para julgar os outros. 

Jesus Cristo não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. 
Qualquer pessoa pode julgar, mas será que pode salvar? Pode derramar 
sua vida em amor, intercessão e fé por quem está sendo julgado? Pode 
perceber uma área carente e, em vez de criticar, jejuar e orar, pedindo a 
Deus para que seja suprida aquela mesma virtude que está faltando? 
Nesse caso, pode perseverar em uma oração motivada pelo amor, até que 
tal área em dificuldades floresça em Deus? Assim é a vida que Cristo nos 
manda trilhar! 

Para julgar alguém são necessários apenas um olho e uma mente 
carnais. Por outro lado, é necessária a fidelidade carinhosa de Cristo para 
redimir e salvar. Um ato de seu amor, revelado por meio de nós, aquece 
mais corações frios do que a soma de todas as nossas críticas arrogantes. 
Dessa maneira, cresça no amor, sobressaia-se na misericórdia, e você 
obterá um entendimento mais preciso da essência da santidade, que é a 
natureza do Deus de amor. 

Alguém pode alegar: "Mas Jesus condenou o pecado". Sim, e nós também o condenamos. Entretanto, o pecado que devemos condenar 
primeiro é o pecado de julgar os outros, pois ele nos impede de discernir o pecado em nós mesmos! (Mt 7.5) Entenda isto: jamais nos santificaremos criticando os outros, nem podemos nos aproximar de Deus descobrindo defeitos alheios! 

Se formos honestos em perseguir nossa santificação,'descobriremos 
cedo que não temos tempo para julgar. Na verdade, por termos 



necessidade de misericórdia, buscaremos avidamente a oportunidade de 
ser misericordiosos para com os outros. 

Sim, a Sagrada Escritura diz que Jesus julgou homens em deter-minadas situações, porém sua motivação sempre foi salvar. Seu amor 
estava completamente comprometido com as pessoas que ele julgou. 
Quando nosso amor pelo próximo é tal que podemos honestamente dizer, 
como disse Cristo, "nunca o deixarei, nunca o abandonarei"(Hb 13.5), 
nossa capacidade de discernimento será aperfeiçoada; pois somente o 
amor nos dará motivos puros no julgamento (1 Jo 4.16,17). 

Você ainda insiste em encontrar falhas? Cuidado, o padrão de 
Cristo para julgamentos é alto: "Se alguém de vocês estiver sem pecado, 
seja o primeiro a atirar a pedra nela" (Jo 8.7). Efetivamente, clame contra a 
injustiça, mas seja motivado pelo amor de Jesus. Lem-bre-se de que está 
escrito: "Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores" (Rm 5.8). No reino de Deus, a menos que você esteja primeiramente comprometido a morrer pelas pessoas, não lhe será permitido julgá-las. 

Também é importante perceber que os ouvidos que escutam fofocas 
ou críticas são tão culpados quanto a boca que as diz. Não contribua com 
tal pecado. Em vez disso, impeça o discurso do que ofende e rogue-lhe 
para que interceda, tal qual Jesus, por aquela pessoa ou situação. Seus 
ouvidos são santos! Não permita que eles concordem com o acusador de 
nossos irmãos (Ap 12.10). 

Lembre-se: Cristo não condenou pecadores, condenou hipócritas. 
Foi contado com os transgressores, tomando sobre si nossos pecados e 
enfermidades (Is 53). Esta é a humildade que buscamos. Certamente a 
santidade brilha através da mansidão e de um coração quebrantado. 
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Encontre Deus! 
 

Há somente um fator que impede muitas igrejas  de prosperar espiritualmente: elas ainda  precisam encontrar Deus.  
 
  

A SANTIDADE SE ORIGINA NA BUSCA PELA GLÓRIA DE DEUS 
 "Como vocês podem crer, se aceitam glória uns dos outros, mas não procu-ram a glória que vem do Deus único?" (Jo 5.44). 

Se ostentamos nossa espiritualidade para impressionar os homens, 
buscando honra e aparentando ser virtuosos, especiais ou "ungidos", 
poderemos sinceramente dizer que temos caminhado próximos do Deus 
vivo? Sabemos que estamos nos relacionando corretamente com Deus 
quando nosso anseio por sua glória nos faz renunciar ao louvor dos 
homens. 

Não se desvanece toda glória à luz da sua glória? Da mesma forma 
que Jesus contestou a legitimidade da fé dos fariseus, ele nos desafia: "Como vocês podem crer, se aceitam glória uns dos outros?". 

Que débil conforto é o louvor proveniente dos homens! Sobre quão 
frágil alicerce, nós, mortais, construímos nossa felicidade! Imagine: em 
não mais que poucos dias após os licaônicos tentarem prestar culto a 
Paulo, eles se congratulavam mutuamente por terem-no apedrejado (At 
14.11-19)! Vejamos: não foi na mesma cidade em que músicas e louvores deram boas-vindas a Jesus como "Rei [...] humilde e montado num jumento" 
(Mt 21.5) que bradaram "Crucifi-ca-o!" menos de uma semana depois? (Lc 
23.21) Buscar o louvor dos homens é ser lançado em um imenso mar de 
instabilidade! 

Devemos nos perguntar qual é a glória que buscamos na vida: a 
nossa própria ou a de Deus? Jesus disse: "Aquele que fala por si mesmo 
busca a sua própria glória" (Jo 7.18). Quando falamos de nós mesmos, não 
estamos solicitando dos homens a glória que pertence somente a Deus? 



Buscar a própria glória é cair de cabeça na vaidade e no engano. "Mas", 
Jesus continuou, "aquele que busca a glória de quem o enviou, este é 
verdadeiro; não há nada de falso a seu respeito" (Jo 7.8). A mesma 
característica do coração de Cristo, que tornou suas intenções genuínas, deve tornar-se o nosso padrão. Nossas motivações só são verdadeiras quando buscamos a glória de Deus! Somente quando permanecemos na glória de quem nos enviou é que a injustiça não se achará em nosso coração! 

Portanto, vamos nos permitir buscar a glória de Deus até encontrá-
la. Quando contemplarmos a natureza de Cristo e nossos olhos o virem, 
como Jó nos humilharemos e nos arrependeremos no pó e na cinza (Jó 42.1 
-6). Quando nos lavamos na sua glória, ficamos limpos da necessidade de 
buscar a glória dos homens. 

Se realmente o encontrarmos, ninguém precisará nos dizer que 
devemos ser humildes. Ninguém nos precisará convencer de que em 
nossa velha natureza éramos como farrapos imundos. Quando ver-
dadeiramente encontrarmos a Deus, as coisas tão intensamente estimadas 
entre os homens se tornarão detestáveis aos nossos olhos (Lc 16.15). 

O que poderia ser mais importante do que encontrar Deus? Seja por 
um dia, uma semana ou um mês, não faça mais nada a não ser buscá-lo, e 
persista até encontrá-lo. Ele prometeu: "Vocês me procurarão e me 
acharão quando me procurarem de todo o coração" (Jr 29.13). Encontre a 
Deus e determine em seu coração viver o resto de sua vida na busca da 
glória divina. Ao alcançá-la, algo ganhará vida em você: algo eterno, Alguém onipotente! Em vez de observar pessoas abatidas, você procurará 
erguê-las. Você habitará na presença de Deus. E será santo, porque ele é 
santo. 
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A Tenda do Encontro 
 

"A teu respeito diz o meu coração: Busque a minha face! A tua face, SENHOR, buscarei" (Sl 27.8). 
 
 

O MOMENTO DE BUSCAR A DEUS  
Há momentos em que o Senhor nos chama para sairmos de nossa 

rotina diária. São períodos especiais, em que seu único comando é: 
"Busque a minha face!". Ele tem algo precioso e essencialmente importante 
para nos dar que a rotina de nossas tarefas diárias não pode acomodar. 
Durante tais períodos, as pessoas são frequentemente libertas de pecados 
que as atormentavam por anos; outras descobrem uma maior 
profundidade em sua caminhada com Deus, que aumenta a eficiência no 
ministério e na oração; há ainda os que experimentam o romper de 
barreiras em suas famílias, sendo usados por Deus para que seus entes queridos sejam trazidos ao reino de Deus. 

Contudo, não buscamos a Deus por coisas ou mesmo por outras 
pessoas. Nós o buscamos por ele mesmo. A maturidade vem quando 
rompemos o ciclo de buscarmos a Deus somente em momentos de 
adversidade; a santidade começa no instante em que passamos a buscá-lo 
por causa dele mesmo. O toque de Deus é maravilhoso, mas nós 
buscamos mais do que somente experiência, mais que "estremecimentos e lágrimas". Nós buscamos permanecer em Cristo, onde estamos continuamente conscientes de sua plenitude em nosso interior e onde sua presença em glória habita em nós. Como entramos neste local sagrado? 
 

Se estudarmos a vida de Moisés, veremos como ele buscou a Deus e 
viveu em companheirismo com ele. 

 



Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampa-
mento; ele a chamava Tenda do Encontro. Quem quisesse consultar o 
SENHOR ia à tenda, fora do acampamento (Êx 33.7). 

 
Veja que "quem quisesse consultar o SENHOR ia à tenda, fora do 

acampamento". Se vamos verdadeiramente buscar o Senhor, devemos 
"sair", como fez Moisés e aqueles que buscavam o Senhor. Devemos 
montar nossa tenda "fora do acampamento". Que acampamento é esse? 
Para Moisés, bem como para nós, é o "acampamento do cotidiano". 

Há algo inerentemente errado ou pecaminoso com as coisas do 
nosso cotidiano? Não, não em si mesmas, mas você lembrará que, quando 
Jesus disse a seus discípulos para o seguirem, ele os convidou a deixarem 
a forma regular de suas vidas por longos períodos, para estarem a sós com 
ele (Mt 19.27; Lc 14.33). Por quê? Porque ele sabia que os homens, por 
natureza, são inconscientemente dominados pelo que lhes é familiar. Se 
ele quer que cresçamos a fim de recebermos o que é eterno, ele deverá nos 
libertar das limitações do que é temporal. 

Isto não quer dizer que desprezamos nossas famílias ou que nos 
tornamos irresponsáveis ao buscarmos a Deus. Não. Deus tem dado a 
todos tempo suficiente para buscá-lo. O tempo está bem aí. Tendo feito o 
que o amor nos leva a realizar por nossa família, nós simplesmente dizemos não para toda e qualquer voz que não seja a voz de Deus. 
Devemos resgatar o tempo: suspender passatempos, abandonar a 
televisão, pôr de lado os jornais e as revistas. Aqueles que desejam 
encontrar a Deus acham tempo. 

Com tristeza vemos que muitos cristãos não possuem um objetivo 
mais alto nem uma aspiração maior do que se tornarem "normais". Suas 
ambições se restringem a comparações com outros. Sem uma exata visão 
de Deus com certeza pereceremos espiritualmente! Paulo censurou a 
igreja de Corinto porque eles estavam "agindo como mundanos" (ICo 3.3). 
Andavam "segundo os homens". Deus quer mais para nós do que 
meramente nos tornarmos pessoas melhores; ele quer inundar nossa vida 
com o mesmo poder que ressuscitou Cristo de entre os mortos! Nós 
devemos entender: Deus não nos quer simplesmente como "normais", ele 
deseja nos tornar semelhantes a Cristo! 

Para que o Espírito Santo torne mais fácil o propósito de Deus em 
nossas vidas, ele deve redefinir tanto o nosso conceito da realidade quanto 



as nossas prioridades. Sermos semelhantes a Cristo deve ser a nossa única 
meta. 

Para a maioria das pessoas, entretanto, a percepção da realidade, e 
consequentemente o senso de segurança, está frequentemente enraizado 
no que é familiar. Como é difícil crescer espiritualmente se a nossa 
segurança se baseia na estabilidade das coisas visíveis! Nossa segurança 
deve vir de Deus, não de circunstâncias ou de relacionamentos. Nossa 
noção de realidade deve estar arraigada em Cristo. Quando agimos assim, 
as outras áreas de nossa vida experimentam uma segurança sem fim. 

Contudo, nossos medos são profundos e numerosos. Aliás, a mai-
oria de nós passa a vida preso por um cordão umbilical à proteção da 
família. A experiência nos diz que muitas pessoas boas permanecem em 
igrejas sem vida simplesmente por desejarem mais a segurança de rostos 
conhecidos do que a verdade de Cristo. Mesmo pessoas que foram libertas 
de situações adversas com frequência são arrastadas novamente para a adversidade. Por quê? Porque a adversidade é mais familiar para essas 
pessoas. 

Veja que alguns detentos são infratores reincidentes, simplesmente 
por estarem mais acostumados à vida na prisão do que à liberdade. Não é 
verdade que um número representativo de mulheres que foram 
violentadas por seus pais quando eram garotinhas tendem a casar-se com 
homens que vez por outra as violentam, assim como seus pais? Tateando 
cegamente pela vida, elas buscam o que lhes é familiar. E significativo o 
fato de que, em todo o mundo, muitos vivam em um raio de oitenta 
quilômetros ao redor de onde nasceram. 

Os humanos vivem em um casulo, apartados das mudanças em seu 
cotidiano. Quando trabalhamos o dia inteiro somente para voltarmos para 
casa, assistirmos à televisão e então desmoronarmos na cama, nosso estilo 
de vida se torna uma sequência de servidão. Estas coisas não nos 
conduzem necessariamente ao pecado, muito embora nos mantenham 
afastados de Deus. 

Moisés deixou o que lhe era familiar e levantou sua tenda "fora do 
acampamento", onde iria então buscar o Senhor. 

Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do 
acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Pois não temos aqui 
nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir (Hb 13.12-14). 



Da mesma forma que Moisés e aqueles que buscaram o Senhor 
foram para fora do acampamento e, como Jesus, foram para fora da 
cidade, também nós devemos, por vezes, deixar o nosso acampamento do 
que parece normal e previsível e começarmos a busca por Deus. Não 
temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. 

Esta é uma das razões pelas quais Jesus disse: "Mas quando você 
orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai" (Mt 6.6). Cristo 
deseja que deixemos o universo perturbador e familiar de nossas 
percepções e permaneçamos no universo do nosso coração, tendo em 
mente que o maior objetivo da oração é encontrar a Deus. 

Cada minuto na busca de Deus é um minuto enriquecido com nova 
vida e poder. Dê a si mesmo um mínimo de tempo, uma ou duas horas 
por dia, mas não estabeleça um limite, uma vez que o Senhor pode levá-lo 
a buscar a sua presença noite adentro. E continue dia após dia, semana 
após semana, até estar tão próximo de Deus que possa ouvir a sua voz, tendo a confiança de que ele está perto o bastante para ouvir o seu 
sussurro. 

Para sermos santos, devemos romper as correntes e as reservas, 
libertando-nos da escravidão de desejar somente uma vida mediana. 
Escolheremos deixar o arraial do cotidiano e estabelecer nossa tenda na 
presença de Deus. 
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Duas coisas, somente duas coisas 
 

São tantos os pensamentos que ocupam nossas mentes: tantos livros, tantos exemplos, tantos bons ensinamentos que merecem nossa atenção, que dizem: "Aqui está uma verdade". Entretanto, à medida que servia ao Senhor nestes últimos anos, ele me levou a buscar por duas coisas, e somente por duas coisas: conhecer o coração de Deus em Cristo e conhecer meu próprio coração à luz de Cristo.  
 

CONHECENDO O CORAÇÃO DE DEUS  
Tenho buscado a Deus. Tenho procurado conhecer a ele e à profun-

didade de seu amor pelo seu povo. Quero conhecer o coração de Cristo e a 
compaixão que o move. As Escrituras são claras: Jesus amou as pessoas. O 
evangelho de Marcos nos diz que, após ele ter ensinado e curado as 
multidões, as pessoas tiveram fome. Em sua compaixão, Cristo as viu 
como "ovelhas sem pastor" (Mc 6.34). 

Não foi suficiente para ele ensiná-las e curá-las; ele tomou conta 
pessoalmente de cada uma delas. Seu bem-estar físico, mesmo em relação 
à sua alimentação, era importante para ele. Um jovem com cinco pães e 
dois peixes foi o suficiente para que Jesus operasse outro milagre, 
realizado por meio da vontade de Cristo, apesar de seu corpo esgotado. 
Veja: Cristo retirou-se com seus discípulos para descansar, e "havia muita 
gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer" (Mc 
6.31). 

Imagine: Jesus em pessoa havia se retirado para orar e se fortalecer. 
João Batista, o anunciador de Jesus, no entanto, fora decapitado no início daquela mesma semana, pelas mãos de Herodes. Foi em um estado de 
desgaste físico e emocional que Jesus alimentou as multidões; não uma ou 



duas vezes, mas repetidamente "entregou-os [o pão e o peixe] aos seus 
discípulos para que os servissem ao povo" (Mc 6.41). 

Milhares de homens, mulheres e crianças "comeram e ficaram sa-
tisfeitos" (v. 42)! Ó, o coração de Jesus! O milagre foi para eles, mas não 
lemos sobre nenhum milagre o sustentando, com exceção do maravilhoso 
milagre de um amor santo que continuamente erguia suas mãos cansadas 
com mais pão e mais peixe. Embora aumentasse a sua fraqueza, ele 
distribuía continuamente para que outros pudessem ser renovados! 

Jesus ama as pessoas — todas as pessoas. Especialmente as que a 
sociedade ignora. Portanto, devo saber exatamente quão distante ele 
caminharia em favor dos homens, pois esta é a mesma distância que ele 
percorreria novamente para chegar até mim! Devo conhecer seus 
pensamentos a respeito de enfermidade, de miséria e do sofrimento 
humano! Como servo, sou inútil para ele a menos que conheça estas 
coisas. Se desejo realmente fazer sua vontade, devo verdadeiramente conhecer seu coração. Por isso, em todos os meus estudos e momentos de 
oração, tenho buscado mais do que apenas conhecimento; tenho 
procurado o coração de Deus. 
 
 
CONHECENDO NOSSO CORAÇÃO 
 Ao mesmo tempo que me aproximo do coração de Deus, o próprio 
fogo de sua presença inicia um profundo trabalho de depuração em meu 
interior. Na imensidão de sua riqueza, minha pobreza aparece. O salmista 
escreveu: "Quem poderá subir o monte do SENHOR? Quem poderá entrar 
no seu Santo Lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que 
não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos" (Sl 24.3,4).  

Não podemos nem mesmo encontrar o monte do Senhor, quanto 
mais subir a ele, se tivermos engano em nosso coração. Como alguém 
pode servir no lugar santo de Deus se sua alma estiver suja? 

 
Somente quem possui um coração puro percebe a Deus. Subir em dire-

ção a Deus é caminhar na fornalha da verdade, onde o engano é retirado 
de nossa alma. Para permanecer no lugar santo, precisamos habitar na 
honestidade, mesmo que uma mentira pareça um meio de escape. Cada 



passo avante no monte de Deus é um impulso em nossa vida para uma 
maior transparência, uma visão mais clara dos propósitos de nosso 
coração. 

Este é o chamado proveniente de Deus que nós buscamos. Contudo, 
nossa alma está oculta, encolhida no medo e nas trevas, vivendo em um 
mundo de mentiras e ilusões. Este é nosso homem interior, a alma que Deus procura salvar. Você o tem visto? Tem visto seu eu interior que 
somente a verdade pode libertar? Sim, nós buscamos a santidade, mas é 
daí que surge a verdadeira santidade: do esconderijo em nosso coração. 
Não há dúvida de que é a honestidade que nos leva à santidade! Deus nos 
conceda zelo pela verdade, de forma que possamos nos erguer em seu 
santo lugar! 

Em todas as partes os homens supõem conhecer a "verdade", mas 
não possuem nem santidade nem poder em sua vida. A verdade deve se 
tornar mais do que uma doutrina histórica; deve ser mais do que um museu de artefatos religiosos, lembranças de um tempo em que Deus se 
moveu. Verdade é conhecer o coração de Deus revelado em Cristo, e 
nosso próprio coração à luz da graça de Deus. 

Como membros da raça humana, somos envoltos pela ignorância. 
Mal conhecemos o mundo que nos rodeia, quanto mais nosso próprio 
coração. Sem percebermos, à medida que buscamos o coração de Deus, 
também buscamos o nosso. Pois é somente ao encontrá-lo que 
descobrimos a nós mesmos, porque estamos "nele". 

Todavia, ao longo deste processo de busca, ao posicionar meu 
coração diante dele, é com estremecimento que faço a oração do rei Davi: 
"Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-me, e conhece as 
minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me 
pelo caminho eterno" (Sl 139.23,24). 
 Vamos tirar a maquiagem de nossa alma e encarar a realidade de 
nosso coração. Sei que Deus nos criou eternamente plenos e perfeitos em 
Cristo. Eu acredito nisso. Mas nos três primeiros capítulos do 
Apocalipse de João, Jesus não disse que as igrejas eram "perfeitas aos seus 
olhos". Não! Ele revelou o coração delas e mencionou os seus pecados. 
Sem concessões, ele identificou as necessidades a serem superadas por 
elas, cada uma em sua particular e difícil circunstância. 



Como elas, precisamos conhecer nossa necessidade. E, como elas, as 
vidas que queremos ver salvas habitam aqui, ou seja, em um sistema 
mundial estruturado sobre mentiras, ilusões e corrupção desenfreada. 
Nossa velha natureza é como um sapato usado e desgastado, no qual 
relaxamos; podemos cair instantaneamente na carne sem nem mesmo 
perceber. Os inimigos que nos derrotam estão escondidos e latentes dentro de nós! O Espírito Santo deve expor nossos inimigos antes que possamos vencê-los! 

Quanto à natureza do homem, o profeta Jeremias escreveu: "O 
coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é 
incurável. Quem é capaz de compreendê-lo?" (Jr 17.9). Ao citar outra da 
orações de Davi, um clamor semelhante é ouvido: "Quem pode discernir 
os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço! Também guarda o teu 
servo dos pecados intencionais; que eles não me dominem! Então serei 
íntegro, inocente de grande transgressão" (Sl 19.12,13). 

Pode haver erros dentro de nós que estão efetivamente nos domi-
nando sem que tenhamos consciência disso. Percebemos, por exemplo, 
quantas de nossas ações são guiadas exclusivamente pela vaidade e pelo 
desejo de sermos aceitos pelos outros? Conhecemos os medos e 
apreensões que de forma inconsciente influenciam tantas das nossas 
decisões? Podemos ter sérios problemas interiores e ainda permanecermos tão orgulhosos ou tão inseguros que não admitimos precisar de ajuda. Ao fazermos considerações sobre nós mesmos, temos em alta conta o pouquíssimo que 
sabemos! Embora exteriormente saibamos posar para uma máquina 
fotográfica, conhecemos nossa aparência quando rimos ou choramos, ao 
comermos ou dormirmos, ao falarmos ou quando estamos zangados? A 
verdade é que muitos de nós desconhecem a própria aparência externa 
perante os outros, quanto mais a aparência interna perante Deus! Nossos processos mentais falhos justificam automaticamente nossos atos e 
racionalizam nossos pensamentos. Sem o Espírito Santo, ficamos sem 
defesa contra a tendência inata para nos auto-enganarmos! 

Dessa forma, se desejamos ser santos, devemos primeiramente re-
nunciar à mentira. A luz da graça de Deus, quando justificados pela fé e 
lavados no sangue do sacrifício de Jesus, não precisamos fingir que somos pessoas virtuosas. Precisamos apenas nos tornar sinceros. 

Não há condenação por sermos íntegros de coração; não há ne-
nhuma. Temos apenas que nos arrepender e confessar nossos pecados 



para que eles sejam perdoados e limpos. Temos tão somente que amar e 
abraçar a verdade para sermos libertos do pecado e do auto-engano. 
Precisamos conhecer duas coisas, e somente duas: o coração de Deus em 
Cristo e nosso próprio coração à luz de Cristo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEGUNDA PARTE 
  

O espírito da graça 
 
 

Buscamos um nível de santidade que traga a glória de Deus para a nossa vida. Para atingirmos esta meta, não basta somente compreender esta verdade, precisamos compreender os meios de consumá-la. O meio de alcançar a santidade é a graça. Nas palavras de Jonathan Edwards, um dos responsáveis pelo avivamento do século XVIII, "a graça é apenas o início da glória e a glória é apenas a graça aperfeiçoada". 
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Quando Cristo se revela 
 

Se você ouve um ensinamento e tem a impressão de que ele é inatingível em suas condições, você apenas ouviu a metade da mensagem. Você deixou escapar a graça que e sempre presente no coração da verdade de Deus. Verdade sem graça é apenas meia verdade. Lembre-se sempre: a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo (Jo 1.17). O que é exigido pela verdade de Deus a graça divina suprirá. 
 
 
 
 

O PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DO CONHECIMENTO EM EXPERIÊNCIA  
"Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: 

'Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador'" (Lc 5.8). 
Embora digamos aos outros que desejamos uma proximidade com Jesus, a 
maioria de nós poderia reservadamente acrescentar: "mas não muito 
próximo, nem muito frequente". Quando o Cristo vivo se aproxima de 
nossa vida, é comum que os homens fiquem estupefa-tos com a sua 
própria iniquidade. Na. luz de sua pureza, há algo em cada um de nós que 
clama como Pedro: "Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem 
pecador!". 

Ao mesmo tempo, não obstante sermos oprimidos pela nossa 
iniquidade, a perversidade da nossa natureza pecaminosa imediatamente 
se exalta com nosso novo conhecimento (ICo 8.1; 2Co 12.7)! 

Mal vislumbramos a verdade diante de nós e já estamos nos 
gabando do que sabemos perante os outros; como se conhecer a verdade 
fosse o mesmo que vivê-la! Quando falamos sobre santidade, ambas as 
reações são comuns. 



Mas o Espírito Santo não revela a Cristo para nos oprimir, nem para 
inflar nosso ego. O propósito definitivo por trás da maioria das revelações 
é que devemos nos transformar naquilo que contemplamos. À medida 
que contemplamos a glória do Senhor, esta reflete sobre nossos corações, 
e, nas palavras de Paulo, "segundo a sua imagem estamos sendo 
transformados" (2Co 3.18). 
 
 
CRISTO É NOSSA TERRA PROMETIDA  

Conforme você for amadurecendo no Senhor, chegará um momento 
em que Cristo se manifestará a você como ele é (Jo 14.21). Tais encontros 
com o Deus vivo são frequentemente aterrorizantes e cheios de apreensão. 
Não se deixe desorientar pelas supostas experiências religiosas publicadas 
por tantos, onde flores e anjos em forma de bebês desvelam delicadamente um gentil pastor dos céus. Nós buscamos o Deus das 
Escrituras! Cada homem que verdadeiramente encontrou o Senhor Jesus 
Cristo foi cheio de temor e grande tremor. Em nenhuma parte da Bíblia 
vemos alguém que não tenha ficado "como um homem morto" perante o 
Senhor glorificado (Is 6; Ap 1; Ez 1; Jó 42). Quando falamos de uma 
visitação de Cristo, é de algo assombroso que falamos. 

Aliás, é para este mesmo encontro com Jesus que o Espírito Santo 
nos prepara. A despeito de nossas fraquezas e pecados, Deus coloca 
diante de nós uma oportunidade de habitar com ele em sua plenitude. E 
para este fim que a graça de Deus trabalha em nossas vidas. 

Vemos que o que a terra prometida era para os israelitas, Jesus 
Cristo e o Reino de Deus são para nós. Os judeus foram chamados não 
somente para conhecer a terra prometida, mas para habitá-la e fazer dela o seu lar. Da mesma forma somos chamados para habitar em Cristo, onde Deus e seu reino se tornam nossa residência permanente. 
 

Os hebreus mantiveram uma constante esperança durante sua per-
manência no deserto, ainda que a promessa de Deus por si só não os 
capacitasse a tomar posse da herança. Uma geração observou seus pais 
morrerem por terem reclamado e murmurado contra o Senhor. Somente 
aqueles que aprenderam a andar nos caminhos de Deus e a obedecer às 
ordens divinas realmente entraram e tomaram posse de sua herança. Da 



mesma forma, até que nós verdadeiramente tomemos posse de Jesus 
Cristo, habitando onde ele habita e sendo instruídos nos caminhos do seu 
reino, nossa vida com Cristo é frequentemente uma experiência de 
adversidade e frustração. E neste momento de preparação, embora muitos 
sejam chamados, poucos são escolhidos. 

Por que são tão poucos os que entram? Porque o êxodo da mente 
para o coração exige que nos tornemos honestos para conosco. Devemos 
enfrentar e vencer os gigantes do pecado, da condenação e da ignorância. 
E como ocorre com qualquer viagem a uma terra distante, o preço de 
realmente viajar para tal país, provar de sua água e respirar o seu ar é 
muito superior a simplesmente ler sobre suas belezas em um livro. Além 
do que, devemos compreender que a voz da maioria, atemorizada tanto 
pela batalha como pelo seu custo, será uma expressão desanimadora para 
qualquer um que quei-ra seriamente tomar posse das promessas de Deus. 
Portanto, deve-mos prestar extrema atenção à admoestação de Jesus: "Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida! São 
poucos os que a encontram" (Mt 7.14). 
 
 
A MANIFESTAÇÃO DO REINO  

Quando o Reino de Deus se abre diante de nós, ele sempre parece 
maior do que podemos suportar e muito além de nossos recursos para 
alcançá-lo. Tal é a verdade segundo o nosso entendimento. 

Porém a verdade não está sozinha no Reino de Deus. A altura da 
verdade de Deus tem seu contraponto na profundeza de sua graça, como 
está escrito: "a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo" 
(Jo 1.17). Embora o propósito do Espírito Santo seja nos "guiar a toda a 
verdade" (Jo 16.13), é a graça que sustenta cada um de nossos passos. 
 
 

Deus se revela paulatinamente. Quando somos inicialmente salvos, 
"vemos" o Reino de uma certa distância. Sabemos que iremos para o céu 
quando morrermos. Mesmo assim, Jesus disse a Nicodemos que não 
iríamos somente "ver o Reino de Deus", mas que aqueles nascidos da água 
e do Espírito iriam "entrar no Reino" (Jo 3.3-5). Nossa salvação se inicia ao vermos o Reino e prossegue até entrarmos nele. 



Tomar posse do Reino, portanto, requer atitudes pouco usuais para 
a maioria dos cristãos. Não devemos nos permitir o conforto enganoso 
que acompanha uma nova camada de informação religiosa. Vamos 
compreender que a revelação de Cristo, uma vez alcançada, é a oscilante 
abertura de uma porta por onde Deus nos chama a entrar. 

Mas vamos abrir os nossos olhos para o padrão de verdade que se 
apresenta perante nós. Os antigos gregos não possuíam uma palavra para 
"realidade". Para eles, "verdade" e "realidade", eram essencialmente a 
mesma coisa. Indubitavelmente, o propósito do Espírito Santo é nos guiar 
para "toda a verdade", ou seja, para a plenitude da realidade de Deus (cf. 
Ef 3.19). 

Mas a realidade de Deus é desconcertante! Paulo não sucumbiu perante o poder de condenação do "conhecimento religioso": ele conheceu a 
realidade de Jesus Cristo! Na estrada para Damasco, Paulo não foi cegado e 
abatido por uma "nova doutrina": ele conheceu a realidade de Jesus Cristo! 
Quando João contemplou nosso Senhor glorificado em Patmos, não foi um novo "discernimento espiritual" que o deixou caído como um morto: ele contemplou Jesus Cristo! 

Nós buscamos o Deus vivo que prometeu: "Vocês me procurarão e 
me acharão quando me procurarem de todo o coração" (Jr 29.13). E nesta 
explosiva revelação do Eterno que o transitório dentro de nós finalmente 
começa a crer verdadeiramente. E para este encontro pessoal com o próprio Cristo que precisamos compreender a graça de Deus. 
 
 
O MEIO PARA SE ALCANÇAR O OBJETIVO: GRAÇA!  A revelação de Cristo é o recurso utilizado por Deus para nos trans-
mitir o verdadeiro conteúdo espiritual: a natureza de Cristo. Cada vez que 
o Senhor se revela, duas coisas ocorrem: nós vemos a verdade 
 
(a realidade e a pureza de Deus) mais integralmente do que acharía-mos 
possível; e vemos nossa necessidade da graça com mais convic-ção do que 
antes. 

Nesta luz, vamos reexaminar a declaração de Pedro referente à 
segunda vinda de Cristo e sua exata aplicação sobre nossa vida. Ele 



escreveu: "Portanto [...] coloquem toda a esperança na graça que lhes será 
dada quando Jesus Cristo for revelado" (1Pe 1.13). 

Nossas mentes devem estar fixadas na graça, de outra forma sere-
mos sempre sobrepujados e expulsos da presença de Deus. E natural que 
um tremor venha a varrer nossa alma por estarmos próximos dele, mas é 
aqui que devemos nos lembrar da grande misericórdia de Deus e de sua 
fidelidade para conosco, para que não nos retiremos de sua presença 
quando ele mandar que nos aproximemos. 

Em todas as coisas, vamos fixar nossa esperança sobre a graça de 
Deus. Ao nos postarmos no esplendor da sua glória, lembremo-nos de que 
a índole de Deus é amor. Vamos nos rejubilar por pertencermos a Jesus. 
Ele pessoalmente nos recebe em si mesmo, não como seres perfeitos, mas como aqueles a quem ele busca libertar. Na sua visão, nós somos a sua terra 
prometida! Nossas iniquidades, que têm nos humilhado, não humilharão a 
ele. Nossos pecados são os gigantes que ele veio derrotar, possibilitando que nos tornemos seu lugar de repouso, sua herança no homem. 

O próprio Deus nos dá o dom de amarmos seu Filho. Este é o ato de 
Deus que nos limpa; a nossa parte é nos submetermos à sua limpeza e 
confiarmos em seu poder. Fique seguro: você foi conquistado pelo seu 
amor. Por causa do divino amor você pode se tornar honesto quanto às 
fraquezas, enfrentar seus medos e trazer seus pecados perante o trono da 
maravilhosa graça de Deus. Em vez de repreensão, você achará a mão do 
perdão de Deus estendida para você. 

Se vamos em algum momento alcançar o propósito central de Deus 
em nossas vidas, que é a revelação de Cristo em glória sobre nós, teremos 
de fazê-lo por meio de cada estágio consecutivo da revelação, cada 
exposição de sua vida para nós e de nossa vida para ele. Veremos a 
verdade de Cristo e a mentira de nossa antiga natureza e, em vez de 
ficarmos oprimidos, seremos firmados na fé, reconhecendo a graça de 
Deus sobre nós. Em vez de estremecermos e nos retrairmos quando Cristo 
aparecer, teremos aprendido pela experiência a fixar nossa mente na graça 
que acompanha sua revelação. Teremos aprendido o segredo de que 
aquilo que a verdade de Deus requer a sua graça oferecerá. 
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"Eu não mais me lembrarei  
de seus pecados" 

 
A santidade é alcançada somente  por meio de uma experiência de revelação  com a graça de Deus.    

REMOVENDO AS BARREIRAS CAUSADAS PELO PECADO 
 

Você já teve um amigo muito próximo, a respeito de quem tivesse feito críticas a uma outra pessoa? Quando estiveram juntos novamente, 
você notou algo artificial em seu relacionamento? Você não foi tão aberto 
nem tão honesto com ele. Por causa do seu pecado, passou a existir uma 
pequena mas perceptível distância entre vocês. Embora você deva estar 
envergonhado pelo que fez, se não expressou seu arrependimento, 
começou de fato a evitar aquele que magoou, se não socialmente, ao 
menos com seus olhos e seu coração. 

Vocês podem ter partilhado toda uma vida no passado, porém 
agora a fusão das personalidades, a sensação mútua de sentir-se "em casa" 
na alma do outro já não existe mais. A menos que haja arrependimento, a 
distância entre os dois irá se ampliar até o relacionamento extinguir-se. 
Embora nenhum de vocês pudesse compreender por que foram se 
afastando, o amor que possuíam morreu porque você pecou e não se 
arrependeu. 

Da mesma forma que o relacionamento humano é sustentado pela 
franqueza e pela honestidade, também ocorre com o nosso relacionamento 
com Deus. Quando pecamos contra ele, inconscientemente erguemos uma 
barreira entre o céu e nós mesmos. Nós até podemos continuar a 
frequentar a igreja, mas surge em nosso coração uma sensação de 
distância e artificialidade. 



As próprias defesas que erigimos para manter Deus do lado de fora 
acabam por nos cercar, aprisionando-nos espiritualmente em nossos 
pecados. Estas barreiras se degeneram em fortalezas de opressão 
demoníaca. Com o tempo, nossos muros contra Deus nos detêm fora da 
presença divina, lançando a alma nas trevas exteriores. É até mesmo 
possível que os muros levantados contra Deus sejam da mesma substância 
da qual o inferno é feito. 

Mesmo assim, o amor de Deus é tal, que ele nos ama o bastante para não somente nos libertar de nossos pecados, mas também dos efeitos 
negativos que tiveram sobre nosso relacionamento com ele. Mi-
sericordiosamente, ele promete: "Dos seus pecados e iniquidades não me 
lembrarei mais" (Hb 10.17). Todas as vezes que pedimos perdão, nosso 
relacionamento com ele se torna livre e novo novamente. 

Em um amplo ato de perdão, tão completo que ele prometeu nem ao menos se lembrar do que fizemos de errado, Deus providenciou o 
pagamento eterno por cada pecado pelo qual nós, arrependidos, lhe 
pedirmos perdão. Ele nos ama tanto que, enquanto continua a aperfeiçoar 
nossas posturas de coração, também fornece um meio de manter nosso 
relacionamento com ele sincero e sem barreiras. 
 
 
JESUS PAGOU O PREÇO 
 "Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos 
pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele 
derramou sobre nós" (Ef 1.7,8). 

O que é redenção? Redenção é o "pagamento de uma dívida ou 
obrigação". Existiam apontamentos, penhores mantidos contra nós. Somos 
todos devedores a Deus, contudo Jesus pagou o penhor mantido contra 
nós por meio de sua morte na cruz. 
 

Quando vocês estavam mortos em pecados [...] Deus os vivificou com 
Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária. Ele a 
removeu, pregando-a na cruz (Cl 2.13,14). 
 



 No momento em que você aceitou Jesus em seu coração, tudo o que 
você já fez de errado, cada pensamento mau, cada palavra de cólera e cada 
ato iníquo — cada um destes atos merecendo sua própria punição — foi 
carimbado com REDIMIDO: PAGO INTEGRALMENTE, por nosso Pai no céu. Jesus pagou por todos eles com seu sangue. Ele é nosso Redentor! Ele 
pagou o preço, não somente pelos pecados que cometemos, mas também 
por cada pecado pelo qual pedirmos perdão a partir de agora! Todos os 
nossos pecados estão eternamente perdoados e esquecidos. 
 Hebreus 10.14 nos diz que "por meio de um único sacrifício, ele 
aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados". E lemos 
novamente em Colossenses: 
 

Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas [...] estabelecendo a paz 
pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de 
Deus e, na mente de vocês, eram inimigos por causa do mau 
procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, 
inculpáveis e livres de qualquer acusação (Cl 1.19-22). 
  No que diz respeito à questão do pecado, devemos nos apossar do 

trabalho já realizado por Cristo. Sendo justificados pela fé, nós agora 
temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo (Rm 5.1). A partir da 
perspectiva eterna de Deus, estamos livres do pecado. E aqui, na esfera 
temporal, e especificamente em nossas mentes, que o pecado tem um 
controle temporário. Em seu imenso amor, porém, Deus remove até 
mesmo as barreiras criadas pelos pecados que nos separam dele. 
 É importante enfatizar aqui que Deus não baixou o seu padrão de santidade. No entanto, ele sabe que jamais nos tornaremos santos se 
temermos nos aproximar dele, pois somente ele é santo! 
Consequentemente, ele não só nos perdoou como nos reconciliou consigo 
mesmo por meio de Jesus. O sacrifício de sangue de Jesus pagou as dívi-
das de todo aquele que, pelo arrependimento e pela fé em Jesus, 
sinceramente busca estar próximo de Deus. 
 
 
E o SENHOR DISSE: "EU NÃO ME LEMBRO"  



Como entendemos pouco de redenção eterna! Quantas vezes Deus 
irá perdoá-lo? Se você realmente decidiu em seu coração segui-lo, ele 
anulará seus pecados sempre que você pedir. Ele irá perdoá-lo do pior 
pecado que você puder pensar? Sim! Você terá de viver com as conse-
quências do seu erro, mas o poder redentor de Deus é tamanho que, 
mesmo no seu pecado, existem muitas coisas de valor a serem resgatadas. 
Quanto ao pecado em si, caso você se arrependa profunda e sinceramente, 
Deus não irá somente perdoá-lo; ele riscará tal pecado de sua memória. 

Deixe-me partilhar uma experiência. Certo homem de Deus foi 
abençoado com o dom de revelação. Durante um culto vespertino ele 
pregou a um pastor presbiteriano e à sua esposa. Pelo dom do Espírito, ele 
revelou o passado do casal, expôs sua situação atu-al e então mostrou a 
eles o que haveria de acontecer. Este feito de Deus impressionou o casal 
tremendamente e, conforme se cumpriam as profecias, o pastor 
presbiteriano trouxe dois outros pastores um mês depois, para uma pregação pessoal juntamente com suas esposas. 

A palavra de ciência foi excepcionalmente clara naquela noite, e o 
segundo pastor e sua esposa se maravilharam com a exatidão e a verdade 
da palavra profética. O terceiro casal postou-se em frente ao pregador, e 
novamente a palavra de ciência estava presente. O profeta falou ao 
marido, expondo seu passado, presente e revelando seu futuro. Então o 
homem de Deus voltou-se para a esposa do terceiro pastor. Ao começar a 
falar do passado dela, ele repentinamente parou e disse: "Houve um 
pecado muito sério em seu passado". A mulher, aparentando um imenso 
terror, empalideceu e fechou os olhos. A congregação silenciou e ficou na 
beira de seus assentos. 
 
 O profeta continuou: "E eu perguntei ao Senhor: 'Que pecado ela 
cometeu?' E o Senhor respondeu: 'Eu não me lembro!'" 
 O Senhor havia sido fiel à sua promessa: "Dos teus pecados não me 
lembrarei". Embora a esposa daquele pastor tivesse muitas vezes clamado 
por purificação, ainda não podia crer na profundidade do perdão de 
Deus. Cristo havia lançado seu pecado no mar do esquecimento, o havia 
removido para "tão longe como o oriente está do ocidente" (Sl 103.12). De 
todo e qualquer lugar, com exceção do cárcere de sua própria mente, seu 



pecado já havia sido pago e removido. E naquele momento, em sua 
infinita misericórdia, ele também o removia de lá! 
 Oh, que carga nós carregamos, quanta culpa e limitações nos rodei-
am por não aceitarmos o pleno e perfeito perdão de Deus! Em Isaías nós 
lemos: "Sou eu, eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões, I >or 
amor de mim, e que não se lembra mais de seus pecados" (Is 43.25). 
 Como é incrível o Deus a quem servimos! Como é maravilhoso o 
seu amor por nós! Ele é nosso redentor! Nosso Salvador! Se você está 
pronto a perdoar os outros e tão somente pedir perdão a ele, o Senhor irá 
desculpar suas dívidas sempre que você, arrependido, vol-tar-se para ele. 
Ele prometeu que não se lembraria mais de seus pecados! Aquele que nos 
chama para sua perfeição também providenciou para que tivéssemos 
perfeito acesso à sua presença. A santidade é um límpido relacionamento 
com a graça de Deus. 
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Aproximando-se do Deus santo 
 
 

O Senhor não deixou de ser santo quando o Novo Testamento começou; não houve mudança em sua natureza. Quando Jesus ensinou seus discípulos a orar, começou com "santificado seja o teu nome". Se desejamos verdadeiramente conhecê-lo como ele é, precisamos do temor do Senhor do Antigo Testamento, combinado com a experiência da sua graça no Novo Testamento.  
 

 
COMPREENDENDO A SANTIDADE DE DEUS  

Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do SENHOR encheu o templo. Os 
sacerdotes não conseguiam entrar no templo do SENHOR, porque a glória 
do SENHOR o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a 
glória do SENHOR sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, com o rosto em terra, e adoraram e deram graças ao SENHOR... (2Cr 7.1-3). 
 Que acontecimento sem paralelo na história do homem! Após 

Salomão ter consagrado o templo, a glória do Senhor desceu e preen-cheu 
sua casa. O que era esta glória? Era a luz, a radiante explosão da santidade 
do eterno Deus, adentrando o universo humano. Isto sig-nificou que a real 
pessoa do Senhor se aproximou. Sua aparência em 
 
 
glória era tão magnífica, que os sacerdotes não puderam entrar no templo. 
Após o fogo ter caído e a glória de Deus ter preenchido o templo, lemos: 
"Então o rei e todo o Israel ofereceram sacrifícios ao SENHOR. O rei 



Salomão ofereceu em sacrifício vinte e dois mil bois e cento e vinte mil 
ovelhas" (2Cr 7.4,5) 
 Imagine isso: o rei ofereceu 22 000 bois e 120 000 ovelhas! Eles não 
estavam servindo a um Deus invisível pela fé, mas estavam na presença 
evidente do próprio Criador! Salomão poderia ter oferecido um milhão de 
bois, e ainda assim não teria satisfeito a necessidade de seus olhos ao contemplar a glória de Deus! É somente nossa incompreensível ignorância de quem o Senhor realmente é que sugere um limite a qualquer sacrifício que ofereçamos a ele. 
 Como a oferta de Salomão nos revela, quanto mais vemos o Senhor 
como ele é, mais nos sentimos compelidos a dar a ele tudo que é nosso. 
Contudo, há aqui um dilema que todos os cristãos atuais devem enfrentar: 
embora a maioria conheça a Deus intelectualmente, poucos o conhecem 
em sua glória. Nossas igrejas tendem a ser santuários da formalidade, e 
não da presença divina. 
 Se somos parte daquele setor do cristianismo que rejeitou o 
ritualismo, simplesmente oferecemos em seu lugar diversos graus de 
informalidade. Mas onde está Deus? Onde está seu ilimitado poder 
criador em nossas reuniões? Quando foi a última vez que nossos pastores 
não puderam pregar por estarem subjugados pela glória de Deus? Era 
assim que Deus se revelava no Antigo Testamento. 
 O povo hebreu sabia que Deus era santo, o que era tanto a virtude 
como o problema daquele povo. Ele era santo demais para que eles, como 
pecadores individuais, o pudessem encarar. Eles o serviram sem ter uma 
relação de amor com ele. Para uma grande maioria dos judeus, suas 
ofertas não nasciam da ânsia de buscar a presença de Deus, mas eram um 
esforço para satisfazer sua justiça inalterável (Hb 2.1,2). 
 O homem comum jamais abordava o próprio Deus, mas trazia suas ofertas obrigatórias ao sacerdote local. Os sacerdotes, por sua vez, tinham 
uma multidão de regulamentos e preparações que tinham de ser 
cumpridas, antes que eles mesmos pudessem abordar a Deus. Havia 
sacrifícios diários, semanais e anuais, ofertas pelo pecado e sacrifícios de 
louvor pelas colheitas, bem como ofertas atribuídas à saúde restaurada. 
Qualquer que fosse a necessidade, quando os sacerdotes abordavam o 
Todo-Poderoso, não podiam se aproximar sem o derramamento de 
sangue ou a oferta de grãos. Eles tinham lavagens, a queima de incenso e 



o recitar de determinadas orações, sendo tudo cumprido de forma precisa, 
com a máxima fidelidade às exigências da lei cerimonial. 
 Para ilustrar ainda mais o entendimento de Deus no Antigo Tes-
tamento, nos é dito em Levítico que os sacerdotes, filhos de Arão, 
trouxeram uma "oferta estranha" ao Senhor. Ao fazerem isso, "saiu fogo 
da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o SENHOR". AO 
confortar Arão, Moisés disse: "Foi isso que o SENHOR disse: Aos que de 
mim se aproximam, santo me mostrarei'". E as Escrituras dizem: "Arão, 
porém, ficou em silêncio" (Lv 10.2,3). Na mente de Arão, a santidade de 
Deus justificava a morte instantânea dos filhos profanos de Arão! 
 Finalmente, o relacionamento entre Deus e os hebreus acabou por 
não ser de amizade; era quase que estritamente uma questão de manter o 
correto ritual e de obediência à lei. Com exceção dos profetas e de um 
punhado de reis, poucos viveram em harmonia com os elevados caminhos 
de Deus. 
 Como cristãos, por meio do sangue de Jesus, Deus abriu caminho 
para que entremos no santo lugar de sua presença (Hb 10.19-22). Para os 
hebreus entretanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar sagrado, 
uma vez por ano, no dia da expiação. Antes que ele entrasse, uma corda 
era amarrada em sua perna e pequenos sinos eram costurados na borda de 
seus vestidos. Desta forma, caso ele morresse repentinamente ou sofresse 
um colapso no santo dos san-tos, o silêncio dos sinos alertaria os outros 
sacerdotes, podendo eles então puxá-lo do lugar sagrado sem violar a lei. 
 O que percebemos no cuidado do sumo sacerdote caracteriza a 
atitude do judeu do Antigo Testamento: ninguém ousava aproxi-mar-se 
da santa e viva presença de Deus sem cumprir a lei nos mínimos detalhes. 
Com o tempo, os judeus pararam de escrever e falar o nome sagrado de 
Deus. Mesmo seu nome era por demais sagrado para ser expresso neste 
mundo. 
 
 
COMPREENDENDO A GRAÇA DE DEUS  

Esta mesma compreensão da santidade de Deus é uma das 
principais razões pelas quais a igreja do primeiro século em Jerusalém era 
tão poderosa. Como judeus, eles conheciam a santidade da lei de Deus. 
Mas como cristãos obtiveram o conhecimento de sua graça; conheceram 



pessoalmente o Cordeiro, o Sacrifício Perfeito, que veio para cumprir as 
exigências da lei. Deus, o mesmo que os judeus adoravam, tomou a forma humana e ofereceu-se a si mesmo pelo pecado! 
 Muitos cristãos em todo o mundo comemoram o perdão dos peca-
dos em Jesus, considerando unicamente sua experiência com Deus. Os 
judeus, que conhecem historicamente a terrível justiça de Deus, ainda 
vivem fora da presença divina, porque não compreenderam o perdão de pecados em Cristo. Porém, é a união de ambas as verdades que produz poder em nossas vidas e nos permite entrar na realidade de Deus. 
 Abraão estava a ponto de sacrificar a Deus seu amado filho Isaque. 
(Lembre-se, qualquer um que tenha visto Deus como ele é de bom grado 
lhe oferece tudo o que tem.) Quando eles subiam a montanha, Abraão 
falou profeticamente. Ele disse: "Deus mesmo há de prover o cordeiro 
para o holocausto" (Gn 22.8). Ainda que estejamos dispostos a dar a Deus 
tudo o que temos, devemos lembrar que esse tudo não é suficiente. Deus 
deu seu próprio Filho, o cordeiro perfeito, como acesso a ele. 
 São muitas as ocasiões em que nos sentimos indignos, quando 
queremos escapar da pessoa de Deus. Nestas horas, a última coisa que 
queremos é encarar a Deus em sua santidade. Mas, do meio de nossa indignidade, vamos clamar ao Senhor. Nós podemos escapar para Deus 
pelo perdão. 
 Quando João Batista viu Jesus, ele disse a seus discípulos: "Vejam! E o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo!" (Jo 1.29). O Cordeiro de 
Deus não levou embora somente os pecados do mundo, mas também os seus pecadosl O sacrifício de Cristo é muito mais do que todos os touros e 
carneiros jamais oferecidos através dos tempos; ele satisfaz perfeitamente 
as exigências da santa justiça de Deus. E enquanto o sumo sacerdote se 
aproximava com temor e terror, nós podemos nos aproximar 
confiantemente por causa do sangue de Cristo, tão grande e completo é o 
sacrifício provido por Deus (Hb 4.16)!  
 A justiça da lei de Deus é santa, mas o sacrifício do Filho de Deus é 
ainda mais santo, pois "a misericórdia triunfa sobre o juízo" (Tg 2.13)! O 
Senhor, que preencheu o templo de Salomão com a sua presença, preencherá, e está preenchendo, seu povo hoje! Nós temos o inesgotável 
sacrifício em pessoa assentado sobre o trono da graça; é ele mesmo que 
nos chama para que o sigamos com ousadia ! Portanto, entre em sua glória 
pelo sangue do Cordeiro! Deixe Jesus limpar seu coração de todos os 



pecados! Pois nosso objetivo é viver na presença do mesmo Deus santo 
que apareceu em glória aos hebreus! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TERCEIRA PARTE 
 
  

O poder de Deus em uma vida santa 
  

Há poder na santidade. Jesus era santo e 
cheio de poder. Paulo era santo e cheio 
de poder. Pedro e João eram santos e 
cheios de poder. Tomem cuidado com 

aqueles que possuem a figura da 
santidade, mas negam o seu poder. Uma 
vida santa é uma vida cheia de poder. 
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A santidade precede o poder 
 
 

Muitos cristãos procuram atalhos para o poder de Deus. Tentar utilizar atalhos é tornar-se, na melhor das hipóteses, frustrado; na pior, um falso mestre ou profeta. Escute atentamente: há enorme poder para nós em Deus, mas não sem santidade. A santidade precede o poder.  
 

QUANDO JOÃO BATISTA ENCONTROU JESUS  
Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, 
porém, tentou impedi-lo, dizendo: "Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens 
a mim"? Respondeu Jesus: "Deixe assim por enquanto; convém que assim 
façamos, para cumprir toda a justiça". E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu, e ele viu o 
Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma 
voz dos céus disse: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado" (Mt 
3.13-17). 
 Vamos entender este profeta, João Batista. De acordo com as 

Escrituras, João era cheio do Espírito Santo "desde antes do seu 
nascimento" (Lc 1.15-17). Também foi dito que sua vinda seria no espírito 
e no poder de Elias. Historiadores dizem que o penetrante e intransigente 
ministério de João levou mais de um milhão de pessoas ao 
arrependimento. Enormes multidões deixavam suas cidades e seus 
povoados em direção ao deserto para ouvir o profeta e ser batizados para 
arrependimento, na preparação para o Reino de Deus. 
 Somente Jesus conhecia o estado arruinado do coração humano 
com mais exatidão do que João. Nenhum tipo de pessoa escapava do 
julgamento de João Batista: soldados e reis, pecadores e líderes religiosos 
eram todos trazidos para o "vale da decisão". O batismo de João era mais 



do que uma simples imersão em água. Ele exigia uma confissão pública 
dos pecados, bem como produzia a virtude (Mt 3.6,8). 
 Jesus testificou que João era "mais que um profeta". Ele disse que, 
entre aqueles nascidos de mulher, "não surgiu ninguém maior do que João 
Batista" (Mt 11.9-11). João era um "profeta vidente", o que significa que ele tinha uma clara visão do reino espiritual. Ele testificou dizendo: "Eu vi o 
Espírito descer dos céus como pomba" (Jo 1.32). Ele viu a "ira que se 
aproxima" (Mt 3.7). Ele testemunhou "o Reino dos céus" (Mt 3.2). A João 
foram revelados os segredos do coração do homem. Sua visão penetrou o 
verniz dos fariseus de boa fama; em suas almas ele viu uma "raça de 
víboras" (Mt 3.7). Entenda algo sobre os profetas: eles estão cientes de 
coisas que ainda estão ocultas aos homens. 
 Mas quando Jesus veio para ser batizado, antes que os céus se 
abrissem e o Espírito Santo descesse, João viu algo que era impressionante 
mesmo para seu padrão de virtude. Ele contemplou o coração de Jesus e não viu nenhum pecado, nenhuma mentira, nenhuma luxúria. João viu um tal 
nível de santidade que, sem saber que estava contemplando o Messias, 
expressou-se maravilhado: "Eu preciso ser batizado por ti" (Mt 3.14). 
 Jesus, como o "Cordeiro de Deus" (Jo 1.35,36), era sem mancha alguma. Isto é exatamente o que o profeta contemplou em Jesus: imaculada 
pureza de coração. A virtude de Cristo tirou o fôlego de João! A poderosa 
emanação daquela pureza interna conscientizou João de suas necessidades 
de forma imediata. Quando João viu Jesus ele descobriu um nível de 
virtude que era maior e mais puro que o dele próprio. Este grande profeta 
olhou dentro do coração de Jesus, e no esplendor da santidade de Cristo 
clamou: "Eu preciso" (Mt 3.14). 
 E assim é conosco. Cada vez que vemos Jesus, cada sucessiva reve-
lação da sua pureza torna a nossa necessidade mais evidente. À medida 
que a santidade de Cristo surge perante nós, não podemos evitar repetir o mesmo clamor de João Batista: "Eu preciso ser batizado por ti!". 
 Contudo, no início da nossa caminhada, abraçamos a vida com 
nossas próprias forças, confiando em nossas próprias habilidades para 
alcançarmos sucesso e realização. Sim, nós nos voltamos para Deus, mas 
principalmente em tempos de sofrimento ou provação. Mas, conforme o 
Senhor vai nos dando maturidade, o que uma vez consideramos força 
descobrimos na prática ser mais ilusório, e consequentemente uma 
fraqueza mais perigosa. Nosso orgulho e autoconfiança nos mantêm 



afastados do auxílio de Deus; o clamor ile nossas muitas ideias e desejos 
afogam o sussurro da ainda baixa voz do Senhor. De fato, perante os olhos 
de Deus o mais bem-sucedido dos homens é ainda "miserável, indigno de 
compaixão, pobre, cego e nu" (Ap 3.17). 
 Com o tempo, descobrimos que toda verdadeira força, toda ver-
dadeira eficácia — sim, mesmo nossa própria santidade — se inicia com a 
descoberta da nossa necessidade. Nosso desenvolvimento é mais fraco, 
tornamo-nos menos confiantes em nossas habilidades. A medida que a casca exterior de superioridade espiritual se esfarela, o próprio Jesus se 
torna a resposta de Deus a todo homem que clama por santidade e poder 
em sua caminhada. 
 Nós podemos achar que temos dons espirituais, podemos presumir 
que somos santos, podemos exultar com sucessos humanos; mas até que 
tenhamos visto a Cristo e abandonado a confiança em nossa altivez 
espiritual, tudo que poderemos ter, na melhor das hipóteses, é religião. 
 Sim, vamos agarrar esta verdade com as duas mãos, sem jamais a 
deixarmos escapar! O próprio Jesus é nossa fonte de santidade! Somos 
bastante ávidos de fazer algo por ele, contanto que não tenhamos de 
mudar por dentro! Deus não precisa do que podemos fazer, ele quer o que 
nós somos. Ele quer nos fazer povo santo. Não fiquemos ansiosos neste 
processo. Vamos permitir que ele faça o profundo trabalho interno de 
preparação. Jesus viveu trinta anos de forma pura e sem pecado, antes que 
realizasse um ato de poder! Seu objetivo não era fazer algum grande 
trabalho, mas agradar o Senhor com uma vida santa! 
 
 
 Ouça-me! O objetivo igualmente não é nos tornarmos poderosos, mas sim santos na presença de Cristo. Deus prometeu derramar poder sobre 
aqueles que ele tornasse santos primeiramente. Você quer que seu cristianismo 
seja eficiente? Então busque a Jesus como seu padrão e fonte de santidade. 
Você quer ver o poder de Deus em sua vida? Então procure conhecer a 
pureza do coração de Cristo. Se vamos nos tornar o povo a quem Deus 
chamou seu, devemos crescer em santidade. Um cristão maduro será tão 
santo quanto cheio de poder, porém a santidade precede o poder. 
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Mantendo seu caminho puro 
 

As Escrituras nos dizem que o Senhor é nosso guardião. Sermos guardados por ele, entretanto, não significa que não enfrentaremos tentações, pois mesmo Jesus foi tentado. Mais exatamente, é no meio de provações e tentações que Deus nos guarda. E a forma pela qual ele nos guarda é por meio da sua palavra. Portanto, se desejamos ser santos, devemos conhecer intimamente a pessoa que a Bíblia chama de A Palavra.  
 

GUARDANDO A PALAVRA NO CORAÇÃO  
Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com 
a tua palavra. Eu te busco de todo o coração; não permitas que eu me 
desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não 
pecar contra ti (Sl 119.9-11).   A pergunta não é: "Como pode o jovem se tornar puro?", como se a 

pureza de coração fosse impossível para um jovem. Em vez disso, a 
pergunta deve ser: "Como pode o jovem manter pura a sua condu-ta"? 
Pureza de coração pode ser alcançada e mantida se nós permane-cermos 
em companhia da palavra de Deus. 
 Não importando qual possa ser a nossa idade, nós mantemos nos-sa 
conduta pura "vivendo de acordo com a tua palavra [de Deus] [...] [a qual] 
guardei no coração" (Sl 119.9-11). Há um lugar além do conhecimento de 
uns poucos versículos bíblicos, um lugar em que a palavra viva de Deus 
se torna nossa mais valiosa posse. Guardar a palavra no coração é amá-la, 
mesmo que ela penetre "até o ponto de dividir alma e espírito" (Hb 4.12). 
 Esconder a palavra é permanecer totalmente vulnerável, mesmo 
quando ela julga "os pensamentos e intenções do coração" (Hb 4.12). Ela 



expõe nossos motivos. E a lâmpada do Espírito que derrama luz sobre a 
escuridão em nossos corações. Ela nos liberta das cadeias do pecado 
oculto. Ela fere, mas também cura, penetrando profundamente no âmago 
de nosso ser. A palavra do Senhor, juntamente com o Espírito Santo, é o 
veículo de nossa transformação na imagem de Cristo. A santidade chega 
para aquele cujo maior tesouro é a palavra. 
 
 
A PALAVRA É DEUS 
 Muitos lêem as Escrituras simplesmente para reforçar suas crenças 
atuais. Embora leiam toda a Bíblia, suas mentes somente enxergam deter-
minadas doutrinas. Em vez de crerem no que lêem, somente lêem aquilo 
em que já acreditam. Eles raramente acham novas verdades na Palavra. 
Os batistas a vêem a partir de sua própria perspectiva, pentecostais e 
carismáticos a partir da sua, ao passo que católicos e outras denominações 
frequentemente possuem ênfases completamente diferentes. Da mesma 
forma que os judeus foram "batizados em Moisés" (lCo 10.2), cristãos são 
frequentemente batizados em suas denominações. Quando eles já estão 
totalmente doutrinados, suas mentes acham-se imersas em uma piscina de 
ensinamentos tal, que os deixa mais conformados à imagem de sua 
denominação do que à semelhança de Cristo. 
 Mas se nós desejamos crescer à semelhança de Cristo, devemos ser 
batizados no Espírito de Cristo, não no espírito do ponto de vista de uma 
denominação em particular. Quando alguém é batizado em Cristo, seu 
espírito é realmente revestido dele (Gl 3.27). É a imagem de Cristo em 
santidade e poder que um verdadeiro discípulo busca. 
 Não podemos simplesmente nos contaminar com mais ou menos 
doze versículos bíblicos especiais que meramente nos "salvam", nos 
 
deixando imunes à plenitude de Deus! Você é um discípulo de Jesus 
Cristo; a realidade do reino de Deus é encontrada ao se combinar o 
significado de todos os ensinamentos de Jesus. Portanto, você deve 
guardar no coração toda palavra! 
 A Palavra é Deus. As Escrituras não são Deus, mas o Espírito que 
sussurra através das palavras é Deus. E seu Espírito Santo deveria ser 
honrado como Deus. Portanto, quando buscar ao Senhor, coloque sua 



Bíblia ao pé da cama e ajoelhe quando ler: você não está procu-rando 
encontrar-se com o Todo-Poderoso? Ore para não ler de forma 
simplesmente intelectual. Melhor ainda: peça ao Espírito Santo para lalar 
ao seu coração pela Palavra. 
 Para ser um verdadeiro discípulo, você deve tremer quando Deus 
falar (Is 66.2). Prepare seu coração com reverência e adoração. Quando se 
ajoelhar humildemente perante o Senhor, a Palavra será enxertada em sua 
alma, tornando-se efetivamente parte de sua natureza (Tg 1.21).  
 Porém, não leia somente para reforçar as doutrinas firmadas em seu 
coração, ainda que elas possam ser de valor. Esteja preparado para to-mar 
notas e escrever tudo o que o Espírito diz, estando sempre atento, pois é o 
Espírito vivificante, e não a letra, que traz a vida (2Co 3.6).  
 Leia com uma atitude de aceitação, humildade e arrependimento. 
Mesmo quando não for capaz de obedecer totalmente à Palavra, guarde-a, 
mantendo-a em seu coração. É bem aqui que a maioria das pessoas cai repentinamente. Pois se a orientação lhes parecer impossível ou ilógica 
perante suas mentes, elas a desprezam. Mas Jesus disse: "Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama" (Jo 14.21). 
Muitas vezes, antes de ser capaz de obedecer à Palavra, você deve obrigar-se a 
guardá-la. Deus é quem efetua em você "tanto o querer quanto o rea-lizar" 
(Fp 2.13). Primeiro Deus faz você querer, então ele o capacita. 
 Neste processo, deixe a Palavra penetrar em você, deixe-a crucificá-
lo. Sofra com ela, mas não a deixe ir embora. Observe todas as orien-
tações da Bíblia, cada "tu serás" como uma promessa que Deus irá cumprir 
em sua vida se você conservar firmemente a sua palavra. E à medida que 
conservar a Palavra, guardando os mandamentos em seu coração, a 
própria Palavra irá operar eficazmente em você, trazendo graça e 
transformação da sua fé conforme você crê. 
 
 Cada um de nós precisa estocar em sua mente o máximo que puder 
da Bíblia. Durante os primeiros dez anos de minha caminhada com Deus, 
eu começava meu estudo diário lendo cinco capítulos do Pentateuco (os 
cinco primeiros livros da Bíblia). Então lia em voz alta cinco salmos, 
tentando expressar em minha leitura a emoção e a fé do salmista. Logo 
depois estudava atentamente um dos capítulos de Provérbios e três 
capítulos dos livros dos profetas. Então lia três capítulos em uma das 
cartas do Novo Testamento, finalizando com um capítulo dos evangelhos. 



No todo, eu estudava cerca de dezoito capítulos ao dia. Ler desta forma 
me mantinha equilibrado entre as várias verdades da Bíblia. 
 Talvez você não possa ler tanto assim, mas lendo apenas quatro 
capítulos por dia você completará a Bíblia em menos de um ano. Seja qual 
for a abordagem escolhida, combine o Antigo e o Novo Testamento em 
sua busca. Você poderia manter o meu padrão diligentemente até que o 
Espírito Santo começasse a falar, ou "sussurrar", através das Escrituras. 
Quando o Espírito falou, eu o honrei seguindo suas orientações e sendo 
cuidadoso ao escrever tudo que ele ensinou. No dia seguinte eu reiniciava 
seguindo o mesmo padrão e me ajoelhando perante a Palavra, dando 
prosseguimento ao meu estudo de onde tinha parado. 
 Leve um bloco e uma caneta o tempo todo. À noite, ponha seu 
caderno ao lado de sua cama, pois Deus falará com aqueles que ama mesmo durante o sono. Somos chamados para permanecer nele, e não 
somente para visitá-lo. 
 Finalmente, você deverá se entregar totalmente às palavras de Je-
sus. Os evangelhos devem ter preeminência sobre todos os outros livros 
da Bíblia. Os cristãos pregam Paulo ou outro dos apóstolos mais 
frequentemente que Jesus. Paulo ainda ensina: "Habite ricamente em 
vocês a palavra de Cristo"(Cl 3.16). Foi a palavra de Cristo que 
transformou todos os apóstolos. O apóstolo João ensinou: "Todo aquele 
que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus" 
(2Jo 1.9). 
 Somos chamados a permanecer no ensinamento de Cristo! Apesar 
disso, os cristãos têm normalmente dispensado pouco tempo às palavras 
de Cristo, optando por ler a respeito dele, em vez de habitar nele. Temos 
livros "práticos" para cada faceta da vida. Somos levados a acreditar que ler livros é a essência do cristianismo! Estamos sempre aprendendo, mas 
nunca chegando ao conhecimento da verdade (2Tm 3.7). Meus queridos, a 
verdade está em Jesus (Ef 4.21). 
 Portanto, devemos aprender a permanecer nos ensinamentos de 
Cristo, mesmo quando prosseguimos estudando o restante das Escrituras. 
Somente Jesus morreu por nossos pecados; nossa busca por ele deve se 
tornar o único objetivo de nosso esforço espiritual. 
 Você deve desenvolver um ouvido tal que o Espírito possa falar-lhe 
em qualquer lugar sobre qualquer coisa. Honre-o e ele irá honrá-lo. 



Mantenha a Palavra em seu coração e ele o consolidará em santidade 
perante Deus. Ele manterá sua conduta pura. 
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O Espírito Santo da verdade 
 

A santificação não vem automaticamente. 
Somos orientados a orar, pois "sem santidade 
ninguém verá o Senhor" (Hb 12.14). Devemos 
orar por santidade. Sem buscar seriamente a 

santificação, ninguém verá o Senhor. Devemos 
considerar as palavras de Jesus: "Bem- 

aventurados os puros de coração, 
pois verão a Deus" (Mt 5.8). 

  
 
O PROCESSO DA SANTIFICAÇÃO 
 O pecado nos veste com uma capa de engano. Portanto, o primeiro 
estágio para alcançarmos a santidade envolve a exposição do nosso 
coração à verdade e a eliminação das mentiras que estão dentro dele. Este 
processo de santificação é realizado pelo Espírito Santo, e a forma pela 
qual o Espírito nos santifica é a verdade. Uma vez que o Espírito tenha 
vencido o poder do engano em nossa vida, ele poderá vencer o poder do 
pecado. 
 Jesus descreveu aqueles que frutificam no reino de Deus como os 
que, tendo um "coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão 
fruto, com perseverança" (Lc 8.15). A primeira virtude necessária para a frutificação é um coração honesto. Pois sem amor pela verdade, nenhuma área de nossa vida pode ser acertada. 
 A Bíblia nos adverte que o pecado é enganoso (Hb 3.13). Se antes de 
uma pessoa pecar ela pudesse expor seus pensamentos em uma 
 
tela, toda a sequência de raciocínios e conclusões — a descida em direção 
ao engano — seria absolutamente visível. Mas o processo do engano não é 



visível. A mentira do inimigo invade nossa mente através de sussurros, e não aos gritos; anda nas trevas, não na luz. 
 Desta forma, devemos vigilantemente levar "cativo todo o pensa-
mento, para torná-lo obediente a Cristo" (2Co 10.5). Se pretendemos 
identificar a voz da iniquidade, devemos reconhecer sua mentira quando 
ela diz: "Seu pecado não é tão mau". Pois o pecado afunda a mente em 
uma nuvem de desculpas e ocultações ao procurai' manter-se vivo. Ele 
deforma e distorce a verdade e, sem planos de arrependimento, cal-
mamente nos tranquiliza: "Deus compreende, ele jamais me julgará". 
 Se um pecado embaraçoso quase for exposto cm virtude das 
circunstâncias, nós agradecemos a Deus que nosso problema oculto tenha 
permanecido assim. Provavelmente, entretanto, não foi I )eus que 
manteve o pecado oculto; foi o diabo. A postura do céu em relação ao 
pecado é simples. Somos claramente orientados: "confessem seus pecados 
uns aos outros" (Tg 5.16); devemos ter a posição de renunciar "aos 
procedimentos secretos e vergonhosos" (2Co 4.2). A confissão c a 
exposição trazem o pecado para a luz. Estas atitudes derrotam o poder do 
engano. 
 
 
VOCÊ É ESCRAVO DO PECADO?  

"E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará". Eles lhe responderam: "Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. 
Como você pode dizer que seremos livres?" Jesus respondeu: "Digo-lhes a 
verdade: Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado" (Jo 8.32-34). 
  O pecado é escravidão. Quando Lincoln libertou os escravos 

americanos, muitos continuaram a viver em cativeiro porque ignoravam a 
sua liberdade. Eles eram legalmente livres, mas seus antigos mestres os 
ludibriavam. Deste modo, muitos permaneceram em sujeição. Da mesma 
forma, o pecado tenta nos enganar para permanecer, pois o sangue de 
Jesus nos tornou legalmente livres. Fomos resgatados da escravidão para a 
liberdade. 
 
 As Escrituras nos alertam sobre aqueles que "rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar" (2Ts 2.10). Salvação não é um ritual religioso; é a experiência cie ser salvo de algo que de outra forma nos destruiria. 



Verdadeiramente, Jesus veio para "salvar o seu povo dos seus pecados" 
(Mt 1.21). A "liberdade" que nos vem ao conhecermos a verdade é libertação do pecado e de suas consequências (]o 8.31-34).  
 Para aqueles que não amam a verdade, Deus permite que uma 
"influência enganadora" (grego: "operação do erro") venha " a fim de que 
creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na 
verdade, mas tiveram prazer na injustiça" (2Ts 2.11,12). Cada área de sua 
vida que não estiver sendo governada pela verdade terá como sua 
substituta uma "operação do erro". 
 Se você é escravo da luxúria sexual, seu pensamento e consequente 
comportamento serão cheios de segredo e condenação, o que é uma 
operação do erro em sua vida. Você pode parecer saudável externamente, 
mas sua mente está toldada por uma influência enganadora na área do 
seu pecado. Se você é um escravo do terror, seus pensamentos e atos 
ocorrem em constante estado de vigilância contra uma calamidade. Esta vigilância é uma operação do erro. Se você é um escravo do seu apetite, 
seus muitos passeios à despensa, bem como as mentiras que diz aos 
outros sobre o seu "metabolismo", são uma ilusão. 
 Deus permite este estado de espírito desgastado, em virtude de 
nossa obstinada recusa tanto em amar a verdade como em ser salvo. Cada 
área de nossa vida controlada pelo pecado é uma parte de nossa alma 
sujeita ao engano. 
 Lemos anteriormente que as pessoas "tiveram prazer na injustiça" 
(2Ts 2.12). Em quase todos os pecados há prazer suficiente para torná-los atraentes. Se não houvesse prazer no pecado, somente os mentalmente debilitados 
o cometeriam, pois no pecado também se encontra a morte. E o lado prazeroso 
do pecado que nos ludibria. Pois o que é a luxúria, senão a perversão do 
prazer? Se queremos experimentar a verdadeira salvação, devemos desejar a verdade acima do prazer, pois é nossa própria luxúria e 
satisfação que nos iludem. Contudo, a verdade não é inimiga do prazer, 
mas da perversão. 
 
 
 Cada vez que você se arrepende de um pecado, uma mentira que 
um dia controlou sua vida é rompida. Porém, se você tem prazer na 
injustiça, não aceitando a bondade de Deus que o leva ao arrependimento, 



Deus acabará por entregá-lo ao engano que sua rebelião procura. E por 
isso que Jesus nos ensinou a orar: "E não nos deixe cair em tentação, mas 
livra-nos do mal" (Mt 6.13). Deus não tenta o homem com o pecado. Tanto a tentação como o mal são inerentes à nossa velha natureza. Se continuamos, obstinadamente, a recusar-nos a nos arrepender de um pecado, Deus nos entrega àquilo que nos recusamos a renunciar. 
 Provérbios 29.1 nos adverte: "Quem insiste no erro depois de muita 
repreensão, será destruído, sem aviso e irremediavelmente". Paulo 
também nos alerta sobre aqueles que "Deus |...| entregou [...] segundo os 
desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo 
entre si". Por quê? Porque "trocaram a verdade de Deus pela mentira" (Rm 
1.24,25). Todo o pecado é unia troca da verdade de Deus pela mentira. 
 Consequentemente, quanto mais verdadeira uma pessoa se torna 
consigo mesma e com Deus, mais ela é liberta do "engano do pecado" (Hb 
3.13), permitindo que surja a retidão. 
 
 
TORNANDO-SE IRREPREENSÍVEL  "Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas; são imaculados" 
(Ap 14.5). 

 Tornar-se imaculado, ou irrepreensível, é estar livre da falsidade; é 
ser liberto do pecado e do engano que o protege. Todavia, este processo 
de libertação não é alcançado se não estamos realmente comprometidos 
com o Senhor Jesus. Devemos nos dedicar ao caminho da verdade. De 
fato, cada um de nós foi condicionado por décadas de incredulidade, 
medo e uma imaginação desenfreada, que reforça o engano. 
 Os cristãos, que tendem a presumir de forma automática que são os 
"escolhidos de Deus", asseguram a si mesmos que não é possível serem enganados. Este mesmo pensamento: "Eu não posso ser enganado" é um 
engano em si! Vamos ser humildes, e não pressupor que chamado de Deus e escolha de Deus são a mesma coisa. "Muitos são 
 
 
chamados", ensinou Jesus, "mas poucos são escolhidos" (Mt 22.14). Muitos 
testes aguardam os que são chamados antes que sejam equipados por 



Deus e se tornem seus escolhidos. Ser liberto do engano não é o último 
destes testes. 
 Veja bem, nossa mente natural foi moldada em um mundo onde o 
conceito de honestidade deve ser impingido por força de lei. Em nosso 
mundo, a parcialidade dos meios de comunicação distorce os fatos 
intencionalmente: anunciantes prometem o impossível, e as pessoas 
permanecem encantadas no mundo de fantasia dos filmes e dos livros. A 
mentira está em toda parte. Devemos aceitar a possibilidade de que, 
mesmo naqueles itens dos quais estamos seguros, pode ainda haver 
elementos enganosos. 
 Não percebemos isso, mas precisamos de revelação para conhecer a 
verdade! Pessoas que aparentam ser boas, agradáveis e acolhedoras 
demonstram depois ser más, cruéis e enganosas. Devemos admitir que da 
mesma forma tentamos frequentemente aparentar ser melhores do que 
realmente somos. 
 Esse esforço em parecermos de um jeito, enquanto internamente 
somos de outro, criou um mundo onde a verdade não é evidente, onde 
coisas que são claramente visíveis para alguns podem ser invisíveis para 
outros. Logo, o engano e a confusão preenchem este mundo de forma que, 
para que possamos discernir o que é certo, as Escrituras nos orientam a 
"buscar", "amar" e "comprar a verdade" (Pv 2.1-5; 2Ts 2.10; Pv 23.23). 
 Jesus orou: "Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade" (Jo 
17.17). Ele estava dizendo: "Pai, purifica-os das mentiras e das ilusões 
desta era por meio de tua palavra penetrante". Na carta aos Efésios, Paulo 
nos diz que Cristo santifica a igreja purificando-a "pelo lavar da água 
mediante a palavra para apresentá-la [...] santa e inculpável" (Ef 5.26,27). 
Então, abraçar a verdade e permitir que a Palavra da verdade faça seu 
trabalho de santificação, limpeza e purificação em nossa vida é o processo 
mediante o qual nos tornamos santos. Amar a verdade é o princípio da 
libertação do pecado. 
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O arrependimento e o caminho  

que Deus considera santo 
 

 Não despreze o arrependimento. Cada período  de substancial crescimento espiritual em nossa  caminhada com Deus irá deslanchar a partir de  um momento de profundo arrependimento.   
GUARDANDO O ARREPENDIMENTO  

A fé é essencial para se alcançar pureza de coração. Por este motivo, 
você deve crer que a santidade é possível, ou jamais tentará alcançá-la. 
Porém, sem arrependimento, a fé é mantida refém da ilegalidade do 
pecado. Deus não irá auxiliar a fé de um homem pecador, a menos que 
este homem esteja arrependido. Tiago nos diz que "a oração de um justo é 
poderosa e eficaz" (Tg 5.16). O arrependimento prepara o coração para a 
retidão e libera o poder da fé em direção a Deus. 
 Há um erro sério em nosso entendimento do pecado. Certos comentaristas bíblicos têm, vez por outra, declarado que pecado nas 
Escrituras gregas é meramente "errar o alvo". Embora este seja o 
significado da palavra grega para pecado, devemos notar que Jesus não 
era grego, não tendo nem mesmo falado ou ensinado em grego. O 
vocabulário filosófico grego não possui uma palavra para o pecado. "Errar 
o alvo" foi o termo cunhado para definir o uso mais amplo da palavra, 
mas foi lamentavelmente inadequado ao definir as consequências do 
pecado. "Pois o salário do pecado é a morte" (Rm 6.23) não se refere 
simplesmente a "errar o alvo". 
 O Antigo Testamento hebreu é muito mais ilustrativo em suas 
definições de pecado, e está muito mais próximo do que Jesus efeti-
vamente ensinou e falou. Para os judeus, o pecado era "awen", o que 



significava falta de valores morais, ou fardo penoso, ou dificuldade; 
"amal" significava mal, confusão, desgraça, dano, sofrimento, per-
versidade; "awon" significava deformado, pervertido, torto. Outra 
palavra, "chata", tinha em uma de três definições a expressão "errar o 
alvo"; entretanto "errar o alvo" é nitidamente uma definição obscura e fora 
do contexto dos ensinamentos de Jesus a respeito do pecado. 
 Quando examinamos o contexto inteiro referente à atitude de Cristo 
em relação ao pecado, podemos ver que este era muito pior do que 
somente uma "tentativa fracassada". Na verdade, em referência ao pecado, 
Jesus falou: "Eu lhes digo [...] se não se arrependerem, todos vocês 
também perecerão" (Lc 13.3). Com respeito ao pecado e ao reino de Deus, 
ele declarou: "E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar 
no Reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado 
no inferno" (Mc 9.47). 
 Jesus disse que um olhar que fica a vagar, adulterando, pode mantê-lo afastado do céu. Por que pagar um valor tão alto por um prazer tão ordinário? Veja bem, pecar não é simplesmente perder o alvo, é perder o Reino! E viver na morte quando podíamos viver na vida! 
 O propósito desta mensagem é levar-nos além de simplesmente nos sentirmos mal por pecar. Deus quer nos conduzir a uma.postura de 
arrependimento que nos leva a ele insistentemente, até que os frutos da 
retidão floresçam em nossa vida. 
 A Bíblia nos diz que, antes do início do ministério de Jesus, "surgiu 
um homem enviado por Deus, chamado João" (Jo 1.6). João Batista foi 
enviado por Deus. Seu batismo de arrependimento não foi o último evento da Antiga Aliança a ser completado; foi o primeiro evento, a base 
da Nova Aliança. João foi enviado por Deus como anunciador do mi-
nistério de Cristo. Seu único propósito era imergir Israel em uma posição 
de arrependimento (At 19.4). Ele foi chamdo para ir antes de Cristo. Sua 
tarefa era "preparar o caminho para o Senhor" (Mc 1.2-14). 
  O arrependimento sempre precede o surgimento do Cristo vivo na vida de 
uma pessoa. "Preparar" é o propósito do arrependimento. Tenhamos 
certeza de que compreendemos: o arrependimento de João não deixou o homem simplesmente pesaroso, deixou o homem pronto. 



 Arrepender-se verdadeiramente é revolver o solo do coração para 
um novo plantio de conceitos e diretrizes. E um aspecto vital na esfera 
global da maturidade espiritual. Para mudar de fato a mente, leva-se 
tempo e esforço. A orientação de João aos judeus era: "Dêem fruto que 
mostre o arrependimento!" (Mt 3.8). 
 Vamos também observar que o arrependimento não termina até 
que tenha dado fruto. Efetivamente João estava dizendo: "Não deixe de 
dar as costas ao orgulho, até que você se deleite na humildade. Continue a 
se arrepender do seu egoísmo, até que o amor seja natural para você. Não 
deixe de lamentar suas impurezas até que você seja puro". Ele exigiu que 
o homem mantivesse o arrependimento até que o fruto se manifestasse. E 
se você está determinado a ser santo, continuará em arrependimento até 
que seja santo. 
 O apóstolo João nos diz que, "se confessarmos os nossos pecados, 
ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça" (1Jo 1.9). Não se esconda de seus pecados; antes, confesse-os. A 
graça de Deus e o sacrifício de seu Filho são suficientes para cobrir e 
perdoar todo e qualquer pecado, mas nós devemos pedir perdão. De-
vemos nos humilhar e, em nosso coração, nos submeter novamente a 
Deus. Seja honesto a respeito de seu pecado e ele irá limpá-lo . 
 Uma exortação: persista em seu arrependimento, sem nunca du-
vidar da generosidade da misericórdia de Deus. Se Deus nos orienta a 
perdoar incondicionalmente àqueles que pecam contra nós (Mt 18.21,22), 
saiba que Deus não exige de nós mais do que requer de si mesmo. Se você 
peca 490 vezes em um dia, clame a ele por perdão cada vez que pecar. Ele 
irá não só perdoá-lo como limpá-lo dos efeitos do pecado. 
 Durante um período em minha vida eu repetidamente tropecei no 
mesmo problema. Afligido e duvidando em meu coração, clamei: "Senhor, 
por quanto tempo ainda vais me sustentar"? Em um lampejo de graça e verdade, ele respondeu: “Até que eu tenha te aperfeiçoado”. 
 
 As Escrituras nos dizem que "as advertências da disciplina são o 
caminho que conduz à vida" (Pv 6.23). Isto não é incômodo; exceto para aqueles que recusam a correção. O caminho da repreensão é o caminho da 
vida! Jesus disse: "Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se" (Ap 3.19). Não é a cólera de Deus que nos fala de 



arrependimento, é sua benevolência. Foi-nos prometido: "aquele que começou 
boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus" (Fp 1.6). 
Enquanto desejarmos ser como Cristo, a repreensão divina será uma porta 
para sua presença. 
 Se, entretanto, você se horroriza perante a palavra "arrependimen-
to", é por que não quer mudar. Você precisa desta mensagem. Quando a 
idéia de arrependimento não está envolta em imagens deprimentes de 
roupa de saco e lágrimas, quando a correção inspira regozijo e 
exclamações de louvor à graça de Deus, saiba que seu espírito se tornou 
verdadeiramente puro. E neste ponto que você está andando no caminho 
que Deus considera santo. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUARTA PARTE 
 
 

Fugindo do engano 
 

Vamos fazer uma pergunta a nós mesmos: estamos simplesmente buscando ser "salvos", ou buscamos ser como Jesus? Se nossa salvação não estiver focalizada sobre o objetivo de nos tornarmos semelhantes a Cristo, cairemos rapidamente em obras mortas e enganos vazios. Nossa salvação é uma pessoa: o Senhor Jesus Cristo! E é o fato de sermos moldados à sua imagem que nos salva e nos faz santos. 
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Cuidado: é fácil fingir uma vida em Cristo! 
 

Nossa experiência no cristianismo deve ir além  de ser mais uma interpretação bíblica; deve se expandir até que nossa fé em Jesus e nosso amor por ele se tornem um facho de luz  que nos encaminhem à sua presença presença.  
 
PROVEM TODAS AS COISAS  "Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom" 
(1Ts 5.21). Você compraria um carro sem dirigi-lo? Você compraria uma 
casa sem ver o seu aspecto? Claro que não! Apesar disso, muitos de nós 
aceitamos vários "planos de salvação" que não nos salvam realmente da 
aflição do inferno. Apesar do fato de Jesus ter vindo para nos dar vida em 
abundância, permanecemos doentes, pecadores e egoístas. Um carro pode 
possuir boa aparência, entretanto, se ele não puder nos levar pela cidade, 
não devemos confiar que nos levará pelo país. 
 Da mesma forma, se nosso cristianismo não funciona nesta vida, 
onde podemos testá-lo, é imprudência esperar que ele possa nos levar à 
eternidade, pois, se falharmos na prova, sofreremos separação eterna de Deus. 
 Entretanto, não quero insinuar que, a menos que entendamos todas 
as doutrinas da forma correta e façamos todas as interpretações de forma 
perfeita, teremos a nossa entrada no céu recusada. Cristianismo é mais 
uma questão do coração do que mental; é mais o amadurecimento do amor do que conhecimento. Testar a verdade não é 
 realizar uma busca intelectual, mas verificar se você está sendo atraído, semana após semana, a conhecer e amar Jesus Cristo. 
 Ao mesmo tempo, não devemos ter medo de testar aquilo em que 
acreditamos. Paulo diz: "Examinem-se [...] provem-sc a si mesmos. Não 



percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido 
reprovados" (2Co 13.5)! 
 O poder e a pessoa de Jesus Cristo estão em nós; crer nele é tornar-
se a cada dia mais e mais semelhante a ele. Como está escrito, "neste mun-
do somos como ele" (1Jo 4.17). Porém, se temos sido ensinados a acreditar 
que o reino de Deus e o próprio cristianismo não devem necessariamente 
funcionar, ou se a ausência de santidade e poder não nos perturba, há um 
grave erro em nosso conceito da verdade. 
 Devemos buscar as respostas para três questões muito importantes. Primeiro: minha fé é eficaz? Não considere esta questão de forma 
superficial. Pergunte honestamente a si mesmo se suas orações têm sido 
ouvidas e se sua vida tem sido separada para I )cus. 
 Segundo: se as doutrinas seguidas por mim não funcionam, por que isso 
acontece? Talvez suas idéias teológicas estejam corretas, mas você seja 
preguiçoso. Talvez você precise desligar a televisão e utilizar esse tempo para buscar ao Senhor. Ou talvez, mesmo sendo você cuidadoso, foi 
ensinado de maneira errada. Seja lá o que for, deve descobrir por que as 
coisas não estão funcionando com você. 
 E terceiro: se eu realmente vejo o fruto e o poder do Espírito Santo mani-
festo na vida de outra pessoa, como foi que ela alcançou tal graça de Deus? Não 
tenha medo de sentar-se como um discípulo, sob a unção de outro 
ministério. A Palavra nos diz que "quem recebe um profeta, porque ele é 
profeta, receberá a recompensa de profeta" (Mt 10.41). Deus concede 
"recompensas" de revelações, conhecimento e outros dons espirituais a seus servos. Aprenda com aqueles cuja fé está funcionando. 
 O teste final de qualquer conjunto de doutrinas é verificar o tipo de 
vida que produzem. Como está escrito: "desta forma sabemos que estamos 
nele: aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou" 
(1Jo 2.5,6). O constante e persistente caminhar com Cristo produzirá uma 
vida semelhante ã de Cristo. Andaremos "em retidão como ele andou", 
com santidade e poder. 
 
 Mas o fato é que, se o "deus" de algumas de nossas religiões cristãs 
morreu, a maioria dos membros dessas igrejas estariam ou mortos es-
piritualmente ou muito ocupados no plano material para notarem sua 
ausência. Com demasiada frequência, os cristãos aceitam ensinamentos 



"pela fé"; não a fé no Deus vivo, mas fé de que as doutrinas de suas igrejas 
estão corretas. Temos a esperança inconsciente de que, quem quer que nos 
esteja ensinando, não tenha cometido um erro. 
 Devemos conhecer a falibilidade de nossos mestres. Jesus disse: 
"Cuidado, que ninguém os engane" (Mt 24.4). Manter-se livre do engano é 
uma responsabilidade que cada um de nós deve assumir enquanto 
indivíduos. Sem nos tornarmos desconfiados, e evitando a prática de suspeitar de tudo, vamos reexaminar humildemente o que nos ensinam. O valor de qualquer ensinamento reside em sua capacidade de nos preparar para realizarmos a vontade de Deus, ou nos dar poder para achar o coração de Deus. Se tais objetivos não forem alcançados, a informação não está valendo o seu tempo. 
 
 
O PODER DE UMA VIDA SANTA  Este ensino não é dirigido às "pessoas ruins", ou aos pecadores; é 
para nós, "pessoas boas", que temos a tendência de pensar que ser bom é o 
mesmo que conhecer a verdade. Não é. Podemos agradecer a nossos pais 
por sermos bons, mas, se desejamos conhecer a verdade, devemos buscar 
a Deus, dispostos a obedecê-lo. 
 Por cinco vezes em Mateus, no capítulo 24, Jesus nos advertiu para que não fôssemos enganados nos últimos dias (v. 4,5,11,23,24,26). Se não 
ficamos nem um pouco perturbados com estas advertências, é porque 
preservamos nossa ignorância com arrogância, assumindo que nossos 
pensamentos devem estar corretos simplesmente porque pensamos dessa 
forma. Em todos nós existem aspectos que precisam ser corrigidos. E a 
menos que possamos ser corrigidos e que busquemos em Deus uma clara 
revelação de seu Filho, nossa suposta "fé" será, na verdade, somente uma 
indiferença preguiçosa, um engodo em relação às coisas de Deus. É provável que em nosso inconsciente queiramos uma religião morta, para que não precisemos mudar. 
 
 
 Sim, devemos aceitar muitas coisas pela fé. Mas ter fé não é esten-
der a mão cegamente, a fim de sermos guiados por outro cego. Não é uma desculpa para justificar doutrinas impotentes. A verdadeira fé é 
acompanhada pelo poder de Deus. 



 
 
O PODER NA SANTIDADE  

"Saiba disso: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os 
homens [...] tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder" (2Tm 
3.1-5). 

A santidade é poderosa. Você já encontrou alguém verdadeiramente santo? Há poder em tal santidade. Se, entretanto, alguém 
jamais conheceu uma pessoa assim, torna-se muito fácil fingir ter uma 
vida em Cristo. Lembre-se sempre disso: ser falso é natural para o coração 
humano; é com muito esforço que nos tornamos verdadeiros. A menos 
que estejamos em busca de maturidade espiritual, nossa imaturidade 
disfarça nossa percepção de Deus. Nós apontamos para o Todo-Poderoso 
e dizemos: "Ele deixou de exigir santidade", quando na realidade nós abrimos mão dos padrões do seu Reino. Tenha certeza de que, no momento em que deixamos de obedecer a Deus, começamos a fingir que somos cristãos. 
 Devemos compreender que o "conhecimento do Senhor" não é um 
curso de dez semanas em que devemos ser aprovados; é uma experiência 
reveladora com Jesus Cristo. Ela começa com renascimento e fé em Jesus, 
mas continua através da santidade, poder e perfeição de Cristo. 
 E, à medida que amadurecemos, começamos a perceber que o Es-
pírito de Cristo está verdadeiramente dentro de nós. A cruz surge da 
página impressa, ergue-se ereta perante nós, confronta-nos com nosso 
próprio Getsêmane, nosso próprio Gólgota — mas também com nossa 
própria ressurreição, por meio da qual ascendemos espiritualmente para a 
verdadeira presença do Senhor. Como Paulo, dizemos: 
 

Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas  
Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé  
no filho de Deus, que me amou e se entregou por mim (Gl 2.20).  

 
 
 Não se deixe enganar! Imponha à sua teologia a necessidade de 
funcionar. Sua salvação eterna depende disso! Se Cristo está em nós, 
temos de viver vidas santas e poderosas. Não há desculpa. Se não somos 
santos, ou se não há o poder da santidade em nossa vida, não vamos 



culpar a Deus. Como está escrito: "Seja Deus verdadeiro, e todo homem 
mentiroso" (Rm 3.4). Vamos perseverar buscando a Deus até que o 
achemos, até que descubramos o que nos falta (Mt 19.20). Vamos 
prosseguir até que possamos "alcançá-lo, pois para isso também fui 
alcançado por Cristo Jesus" (Fp 3.12). 
 Por quanto tempo devemos continuar a buscá-lo? Se gastarmos 
toda a nossa vida, todas as nossas energias, por três minutos de 
verdadeira semelhança com Cristo, teremos feito um bom uso dela. 
Diremos como Simeão: "O Soberano, como prometeste, agora podes 
despedir em paz o teu servo. Pois os meus olhos já viram a tua salvação" 
(Lc 2.29,30).  
Não desejamos apenas concordar mentalmente com a doutrina cristã; 
queremos ver, ter contato e viver na verdadeira realidade da presença de 
Cristo. Quando nos conformamos com qualquer coisa inferior a isso, 
nossa vida em Cristo passa a ser uma farsa. 
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Um coração sem ídolos 
 

Quando nos achegamos inicialmente a Jesus, ele nos aceita exatamente como somos: com problemas, pecados e tudo mais. Contudo, conforme nossas necessidades são alcançadas, gradualmente descobrimos que Deus busca algo em nós. O que ele busca é a nossa adoração. Mas a verdadeira adoração é a consequência, o resultado de vermos Deus como ele é. Brota naturalmente de uma alma purificada pelo amor; sobe como incenso de um coração sem ídolos.    
O DEUS CUJO NOME É ZELOSO  Cristo não destrói pessoalmente nossos ídolos internos do pecado e 
do ego. Em vez disso, ele os aponta e nos manda destrui-los. Este tópico é 
sobre arrependimento. Se você recua ao som desta palavra, é porque 
precisa de uma nova limpeza em sua alma. Aliás, estamos falando sobre 
um tipo de arrependimento que é incomum àqueles que buscam somente 
perdão, mas não mudanças. Estamos falando de arrependimento profundo: uma atitude contrita e vigilante, que se recusa a admitir que o 
pecado ou o ego se tornem ídolos no coração. 
 No livro de Êxodo, enxergamos a visão que Cristo tem a respeito 
dos ídolos. Ele nos adverte: 
 
 
  
 
 



 Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Ao contrário, derrube os altares deles, quebre as suas colunas sagradas e corte os seus postes sagrados. Nunca adore nenhum ou-tro deus, porque o SENHOR, cujo nome é Zeloso, é de fato Deus zeloso" (Êx 34.12-14).  
 São muitos os aspectos da natureza de Cristo. Ele é o Deus pastor, 
nosso salvador e nosso médico. Nossa percepção de Deus se dá mediante 
a necessidade que temos dele. Ele assim determinou, pois ele mesmo é a única resposta para milhares de necessidades. 
 Mas como Jesus nos vê? Olhando através de seus olhos, a igreja é 
sua noiva: osso de seus ossos e carne de sua carne (Ef 5.22-32). Ele não nos 
salvou para que vivêssemos para nós mesmos; salvou-nos para si (Cl 1.16). A verdadeira salvação é um noivado. Ele nos purifica para o nosso 
casamento. Da sua perspectiva, nossos caminhos independentes são 
idólatras. Eles acendem a chama do seu ciúme. 
 A idolatria não é um pecado ocasional; é algo que nos governa e faz 
de nós seus escravos. Para alguns, o medo é um ídolo; para outros é a luxúria; para outros ainda, é a rebeldia ou o orgulho. O que quer que desafie 
o direito de Jesus sobre nosso coração, torna-se o inimigo que ele irá enfrentar. Por 
causa de seu zelo para conosco, uma vez que somos sua noiva, o Senhor 
exige que nós mesmos destruamos tais ídolos. 
 Observando as Escrituras citadas, vemos que Jesus não quer que 
retiremos "cuidadosamente" aquele altar escondido, erguido para o pecado, de forma que este não se quebre; ele nos ordena derrubar o que é 
ofensivo. Ele não está nos convidando educadamente a desmontar, peça 
por peça, os pilares do nosso orgulho; em vez disso, ele exige que os retalhemos. Quando ele nos mostra um ídolo íntimo, devemos demoli-lo 
completamente. Não podemos abrigar secretamente a menor intenção de 
utilizar aquele ídolo novamente. Ele deve ser destruído. 
 Você até pode ter a impressão de que não está adorando nenhum 
ídolo. Não se levanta todas as manhãs e louva uma estátua de Baal como seu deus. Na verdade, não prestamos culto aos ídolos dos antigos pagãos. 
Como tudo em nosso mundo moderno, a idolatria também ficou 
sofisticada. Paulo fala do anticristo que aparecerá nos últimos dias, como 
um que "... se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é 



objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, 
proclamando que ele mesmo é Deus" (2Ts 2.4). 
 Onde fica o templo de Deus na terra? Trata-se de um edifício? Pode 
ser, mas em nenhuma parte de seus ensinamentos Paulo se refere ao 
templo de Deus comparando-o a qualquer outra coisa que não a igreja. 
Aliás, mesmo que Paulo se refira a um homem sentado como deus em 
Jerusalém, em algum ponto da vida daquele homem ele teve de 
primeiramente pensar em si mesmo como "Deus". 
 Estejamos alertas em relação ao anticristo, como fez o apóstolo João, 
que o viu, não somente como alguém que estava surgindo, mas como um 
inimigo espiritual que tentou se infiltrar e substituir o verdadeiro 
cristianismo (1Jo 2.18; 4.3). O espírito do anticristo é um espírito religioso. 
Ele se manifesta naquele pensamento de rejeição a ser ensinado e corrigido por Cristo, ou por qualquer outra pessoa. O espírito do anticristo permeia grande parte da igreja nos dias de hoje, se opondo à obra de Deus e proclamando-se Deus. 
 De forma simples, o espírito do anticristo é aquele espírito que exalta a si mesmo como divindade. Veja bem, o espírito do anticristo é muito 
mais sutil do que alguém que subitamente anuncia ao mundo que é o 
Criador. Mais uma vez, o nosso mundo é por demais sofisticado para isso. Nós, hoje, devemos procurar pela influência do anticristo em nossas 
tradições religiosas: estão elas baseadas nas Escrituras ou no homem? E 
então, além de nossas tradições, nas proximidades do nosso próprio coração, precisamos discernir onde se encontra o espírito do anticristo na 
estrutura dos pensamentos de nossa natureza carnal. Há algo em sua vida 
que se opõe e se exalta acima do Senhor, proclamando-se Deus? A 
resistência que há em você contra Deus é o mais poderoso ídolo no 
coração. 
 Mas o falso deus da autonomia não é único no homem. O antigo 
deus Mercúrio ficaria em apuros ao tentar manter a paz entre os deuses 
atuais da ansiedade e da pressa. O mundo trouxe a carnificina das arenas 
da Roma antiga para os filmes violentos. Tomou as deusas gregas da 
fertilidade unicamente para idolatrar o sexo em nossas salas de espetáculo 
e televisões. O que a humanidade tem feito é mover os templos pagãos 
dos lugares altos nas áreas rurais para os lugares ocultos do coração. 
 Se exaltamos o dinheiro, posição social, ou o sexo acima da Palavra 
de Deus, estamos vivendo em idolatria. Toda vez que nos sujeitamos 



internamente ao medo, à amargura e ao orgulho, estamos reverenciando 
os soberanos das trevas. Cada um desses ídolos deve ser esmagado, 
despedaçado e abolido da paisagem de nossos corações. 
 
 
DEUS TEM CIÚMES  "Nunca adore nenhum outro deus, porque o Senhor, cujo nome é 
Zeloso, é de fato Deus zeloso [ciumento]" (Êx 34.14). 

O Senhor não disse que era às vezes ciumento, mas que seu nome, 
que revela sua natureza, é esse, junto ao "Eu sou". Seu amor não é uma 
idéia etérea de "consciência cósmica elevada". Somos o foco do seu amor, 
o qual, de fato, sente ciúmes de nós. Ele "chama as suas ovelhas pelo 
nome" (Jo 10.3). Jesus sabe o seu nome. Ele ama você pessoalmente. Cristo 
zela por nós individualmente, cuidando e provendo tudo em cada aspecto 
de nossa vida, tendo sofrido humilhação e morte na cruz para pagar por 
nossos pecados. Isso demonstra quão imenso é o amor com que nos ama. Ele deu tudo. Ele merece tudo. 
 Por isso, Deus sente ciúmes de nós, mas difere dos seres humanos, 
nos quais esse sentimento é insignificante, possessivo e inseguro. Ele não 
está sentado no céu torcendo as mãos, imaginando o que realmente 
pensamos sobre ele. O sentimento de Deus é perfeito, baseado em seu 
amor puro por nós, em seu desejo de nos abençoar e de que tenhamos nele 
plenitude de vida. Ele nos compreende. Ainda que conheça nossas 
fraquezas, "o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes" (Tg 
4.5). Sua promessa para nós é fiel: "Nunca o deixarei, nunca o 
abandonarei" (Hb 13.5). Ele se recusa a deixar de nos amar. Você se 
considera um pecador, alguém detestável, como se ninguém precisasse de 
você; mas Jesus deseja você. 
 
 
 
 No início de meu ministério, desisti em uma ocasião de certas 
pessoas que me pareceram irremediavelmente insensíveis a Deus. Com o 
passar dos anos, descobri que essas mesmas pessoas andavam agora com 
Deus. Jesus é fiel. Ele o ama, porém sente ciúmes. Ele o vê como pessoa. 



 Deus sabe, entretanto, que, para você experimentar seu amor, os 
ídolos do ego e do pecado devem ser destruídos. E para provar nossas intenções e nosso amor por ele é que ele nos manda despedaçar esses ídolos. 
Você deseja ser santo? Então remova os ídolos do ego e do pecado de seu 
interior. Pois a santidade vive em uma alma purificada pelo amor, que, 
como incenso, exala o aroma suave de um coração sem ídolos. 
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O ídolo do falso conhecimento 
 

 Não temos de ser grandes pensadores para compreender que o pecado pode se tornar um ídolo, um falso deus que exige nossa obediência. Porém, lado a lado com o pecado, está o ídolo do falso conhecimento.    
CUIDADO, QUE NINGUÉM OS ENGANE  Uma grande parte de nossa experiência cristã se baseia na assimilação e na digestão de conhecimento. Na primeira vez que nos 
achegamos a Cristo, atentamos para a satisfação de nossas necessidades. 
Infelizmente, nossos poderes espirituais de discernimento não estão 
desenvolvidos o suficiente e frequentemente absorvemos falsos conhe-
cimentos que inibem ou mesmo impedem o nosso crescimento. Em vez de 
amadurecermos no Senhor, somos meramente instruídos segundo os 
conceitos de nossos primeiros mestres — e nem todos esses conceitos são 
bíblicos. 
 Sentimos certa repulsa por igrejas que adornam seus salões com 
estátuas religiosas e imagens de santos. Mas uma falsa imagem de Deus 
pode se fixar em nossa mente da mesma forma que uma estátua é fixada 
sobre o gesso — e não terá vida da mesma forma. Se nosso conhecimento 
de Deus não for abastecido da sua vida e do seu poder, o mero 
conhecimento dele se torna um ídolo em nossa mente. 
Tanto eu como você temos idéias, imagens falsas de Deus que o Espírito 
Santo removeria, se permitíssemos. São tradições culturais 
e doutrinárias que impregnaram nossa mente. O poder da vida de Cristo é 
filtrado e proporcionalmente reduzido pelo número destas imagens 
erradas que existem dentro de nós. Indivíduos, igrejas e até mesmo nações 
sobrepõem suas tendências ao nosso conceito de Deus. Nações pobres e 



ricas deduzem que o Criador vive e pensa como eles. Não estão servindo a Deus, mas à imagem que têm de Deus. Aliás, o Deus vivo não é branco 
nem negro. Não é grego nem judeu, nem católico, nem protestante. Ele é 
Deus! E, como escreveu o salmista, "o nosso Deus está nos céus, e pode 
fazer tudo o que lhe agrada!" (Sl 115.3). 
 Não podemos treinar o Senhor para que pense como um de nós. Ele 
é o Criador soberano, a fonte da vida no universo. Embora os ídolos sejam 
mais "seguros" para nossa natureza carnal que o Deus vivo, um ídolo não 
pode nos ressuscitar, nem nos curar quando estamos doentes, nem nos libertar de nós mesmos ou do diabo. A única razão pela qual toleramos ídolos mortos é porque, embora não possam nos socorrer, também não podem nos causar dano nem nos convencer do pecado. Não conseguimos ter noção das 
consequências ao abrigarmos ídolos, uma vez que "tornam-se como eles 
aqueles que os fazem e todos os que neles confiam" (Sl 115.8). 
 Em Mateus 24, Jesus avisou sobre o enorme poder do engano que 
seria desencadeado nos últimos dias. Ele iniciou seu discurso com o aviso: 
"Cuidado, que ninguém os engane" (v. 4). Por cinco vezes nos vinte e dois 
versículos seguintes ele repetiu esse aviso, dizendo que muitos seriam 
enganados, declarando que haveria "falsos Cristos", "falsos mestres", 
"falsos profetas", bem como "grandes sinais e maravilhas para, se possível, 
enganar até os eleitos" (Mt 24.24). Mas, em meio à sua profecia, o Senhor 
declarou que "este evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho" (v. 14). Atente para o termo "este evangelho". O 
evangelho, exatamente como Jesus o ensinou, com seu poder de curar, 
libertar e tornar o homem santo, será proclamado como testemunho, "e 
então virá o fim" (Mt 24.14). 
 No mesmo capítulo Jesus disse: "Os céus c a terra passarão, mas as 
minhas palavras jamais passarão" (Mt 24.35). Jesus sabia, e por isso falou 
com segurança, que seus escolhidos jamais abririam mão de sua 
mensagem. E enquanto há uma proliferação de falsos ensinamentos, 
enganos, embustes com sinais e maravilhas mentirosas, falsos ungidos etc. 
multiplicando-se sobre a face da terra, o evangelho do reino de Deus — o 
evangelho de Jesus — está sendo proclamado como testemunho da sua 
volta. 
 O que é este "Evangelho do Reino"? E a mensagem integral de Jesus 
Cristo. Ela é mais exigente, mais gratificante, mais sagrada e mais 
poderosa que o "evangelho" do típico cristão moderno. De acordo com 



Jesus, quando alguém encontra o Reino de Deus, para usufruir dele vai, 
vende tudo quanto tem (Mt 13.44 ). Uma vez achado, deve ser desejado 
acima do alimento e do vestir diário; é um tesouro tão valioso que melhor 
seria sofrer a perda de uma mão ou de um olho a perder o Reino (Mt 6.23; Mc 9.47). É o Evangelho que nos custa tudo, mas nos dá o melhor de Deus. Em 
meio ao materialismo, indiferença e rematadas fraudes, este evangelho do 
Reino é a mensagem que, Jesus disse, seria proclamada nos últimos dias. 
 E se estamos ouvindo algo que não nos posiciona corretamente no 
caminho para o Reino de Deus, se não estamos nos tornando como Jesus 
em santidade e poder, estamos sendo enganados e este falso 
conhecimento é um ídolo. 
 
 
DEUS É MAIOR QUE NOSSO CONHECIMENTO SOBRE ELE  Lembre-se, é extremamente improvável que tudo o que lhe foi ensi-
nado desde a primeira vez que aprendeu sobre Cristo seja de Cristo. Não podemos permitir que nossos pensamentos a respeito de Deus sejam tão 
imutáveis quanto Deus, pois estamos em um processo de transição e há 
muito o que aprender, reaprender e esquecer. O Senhor quer que 
tenhamos nossas raízes fixas nele, e não em idéias a seu respeito. Devemos 
ser suficientemente confiantes em seu amor para que possamos arrancar 
ideias erradas. Um ídolo é um ídolo. 
 O Reino de Deus não é uma religião; é um relacionamento com 
Jesus Cristo que nos toma por inteiro e está em constante expansão. E tão 
distinto da religião como o é um anjo brilhante de um fantasma sombrio. Se você imagina que Deus é religioso, tenha em mente que não havia 
religião no Éden. O único templo em que Deus habita sobre a terra é o 
templo de nossos corpos. João, no livro de Apocalipse, é bastante claro. 
Ele fala sobre o céu, onde "não vi templo algum" (Ap 21.22). 
 O Pai não quer que prestemos culto ou sirvamos a algo que a mente 
limitada do homem possa visualizar. Ele é mais magnífico do que a visão 
que temos dele. Conhecimento é importante, mas é meramente simbólico; 
não passa de um reflexo da realidade, nunca chega à essência. Nossos 
pensamentos servem de alguma ajuda, mas não são abrangentes. Mesmo 
na própria Bíblia Jesus disse: "Vocês estudam cuidadosamente as 
Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as 



Escrituras que testemunham a meu respeito; contudo, vocês não querem 
vir a mim para terem vida" (Jo 5.39,40). 
 Nossa vida não vem da Bíblia; ela vem de Jesus. Aqueles que escre-
veram a Bíblia o fizeram para testemunhar a respeito dele. Os profetas do 
Antigo Testamento apontam para ele; os autores do Novo Testamento nos direcionam de volta para ele. Se realmente compreendermos o que eles escreveram, deveremos encontrar o que eles encontraram. 
 Compreenda, não estamos em busca de conhecimento, estamos em 
busca de Deus! Nossa ânsia não é por fatos, mas por plenitude (Mt 5.6). 
Deus é maior do que o nosso conhecimento sobre ele. Se tivermos 
verdadeiramente alcançado o Deus vivo, nosso conhecimento ficará 
timidamente sob a sombra de temor e assombro. 
 O conhecimento nos informa que Deus é eterno; mas "eterno" é 
somente uma palavra para nós. Que tipo de vida ele tem, em que os 
bilhões de anos do longo e pleno círculo do tempo têm nele tanto seu fim 
como seu início? Nossas doutrinas nos dizem que ele é o Criador, mas que 
tipo de poder emana de sua pessoa para que galáxias inteiras sejam 
criadas pelas suas palavras e, por um decreto da sua boca, nossa terra se 
encha de vida? Nós o definimos como onipresente e oniscien-te, mas como 
descrever pelo conhecimento a sua capacidade de estar em todos os 
lugares ao mesmo tempo e ter ciência de cada um de nós, mesmo do 
número de cabelos em nossa cabeça? 
 Nossas palavras são infinitamente inadequadas para a descrição de 
sua verdadeira pessoa. Na verdade, em comparação com a realidade 
eterna 
que nos espera, nosso conhecimento não é mais do que leite com o qual 
nos amamentamos. Na melhor das hipóteses, nossas doutrinas tão so-
mente acalmam nossas ansiedades e organizam nossas crenças. Mas na 
realidade da sua presença não há uma paz e um amor que excedem todo o 
conhecimento (Fp 4.7; Ef 3.19)? Como podemos medir e definir o que 
Paulo chama de "as insondáveis riquezas de Cristo" (Ef 3.8)? 
 Há uma diferença entre buscar respostas e buscar ao Senhor. Há 
uma diferença entre a sabedoria de segunda mão achada nos livros e um 
encontro direto com o Deus vivo. O Senhor deve se tornar tão real, tão 
pleno e absorvente para nós quanto era o mundo quando vivíamos no 
pecado. 



 Então, o clamor em nosso coração deve ser: "Deixe que Deus seja 
Deus! Deixe-o ser para nós o que ele realmente é"! O conhecimento correto 
é vital, mas nós queremos mais que somente conhecimento. Queremos 
que a presença do Todo-Poderoso preencha o vácuo em nossas doutrinas 
com a mesma essência que há nele. 
 Existe uma história sobre Santo Agostinho que ajudará a explicar o 
meu argumento. Agostinho é considerado por muitos o maior dos padres 
latinos e um dos mais destacados doutores da igreja ocidental. Seus 
escritos estabeleceram e fundamentaram o pensamento cristão por mais de mil anos. Sua grande obra inclui Confissões e A cidade de Deus. No fim 
da vida, em seu leito de morte, estava cercado pelos amigos mais íntimos. 
Sua respiração parou, seu coração falhou e uma imensa sensação de paz 
preencheu o quarto quando ele partia para estar com o Senhor. De 
repente, ele reabriu os olhos; com a face, antes pálida, agora corada e iluminada, falou: "Eu vi o Senhor. Tudo que tenho escrito não vale mais do que palha". 
 Podemos ter ideias, podemos possuir um conhecimento das Escri-
turas extremamente apurado, podemos ter sonhos e visões, mas tudo o 
que pensamos saber não passa de palha em comparação com a verdadeira 
realidade da presença de Deus. O Senhor é maior, mais maravilhoso e 
mais poderoso que a soma do conhecimento de todos a respeito dele. Ele é 
Deus, e "pode fazer tudo o que lhe agrada" (Sl 115.3). 
 Por que estamos focando nossas energias e nossos pensamentos no 
arrependimento da idolatria? Porque, no mesmo local onde habitam os 
ídolos do ego e do falso conhecimento, o Deus vivo escolheu fazer brotar 
sua presença. O verdadeiro e eterno Deus não pode ser fundido com os 
falsos deuses desta era. Não podemos servir a dois mestres. Não podemos 
ter o seu poder e santidade em nós sem que primeiro o tenhamos em 
nossa vida. E se não estamos sendo paulatinamente transformados em sua 
santa e poderosa imagem, podemos estar servindo a um ídolo: o ídolo do 
falso conhecimento. 
 



 
QUINTA PARTE 

 
 

O gosto doce do fruto santo 
 

Há algo cativante, lindamente atraente a 
respeito da santidade. Quando buscamos 
a santidade, estamos nos cercando com o 

regozijo do céu. Viver em santidade é 
habitar na fonte do verdadeiro prazer. 

É experimentar a vida a partir da 
perspectiva de Deus, desfrutando dela 

como ele próprio o faria. 
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A santidade é uma árvore  

repleta de frutos 
 

Santidade é o atributo básico de Deus; é a 
glória, o esplendor e a harmonia de 

todas as suas outras perfeições. 
— Samuel Fallows,  

The popular and critical Bible  
encyclopedia and spiritual dictionary  

 
A SANTIDADE FALSA E A VERDADEIRA  Enquanto a palavra santidade significa "ser reservado, separado", 
uma possível interpretação da raiz da palavra hebraica para santidade é: 
"ser resplandecente; limpo, novo ou fresco; imaculado". A santidade 
produz separação do pecado, porém a simples separação do pecado não 
pode produzir a santidade. Não é a ausência do pecado que produz a 
nossa santificação; a santidade vem da presença de Deus. Você pode 
evitar "tocar o que é impuro", mas, se não estiver unido pelo amor à 
paternidade de Deus, jamais conhecerá a verdadeira santidade; tudo o que 
terá será religião. Cristo em nós é a nossa santidade, pois, quanto mais 
próximo for o nosso relacionamento com ele, mais refletiremos a sua 
santidade. 
 Entretanto, o que quer que você pense ser a santidade, lembre-se 
disso: Jesus foi o homem mais santo que jamais viveu; apesar disso, ele era 
totalmente desprovido de religiosidade. O que é "religiosidade"? É uma postura que salienta a forma e o ritual como um padrão de justiça, acima 
da posição de um coração puro. Os fariseus são um exemplo de 
religiosidade. 
Mas antes que passemos afobadamente a julgar os fariseus, um breve 
estudo de suas origens nos ajudará a evitar as suas ciladas. A seita dos 
fariseus nasceu após as guerras dos macabeus. Portanto, para 



compreendermos os fariseus, devemos ter informações a respeito dos 
macabeus. 
 Os macabeus eram uma família de sacerdotes ortodoxos, leais à lei 
mosaica, que lutaram bravamente em várias oportunidades contra as 
influências pagãs e a ocupação de Israel. Os fariseus foram os sucessores 
sacerdotais dos macabeus, e por um período aproximado de duzentos 
anos eles sustentaram os altos padrões dos ideais macabeus de separação do paganismo. Na verdade, até mesmo o nome fariseu significa "o 
separado". 
 Até a época imediatamente anterior ao nascimento de Cristo, os 
fariseus eram normalmente os mais nobres homens em Israel. Eram 
íntegros, corajosos e foram, em certas ocasiões, martirizados por causa da 
sua fé. Eram os aparentes herdeiros do reino de Deus. 
 Mas, como qualquer seita onde a ênfase religiosa não é a compaixão 
e o amor de Deus, o conceito fariseu de separação acabou por torná-los altivos e hipócritas em relação aos outros. Apesar de interagirem 
superficialmente com o restante da sociedade judaica, seus hábitos e 
vestuário os mantiveram afastados de seus irmãos, uma vez que se 
consideravam por demais santos para se envolverem com os aspectos 
comuns da vida diária. 
 Quanto a determinados aspectos da lei, os fariseus guardavam o 
sábado, dizimavam até mesmo de seu jardim de ervas e atavam seus 
filactérios (pequenas caixas com versículos das Escrituras) à sua testa e 
pulsos estritamente de acordo com o mandamento mosaico (Dt 6.8). Eles 
acreditavam na ressurreição, em anjos e espíritos (At 2.8), e recusavam a 
companhia de pessoas que aparentassem ser más ou imorais. Apesar 
disso, os fariseus negligenciavam os aspectos mais importantes da lei: 
justiça, misericórdia e fidelidade (Mt 23.23). À época do nascimento de 
Cristo, os fariseus eram orgulhosos de sua imagem e das honras 
proporcionadas a eles enquanto membros do clero. 
 
 Para ilustrar o quanto tinham se tornado cheios de si, vamos con-
siderar a época do nascimento de Cristo. Sua indiferença com este 
grandioso acontecimento indica quão distantes estavam de Deus e quão 
preocupados com sua religião. 
 
 



ONDE ESTAVAM OS FARISEUS QUANDO CRISTO NASCEU?  
Um refulgente astro semelhante a uma estrela ergueu-se no leste e, 

dia após dia, se aproximava de Jerusalém. Ao mesmo tempo que esse 
astro pairava brilhando sobre a cidade, uma grande caravana que havia 
seguido a estrela desde a Caldéia entra na cidade. Pelos portões de 
Jerusalém chegam os principais astrólogos da Caldéia: os magos. As 
Escrituras nos dizem que "o rei Herodes [...] ficou perturbado, e com ele 
toda Jerusalém" (Mt 2.3), principalmente com a declaração do sábio: 
"Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente 
e viemos adorá-lo" (v. 2). 
 A Bíblia explica de forma detalhada que Herodes perguntou a todos 
os chefes dos sacerdotes e escribas quanto ao local do nascimento do 
Messias — foram fariseus que lhe informaram: "Belém". Cristo, a 
esperança de Israel, aquele a respeito de quem Moisés escrevera, havia 
nascido — e mesmo os céus confirmavam a ocasião com o aparecimento 
da "estrela". Apesar disso, os fariseus nem ao menos investigaram, ainda 
que Belém ficasse a apenas nove quilômetros de distância 
aproximadamente! 
 Os magos, que eram pagãos de nascimento, viajaram por mais de 
mil duzentos e oitenta quilómetros aproximadamente através de desertos e a um alto custo, enfrentando perigos para satisfazer o desejo de adorá-lo 
(Mt 2.2)! Os fariseus, por outro lado, que conheciam as Escrituras e eram 
os herdeiros da lei de Moisés, não demonstraram nenhum interesse nem 
enviaram nenhuma delegação, embora pudessem ter andado até o local 
do nascimento de Cristo em menos de três horas. 
 Quão insensíveis permaneceram os fariseus em sua atitude hipó-
crita! Como resistiram ao Espírito de Deus sem qualquer temor! Eles se 
apegaram resolutamente a suas tradições; como mantiveram 
cuidadosamente a sua imagem! Preste bem atenção: na noite em que 
crucificaram Cristo, eles se recusaram a entrar no pretório romano "para 
evitar contaminação" (Jo 18.28). Preservavam os detalhes da lei ao mesmo 
tempo que crucificavam quem lhes havia dado a lei! 
 Esta era a sua religiosidade: firmavam-se em suas doutrinas em vez 
de se firmarem em Deus. Amavam mais as orações audíveis dos homens 
que a aprovação do Todo-Poderoso. Julgavam que conhecer as Escrituras era mais importante do que vivê-las. Resumindo, eles agiam como agem 



muitos cristãos hoje em dia: mais preocupados com a religião do que realmente em seguir a Jesus. 
 Portanto, antes de julgarmos severamente os fariseus, vamos nos 
avaliar: como nos comparamos em termos de justiça, misericórdia e 
fidelidade? Quão misericordiosos somos ao nos preocuparmos com os 
necessitados e ao nos dedicarmos a ver o pecador transformado? De fato, Jesus nos advertiu de que se a nossa retidão não excedesse a dos fariseus 
não poderíamos entrar no reino dos céus (Mt 5.20). 
 
 
A NATUREZA DO ESPÍRITO SANTO 
 Jesus não quer que nos tornemos tão religiosos a ponto de nos dis-
tanciarmos de Deus. A virtude e o poder de Cristo vieram do Espírito Santo, e não de um espírito religioso. Foi pelo fato de ele ser o fruto do 
Espírito Santo que o Pai o coroou com poder. O amor curou corpos abatidos. A paz expulsou espíritos que atormentavam. A alegria libertou cativos do pecado. 
 Jesus disse que "uma árvore é conhecida pelo seu fruto" (Mt 12.33). 
Será que ele estava falando sobre botânica? Claro que não. Em vez disso, 
estava falando a respeito da característica básica de uma criatura. Se você 
quer saber se suas doutrinas são boas, examine os frutos que elas 
produzem em sua vida. O Espírito Santo na vida de quem crê deve 
produzir uma vida santa. 
 Mas como será uma vida santa? As Escrituras dizem que "o fruto do 
Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, 
mansidão e domínio próprio" (Gl 5.22,23). Então, como uma árvore é 
conhecida pelo seu fruto, da mesma forma a natureza do Espírito Santo 
também é revelada, ou conhecida, pelo seu fruto. Se você imagina estar 
caminhando no Espírito Santo, com discernimento, dons, e apesar disso é 
desprovido do amor, da alegria e da paz do Espírito Santo, você deve 
estar caminhando somente em um falso espírito de religiosidade. Se 
consegue notar o quanto está se tornando "santo", engana-se, você está se 
tornando religioso. A santidade não percebe a si mesma. A santidade é 
uma árvore repleta de frutos espirituais, uma árvore enraizada na 
presença de Deus. 
 Na verdade, enquanto a religião continua a se fragmentar em di-
visões e disputas, a santidade, quer dizer, a natureza básica de Deus, 



produz frutificação, cura e unidade. Como precisamos da verdadeira 
santidade! Vivemos, nos dias de hoje, em um mundo onde há divisão 
entre as igrejas e entre os fiéis. Se o Espírito Santo estivesse realmente no 
governo, haveria arrependimento, cura, restauração e amor. Haveria 
milagres verdadeiros e permanentes. 
 A separação que vemos no cristianismo hoje em dia é diabólica. E 
um pecado para o qual é necessário haver arrependimento antes da volta 
de Jesus. É religiosidade. Deveria haver somente uma igreja em cada 
comunidade: uma verdadeira igreja com muitas faces, que, embora se 
reúnam em diferentes prédios, são unidas entre si em Espírito e amor. Em 
contrapartida, haverá um outro grupo, uma falsa igreja, englobando 
vários grupos isolados e com cada um presumindo ser o único correto. 
Pessoas que se autodenominam "Os Separados", sem nunca perceberem 
que este é o nome dos fariseus. 
 Lembre-se disso: a religião é o próprio deus deles. Jesus nunca disse que iríamos ser "a denominação do mundo", ou uma "seita sobre o 
monte". Não. Ele disse que seríamos a "luz do mundo [...] uma cidade 
[comunidade] construída sobre um monte" (Mt 5.14). Quando você for 
santo, se preocupará mais com as pessoas do que com a religião; você 
refletirá a compaixão de nosso Rei. 
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O poder deconversão 
 da verdadeira santidade 

 
Em um dos versículos mais comuns do Novo Testamento, lemos: "e uma grande multidão seguiu Jesus". Somente o evangelho de Mateus menciona em mais de vinte ocasiões diferentes um grande número de pessoas que viajou por grandes distâncias para estar com Cristo. As pessoas viam em Jesus mansidão, poder ilimitado e amor perfeito. Se desejamos ganhar vidas, as pessoas precisam ver em nós este mesmo Jesus.   

QUANDO AS PESSOAS VIAM JESUS  Jesus chamou os seus discípulos e disse: "Tenho compaixão desta 
multidão; já faz três dias que eles estão comigo e nada têm para comer" 
(Mt 15.32). 
 Houve duas ocasiões em que Jesus alimentou a multidão. A pri-
meira vez foi em uma região desolada do deserto da Judeia e durou um 
dia. Na segunda vez, a multidão esteve com Jesus por três dias sem 
comida em uma encosta próxima do mar da Galiléia. 
 O impacto que Cristo causou sobre a comunidade judaica local foi 
sem precedentes! Toda a sua economia foi paralisada. Ninguém colheu 
nem vendeu vegetais nos mercados, cabras não foram ordenhadas, jardins 
não foram cuidados e parentes que tomavam conta de crianças pequenas 
não tinham idéia de quando os pais retornariam! Durante três dias 
absolutamente nada foi normal. 
 Essas comunidades locais abandonaram tudo ao ouvirem que Jesus 
estava próximo. Sem planejar ou carregar um jumento, nem ao menos 
levando comida extra, e sem avisar àqueles que permaneceriam em casa sobre quando deveriam voltar, quatro mil homens, com suas mulheres e 



crianças, seguiram espontaneamente a Cristo até um "local deserto". 
Quem sabe dez mil ou mais pessoas deixaram suas aldeias, mas não lemos 
sobre nenhuma reclamando que "o culto está muito longo", ou "o clima está muito quente", ou "a mensagem está chata". O que quer que lhes faltasse em termos de conforto e comodidade era ofuscado pela glória de estar com Jesusl 
 Como deve ter sido maravilhoso estar com Jesus! Da primeira vez 
que Cristo alimentou as multidões, eles ficaram tão estupefatos que 
conspiraram para "proclamá-lo rei à força" (Jo 6.15). 
 Assim era Jesus. Entretanto há um problema que afeta muitos de 
nós. Pessoas que não o conhecem verdadeiramente tentam representá-lo 
perante os outros. E em vez de testificarem dos maravilhosos feitos de 
Jesus, testificam unicamente de suas próprias religiões. Aquele que não é 
salvo não enxerga Jesus. Ouve sobre a igreja, ouve dizer que pecar é errado, que a luxúria é má e que a embriaguez é uma vergonha terrível, 
mas não vê o amor de Jesus. Sim, essas coisas são erradas, mas as pessoas devem conhecer o amor de Jesus, antes de abandonarem seu amor pelo pecado. 
 Francamente, Jesus chamou um sem-número de pessoas para silen-
ciarem a seu respeito. Houve algumas para quem ele disse: "Não conte 
isso a ninguém" (Mt 8.4; 9.30 e 12.16). A outros ele proibiu absolutamente 
de falar, embora estivessem falando a verdade (Mc 3.11,12). A outros 
ainda ele dizia que realizariam grandes feitos, porém jamais os mandara, 
nem lhes falara, nem jamais os conhecera (Mt 7.22,23). De fato, há aqueles 
a respeito dos quais ele falou que o zelo deles por fazer convertidos os 
leva através de "terra e mar", e então seus prosélitos se tornam "duas vezes 
mais filhos do inferno" do que aqueles que os converteram (Mt 23.15). Não 
temos o objetivo de desencorajar o testemunho de quem quer que seja, mas queremos levar à percepção de que o que somos em nossa postura e 
em nossas ações é o testemunho que será "conhecido e lido por todos" (2Co 
3.2). Um "testemunho" não é somente o que é "dito"; é aquilo que é visto. Se atrairmos homens a Cristo no céu, eles devem ser testemunhas oculares de 
Cristo em nós. Mas, se formos claramente santarrões e pecadores, nosso 
testemunho não terá efeito. 
 
 
RESPLANDEÇA A VOSSA LUZ  



Luz, nas Escrituras, simboliza a radiante pureza do Deus santo. 
Quando nosso coração e consequentemente nossas ações são puras, a luz 
da presença de Deus brilha neste mundo por nosso intermédio. É com isso 
em mente que Jesus nos diz para deixarmos nossa luz brilhar sobre os homens, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai (Mt 
5.16). 
 Se boas obras glorificam o Pai, então obras más lhe trazem desonra. 
Paulo nos diz que "o nome de Deus é blasfemado entre os gentios" devido 
aos pecados daqueles que falham ao representá-lo (Rm 2.24). 
 O rei Davi foi uma grande testemunha do Deus vivo para sua gera-
ção, mas, quando Davi pecou, o seu testemunho tornou-se reprovável. No 
salmo 51, a oração de Davi revela a atitude correta e necessária quando se 
deseja verdadeiramente testemunhar de Deus. Ele orou: "Cria em mim um 
coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. [...] 
Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti" (Sl 51.10-13). 
 Veja bem, a credibilidade do nosso testemunho se perde quando o 
pecado governa a nossa vida. O mundo tem ouvido muitos cristãos darem 
testemunho de uma vida que não vivem. Fazem com que multidões de 
pessoas pensem que o cristianismo não funciona. 
 
 
COMO SABER QUANDO TESTEMUNHAR  

Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre 
preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da 
esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e 
respeito... (1Pe 3.15,16).  

 Muitos cristãos são orientados a testemunhar de Jesus. Mais uma 
vez, não queremos desencorajá-lo; em vez disso, queremos estimulá-lo a igualmente viver por ele! Deixe que as pessoas vejam Jesus em você antes de 
dar seu testemunho. Existem cristãos que pecam publicamente em seu 
emprego: perdem a calma e fazem um mau trabalho, estão 
frequentemente atrasados ou vivem reclamando da administração e das 
condições de trabalho. Apesar disso, sentem-se compelidos a dar seu 
testemunho. Dizem conhecer a Deus, mas o negam com seus atos (Tt 1.16). 



Uma "voz" em sua mente os compele a "testemunhar de Jesus". Algumas 
vezes essa é a voz do Espírito Santo, porém com muito mais frequência 
não é. Sem se deixar intimidar, estão certos de que tal voz vem do céu, 
uma vez que se sentem "culpados" até que tenham testemunhado e "bons" 
logo depois. 
 Há uma maneira infalível de saber se a "voz" que o impele a teste-munhar vem de Deus: se a voz que lhe fala é a voz audível de alguém que 
observado suas boas obras e está lhe perguntando sobre sua forma de 
vida, esta voz foi inspirada por Deus. Quando as pessoas vêem Cristo em 
você — em sua tolerância ao ser ofendido, em sua paz na adversidade, no seu perdão em meio a crueldade — eles perguntarão a respeito da sua 
esperança. 
 
  
AS SEMENTES DA REPRODUÇÃO ESTÃO EM SEU FRUTO  Se a sua conversão for genuína, você tem um amor por Jesus que é, em si mesmo, o testemunho de sua vida. Infelizmente, com frequência 
tentamos levar as pessoas para a nossa religião em vez de conduzi-las a 
Cristo. Quantas vezes procuramos converter nossos familiares e amigos a 
um tipo específico de igreja! As pessoas devem ser levadas a Cristo, e não 
simplesmente a igrejas. 
 Vamos sempre lembrar que Jesus deseja alcançar pessoas, e não 
afastá-las. Como Deus espera que façamos isso? Primeiramente vamos ter 
certeza de que a nossa conversão é real, que efetivamente entregamos 
nossa vida a Jesus Cristo. Então, decidamos dar frutos espirituais de amor 
e humildade. 
 
 No jardim do Éden, o Senhor dispôs árvores com sementes em seus frutos. Lembre sempre disso: o poder para reproduzir a vida está no fruto. E, para 
que o fruto seja comestível, deve estar maduro e doce. O fruto que 
devemos exibir vem da árvore da vida, que serve para a "cura das nações" 
(Ap 22.2). Este não está na árvore da ciência do bem e do mal, com 
legalismos que julgam o que é errado nas pessoas. 
 Se quiser ver reproduzida em seus entes queridos ou em seus ami-gos a realidade que já tem vivido em Deus, ande no fruto do Espírito. O poder de multiplicação está na semente e a semente está no fruto. 



 E, se você pecar ou tropeçar perante eles, o que acontece o tempo 
todo, arrependa-se tanto perante Deus como perante aqueles contra quem 
pecou. O arrependimento sincero perante uma pessoa que ainda não foi 
salva é um claro sinal de que Deus tanto é real como está no controle de 
sua vida! 
 Pais, querem que seus filhos sejam criados para Cristo? Querem que 
suas palavras transmitam vida eterna? Então andem no fruto do Espírito 
Santo. À medida que seus filhos se nutrirem dos frutos, as sementes de 
sua frutificação irão reproduzir em sua família as mesmas qualidades. 
Você deseja que seu esposo ou sua esposa se converta? Seus pais? Seus 
amigos? Ande no fruto do Espírito, em amor, alegria, paz, paciência e 
bondade. Aqueles que o conhecem acharão sua vida muito atraente, pois, 
por meio dela, eles verão a vida santa de Jesus. 
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O caminho da santidade 
 

Por que pensamos que a santidade é tão cheia de melancolia? As imagens de regras rígidas e tristes cercando uma vida santa são incompatíveis tanto com a palavra como com a natureza de Deus. Deus é amor. Uma vida santa é uma vida vivificada pelo amor, compelida pelo amor, preenchida pelo amor.  
 

O PODER E A ALEGRIA DO AMOR  Muitos de nós temos medo de viver no estado de espírito exposto e 
vulnerável que o amor exige. Como cristãos, falamos sobre o amor mais 
frequentemente do que o vivemos. No entanto, o amor real é ousado, é estimulante. Ele corajosamente conquista o mal, então cura e reúne com 
Deus aqueles que ama. Ele é agressivo. 
 A condição de amor da qual temos medo é o estágio transitório em 
que estamos aprendendo a perdoar. Esse é o aspecto do amor que magoa, 
e sua mágoa é ampliada por nossa relutância em perdoar. Nós, como 
Jesus, devemos viver uma postura de contínuo perdão, podendo então 
entrar na alegria e no poder do amor dinâmico. 
 O amor divino não é apenas magnânimo; é para ser vivido. A 
medida que superamos a amargura e escalamos o poço da impiedade, 
subitamente nos tornamos tão ousados como um leão. O amor se 
desenvolve de um mandamento para uma aventura! 
 
 
 Ocorre o mesmo com a alegria. Ao chegar a nós pelo Espírito Santo, 
ela se torna na prática a nossa força! O estado de aprisionamento e 
empobrecimento deste mundo tem nos enganado com o pensamento de 



que a vida com Deus é de dores. Jesus comparou seu ministério com 
alguém que "tocou flauta" (Mt 11.17). Ele disse que sua mensagem de 
graça e o Reino de Deus, quando corretamente recebidos, fariam com que 
os homens "dançassem" em comemoração! 
 É verdade que Jesus sofreu ao levar nossos pecados e que havia 
momentos de grande sobriedade quando ele falava. Mas houve muitos 
outros momentos em que ele exibiu grande alegria! As Escrituras nos 
dizem que Jesus "exultou no Espírito Santo" quando seus discípulos 
retornaram de um eficiente período de evangelismo (Lc 10.21). Como você visualiza o regozijo de Jesus? A palavra exultar que é aqui utilizada 
significa "saltar de alegria". Jesus, o Rei, estava saltando de alegria! 
 Isaías nos fala sobre o caminho da santidade. Em nenhuma parte 
destes versículos vemos a tristeza que o inferno prenunciaria para o servo 
fiel. 
 

E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado Caminho 
de Santidade. Os impuros não passarão por ele; servirá apenas aos que são 
do Caminho; os insensatos não o tomarão. Ali não haverá leão algum, e 
nenhum animal feroz passará por ele; nenhum deles se verá por ali. Só os 
redimidos andarão por ele, e os que o Senhor resgatou voltarão. Entrarão em Sião com cantos de alegria; duradoura alegria coroará sua cabeça. Júbilo 
e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão (Is 35.8-10). 
  Contemple o caminho da santidade! A tristeza e o suspiro fugirão! 

O caminho para a santidade é o caminho para Deus, não para a religião. E 
caminho de vida onde todos os julgamentos, consequências negativas e 
problemas de uma vida suja e pecaminosa — tudo aquilo que trouxe a 
morte para o mundo — são eliminados de nossa vida! Nenhum impuro, nenhum leão, nenhum animal feroz haverá ali. Grande parte da guerra espiritual, que se alimenta da nossa ignorância, incredulidade e iniquidade, é simplesmente inexistência de santidade.   
 O que está guardado para aqueles que andam em direção à santi-
dade? O maravilhoso e verdadeiro conhecimento de que somos 
"redimidos e resgatados". Que atitude preenche o nosso coração? Três 
expressões de alegria aguardam os santos de Deus: "cantos de alegria [...] 
duradoura alegria coroará sua cabeça" e "júbilo e alegria". 



 Satanás gostaria de que acreditássemos que o céu é tão sombrio 
quanto o inferno. À medida que abraçamos a santidade e andamos nela, 
esforçando-nos para viver nossa vida com nossa mente e coração 
consagrados a Deus e separados da luxúria do mundo, o Senhor nos coroa 
com alegria duradoura! Melancolia não, alegria! Não alegria "temporária", mas duradoura; não alegria de "domingo pela manhã", mas todo o tempo, eterna! 
 Não é um sentimento de devoção religiosa; é abundância de vida. O 
seu povo "se regozijará em sua herança" (Is 61.7)! Esse é o resultado final 
da santidade. É proximidade com Deus; é alegria pela qual vale a pena se 
regozijar, pois é cheia de glória! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEXTA PARTE 
 
 

O esplendor da santidade 
 

O livro de Salmos nos diz que Deus está envolto "em luz como numa veste" (Sl 104.2). O apóstolo João declara que "Deus é luz" (1Jo 1.5). E Tiago se refere ao Pai como o "Pai das luzes" (Tg 1.17). Você e eu somos a "luz" que Deus fez nascer. Somos filhos de Deus e, como tais, a luz da sua presença brilha dentro de nós. Conforme nosso coração é purificado pela verdade, o esplendor da glória de Deus se expande ao nosso redor e, como nosso Pai, também nos envolvemos "em luz como numa veste". 
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Um lugar para ele descansar 
 

No Reino não há nenhum grande homem de 
Deus, somente homens humildes que Deus 
decidiu usar grandemente. Como sabemos 
que somos humildes? Quando Deus fala e 

nós estremecemos. Deus procura por 
homens que tremam diante da sua palavra. 

Tal homem achará o Espírito de Deus 
descansando sobre ele; ele se tornará em 
lugar de habitação para o Todo-Poderoso. 

 
 
 

ENTRANDO NO DESCANSO SABÁTICO DE DEUS  
"O céu é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés. Que espécie 

de casa vocês me edificarão? E este o meu lugar de descanso?" (Is 66.1) 
 Deus não nos pede nada além de nós mesmos. Os belos prédios de 
nossas igrejas, o nosso brilhante profissionalismo, tudo é inútil para o 
Senhor. Ele não quer o que temos, ele quer o que somos. Ele almeja criar 
em nosso coração um santuário, um local onde possa descansar. 
 Nas Escrituras este descanso é chamado "o descanso sabático". En-
tretanto, ele nada tem que ver com guardar o sábado, pois os judeus 
guardaram o sábado, mas jamais entraram no descanso de Deus. O livro 
de Hebreus é claro: Josué não deu descanso aos israelitas (Hb 4.7,8). E 
após um período tão longo guardando o sábado, as Escrituras continuam: 
"Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus" (Hb 4.9). 
Esse descanso é algo além de santificar o sétimo dia. 
 
  Surge então a pergunta: "O que é esse descanso sabático"? Vamos 
explorar o livro de Gênesis em busca da resposta. "Abençoou Deus o 



sétimo dia e o santificou, porque nele descansou do toda a obra que 
realizara na criação" (Gn 2.3). Antes de Deus ter descansado no sábado, 
não havia nada de especial ou santo a respeito do sétimo dia. Se Deus tivesse descansado no terceiro dia, então este teria sido santificado. O 
descanso não está no sábado, está em Deus. Descanso é uma qualidade 
preponderante em sua plenitude. 
 Apocalipse 4.6 descreve o trono de Deus como tendo diante dele 
algo parecido com "um mar de vidro, claro como o cristal". Um mar de 
vidro é um mar sem ondas ou movimentos, um símbolo da calma imperturbável de Deus. Vamos compreender este ponto; o sábado não era a fonte de descanso para Deus, mas Deus é que era a origem do descanso para o sábado. Como está escrito, "o Criador de toda a terra [...] não se cansa nem 
fica exausto"(Is 40.28). E da mesma forma que o sábado se tornou santo 
quando Deus nele descansou, nós também nos tornamos santos quando 
nos livramos do pecado e a plenitude de Deus se assenta e repousa sobre 
nós. 
 Em nosso estudo, não estamos associando o descanso de Deus 
simplesmente à sensação de nos refazermos ou sermos rejuvenescidos, 
uma necessidade óbvia que associamos ao descanso humano. O descanso que buscamos não é um renovo de nossas energias, e sim um intercâmbio 
de energia: nossa vida pela vida de Deus, por meio do qual o vaso de 
nossa humanidade é preenchido com a divina presença e a plena suficiência do próprio Cristo. 
 
 
RODEADOS E IMPREGNADOS POR DEUS 
 A palavra hebraica para repouso é "nuach", e entre outras coisas 
significa "descansar, permanecer, aquietar". Ela também indica um "cercar 
completamente e então impregnar", como quando o espírito de Elias 
"repousou" sobre Eliseu, ou quando o conhecimento "repousa no coração 
daquele que compreendeu". Deus não busca um lugar onde possa tão 
somente interromper seus trabalhos com o homem. Ele busca um 
relacionamento em que possa "cercar completamente e então impregnar" 
cada aspecto de nossa vida e estabelecer seu tabernáculo, permanecer e 
aquietar-se em nós. 
 Quando o repouso de Deus permanece sobre nós, vivemos em 
união ' com Jesus da mesma forma que ele viveu unido com o Pai (Jo 



10.14,15). Os pensamentos de Cristo eram "completamente cercados e 
impregnados" com a presença de Deus. Ele somente fez as coisas que viu e 
ouviu o Pai fazer. Ele declarou: "O Pai, que vive em mim, está realizan-do a sua obra" (Jo 14.10). Há descanso porque é Cristo que trabalha em nós! 
Jesus nos prometeu: "O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei" (Jo 
14.14). Como somos vaidosos em pensar que podemos fazer milagres, 
amar nossos inimigos, ou realizar qualquer das obras de Deus sem que 
Cristo faça a sua obra por nosso intermédio! 
 Foi por isso que Jesus disse: "Venham a mim [...] e eu lhes darei 
descanso" (Mt 11.28). Em um barco agitado pela tempestade no mar da 
Galiléia, os discípulos de Cristo vieram a ele aterrorizados. Seus gritos 
eram de homens a ponto de morrer. Jesus repreendeu a tempestade, e o 
vento e o mar se acalmaram, tornando-se tão calmos como ele estava, 
havendo "completa bonança" (Mt 8.26). Que programa, que nível de 
profissionalismo ministerial pode se comparar com a vida e o poder que recebemos dele? 
 Veja bem, nossos esforços, não importa o quanto nos empenhemos, não podem produzir descanso ou vida em Deus. Devemos ir a ele. Muitos 
líderes têm se empenhado até a exaustão na tentativa de servir a Deus. Se passassem metade de seu tempo com ele, em oração e contemplação, 
encontrariam sua companhia sobrenatural operando poderosamente em 
seus esforços. Eles se tornariam passageiros no veículo do seu desejo, um 
veículo onde ele mesmo é tanto capitão quanto navegador. 
 
 
INTERROMPA O COMBATE, COMPREENDA E OBEDEÇA  Para entrarmos no repouso de Deus, precisamos viver 
completamente entregues à sua vontade, confiando totalmente em seu 
poder. Aprendemos a descansar de nossas obras "como Deus descansou 
das suas" (Hb 4.10). Entretanto, é necessário ter perseverança para entrar 
no repouso de Deus (Hb 4.11). Descansar de nossas obras não significa 
que tenhamos de parar de trabalhar; significa que interromperemos o 
cansativo trabalho da carne e do pecado. Isto significa que entramos na 
obra eterna que ele produz em nós. 
 O tumulto causado pela incredulidade é acalmado pela fé. A agi-
tação com raízes na incapacidade de perdoar é removida pelo amor. 
Nossos maus pensamentos ele aprisiona mediante a verdade; nossas 



muitas dúvidas são respondidas pela sua sabedoria. Assim é a mente que 
entrou no descanso de Deus. 
 A igreja precisa se apoderar do conhecimento dos caminhos de 
Deus, pois por eles entramos em seu descanso (Hb 3.8-12). Ganhamos esse 
conhecimento pela obediência à sua Palavra em situações difíceis. 
Conforme obedecemos a Deus durante as provas da vida, aprendemos a 
lidar com as situações da forma que Deus lidaria. Consequentemente, é de 
extremo valor ouvir o que Deus está falando, especialmente quando a 
vida parece ser uma confusão de provações e vicissitudes. O Espírito diz 
(Hb 3.7,8,10,11): 
 

Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, [...] Por isso fiquei 
irado contra aquela geração e disse: O seu coração está sempre se 
desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na 
minha ira: Jamais entrarão no meu descanso (Hb 3.7,8,10,11).   Ele diz: "O seu coração está sempre se desviando [...] eles não 

reconheceram os meus caminhos [...] Jamais entrarão no meu descanso". Precisamos compreender o seguinte: Conhecer os caminhos de Deus nos leva ao seu descanso. 
 Devemos perceber que não há descanso no coração endurecido. 
Não há descanso quando nos rebelamos contra Deus. Alcançamos nosso 
descanso quando nos tornamos honestos em relação às nossas necessidades e permitimos que Cristo nos transforme. 
Então Jesus falou: "Aprendam de mim [...] e vocês encontrarão descanso 
para suas almas" (Mt 11.29). Pare de combater a Deus e aprenda dele! 
Deixe sua Palavra matar os tormentos da natureza pecaminosa. Pare de 
brigar, não lute mais contra o Ungido do Senhor. Confie nele! Pois, no 
final das contas, sua Palavra porá abaixo as defesas do seu coração. 
Empenhe-se na sua rendição! No devido tempo, ele não mais usará a 
adversidade para alcançar o seu coração, pois você se deleitará em ser 
vulnerável a ele. Continue a concentrar-se em ser submisso, até que 
mesmo o suspiro dele traga um doce tremor à sua alma. Muito mais 
valioso que os homens de centenas de nações é um único homem 
completamente entregue ao Espírito de Deus. Esse homem é o tabernáculo 
de Deus, aquele para quem Deus olha... e é bem-aventurado. 



 Ele diz: "O céu é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés. Que 
espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Não 
foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas, e por isso vieram a 
existir?" (Is 66.1,2). Apesar disso, inacreditavelmente, um homem com esse 
tipo de coração obtém a atenção e a promessa de Deus: "A este eu estimo: 
ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra" (v. 
2). 
 Deus olha para o homem que treme quando ele fala, pois nele o 
santo poder do Altíssimo pode, sem encontrar resistência, viver em 
perfeita paz. Ele aprendeu os caminhos de Deus; deleita-se na obediência. 
Aprendeu a dar a Deus o que ele pede: nada menos do que tudo o que ele 
é. Em troca, esse homem se torna um lugar, um santo lugar, onde o 
próprio Deus pode repousar. 
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A brilhante candeia da santidade 
 

Quando existe verdadeira santidade na vida de um 
cristão, esta produz uma luminosidade, um fulgor 
em torno daquele indivíduo. Os bebês e as crianças 
pequenas, uma vez que seu espírito ainda é puro e 

imaculado, e por estarem tão próximos da real 
presença de Deus, também emanam esta mesma 

luz. Sua luz é visível porque seu coração é 
transparente e sincero. Para nós, o caminho para a 
brilhante lâmpada da santidade é a mesma forma de transparência e sinceridade. Este é o caminho 

para o ouro puro do reino de Deus. 
 
 
QUANDO SEU OLHO É SIMPLES 
 A partir do momento em que Cristo passa a viver em nós, somos 
santos, separados em Deus. Esse tipo de santidade é a mesma que tornou 
sagrados os utensílios do templo: santos porque eram usados a serviço do 
Senhor. Eles não tinham nenhuma virtude em si mesmos; a substância do 
qual eram feitos não se alterou. O cristianismo, em geral, é santo dessa mesma forma. Mas a santidade que buscamos é a realização de sermos 
separados. Buscamos uma santidade que espelhe, por meio de nós, a 
presença de Deus no céu. Buscamos tanto sua natureza como sua 
qualidade de vida. 
 Uma vez que a santidade produz em nós a verdadeira vida do Espí-
rito Santo, temos certeza de que sabemos quem é o Espírito. O Espírito de Deus é amor, não religião. Deus é vida, não rituais. O Espírito Santo faz 
mais em nós do que apenas nos capacitar a "falar em línguas" e testemunhar. O Espírito nos leva à presença de Jesus. Desta forma recebemos 
nossa santidade: em nossa união e companheirismo com Jesus Cristo. 
 Novamente, a santidade que buscamos não é um conjunto de regras 
estabelecidas ou legais; é a qualidade de vida do próprio Cristo. O Espírito 



Santo opera em nós não somente um novo desejo de amar, mas nos 
transmite o amor do próprio Cristo. Desenvolvemos mais do que uma fé genérica em Jesus; passamos a crer efetivamente como Jesus, com seu tipo 
de fé. E a presença de Deus em nós que nos faz santos. Deixemos que ela 
nos abale, deixemos que ela nos sacuda de nossas posições confortáveis e 
mesquinhas, até que, com grande tremor e alegria, com profunda 
adoração e santo temor, nos aproximemos da realidade divina, que tem, 
por seu próprio desejo e propósito, nos chamado para si. 
 "Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de 
Deus habita em vocês?" (1Co 3.16). O Espírito de Deus habita em nós. Em 
sua luz, vamos nos fazer novamente a velha pergunta: "O que é o 
homem?". Nós conhecemos a nossa aparência para com os outros homens, 
mas, se Deus está realmente em nós, qual a nossa aparência perante os 
anjos e demônios? Que luz nos marca no mundo espiritual? Que 
iluminação nos rodeia? Que glória declara ao reino invisível: "Contemplem e tenham cuidado, aqui vai um filho de Deus"? Pense nisso: 
o Espírito do Criador, que propôs no início fazer o homem à sua imagem, 
está em você... agora. 
 
 
SANTIDADE É UM CORPO CHEIO DE LUZ  Existem limitações. Existem condições. Você não pode servir a dois 
mestres. Você não pode servir à luz e às trevas, ao pecado e à virtude, a si 
mesmo e a Deus. A luz está em você, mas as trevas também estão. Nosso 
mundo está em trevas. Nossos ancestrais eram filhos das trevas. Nossa 
mente carnal ainda permanece em um teatro de trevas. Em um mundo de 
escolhas, devemos escolher a luz. Foi por isso que Jesus ensinou que 
devemos ter um só objetivo, se desejamos nos tornar filhos da luz 
completamente maduros. Ele disse: 
 

Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, 
igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas (Lc 11.34). 
  Se você está concentrado em Deus com vontade e entusiasmo, seu 

corpo está cheio de luz e está expressando de forma plena a glória de 
Deus. Mas, se você está vacilante, deixando pensamentos maus ou 
pecaminosos habitarem em sua mente, sua luz diminuirá paulatinamente, 



até que todo o seu corpo esteja cheio de trevas. Jesus continuou a advertir: 
"Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam 
trevas" (Lc 11.35). 
 Se não fizer nada pela sua salvação, deixar de buscar a Deus ou 
escolher desobedecê-lo, você está em trevas. Não adianta se consolar com 
uma esperança sem propósito de que algum dia, de alguma forma, você 
irá melhorar. Arme-se de determinação! Pois se a luz em você é trevas, quão terríveis são essas trevas! Filho da luz, você deve odiar as trevas! Pois 
as trevas são a essência do inferno; é o mundo sem Deus! 
 Mas a nossa esperança é luz, e não trevas. Seus pés estão caminhan-
do na trilha dos justos, aquela trilha que prossegue mais e mais brilhante 
em direção ao pleno dia. "Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz, e 
nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, 
como quando a luz de uma candeia brilha sobre você" (Lc 11.36). Este 
versículo fornece uma imagem muito clara da aparência da santidade em sua maturidade: nossos corpos ficam radiantes de glória, da mesma forma 
que uma lâmpada resplandece seu brilho total. Que tremenda esperança! 
Podemos ser tão inteiramente iluminados pela presença de Deus que não 
teremos "em trevas" parte alguma de nosso ser! Uma veste de luz e glória 
aguarda os espiritualmente maduros, os santos de Deus, uma veste 
similar à usada por Jesus no Monte da Transfiguração! Um esplendor a ser 
vestido não somente na eternidade, mas também aqui, "no meio de uma 
geração corrompida e depravada"; aqui, onde nós "brilhamos como 
estrelas no universo" (Fp 2.15). 
 
 
 "Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz" (Ef 5-8). Agora você é filho da luz! Essas não são 
simplesmente figuras de linguagem! A glória de Deus está em você e em 
torno de você; é uma realidade espiritual! Mas o que ainda há de trevas 
em você? Paulo continuou: 
 

Não participem das obras infrutíferas das trevas; antes, exponham-nas à luz [...] Mas, tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz 
torna visíveis todas as coisas (Ef 5.11,13). 
  Não esconda as suas trevas, exponha-as. Não se desculpe indul-

gentemente por elas, confesse-as. Tenha ódio delas. Renuncie a elas. 



Enquanto as trevas permanecerem em trevas, elas o governarão. Mas 
quando você traz as trevas para a luz, elas se tornam luz. Quando você 
toma seus pecados secretos e ousadamente chega ao trono da graça de 
Deus e os confessa, ele limpa você de toda a iniquidade (1Jo 1.9). Se você 
pecar novamente, arrependa-se novamente. E novamente, até que o hábito 
do pecado tenha se rompido em você. 
 Como os exploradores de ouro, você deve erguer bem alto a sua 
reivindicação no reino de Deus, estando pronto a defender os seus direitos 
ao "ouro puro" do céu (Ap 3.18). Ao erguer sua tenda perante o trono da 
graça, algo eterno começará a brilhar em você, como carvões em brasa na 
base de uma fornalha. E, de acordo com sua persistência junto ao Todo-
Poderoso, o fogo sagrado da sua presença consumirá a madeira, o capim e 
o restolho de seus antigos caminhos. Poder igual ao de Jesus irá residir no 
mais íntimo do seu ser. Anjos contemplarão admirados, pois seu ouro será 
refinado, suas vestes serão claras e sua vida será santa. 
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O caminho para o interior do Lugar Santo 
 

Nas crônicas da restauração da igreja, podemos 
notar que chegou um momento em que os 

santos não mais se satisfizeram com seus cultos 
musicais, um momento quando os mais profundos anelos de 

seus corações ascenderam 
além dos sons dos gritos e das palmas, um momento de transição em que a pura adoração 

começou a levá-los para o interior 
da verdadeira presença de Deus. 

 
 
SOMOS O TEMPLO DE DEUS  Esta mensagem é um rápido estudo do livro de Hebreus. Com exce-
ção de determinados capítulos, a mensagem central de Hebreus tem sido 
um mistério para a maioria dos cristãos do século xx. Isto porque havia 
sido originalmente escrita "para os hebreus", pessoas familiarizadas com o 
tabernáculo de Deus e o significado da presença divina no pátio interno 
do tabernáculo. Estaremos explorando as similaridades entre os pátios 
interno e externo do tabernáculo hebreu, e os "pátios interno e externo" do tabernáculo do Novo Testamento: o discípulo cheio do Espírito. Ambos 
possuem um local sagrado que foi criado para a presença de Deus. E 
ambos possuem uma forma correta para entrar na presença sagrada. 
 Paulo nos diz: "Examinem-se para ver se vocês estão na fé; provem-
se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês?" (2Co 13.5). 
Novamente, somos desafiados: "Vocês não sabem que são santuário de 
Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês?" (1Co 3.16). E novamente, 
Jesus, falando tanto por si mesmo como por Deus Pai, prometeu: "Se 
alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós 
viremos a ele e faremos morada nele" (Jo 14.23). 



 Tais expressões são tão ousadas que a maioria daqueles que ensi-
nam a Bíblia se recusam a lidar com elas por medo de serem acusados de 
heresia. Mesmo assim, a incrível realidade da Palavra de Deus não pode 
ser alterada, apesar da acomodação dentro da igreja. O santo significado 
da Palavra se mantém grandioso acima das tradições e incredulidades do 
homem. Há um "chamado celestial de Deus em Cristo Jesus" (Fp 3.14). 
Não vamos ignorar nem passar por cima de nenhuma das palavras de 
Deus. Em vez disso, somos estimulados a utilizar o nosso tempo com esta 
mensagem, a fim de estudá-la. Pois se você a receber corretamente, uma 
porta se abrirá para o lugar secreto do Altíssimo. 
 
 
O RECINTO INTERNO E O RECINTO EXTERNO 
 Há um lugar em seu espírito onde Cristo efetivamente habita, um 
local de morada onde o Espírito Santo e o seu espírito humano 
literalmente se tocam. Você é eternamente salvo não porque aceitou a 
religião chamada cristianismo, mas porque você aceita o verdadeiro 
Espírito de Jesus Cristo em seu coração. Por meio dele você está apto a vir 
a Deus. 
 Isso não é simplesmente uma doutrina de fé, é uma questão de fato. 
Esse é um lugar santo. Nós aceitamos essa verdade porque é bíblica. Mas 
como ter acesso a este santo lugar? E, quando lá chegarmos, é possível 
habitar nele continuamente? O livro de Hebreus nos fornece uma res-
posta. No capítulo 9 lemos: "Dessa forma, o Espírito Santo estava mos-
trando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos 
Santos enquanto permanecia o primeiro tabernáculo" (Hb 9.8). 
 Há um caminho para entrar na presença de Deus, mas este caminho 
não será manifestado enquanto o "primeiro tabernáculo" permanecer. O 
que é este "primeiro tabernáculo"? Para os judeus, o primeiro tabernáculo 
era o maior dos dois recintos na tenda sagrada. Neste recinto nós achamos 
o candelabro, a mesa e os pães da proposição (Hb 9.2). 
 
 Também era no primeiro tabernáculo que os sacerdotes entravam 
para o cumprimento do culto diário (Hb 9.6). Havia igualmente uma segunda câmara interna na tenda. Ali o sumo sacerdote entrava através de 
um véu uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e 



pelos pecados do povo (Hb 9.7). Esse era o Santo dos Santos, a habitação 
de Deus na terra. Naquela câmara habitava sua presença manifesta. Deus 
não habitava no "primeiro tabernáculo"; ele habitava na câmara interna. 
 Os recintos interno e externo do tabernáculo judeu simbolizam 
nossa própria natureza interna e externa. Nosso "primeiro tabernáculo" 
somos nós mesmos. É a visão da vida que nos é passada por meio da 
mente e das emoções (a alma) do homem. No primeiro tabernáculo da 
nossa alma temos um enfoque externo. O culto consiste em algo que 
"executamos" mediante a correta participação em um determinado ritual 
de nossa denominação ou seita. E aquela parte de nós que nos mantém na 
igreja mais por obrigação do que em virtude do nosso sentimento. Somos 
levados pelas nossas tradições, em vez de sermos conduzidos pelo 
Espírito. 
 Raramente, caso ocorra, alguém experimenta a real presença do 
Deus vivo no primeiro tabernáculo. Ele pode ser salvo pela fé, mas pela experiência a presença de Deus parece estar longe. O que se experimenta é 
uma miríade de idéias distintas, sentimentalismo (ou falta dele) e muita 
confusão quanto à organização da igreja, escatologia e formas de prestar 
culto. Enquanto o homem for governado pelas circunstâncias em vez de 
ser dirigido por Deus, seu "primeiro tabernáculo" permanecerá. Não 
importa quão zeloso ele pareça, até que a força do nosso homem externo 
seja derribada e seu desejo interno de adorar e conhecer a Deus surja, o caminho para o interior do lugar santo permanecerá escondido. 
 Continuando a examinar a correspondência entre o tabernáculo 
judeu e a natureza humana, a Bíblia nos diz que lá também havia um 
"tabernáculo interno" que as Escrituras chamam de "Santo dos Santos". 
Esse tabernáculo interno corresponde ao lado espiritual do homem. Como 
ocorria no templo físico, assim é no templo da carne: a presença de Deus 
habita no tabernáculo interno. No templo físico, o tabernáculo interno era 
tão sagrado, tão santo, que havia um extremo cuidado para adentrá-lo. 
Ninguém entrava informalmente no lugar santo. No tabernáculo interno 
"somente o sumo sacerdote entrava [...] apenas uma vez por ano, e nunca 
sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo e 
pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância" (Hb 9.7). 
 Esse tabernáculo interno era o lugar mais sagrado do mundo, pois 
ali se manifestava a presença de Jeová, Deus de Israel, habitando em sua 
câmara sagrada. Quando pensamos em entrar na realidade da presença de 



Deus, somos imediatamente confrontados com a profundidade da nossa 
iniquidade. Como iremos nos aproximar de Deus e viver? 
 Contudo, para nós, o caminho para o lugar santo não é por meio do 
auto-aprimoramento, observância da lei ou qualquer ilusão parecida. 
Entramos na presença de Deus pelo nosso relacionamento com Jesus Cristo. Deus não está procurando nos aperfeiçoar, mas sim o nosso 
relacionamento com Jesus. Ele é nosso caminho para o Lugar Santo. Ele 
disse: "Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim" (Jo 14.6). O propósito 
expresso de Cristo é nos levar "ao Pai". A maioria dos cristãos coloca essa 
promessa no mundo vindouro. Entretanto, Jesus veio para nos reconciliar com Deus aqui e agora. Não deixe esta verdade escapar! Muitas das 
imagens, idéias e tradições que temos utilizado para definir o cristianismo 
possuem em si um certo nível de engano, não porque não sejam verdade, 
mas porque não vão suficientemente longe. Não atingem o desejo e a 
providência de Deus! 
 As Escrituras dizem que "por meio dele tanto nós como vocês temos 
acesso ao Pai, por um só Espírito". A Palavra continua, explicando que nós 
somos "um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo 
edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito" (Ef 
2.18-22). Somos o templo santo de Deus, sua habitação no Espírito. E o 
"acesso [...] ao Pai", onde o Eterno realmente tem comunhão conosco, que 
estamos buscando . 
 Mas com que propósito buscamos a Deus? Almejamos adorá-lo. 
Jesus disse que o Pai procura adoradores. A adoração que satisfaz a Deus 
deve partir do Lugar Santo, onde a consciência está desperta para o 
Espírito de Deus. Adoração não vem de qualquer sistema ou da 
celebração do culto. Mais exatamente, é o resultado de termos verda-
deiramente descoberto o Altíssimo em "espírito e em verdade" (Jo 4.23). 
 
 
O NOVO E VIVO CAMINHO 
 Por causa do pecado e da vergonha, todo homem coloca algum tipo 
de barreira entre Deus e ele mesmo. A Bíblia faz referência a três situações 
em que havia um véu separando os judeus de Deus. A primeira foi o véu no templo hebreu. Ali somente uma vez por ano e somente um único 
homem, o que havia sido ungido sumo sacerdote, podia entrar através da 
grossa cortina (chamada "véu") no Lugar Santo de Deus. Esse é o véu que 



foi rasgado de alto a baixo quando Jesus morreu (Mt 27.51). Esta barreira não separava somente o primeiro tabernáculo da câmara interna, ela separava o mundo dos homens da presença de Deus. 
 Um segundo véu é mencionado, o véu que Moisés pôs sobre sua 
face quando saiu da presença do Senhor. Embora Moisés tivesse inti-
midade com Deus, os judeus imploraram para que o profeta cobrisse a sua 
face para que não vissem a glória de Deus, ainda que estivesse se 
desvanecendo. 
 Paulo, porém, nos fala de um terceiro véu, menos visível do que os 
outros, entretanto mais perigoso. Esse é o véu que não é erguido, não 
somente dos corações dos judeus, mas de todo aquele que não conhece a 
Deus (2Co 4.3,4). É o véu a respeito do qual o apóstolo diz: "Mas quando 
alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado" (2Co 3.16). 
 Esse terceiro véu é o da nossa soberba. Quando o véu do ego tolda o 
nosso coração, nossa compreensão é obstruída pela disposição egoísta, tão 
comum à nossa natureza. Mas quando alguém se volta para o Senhor, o 
véu da soberba, como ocorreu com o véu do templo, é rasgado em dois. 
Não se trata de cortar um tecido de pouca espessura, mas de dilacerar o 
coração, de dividir em dois a trama firmemente tecida da auto-estima e da 
autoconsciência (ego). É um rasgo violento, uma execução da natureza 
incorrigível do ego. 
 Somente quando a soberba é crucificada sem misericórdia nem lamentações a alma pode alcançar o estado de pureza em que começa ao menos a perceber a realidade de Deus. Em Moisés vemos o homem sem 
véu na presença de Deus. Quando retornava à tenda sagrada, ele removia 
o véu de sua face, voltava-se e atravessava a cortina de véus, entrando na 
brilhante glória de Deus. Aqui, as Escrituras nos dizem, foi no esplendor 
da vida eterna que Moisés falou com Deus face a face. 
 De certa forma, a mesma presença sagrada habita agora no tabernáculo 
interno de nosso espírito. Em Cristo, com os véus do nosso ego, o pecado e a 
vergonha rompidos, podemos também vi-rar-nos e encarar a glória de 
Deus — só que a glória que encaramos não está em nosso exterior. Não se 
esvai de nossa face à medida que nos afastamos. O Espírito de Deus habita 
dentro de nós. E cada vez que o contemplamos verdadeiramente, cada vez 
que ele se revela a nós, nosso coração é mudado em glória sem fim, somos 



transformados com glória cada vez maior na mesma imagem divina (2Co 
3.18). 
 
 
O VÉU QUE É A CARNE DE CRISTO 
 À luz dessa desconcertante realidade espiritual, não é de admirar 
que Satanás combatesse contra o cumprimento da Palavra de Deus. To-
davia, Deus nos deu não somente a esperança da natureza divina, mas 
também os meios de alcançá-la. O Pai supriu a oferta perfeita, o sacrifício 
que satisfaz eternamente o castigo do pecado. Ele supriu uma oferta que 
nos possibilita entrar "por meio do véu, isto é, do seu corpo [Cristo]" em 
sua gloriosa presença (Hb 10.20). 
 Veja, o último véu através do qual nós passamos não é feito de 
linho; é o corpo carnal de Jesus Cristo. Nós retornamos a Deus por ele. As 
Escrituras nos dizem que, "se confessarmos os nosso pecados, ele é fiel e 
justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça" 
(1Jo 1.9). 
 A Palavra continua: 
 

"Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. 
Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados" (1Jo 2.1,2).  

 
 
 É por meio do sangue do sacrifício de Jesus que somos perfeita-
mente perdoados e profundamente limpos ao entrarmos na presença de 
Deus. Quando Cristo ressuscitou, ele entrou em um maior e mais perfeito 
tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação (Hb 9.11). 
Quando Cristo adentrou este verdadeiro tabernáculo celeste, do qual o 
tabernáculo de Moisés era uma cópia, ele não tomou o sangue de bodes e 
bezerros, ele tomou seu próprio sangue derramado no Santo Lugar (Hb 
9.12-14). 
 Novamente o livro de Hebreus nos dá a melhor descrição: 
 



Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando 
Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da Lei a todo o 
povo, levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de hissopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, 
dizendo: "Este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês 
obedeçam". Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e 
todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a Lei, quase 
todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão (Hb 9.18-22). 
  Sob a antiga aliança, Moisés aspergiu o sangue de animais sacrifi-cados por todo o Lugar Santo. Pelo sangue aspergido ele limpou a impureza 

intrínseca a todas as coisas criadas. O que Moisés fez com o sangue aspergido 
no tabernáculo terrestre, Jesus fez por nós no tabernáculo celestial. 
 

Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas 
celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em san-
tuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro; ele 
entrou nos céus... (Hb 9.23,24). 
  Fora você e eu, não há nada mais no tabernáculo celestial que seja impuro. Somos as "coisas celestiais" que precisam ser purificadas com o sangue de Cristo antes de poderem entrar no verdadeiro tabernáculo. 

  
Como Moisés purificou a cópia terrestre do lugar santo com sangue, 

também Jesus purificou as pessoas que adentrarão o verdadeiro ta-
bernáculo com ele no céu. 
 Durante a ceia da Páscoa, Jesus pegou o copo de vinho simbólico e 
disse a seus discípulos: "Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da 
aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados" 
(Mt 26.27,28). O livro de Hebreus nos diz que este sacrifício foi tão perfeito 
que, "por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que 
estão sendo santificados" (Hb 10.14). Quando Jesus concordou em morrer 
pelo homem, o que ele essencialmente disse ao Pai foi: "Todas as vezes 
que eles pecarem, e para cada tipo de pecado que eles cometerem, 
enquanto houver arrependimento e fé em seus corações, a minha vida será 
dada para sua redenção". 
 



Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos 
Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos 
abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de 
Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé (Hb 10.19-
22).  

 O chamado e o desejo de Deus é para que a nossa adoração seja em 
Espírito e em verdade. Por causa do sacrifício de Jesus Cristo, podemos 
estar tão perto de Deus quanto desejarmos. Com grande assombro e santo 
temor, nos curvamos e adoramos na presença da sua majestade. Por meio 
de Jesus, podemos nos aproximar de Deus com um coração sincero, com 
absoluta certeza de fé; podemos realmente entrar e morar no lugar santo de Deus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SÉTIMA PARTE 
 
 

 Pureza de coração 
 

É possível andar neste mundo de forma 
pura perante o Senhor. Em cada geração um 

"pequeno rebanho" recebe o reino e 
continua a cumprir os propósitos de Deus 

para a sua geração (Lc 12.32). Todos 
aqueles que se purificam, como também ele 
é puro, são parte deste pequeno rebanho 
(1jo 3.3). São puros em virtude do amor, 

não da lei. São uma esposa que se 
prepara para o marido (Ap 19.7). 
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Pureza de coração: visão aberta 
 

O entendimento espiritual é baseado na pureza de coração. O que vemos na vida, e como nós o  vemos, tem suas raízes no solo de nossos mais íntimos pensamentos. Se desejamos experimentar  uma visão clara e aberta do Reino de Deus, um coração puro é o mais importante.  
 
 

ENTENDIMENTO DA REVELAÇÃO NO TRONO DE DEUS 
 No livro de Apocalipse há uma maravilha: "No centro, ao redor do trono, havia quatro seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como 
atrás [...] tanto ao redor como por baixo das asas" (Ap 4.6,8 ). O nosso 
propósito aqui não é passar o tempo em especulações a respeito dessas 
criaturas. Nosso objetivo é tomar posse daquela pureza de coração que é 
suscitada ao vivermos conscientes de Deus. Buscamos a visão espiritual 
ampla que é manifesta em seu trono. 
 Embora esses "animais" possam representar muitas coisas, uma é 
bastante certa: João não estava tendo uma visão de bestas com seis asas e 
dúzias de olhos cobrindo seus corpos. O que João viu foi o símbolo de uma verdade mais profunda. Os muitos olhos representam a visão espiritual aberta e abrangente, que é resultado de se estar na presença de Deus. 
 Vamos deixar claro que, onde o Senhor está, ali também está o seu 
trono. Se você teve um encontro com Deus, é porque o seu espírito está no 
trono do Senhor. Quando você renasceu espiritualmente, você nasceu novamente do alto (Jo 3.3,6). Neste momento, pela açÃo do Espírito Santo, 
seu espírito está assentado com Cristo em seu trono nos lugares celestiais 
(Ef 2.6). Onde a presença de Deus está, ali também está o seu trono; onde a 
sua presença está, ali também há uma ampla visão espiritual. 
 Estes "animais" são símbolos da vida que encontramos quando ha-
bitamos na presença de Deus. Nele, os nossos olhos podem pensar: eles 



vêem com discernimento e compreensão. A mente de Cristo se funde com 
a nossa visão, revelando o que era impossível de ser visto pela estreiteza 
da nossa percepção; nós vemos "por diante e por detrás". Nossa visão 
também parte do "meio do trono". Não vemos somente realidades 
espirituais distantes, mas estamos próximos o suficiente para entrar e 
examinar as profundezas do próprio Deus (1Co 2.10). 
 Ao mesmo tempo, estar próximo de Deus também nos dá "olhos [...] 
por dentro", olhos que monitoram os motivos que nos guiam, olhos 
internos que montam guarda contra o pecado. Quanto mais a nossa visão 
se abre, mais magnífico vemos Deus em sua santidade. O mais leve 
pecado em nossa vida se torna importante; somos compelidos a viver de 
forma pura perante ele. 
 Os "quatro animais" no trono de Deus não cessam de dizer: "Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso" (Ap 4.8). Dia e noite, 
Deus é Santo. Quando nossos olhos espirituais são abertos, todas as expressões em nossa boca são: "Santo, Santo, Santo". 
 
 
UM VERDADEIRO ISRAELITA POSSUI DISCERNIMENTO ESPIRITUAL  
  Jesus falou a respeito de Natanael: "Aí está um verdadeiro israelita, 
em quem não há falsidade" (Jo 1.47-51). Que tipo de homem era este jovem discípulo, para que Jesus o houvesse louvado? Não havia falsidade 
nem engano no coração deste jovem. O, como nós gostaríamos desta 
pureza em nós! Natanael tinha "olhos [...] por dentro". Ele se manteve afastado da auto-ilusão. Quando você se unir à verdade interna, você passará a 
perceber a verdade externa. Natanael olhou para Jesus e declarou: "Mestre, tu 
és o filho de Deus; tu és o Rei de Israel!" (v. 49).  
 
 Jesus disse a Natanael: "Você verá coisas maiores do que essa! [...] 
Digo-lhes a verdade: Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo 
e descendo sobre o Filho do homem" (Jo 1.50,51). Por cau-sa da 
honestidade do coração de Natanael, Jesus soube que fatalmente ele teria 
uma visão aberta. A visão é consequência de um coração puro. Para 
aqueles que lutam contra o pecado, que odeiam a falsidade, que 
persistentemente buscam andar em santidade, sua luta é uma preparação 
para verem a Deus. Eles verão o céu aberto. 



 Por causa do embotamento do coração, nos habituamos a supor que 
a cegueira espiritual é uma infeliz condição deste mundo. A verdade, é 
que no Antigo Testamento, um dos julgamentos de Deus contra o pecado 
era de que os céus se transformariam em "bronze". A maioria dos cristãos 
também vêem os céus fechados. Poucos possuem uma visão espiritual aberta tanto para as esferas celestes quanto para o próprio coração. Os céus 
são sempre "bronze"para um coração endurecido. Mas o Senhor prometeu: 
"Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus!". 
 Deus quer que tenhamos a verdadeira visão espiritual. Um sinal de 
que o Espírito Santo está envolvido em uma igreja é que "os jovens terão 
visões, os velhos terão sonhos" (At 2.17). Há continuidade entre o reino de 
Deus no céu e o seu reino na terra. 
 Ora, existem aqueles que dizem que o sobrenatural ficou limitado 
ao primeiro século, e que hoje nós "andamos pela fé, e não por vista" (2Co 
5.7; ARC). Sim, nós frequentemente damos passos pela fé, quando andamos sem qualquer conhecimento anterior do que cada passo envolve. Mas sentimos que o Senhor está conosco! Nossa confiança não é cega; é uma 
confiança vista e provada! Caminhar pela fé e ter visão espiritual não são 
situações que se excluem uma à outra. Alguns momentos antes de Paulo 
declarar que andava pela fé, ele escreveu: "... fixamos os olhos [...] no que 
não se vê, pois [...] o que não se vê é eterno" (2Co 4.18). Paulo teve entendimento da revelação do reino espiritual. Ele viu o corpo espiritual eterno 
que estava preparado aguardando por ele nos céus (2Co 5.1,4)! Ele sabia 
que um homem "foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis"(2Co 
12.4). 
 Poderíamos continuar considerando o entendimento espiritual de 
Paulo, mas o fato é que ele foi o autor de um terço do Novo Testamento 
em virtude de sua visão espiritual de Cristo. Como ele viu as coisas que 
viu? Logo após ter declarado: "Nós, que com a face descoberta 
contemplamos a glória do Senhor" (2Co 3.18), ele escreveu: "Antes, 
renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos" (2Co 4.2). Mais 
tarde, ele continuou: "Amados, visto que temos essas promessas, 
purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, 
aperfeiçoando a santidade no temor de Deus" (2Co 7.1). Como resposta 
externa a um coração purificado e à perfeita santidade, veio a visão 
espiritual da glória de Deus. 



 Lembre-se, não estamos em busca de experiências, mas de um 
coração puro. Não estamos correndo atrás de visões; queremos santidade. 
Como a esfera sobrenatural era um fenómeno esperado na igreja 
primitiva, assim também a pureza era uma condição esperada no coração 
daqueles cristãos. Entretanto, não seja como os tolos que buscam visões. 
Você deve buscar santificação e, quando estiver pronto, se for a vontade 
de Deus, ele falará com você de maneira sobrenatural (At 2.17,18). Não 
busque invocar uma "experiência" com Jesus; busque possuir um coração 
limpo, permitindo que Cristo o examine e purifique diariamente. E à 
medida que o lavar com a sua Palavra e o corrigir com a sua santidade, ele 
o trará para a sua presença. Ele abrirá seus olhos para "coisas externas e 
coisas internas". 
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A virgem conceberá uma criança 
 

A Bíblia é um livro de reversões. Coisas velhas se  tornam novas, os mortos voltam à vida, os  perdidos são achados. Mesmo aqueles que eram  os mais vis entre os pecadores são agora revestidos de poder para se tornarem a noiva virgem de Jesus Cristo.    
A NOIVA VIRGEM DE JESUS CRISTO 
 Somos chamados para nos tornar uma noiva santa, a esposa 
imaculada de Jesus Cristo. Mas, antes disso, devemos primeiro nos tornar 
virgens. Na Bíblia, virgem não era somente alguém que estava livre dos 
pecados do sexo antes do casamento ou de algum comportamento imoral; 
virgem era também "alguém separado para outro alguém". O sentido no 
qual a igreja deve se tornar virgem envolve ser incorruptível, pura e 
imaculada no mundo. Isto implica não ser tocada por idéias de homens, 
tradições e iniquidades. Para alcançar o objetivo da virgindade espiritual, 
devemos primeiro ser perfeitamente consagrados e totalmente separados 
para Jesus (2Co 11.2,3). 
 Como tudo no verdadeiro cristianismo, a pureza da igreja não é 
aquilo que tem origem nela mesma; é o que é transmitido como virtude de 
Cristo. E verdade, virtude viva, mas é virtude de Cristo. Lembre-se: Jesus 
também era virgem. E a sua virgindade não era apenas permanente, era 
de forma mais exata uma separação de si mesmo para nós, da mesma forma que nossa vida está em preparação para ele.  
 
 
 De fato, é com referência à união de Cristo com a igreja, a cerimônia 
de casamento do Filho de Deus e do homem, que Paulo escreveu: 
 



"Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e 
os dois se tornarão uma só carne". Este é um mistério profundo; refiro-
me, porém, a Cristo e à igreja (Ef 5.31,32).   Cristo e sua igreja: os dois se tornam uma carne! O apóstolo disse: 

"Este é um mistério profundo". Não suponha que você compreende isso somente porque pode ler. Este mistério é profundo. Jesus deixou a sua 
posição e privilégios de relacionamento enquanto Filho de Deus e tomou 
em si um corpo humano, para que pudesse incorporar e então ressuscitar 
a humanidade em sua própria estatura divina: os dois se tornam um! 
Jesus será sempre o Filho de Deus, mas, por amor, ele escolheu se unir à 
sua esposa, a igreja. E ao mesmo tempo em que ele é eternamente um com o Pai, é eternamente casado com a igreja. Na verdade, não foi o eterno 
propósito de Deus trazer o Espírito de seu Filho para a igreja, criando 
desta forma o homem tanto à imagem divina como à semelhança divina 
(Gn 1.26)? 
 As Escrituras chamam Jesus Cristo de o último Adão (1Co 15.45). 
Ele é o primogênito da nova criação, como Adão foi o primogênito da 
antiga criação. O primeiro Adão, entretanto, ao unir-se com Eva, caiu 
juntamente com ela em pecado. Mas Cristo, ao unir-se com a sua igreja, 
nos redimiu e ergueu, assentando-nos com ele nos lugares celestiais (Ef 2.6). 
 O casamento de Adão e Eva, quando Eva literalmente nasceu da 
essência de Adão, tipifica profeticamente o nascimento da igreja a partir da mesma essência de Cristo. Paulo nos diz que nossos corpos são os 
membros físicos de Cristo (1Co 6.15; 12.12). Não somos apenas 
metaforicamente o corpo de Cristo, mas espiritualmente somos "osso dos 
[seus] ossos, e carne da [sua] carne" (Gn 2.23). 
 Esta verdade não é uma teologia da "Nova Era"; não é heresia. E a imutável Palavra de Deus. O próprio Cristo está dentro de nós. Acreditar 
de outra forma é heresia. O teste da ortodoxia cristã, de acordo com as 
Escrituras, está em 2 Coríntios 13.5: 
 

Examinem-se para ver se vocês estão na fé; provem-se a si mesmos. 
Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham 
sido reprovados!  



 Devemos reconhecer isso a respeito de nós mesmos: que Jesus 
Cristo está em nós. Sim, é heresia dizermos que somos Cristo. Da mesma 
forma é também errado negar que ele está dentro de nós. Paulo expressou 
este mistério quando escreveu: 
 

Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas 
Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim (Gl 2.20). 
  

A PREPARAÇÃO DA HUMANIDADE DE CRISTO 
 O próprio Cristo está em nós. Entretanto, para que ele se revele por 
meio de nós, devemos nos tornar virgens, puros. O renascimento ocorre 
quando Cristo prepara um povo para si; à medida que ele surge dentro 
deles, atrai para si todos os homens. A sua semelhança com Cristo é uma 
porta pela qual o próprio Jesus adentra o mundo. 
 Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: "Sacrifício e oferta 
não quiseste, mas um corpo me preparaste" (Hb 10.5). Embora seja a descrição da primeira vinda de Cristo, este versículo também é aplicável à 
sua presença durante o renascimento. 
 Fixe este pensamento em sua mente: quando o Espírito de Cristo 
entra no mundo físico, ele deve entrar por meio de um corpo físico. Como 
foi declarado, as pessoas, ou o "corpo" que Cristo usa, necessariamente 
deverão ser santas. Elas foram preparadas e separadas para ele de 
antemão. O propósito desse corpo não é oferecer sacrifícios rituais típicos 
da época e dos costumes do povo. Em vez disso, quando Cristo entra no 
mundo por intermédio dos cristãos, ele repete o seu propósito eterno: 
"Vim para fazer a tua vontade, ó Deus" (Hb 10.7). 
 Não devemos desprezar o tempo de preparação. O próprio Jesus 
viveu por trinta anos antes de receber poder e ser revelado como o 
Messias. Embora Jesus sempre fosse o Filho de Deus, ele "ia crescendo em 
sabedoria" (Lc 2.52). Ele não poderia ter aprendido sobre o reino de Deus 
nos colégios rabínicos de seus dias; nem qualquer homem poderia ter-lhe 
ensinado os mistérios das coisas miraculosas. Tudo isso teve de vir 
diretamente do próprio Pai. Jesus jamais pecou e sempre foi obediente, 
mas Hb 5.8,9 nos diz: "Embora sendo Filho, ele aprendeu a obedecer por 
meio daquilo que sofreu [...] uma vez aperfeiçoado...". O destino que o Pai 



planejou para Cristo foi algo em que Jesus cresceu, da mesma forma que 
devemos fazer. 
 O livro de Hebreus mostra Cristo claramente como o Criador 
preexistente; ele é Deus por toda a eternidade (Hb 1.8). Ainda assim, no desdobrar da vida terrena de Cristo, houve um momento em que seu 
chamado messiânico foi anunciado desde os céus, quando este se iniciou 
sobre a terra. Até ser batizado por João, Jesus esteve "trabalhando" para 
produzir o seu destino, "grávido" com a promessa de Deus em seu 
interior. 
 Após o batismo nas águas, enquanto Jesus orava, o Espírito desceu 
visivelmente sobre ele em poder. O céu se abriu, e ouviu-se a voz do Pai: 
"Tu és o meu Filho amado" (Lc 3.22). E todas as promessas e sonhos, 
profecias e visões, os trinta anos de aprendizado de obediência que o 
tornaram familiarizado com a dor o prepararam para uma completa 
submissão, direcionada para um incrível momento: "em ti me agrado" (v. 22)! Instantaneamente, o poder do céu inundou o Espírito de Jesus e o 
ministério do Messias nasceu. 
 A voz de Deus falou, não para as multidões, nem em consideração a 
João Batista, mas para Jesus. Os requisitos e os dias de preparação 
estavam cumpridos. O ministério do Messias havia nascido em poder 
sobre a terra. 
 
 
MARIA, UMA TIPIFICAÇÃO DA IGREJA 
 Em outro sentido, Maria, a mãe de Jesus, era "um corpo" que Deus 
preparara (Hb 10.5). Quando Cristo entrou pela primeira vez em nosso mundo como criança, foi Maria que Deus escolheu para trazê-lo à luz. A vida de Maria simbolizou as qualidades que a igreja deve possuir para andar na 
plenitude de Cristo. Ela era humilde, considerando a si mesma como uma 
serva do Senhor; ela creu resolutamente nas palavras que lhe foram ditas 
(Lc 1.34-38). E Maria era virgem. Essas características a qualificaram para 
ser usada por Deus para car-regar e dar à luz Cristo. 
 Como Maria, nossa condição humilde enquanto servos do Senhor é apenas uma preparação para o nascimento de Cristo em nossa vida. Sim 
nos somos "corrigidos" pelo Senhor. Entretanto, o objetivo da 



correção do Senhor não é unicamente punir; ele procura nos fazer castos: 
puros e espiritualmente perfeitos. Na verdade, a nossa pureza, ou a nossa 
virgindade espiritual como o corpo de Cristo, não é nada menos que o 
próprio Deus nos preparando, como fez com Maria, para "darmos à luz" o 
ministério de seu Filho. Mesmo agora, no ventre espiritual da igreja 
virgem, o santo propósito de Cristo é crescer, aguardando a maturidade; 
pronto para nascer em poder no tempo de Deus! 
 
 
ABRAÇANDO AS DORES DO PARTO  

Vivemos em um intervalo de tempo que a Bíblia chama de "tempos 
da restauração" (At 3.21; ARC). Desde a Reforma, a verdade de Cristo tem 
sido progressivamente restaurada em sua igreja. Desde a era de trevas da 
apostasia, cada vez que a presença de Cristo é mais integralmente 
revelada, é porque a "igreja virgem" está em trabalho de parto para trazê -
lo ao mundo. O Espírito Santo enche um Martinho Lutero, ou um John 
Wesley, uma dona-de-casa ou uma adolescente em Belém — uma pessoa 
que Deus sabe que lhe dirá continuamente "sim" — com uma visão do 
Deus vivo. A visão é disseminada entre outros à medida que é testada 
com perseguições e refinada no fogo, mas se espalha. Sim, essas pessoas têm defeitos. Na verdade, nem uma só delas é perfeita. Mas, ao longo do 
caminho, a visão de Deus toma posse de suas almas. Elas se tornam a 
"mulher vestida de sol", a igreja virgem que "estava grávida e com dores 
de parto" (Ap 12.1,2). 
 À medida que chega a sua hora, essa virgem põe à parte suas mui-
las tarefas para concentrar-se em uma grande incumbência. Em intensas 
orações e na agonia do Espírito Santo, com profundos gemidos, ela abraça 
seu destino já determinado, até que a própria voz de Cristo seja ouvida 
novamente em meio a suas orações: "Veja, eu vim para realizar a tua 
vontade, ó Deus!". Nascidos em seu Espírito e em seu poder, unidos pelo 
amor e pelo sofrimento, esse povo santo se torna participante do versículo 
que diz: "Um corpo me preparaste". 
 Mesmo agora, o inferno estremece e os céus observam em temor. 
Pois eu lhe digo, mais uma vez, que a "virgem conceberá uma criança". 
 

Antes de o próprio Jesus retornar, a última igreja virgem ficará grávida 
com a promessa de Deus. Por suas dores de parto, o corpo de Cristo 



deverá nascer, crescendo até a estatura perfeita de sua Cabeça, o Senhor 
Jesus. Conjuntamente manifestada na santidade, poder e amor, a noiva de 
Cristo surgirá em vestes brancas, brilhantes e limpas. Durante este último e maior movimento de Deus, densas trevas cobrirão a terra. Como no 
julgamento do Egito, serão "trevas tais que poderão ser apalpadas". Mas, 
em meio às trevas, a visível e poderosa glória do Senhor Jesus surgirá 
sobre a igreja virgem. Sua glória será vista sobre estes. Nações serão 
atraídas para a sua luz e reis para o seu brilho, quando for elevada. Sua aparência será radi-ante, pois seu coração possuirá a linda Estrela da 
Manhã. Com san-tos ornamentos, vindos do próprio seio da alva, sua luz 
exultará como o orvalho! (Ef 4.13; Ap 2.26,27; Êx 10.21; Is 60.1-3; 2Pe 1.19; 
SI 110.1-3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Considerações finais 
 
 

Não vamos esquecer de que o "... Reino de Deus não consiste de 
palavras, mas de poder" (ICo 4.20). As palavras, em si mesmas, são uma 
ilusão. São somente os rótulos que usamos para definir a realidade; elas 
não são a realidade que representam. Lembre-se: a maior diferença entre o 
Reino de Deus e a religião tradicional é que o Reino possui em essência o que a religião só possui em palavras. 
 Nosso objetivo é buscar e encontrar a santidade que nos leva à 
verdadeira presença de Deus. Vamos também manter em mente que o 
Senhor habita em um lugar secreto. Nenhum livro, nenhum mestre, 
nenhum indivíduo pode descobrir para nós o que o amor de Deus exige 
que achemos por nós mesmos. Se sabemos que deveríamos buscar a Deus, 
estamos em débito com o nosso conhecimento até que o encontremos. 
 Finalmente, faça apenas o que sabe fazer. Se tropeçar, levante-se. Se 
pecar, arrependa-se. O que quer que você faça, a despeito de seus sen-
timentos, não perca a sua visão da semelhança de Cristo. Essa visão é a 
esperança mais certa. Guarde-a. Se você tem fé em seu objetivo de tornar-
se semelhante a Cristo, Deus lhe dará a graça de viver em sua presença. E 
quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, você também será 
manifestado com ele na glória (Cl 3.3,4). 
 
 

      Francis Frangipane 


