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Prefácio 
 Suponho que se ouça falar mais em santidade nos últimos anos do que antigamente. 
 Não quero dizer, com isso, que os cristãos tenham retirado de seu 
vocabulário a palavra "santidade" em algum momento da história. 
Contudo, temos a tendência de enfatizar a santidade de Deus ou, quando 
a aplicamos à nossa vida, de não a levarmos muito a sério. Parece-nos 
interessante ter um pouco mais de santidade, mas não a encaramos como 
algo com que devêssemos nos preocupar muito. 
 As coisas estão mudando — e depressa! O Espírito Santo começou 
a falar às igrejas sobre a santidade com vigor jamais visto, pelo menos em 
nossa geração. O assunto é enfatizado em mensagens, conferências, 
artigos, livros e em salas de aula por todos os ramos denominacionais. 
Não há dúvida de que Deus deseja levar todo o corpo de Cristo a um novo 
patamar de pureza, de justiça e de obediência à sua completa vontade. 
 Sergio Scataglini revelou se um dos mais destacados líderes de 
Deus nesta época de expansão da santidade. Minha alegria e minha 
surpresa não poderiam ter sido maiores. Sergio é meu aluno — e mais do 
que isso. Ele e a esposa, Kathy, foram membros da classe da Escola Bíblica 
Dominical na qual lecionei por vários anos. Sinto-me como um pai que 
não conseguia imaginar o que o filho seria. Então, de repente, Sergio 
torna-se um líder reconhecido internacionalmente. Por quê? Porque 
permitiu que Deus o visitasse com uma maravilhosa experiência de 
santidade pessoal. Recebeu a unção sobrenatural de Deus para comunicar 
a mensagem de santidade para o resto do corpo de Cristo. 
 Por que Deus não escolheu uma pessoa como Sergio Scataglini 
para apresentar essa mensagem anos atrás? Não me surpreende Deus ter 
selecionado alguém que foi tocado pelo reavivamento da Argentina. O 
fato é que o evento principal dos dias atuais do reavivamento na 
Argentina aconteceu na igreja que Sergio agora pastoreia em La Plata. 
Naquela época, seu pai e meu amigo, Alberto Scataglini, pastoreava a 
igreja na qual Carlos Annacon-dia começou a se tornar um nome familiar, 
primeiramente na Argentina e, depois, em todo o mundo. Mas o 
reavivamento argentino já se encontrava no décimo quinto ano quando 



Deus trouxe a mensagem de santidade para primeiro plano por meio de 
Sergio. 
 Respondendo à minha própria pergunta, a hipótese que apresento 
seria a de que Deus queria ter certeza de que um segmento significativo 
do corpo de Cristo recebesse de maneira coletiva o poder do Espírito 
Santo, que curasse os doentes e expulsasse demônios, que muitos 
perdidos se tornassem discípulos de Jesus Cristo, que o povo de Deus 
compreendesse a natureza da batalha espiritual ao estender o Reino e que 
estivesse no caminho correto. Com esse objetivo, o Senhor selecionou 
líderes incríveis, como Omar Cabrera, Carlos Annacondia, Eduardo 
Lorenzo, Claudio Freidzon, Edgardo Silvoso, Pablo Deiros, Pablo Bottari e 
outros, e trabalhou por meio deles. Cada um deles desempenhou 
importante papel a fim de atiçar as chamas do reavivamento na 
Argentina. Hoje, todos possuem poderosos ministérios internacionais, 
mas nenhum se tornou particularmente conhecido por comunicar o chamado de Deus a uma santificação pessoal radical. 
 É possível que a santidade acabasse sendo encarada como um Hm 
em si mesma, caso tivesse se tornado o principal enfoque nos primeiros 
dias do reavivamento. A história registra muitos exemplos de cristãos 
cheios de entusiasmo pela santidade que terminaram buscando 
crescimento apenas para si mesmos, abandonando a evangelização dos 
perdidos. Essa é a última coisa que a Argentina e o resto do mundo 
precisam. Entretanto, no reavivamento da Argentina, a paixão por ver 
almas salvas tornou-se tão forte que uma poderosa mensagem de 
santidade só continuaria a avivar as chamas. É por isso que Sergio Scataglini chamou seu livro ile O fogo santificador. Deus tem levantado seu 
exército em todo o mundo para promover o avanço mais explosivo da 
história contra as fortalezas do príncipe do poder do ar. E por isso que o 
corpo de Cristo precisa dirigir-se a um novo patamar, que é o da entrega 
total à santidade pessoal. Concordo com Sergio de que o padrão de Deus 
não é de 98%, mas nada menos do que 100%. 
 O livro que você tem nas mãos é um instrumento divinamente 
poderoso para ajudá-lo a alcançar esse nível. É possível que você não seja 
levado a uma experiência dramática de mudança de vida, tal como aquela 
que "derrubou" Sergio, mas se der ao Senhor a liberdade de trabalhar em 
sua vida da maneira como ele deseja, certamente poderá obter essa marca, 



porque é da vontade de Deus que você chegue lá. 
 Minha oração é que, ao ler este livro, você receba a medida plena 
do fogo da santidade de Deus. 

C. Peter Wagner  
Wagner Leadership Institute 
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Introdução 
 Antes de começar a ler este livro, deixe-me fazer uma advertência: você será desafiado a mudar! Meu querido irmão ou minha querida irmã, se 
está contente com sua caminhada com Deus, este livro não é para você. O 
fogo santificador é uma combinação de duas coisas: um testemunho da 
intervenção direta do Deus Todo-poderoso em minha vida e um 
instrumento para fazer o mesmo com você! 
 Este livro trata da santidade. Você talvez pergunte: "Por que 
deveria ler este livro e acrescentar mais condenação a minha vida? Dedico 
o melhor de mim a Deus, e cada domingo conto com a graça do Senhor 
para conseguir passar a semana depois da palavra de admoestação do 
pastor na igreja". 
 Deixe-me perguntar-lhe: será que isso é realmente suficiente? 
 De fato, esta é uma mensagem radical. Infelizmente, porém, a 
maioria dos cristãos prega e ensina sobre vida abundante em Jesus e deixa de lado o primeiro passo na fórmula para obtê-la: morrer para a velha vida. 
Caso você decida seguir adiante e ler este livro, pxepare-se para morrer! 
 Se está insatisfeito com sua caminhada cristã e deseja experimentar 
vitória verdadeira, este livro foi escrito para você. Não fala de uma festa, 
mas sim de um funeral. Mas, depois da morte, vem a ressurreição. Trata-se aqui de como aprender a morrer para si mesmo com o objetivo de 
ressuscitar numa dimensão inteiramente nova da vida cristã vitoriosa. 
 Eu já era convertido muito tempo antes de compreender esse 
processo. Este grão de trigo precisou ficar no chão por muitos anos antes 
que se partisse e morresse. Andei na montanha-russa cristã da vitória e da 
derrota até maio de 1997. Foi então que Deus me segurou, batizou-me com 
seu fogo e mudou minha vida para sempre. 
 Tive um encontro decisivo com Jesus. 
 Se você acha que isso aconteceu comigo porque sou especial, está 
enganado. E certo, porém, que essa experiência ocorreu depois de muitos 
anos de busca diligente. Identifico-me bastante com a mulher cananéia 



que se aproximou de Jesus pedindo-lhe que curasse a filha e que recebeu 
respostas desanimadoras muitas vezes. Mas nunca desistiu (v. Mt 15.22-
28). 
 Talvez você pense: "Nasci na cidade errada". O mesmo aconteceu 
com Jesus. Você pode sentir que é um fracasso total. Óti-mo! Está pronto 
para o fogo. Também pode ser muito orgulhoso para receber esse fogo. Se 
é assim, não há remédio para você até que seja quebrantado. 
 Descobrimos que muitas pessoas estão ansiosas para "entrar no 
ministério" e encontrar sua função dentro do corpo de Cristo. Muitos 
Gideões ficam animados em liderar tropas para derrotar o inimigo. Não 
existe nada de errado nisso, desde que - e isso é muito importante - se olhe 
tanto para a primeira parte da história quanto para o final. 
 A primeira ação de Gideão contra os midianitas foi derrubar os 
ídolos de Baal. O inimigo chamava Gideão de "Jerubaal", dizendo: "Que 
Baal dispute com ele". Dizia isso porque Gideão havia derrubado os ídolos de Baal durante a noite (v. Jz 6.32). 
 É importante derrubar nossos ídolos antes de assumir outras 
batalhas espirituais. Devemos nos purificar e a nosso próprio reino antes 
de tentar vencer o mundo ou de realizar grandes coisas para Cristo. 
 Se você não busca o fogo da santidade de Deus, então está em um 
movimento diferente daquele iniciado por Jesus. "Mas o que é o fogo de 
Deus?", você pode estar perguntando. É um loque transformador de Deus 
que faz com que odeie o pecado com vigor renovado e, pela fé, busque a 
santidade com paixão intensa. O resultado é um amor consumidor por 
Deus, combinado com um desejo de ver o perdido se achegando a Cristo. 
 O verdadeiro cristianismo é uma religião de gente em constante 
busca. A maioria das pessoas religiosas não se sentirá con-fortável com 
este livro. Aprendeu a viver uma vida cristã aceitável. Os conceitos deste 
livro certamente serão perturbadores para os que, em seu zelo religioso, 
"coam um mosquito e engolem um camelo" (ou seja, os cristãos legalistas). 
Ouvi recentemente que o "bom" é o pior inimigo do "melhor". 
 Ed Silvoso, meu amigo e renomado evangelista argentino, dis-se-
me certa vez: "Deus se sente confortável quando nós estamos 



desconfortáveis". 
 Oro para que este livro faça com que eu e você nos sintamos 
desconfortáveis e que Deus se sinta plenamente à vontade! 

Sergio Scataglini  
La Plata, Argentina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
Tomado pelo fogo de Deus 
 No início de maio de 1997, cumprimentei minha congregação na cidade de La Plata, Argentina, e disse: "Estarei de volta em uma semana. 
Vou visitar alguns lugares de reavivamento nos Estados Unidos e lhes 
trarei um relatório sobre aquilo que o Senhor está fazendo no mundo". 
Basicamente, como pastor principal de tinia igreja em crescimento num 
bairro de classe média de Buenos Aires, eu achava que estava caminhando 
muito bem com o Senhor e que tudo de que precisava para fortalecer meu 
ministério era outro toque dele em um desses lugares de reavivamento. 
 Contudo, havia um clamor, uma oração muito estranha que fiz nos 
meses anteriores. Várias vezes, enquanto estava ajoelhado, eu me via 
orando desta maneira: "Ó Deus, se o Senhor não vai trazer outro 
reavivamento, então leva-me para o lar celestial. Não quero mais viver". 
Quando isso acontecia, repreendia minha alma, porque tinha três filhos 
pequenos e uma esposa maravilhosa. Além do mais, o ministério não estava indo assim tão mal. Eu pensava: não deveria estar orando dessa maneira, pois o 
 Senhor pode atender à minha oração e me levar para o lar eterno! 
 Então, no dia seguinte, eu me via outra vez fazendo a mesma 
oração. Finalmente, percebi que o Espírito Santo estava colocando um 
peso em meu coração por um reavivamento; estava desenvolvendo em 
mim uma fome santa por mais de Deus. O reavivalista escocês John Knox 
costumava dizer: "Senhor, dá-me a Escócia, ou morrerei". 
 Tal como muitos outros, eu orava por um reavivamento, mas não 
estava preparado para ele. Assim, parti para Pensacola, na Flórida, 
Estados Unidos, com a intenção de visitar o reavivamento da Igreja 
Assembleia de Deus de Brownsville. Esse derramamento teve início no 
Dia dos Pais do ano de 1995. Desde aquela época, três milhões de pessoas 
passaram por um reavivamento, enquanto centenas de milhares 
rededicaram ou entregaram a vida a Cristo. Esse reavivamento é marcado 
por um profundo chamado ao arrependimento e à santidade. 



 Não fiquei desapontado com aquilo que vi em Pensacola e alegrei-
me no Senhor ao testemunhar horas de glória e de bênção e as centenas de 
pessoas que vieram à frente para receber a Cristo. Tive uma maravilhosa 
experiência em Pensacola e senti que Deus havia me tocado, mas não fazia 
idéia da profundidade daquilo. Depois de visitar Pensacola por uma noite, 
parti na manhã seguinte bem cedo para Elkhart, Indiana, onde mora a 
família de minha esposa e onde se encontra o escritório de nosso 
ministério nos Estados Unidos. 
APRESSADO PARA CHEGAR À PRÓXIMA REUNIÃO 
 Cheguei a Elkhart numa sexta-feira, sentindo-me renovado e 
restaurado. No domingo pela manhã, dia 18 de maio de 1997, fui levar 
uma breve saudação à congregação da Zion Chapei, nossa igreja no tempo 
em que morávamos nos Estados Unidos. Tinha apenas alguns breves 
minutos para falar, pois outro orador convidado traria a mensagem 
naquela manhã. Eu não estava escalado para pregar. A verdade é que 
deveria sair rapidamente para pregar em outra igreja. O que eu não sabia 
era que Deus tinha outros planos. 
 Fiz uma breve saudação e, em seguida, o pastor Steve Chupp 
disse: "Peço ao pastor Sergio que venha à frente para que oremos por ele 
antes que saia para pregar na Maranatha Fellowship, de modo que leve o 
fogo de Deus para eles". 
 Aquelas foram as palavras do pastor. Ele chamou alguns jovens para orar por mim. Você sabia que jovens são um perigo nas mãos do 
Deus todo-poderoso? 
 Vários jovens começaram a orar de maneira calma por mim, logo 
abaixo da plataforma, na qual eu me encontrava em pé à frente do 
santuário. Tudo estava tranquilo, agradável e de acordo com o boletim da 
igreja. A medida que os jovens começaram a orar por mim, fechei os 
olhos. Minha mente não se voltava para o reavivamento nem para 
qualquer outra coisa em especial. Estava com pressa de sair para ir pregar 
na outra igreja. De repente, as mãos que eu mantinha cruzadas 
começaram a tremer, sem minha permissão, e não consegui mais controlá-
las. 
 



 Fui criado na Assembléia de Deus. Meu pai, Alberto Scataglini, era 
destacado líder da Assembléia de Deus da Argentina, servindo como 
superintendente da denominação e em vários outros cargos. Em nossa 
denominação (especialmente segundo o ensino que recebi de meu pai), 
quando o pastor está na plataforma, é ele quem dirige o culto. Deixamos o 
Senhor nos usar, mas não permitimos que as coisas fujam do controle. 
Meu pai costumava dizer: "Se o pastor perder o controle, o que acontecerá 
com o resto da congregação?". 
 Esse conselho é sábio. Mas nesse caso, pela primeira vez, lá estava 
eu à frente da plataforma quando alguma coisa começou a acontecer comigo sobre a qual não tive controle. Pensei: isso não deveria estar 
acontecendo aqui. Abri meus olhos e olhei para a congregação diante de 
mim. Não havia mais ninguém com as mãos trêmulas. Apertei ainda mais 
as mãos, tentando fazer com que parassem de tremer. Foi então que todo 
meu corpo começou a tremer. Lembro-me de haver olhado para meus joelhos e de realmente tê-los apertado, numa vã tentativa de fazer com 
que meu corpo parasse de tremer. Então, caí no chão. 
 Alguma coisa estranha estava acontecendo, e eu disse a mim mesmo: isso não está certo; devo me levantar. Fiquei estirado no chão, 
tremendo incontrolavelmente. Olhei para as pessoas, e elas estavam 
olhando para mim. Todos pararam de orar! O pastor começou a conduzir 
algumas músicas. Acho que não sabiam o que fazer comigo. Num 
momento, eu chorava e, no instante seguinte, começava a rir. Sentia-me 
muito envergonhado, bastante chocado e extremamente feliz, tudo ao 
mesmo tempo. 
 Pensei comigo mesmo: preciso sair daqui. Por três vezes, tentei me 
levantar. Na terceira vez, dois líderes da igreja me ajudaram a ficar em pé. 
O pastor auxiliar estava próximo de mim, segurando-me em pé. O pastor 
principal desceu da plataforma e se colocou a meu lado. Chorando, eu 
disse: 
 — Pastor, não permita que eu interrompa esta reunião; por favor, 
leve-me daqui. 
 Aquele irmão colocou seu braço ao redor do meu ombro e disse: 
 — Você não está interrompendo, irmão. Esta é a presença de Deus. 



 Suas palavras calmas foram como um bálsamo curativo para 
minha alma. 
 Finalmente, dois homens me tiraram dali. Eu achava que estavam 
me levando para alguma sala. Queria desesperadamente ficar sozinho 
com Deus. Mas eles tiveram a má idéia de me colocar sentado no primeiro 
banco. Eu continuava a tremer e, a cada minuto, caía no chão, e alguém 
precisava vir levantar-me e me colocar novamente sentado no banco. 
Então, comecei a gritar. Peguei meu lenço, coloquei-o sobre a boca e disse a mim mesmo: não devo interromper esta reunião. Procurei me conter o mais 
que pude, mas, quanto mais tentava me controlar, mais fortes vinham as 
ondas do Espírito Santo sobre mim. 
 Mais tarde, descobri que aquilo que estava experimentando era o 
fogo de Deus. Como descrevi na introdução, esse fogo santo um toque 
direto de Deus, que nos motiva a odiar o pecado e a amar a pureza, com o 
propósito de ganhar almas para o Reino. É uma grande paixão por amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, mente e força. Literalmente senti 
ondas de poder sobre os ossos e o corpo. A glória de Deus estava ali. 
Naquele momento, não sabia como chamá-la. Contudo, hoje percebo que 
o fogo de Deus é bastante bíblico. Ao preparar o caminho para Cristo, João 
Batista fala sobre o batismo de fogo, quando diz: 
 Eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo (Mt 3.11). 
 No versículo seguinte, João diz: 
 Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga (Mt 3.12). 
 Seu fogo é o fogo santo, que nunca se apaga e queima o pecado em 
nossa vida. Aqueles que não se submetem a seu fogo serão totalmente 
queimados, tal como a palha. Seu fogo vai queimar, seja para a 
purificação, seja para o julgamento. 
ENCARANDO MEUS PARENTES 
 Sem me consultar, alguém ligou para o pastor da outra igreja que 



estava me esperando para pregar e o informaram: "Parece que seu colega 
não tem a menor condição de ir até aí hoje...". 
 Só consegui pregar naquela igreja duas semanas depois! 
 Afundado em meu banco na primeira fileira, pensava: oh, que maravilhosa onda do poder de Deus... Tenho certeza de que pregarei poderosamente esta manhã. Mal sabia eu que já havia passado uma hora e 
meia do momento da pregação. No final do culto, o pastor veio até mim, 
ajudou-me a levantar e colocou o microfone à minha frente. Queria que eu 
ministrasse à congregação por uns instantes. A medida que eu tentava 
falar, percebia que não estava pronunciando corretamente as palavras. 
Tenho consciência do meu sotaque latino, mas se tratava de algo muito 
diferente! 
 Algumas pessoas vieram à frente para receber oração. Notei que, 
depois de ter orado por elas, algumas tremiam como eu. Fiquei assustado. 
Era muito para mim em apenas um dia. Por fim, um irmão veio e me fez 
uma pergunta um pouco embaraçosa. Ele disse: 
 — Irmão, você precisa de uma carona para casa.'' 
 — Sim, acho que sim... — respondi. 
 Eu estava dirigindo um carro emprestado, e aquele irmão me 
levou para casa nele. 
 Minha oração era uma só ao ser levado para a casa de meus 
sogros. Enquanto continuava a tremer, chorar e rir, pedi: "Senhor, não permitas que os meus parentes me vejam assim". Orava para que não 
estivessem em casa quando eu chegasse. Realmente orei assim, com muito 
fervor. Sabe, meus parentes são boas pessoas. Acredito que fazemos parte 
do mesmo Reino, apenas vivendo em uma vizinhança diferente. Com o 
passar dos anos, houve algumas tensões teológicas entre nós. Orei: 
"Senhor, não permitas que isso cause mais divisão". 
 Quando abrimos a porta da casa de meus parentes, logo à entrada 
estava minha sogra e meu sogro. Eu não tinha condições de caminhar 
direito, por isso o irmão que me levara para casa estava, de certo modo, 
me carregando. Também não conseguia falar claramente, mas me lembro 



de ter dito a minha sogra: "Mamãe, estou bem; não se preocupe. Mas, por 
favor, não olhe para mim". 
 Imediatamente, minha sogra ergueu as mãos aos céus e começou a 
chorar e a louvar a Deus. Deu início a um jejum de três dias pela glória de 
Deus. Enquanto eu entrava cambaleando na sala, para minha grande-
surpresa, ouvi-a dizer: "É disso que precisamos em nossas igrejas!". 
 O irmão começou a falar com eles e a explicar o que havia 
acontecido, o que me deu a oportunidade de fugir da sala. Não Conseguia 
caminhar, mas podia me arrastar. Vagarosamente, co-mecei a subir as 
escadas. Finalmente, alcancei meu quarto no andar de cima e fechei a 
porta. Estava muito feliz por ficar a sós. Ainda tremia e chorava e não 
sabia o que estava acontecendo. Duas horas depois, os sinais cessaram completamente. Não havia mais tremores e tudo ficou bem. Eu pensei: que 
coisa, realmente vou ter muito o que contar a minha igreja em La Plata... e 
achava que aquilo fora o fim da experiência. 
NÃO UM TOQUE, MAS UMA TRANSFORMAÇÃO 
 A partir do momento em que me senti normal outra vez, desci as 
escadas para explicar a meus parentes o que havia acontecido. Antes que 
pudesse explicar, minha sogra colocou um prato de comida diante de mim 
e disse: "O Senhor não é maravilhoso?". 
 Quando ela disse isso, pude sentir a glória do Senhor descendo 
sobre mim outra vez. Caí para trás no chão e comecei a tremer. Em seguida, comecei a me arrastar novamente escada acima para chegar até 
meu quarto. 
 Deveria confirmar com outro pastor local que pregaria em sua 
igreja, mas não conseguia nem mesmo fazer uma chamada telefônica. Fiquei pensando: oh, Deus, se isto é o jogo vindo do Senhor, por que não posso 
fazer a obra! Deveria estar ocupado, mais ocupado que nunca! Tinha uma 
impressionante lista de compromissos bem em cima da minha 
escrivaninha, lá em meu quarto. Também pelo fato de a passagem aérea 
para os Estados Unidos ter sido muito cara, sentia que precisava fazer 
alguma coisa. Olhei para a lista de afazeres, e a lista olhou para mim; 
queria estar ocupado para o Senhor. Deus tinha outros planos para mim. Não importou com os compromissos que eu tinha assumido; de fato, desmarcou 



todos eles! 
 Naquela noite, fui a um culto em que várias congregações estavam 
reunidas. Sentei-me no fundo e, de repente, a presença do Senhor veio de 
maneira forte e, juntamente com ela, o tremor incontrolável. Disse a mim mesmo: 
não sei o que essas pessoas vão pensar se as manifestações começarem de novo. 
Assim, fui para o carro e continuei a tremer, enquanto dirigia de uma cidade para 
outra. A única coisa que eu queria era voltar para a casa de meus sogros outra vez 
e me esconder ali. 

 O Senhor não se importou com os compromissos que eu tinha assumido; 
de fato, desmarcou todos eles! 

 No dia seguinte, a presença do Senhor foi ainda mais podero-sa do que no 
domingo. Às 7 horas, comecei a passar minha cami-sa, pois queria sair de casa e 
fazer coisas para Deus. Só consegui terminar às 15 horas, porque, enquanto 
tentava passar a camisa, a glória do Senhor encheu a sala, e a única coisa que fui 
capaz de fazer era cair no chão e adorar a Deus. 

SUA PRESENÇA MANIFESTA 

 Deus não é igual a nós — ele é mais poderoso. É por isso que não se 
encaixa em nossos antigos padrões. E por isso que não é possível ter um 
derramamento do Espírito de Deus na vida e continuar com os mesmos odres 
[vasilhas de couro] velhos. Precisamos trocados antes que o Espírito desça. Se 
estiver apegado demais a seu jeito de agir e a seus padrões de vida costumeiros e 
o Espirito Santo vier, os velhos odres se romperão. 

 Mas odres novos são diferentes por causa de sua flexibilidade. O Senhor 
vai conceder a muitos flexibilidade para a presença do Espírito Santo. Você dirá: 
"Senhor, posso me esticar; não importa se tenho 40, 50 ou 60 anos de idade. Há 
espaço em meu coração para a tua vontade". 

 Em Mateus 3.11, lemos: "Ele os batizará com o Espírito Santo e com 
fogo". Muitas pessoas dizem: "Ah, recebi o Espírito Santo há quinze anos". Creio 
que o Espírito Santo vem habitar em nosso coração quando recebemos Jesus. Isso 
é só o começo. Sua presença está dentro de nós. Não podemos ser cristãos sem o 
Espírito Santo. Mas, em seguida, vem o batismo do Espírito Santo. Quando 
recebemos a Cristo, o Espírito vem habitar em nós. Quando somos batizados pelo 
Espírito, o Espírito transborda por meio de nós. Sinais exteriores distintos podem 
acontecer, se Deus determinar, mas a evidência interior segura é o poder para 
testemunhar (v. At 1.8) e uma paixão renovada por Deus e pelas almas. 



 De algum modo, conseguimos separar o batismo do Espírito Santo do 
fogo do Espírito Santo. Devemos nos lembrar das palavras de João Batista, que 
não fez divisão entre os dois, mas disse que Jesus nos batizaria com o Espírito 
Santo e com fogo. Os dois caminham de mãos dadas. Realizaremos grandes 
proezas para Deus, se vivermos vidas de paixão santa. 

 Muitos cristãos não produzem fruto porque dizem: "Tenho o Espírito 
Santo, mas não o fogo. Não sinto arder em mim o fogo pelas nações, por minha 
cidade e por meus parentes perdidos". Deus está se movendo em poder como 
nunca antes e vem se manifestando por meio de miraculosos sinais e maravilhas. 
Creio que o Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje e amanhã, mas pode escolher a 
maneira de manifestar sua presença a seu povo. É possível que manifeste sua 
presença por meio de um lindo rio de unção, mas também por meio do fogo 
repentino de Deus. Ele está no terremoto e está na brisa. 

 A unção é doce e pode ser descrita como o depósito de dons de graça que 
Deus opera em nós. É a presença tangível de Deus para realizar um ministério. 
Mas o fogo é abrupto e vai consumir tudo o que você tem! O fogo adiciona 
combustível à unção e nos leva a níveis ainda maiores de santidade. O fogo 
equipa; a unção capacita. 

 A maneira como o Senhor se manifesta depende unicamente dele, mas ele 
está lidando com a igreja de forma mais poderosa em nossos dias. A noiva de 
Jesus Cristo está quase pronta para o Noi-vo. O Espírito Santo está alisando as 
últimas rugas e limpando as últimas manchas, deixando a igreja linda para 
aquela grande cerimônia de casamento entre ela e nosso Senhor e 
Salvador Jesus Cristo! 
 Você está pronto para a interrupção que o Espírito Santo vai fazer 
em seus compromissos para realizar o que ele deseja? Algumas vezes, 
dizemos: "Senhor, muda minha vida, mas não toques em meu formalismo. 
Não mexas em meu chão seguro. Essa área é minha, e eu não quero que 
chegues muito perto". Mas, ao orar pedindo um reavivamento, o 
problema é que, às vezes, você o recebe! 
 O Senhor deseja descer em poder sobre todas as pessoas. Todo o mundo. Mas devemos permitir que o Espírito Santo faça a obra de seu 
jeito e em seu tempo, porque o Senhor Deus todo-podero-so é soberano. 
 



2 
O temor do Senhor 
 Senti ondas do Espírito Santo fluindo sobre minha vida na-queles dois primeiros dias em que estive debaixo do fogo do Se-nhor. Mas minha 
mente só foi transformada no terceiro dia. A partir de então, tudo mudou. 
Quando acordei, havia tristeza em meu quarto. A mesma linda presença 
de Deus, que me amou e me abraçou no dia anterior, agora me rejeitava 
com muita força. A presença de Deus parecia perigosamente perto de 
mim.  
 Naquela manhã, a santidade de Deus estava tão perto e tão forte 
que fiquei assustado e comecei a recuar. Caminhei para trás até que minhas costas tocaram a parede. Então pensei: o que estou fazendo! Esta é a 
presença espiritual do Senhor. Não posso me esconder dela! Comecei a orar: 
"Por favor, Senhor, já basta. Foi a primeira vez que precisei orar assim. 
Estava tão assustado que disse: "Senhor, acho que não posso suportar 
mais que isso. O Senhor é santo demais". 
 As vezes, quando estamos distantes de Jesus Cristo, sentimo-nos 
confortáveis com nosso estilo de vida. Mas, quando Jesus chega bem perto 
de nós, ficamos desconfortáveis. É possível que, ao ler este livro, você comece a se sentir assim. Talvez pense coisas como: o que está acontecendo 
comigo! Quero assegurar-lhe de que a santidade do Senhor pode descer 
sobre sua vida. Sua presença e seu fogo são reais. Alguma coisa muda de 
maneira dramática quando Deus se aproxima de seu povo. Não podemos 
entrar no lugar santo divino sem ser transformados. 
 Em seguida, eu disse: "Senhor, o que é isso? Sei que há algo errado. 
Peço que o Senhor tenha misericórdia de mim. Não me mate aqui". Mas Deus não me respondeu naquele momento. 
 Naquela tarde, saí para caminhar pela propriedade de meus 
sogros. Estava andando por um caminho de pedras quando o poder de 
Deus veio sobre mim repentinamente e me jogou ao chão de joelhos. Foi 
tão repentino e imprevisível que eu imediatamente caí em lágrimas. Em 
seguida, o Espírito Santo começou a me mostrar cenas de pecado em 



minha vida. Mostrou-me áreas em que o pecado havia penetrado e que 
permaneciam sem solução. 
 Nasci e fui criado em um lar cristão e, desde bem pequeno, meus 
pais costumavam ler a Bíblia para mim. Instruíram-me nos caminhos do 
Senhor, mas naquele momento Deus estava tratando daquilo que eu 
achava que eram "pecados evangélicos" comuns, pequenas coisas que a 
igreja parecia tolerar, dizendo: "Ora, tudo bem se você cobiçar um pouco 
ou se não for totalmente sincero. Só tome cuidado para que isso não fuja 
de seu controle". Passei a aceitar como natural a distorção do ensino 
bíblico, achando não haver problema algum ter sempre um porcentual de 
pecado ou de mal em nós. Mas agora o Espírito Santo resistia a mim. Não 
me abraçava. 
O TEMPO NÃO APAGA O PECADO 
 Enquanto estava ali, naquela trilha coberta de cascalho, o Senhor 
apontou coisas específicas em minha vida que não estavam certas. Eu 
achava que o tempo apagaria aqueles pecados, porque eram 
insignificantes. Mas fui lembrado que pecados pequenos continuam sendo 
pecado. Todo pecado é mau e destrutivo. Vi cenas de um tempo em que 
endureci meu coração contra um irmão. Pude ver até mesmo o lugar onde 
isso acontecera. Nunca o destratei, mas assumi, silenciosamente, um 
compromisso de jamais me aproximar dele novamente. Passei a me 
lembrar de momentos em que meus olhos permaneceram tempo demais diante de imagens que não eram agradáveis ao Senhor. 
 Comecei a chorar por meu pecado e senti tamanha dor por meus 
erros que comecei a passar mal, como se uma febre estivesse invadindo 
meu corpo. O Espírito Santo começou a me falar, e eu passei a entender o 
que Deus estava tentando fazer. Ele disse: "Como você não é frio nem 
quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca". Piquei chocado. 
"Senhor", respondi, "estou no ministério há tantos anos; sou pregador da 
Palavra; jejuei na semana passada e oro todos os dias. Como pude estar 
tão enganado? Por que nunca vi tudo isso?". 
NOVENTA E OITO POR CENTO DE PUREZA NÃO É SUFICIENTE 
 O Senhor me disse: "Gostaria que você fosse tão frio quanto um 
pagão para que eu pudesse salvá-lo ou tão quente quanto um cristão que 



entregou 100% da vida para mim. Só assim poderia usá-lo à minha 
maneira". Então, ele repetiu aquela advertência tão dura: "Corno você não 
é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca". Em 
seguida, o Senhor respondeu à pergunta que fiz sobre a razão de não ter 
visto aquilo tudo antes. Ele disse: "O coração é mais enganoso que 
qualquer outra coisa e sua doença é incurável". Fiquei assustado. Mal 
podia acreditar que Deus estivesse me dizendo aquilo. Depois, o Senhor 
me falou outra vez e disse claramente: "Noventa e oito por cento de 
pureza não é suficiente". 
 Algum tempo após aqueles acontecimentos, li um artigo de uma 
revista que falava sobre leucemia. Afirmava-se ali que a doença inicia com uma mutação genética em um único glóbulo branco da medula óssea. Essa 
doença — para a qual pedimos cura e por causa da qual vamos parar no 
hospital para receber tratamento — começa com uma mutação genética 
em apenas um glóbulo branco. Meus amigos, é assim que o pecado trabalha em nossa vida — mesmo na de um pastor, servo de Deus. 
Implica mutação genética: mudança espiritual no coração. Talvez uma 
pitada de cobiça, um pouco de inveja, uma pequena mentira. Talvez o 
pecado seja ódio por alguém da igreja que perturba sua vida. Isso é 
suficiente para poluir todo o sistema. Portanto, não podemos dizer como o 
apóstolo Paulo: "Em nada me sinto culpado" (1Co 4.4; ARC). 
 Muitos cristãos experimentaram as bênçãos do Senhor apenas até 
este ponto de sua vida. E como são maravilhosas suas bênçãos! Mas, para 
que sejamos poderosamente usados por Deus, também precisamos ser 
limpos. O mesmo Senhor que nos ama e que nos abençoa faz uma cirurgia 
em nosso coração. Não podemos estar no ministério e ter hábitos malignos 
em nossa vida particular. Alguns já disseram: "Bem, então vou abandonar 
o ministério". Não! Tire os maus hábitos do coração! 
 Em certo sentido, fui fariseu de fariseus. Meu objetivo era ser 
praticamente santo, sair-me bastante bem, passar na prova com 80% de 
aprovação. Mas o Senhor tinha exigências diferentes. Repreendeu-me por 
minha justiça própria e expôs a mentira do meu coração. Então, percebi 
meu maior erro: não estava tentando ser como Jesus, mas sim ser muito 
bom. 
 Naquele momento, senti que toda a minha religiosidade e 



disciplina eram apenas trapos imundos em sua presença. Percebi que não 
cria que o Senhor havia me chamado para ser como Jesus. Cri 
erradamente que ele havia me chamado para ser apenas uma boa pessoa. 
Na semana anterior à minha viagem aos Estados Unidos, jejuei um dia 
inteiro, orei muito e senti-me bem em relação a mim mesmo. Senti que 
estava sendo 90% santo. 
 Às vezes, permitimos que pecados aparentemente insignificantes 
alojem-se em nosso coração. Mas deixe-me perguntar algo: que 
porcentagem de pecado você acha que Deus permitirá que tenhamos 
quando chegar o Dia do Senhor? Pela fé, devemos deixar que o Senhor 
nos limpe. 
 Enquanto estava ajoelhado naquele caminho de pedra, Deus 
continuou a falar comigo em termos que até mesmo uma criança poderia 
entender. Naquele momento, eu era incapaz de compreender qualquer 
coisa muito complexa. Ele me disse: "Ninguém se levanta pela manhã, prepara uma xícara de café, coloca apenas uma gota de veneno nela, mexe 
com a colher e bebe". Ele me revelou que muitas pessoas da igreja 
permitem que o veneno penetre em sua mente e em seu coração. Sem 
dúvida, essa pequena cota de pecado diário vai destruí-las. Ninguém 
poderia considerar a ideia de comprar uma garrafa de água mineral em 
cujo rótulo estivesse escrito: "98% de pura água mineral e 2% de água de 
esgoto". Contudo, muitos cristãos permitiram que o esgoto espiritual se 
infiltrasse em sua vida. 
Ninguém compraria uma garrafa de água mineral com o rótulo: "98% de pura água mineral e 2% de água de esgoto". 
 Muita gente se pergunta: Por que perco a força do Senhor tão rapidamente! Talvez porque sou um fracasso ou porque não tenho treinamento 
suficiente. Digo-lhe que, quando existe pecado — até mesmo em 1 % de 
nosso coração —, ele pode destruir cada grama de devoção de nossa vida. 
CONVICÇÃO DE PECADO, NÃO CULPA 
 Chorei, confessei e me arrependi. O Senhor apontou pecados 
específicos em minha vida, em vez de simplesmente indicar ge-
neralidades. Satanás tem um falso ministério que usa especialmente na 
igreja: o de trazer culpa. A Bíblia diz que Satanás é o acusador dos irmãos 



(v. Ap 12.10). Ele vem para colocar um senso geral de culpa em nosso 
coração e em nossa mente, mas nunca nos ajuda a resolvê-la. Então, tudo o 
que fazemos é nos sentirmos mal. Alguns líderes, obreiros e servos do 
Senhor estão tentando dar o melhor de si, mas são torturados pela culpa. 
Antes de pregar precisam livrar-se da culpa por uma hora, e, então, ela 
volta de novo. Este não é o ministério do Espírito Santo. 
 O ministério do Espírito Santo é trazer convicção de pecado (v. Jo 
16.8). Deus fala de maneira bastante direta e específica, e sua Palavra é 
muito clara. Ele diz o que está errado em nosso coração, em nossos 
pensamentos e em nossos sentimentos. Exige de nós o arrependimento. Se 
ouvirmos sua voz, ele nos transformará. Essa é a obra do Espírito Santo (v. 
2Co 7.10). 
 Isso é muito diferente da obra de Satanás, que vem para destruir 
vidas e colocar ministérios inteiros debaixo de depressão e de solidão. Existem pessoas que pensam assim: espero que ninguém descubra como sou em minha vida particular. Querido servo do Senhor, quando o fogo do 
Espírito Santo vem sobre sua vida, você dirá como o apóstolo Paulo: "Em 
nada me sinto culpado" (ICo 4. 4; ARC). Sua vida será purificada por 
causa de Jesus. 
 No terceiro dia, 20 de maio, comecei a recobrar gradualmen-te a 
alegria no Senhor. Agora, em vez de voltar para o mesmo lugar de temor, 
fui movido para um novo endereço. A alegria do Senhor estava naquela 
sala. A mesma glória do dia anterior vol-tou. Por seis dias, estive na 
presença do Deus todo-poderoso, chorando e clamando. Quando achei 
que estava normal, colo-quei minha gravata e meu paletó para fazer 
algumas coisas para Deus. Mas antes que pusesse a mão na fechadura do 
quarto, o poder de Deus desceu sobre mim e me jogou no chão 
novamente. Houve períodos em que fiquei caído por horas antes de poder 
me levantar. 
ABDICANDO DO BOM EM FAVOR DO MELHOR 
 Duas semanas depois, estava me preparando para voltar a minha 
congregação em La Plata. Pouco antes de deixar os Estados Unidos a fim 
de voltar para a Argentina, fui a uma reunião de oração de pastores. Um 
pastor amigo meu estava presente, e eu lhe disse: 



 — Estou voltando para a Argentina logo; gostaria de anotar o 
número de seu telefone e vou lhe dar o meu. 
 Enquanto escrevia o número de meu telefone em sua agenda, 
reparei que ele começou a tremer. Assim, perguntei: 
 — Você está recebendo a mesma coisa que eu recebi? Esse foi o fim 
da conversa. 
 Exatamente ali, no estacionamento da igreja, ele caiu no chão 
debaixo do poder de Deus. Havia uma escola cristã ao lado, e vi pais que 
traziam os filhos para escola ficarem olhando aquele camarada caído ali no chão. Pensei: não posso deixar isso me afe-tar, pois estamos num 
estacionamento. Mas o poder de Deus caiu sobre mim, e eu também fui 
jogado no chão. 
 Dois outros pastores vieram correndo da igreja em direção ao 
lugar onde estávamos, achando que havia acontecido um acidente. Ao se 
aproximarem de nós, disseram: 
 — O Senhor está aqui, e este lugar é santo — e tiraram os sapatos. 
Caíram debaixo do poder de Deus e começaram a louvar ao Senhor e a 
profetizar. Permanecemos ali por várias horas. A unção foi tão forte que 
outros tiveram de nos carregar para nossos carros e nos levar para casa. 
 O pastor que segurava a agenda tremia tanto que seu anel de 
graduação caiu do dedo. Quando o pegou de volta, levantou-o e disse: 
"Senhor, agora sei que não apenas tiras o mal da minha vida, mas que 
também tiras as coisas boas para me dares o melhor". Em seguida, 
erguendo a carteira, as chaves, tudo o que tinha, disse: "Entrego ao Senhor 
meu ministério e minha vida. Nada é meu; ofereço tudo ao Senhor". 
 Hoje esse pastor é um amigo pessoal. Posso dizer que sua vida e 
seu ministério mudaram dramaticamente desde aquele encontro no 
estacionamento. 
DEUS NÃO VAI MUDAR DE IDEIA EM RELAÇÃO A VOCÊ 
 Compartilho meu testemunho não apenas para contar-lhe algo que 
está acontecendo do outro lado do mundo. O Senhor me orientou a 



conceder a você aquilo que ele me deu. Prata e ouro não tenho, mas aquilo 
que tenho lhe dou em nome de Jesus (v. At 3.6). Você pode receber o fogo 
de Deus. 
 Quero dizer uma palavra de fé a muitos de vocês: o Senhor não 
muda de idéia. Ele não vem a você hoje e, amanhã, diz: "Desculpe, você 
era a pessoa errada". Ele ama você, e aquilo que quer lhe dar é eterno, até 
a volta de Jesus. Como vê, se buscarmos a pureza e permanecermos nele 
cada dia, o fogo de Deus é inextinguível. 
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Vivendo perto das chamas: reavivamento na 
Argentina 
 Para compreender de que maneira o fogo de Deus trabalha em 
uma pessoa e em uma nação, gostaria de lhe falar sobre o reavivamento na Argentina. Isso vai dar alguma base para o testemunho do fogo que 
veio sobre minha vida, que narrei nos dois primeiros capítulos deste livro. 
 Muitos bons livros foram escritos sobre reavivamentos na Ar-
gentina. Eu, porém, vou contar a história a partir da minha expe-riência 
pessoal e das experiências relatadas por meus pais, o reverendo e a 
senhora Alberto Scataglini, testemunhadas por seus próprios olhos. 
TOMMY HICKS CHEGA À ARGENTINA 
 O primeiro e mais comentado grande reavivamento cristão na 
Argentina aconteceu entre 1954 e 1957, quando Tommy Hicks, evangelista 
norte-americano, realizou várias campanhas. Durante o tempo em que 
esteve na Argentina, começou a desafiar os pastores a acreditar em coisas 
maiores vindas de Deus. De fato, coisas maiores começaram a acontecer. 
 Durante sua visita à Argentina em 1954 e 1955, Hicks lotou um dos 
maiores estádios do país. De acordo com rolai os de testemunhas oculares 
(inclusive de meus pais), mais do com mil pessoas estiveram presentes em algumas dessas cruzadas. Vários milhares mais ficaram do lado de fora 
dos estádios o foram dispensados. Cresci ouvindo histórias sobre o 
congestionamento do trânsito, a superlotação do metrô e o desvio do 
itinerário de ôni-bus devido ao enorme número de pessoas que 
compareceram a ossos eventos históricos. Milhares de pessoas receberam 
curas miraculosas o dezenas de milhares foram salvas naquelas grandes 
cruzadas. Pela primeira voz, a Sociedade Bíblica da Argentina teve sou 
estoque do Bíblias zerado por causa da alta demanda. 
 Nasci em março de 1957. Hicks voltou à Argentina mais uma voz 
alguns meses depois de eu ter nascido. Uma das maiores lembranças que 
meus pais têm daquela época é um retrato de Tommy Hicks mo 



segurando no colo diante da câmera, enquanto me abençoava o orava 
para que eu fosse um servo do Senhor. 
 Apesar das curas e da salvação em massa, depois de apenas alguns 
anos as igrejas evangélicas da Argentina voltaram ao "normal" (ao usar o 
termo "evangélicas", estou me referindo a todos os cristãos nascidos de 
novo). Desde o início da década de 1960 até a metade da década de 1980, a 
taxa de crescimento das igrejas na Argentina ora uma das mais baixas do 
mundo. Então, veio Carlos Annacondia. 
ANNACONDIA CHEGA À CIDADE 
 No começo da década do 1980, a igreja de meu pai em La Plata — 
agora chamada Puerta del Cielo (Porta do Céu], da qual sou hoje pastor 
titular — começou a orar por uma grande colheita. Os jovens passaram 
várias noites em vigília de oração. Uma palavra profética foi dada à igreja 
naquele tempo, dizendo que uma avalanche de gente chegaria e que a 
igreja precisaria ficar preparada para isso. Meu pai disse à congregação: 
"Os que estão aqui há bastante tempo devem se segurar nos bancos. 
Porque, quando a avalanche de gente nova chegar, vocês não terão lugar 
para sentar". Mal sabia ele que isso aconteceria mais rápido do que 
imaginava. 
 Depois de concluir os estudos no Instituto Bíblico Rio de La Plata, 
em Lomas de Zamora, Argentina, em 1978, passei um ano estudando no 
Eastern Pentecostal Bible College, em Ontário, Canadá, onde recebi um certificado de seu Programa de Estudos Bíblicos Especiais. Depois disso, 
frequentei o Southern Califórnia Bible College, concluindo o bacharelado 
em religião. Voltei para a Argentina e, juntamente com um irmão, 
organizamos uma igreja no centro de Buenos Aires. Pouco depois, o irmão 
saiu, e eu assumi como único pastor. O que eu achava que seria uma 
permanência de quatro meses na Argentina transformou-se em um 
ministério pastoral de quatro anos  em Buenos Aires. 
 Depois daquela época, senti que o Senhor estava me conduzindo 
de volta aos Estados Unidos para continuar os estudos no Fuller 
Theological Seminary, em Pasadena, Califórnia. Assim, no outono de 
1983, mais uma vez deixei a Argentina rumo à América do Norte. 
Consegui meu grau de Mestre em Teologia e Missões, no Fuller, em l986. 



 Em março de l984, enquanto eu estava no Fuller, meu pai decidiu 
tirar alguns dias de férias com minha família, e fomos a uma pequena 
cabana nos arredores da cidade. Enquanto estávamos ali, um pastor 
chamado Pablo Terechovich foi até lá conversar com meu pai. Com um 
tom de urgência na voz, disse: 
 — O que acha de voltar à cidade para apoiar uma campanha que 
estamos planejando? Gostaríamos que sua igreja estivesse envolvida. 
 Meu pai perguntou: 
 — Quem vai ser o orador? O pastor Pablo respondeu: 
 — Um irmão chamado Carlos Annacondia. Ele é evangelista. Pelo 
fato de Carlos Annacondia ser desconhecido dos pastores, meu pai 
concordou em voltar à cidade. Ele queria muito se encontrar com esse 
evangelista para conhecê-lo melhor e saber quais eram suas ideias. 
Sentou-se diante desse novo evangelista e começou a lhe fazer perguntas 
bem corriqueiras. Ele perguntou a Annacondia de que igreja ele era, como seu ministério havia começado e o que o Senhor estava realizando em sua 
vida. Enquanto ouvia Annacondia, orava em Espírito e prestava atenção 
aquilo que o Espírito Santo lhe dizia. 
 O Senhor estava preparando algo completamente novo para a igreja na Argentina. 
 Enquanto Annacondia respondia às suas perguntas, o Espírito 
Santo disse a meu pai: "Este é meu servo; eu o enviei. Ouça o que ele tem a dizer". Meu pai parou a conversa exatamente ali e disse: 
 — Irmão Carlos, não precisa dizer mais nada. Venha e ministre na 
campanha. De agora em diante, você será Elias, e eu serei Eliseu. Farei 
tudo o que você disser. Seguirei aquilo que o Senhor está realizando em 
você. O Senhor me deu esta visão: minha parte é obedecer e segui-lo. 
 Annacondia sentiu-se muito desconfortável — e disse isso — com 
o fato de um pastor mais velho e mais respeitado oferecer-se para segui-lo, 
especialmente porque Annacondia era cristão havia apenas alguns anos. 
Mas esse foi o caminho que Deus escolheu enquanto estava preparando 
alguma coisa completamente nova para a igreja na Argentina. 



O REAVIVAMENTO COMEÇA EM LA PLATA 
 Meu pai, o reverendo Alberto Scataglini, conta a história de como 
o Senhor trouxe o reavivamento para a Argentina. 
 Parecia que, para cada coisa nova que o Senhor realizava no rea-vivamento, uma velha estrutura era destruída. Foi dessa maneira que o Senhor começou a preparar a mente e o coração dos cristãos para as coisas novas que estavam prestes a experimentar. 
 Depois de ouvir do Senhor que aceitasse e apoiasse aquele novo e desconhecido evangelista, fiquei em choque quando Annacondia e os membros de sua equipe disseram: "Ótimo! Vamos dar início à campanha em duas semanas". 
 Duas semanas?! Eram necessários seis meses de preparação para planejar uma campanha, preparar obreiros, alugar um local e estabelecer as bases. Essa foi a primeira velha estrutura a ser destruída. 
 Na semana seguinte, eu (Alberto) acompanhei Annacondia e seu auxiliar, Juan Dicresensio, para encontrar um lugar onde pudesse ser realizada a campanha na cidade de La Plata. Saímos de carro percorrendo vários lugares em busca de espaços vazios adequados para uma campanha ao ar livre, até que Carlos e Juan finalmente sentiram ter encontrado o ponto ideal. Ambos receberam uma forte confirmação do Senhor e começaram a procurar os donos do local. 
 Depois de localizai" os proprietários do lote, porém, estes foram muito firmes em sua resposta e disseram que, de forma alguma, dariam permissão. Eu quis ir embora e continuar procurando, mas Juan disse: "Precisamos continuar insistindo; eles disseram não, mas o Senhor disse sim". 
 Depois de visitar novamente os proprietários em várias ocasiões e após muita oração, [Carlos e Juan] conseguiram o sim que esperavam. Os preparativos começaram imediatamente, uma vez que a campanha deveria ter início na semana seguinte. 
 A primeira noite dos encontros evangelísticos foi completamente diferente daquilo a que estávamos acostumados. Quando chegamos, vimos alguns postes, poucas lâmpadas, algumas cadeiras, cordas cercando o local e uma tenda que a equipe evangelística havia levantado. Dissemos uns aos outros: "Ninguém vai aparecer aqui". Estávamos todos um pouco envergonhados. 



 A tenda seria usada para ministrar às pessoas com problemas espirituais. Mais tarde, ficou conhecida como Tenda do Tratamento Intensivo. As reuniões propriamente ditas aconteciam do lado de fora, em um local não muito iluminado. No início da reunião, o líder de adoração de Annacondia dirigia os cânticos. Certamente não eram as músicas e os hinos que estávamos acostumados a cantar. Assemelha-vam-se mais a uma mistura de música country norte-americana com canções de estilo popular. Não sabíamos o que pensar, até que Annacondia chegou e começou a pregar. 
 Sua pregação era bastante cristocêntrica, e estávamos bem im-pressionados. Depois de pregar uma mensagem poderosa sobre Cristo, fomos surpreendidos ao ouvi-lo dizer: "Escute, Satanás, escute bem", e começou a repreender o Diabo e a ordenar que deixasse aquele lugar e a vida das pessoas que estavam ali. Prestes a findar o culto, cento e quarenta pessoas entregaram a vida a Cristo naquela primeira noite! Aquilo foi um milagre para a Argentina, cuja igreja, naquele tempo, tinha uma das menores taxas de crescimento do mundo. Mas ainda não estávamos preparados para o que estava por vir. 
 Durante a campanha, as pessoas trouxeram peças de roupa de parentes doentes para que recebessem oração. Havia pilhas de roupas em cima de mesas. Um testemunho que ficou guardado em minha mente foi o de uma mulher que trouxe um par de meias do marido para que orássemos por ele. Ele não conseguia andar. Aquela mulher levou as meias para casa e, no dia seguinte, o marido as calçou. De repente, começou a gritar, pois as meias estavam queimando seus pés, e ele começou a pular. Levou algum tempo até que percebesse que conseguia saltar! Ele fora curado. 
 Muitas coisas aconteceram durante a campanha com Annacondia em La Plata em 1984. Aquela campanha mudou completamente nossa vida e nossa igreja. Aprendemos mais sobre Deus e o mundo espiritual do que jamais havíamos aprendido em todos os anos de estudo teológico e de pastorado de igrejas. 
 Lemos sobre a arca da aliança no Antigo Testamento e que alguma coisa física acontecia aos que a tocavam (caíam mortos!). Algo similar estava acontecendo aos que compareciam à campanha de Annacondia. Tão logo entravam no local das reuniões, muitos com problemas espirituais caíam no chão como se tivessem desmaiado e outros manifestavam demônios. 
 Nós (alguns poucos pastores) chegávamos às tendas da campanha às 17 horas para ministrar ajuda pastoral e aconselhamento a quem desejasse. Todos os que ali acorriam eram receptivos às coisas espirituais e nos procuravam com 



muitos problemas. Lembro-me de diversas ocasiões em que tive de me levantar depressa da mesa de aconselhamento pastoral e correr para orar por alguém que havia caído no chão assim que entrara no terreno. Fazíamos aconselhamento e ora-ção pelas pessoas desde a hora que chegávamos até o final da reunião. Normalmente deixávamos a tenda às 2 ou 3 horas da madrugada. 
 Havia uma revolução espiritual no ar. A batalha não terminava quando apagávamos as luzes. Ao voltar para nossos lares, pouco depois das 3 horas da madrugada, era impossível dormir logo e ficávamos conversando e compartilhando sobre as maravilhas e os milagres que víramos. Mas, em muitas ocasiões, as pessoas batiam à nossa porta às 3 ou 4 horas da madrugada querendo que orássemos por elas ou por algum membro da família que precisava de libertação de espíritos demoníacos. Muitas pessoas não apenas manifestavam demônios quando vinham para as campanhas, mas em diversas ocasiões isso acontecia depois, quando voltavam para casa. 
 Chegamos a ponto de dormir com a roupa de sair. Simplesmente caíamos na cama, vestidos, até que a próxima pessoa chegasse. Du-rante os dois anos seguintes, não conseguimos descansar adequadamente um único dia. Pregávamos diariamente, abrindo novos pontos de pregação na cidade para cuidar das pessoas que se entregaram ao Senhor. Dávamos apoio pastoral àqueles que precisavam de ajuda. É maravilhoso orar por um reavivamento e crer que acontecerá, mas é igualmente importante estar disposto a pagar o preço por ele quando chegar. Quando a campanha de Annacondia terminou, os convertidos faziam uma fila de dois quarteirões para entrar no prédio da igreja na hora do culto. Todos os nossos planos cuidadosamente traçados e as atividades planejadas da igreja simplesmente foram por água abaixo. Nossa igreja nunca foi a mesma. Mais de cinquenta mil pessoas se entregaram ao Senhor em La Plata durante a campanha de seis meses com Carlos Annacondia em 1984. Constituem grande parte dos cristãos que hoje frequentam as igrejas em La Plata. 
 Embora muitas coisas maravilhosas tenham acontecido em nossa cidade e muita gente tenha se juntado à igreja, nem todo mundo ficou feliz com o reavivamento, especialmente uns poucos cristãos mais velhos. Alguns deles ficaram chateados porque literalmente "perderam o lugar" na igreja. Os templos foram invadidos por gente nova que recebeu o Senhor durante a campanha (a reação foi similar à de um irmão mais velho quando chega uma nova criança na família!). Alguns disseram: "Perdemos o nosso pastor...". 
 Apesar do frio, da chuva e do barro em algumas reuniões, os cultos 



aconteceram todas as noites, durante seis meses. Quando a campanha de La Plata acabou, fui convidado a ser o promotor de Annacondia em outras cidades nas quais ele planejava fazer campanhas. Minha tareia era manter contato com os pastores daquelas cidades e prepará-los para a chegada da campanha. 
 O conceito principal que queria que os pastores compreendessem era que a campanha seria diferente de qualquer cruzada ou reunião de reavivamento que já haviam experimentado. A diferença era que a campanha mudaria a própria estrutura da igreja. A principal mudança seria menos intervenção humana e mais intervenção do Espírito Santo nos cultos. Isso aconteceria não porque aquilo que estavam fazendo fosse ruim, mas porque a igreja estava para ser alçada a um novo patamar de glória. Era basicamente a mudança de um caminho de vida para outro. 
OUSE TORNAR-SE DISPONÍVEL 
 Na época em que tudo isso aconteceu, eu estudava no Seminário 
Fuller, tendo aulas sobre crescimento da igreja com o dr. C. Peter Wagner. 
Tanto o dr. Wagner quanto meus colegas de classe estavam muito 
interessados no desenvolvimento do mover de Deus na Argentina. As 
vezes, durante a aula, eu lia em voz alta as cartas que recebia de La Plata 
com novidades incríveis sobre esse novo mover de Deus. 
 Os colegas do seminário frequentemente me perguntavam qual era 
a chave para um derramamento tão incrível como aquele. 
Eu telefonava para meu pai em La Plata e fazia-lhe a mesma pergunta. 
Meu pai simplesmente respondia: "Creio que a chave é a disponibilidade. 
Nós não impedimos a obra do Espírito, mas nos tornamos disponíveis 
para Deus". 
 Querido irmão ou irmã, até hoje sentimos os efeitos daquelas 
primeiras campanhas. Desde aquela época, novas ondas de po-der 
visitaram a Argentina. A chave continua sendo a mesma: a 
disponibilidade. 
 Você ousaria tornar-se disponível para o Espírito Santo, in-
dependentemente do que aconteça — sucesso ou perseguição? Para um 
ministério longo ou para uma vida mais curta? Você tem sede de 
reavivamento e de salvação de almas a ponto de poder dizer: "Senhor, 
estou disponível para ti!"? Se está, reserve um momento e escreva um 
bilhete ao Senhor ou ore em voz alta, dizendo assim: 



 Querido Senhor, 
 Estou disposto a pagar o preço. Disponho-me a ser usado por ti.  Meu amor pelo Senhor cancela meu temor do desconhecido. O  amor pelos perdidos que tenho dentro de mim cancela meu  egoísmo e minha necessidade de autogratificação. Não escondo  nada do Senhor. Faze de mim um instrumento de reavivamento. 

Cem porcento teu, 
______________________________________ 
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Ungido para a santidade 
 Quando o reavivamento começou na Argentina, em 1984, com Annacondia, eu estava no Seminário Fuller, em Pasadena, Califórnia, 
distante do entusiasmo inicial. Num primeiro momento, só podia 
imaginar o reavivamento com base em recortes de jornal e em cartas 
entusiasmadas que recebia de meus pais. Rapidamente compartilhei essas 
notícias com meu professor de crescimento da igreja, o dr. C. Peter 
Wagner. No final de 1985, finalmente consegui tirar férias de um trimestre 
do Fuller e voltei à Argentina para testemunhar o reavivamento com os 
próprios olhos. 
 Durante meu recesso no Fuller, passei um tempo em minha cidade 
natal, La Plata. Ficou bem claro para mim que Annacondia e suas 
campanhas estavam mudando a atmosfera espiritual da Argentina. Diz-se 
que ele levou mais de dois milhões de pessoas ao Senhor desde 1984. 
Igrejas que não experimentavam crescimento algum, agora tinham novo 
afluxo de pessoas convertidas em suas campanhas. A maneira de a 
maioria das congregações ver-se como igreja tinha mudado. De modo 
geral, havia mais abertura para o mover do Espírito Santo e para novas 
coisas do Espírito. 
 Voltei para o Fuller no começo de 1986. Ali conheci Kathy, minha 
futura esposa, que também estudava naquele seminário. Nós nos casamos 
em Elkhart, Indiana, em julho de 1986. Continuamos a viver em Pasadena, 
pois Kathy também estava terminando o mestrado no Fuller. Um ano 
depois, fundamos a Scataglini Ministries Inc. e, em dezembro de 1987, 
fomos "enviados" para a Argentina. Nosso objetivo era trabalhar com a igreja de meu pai no estabelecimento de uma escola, de um orfanato e de 
um programa de treinamento de liderança. No final de 1990, a escola e o 
orfanato já haviam sido instalados e o programa de treinamento de 
liderança já estava implementado. Kathy e eu sentimos, então, que o 
Senhor nos chamava de volta aos Estados Unidos. 
 Mudamos para Elkhart em outubro de 1990 e estabelecemos o 
Ministério de Parceiros de Oração. Seu propósito principal era unir 



cristãos em oração em busca de reavivamento. Durante aquele período, também comecei a gravar Momentos de Oração, um programa de rádio que 
conduzia os ouvintes em oração por reavivamento. Esse programa foi 
transmitido durante sete anos por uma rádio cristã. 
REAVIVAMENTO DE LONGE — OUTRA VEZ 
 Enquanto vivíamos em Elkhart, Indiana, começamos a ouvir falar 
de coisas novas que Deus estava realizando na Argentina por meio do 
pastor Claudio Freidzon. Quando ouvi o relatório de meus amigos, o fato 
realmente chamou minha atenção, porque Claudio fora um de meus 
colegas de quarto no Instituto Bíblico Rio de La Plata! Pelo que conhecia 
de Claudio, ele era calado, quieto, mas as histórias que ouvi falavam de 
estádios lotados e de Claudio ministrando poderosamente com grande 
unção. Esses relatos não correspondiam nem um pouco à descrição 
daquele homem despretensioso. Sabia que deveriam ser obra do Espírito 
Santo. 
 Um dia, liguei para a casa de Claudio, em Buenos Aires, e disse: 
"Claudio, o que está acontecendo por aí? Diga-me". 
 Claudio confirmou os relatos que ouvi. Enquanto me contava as 
coisas que o Senhor estava fazendo, meu coração começou a ficar cada vez 
mais com sede de um reavivamento. Senti-me profundamente necessitado 
naquele instante. Tentei esconder minha verdadeira condição, porque 
seria embaraçoso revelar a ansiedade que sentia por receber alguma coisa de Deus. Durante os meses que se seguiram, passei muitas horas por dia 
em oração, desejando mais de Deus em minha vida. Aquela altura, 
encontrava-me em desespero espiritual. 
 Algum tempo depois, em 1993, descobrimos que Claudio viria a 
Cincinnati, Ohio, Estados Unidos, para comparecer à cruzada de outro 
evangelista. Decidimos ir de Elkhart a Cincinnati para ver Claudio, uma 
viagem de cerca de trezentos quilômetros. Só tinha um objetivo em mente: 
iria encontrá-lo porque Claudio havia recebido a unção do Espírito Santo 
e eu queria que ele orasse por mim! 
 Cheguei ao grande estádio de Cincinnati e vi milhares de pessoas 
querendo entrar, mas o local já estava com a capacidade completa. 
Claudio me dissera que guardaria um lugar para mim na primeira fileira. 



Vagarosamente consegui descer, enquanto a adoração começava. Estava 
ansioso por ver Claudio; ele esperava por mim e certamente havia 
reservado um lugar. Meu objetivo era que, depois da conferência, aquele 
homem orasse por mim. Dirigi por três horas e meia com aquele propósito 
e não tinha nada mais em mente. 
 Quando me sentei, um dos diáconos veio até mim e disse: 
 — Senhor, esse lugar está reservado; precisa voltar lá para trás. 
 Sabia que não havia mais espaço em todo o estádio e que eu 
precisaria sentar em algum lugar "lá atrás". Se saísse dali, com certeza 
sairia do campo de visão de Claudio. Ele estava ficando bastante 
conhecido, e era difícil conseguir uma oração dele. 
 Comecei a orar enquanto o diácono conversava com Claudio. Orei silenciosamente: Senhor, preciso ficar aqui. Peço-te que dês um jeito. 
 Então, alguém da segunda fila me disse: 
 — Já participei de várias reuniões desta conferência. Pode se sentar aqui que eu vou para algum outro lugar. 
 Agradeci a Deus por isso, mas tinha a sensação de que estava no 
lugar errado. Foi difícil. Quase tive de lutar por meu lugar! Então, disse a 
meu amigo: 
 — Claudio, você pode orar por mim? 
 —  Sim, quando a reunião acabar, vou orar por você — ele 
respondeu. 
 Desfrutei da presença do Senhor durante aquele evento, mas ainda 
estava inquieto pelo fato de que Claudio oraria por mim somente mais 
tarde. Quando a reunião acabou, porém, meu amigo disse: 
 — Tenho um jantar marcado com o evangelista desta cruzada e 
não vou poder orar por você esta noite. 
 Não entendia o que se passava. Hoje acredito que Deus estava me 



testando, mas, naquele momento, fiquei um pouco impaciente. Depois da 
reunião, Claudio perguntou se eu queria esperar por ele enquanto 
confirmava o jantar. Talvez alguma coisa tivesse acontecido e o 
evangelista não pudesse se encontrar com ele. Assim, Claudio iria jantar 
comigo. Senti-me feliz por esperar, sabendo que havia a possibilidade de 
passar algum tempo com ele. 
 Esperei dez, quinze, vinte minutos. O estádio ficou totalmente vazio. Quando haviam se passado trinta infindáveis minutos, pensei: sou a única pessoa aqui dentro, com uma Bíblia debaixo do braço, esperando por esse homem para que venha orar por mim? Que bobagem ficar aqui esperando tanto tempo por nada. Por que viajei tantas horas para vir a este lugar? O que estou fazendo aqui? Senhor, tenho sede de ti. Senhor,  preciso de ti. 
 Comecei a achar que meu amigo provavelmente se esquecera de 
mim. Enquanto pensava essas coisas, Claudio voltou e disse: 
 — Vamos jantar. 
 Meu coração se alegrou diante daquela oportunidade. Creio que se 
ele tivesse dito "vamos jogar tênis", eu teria ido também! Faria qualquer 
coisa, contanto que orasse por mim. 
EU NÃO DESISTIRIA 
 Já no restaurante, mal podia esperar pelo espaço entre o jantar e a 
sobremesa, de modo que Claudio orasse por mim. Então, pedi: 
 — Claudio, poderia orar por mim agora? 
 — Aqui não — ele disse. — Mais tarde, quando voltarmos para 
meu quarto do hotel. 
 Eu concordei. Fomos para o quarto do hotel, e ele me deu algumas 
fitas de vídeo das cruzadas que estava promovendo na Argentina. Já eram quase 2h30 da madrugada, e eu continuava esperando por aquela oração. 
Finalmente, tive a chance de pe-dir-lhe: 
 — E agora, Claudio, você oraria por mim? 



 — Por que não vai a uma das minhas cruzadas na Argentina para que eu ore por você lá? — ele respondeu. 
 Nesse momento, eu, desesperado, disse: 
 — Não posso ir para a Argentina agora! 
 Não revelei isso com palavras, mas sabia que não seria capaz de 
esperar mais. Insisti tanto que meu amigo e irmão finalmente orou por 
mim. O Senhor sabia o que estava fazendo. Claudio fez uma oração 
simples pela minha vida e eu fui embora. 
 Deus tocou meu interior e removeu a dor da solidão e a depressão. 
 Quando deixei aquele lugar, não tinha certeza de que havia 
acontecido alguma coisa, mas senti uma paz profunda. Aquilo foi tudo. 
No dia seguinte, voltei com Kathy e nossos três filhos — Nathan, Jeremy e 
Miqueas (o mais velho com quatro anos, o do meio com três e o mais novo 
com poucos meses) — para nossa casa em Elkhart. No caminho de volta 
para Indiana, os meninos estavam bastante inquietos. Achei que aquela 
pequena unção que recebera seria perdida. 
 Mas não sabia que o Espírito Santo viera sobre mim e que já tinha 
respondido à minha oração. Embora tivesse nascido em um lar cristão, até 
aquele momento não conhecia nada a respeito de unção. Hoje, olhando 
para trás, percebo que o Senhor estava testando minha fé. A questão não 
era Claudio não querer orar por mim, mas sim o próprio Senhor aguardar 
em silêncio. Tudo aquilo parecia quase uma rejeição, porque Deus avaliava se eu realmente desejava receber sua unção. E recebi! 
 No dia seguinte, comecei a experimentar uma nova liberdade em 
meu coração e uma cura interior aconteceu. Senti que Deus tinha tocado 
dentro de mim, removendo a dor da solidão e a depressão que eu 
experimentara no passado. Nos quatro anos que se seguiram, fui capaz de 
pregar com liberdade e com unção renovada, o que, antes daquele tempo, 
experimentava apenas esporadicamente. Permaneci naquela unção. A 
receptividade ao Espírito Santo que obtive com ela pavimentou o caminho 
para que eu recebesse, quatro anos mais tarde, outra bênção de ma-neira 
ainda mais poderosa: o batismo de fogo. 



 Kathy, os meninos e eu nos mudamos de volta para a Argen-tina 
em março de 1994, depois de um tempo de ministério em Elkhart, e 
começamos a trabalhar com meu pai na equipe pastoral da Igreja Puerta 
del Cielo. Em dezembro de 1996, fui empossado como pastor principal, 
tendo meu pai como pessoa-chave da equipe pastoral. Tínhamos um 
constante mover do Espírito Santo em nossos cultos. Almas estavam 
sendo salvas. Contudo, vi-me clamando em oração a Deus por mais dele e 
por um reavivamento em nosso meio. 
 Logo depois disso, fiz a inesquecível viagem aos Estados Unidos 
que mudou minha vida para sempre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
Uma renovada manifestação do fogo de Deus 
 Como contei nos capítulos 1 e 2, Deus mudou minha vida para 
sempre em maio de 1997. Várias semanas depois, finalmente fiquei pronto 
para voltar à Argentina. Já tinha preparado mentalmente um discurso 
antes mesmo de voltar a La Plata. Sabia o que diria aos membros da igreja 
para não assustá-los em relação a esse novo fogo de Deus. Certamente já 
haviam escutado versões variadas sobre o ocorrido. Em minha mente, estava determinado a não provocar divisão na igreja por causa de uma 
coisa como essa. 
 Na minha volta ao púlpito, durante um culto no meio da semana, 
o reavivamento aconteceu nos primeiros cinco minutos. Assim que 
cheguei à igreja, caminhei para a plataforma e peguei o microfone, Deus 
me jogou imediatamente no chão. Alguns de meus amigos tiveram a 
brilhante idéia de remover o púlpito e as flores da plataforma, de modo 
que as pessoas podiam me ver tremendo no chão. Disse ao pastor auxiliar: 
"Por favor, chame Claudio Freidzon. Ele está do outro lado da rua, em 
meu carro". 
 Claudio viera a La Plata para que passássemos alguns dias juntos 
em oração. Eu havia perguntado a ele se poderia ministrar aos membros 
de minha igreja naquela noite. Vendo o fogo renovado em minha vida, 
Claudio recusou o convite, mas disse que gostaria de se sentar e de me 
ouvir ministrar. Respondi-lhe: "Como poderei ministrar com um homem 
de Deus como você sentado ali? Não dá...". 
 Assim, combinamos que, por causa do horário avançado, eu 
entraria, saudaria a congregação, faria um pequeno pronunciamento de 
explicação e convidaria todos para o culto de domingo. Claudio deveria 
esperar do lado de fora. 
 O pastor auxiliar fez um sinal concordando com a cabeça, mas não 
se moveu. Achou que eu estava tendo uma visão ou coisa similar. Seria 
muito improvável que Claudio estivesse lá fora, no carro, enquanto nos reuníamos para um culto. Repeti o pedido para que fosse buscá-lo. Meu 



pastor auxiliar finalmente acreditou em mim e foi chamar Claudio. 
Quando ele apareceu na plataforma, toda a igreja estava de joelhos no 
chão, clamando em arrependimento. Muitos começaram a pedir perdão 
uns aos outros. A reunião prosseguiu por várias horas. 
 Depois daquela reunião, experimentamos o começo de um 
reavivamento em nossa igreja. Desde junho de 1997, muita gente aceitou a 
Cristo, e um espírito de arrependimento e dedicação varreu toda a 
congregação. Felizmente não fui o único pastor na Argentina a receber 
esse toque de Deus. Muitas igrejas e pastores em todo o país têm 
experimentado o novo sopro e o poder da presença de Deus. Esse fogo 
santificador está alimentando as chamas do reavivamento outra vez na 
Argentina. 
ÁGUA SOBRE O SACRIFÍCIO 
 Meu irmão ou minha irmã, não estou sugerindo que precise cair 
tremendo no chão para experimentar o fogo do reavivamento. O Senhor 
escolhe os sinais e maravilhas que desejar. Mas preciso afirmar que ele 
busca pessoas que digam: "Senhor, toma tudo de mim. Entrego-me 100% a 
ti". Esse fogo de santidade vai purificar você e talvez encurtar sua vida. 
Alguns desejam longevidade, conforto, maiores salários ou ministérios 
mais abrangentes. Você está pronto a entregar todas essas coisas à 
vontade de Deus? 
 Também devo dizer-lhes algo neste momento: quando Elias se preparava para receber o fogo de Deus, não apenas depositou a oferta e a 
madeira, mas também jogou doze jarras de água sobre ela (v. lRs 18.33,34). 
Quero jogar um pouco de água sobre o sacrifício neste exato momento, assim você vai saber que o fogo do Espírito Santo é genuíno. 
 Alguns buscam o Espírito Santo há vários anos, mas por moti-
vações erradas. Talvez para enaltecimento pessoal, com o coração cheio de 
ambição. Se você é pastor, talvez simplesmente queira ver seu ministério 
crescer. Mas nunca ficará feliz até que renda todas as suas ambições a 
Jesus Cristo. Só assim o fogo virá, e você será a pessoa mais feliz da face 
da terra, com a verdadeira alegria do Espírito Santo. 
 



DEUS NÃO DESPREZA OS PASTORES 
 Poucos dias depois de voltar à Argentina, participei de um 
encontro de pastores em La Plata. Foi preparado um típico churrasco 
argentino e me pediram que compartilhasse meu testemunho na ocasião. 
Estava preocupado com a maneira de os pastores receberem o que eu 
tinha a dizer e pedi ao Senhor que não se ofendessem. Enquanto 
compartilhava meu testemunho, um dos pastores começou a gritar. Ele 
gritava tão alto que esqueci o que estava dizendo. Começou a gritar 
porque sentiu um fogo queimando dentro dele por causa de seus pecados. 
 Sugeri que todos nós orássemos, e o poder de Deus desceu de 
maneira poderosa sobre os pastores. Nunca vi algo como aquilo. Alguns 
literalmente caíram da cadeira de cabeça no chão. O resto ajoelhou-se ou 
colocou o rosto em terra assim que a convicção do Espírito Santo caiu 
sobre eles. Não se tratava de um chão macio e acarpetado. Estávamos em 
um edifício de concreto, de chão de pedra, em um dia gelado de inverno 
na Argentina. 
 Antes de chegar, os pastores haviam planejado ter um momento 
de discussão sobre o fogo do Senhor depois da reunião. Quando 
terminaram de orar naquele dia, um dos pastores se levantou e disse: 
"Como ousamos querer discutir isso? Vem de Deus!". 
 Os outros pastores concordaram, mas decidiram que se reuni-riam 
outra vez naquela noite, às 11 horas. Mais pastores vieram à noite, e a mesma glória do Senhor desceu sobre aquele lugar. 
FOGO SIM, MILAGRES NÃO 
 Algumas pessoas perguntam: "Podemos ter o fogo de Deus sem 
todos esses estranhos sinais e maravilhas?". Não sei, mas posso dizer o 
seguinte: sinais e maravilhas são ações divinas estranhas que chamam a 
atenção das pessoas para o Senhor Jesus Cristo. Se o sinal captar a atenção de alguém direcionando-o a Jesus Cristo, então devemos dar boas-vindas 
ao sinal: 

Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia (At 8.6). 



 Os milagres fazem o evangelho avançar rapidamente: 
Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores, até o Ilírico, proclamei plenamente o evangelho de Cristo (Rm 15.18,19). 

 Os sinais não desacreditam o ministério. Na verdade, acres-
centam-lhe credibilidade: 

Israelitas, ouçam estas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem (At 2.22; grifo do autor). 
 Essa nova onda de santidade ganha mais força quando é marcada 
por sinais milagrosos, como curas, tremores e, às vezes, expulsão de 
demônios. Meu ministério consiste basicamente em pregar a mensagem 
de santificação, mas esses sinais acontecem com frequência. Há quem 
experimente cura física no momento em que vem à frente para se 
arrepender, sem qualquer menção de cura e sem receber oração por isso. 
IMITAÇÃO DE SANTIDADE 
 Para que possamos prosseguir em santificação, devemos nos 
conscientizar das imitações que o inimigo usa para roubá-la e destruí-la. 
Aqui está uma lista, embora não tenha colocado todas as possibilidades. 
Legalismo 
 Muitos cristãos têm medo de buscar a pureza porque temem cair 
no legalismo. Alguns sofreram traumas religiosos por causa daqueles que 
pregam que a santidade é uma bem elaborada lista de coisas a fazer e a 
evitar. Pertencem ao grupo contra o qual Paulo adverte em Colossenses 
2.20,21: 

Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras: "Não manuseie!", "Não prove!", "Não toque!"? 



 Lembre-se: a santidade não é uma lista, mas uma Pessoa: Jesus 
Cristo. Ele se fez nossa justiça e santidade (v. 1Co 1.30). O legalismo 
acredita que a salvação é pela fé, mas que a santificação é pelas obras. Mas 
a realidade é que tanto a salvação quanto a santificação são pela fé, 
acompanhadas pelo arrependimento e pela obediência. 
Perfeccionismo humano 
 Os esforços humanos para a autodisciplina têm aparência de 
santidade, mas estão longe disso. Muito embora seja necessária em nossa 
vida, a autodisciplina não produz santidade. Alguns pensam que a pureza 
é alcançada ao se cumprir todo e qualquer detalhe. Torna-se uma busca 
religiosa sem significado. Os espe-cialistas nas leis de Moisés da época de 
Jesus eram assim. Jesus os repreendeu com firmeza: 

Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos! Vocês coam um mosquito e engolem um camelo (Mt 23.23,24). 
 Em sua busca orgulhosa pelo exterior, os fariseus se esqueceram 
de seu coração e de suas atitudes. Os que buscam a perfeição humana 
estão com a perspectiva errada. 
 É possível que, ao ler isso, você se veja lutando com a arrogância e 
sendo tentado a desprezar esta mensagem por causa de algum erro 
técnico. Querido leitor, não caia na teia do perfeccionismo humano. Ele é 
cheio de orgulho, é destrutivo e faz com que você coe o mosquito (os 
detalhes), mas engula o camelo (despreze a condição de seu coração e sua 
indiferença ao pecado). 
 Em uma recente viagem internacional, fui a uma igreja localizada 
na parte pobre da cidade onde eu deveria pregar. Ao entrar naquele 
prédio, meus olhos observaram cada detalhe nos primeiros segundos. 
Enquanto caminhava pelo corredor rumo à primeira fileira, minha alma 
ficou preocupada com o fato de que as paredes não chegavam até o teto e 
de que o piso era de terra batida. De repente, algo semelhante a uma 
corrente elétrica espiritual passou por meu corpo e tive consciência da forte presença de Deus naquele lugar. Todos os meus pensamentos 



mudaram imediatamente. Disse a mim mesmo: quem se importa com os de-
talhes! Deus está aqui; este tempo de ministração será maravilhoso. E realmente 
foi, com centenas de pessoas se arrependendo de seus pecados naquela 
noite. 
 Você levantou alguma barreira que o impede de receber o fogo de Deus? 
 Será que você é um daqueles que, ao ouvir um sermão, pensa assim: Ai! Ele cometeu um erro gramatical. Esse pastor não é muito preparado; quais terão sido suas notas no seminário? Gostaria muito de receber essa mensagem, mas o estilo dele não está de acordo com meu nível...7. Você perdeu 
completamente o seu fervor e a sua reverência? 
 Em nome de Jesus, insisto para que resista e odeie o perfec-
cionismo da justiça própria. Isso nada tem a ver com pureza de coração e 
ofende o Senhor. Reserve um momento agora mesmo para renunciar a 
qualquer arrogância religiosa ou acadêmica. Ouse ser como uma criança, 
simples e confiante. Além do mais, esse é o tipo de pessoa que Jesus disse 
que herdaria o reino dos céus (v. Mt 18.3)! Talvez esta seja a barreira que o 
impede de se aproximar do fogo de Deus. Será que instalou uma porta 
corta-fogo em seu coração? Arrependa-se agora, e Deus vai abraçá-lo com 
seu amor! 
UMA PALAVRA PARA OS PASTORES 
 Querido pastor, minha oração é que sua vida e seu ministério 
sejam transformados de dentro para fora pelo fogo de Deus. A medida 
que o Senhor me renovou, algumas mudanças importantes aconteceram 
em minha vida, como verá a seguir. 
Ouse pregar sobre a santidade 
 Querido pastor, ouse assumir o risco de sofrer alguma oposição. 
Você pode se surpreender diante da quantidade de pessoas que esperam por pregação e ensino poderoso sobre santidade bíblica. Não precisa se 
tornar um pregador detestável, de voz ameaçadora. 
 O antídoto para o legalismo no púlpito é pregar com lágrimas nos 
olhos. Deixe que as pessoas saibam que o amor de Deus está 
quebrantando seu coração no momento que faz o apelo. Que elas vejam 



que você foi esmagado na presença de Deus e que agora vem, em 
humildade, advertir seus amigos cristãos dos perigos de uma vida 
morna. 
Não tenha medo de ser repetitivo 
 Não há problema algum em repetir ou enfatizar certos assuntos. E 
preciso ser menos original de vez em quando, mas isso também será mais 
eficiente a longo prazo. Não pregue para impressionar, mas convide as 
pessoas a mudar! 
Pregue a santidade com esperança 
 Talvez esteja se perguntando como ter um ministério de santidade 
consistente sem se tornar um pastor desanimador, preocupado em 
encontrar falhas. Acho que a resposta é sempre pregar a santidade com 
esperança. É fácil fazer isso, porque ainda estamos no tempo da salvação 
— não é tarde demais para o perdão e a graça para o arrependimento. 
 Certifique-se de permitir que a alegria do Senhor invada seu povo, 
especialmente depois das mais dramáticas confissões de pecado. O pecado 
deixa um vácuo espiritual quando se vai do coração. Assegure-se de que 
as pessoas que ouvem compreendam que, depois da confissão, vem o 
perdão de Deus (v. lJo 1.9). Reserve um tempo para receber e desfrutar do 
amor de Deus. E importante permanecer na presença de Deus até que o 
Espírito Santo encha os corações e as mentes com seu amor. 
 Encoraje até os penitentes crônicos — aqueles que vêm à frente em 
todos os apelos ao arrependimento (e terminam voltando ao mesmo vício) 
— a continuar buscando a Deus. Se eles vierem cinquenta vezes, encoraje-
os a vir a qúinquagésima primeira vez, até que o fardo do pecado seja 
permanentemente rompido e que Satanás entenda a mensagem. Essas 
pessoas estão unidas a Cristo e começarão a odiar o mal e a resistir ao 
demônio até que fuja. Pregue a santidade com esperança para todos! 
Pregue a santidade com compaixão . 
 Uma jovem senhora veio à frente com muitas outras pessoas, mas 
não conseguia orar: apenas chorava, desconsolada. Ao me aproximar, ela 
disse: 



 — Não creio que Deus possa me perdoar: já fiz quatro abortos.  
 Fui profundamente tocado pela agonia daquela jovem senhora. 
Então, chamei uma das senhoras da igreja para vir abraçar aquela moça. 
Quando a senhora fez isso, disse à moça em prantos: 
 — Assim como esta irmã a abraça neste instante, Deus a está 
abraçando agora! 
 De fato acreditei que isso estava acontecendo! A moça se sentia tão 
suja e culpada que não foi capaz de receber meu sermão sobre 
arrependimento e perdão. Contudo, ao mostrar a ela a compaixão de 
maneira clara, a mensagem encontrou guarida. Faça com que as pessoas 
sintam a compaixão quando você fala e ministra a elas. Além do mais, é 
isso que Jesus sente quando vamos a ele em arrependimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
Nossos pecados evangélicos 

Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito; e o Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. 
Gálatas 5.17 

 A passagem da carta de Paulo aos Gálatas citada acima foi escrita 
para convertidos. Fala sobre a história da frustração cristã. Há muitos 
cristãos frustrados, cultuando a Deus em igrejas frustradas, com 
ministérios frustrados. Há uma verdadeira luta entre o que é do Espírito e 
o que é da carne. Mas quem é guiado pelo Espírito não está debaixo da lei. 
Isso significa não estar em falta com a lei mosaica do Antigo Testamento, com os mandamentos de nosso Senhor. Ao nos entregarmos 
completamente ao Espírito Santo, debaixo da nova aliança da graça, não 
estaremos mais debaixo de condenação: somos livres (v. Rm 8.1). 
 O que lemos a seguir são as mais fortes advertências aos cristãos 
em todo o Novo Testamento. São sinais evidenciados por alguém que caiu 
em decadência, ruína e desastre: "Ora, as obras da carne são manifestas: 
imoralidade sexual, impureza e libertinagem" (Gl 5.19). 
 Talvez você consiga esconder seu adultério de todo mundo, 
mesmo sendo pastor. Nem sua esposa desconfia do que aconteceu em sua 
vida. Mas não será possível esconder isso de Deus. Todos os nossos atos 
estão patentes diante da presença do Senhor. 
 Se você cometeu qualquer pecado sexual (especialmente se estiver 
no ministério), insisto em que se arrependa da imoralidade antes de 
colocar este livro de volta na estante. Caso seus olhos não sejam puros, 
deve se arrepender disso hoje mesmo. Lemos em 1João 2.6: "Aquele que 
afirma que permanece nele, deve andar como ele andou". 
 Meu irmão ou minha irmã, eu lhe pergunto: de que maneira Jesus 
andou quando esteve na terra? Tinha trinta anos de idade quando 
começou seu ministério e ainda era solteiro. Alguns vão dizer: "Quando 



eu me casar, então serei santo. Mas não posso resistir à tentação sexual 
agora". Jesus era solteiro e perfeitamente santo. 
 Como Jesus caminhou na terra? Em pureza absoluta. Se pu-
déssemos ter parado Jesus em seu caminho para Cafarnaum ou para 
qualquer outra cidade e lhe perguntado: "Jesus, posso olhar em seus 
olhos?", veríamos o poder da pureza do céu ali. A Bíblia diz que, para 
permanecermos nele, devemos andar como ele andou. Precisamos da 
mesma pureza. 
 Os olhos de Jesus não viram filmes e revistas pornográficos, 
revistas femininas ou masculinas imorais nem literatura impura. Ele era o 
imaculado Cordeiro de Deus. E isso o que somos chamados a fazer: a 
viver esse tipo de pureza. Devemos crescer até a medida da plenitude de 
Cristo, nada menos que isso (v. Ef 4.13). Diga a Jesus: "Quero ser como o 
Senhor". 
 Oro para que tenha o coração cheio de fé, de modo a acreditar que é possível ser como Jesus. Alguns podem dizer: "Como você é capaz de 
afirmar isso?". Jesus nos chama a imitá-lo para andar como ele andou: 

Sejam perfeitos como perfeito é o Pai celestial de vocês (Mt 5.48).  
Sejam imitadores de Deus, como filhos amados (Ef 5.1).  
Sejam santos, porque eu sou santo (1Pe 1.16). 

 Ele venceu a tentação para que pudéssemos também vencê-la. 
Como nos encontramos agora deste lado do céu, certamente seremos 
tentados. Mas o poder do Espírito Santo vai nos ajudar a caminhar em 
glória e vitória. O padrão de camalidade é luta-derrota-luta-derrota. Mas o 
padrão da vida guiada pelo Espírito é luta-vitória-luta-vitória! 
ABANDONANDO UMA VIDA DUPLA 

Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem; idolatria e feitiçaria; ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja; embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o Reino de Deus (Gl 5.19-21). 



 A passagem de Gálatas 5.19-21 continua falando sobre coisas 
contrárias ao Espírito e menciona a imoralidade sexual e a impureza. 
Alguns talvez digam: "Pastor, jamais caí em adultério; sou um bom 
cristão". Porém, caso seus pensamentos sejam impuros ou você odeie sua 
esposa, está vivendo fora da vontade de Deus. Se você gostaria de ter 
casado com outra pessoa e se surpreende tendo pensamentos e 
sentimentos voltados para alguém que não o seu cônjuge, está fora da 
vontade de Deus. Conformidade exterior à conduta cristã não vai 
satisfazer o requisito da pureza interior. Deus o ama e quer transformá-lo! 
 Não é possível continuar a viver uma vida dupla. Se você buscar o 
Senhor, ele vai abraçá-lo e conceder-lhe poder para mudar os pensamentos. Há quem viva com remorso, pensando: gostaria de ter casado com fulano ou fulana. Gostaria de ter sido criado em outra cidade. Gostaria, gostaria, gostaria... Quando o fogo do Espírito Santo vem sobre você, sua 
alma fica satisfeita exatamente onde você está! Não haverá impureza de 
qualquer tipo e não viverá mais com remorso. 
 Alguns cristãos talvez pensem: são só pensamentos; não atrapalham 
ninguém. Esses pensamentos não causam mal algum. Mas quando há pecado 
individual na vida, existe um efeito coletivo sobre o Corpo. Nossa vida de 
pensamentos impuros afeta os que estão ao nosso redor, mais diretamente 
nosso cônjuge e nossos filhos. O Senhor quer nos purificar e tornar-nos 
100% puros. 
 Um irmão que trabalha em um jornal cristão na Argentina ligou 
para mim e disse: 
 — Sergio, estamos muito felizes com o que recebeu do Senhor, mas 
temos um problema. Dizem que está pregando que 98% de santidade não 
é suficiente. 
 Fiquei pensando comigo mesmo: o que há de errado nisso? Ex-
pliquei-lhe que a Palavra de Deus contém vários textos sobre pureza. 
Mencionei 1Tessalonicenses 5.23: "Que todo o Espírito, a alma e o corpo de 
vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus 
Cristo". Li vários outros textos também. Finalmente, ele disse: 
 — Por favor, venha a nosso escritório para ministrar a toda nossa 
equipe. 



 Ninguém pode argumentar contra a santidade. Se estiverem em 
Cristo, acreditarão em você. O texto de Gálatas 5.19 continua: 

"impureza e libertinagem; idolatria e feitiçaria" 
 A "idolatria" é definida como o ato de admirar excessivamente 
alguma coisa. Você tem admiração excessiva por alguém ou alguma coisa 
a ponto de permitir que isso ocupe o lugar principal em seu coração? Isso 
é idolatria! 
 Por favor, preste atenção a esta lista. Muitas vezes, no passado, passei por cima dessas coisas porque pensava: isso não é para mim, pois está 
falando sobre idolatria e feitiçaria. Mas veja o que vem a seguir na mesma 
lista: 

"ódio, discórdia, ciúmes" 
 Se você tem prazer em criar discórdia e divisão na vizinhança, no 
trabalho ou na igreja, não está dentro da vontade de Deus. Gosta de criar 
ou de fomentar as chamas de ressentimento entre um membro da família 
e outro? Se é assim, está fora da vontade de Deus. Quando as coisas 
melhoram para outra pessoa no trabalho ou na igreja e você sente tristeza 
em vez de alegria, isso é sinal de que alguma coisa não está correta. 
Insisto: reserve alguns momentos para se arrepender antes de colocar este 
livro de volta na prateleira. 

"ira" 
 Alguns homens são muito gentis na igreja, mas, quando chegam 
em casa, são violentos. Alguns agridem verbalmente a esposa. Talvez 
achem que isso seja um sinal de masculinidade, mas a verdade é que 
simplesmente não conseguem controlar a boca. Podem até quebrar coisas 
em casa ou ferir um dos membros da família. Conheço homens que 
causaram uma situação de verdadeiro desastre em casa e, mais tarde, 
choraram porque queriam mudar. Não eram capazes disso, porém, 
porque havia uma brecha para a rebelião em seu caráter. Caso seu caráter 
seja incontrolável, Jesus Cristo é capaz de controlá-lo. Jesus pode moldar 
nosso caráter quando o levamos à sua presença. O Senhor quer curar os 
membros da igreja que têm problemas com o ódio e a raiva. 



"egoísmo" 
 O egoísmo e a ambição mal direcionada são pragas que afe-tam 
muitos cristãos e ministérios. Caso se coloque diante do Senhor hoje em 
arrependimento, esteja disposto a morrer por seu ministério. Isso não é 
uma festa; é um funeral. A vida cristã começa com a morte e, em seguida, 
prossegue em direção à ressurreição de Cristo. 
 Lembro-me de uma conversa que tive com o prefeito de de-
terminada cidade — hoje meu grande amigo — e de ter perguntado se ele 
gostaria de receber a Cristo. Ele me perguntou: 
 — O que quer dizer isso? Eu expliquei: 
 — Isso significa aquilo que está escrito em Mateus 16.24: "Se 
alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e 
siga-me". Você precisa morrer para si mesmo e viver para Jesus Cristo. 
 Ele entregou a vida a Jesus ali mesmo e continua a crescer em sua 
luz. A vida e o crescimento cristãos começam com a morte. Precisamos 
morrer para a carne, para nossos pecados, para as paixões malignas, para 
o egoísmo, para nossas aspirações. Devemos morrer totalmente para nós 
mesmos. 

"dissensões, facções" 
 O Senhor também odeia essas coisas. 

"inveja; embriaguez, orgias e coisas semelhantes" 
 Enquanto estava ministrando em uma conferência cheia de líderes 
cristãos e de pastores, pedi que colocassem a mão sobre a cabeça da 
pessoa ao lado deles e que fizessem a seguinte oração altruísta: "Senhor, 
abençoa meu irmão mais do que a mim. Que sua igreja cresça mais do que 
a minha. Faze com que outras congregações locais cresçam tanto que a 
minha igreja de dois mil membros seja a menor entre elas". 
 Se você fica verde de inveja quando ouve falar do sucesso de outro 
pastor em sua cidade, então precisa se arrepender. 



UMA FORTE ADVERTÊNCIA NO NOVO TESTAMENTO 
 Em seguida, aparecem as palavras mais fortes do Novo Testa-
mento. Em Gálatas 5.21, Paulo diz: "Eu os advirto, como antes já os 
adverti: Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o Reino de Deus". 
 Meus amigos, essa é uma advertência recorrente nas Escrituras. Alguns pensam: graça... a graça do Senhor vai me limpar no próximo domingo. 
Na segunda-feira, essa pessoa volta a seu vício, assistindo aos mesmos 
filmes pornográficos ou fazendo qualquer outra coisa que polui sua vida 
espiritual. 
 No dia do grande julgamento, haverá quem chegue confiante à 
presença de Jesus, dizendo: "Senhor Jesus, nós temos um ministério de 
libertação em nossa igreja". Jesus então lhes dirá: "Por que vocês me 
chamam de Senhor? Não os conheço. Vocês não obedeceram à minha 
vontade. Cuidaram apenas de suas coisas e usaram meus dons para a 
própria glória!" (v. Mt 7.21-23). 
 Outros virão a Jesus e lhe dirão: "Senhor Jesus, temos um 
ministério de cura em nossa igreja. Em teu nome nós curamos os doentes". 
E o Senhor vai dizer a eles: "Não os conheço. Vocês me desobedeceram!". 
Talvez Jesus até diga: "Falei muitas vezes, por meio de meus servos e de 
minha Palavra, que os que praticam tais coisas não vão herdar o Reino de 
Deus. Não acreditaram em mim nem levaram minha Palavra a sério". 
 Alguns poderão dizer: "Mas Senhor, eu tinha apenas o pequeno hábito de mentir. O resto da minha vida cristã era boa". E o Senhor vai 
dizer a essa pessoa: "Não lhe disse que os mentirosos não entrariam no 
Reino do céu?". 
 Os que não obedecem não entrarão no Reino, embora tenham os 
dons do Espírito Santo operando em sua vida. Aqueles que endurecem o 
coração e vivem um estilo de vida sem arrependimento do pecado não se 
darão bem. Estão voluntariamente resistindo ao Espírito Santo, mesmo 
que seus pecados não sejam espetaculares. 
NÃO HAVERÁ SUBORNO NO CÉU 
 Houve uma época, em meu país, em que o suborno era uma 



prática bastante disseminada. Não era raro ser parado por um guarda de 
trânsito e ser notificado de uma infração cometida, muito embora não se 
tivesse feito nada errado. O que ele queria, na verdade, era dinheiro, e, se 
lhe desse algum, o "infrator" ficaria livre para seguir seu caminho. Essa era 
a razão principal de ter sido parado. Esse hábito corrompeu toda uma 
nação. 
 Se não estiver caminhando de maneira alinhada com a vontade de Deus, precisa acordar agora mesmo! 
 Mas não há suborno no céu. Não será possível dizer lá: "Jesus, 
espere um momento antes de me jogar no inferno. Conheço um pastor 
assim ou assado que já está aí dentro. Tenho referências de bons contatos 
no mundo evangélico". 
 Ouça bem: seu título eclesiástico não terá qualquer importância 
naquele dia. Se você não estiver caminhando de maneira alinhada com a 
vontade de Deus, precisa acordar agora mesmo! 
 Os que não levam a sério os mandamentos do Senhor vão passar 
por algo semelhante àquilo que aconteceu nos dias de Noé. Ele dizia às 
pessoas: "Aí vem a chuva; está chegando um dilúvio". Todos zombavam 
dele e de sua mensagem, pois não acreditavam que aquilo pudesse 
ocorrer. Noé e sua família entraram na arca, e Deus fechou a porta (v. Gn 
7). Não havia possibilidade de abri-la novamente uma vez que estivesse 
fechada. 
 O Senhor me enviou a pregar uma mensagem de advertência. 
 Por que não reserva um momento agora mesmo para passar os 
olhos novamente nesta lista e deixar que o Espírito Santo aponte áreas de 
pecado das quais precisa se arrepender? Faça isso agora. 
 Essas são as obras da natureza pecaminosa descritas em Gálatas 
5.19-21: 

• imoralidade sexual — adultério, fornicação e/ou fantasias imorais; 
• impureza — aquilo que é ofensivo ou que contamina; por-
nografia; 



• libertinagem — entregar-se sem moderação a prazeres sexuais; 
• idolatria — admiração excessiva; 
• feitiçaria — práticas ou poderes de feiticeiros e de mágicos; 
• ódio — aversão intensa ou antipatia por outra pessoa; 
• discórdia — falta de concordância; conflito; discussão; 
•ciúmes — estado emocional complexo que envolve um sentimento 
penoso provocado em relação a uma pessoa de quem se pretende o 
amor exclusivo; 
• ira — raiva violenta, fúria, cólera; 
• egoísmo — amor exagerado aos próprios valores e interesses a 
despeito dos de outrem; 
•dissensões — falta de concordância a respeito de algo; divergência, 
discrepância; 
•facções — um grupo interno de pessoas que age com frequência 
em oposição a outro grupo; 
•inveja — sentimento em que se misturam o ódio e o desgosto, 
provocado pela felicidade e prosperidade de outrem; 
•embriaguez — estado causado pela ingestão de bebidas alcoólicas; 
•orgias — estado de desgoverno, desorientação; anarquia, 
bagunça, confusão, tumulto.1 

 
1A maioria dessas definições foram extraídas do dicionário Eletrônico Houaiss, versão 1.0, 
dezembro de 2001. Copyright © 2001 Instituto Antônio Houaiss. Produzido e distribuído 
por Editora Objetiva Ltda. 
 



REMOVA AS FARPAS 
 Quando eu era criança, minha mãe sempre nos alertava a não 
correr pela casa, especialmente se estivéssemos descalços. A razão disso 
era que o piso de madeira de nossa casa produzia muitas farpas. Mas nem 
sempre éramos obedientes. 
 Certo dia, mamãe saiu, e minha irmã e eu corríamos a toda 
velocidade por toda a casa. Não demorou muito e uma pequena farpa 
penetrou em meu pé. Eu era bem pequeno e fiquei muito assustado. 
Decidi que não falaria sobre o problema com minha mãe quando ela 
voltasse. Simplesmente tentaria agir como se nada tivesse acontecido. 
Com o passar das horas, a farpa começou a provocar dor cada vez maior, 
mas fui forçado a continuar fingindo que não havia nada de errado. 
 Decidi que preferiria viver para sempre com a farpa em meu pé a 
enfrentar a punição de minha mãe. Além disso, sabia que minha mãe seria 
muito "cruel" se eu deixasse que ela descobrisse que eu tinha um 
problema no pé. Certamente pegaria uma pinça e, sem qualquer misericórdia, me faria sofrer por um segundo, enquanto puxaria a farpa de 
meu pé! Não queria sofrer nem mesmo um segundo. Em vez disso, sofri 
quatro dias, o tempo todo tentando agir como se não houvesse nada de 
errado. 
 Alguns cristãos vivem a vida do mesmo jeito. Dizem: "Estou bem, 
Senhor. Tudo está tranquilo. Apenas um pequeno mal aqui e ali, mas nada de mais". 
 Contudo, o tempo todo estão mancando. Alguns que pertencem ao 
Reino de Deus dizem: "Senhor, sou 95% santo. E só uma pequena farpa, 
uma infecção sem importância. Posso viver com ela". Mas o Espírito Santo 
quer sua atenção, quer segurá-lo com amor e tirar todo pecado de sua 
vida. 
 Muitos homens cristãos caminham vários anos mancando, até mesmo os que estão no ministério. Dizem a si mesmos: SOM servo de Deus, 
mas tenho um pequeno problema com a pornografia. Sabe o que Deus quer 
fazer com a pornografia? Quer pegar sua pinça e arrancá-la de seus olhos 
e de sua alma para sempre, de modo que seus olhos brilhem com a pureza 
de Jesus. 



 Depois de alguns dias caminhando com uma farpa no pé, o 
ferimento começou a infeccionar. Minha mãe terminou percebendo que 
alguma coisa estava bastante errada. Ela disse: "Menino, venha cá". 
Colocou-me, então, sentado em uma cadeira, pegou meu pé e, sem 
anestesia, arrancou aquela farpa. Depois de algumas horas, senti uma 
grande diferença e já conseguia andar melhor. 
 Do mesmo modo, o Senhor está por perto e até ansioso por 
remover as farpas de nosso coração. Muitos têm farpas na vida que não 
precisariam carregar. Alguns talvez digam: "Ah, sou assim mesmo, faz 
parte de meu caráter. Sabe, Sergio, sou depressivo. Meu avô tinha 
depressão, minha tia tinha depressão, meu vizinho tinha depressão e, por 
isso, sou depressivo". Você caminha mancando porque tem a farpa da 
depressão em seu coração. Entregue sua depressão ao Senhor. 
A DEPRESSÃO NÃO FAZ PARTE DO PACOTE DO EVANGELHO 
 Lembro-me de meus anos de depressão. Aquele foi meu deserto. 
Estava no ministério, ensinando e pregando a Palavra de Deus. Terminava 
o sermão e via alguns resultados, mas mal podia esperar para me fechar 
em meu quarto e ficar sozinho. Às vezes, chorava e não sabia por quê. Era 
muito melancólico. Aqueles que já passaram por isso entendem do que 
estou falando. Mas sabe qual era o problema? Achava que a depressão 
sempre faria parte de minha vida. 
 Aceitei a depressão como minha companheira, até que o Senhor começou a me dar autoridade sobre ela. Então, no dormitório da 
universidade, preguei na parede de meu quarto um aviso que dizia: "Em 
nome de Jesus, rejeito a depressão em minha vida". Os amigos que 
vinham a meu quarto diziam: "Uau, essa é uma afirmação e tanto!". 
 Ficava um pouco embaraçado pelo fato de meus colegas lerem 
aquela declaração. Na verdade, minha intenção era que os demônios a 
lessem! 
 Meu irmão ou minha irmã, quero encorajar sua fé e dizer-lhe hoje 
que o Senhor curou-me completamente da depressão. Ele me deu o 
ministério de trabalhar com deprimidos, inclusive pastores que sofrem 
nas garras desse mal. Alguns me disseram: "Irmão, depressão não é 
pecado; é  doença". Bem, então, ore pela cura! O problema é a pessoa 



dizer: "Depressão, como não posso vencê-la, vamos ser bons amigos. Não 
bebo álcool, mas você será meu vício. Ficaremos juntos pelo resto da 
vida". 
 Não dê boas-vindas à depressão. Não dê boas-vindas à 
autocomiseração e à melancolia. O Senhor quer curá-lo para que possa 
usar sua vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
Auto-exame e chamada ao arrependimento 
 A comunidade médica usa a poderosa ferramenta da educação em 
massa para detectar certas doenças em seus estágios iniciais. Os médicos 
primeiramente apresentam os vários riscos e sinais de doenças, como o 
câncer, e, em seguida, ensinam técnicas de auto-exame. Esse processo 
salva muitas vidas ao habilitar pessoas comuns a usar ferramentas para 
avaliar a própria saúde. O resultado é que, frequentemente, é possível reconhecer sintomas e detectar doenças a tempo de tratá-las. 
 Esse método de detecção de doenças é chamado de ferramenta de 
diagnóstico. E isso o que quero fazer agora no reino espiritual: incentivá-
lo a fazer um auto-exame para diagnóstico do coração e da mente. Por 
favor, reserve alguns momentos para examinar a própria vida. Este é um 
apelo aos cristãos que vivem em pecado. Se você está se saindo bem e a 
santidade de Deus está presente em sua vida, regozije-se. Mas esta oração 
é para os irmãos e irmãs envolvidos com o pecado. Talvez você seja uma 
pessoa sincera em busca de reavivamento, orando para que a glória do 
Senhor desça sobre sua cidade. No entanto, antes de Deus poder tomar 
sua cidade, deseja tomar seu coração. 
VENHA COMO ESTÁ 
 Deixe o Espírito Santo fazer a obra em seu coração agora mesmo. 
Alguns se dispersam com inúmeras distrações, mas o Senhor deseja 
apenas uma coisa de você. Se ousar dar a ele 100% de sua vida, de 
maneira incondicional, desse momento em diante o Senhor vai assumir. 
Ele não diz: "Mude seus hábitos e depois venha a mim". Ele diz: "Venha 
exatamente como está, por favor". Ele é o Deus da misericórdia. O velho 
hino que costumávamos cantar como apelo aos não-convertidos pode ser 
cantado hoje em relação aos cristãos presos ao pecado: 

Tal como sou, sem demorar, do mal, querendo me livrar; só podes tu me perdoar; bendito Cristo, eis-me aqui ("Bendito Cristo, eis-me aqui", Charlotte Elliott, tradução de Paulo Leivas Macalão, hino 284 da Harpa cristã). 



 Algumas pessoas dizem: "Pastor, quero acreditar nisso, mas não 
sei se consigo". O texto de 1Coríntios 1.30 diz: "Jesus [...] se tornou 
sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção". A 
pureza vem pela fé. Tornamo-nos puros quando nos lançamos aos pés de 
Jesus Cristo e ele nos concede sua santidade. Não é autodisciplina 
(embora a inclua), mas um milagre dos céus. Somos transformados 
quando os olhos de Jesus olham bem dentro de nossos olhos e de nosso 
coração e o Senhor começa a remover todo o pecado que permanece ali. 
Jesus vai lhe conceder mais e mais de sua pureza à medida que receber 
mais e mais dele! 
 Alguns se arrependeram de seus pecados há vários anos e dizem: 
"Como posso me arrepender novamente do mesmo pecado? Preferiria 
continuar pecando a me arrepender e pecar outra vez". Por favor, não 
perca a esperança, meu irmão ou minha irmã. O Senhor não apenas vai 
perdoar-lhe, mas também lhe dará poder sobre o pecado. Oro para que uma ira justa e ungida contra o pecado seja derramada em sua vida neste 
momento. 
 Pai, oro por aqueles que fizeram aliança com o pecado e com o 
inimigo para que rejeitem o pecado em sua vida. Alguns talvez digam: 
"Gostaria de ter permissão de Deus para cometer adultério". Quem diz 
isso, está enredado em emoções e sentimentos. Alguns podem dizer: 
"Estou resistindo ao pecado, mas meu coração deseja outra coisa". Neste 
exato momento, oro para que o Senhor o faça sentir justa ira contra o 
pecado! A Bíblia nos diz em Salmos 119.128: 

Por isso considero justos os teus preceitos e odeio todo caminho de falsidade. 
 Essa é a palavra do Senhor para você! 
NÃO TENHA VERGONHA DE ARREPENDER-SE 
 Para os que estiverem vivendo em pecado, esqueçam tudo o mais 
agora. Está chegando a hora de prestar contas de si mesmo a Deus (v. Rm 
14.10-12). Quando morreu na cruz, Jesus Cristo não o fez em particular. 
Não ficou envergonhado de nos confessar diante do Pai. Por que 
deveríamos ficar amedrontados, envergonhados ou embaraçados de nos 
arrepender diante do Deus todo-poderoso? Que o Senhor fale a seu 



coração agora mesmo e aponte as áreas que ele quer mudar. Agora, 
enquanto reserva alguns momentos para fazer um auto-exame, lembre-se 
de que o Senhor Jesus percorreu um longo caminho até o monte Calvário. 
Morreu por você e por mim no auge da vida, com apenas 33 anos de 
idade. 
 Vários meses depois de ter recebido aquele precioso fogo do 
Espírito Santo, voltei a visitar a Brownsville Revival e me alegrei com o 
fato de muitas pessoas irem à frente por ocasião do apelo para o 
arrependimento de pecados e renovação de vida. Sentado no banco, ouvi 
o Espírito Santo me dizer: "Vá também". Eu disse: "Mas Senhor, acabei de 
dar meu testemunho a meus amigos  sentados aqui comigo de como me 
encheste de poder e, agora, vão me ver indo à frente em um apelo para 
arrependimento de pecados. Vou parecer hipócrita". 
 Mas obedeci ao Espírito Santo e fui à frente. Ao me ajoelhar, o 
Espírito Santo disse: "Você ainda tem um ídolo". O Senhor disse: "O amor por seus filhos é tão forte que está disposto a me colocar em segundo 
lugar". Ajoelhei-me, arrependi-me pelo pecado da idolatria e recebi 
perdão. 
AJA AGORA 
 Reserve um momento agora mesmo para se ajoelhar e começar a 
dizer ao Senhor o que está errado em sua vida. Não precisa mais viver 
mancando na vida cristã. Permita que Deus tire as farpas de seu coração. Assim como está escrito em Zacarias 3.9, num único dia o Senhor pode 
remover o pecado de seu povo. O Senhor está presente e pode conceder 
santidade à sua vida. 
 Não há nada de errado em chorar por causa de seu pecado. Deixe 
que o Senhor quebrante seu coração em relação ao pecado. Deixe o 
Espírito Santo revelar a seriedade de sua transgressão. O simples esforço 
de se ajoelhar é, para alguns, um passo de fé. Devemos acreditar nas 
promessas do Senhor Jesus quando diz que é ele quem nos batiza. Ele nos 
dará o batismo do Espírito Santo e de fogo. Ele nos concederá a santidade, 
mas devemos nos arrepender e confessar. Não existe reavivamento sem 
arrependimento e purificação da igreja. Vá a Jesus; ele o ama. Se não tem 
qualquer impedimento físico, ajoelhe-se agora mesmo onde estiver e 
comece a orar. 



 Os que se sentem impuros ou imundos podem perguntar: "Será 
que o Senhor agiria em uma vida assim como é a minha?". O Senhor é 
especialista em pessoas como você. Ele o ama. Todos nós estamos 
destituídos da glória de Deus (v. Rm 3.23). O Senhor morreu justamente 
por isso, para que ninguém precise morrer por causa do pecado. 
Simplesmente vá até ele e o receba. Só a vergonha ou o orgulho podem 
impedi-lo de ir a Jesus com seus pecados agora mesmo. Coloque isso de 
lado e venha. O Senhor convida todos os que não têm certeza de sua 
pureza e salvação para virem a ele. Se está dizendo agora: "Não tenho 
certeza de que todos os meus pecados foram perdoados", então venha a 
Jesus. Se tem dúvidas, duvide de suas dúvidas e creia em sua fé. Venha a 
ele com seus fardos e sua tristeza. Venha até mesmo com os problemas 
que aconteceram na igreja no passado. Deixe todos os pecados aos pés de 
Jesus. 
 Deixe que o Senhor o liberte hoje! 
 Talvez você diga: "Pastor, eu me arrependo do mesmo pecado há 
25 anos". Digo-lhe agora: venha e se arrependa uma vez mais! "Provem, e 
vejam como o SENHOR é bom" (Sl 34.8). Se você está preso à pornografia, 
às drogas ou ao álcool, venha a Jesus. Se você está preso ao ódio, à crítica 
ou à divisão, venha e o Senhor vai libertá-lo. 
 Um irmão recém-chegado da Europa me procurou e disse: 
 — Pastor, tenho uma linda esposa e três filhos maravilhosos, mas meu casamento está sendo destruído porque sou escravo da pornografia. 
 Senti imediatamente a compaixão de Deus descendo sobre mim. 
Tudo o que fiz foi dar um abraço naquele homem e dizer: 
 — O Senhor já fez tudo. 
 Ao fazer sua confissão, foi liberto. O poder de Deus o libertou. 
Confesse ao Senhor suas áreas de necessidade e permita que o liberte hoje  
mesmo! 
 
 



CHAMANDO O PECADO PELO NOME 
 Depois de se arrepender de seu pecado, é possível querer se 
arrepender pelos pecados de sua cidade ou de sua nação. A oração a 
seguir foi feita em um Dia Nacional de Oração na cidade norte-americana 
de Fort Worth, Texas, Estados Unidos: 
 Senhor, perdoa-nos por sermos politicamente corretos em vez de bíblica e moralmente corretos. 
 Senhor, perdoa-nos pela violência em nossos lares, em nossas ruas e em nossas escolas. 
 Senhor, tem misericórdia de nós e perdoa-nos pelo racismo, pelo preconceito contra o sexo oposto e pela intolerância. 
 O Pai, perdoa-nos pelos abortos, pela pornografia e pelo abuso infantil. 
 Purifica o teu povo, Senhor. Purifica a tua igreja e, então, purifica este país. 
 Perdoa-nos por chamarmos de estilo de vida alternativo aquilo que é um estilo de vida imoral. 
 Perdoa-nos por chamarmos de sexo seguro aquilo que é sexo ilícito. 
 Perdoa aqueles que pregam a justificação para todos em vez de pregar a justificação para o arrependido. 
 Perdoa-nos por termos medo da responsabilidade e da prestação de contas enquanto exigimos nossos direitos. 
 Perdoa-nos, Senhor, por poluirmos o ambiente, não apenas física, mas também moralmente. 
 Tem misericórdia, Senhor.    
A ORAÇÃO DO SALMO 51 
 Não precisamos esconder nossos pecados. Podemos confessá-los, 
pois "[Deus] é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar 



de toda injustiça" (1Jo 1.9). Por favor, faça a seguinte oração com toda a 
força de seu coração. Deve orar com fé e acreditar que hoje está entrando 
em uma nova terra. 
 O povo de Deus pode encontrar descanso, e você entrará no 
descanso hoje mesmo. Ao receber esta oração de arrependimento, o 
Senhor transformará seu pranto em alegria. Quando alguns fizerem esta 
oração, haverá até mesmo cura de enfermidades. Enquanto o Senhor cura 
o coração da igreja, muitos serão curados fisicamente. Faça esta oração 
(adaptada do salmo 51) agora mesmo. Ela será ouvida no céu e ecoará no 
inferno: 

Deus pai, reconheço que preciso de ti. Pequei e peço o teu perdão.  Entendo que Jesus pagou o preço na cruz do Calvário e, assim, Senhor, perdoa-me de todos os meus pecados.  Senhor, peço que transformes minha vida hoje.  De hoje em diante, quero andar como Jesus andou.  Quero ser como Jesus; quero ter a mente de Cristo.  Quero caminhar no poder do Espírito Santo.  Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor; por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões.  Lava-me da minha culpa e purifica-me de meu pecado.  Pois eu sei que as minhas transgressões e o meu pecado sempre me perseguem.  Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas.  Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria.  Purifica-me com hissopo, e ficarei puro; lava-me, e mais branco do que a neve serei.  Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão.  Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniqui-dades.  Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável.  Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito.  Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espí-rito pronto a obedecer. Amém! 



 Agora diga a Deus: 
Graças, Senhor, por me amares tanto. Graças a ti por teu perdão; recebo teu perdão. De modo algum posso pagar por teu perdão. Agradeço a ti porque Jesus pagou o preço. Agora, recebo teu perdão, Senhor. Agora, recebo a pureza de Jesus Cristo em minha vida. 

 Como seria bom se você fosse capaz de compreender quanto o 
Senhor o ama. Jesus está entrando na sala agora mesmo para lhe dar um 
abraço, assim como o pai abraçou o filho pródigo (v. Lc 15.20). Você não 
será mais atormentado por seus fracassos. Até mesmo em seus fracassos, 
você vai glorificar a Jesus Cristo, e Deus trará vitória à sua vida. 
 Se você deseja o batismo do Espírito Santo e de fogo, o Senhor já 
disse sim para você! Você o quer? Ele mudará você. Nós, humanos, não 
somos assim tão bons, mas, quando nossos filhos nos pedem pão, não lhes 
damos pedras. Nós os amamos e damos a eles aquilo de que precisam. 
Quanto mais não fará nosso Pai celestial, dando o Espírito Santo e o fogo 
àqueles que pedirem. Alguns de vocês precisam de um batismo de fé para acreditar que isso é possível. Ore como fez o pai do menino possuído por 
demônios em Marcos 9.24: "Creio, ajuda-me a vencer a minha 
incredulidade!". 
OS TRÊS Ps DO FOGO: PUREZA, PODER E PAIXÃO 
 Antes de o fogo de Deus chegar à minha vida, também tive 
dificuldades com o pecado, e as batalhas foram longas. Quando o fogo da 
santidade veio sobre mim, percebi que as batalhas ficaram mais curtas. O fogo da pureza virá e dará a você autoridade sobre o pecado. O fogo do 
Espírito Santo traz três coisas: pureza, poder contra o pecado e Satanás, 
paixão por Deus e pelo perdido. 
 Sempre fui uma pessoa que testemunhou aos perdidos sobre a 
salvação de Deus. Mas depois de o fogo ter descido sobre a minha vida, 
comecei a testemunhar como nunca antes. Você viaja bastante de avião? 
Esse é um maravilhoso campo evangelístico, porque as pessoas não 
podem sair dali! Pode pregar, e elas vão ouvir. 



 Depois de receber o batismo de fogo, a primeira pessoa a quem eu 
testemunhei foi um jovem de dezenove anos que viajava comigo no avião. 
Conheço as Quatro Leis Espirituais e outras maravilhosas ferramentas de 
testemunho cristão, mas, quando olhei para aquele jovem e abri minha 
boca, o Espírito Santo assumiu o controle. Disse a ele: "Sabe o que o 
Senhor fez por mim? Durante seis dias, fiquei tremendo debaixo da 
presença do Deus todo-poderoso!". Consegui captar sua atenção! 
 Imediatamente pude ver lágrimas em seus olhos, mas não entendi por quê. Disse a mim mesmo: esse é o pior método de evangelismo que já usei! 
Às vezes, o Espírito Santo diz: "Pregador, fique de lado. Quero falar com 
aquela pessoa!". Aquele jovem foi profundamente tocado pela mensagem 
do evangelho. Outro jovem com quem conversei numa viagem de avião 
aceitou a Cristo imediatamente. 
 Deixe o poder de Deus usar você! Deixe o Espírito Santo assumir o 
controle de sua vida. Em Atos 1.8, encontramos as palavras de Jesus aos apóstolos: 
 Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e 
serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até 
os confins da terra. 
 O fato é que o batismo do Espírito Santo não é uma opção, mas é 
algo vital. A Bíblia diz: "deixem-se encher pelo Espírito" (Ef 5.18). Ter a 
habitação do Espírito e ser cheio do Espírito Santo são coisas 
completamente diferentes. E a diferença entre tocar música em uma das 
salas de uma casa ou ter a casa inteira cheia de música a ponto de os 
vizinhos e quem passa na rua poderem ouvir. É possível ter apenas uma 
lâmpada em seu quarto ou iluminar a casa inteira, dentro e fora, deixando 
toda sua propriedade inundada de luz. Pode receber uma visita na sala de 
estar de sua casa ou pode dar boas-vindas ao convidado e permitir que 
ocupe toda a casa. Do mesmo modo, é possível "ter o Espírito" ou "ser 
cheio do Espírito". 
 Alguns se preocupam com o momento exato em que o fogo cai em 
suas vidas. Digo que, em minha experiência, ele veio no momento 
"errado". Não estava pronto para ele. Tinha muitas coisas a fazer. Oro para 
que o Senhor Deus desfaça sua idéia de momento adequado, interrompa 
seus compromissos e sequestre você! 



8 
Falsas conversões e fogo de Deus 
 Numa recente viagem a Nova York, estava num táxi e comecei a falar de Jesus com John, o jovem motorista de 21 anos de idade. Ele me 
disse que saiu de casa porque a mãe usava drogas e ele queria encontrar 
uma vida melhor. Perguntei a ele: 
 — John, você já nasceu de novo? 
 — Sim — disse ele. 
 — Você tem certeza de sua salvação? — insisti. Mais uma vez, sua 
resposta foi: 
 —  Sim, frequento a igreja [de certa denominação]. Conversei com 
ele um pouco mais e perguntei sobre outros aspectos de sua vida, e ele me 
disse: 
 — Eu estou vivendo com uma moça. Ela não é minha esposa, mas 
queremos ter um filho. 
 Isso me deu um novo ponto de entrada para falar com ele. Eu 
disse: 
 — John, esse não é o jeito de Deus. O jeito de Deus é o caminho da 
obediência à sua Palavra. 
 Passei a lhe explicar o evangelho, e ele começou a compreender. 
Então eu disse: 
 — O sexo é apenas para os casados, mas você está vivendo com 
essa moça sem estar unido a ela em casamento. Querem ter um filho, mas 
de que maneira Deus abençoaria essa criança se antes vocês não 
receberem a bênção do casamento? 
 



CERTEZA DO CÉU? 
 Percebi que aquele jovem taxista estava convencido de que era 
salvo, mas não entendia nada sobre o evangelho. Não apenas isso, mas 
também tinha outros vícios e dependências em sua vida. 
 Num primeiro momento, fiquei impressionado com a segurança 
com a qual aquele jovem havia me respondido. Senti-me intimidado e 
ponderei se deveria ou não anunciar as boas novas a ele. Logo depois, fui 
atingido pela evidência de que não conhecia realmente o Senhor Jesus 
Cristo. Felizmente, fui capaz de compartilhar a palavra do Senhor com ele. 
 Nosso mundo está cheio de pessoas que dizem: "Não precisa falar comigo de Cristo; já tenho uma religião". Minha preocupação, porém, não 
é se você tem uma religião, mas sim se tem Jesus Cristo. Você já nasceu de 
novo? Talvez diga: "Sim, sou cristão evangélico há vinte anos". O que isso 
quer dizer? Sabe quantos evangélicos estão indo para o inferno? Creio que 
haverá uma ala inteira de evangélicos no inferno, pessoas que 
acreditavam ser uma coisa que não eram.1 Eu sei que, para muitos, essa 
mensagem não traz muita paz. Mas eu gostaria de pedir que você sim-
plesmente permitisse que o Espírito Santo, por meio de sua Palavra, 
pegasse o bisturi. Nas mãos do Mestre, o bisturi não é um punhal, mas um 
remédio que remove toda a infecção espiritual e que nos cura 
completamente. 
 Deus sabe tudo sobre você, sobre cada um de nós. Ele conhece a vida de John, e sei que o Espírito Santo está trabalhando nele. Porque 
Deus abriu a porta para John, ele compreendeu que, muito além da 
religiosidade, precisava se arrepender e voltar a viver sob os 
mandamentos do Senhor. 
 E você, caro leitor? Como está sua vida hoje? Sabia que, dois 
séculos atrás, Charles Finney pregou sobre o mesmo assunto, a falsa 
conversão? Descobri que Finney também confrontou a questão de pessoas 
que acham que vão para o céu e que pensam que são de Deus. Mas assim 
como aconteceu na época de Finney, existem os que estão na igreja hoje e 
que não irão para o céu. Em vez disso, receberam uma falsa esperança. 
¹Imagino que muitos gostariam que eu respondesse especificamente à pergunta: "Qual é a 
quantidade de pecado que nos desqualifica para entrar no céu?". Respondo da seguinte 



maneira: qualquer pecado não confessado, grande ou pequeno, aquele do qual se tem 
consciência e do qual se recusa a mudar ou a se arrepender tem o potencial de contaminar 
a vida toda de uma pessoa. "Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa 
ficar fermentada?" (1Co 5.6). Isso pode ser o sintoma de um estado interior preexistente 
de rebelião contra Deus. Não é a quantidade de pecado que pesa na balança, mas, pelo 
contrário, a atitude em relação àquele pecado e a Cristo. 
 
A GRAÇA NÃO COBRE PECADOS NÃO CONFESSADOS 
 Bart Pierce, pastor da cidade de Baltimore, deu-me um livro de Charles Finney intitulado Power from on high [Poder do alto]. Na página 70, 
Finney escreveu: "Não é por acidente que a lei veio antes da graça". Isso 
quer dizer que a lei de Deus, seus mandamentos, preparou o caminho 
para o evangelho. Se uma pessoa evita olhar para a lei, está evitando ser 
instruída em sua alma e deseja receber o evangelho da graça diretamente. 
Sem arrependimento, porém, uma pessoa cria falsa esperança, falso 
padrão da experiência cristã. Como está escrito em Tiago 2.17: "... a fé, por 
si só, se não for acompanhada de obras, está morta". Se abraçarmos a 
graça sem nunca entregarmos nossa vontade e nossa vida a Deus, 
praticando a licenciosidade e um estilo de vida carnal, então será que 
realmente passamos pela conversão? Esse falso sistema de crenças está lotando as igrejas de falsos convertidos. 
 Ministros do evangelho, precisamos levar as pessoas a Cristo 
ensinando-lhes que precisam de um Salvador, não apenas de uma bênção. 
 Mais de 90% da população da Argentina professa ser cristã de uma 
denominação ou outra, sendo que a maioria se diz católica. Contudo, não 
vemos um país que funciona de acordo com os mandamentos do Senhor. 
As mesmas pessoas que juram pela Bíblia são as que, em muitos 
momentos, contradizem a Palavra sobre a qual juraram. 
 Esse mistério é explicado por Jesus quando conta a parábola do 
joio e do trigo (v. Mt 13.24-30,36-43). Sabemos que Deus não está 
separando o trigo do joio neste momento. A Bíblia afirma que o trigo e o 
joio — os verdadeiramente convertidos e aqueles que parecem 
convertidos — vão crescer juntos. Estou falando de cristãos e dos que 
parecem cristãos mas não são. O julgamento de Deus ainda não chegou. 



"Os filhos do Maligno" (v. 38) e aqueles que são falsamente convertidos 
serão separados dos justos no Dia do Senhor. 
 Para alguns, essa mensagem é um pouco difícil de receber, mas é 
fundamental. Deus quer que nos sintamos desconfortáveis agora em vez 
de nos sentirmos assim no dia do julgamento final. E melhor ter um pouco 
de desconforto agora quando Deus toca nossas almas e nos chama ao 
arrependimento. Será incomparavelmente pior sofrer o desconforto de ser 
mandado para o inferno no Dia do Senhor. 
 Deus é justo, e ninguém vai zombar de suas leis (Gl 6.7). E preciso 
haver uma mensagem de arrependimento para que o evangelho seja o 
evangelho. E preciso haver mudança de atitude e de conduta. Antes de 
Cristo pregar no mundo, João Batista veio primeiro e preparou o caminho 
do Senhor. Ele disse: "Arrepen-dam-se, pois o Reino dos céus está 
próximo" (Mt 3.2). Do mesmo modo, o Senhor nos fala hoje, não apenas 
com amor, mas também com rigor (v. Mt 4.17). 
CONVERSÕES VERDADEIRAS VERSUS CONVERSÕES FALSAS 
 O que significa "conversão"? Mudança completa de direção. Antes 
da conversão, cada um segue seu caminho conforme as próprias idéias, 
fazendo tudo o que acha melhor. Governa-se a própria vida, quer Deus 
goste quer não. Mas, quando uma pessoa se converte, muda de direção, 
muda para um novo endereço (espiritualmente falando) e se volta para 
Jesus Cristo. Não é apenas uma mudança de coração. Não é apenas uma mudança de emoções. Há mudança de comportamento — na maneira de 
administrar as finanças, de falar com os vizinhos, de tratar os empregados 
e assim por diante. É uma mudança total, radical e forte. 
 Vamos dar uma olhada em Mateus 25.1-13, na parábola das dez 
virgens. Essa parábola vai permitir que cada um de nós avalie se somos 
verdadeiramente convertidos ou se experimentamos uma falsa conversão. 
Esta palavra é para todos: 

 O Reino dos céus será, pois, semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas, e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas 



ficaram com sono e adormeceram. A meia-noite, ouviu-se um grito: "O noivo se aproxima! Saiam para encontrá-lo!"  Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: "Dêem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando".  Elas responderam: "Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês".  E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada.  Mais tarde vieram também as outras e disseram: "Senhor! Senhor! Abra a porta para nós!"  Mas ele respondeu: "A verdade é que não as conheço!" Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora! 
 Essas dez virgens representam a igreja de Jesus Cristo. Haviam 
sido convidadas para a festa de casamento e seus nomes já estavam na 
lista. Conheciam as coisas de Deus. Hoje, o Noivo, Jesus Cristo, espera que participemos da festa de casamento. Mas nem todos estão prontos. Nem 
todos abandonaram a vida carnal e sem fé. 
 A Bíblia também fala sobre os últimos dias. Meus amigos, pre-
cisamos orar, porque os dias que virão podem ser muito difíceis. Nós, a 
igreja, sendo a noiva, devemos estar atentos e orar. Não podemos cair em 
sono espiritual enquanto permanecemos no planeta Terra. Precisamos 
acordar — e permanecer despertos! Como diz este versículo: "Desperta, ó 
tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti" 
(Ef   5.14). 
 Lemos em Romanos 14.10,11 que todos compareceremos diante do 
tribunal de Deus e que todo joelho se dobrará diante do Senhor; toda 
língua confessará a Deus. Note que não está escrito que todos os joelhos 
dos evangélicos se dobrarão, nem que todos os joelhos dos católicos, nem os de todos aqueles que vão à igreja. Em vez disso, o texto diz que todo 
joelho se dobrará. Quando Deus ressuscitar o sr. Adolf Hitler dos mortos 
para que preste contas daquilo que fez enquanto esteve aqui na terra, terá 
de se dobrar diante do Deus todo-poderoso e lhe dizer: "Tu és o Senhor!". 
 Toda a raça humana se curvará e dará honra ao Rei dos reis e 
Senhor dos senhores. Ele vive para sempre! Ele tem todo o poder no céu e 



na terra. Porém, por um momento, o Senhor dará permissão ao Diabo 
para liderar os que se afastaram de Deus e querem seguir outro caminho. 
Os que desejam ir para o inferno vão por livre vontade. Ninguém entrará 
no céu porque foi forçado a entrar. Os que vão para o céu estarão lá 
porque se arrependeram e amaram as coisas de Deus. 
 É possível que hoje você não tenha certeza de ir para o céu ou para 
o inferno ou, como dizem, para cima ou para baixo. Eu lhe digo, em nome 
de Jesus: há salvação em Cristo. Deus vai abraçar você, perdoar seus 
pecados e dar-lhe força para viver em pureza pelo resto de seus dias. 
 Meu irmão ou minha irmã, as lâmpadas citadas na. parábola das 
dez virgens representam nosso coração. Eu lhe pergunto: seu coração está 
em chamas.7 Sua lâmpada está preparada? 
 Não faz muito tempo, fui a Baltimore ministrar na igreja Rock City. 
Na tarde anterior à pregação, ajoelhei-me em meu quarto de hotel e disse 
ao Senhor: "Estou mais preocupado com meu cansaço do que com as almas perdidas. Perdoa-me e dá-me pai-xão pelas almas. Peço que me dês, 
mais uma vez, lágrimas pelos perdidos. Que eu sinta a dor, o mesmo 
sentimento que Jesus teve pelos que estavam doentes e atormentados 
quando caminhou na terra". E o Senhor o fez. Então, em Nova York, a 
cidade que visitei depois de Baltimore, isso aconteceu de maneira ainda 
mais forte, a ponto de partir meu coração. 
APATIA OU COMPAIXÃO? 
 Você deseja que a compaixão de Deus quebre sua apatia e encha 
seu coração com fogo? Pela graça de Deus, desde que Kathy e eu 
recebemos o fogo, temos ministrado a milhares de pessoas na Ásia, na 
Europa, nos Estados Unidos e na América Latina. Sabe qual é o pedido de 
oração que mais se repete? E este: "Pastor, por favor, ore por mim para 
que eu tenha paixão pelas almas perdidas". 
 Como está seu coração, leitor? Como está sua temperatura 
espiritual? No nível médio, baixo ou somente com a luz piloto acesa? A 
Bíblia fala de lâmpadas. Todas as dez virgens, uma representação da 
igreja, tinham lâmpadas a óleo. Mas cinco daquelas virgens foram 
insensatas, descuidadas e desatinadas. As insensatas levavam a lâmpada 
da religiosidade. Aparentemente, faziam o que deviam, mas sem unção. O 



óleo do Espírito em suas vidas estava em nível baixo, e suas lâmpadas 
destinadas a não durar muito. A religião sem o poder de Deus não dura 
muito tempo. 
 O fogo em seu coração está em temperatura média? Baixa? Ou somente com a luz piloto acesa? 
 Meu irmão ou minha irmã, cuidado para não abraçar a religião sem a manifestação do Espírito Santo. Jovem, assegure-se de que sua vida 
esteja saturada da presença de Deus. Se o óleo do Espírito Santo não 
descer sobre seu coração, estará em perigo! E preciso haver dias de grande 
fervor na igreja, um fervor mais forte do que jamais houve no passado. 
 Um homem que frequenta nossa igreja há mais de vinte anos veio 
a mim e disse: "Pastor, hoje decidi entregar minha vida totalmente a Jesus 
Cristo". Oro para que não leve tanto tempo para você tomar a mesma 
decisão. Oro para que, se ainda não entregou sua vida totalmente ao 
Senhor, ou se o fogo de seu coração se extinguiu, que hoje receba o óleo do 
Espírito Santo. 

 As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram (Mt 25.4,5). 
 O que aconteceu com noivo? Ele "demorou a chegar". Al* guns pensam assim: tanto tempo já se passou e Jesus ainda não veio. Vou aproveitar e viver a vida do jeito que me agradar. 

 Todas ficaram com sono e adormeceram. A meia-noite, ouviu-se um grito (Mt 25.5,6). 
 Talvez hoje, à meia-noite, seja ouvido um grito. Talvez as trom-
betas ressoem e uma grande voz do céu diga: "Aí vem o Rei dos reis e o 
Senhor dos senhores!" (v. 1Ts 4.16,17). Você estará pronto? Irá com o 
Noivo ou será deixado para trás? 

 O noivo se aproxima! Saiam para encontrá-lo! (Mt 25.6). 
 As que não tinham óleo suficiente perderam o Noivo porque foram procurar mais óleo. Chegaram tarde demais! Quanta gen- 



te sabe que existe um tempo chamado "tarde demais"? Existe o passado, o 
presente, o futuro e o tempo perdido. O tempo perdido se foi; tudo 
acabou. Chegará o momento quando esta profecia não mais se aplicará: 
"Agora é o dia da salvação" (2Co 6.2). Não haverá mais sermões. O 
Espírito Santo está chamando a igreja hoje para que seja mais fervorosa 
em sua fé. 
 Alguém pode dizer: "Mas pastor, já sou convertido, obrigado". 
Meu irmão ou minha irmã, você realmente se converteu? Como ter certeza 
disso? Veja a seguir vários sinais de pessoas que acreditam que são 
convertidas, mas que, na realidade, não são. 
SINAIS DOS FALSAMENTE CONVERTIDOS 
 O evangelista Charles Finney menciona alguns dos pontos a seguir em seu livro Power from on high [Poder do alto]. O fato de você ter 
dificuldade com um ou mais sinais não significa definitivamente que não 
seja convertido. Somente o Senhor conhece seu coração. Todos nós temos 
dificuldade com um ou mais desses sinais em um momento ou outro de 
nossa existência. Porém, se você se entrega a um estilo de vida permeado 
por tais sinais, precisa buscar o Senhor seriamente. 
Resistência à convicção 
 A pessoa falsamente convertida resiste a toda convicção de 
pecado. Alguns usam um escudo durante os cultos na igreja e tentam se 
defender durante o sermão. Não se defenda mais: se é de Deus, receba! 
Falta de arrependimento 
 A pessoa falsamente convertida recusa-se a admitir seu pecado às 
pessoas contra quem pecou. Podem ter roubado de alguém, mas dizem a si mesmas: pedirei perdão a Deus no altar. Na segunda-feira, não vão até a 
pessoa e dizem: "Aqui estão os R$ 150,00 que tirei da sua mesa quando 
você estava almoçando". Acham que corrigiram tudo simplesmente pelo 
fato de ir ao altar, mas não há fruto de arrependimento. Sua conversão é 
falsa. 
 Espero que, quando estivermos no céu, ninguém que esteja no 
inferno seja capaz de apontar o dedo para mim e dizer: "Pastor, por que 



não me disse isso? Por que não me advertiu de que, se eu fizesse essas 
coisas, não entraria no Reino dos céus? Por que não foi mais claro em sua 
pregação.7". Felizmente, muitos pregadores de hoje optam por ser bastante claros, arriscando seu status, sua imagem e a possibilidade de que alguém 
se sinta ofendido por sua pregação. Imploro que não se sinta ofendido, 
porque aquele que está escrevendo essas palavras é um pecador 
arrependido e perdoado pela graça de Jesus. Se não fosse assim, estaria 
indo para o mesmo inferno com muitos outros. Minha vida seria um 
desastre, tal qual a vida dos que não têm a Cristo. 
 Não venho a você com orgulho, mas com o coração tranquilo, 
porque Deus está falando claramente nestes dias. Ele ama você e, por essa 
razão, o convida a possuir o óleo do Espírito Santo e a produzir o fruto do 
arrependimento. 
Relacionamentos rompidos 
 A pessoa falsamente convertida recusa-se a restaurar relacio-
namentos ou a fazer restituições tanto a inimigos quanto a pessoas a quem 
ofendeu. 
Não vigiar nem esperar 
 A pessoa falsamente convertida não vigia nem espera, como a 
Palavra ensina (v. Mt 25.13). Em vez disso, distrai-se ou simplesmente não 
se importa. 
 Algum tempo atrás, estava pregando em uma grande reunião na 
cidade de Nova York. Notei que várias pessoas não recebiam a 
mensagem. É difícil ficar pregando e perceber que as pessoas não 
assimilam o que você diz. Finalmente, o Senhor me falou: "Existe um 
espírito de religiosidade e de 'edifício da igrejá aqui". Como normalmente 
as pessoas frequentam os cultos em um edifício, achavam que o edifício 
seria capaz de salvá-las. Acre-ditavam que tudo estava bem com elas. 
 Foi então que a pregação começou a se transformar num martelo. 
A Palavra de Deus é como um martelo e como fogo (v. Jr 23.29). A Palavra 
de Deus não volta vazia (v. Is 55.11). Bate, bate, bate até que, mais cedo ou 
mais tarde, alguma coisa acontece. 



 Como não estavam recebendo a Palavra, decidi não olhar mais para elas. Pensei: se eu olhar para elas, ficarei distraído. Alguma coisa está 
errada. Talvez tivessem imaginado que eu pregaria uma mensagem assim: 
"Venham e recebam todas as bênçãos de Deus! Não importa se vão se 
arrepender ou mudar de vida. Há 'abundância de alimento aqui' para 
todos...". Mas Deus me deu uma mensagem diferente. 
 Quando fiz o apelo, somente dois vieram à frente num estádio 
repleto de milhares de pessoas. Nunca vi reação tão indiferente como 
aquela em todos os meses em que preguei sobre o fogo de Deus. 
Normalmente, as pessoas vinham correndo ao altar em atitude de 
arrependimento. Simplesmente fechei os olhos e disse: "Senhor, faze o que 
quiseres". E o Senhor começou a me dizer: "Continue insistindo. Estou 
salvando vidas". Ele me garantiu que estava ali e que eu deveria continuar 
convidando as pessoas a se arrependerem. 
 Quando abri os olhos, o altar estava cheio, e pessoas continuavam a vir. Deus começou a revelar aos corações que religião não salva, 
denominação não salva, ir à igreja — embora isso seja bom — não salva. 
Somente o arrependimento e o poder do sangue de Jesus salvam! Muitas 
gente vai ao altar para "consertar" aquilo que está errado. Deus não 
apenas quer reparar nossos pecados. Ele quer fazer uma revisão completa 
— uma transformação por meio de seu Espírito Santo. 
Falta de oração 
 As pessoas falsamente convertidas são preguiçosas e impacientes 
para esperar na presença do Senhor. Não têm tempo para orar. 
 Não têm tempo para Deus, porque não amam a Deus, mas o 
mundo. 
 Sabe quantos cristãos na igreja amam o mundo? Perderam o 
primeiro amor por Deus! Dizem: "Mas sou convertido! Vinte anos atrás, 
levantei a mão e fui à frente". O que isso significa? Onde está o óleo? Onde 
está a chama do Espírito Santo que deveria estar queimando em sua vida? 
O que aconteceu com o fogo de Deus? 
 A profundidade de nossa vida de oração determinará quanto Deus 
nos usará. Devemos passar um tempo com o Senhor, orando e buscando 



sua face. A medida que passar tempo com ele, seu caráter, sua pureza e 
sua paixão ficarão impressos em nosso coração e em nossa alma. 
ENCHAM AS LÂMPADAS 
 Chega um momento em que o cristão falsamente convertido perde 
o temor a Deus. A Palavra não causa mais qualquer impacto em sua vida. 
Essa pessoa pode assistir a uma fita de vídeo cristã, ouvir uma mensagem 
maravilhosa ou comparecer a uma grande conferência e nada lhe causará 
impacto. Isso acontece porque seu coração está vazio. Hoje é o dia, igreja 
de Jesus, de procurar o óleo da presença de Deus. E o momento de voltar 
ao primeiro amor. Alguns talvez digam: "Mas estou me sentindo muito 
bem!". Isso não é suficiente! É preciso viver em pureza total. "E se eu fra-
cassar?". Ajoelhe-se e peça perdão! É preciso ter pureza ou arrepender-se! 
 Diversas vezes, durante minhas ministrações nos Estados Unidos, cantei o cântico Revival fire fall [A descida do fogo do reavivamento], de Paul 
Baloche. Que maravilhoso cântico de reavivamento. Mas desde que o fogo 
caiu sobre minha vida, não consigo cantá-lo em pé. O fogo de Deus é 
muito forte. E isso o que Deus quer fazer em sua vida! Mas haverá um 
preço a pagar. O evangelista Billy Graham disse certa vez: "A salvação é 
gratuita, mas o discipulado vai lhe custar tudo o que você tem". 
 Talvez você pergunte: "Por quanto tempo vai continuar a pregar o 
evangelho dessa maneira?" Até que o Senhor venha. Continuarei até que a 
igreja esteja tão santificada a ponto de cada cristão sair e curar enfermos em hospitais, até que as igrejas estejam cheias de milhares de pessoas, até 
que as cidades sejam sacudidas pelo evangelho. 
 E um privilégio servir à igreja de Jesus Cristo, mas a igreja precisa 
de arrependimento. Ainda há falsidade e hipocrisia demais. Muita gente 
está brincando de cristianismo. É minha tarefa, em nome de Jesus, dar-lhe 
uma palavra de advertência: logo chegará o dia quando o óleo, o pouco 
que você ainda tem, vai acabar. E preciso buscar a presença de Deus. É 
preciso entrar em sua presença e fazer do arrependimento sua maior 
prioridade. 
 Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora! (Mt 
25.13). 



 Venho em breve! Retenha o que você tem, para que ninguém tome 
a sua coroa (Ap3.11). 
 Eis que venho como ladrão! Feliz aquele que permanece vigilante e 
conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a 
sua vergonha (Ap 16.15). 
 Você tem o óleo do Espírito fluindo em sua vida? Você está 
brilhando? Você ama a Deus de todo o coração? Se não, a própria Bíblia 
questiona a autenticidade da sua "salvação". 
 Às vezes, aconselhamos pessoas que perguntam: 
 — Pastor, será que cometi o pecado que não pode ser perdoado? 
 — Não, porque se o tivesse cometido, não estaria preocupado com 
ele — respondo. 
 Quando alguém comete o pecado imperdoável — a blasfêmia 
contra o Espírito Santo — o Espírito Santo se afasta e não há mais 
convicção de pecado. Graças a Deus, ainda existe esperança. 
 Se você está sempre criticando o outro, deixou que o amor de Deus 
esfriasse em sua vida. Não importa há quanto tempo você é cristão; 
precisa se arrepender. Um novo convertido certa vez me perguntou: "É 
possível um ser humano viver fisicamente, mas estar espiritualmente 
morto?". Fiquei muito feliz por ele fazer essa pergunta, porque percebi 
que estava começando a entender como as coisas realmente são no reino 
espiritual. 
 No momento em que o pai viu o filho pródigo chegar, o filho 
estava sujo e malcheiroso por ter vivido numa pocilga. Mas o pai não 
disse: "Dêem-lhe um banho primeiro!". Em vez disso, abraçou o rapaz e o 
beijou (v. Lc 15.20). Você é um pródigo? Muitos cristãos desviaram-se dos 
caminhos do Senhor. Não tente consertar tudo primeiro para, depois, 
voltar a Jesus. Venha como está. O arrependimento é o primeiro passo. 
 Irmão ou irmã, o Espírito do Senhor escondeu a face dos que têm 
espírito de religiosidade. Alguns dos que lêem este livro estão com o 
coração frio e não sentem a presença do Senhor em sua vida. Se essa 



descrição aplica-se a você, reserve um momento agora mesmo e se 
arrependa da frieza de sua alma. 
 Outros que estão lendo este livro são orgulhosos e defendem a 
justiça própria. Talvez nunca realmente conheceram o poder do 
evangelho. Não se comportam como cristãos, nem temem a Deus. Talvez 
sejam os mais difíceis de ser salvos. Conhecem vários fatos sobre o 
cristianismo e podem até mesmo dizer: "Tenho uma posição na igreja. 
Frequento a igreja há 25 anos". Se sua lâmpada está quase apagando, qual 
é a importância de estar na igreja há tanto tempo? 
 O que você está esperando para se arrepender? Que os anjos 
venham convencê-lo? Não virão, porque o Senhor respeita sua decisão de 
buscá-lo ou não. Todo cristão morno precisa reservar um momento agora 
mesmo e voltar a face novamente para Deus. O Senhor pode ter reservado 
o melhor vinho para o final. O seu relacionamento com ele pode ser ainda 
melhor do que já foi em toda a sua vida. Não se atrase; faça isso hoje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
Sinais de advertência da decadência 
espiritual 
 Era uma linda manhã de primavera. Eu ia viajar no dia se-guinte, 
por isso queria aproveitar bem o tempo e passar alguns momentos 
agradáveis com meus filhos. Eles brincavam no quintal, e o sol brilhava 
intensamente. Tudo estava em paz. Levanta-ra-me pela manhã bem cedo, 
orara por alguns instantes e agora desfrutava o dia com meus filhos. Não 
havia como prever o perigo mortal que nos cercava. 
 Depois de ficarmos juntos por alguns instantes no quintal, 
convidei os meninos para uma volta de bicicleta. Assim, todos nós 
subimos em nossas bicicletas e fomos dar um passeio gostoso. Voltamos 
do passeio, e as crianças foram novamente para o quintal brincar perto de 
uma pequena piscina para crianças que montávamos toda primavera, 
época em que o tempo ficava mais quente. Quando os meninos se 
cansaram de brincar, todos fomos para dentro de casa. Uma vez lá dentro, 
percebi que o cachorro continuava latindo insistentemente no quintal. 
 Fui até lá para descobrir o que havia de errado e não pude 
acreditar no que meus olhos viram. Exatamente no lugar onde meus filhos 
estavam brincando alguns momentos antes, havia um enorme buraco 
aberto, possivelmente uma fossa séptica desativada. Todo o cimento que 
revestia a abertura do buraco despencara para o fundo, cinco metros e 
meio abaixo da superfície, formando um poço coberto de água. 
 Vendo a abertura, não sabia se um de meus filhos havia caído ali. Entrei em casa em pânico e comecei a contar as cabeças.1, 2, 3 meninos... 
Ufa! Todo mundo está bem. Dei graças a Deus por sua proteção. 
 A noite, continuava abalado pelo pensamento de ter estado tão 
perto do perigo sem ter consciência disso. Por causa das pesadas chuvas 
que caíram na Argentina naqueles dias, a terra ao redor do poço foi 
afetada, formando um buraco abaixo da cobertura de cimento. A nossos 
olhos naturais, tudo parecia bem. Só conseguíamos ver a grama verde e o chão como sempre foi. Mas como a terra por baixo da superfície estava 



sendo levada pela água, o lugar tornou-se uma armadilha mortal em que, 
a qual- quer momento, alguém poderia cair ali. Meus filhos estavam brin-
cando bem em cima do perigo, e eu não tinha a menor idéia disso. 
 É muito comum nos levantarmos para começar um dia como 
qualquer outro e, sem aviso, acontecer algo que altera o curso de nossa 
vida para sempre. E assim que acontece na vida cristã também. Às vezes, 
não percebemos que há poderes tentando corroer a fundação debaixo de 
nossos pés. 
 Essa experiência assustadora fez com que eu meditasse nas vidas 
não sintonizadas com o Espírito Santo. E importantíssimo prestar atenção 
aos avisos de Deus em nossa vida. Deus nos dá sinais de perigo para nos 
alertar sobre coisas que vão nos desgastar, tais como a decadência ou a 
apatia. Se ignorarmos o Espírito Santo, então, num momento 
predeterminado, acontecerá um colapso, e nossa vida desabará. 
SINAIS DE DECADÊNCIA ESPIRITUAL 
 O dicionário Houaiss define "decadência" da seguinte maneira: 
"estado do que está começando a se degradar e se encaminha rapidamente 
para o fim, para a ruína". Quero compartilhar com você alguns sinais de 
advertência da decadência espiritual que podem ajudá-lo a não cair numa 
fossa séptica espiritual. 
Falta de energia moral e espiritual 
 A falta crônica de energia moral e espiritual pode nos advertir de 
futuro perigo espiritual. Ouço muita gente dizer: "Não sou uma pessoa má 
ou destrutiva. Não faço mal a ninguém, mas também não tenho força para 
viver uma vida cristã dinâmica. Não tenho energia nem motivação". 
Muitas pessoas com falta de motivação vivem um estupor espiritual. 
Rejeição a mudanças 
 Outro sinal de decadência espiritual é visto quando nos recusamos 
a mudar. Curvamo-nos aos ídolos da estabilidade e da previsibilidade. 
Não queremos ser perturbados por qualquer coisa além daquilo que já 
conhecemos. 



Falta de alegria 
 Lembro-me da primeira vez que alguém me confrontou sobre 
minha falta de alegria. Uma colega de classe no Seminário Fuller 
aproximou-se de mim e disse: "Sergio, você é uma pessoa feliz?". Não 
sabia como responder. Estava passando por um momento difícil e lutava 
contra o desânimo e a solidão. Não era fácil para mim dar uma resposta 
honesta. A falta de alegria na vida cristã é um sinal de que alguma coisa 
precisa mudar. 
 Isso não significa que jamais haverá sofrimento ou tristeza e que 
você nunca mais terá qualquer tipo de problema. Estou dizendo que a 
alegria do Senhor pode existir mesmo em meio à dor e ao sofrimento. 
Tendência a ser muito controlador 
 Outro sinal de decadência espiritual se vê quando nos tornamos 
muito controladores. Tipicamente, queremos ser donos de tudo e fazer as 
coisas do nosso jeito ou estamos constantemente defendendo nossos 
direitos. Outro aspecto desse problema pode ser uma obsessão pela 
acumulação de riquezas. 
Ansiedade e medo 
 A luz de advertência pisca em forma de momentos recorrentes de 
ansiedade e de medo. Você tem a sensação de que há algo errado, mas não 
sabe bem o quê. Se tem esse problema, Deus está lhe falando neste exato 
momento. Quer preparar seu coração para derramar o Espírito sobre sua 
vida. 
Aceitação do pecado como coisa normal 
 Os problemas surgem quando se começa a pensar assim: bem, é óbvio que não posso vencer esse vício. Uma vez que já trouxe esse fardo de culpa sobre mim, vou cuidar da situação optando por não lidar com ela. Quando a 
tentação vier, cederei ao pecado e, depois, me esquecerei disso. Alguns cristãos 
assinaram um tratado de paz com seu pecado. Fizeram um acordo e 
disseram: "Bem, já que não posso me livrar de você, vou permitir que 
entre em minha casa. Mas precisa ficar aí, quietinho, e não incomodar 
muito". 



 Uma pessoa enganada dessa maneira não tem idéia do tipo de 
acordo que assinou. Quando se permite que esse tipo de pecado fixe 
residência permanente em nosso lar e vida, ele só traz destruição e ruína. 
O Espírito Santo exatamente neste instante está fazendo piscar uma 
brilhante luz vermelha, dizendo-lhe: "Meu filho querido, acorde! 
Desperta, ó tu que dormes, e Cristo resplandecerá sobre tua vida". Se você 
tem ignorado essa luz vermelha de advertência, agora é o momento de 
receber a mensagem que Deus está tentando lhe entregar. 
Enfado com a vida de oração 
 Alguns cristãos são tão disciplinados que oram mesmo que achem 
isso tedioso. Antes de sair para trabalhar, ficam meia hora em oração. Mas 
passam esse momento olhando para o relógio e fazendo listas mentais de 
coisas que precisam fazer. Sua mente e seu coração nem mesmo estão ali. 
Pés na igreja e olhos no mundo 
 Alguém pode pensar: cumpro meu dever; frequento a igreja, oro etc. 
Mas seu coração não bate mais forte pela igreja ou pelas coisas do Senhor. As paixões de seu coração estão em outro lugar. Talvez até desejem: como 
seria bom viver dessa forma... Ou cheguem a exclamar: "Como o mundo lá 
fora é maravilhoso!" As luzes deste mundo atraíram essa pessoa. 
Retenção de recursos financeiros 
 Amado irmão ou irmã, você está retendo o dinheiro que o Senhor 
colocou em sua mão para enriquecer e abençoar a igreja local e as 
missões? Se é assim, isso pode ser sinal de que está em decadência 
espiritual. Talvez não ame tanto a igreja como no passado. Talvez alguma 
coisa tenha esfriado seu coração e o Espírito Santo está piscando a luz 
vermelha, dizendo: "Onde está sua generosidade? Suas ofertas não são 
mais heróicas como no passado". 
Perturbação com a cruz 
 Quando as palavras "sacrifício", "sofrimento" e "cruz" nos per-
turbam, quando queremos ouvir apenas mensagens de bênçãos e nada 
sobre sofrimento, nosso coração precisa de mudanças. Muita gente hoje 
receberá uma mensagem de prosperidade, mas fugirá dos apelos ao 



arrependimento e ao sacrifício. Alguns nem querem ouvir falar sobre o 
sangue de Jesus ou sobre seu sacrifício, porque isso soa como severo e 
duro demais. Fecham os ouvidos, embora saibam que foi esse sacrifício 
que lhes deu a salvação e a vida eterna. 
Vícios 
 Os vícios são um forte sinal de decadência espiritual. Beber 
socialmente, por exemplo, é um problema comum. A luz vermelha pisca 
quando alguém precisa de uma bebida para se sentir bem ou quando 
acredita que o alívio para sua alma virá por meio do álcool. O Espírito 
Santo está dizendo: "É hora de fazer alguma coisa em relação a isso!". É 
hora de se libertar desse fardo. 
 Os vícios aparecem de formas e de tamanhos variados. Podemos 
incluir nessa lista coisas como compulsão por comprar, comida em 
excesso, leitura de romances e de novelas melodramáticos, jogos de azar, 
uso de substâncias ilegais, ambição egoísta e cobiça pelo dinheiro. E claro 
que essa lista poderia prosseguir mais e mais (vou falar sobre vícios 
sexuais no item "Escravidão à pornografia") . 
Fatalismo 
 Outro sinal de decadência espiritual é o fatalismo. Acontece 
quando alguém se joga nas mãos do futuro como quem entra num barco e se lança num rio sem destino. A pessoa pensa: independentemente daquilo que eu faça, tenho um sentimento de que minha vida vai terminar em fracasso. Meu pai foi um fracassado, meus tios falharam, alguns dos meus amigos tiveram problemas, e eu tenho a forte sensação de que também vou fracassar. Esse tipo de 
pensamento é outro sinal de que existe decadência espiritual e perigo. 
 A Bíblia nos diz que Cristo tem um plano para nós e que o Senhor 
nos chamou para andar em vitória e em glória cada vez maior. Como 
filhos de Deus, nosso futuro é brilhante e esperançoso (v. Jr 29.11; 2Co 
3.18). 
Escravidão à pornografia 
 A pornografia é pecado e, como tal, é corrosiva e destrutiva. 
Alguns já disseram: "Mas isso não prejudica ninguém; é uma coisa secreta 



e particular. E algo que eu cultivo em minha mente ou somente em 
momentos privados". Um dia, vamos prestar contas diante do Senhor de 
cada ato perverso que tenhamos praticado, presenciado ou comentado. As 
revistas pornográficas são impressas no inferno. Algumas pessoas nunca 
compram essas revistas, mas imundas fantasias pornográficas poluem sua 
mente da mesma maneira. 
Entretenimento profano 
 Outro sinal de decadência espiritual acontece quando nos 
deixamos entreter por aquilo que não é agradável a Deus. Muitos cristãos 
vivem uma vida pura, exceto em seus momentos de entretenimento 
particular. E como se dissessem: "Agora tenho permissão especial do 
Espírito Santo para abandonar a pureza e deixar para trás meus 
princípios". 
 Nesses períodos de lazer, entretêm-se com piadas profanas ou 
vídeos imorais que, em outros momentos, não aceitariam. Mas se a piada 
ou o filme vierem acompanhados de certa dose de humor, os cristãos 
permitem que isso entre em sua vida e na de sua família. 
 Quero adverti-lo de que esse tipo de coisa causa erosão e vai fazer 
com que, um dia, o chão debaixo de seus pés desapareça, levando-o, assim, à ruína. Essas diversões "inofensivas" certamente causarão dano a 
você e à sua família. 
Passividade mortal 
 A passividade acontece quando temos uma atitude de indiferença 
em relação a tudo. Um sinal seguro de passividade espiritual é a nulidade 
emocional, a ponto de a pessoa achar que nada mais lhe interessa. Para os 
que lutam com esse problema, digo que alguma coisa precisa acontecer 
em suas emoções. É preciso deixar o Espírito Santo tocar a mais íntima fibra de seu coração. Você pode pensar: nem consigo sentir a presença do Senhor. Não sinto alegria nem tristeza. Não consigo rir nem chorar. Deus quer 
curar suas emoções. Quer colocar os braços a seu redor, renová-lo e tocá-lo 
de uma maneira totalmente nova. 
 



AS LUZES DE ADVERTÊNCIA DE DEUS 
 Os sinais de decadência espiritual servem para nos advertir de que 
alguma coisa está errada. Podem ser comparados às luzes de advertência 
no painel de um veículo. Elas nos avisam se não há óleo suficiente, se os 
freios estão prestes a falhar, se a bateria não está carregada etc. Existem 
algumas providências que se podem tomar em relação, por exemplo, à luz 
vermelha do óleo. Uma opção é pegar um pano no console do carro, cobrir 
aquela luz e esquecer do problema até fundir o motor e o carro parar de 
andar. 
 Nossa consciência e a voz do Espírito Santo funcionam da mesma 
maneira. Muitas vezes, o Espírito Santo nos fala como uma luz vermelha 
de advertência piscando. Dá-nos um sinal de que algo perigoso está 
prestes a acontecer e aponta o caminho para que possamos corrigir as 
coisas antes do desastre. 
 Como é possível, portanto, lutar contra isso? 
REVERTENDO O CICLO DE DECADÊNCIA ESPIRITUAL 
 O primeiro passo para reverter o ciclo de decadência espiritual é 
renunciar à terrível mentira de que é suficiente ter uma porcentagem 
razoavelmente alta de santidade. Já compartilhei meu testemunho de 
como o Senhor me agarrou, me chacoalhou e fez soar os alarmes em 
minha vida. Todas as luzes vermelhas acenderam diante de mim, e ele 
disse: "Noventa e oito por cento de santidade não é suficiente". 
 Eu achava que estava tudo bem entre o Senhor e mim. Levava 
minha vida segundo um padrão bastante elevado de santidade que 
acreditava ser suficiente. Deus me revelou, porém, que quando não 
caminhamos em total obediência, até nossos atos ocasionais de obediência 
tornam-se ofensivos a ele. Lemos em Isaías 64.6: "Somos como o impuro 
— todos nós! Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo". 
 Alguém já disse certa vez: "Não damos nada a Deus até que lhe 
entreguemos tudo". Muitas pessoas não deram nada a Deus porque não 
lhe entregaram tudo. 
 



DORMINDO SOB A LUZ 
 Há alguns anos, o falecido cantor cristão Keith Green cantava 
assim: "Os pecadores estão dormindo nas trevas, enquanto a igreja está 
dormindo sob a luz". Que afirmação forte é essa e que poderoso chamado 
o Espírito Santo faz hoje a todos os cristãos! 
 A maioria dos leitores deste livro, certamente, são cristãos que 
amam ao Senhor. Mas agora o Senhor está exigindo mais de sua igreja. 
Deus está chamando seus servos a uma maior submissão a ele, porque 
deseja nos usar de maneiras novas e poderosas para fazer seu Reino 
avançar. 
O CRESCIMENTO DA IGREJA NÃO É UMA AMEAÇA A SATANÁS 
 É hora de deixar para trás os estorvos à nossa santidade e de abrir 
o coração 100% para Deus. Alguns podem dizer: "Sim, sei que a igreja não 
é perfeita, mas pelo menos está crescendo". Também louvo a Deus por 
essa realidade. Damos glória a Deus ao ver um país onde a taxa de 
crescimento da igreja é bem alta. Mas quero fazer uma afirmação bastante 
radical: o crescimento da igreja não é uma ameaça a Satanás. O 
crescimento da igreja só é uma ameaça ao Diabo quando é acompanhado 
de santidade. 

 Enquanto a igreja empurra as pessoas para as águas geladas, o próprio barco salva-vidas está afundando. 
 A igreja é como um barco salva-vidas em um navio afundando em 
águas geladas. Quando falta santidade na igreja, quando a família cristã 
não vive em pureza, quando um cristão não olha para Jesus Cristo e não 
tenta ser como ele, seu salva-vidas está cheio de buracos. De um lado, a 
igreja empurra as pessoas para as águas geladas; de outro, o barco salva-
vidas está afundando. 
 Visitei um país onde o superintendente regional de uma grande 
denominação cristã não sabia exatamente o que fazer com a mensagem de 
santificação. Porém, mais tarde, Deus tocou seu coração, e ele fez a 
seguinte confissão pública: 

  



Considerávamos o evangelho como um esporte. Era um passatempo para nós, e estávamos orgulhosos do grande crescimento que experi-mentávamos em nossas igrejas. Permitimo-nos sentar e relaxar confor-tavelmente em nosso nível de religiosidade, mas o que vivenciávamos então era crescimento da igreja sem santidade. 
 Querido irmão ou irmã, é bom continuar a crescer como igreja, 
mas é melhor — e necessário — crescer na santidade de nosso Senhor 
Jesus Cristo. 
 Talvez reconheça em si mesmo um ou mais sinais de decadência 
espiritual que acabamos de discutir. Se uma dessas luzes vermelhas está 
piscando no painel de sua vida espiritual, imploro, em nome de Jesus, que 
não resista à voz de Deus. Ajoelhe-se na presença do Senhor e diga-lhe 
agora mesmo: "Senhor Deus, quero consagrar minha vida ao Senhor e sei 
que posso viver 100% dentro de sua vontade". 
A SANTIDADE É TRANSFERIDA, NÃO PRODUZIDA 
 Quando falo sobre 100% de pureza, não estou falando de 
perfeccionismo humano nem de autodisciplina, mas sim que a santidade 
de Cristo nos é concedida. O texto de 1Coríntios 1.30 diz: "Vocês estão em 
Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, 
santidade e redenção". 
 A pureza e a santidade de Deus lhe são concedidas livremente ao 
se aproximar da cruz de Cristo. Vidas que, no passado, foram marcadas e 
manchadas pelo pecado tornam-se puras. Vidas condenadas pelo pecado 
são perdoadas. 
 Alguns podem dizer: "Pastor, já ouvi esse tipo de mensagem. Já 
estou familiarizado com ela". Não estou perguntando se você está 
familiarizado com ela. Pergunto agora, em nome de nosso Senhor Jesus: 
você pratica aquilo que ouviu? Está aplicando essa mensagem em sua 
vida? 
DEIXE QUE DEUS OS SANTIFIQUE! 

 Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês 



sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo (1Ts 5.22,23). 
 Note o sentido de conjunto dessa passagem. Esse texto é para os 
que não acreditam na doutrina da santidade completa. E um martelo de 
Deus que quebra as concepções erradas presentes em nosso coração. 
 A chave para evitar a decadência espiritual é esta: peçamos ao Senhor que Ele nos purifique completamente e nos conceda sua santidade. 
Não faz muito tempo, ministrei a um jovem pregador itinerante que 
estava tendo dificuldades com muitos pecados. Ele permitiu que a ira, a 
irreverência, o ódio, a discórdia e a pornografia entrassem em sua vida e, 
naquele momento, estava lutando para ser liberto. Arrependeu-se e 
expressou o desejo de mudar. Recentemente, procurei saber como estava 
se saindo, e ele disse: "Eu disse a Deus: 'Se o Senhor realmente quer que eu 
viva uma vida santa, precisa tirar o mundo de meu coração'. E sabe de 
uma coisa? Ele fez isso! Estou completamente mudado e vivendo em 
vitória!". 
 O Senhor deseja que todo nosso ser seja santo, não apenas nossa 
alma ou nosso espírito, não apenas os aspectos religiosos de nossa vida, 
não apenas aos domingos ou nos dias de culto na igreja. As tentações 
deste lado do céu não podem ser evitadas, mas a paixão por Deus pode 
ser tão forte que eclipse a luz cegante da tentação. 
ABANDONE TUDO O MAIS PARA ANDAR NOS CAMINHOS DA SANTIDADE 
 Primeiramente Deus nos chama e, depois, pede que abandonemos 
tudo o mais. Pede que nos quebrantemos e que abandonemos nossos 
desejos terrenos. Ele diz: "Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si 
mesmo, tome a sua cruz e siga-me" (Mc 8.34). Esse é um chamado para 
sacrificar tudo no altar de Deus. É um chamado para dizer "não" ao 
mundanismo e seguir a Jesus Cristo de todo o coração. 
 Mas depois de tal rendição vem a promessa: "Aquele que os chama 
é fiel, e fará isso" (1Ts 5.24). 
 Digo-lhe com convicção que Jesus Cristo fará a obra em nossa vida 



quando lhe dermos permissão para fazê-la. Alguns meses atrás, um jovem 
de minha congregação fez-me a seguinte pergunta: 
 — Por quanto tempo o senhor vai continuar pregando sobre 
santidade, pastor? 
 E eu lhe respondi: 
 — Até que toda a igreja se arrependa! Até que a santidade Deus 
seja completa na congregação. 
 Por que não acreditar que, assim como Jesus é aquele que cura, ele 
também é o que santifica? Por que não acreditar que todos os homens, 
mulheres e crianças podem viver uma vida de pureza? 
 Esse tipo de dedicação não significa que nunca cometeremos 
pecado de novo, porque somos humanos e frágeis. Mas podemos afirmar: 
"Se eu permanecer na graça do Senhor, serei capaz de andar nos caminhos 
da santidade". Pelo fato de ter buscado a santidade e de ter recebido a 
santificação pela fé, posso afirmar com Paulo que minha consciência não me acusa de nada (v. 1Co 4.4). 
 É maravilhoso quando nos colocamos firmemente diante do 
Senhor e podemos dizer: "Minha consciência está limpa. Pela graça de 
Deus e pelo sangue de Jesus Cristo, fui purificado de todo o mal". O 
Senhor coloca seu tesouro "em vasos de barro, para mostrar que este 
poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós" (2Co 4.7). 
 Se você é um vaso de barro, é candidato a receber o poder da 
santidade de Deus. Simplesmente peça e certamente o receberá! 
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Mudança de roupa do sumo sacerdote 
 O fogo da santidade é maravilhoso, mas muitos não sabem o que fazer com esse novo mover de Deus. Dizem: "Como manter esse fogo da 
santidade em minha vida?". Vamos explorar alguns princípios-chave para 
receber e manter o fogo de Deus. 
CUIDADO: O ACUSADOR ESTÁ SEMPRE POR PERTO 

 Depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do SENHOR, e Satanás, à sua direita, para acusá-lo (Zc 3.1). 
 Veja que cena estranha. Josué, sumo sacerdote e principal pastor 
de Israel, está de pé em frente ao anjo de Deus. Em seguida, lemos que 
Satanás está exatamente à direita de Josué. Até mesmo Josué, o poderoso 
sacerdote de Israel, era acusado por Satanás. 
 Muitos cristãos vivem com acusações do inimigo, assim como 
aconteceu com Josué. Pode ser que, ao ler este livro, você diga a si mesmo: tenho um sentimento constante de culpa. Já me arrependi de todos os pecados dos quais tenho consciência, mas, ainda assim, sinto-me culpado e não sei o que fazer sobre isso. Lembre-se, meu irmão ou minha irmã: o principal ministério do 
Diabo é acusar os cristãos: 

 Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: "Agora veio a salvação, o poder e o Reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite (Ap 12.10). 
 Veremos adiante o que o Senhor fez a respeito disso. Alguns dos 
que estão lendo este livro têm o anjo do Senhor em pé diante deles. Mas 
também têm o acusador a seu lado direito. Muitos ainda dão ouvidos à 
voz do inimigo. Não experimentaram a liberdade completa, mesmo 
quando pregam ou ensinam, porque existem clamores contra eles. Esses 
clamores, porém, não são de Deus. Satanás está acusando a igreja, os 
casamentos, os ministérios e os cristãos individualmente. 



 O objetivo de Satanás é fazer com que as pessoas se sintam sujas e 
destruir a boa reputação dos líderes. Fará tudo o que puder para desfazer 
a boa conduta moral de alguns e acentuar os erros de outros. O Espírito 
Santo vem para convencer do pecado; Satanás vem para nos inundar de 
culpa mal resolvida. 
O SENHOR REPREENDE SATANÁS POR NÓS 
 Veja o que a Palavra de Deus afirma: "O anjo do SENHOR disse a 
Satanás..." (Zc 3.2). Observe aqui que a palavra não foi dirigida 
primeiramente a Josué, mas sim a Satanás. 

 ... O SENHOR O repreenda, Satanás! O SENHOR que escolheu Jerusalém o repreenda!... (Zc3.2). 
 A primeira coisa que precisamos entender é que o Senhor nos escolheu. Somos o povo escolhido de Deus. Temos um destino, o que 
significa que o Senhor tem um plano glorioso para nossa vida. 
 No Reino de Deus, não há cidadãos de segunda classe. Por meio da 
cruz de Cristo, todos somos cidadãos de primeira classe! 
 O Senhor repreendeu a Satanás, porque foi o próprio Deus quem 
escolheu a igreja. Muitos cristãos dedicados têm um complexo de culpa 
que acham ser obra do Espírito Santo. Mas esse tipo de culpa nunca 
santifica, trazendo apenas remorso e tristeza. É uma tortura mental que não purifica. Essa é a diferença entre condenação (que vem do inimigo e 
que nos afasta de Deus) e convicção (que vem do Espírito Santo e que nos 
leva para os braços do Senhor). 
 Satanás provoca uma sensação geral de culpa. Seu objetivo é fazer 
com que nos sintamos impuros. Mas o Espírito Santo traz convicção de 
pecado. O Espírito Santo é específico e deseja arrancar o pecado de nossa 
vida. Quer remover tudo aquilo que ainda resta da vida antiga. 
 Assim, a primeira coisa que o Senhor fez por Josué foi repreender a 
Satanás, porque o ele não tinha o direito de ocupar lugar na vida dele. O 
Senhor também faz isso por nós. 
 Note nessa história do sumo sacerdote que a situação fica ainda 



pior. O Senhor diz: "... Este homem não parece um tição tirado do fogo?" 
(Zc 3.2). Você e eu somos tições tirados do fogo do pecado e do cativeiro. 
O Senhor nos tirou do cativeiro e nos libertou da imundície deste mundo, 
mas muitos cristãos continuam fumegantes, e um pouco de fumaça ainda 
sai de suas vidas. O Senhor quer nos libertar de tudo isso. 
 Lembre-se de que Josué e seus concidadãos judeus estavam saindo 
do cativeiro na Babilônia. Como sumo sacerdote, Josué foi acusado de ser 
incapaz. Esse quadro lhe parece familiar? Em nossos dias, muitos pastores 
e professores acabam se desqualificando para o trabalho por se sentirem 
incapazes e incompetentes. Quem é guiado pela culpa arrisca usar o 
ministério que recebe da igreja para se livrar de seu complexo de 
inferioridade. São tições fumegantes tirados do fogo. 
UM SUMO SACERDOTE VESTIDO COM ROUPAS IMPURAS? 
 "Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do 
anjo..." (Zc 3.3). De maneira similar, nossas igrejas estão repletas de gente 
com roupas impuras. Muitos pastores estão cheios de engano, de inveja e 
de medo de perder seu lugar de importância. Sabe o que são essas coisas? 
Roupas sujas. Alguns vivem de uma conferência para outra, recebendo 
ministração de muito servos do Senhor e dizendo: "Senhor, abençoa-me 
do jeito que eu sou". Mas Deus não pode fazer isso, porque as roupas que 
vestem são impuras. 
 O Senhor deseja mudar nossas roupas impuras e fazer-nos viver com a consciência completamente limpa. E isso é possível. Deus pode 
fazer isso. Quando a igreja é santificada, os dons de Deus começam a se 
manifestar. Então a santidade de Deus começa a fluir em nossas ruas, e o 
poder de Deus começa a tocar as universidades, as escolas, as salas de 
diretoria e os alojamentos. 
 Ninguém precisa viver uma vida de derrota, porque Deus está 
dizendo a Satanás: "Eu o repreendo! Afaste-se dos cristãos, afas-te-se da 
igreja". Oro para que Deus possa repreender o acusador em sua vida. Você 
está livre! O Senhor está fazendo uma obra maravilhosa em seu coração. 
Aqueles que têm fé pequena devem dizer ao Senhor: "Eu creio. Ajude-me 
em minha incredulidade e fortalece a minha fé". O fogo de Deus está 
chegando a todas as nações. O Espírito de santidade, de poder e de 



conhecimento do Senhor cobrirá toda a terra como as águas cobrem o mar 
(v. Is 11.9). 
Graças sejam dadas ao Senhor pelo reavivamento que está vindo sobre o 
mundo. Reserve um momento agora e faça esta oração: 

 Senhor, não me desprezes. Usa-me. Eu não quero ser deixado de lado. Quero estar no centro de tua vontade. Sou um tição fumegante reti-rado do fogo. Muda as minhas roupas impuras hoje. Purifica-me, lava-me e dá-me a autoridade de que preciso. Amém. 
MUDANÇA DE ROUPA PARA O MINISTÉRIO 

 ... O anjo disse aos que estavam diante dele: "Tirem as roupas impuras dele" (Zc 3.4). 
 Em seguida, removeram as roupas impuras de Josué. Deus quer 
que você passe por uma crise — uma preciosa crise de santidade. O 
Senhor deseja passar você, sua família e seu ministério pelo seu fogo 
santificador, de modo que possa transformar aquilo que ele gostaria de 
ver mudado. 
 O texto de Zacarias 3.4 continua: "Depois disse a Josué: 'Veja, eu tirei de você o seu pecado, e coloquei vestes nobres sobre você'". E 
possível que já tenha experimentado a remoção de suas roupas impuras 
pela mão de Deus ou talvez esteja experimentan-do isso ao ler este livro. 
Mas, após seu momento de arrependimento, o Senhor deseja lhe dar belos 
trajes. 
 Voltemos a Josué. Depois disso, "colocaram o turbante nele e o 
vestiram, enquanto o anjo do SENHOR observava" (v. 5). O turbante é como 
uma tira de tecido enrolada na cabeça. Nessa passagem, o turbante 
representa a proteção que Deus dá a nossos pensamentos. Aparentemente, 
um número significativo de cristãos tem controle sobre muitas coisas na 
vida, mas é incapaz de controlar a mente. Quando o fogo de Deus vem 
sobre sua vida, ele traz autoridade e uma reação instantânea contra o 
pecado. 
 



SANTIDADE NÃO É APENAS AMAR A DEUS, MAS TAMBÉM ODIAR O PECADO! 
 Por isso considero justos os teus preceitos e odeio todo caminho de falsidade (Sl 119.128). 

 Ao vir sobre sua vida, o batismo do Espírito Santo e de fogo 
desenvolverá em você uma santa indignação contra o poder do pecado. 
Você começará a odiar qualquer caminho errado. Santidade não é apenas 
amar a Deus, mas também odiar o pecado. Se você não odiar seu pecado, 
não será capaz de se livrar dele. Eu oro para que Deus lhe dê ódio 
completo por seu pecado. 
 O Senhor está pedindo que declaremos guerra contra nosso pecado. 
 Conforme discutimos anteriormente, alguns ficaram acostu-mados 
a coabitar em paz com seu pecado. Mas o Senhor está pedindo que 
declaremos guerra contra nosso pecado. Declare-se inimigo de seu 
alcoolismo. Declare-se inimigo da cobiça, da pornografia e da violência 
doméstica. Declare-se amigo de Deus! 
A SANTIDADE AJUDA A ENCONTRAR A PAZ 
 Quantos santos estão no lugar errado? Talvez muitos digam: 
"Pastor, estou tão frustrado. Parece que não me encaixo em lugar algum. 
As pessoas não me reconhecem nem me valorizam; nem eu mesmo me 
valorizo". 
 A palavra do Senhor diz em Zacarias 3.7 que, se você seguir os 
caminhos da pureza e da santidade, o Senhor lhe dará um lugar no Reino 
de Deus: 

 Assim diz o SENHOR dos Exércitos: "Se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, e eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui". 
 
 



Homens e mulheres que simbolizam coisas que virão provocam mudanças 
 Ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão: Trarei o meu servo, o Renovo (Zc 3.8). 

 A expressão "que simbolizam" presente neste versículo refere-se 
aos que são um símbolo ou um sinal — um exemplo ou uma 
influência — da retidão de Deus. À medida que líderes cristãos e pastores 
caminham em direção à santidade do Senhor, suas igrejas e suas 
congregações são afetadas. Os cristãos que "simbolizam coisas que virão" 
representam, hoje, a geração que tem forte paixão por Deus. Quando a 
igreja se santificar, nossas cidades serão transformadas e o mundo será 
abalado. 
TODO O PECADO REMOVIDO NUM ÚNICO DIA 

 ... declara o SENHOR dos Exércitos, "e removerei o pecado desta terra num único dia" (Zc 3.9). 
 É muito comum que, durante os reavivamentos, aconteça um 
dramático arrependimento coletivo. No começo do século xx, um 
reavivamento de fogo varreu a Coréia. Quando ele começou, o Senhor 
removeu o pecado do povo em apenas algumas poucas horas. No 
primeiro dia do reavivamento, as pessoas passaram a noite toda numa fila 
esperando sua vez de confessar os pecados. Amados, estamos sedentos 
por ver um dia como este chegar em muitas cidades ao redor do mundo! 
 Para que esse dia chegue, você e eu precisamos renunciar a nossas roupas impuras e deixar que o anjo do Senhor nos dê ricas vestes. Então, o 
fogo descerá e nos levará pelo mundo com o evangelho de Jesus Cristo. 
 Algumas pessoas dizem: "Pastor, não tenho certeza de se quero 
receber esse fogo... Se ele vier, tenho medo de que o perca poucos dias 
depois". Afirmo o mesmo que Claudio Freidzon me disse quando recebi o 
batismo de fogo: "Amado, esse fogo nunca deixará você". 
 



JESUS, REMOVE MINHAS ROUPAS IMPURAS AGORA! 
 Gostaria de convidar todo cristão que ainda tem pecado na vida a 
fazer uma pausa exatamente agora e orar. Deus está prestes a lhe dar 
roupas novas e limpas. Isso não é para alguns apenas; o fogo de Deus é 
para todo o corpo de Cristo. Venha a Jesus e receba o batismo de fogo 
agora. 
 Reserve alguns momentos neste exato instante para remover 
qualquer coisa impura que ainda permaneça em sua vida. Eu declaro a 
você que nenhum vício, mau hábito ou dependência tem mais poder do 
que Jesus Cristo. Se vier a Jesus Cristo, ele removerá todas as suas roupas 
impuras. Estamos aguardando o dia em que você, por meio de sua igreja, 
possa invadir a sociedade e ver milhares e milhares de pessoas se 
ajoelhando aos pés de Jesus. 
 Uns receberão um batismo de fogo para ganhar cidades inteiras. 
Outros receberão fogo para ganhar países inteiros para Cristo. Você talvez pense: preciso que Jesus mude minhas roupas. Se Deus está convencendo 
você, então não hesite. Reserve um momento agora mesmo e diga a ele: 
"Jesus, remove meu pecado; rasga toda a roupa impura. Faze aquilo que 
desejares em minha vida. Faze comigo aquilo que quiseres". Oro para que 
o Senhor lhe dê a capacidade bendita de se lamentar por seu pecado. Ele 
está olhando com prazer para a oferta que estamos lhe oferecendo: um 
coração quebrantado. 
 Toda pessoa que precisa abandonar um relacionamento que está 
fora da vontade de Deus deve reservar agora mesmo um momento e 
entregar esse relacionamento a Deus. Se existe alguma coisa que precisa 
ser removida de sua vida, eu o convido a ler esta oração em voz alta, com 
sinceridade de coração: 

 Senhor, obrigado por morreres na cruz por mim. Senhor, sei que posso viver uma vida de santidade e pureza. É por isso que, agora mesmo, recebo a santidade de Jesus Cristo. Anjo do Senhor, retira de mim as minhas roupas impuras e dá-me novas roupas. Dá-me roupas de pureza, santidade e alegria. Meu Senhor, perdoa meu pecado e liberta-me de minha rebeldia. Muda meu caráter, transforma minha conduta para com minha família, meu trabalho e minha igreja. Faze de mim uma nova pessoa. 



 Senhor, esvazia-me de tudo o que é meu. Limpa meu coração. Tira tudo isso para que eu posso estar preparado para receber o fogo da santidade. Senhor, prometo que cuidarei desse fogo; eu o valorizarei. Eu o manterei, com a tua ajuda, até o dia de Jesus Cristo. Odiarei o pecado e viverei uma vida de pureza para ti. Prometo isso, meu Deus, em nome de Jesus. 
 Agora, meu Senhor, abraça-me com teu amor. Recebo tua miseri-córdia, tua graça, teu perdão, tua aprovação, tua pureza e teu fogo para minha igreja e para minha cidade. Recebo tudo isso agora! 

 O Senhor está aceitando a oferta neste exato momento. Toda obra 
do Diabo foi cancelada, porque a igreja se santificou. O Senhor repreendeu 
a Satanás. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. 
Amém. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
A dinâmica da tentação 
 Tenho um dever para com os servos do Senhor. Meu desejo é que 
seu fruto permaneça e que sejam capazes de ficar firmes no Senhor. A 
tarefa de pastores, evangelistas, profetas, mestres e após-tolos não é ter 
um ministério pessoal maior, mas, em vez disso, equipar, aperfeiçoar e 
preparar os santos para a obra do ministério. 
 Quero compartilhar o que o Senhor me mostrou por sua graça, de 
modo que, caso esteja no ministério, ele cresça e você se firme. É minha 
oração que, daqui a um ano, você esteja melhor do que hoje e que, em 
cinco anos, se Jesus tardar, esteja fazendo muito mais ainda, sempre 
crescendo na graça do Senhor. Se não está servindo no ministério em 
tempo integral, por favor, não pule para o próximo capítulo. Os princípios expostos aqui se aplicam a todos os cristãos desejosos de maior habilidade 
para resistir à tentação. 
LIÇÕES SOBRE A TENTAÇÃO EM GÊNESIS 3 
 O capítulo 3 do livro de Gênesis fala sobre a tentação e sobre como 
se defender dela. Quero compartilhar algumas dinâmicas 
da tentação e maneiras de lidar com elas. Lemos o seguinte em Gênesis 
3.1-3: 

 Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o SENHOR Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: "Foi isto mesmo que Deus disse: 'Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim'?" 
 Respondeu a mulher à serpente: "Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: 'Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele; do contrário vocês morrerão"'. 

COMO SE DEFENDER DA TENTAÇÃO 
 Enquanto estivermos aqui na terra, teremos de lidar com o 



problema da tentação — sempre —, mesmo que estejamos no meio de um 
grande reavivamento. Você terá de lidar com a tentação mesmo que seja 
um dos melhores obreiros eclesiásticos do mundo. Se não estiver 
preparado para confrontar esse problema, é bem possível que o inimigo 
alcance vitória em sua vida. Como podemos nos preparar? Vamos analisar 
algumas maneiras. 
Saiba que o inimigo é insidioso e extremamente ardiloso 
 Como funciona a tentação? Antes de mais nada, a tentação vem às 
escondidas, porque o Diabo ataca com inteligência. Ele não é bobo. Vem 
com astúcia infernal e diabólica e trabalha para ver se pode nos enganar. 
Se for bem-sucedido em chamar nossa atenção e em nos distrair da 
orientação de Deus, então terá obtido controle sobre nossa vida. Satanás, 
porém, não pode nos fazer nada se não lhe dermos lugar! O problema é 
que, por sermos humanos, acabamos dando-lhe espaço para trabalhar. 
Saiba que o pecado é tão poderoso quanto uma serpente congelada 
 O pecado é como uma serpente congelada: não tem mais força 
alguma nem qualquer autoridade sobre nós. A obra foi completada no 
Calvário. O problema começa quando o cristão diz: "Pobre serpente, deve 
estar com frio...", e coloca a cobra perto do fogo para que se aqueça. Nesse 
momento, ela volta a viver e, quando revive, ataca. 
Não converse com o Diabo! 
 Vemos em Gênesis 3 que a serpente era muito mais esperta que os 
outros animais do campo. Veio com astúcia e falou à mulher. Sabe qual foi 
o primeiro problema.7 A mulher decidiu manter um diálogo com a 
serpente! Meu pai tem um poderoso ministério de libertação. Lembro-me 
de vê-lo ensinar esse princípio desde a minha infância: "Não converse com 
o Diabo. Não mantenha qualquer tipo de diálogo com o inimigo". 
 E muito comum perceber em meu espírito que, enquanto ministro, 
alguém na audiência não consegue dar atenção à minha mensagem 
porque está ouvindo outras vozes. Há momentos em que paro, pergunto 
se alguém está ouvindo vozes estranhas e peço que essas pessoas 
levantem as mãos. É impressionante ver o número de pessoas que 
respondem de maneira afirmativa. 



 Você ouve vozes? Talvez pareçam o Espírito Santo para você, mas, 
em sua mente, sabe que existe algo nessa voz que não está de acordo com 
os padrões da Bíblia. Tem pensamentos de suicídio, até mesmo a idéia de 
que isso seja uma coisa nobre a fazer, uma vez que não é capaz de realizar 
suas tarefas nesta vida.7 Cer-tifique-se de que rejeita esse tipo de conselho. 
Ele vem direta-mente do inferno. Rejeite-o. 
 Peça ao Espírito Santo que lhe dê discernimento. Converse com 
cristãos maduros. Identifique vozes enganosas. Como diz Ed Silvoso: 
"Não deixe os demônios ensinarem teologia a você". Precisamos resistir 
aos demônios e expulsá-los. Podemos até falar com confiança ao próprio 
Satanás e biblicamente resistir a ele, dizendo: "Satanás, o Senhor o 
repreenda" (v. Zc 3.2). Não devemos ter uma atitude amistosa com o 
inimigo, mas ser agressivos e desenvolver uma mentalidade de guerra 
contra ele. 
Reconheça a imoralidade demoníaca 
 Um pastor brasileiro contou-me a seguinte história: 

 Nunca tive problemas com pornografia e cobiça em minha vida cristã. Isso simplesmente não passava pela minha cabeça. Então, um ano atrás, repentinamente comecei a ficar totalmente obcecado pela cobiça e pela pornografia. Isso estava quase me esmagando. Sentia como se alguma coisa de fora estivesse vindo sobre mim. Alguns pastores amigos e eu começamos a orar. Pouco tempo depois, uma pessoa que se converteu do ocultismo veio a mim e disse que, no ano anterior, dez terreiros de macumba (um culto satânico atuante no Brasil) da região fizeram uma lista de alvos a destruir por meio da imoralidade. Ele me disse: "O seu nome estava nas dez listas". 
 Depois de descobrir a estratégia do inimigo, começamos a orar especificamente em relação aos dardos da imoralidade. Em vez de me esconder com culpa e vergonha, tornei-me agressivo em relação a isso e voltei minhas forças para resistir à invasão satânica. Pela graça de Deus, fui bem-sucedido. 

 Meses depois, visitei a cidade daquele homem para fazer uma 
conferência. Ele foi batizado com o fogo do Espírito de maneira espetacular. Tenho tido grandes momentos de comunhão com ele e gosto 



muito de vê-lo ficar mais forte ao ministrar a outros no poder do Espírito 
Santo. 
 Alguns pastores sentem culpa por seu pecado secreto quando, em 
alguns casos, o oculto está bombardeando suas mentes. Precisam 
distinguir entre aquilo que é sua própria fraqueza e o que é um ataque 
direto, além de não ficarem ignorantes quanto aos esquemas de Satanás 
(v. 2Co 2.11). Confesse suas lutas a Deus, arrependa-se de qualquer 
concessão ao engano do inimigo e resista a Satanás. 
Tenha consciência da natureza gradual da tentação 
 O problema é que o inimigo avança de maneira bastante gradual e 
progressiva. A tentação desliza para dentro de nossa vida 
assim como a serpente se arrasta pelo chão. É similar ao experi-mento de 
laboratório com o sapo e a panela com água. 

 A tentação é um perigo que se apresenta de forma gradual. O indivíduo acha que está bem, mesmo que a temperatura ao seu redor esteja subindo. 
 Coloca-se um sapo numa panela com água. Ele pode pular para 
fora da panela no momento que desejar. Em seguida, a panela é colocada 
sobre uma chama, que aquece a água lentamente. Conforme a 
temperatura da água sobe, o sapo continua imóvel. Gradualmente, a água 
começa a ferver e o sapo morre. Essa experiência mostra, de modo claro, o 
princípio do perigo gradual. 
 Essa é a maneira de a tentação agir na vida de muitas pessoas. Ela 
atua de maneira silenciosa e progressiva. Ao permitir que a tentação entre 
em sua vida, ela continuará a corroer e a ganhar terreno. Por isso é tão 
importante colocar um fim nos pensamentos e nos padrões que se 
infiltraram em sua vida. Deve se arrepender deles no altar do Senhor. É 
muito fácil dizer que está tudo bem e nem mesmo perceber que a 
temperatura está subindo ao seu redor. 
 Muitos percebem tarde demais que deram espaço ao inimigo. 
Então, Satanás os prende e os acusa de grande erro. E certo que existe 
perdão, graça e misericórdia, mas como é mais difícil para aqueles que 



caem! Como seria melhor se uma pessoa dissesse: "Obrigado, Senhor, 
porque cuidas de mim e me proteges". E maravilhoso ser capaz de manter 
o testemunho puro e de desfrutar da proteção do Senhor. 
 Infelizmente, Eva não ignorou as palavras do Diabo e começou a 
conversar com ele. A serpente aproximou-se, esgueirando-se, e lhe fez 
uma pergunta aparentemente muito razoável. O Diabo não disse: "Eva, 
você quer pecar hoje?". Em vez disso, perguntou: "Foi isto mesmo que 
Deus disse: 'Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim'?" (Gn 
3.1). 

 Respondeu a mulher à serpente: "Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: 'Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele; do contrário vocês morrerão'". Disse a serpente à mulher: "Certamente não morrerão!" (Gn 3.2-4). 
 Se a conversa tivesse parado exatamente ali, talvez Eva tivesse 
dito: "Você é um mentiroso; vou embora". Mas Satanás não falou apenas 
mentiras a ela. Em vez disso, as mentiras foram misturadas com verdades. 
Ele disse: 

 Certamente não morrerão! Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal (Gn 3.4,5). 
 Em certo sentido, Adão e Eva seriam iguais a Deus, porque 
conheceriam tanto o bem quanto o mal. Perderiam a inocência humana. O 
que Satanás fez? Deu-lhes veneno coberto com chocolate, por assim dizer. 
Fez seu discurso deixando-os simplesmente intrigados a ponto de Eva 
dizer: "Que interessante! Que doutrina atraente". E Eva começou a 
duvidar. 
Aprenda a manejar a espada 
 Como foi diferente com Jesus no deserto! Satanás tentou o Senhor 
com desejos mundanos: grandeza, alimento e fortuna. Em um minuto, 
Jesus poderia ter recebido todos os reinos da terra caso se ajoelhasse 
diante de Satanás (v. Lc 4.1-13). 
 Jesus, porém, disse: "Está escrito", e repreendeu o Diabo com as 



Escrituras. Por sua vez, Eva titubeou e fracassou. Muitos cristãos 
inseguros sentam-se nos bancos de nossas igrejas todas as semanas, 
participando dos cultos e talvez até experimentando as bênçãos de Deus. 
Infelizmente, é muito comum que isso dure apenas enquanto estão no 
culto. Mais tarde, quando vão para casa, começam a hesitar e voltam a seu 
estado espiritual anterior. 
Não hesite diante da tentação 
 Um dos sinais de que o cristão não está bem firmado no Senhor é o 
fato de ter caráter inconstante. A Bíblia diz que aquele que tem a mente 
dividida é instável em tudo o que faz (v. Tg 1.8). Se esse cristão for pastor, 
sua força começará a diminuir e ele vai desgastar o próprio ministério. E 
como as ondas do mar: um dia são grandes, no dia seguinte, pequenas. E 
inseguro, assim como Eva. 
 Talvez Eva fosse como aqueles cristãos que me dizem: "Não confio 
em ninguém. Já mentiram para mim e me deram uma pro-fecia que não se 
realizou. Perdi minha fé em tudo o que é sobrenatural". Tenha cuidado, 
meu irmão ou minha irmã. Que o Espírito de Deus impeça você de 
levantar barreiras contra o conhecimento de Cristo. 
 Não apresento aqui uma série de argumentos humanos ou carnais, 
mas, pelo contrário, a admoestação de que as armas de nossa guerra não 
são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas (v. 
2Co 10.4). No grego, a palavra "destruição" também tem o sentido de pulverizar — demolir as fortalezas que se levantam. 
 Essas fortalezas podem assumir a forma de conclusões erradas ou 
mal orientadas ou ser barreiras mentais que se levantaram contra o 
conhecimento de Cristo e contra a luz do Espírito Santo. Será possível a 
um pastor ou obreiro da igreja ter fortalezas em sua vida? Sim! Ao falar a 
respeito de fortalezas à igreja em Corinto, Paulo se dirigia a cristãos. Em 
2Coríntios 10, quando Paulo menciona fortalezas que se levantaram 
contra a igreja, está se referindo a paredes invisíveis que bloqueiam parte 
da bênção de Deus. 
 Eva duvidou e começou a misturar as coisas. Ela hesitou. Lemos 
em Gênesis 3.6: 



 Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter dis-cernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. 
Não se maravilhe com o mundo 
 Eva ficou intrigada com as palavras da serpente. Estava curiosa e 
queria provar aquilo que era proibido. Hoje, muitas pessoas da igreja 
passam pelos mesmos problemas. Estão paralisadas pelo pecado. Pensam: não vou fazer isso; mas seu coração continua rondando aquilo. Admiram o 
mundo e o valorizam. Por causa da vergonha religiosa, alguns realmente não perseguem o mal, mas dizem a si mesmos: gostaria de poder fazer isso. 
Sonham acordados com coisas proibidas. 
 Eu estava na Espanha com missionários amigos, muito influentes 
em minha vida. Começamos a conversar sobre como eram bonitas as lojas 
nos Estados Unidos, quanto progresso tinham feito como nação e como 
admirávamos o que tinham. A princípio, não percebi, mas estávamos 
ficando maravilhados com as coisas deste mundo. A Bíblia não diz que 
não podemos desfrutar das coisas do mundo, pois Deus coloca no mundo 
coisas, como a comida, para que sejam desfrutadas. Deus nos deu papilas 
gustativas para que pudéssemos desfrutar do sabor da boa comida. Não é 
errado desfrutá-las, mas é errado amá-las. 
 Enquanto estávamos falando sobre isso, meu amigo pastor co-meçou a recitar 1João 2.15: "Não amem o mundo nem o que nele há" (grifo 
do autor). Então, disse a mim mesmo: esta é a Palavra de Deus para minha vida. E uma repreensão e um desafio para minha alma. Vou mudar. Quero pensar de maneira diferente. Não quero amar o que está neste mundo, porque tudo 
isso é temporário. 
 Em breve, o eterno virá, e aquilo que é temporário não mais 
existirá. Assim, precisamos ter cuidado de que nada nos roube a paixão a 
ponto de obscurecer nosso amor por Cristo. Devemos ser cuidadosos para 
que não sejamos pegos em uma armadilha que nos impeça de prosseguir. 
Assuma a responsabilidade pelos seus atos 
 Parte do problema de Adão e Eva foi que não assumiram a 



responsabilidade por suas ações. Por que Eva caiu e convidou o marido a 
se juntar a ela? De acordo com Gênesis 3.12, Adão disse a Deus: "Foi a 
mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore, e 
eu comi". 
 Homens, precisamos assumir a responsabilidade pelo cuidado 
pastoral de nossa casa e não jogar a responsabilidade em nossa esposa. 
Digo com bastante frequência aos homens de nossa congregação: "Irmão, o pastor de sua casa é você. Você é o pastor de sua esposa e de seus filhos". 
Como é importante para nós, homens, assumirmos a responsabilidade 
espiritual de nossa casa! 
 Alguns podem dizer: "Sim, mas minha esposa é mais espiritual do 
que eu. Sou mais um homem de negócios, mais administrativo". No que se 
refere à liderança espiritual no lar, Deus não está preocupado com: 
 •   o tipo de temperamento que você tem; 
 •   sua maneira de pensar; 
 •   que hemisfério de seu cérebro predomina; 
 •   o fato de ser alguém que pensa mais concretamente. 
 A orientação de Deus é para que você assuma a liderança 
espiritual de seu lar. O fato de assumir esse papel lhe ajudará a evitar 
muitos desastres e conflitos em sua família. 
 A esposa, Eva, também achou uma maneira de evitar a res-
ponsabilidade por aquilo que havia acontecido: 

 O SENHOR Deus perguntou então à mulher: "Que foi que você fez?" Respondeu a mulher: "A serpente me enganou, e eu comi" (Gn 3.13). 
 Irmã, não faça como Eva: não jogue a culpa no destino, na família 
ou nos vizinhos. A mulher também precisa assumir sua responsabilidade 
e compreender que é chamada para viver uma vida de santidade. Deus a 
considera responsável por suas ações. 



 Concluindo, Deus quer que defendamos o que cremos, estando 
protegidos e vigilantes contra as insinuações e os ataques do inimigo, não 
sendo ignorantes em relação aos esquemas de Satanás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
Preparando o altar para o fogo 
 Todos nós gostamos muito de ler o capítulo 18 do livro de IReis, 
em que vemos o profeta Elias confrontando os sacerdotes de Baal e 
pedindo que desça fogo do céu. Meu irmão ou minha irmã, o fogo não cai 
apenas em um lugar antigo no meio do deserto. Devemos preparar o altar 
de nossa vida se quisermos estar prontos para que o fogo de Deus caia 
sobre nós. 
 Elias passou por um duro processo de preparação antes de o fogo 
cair. Para que Deus o estava preparando? Para mudar a religião de toda 
uma nação em um único dia! A tarefa de Elias era afastar os judeus da 
adoração pagã a Baal e trazê-los de volta à sua crença em um único Deus, 
Jeová, o Senhor. Lemos o seguinte em 1Reis 17.1: 

 Ora, Elias, de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: "Juro pelo nome do SENHOR, O Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. 
 Imediatamente teve início uma seca em todo o Israel. Então, a 
palavra do Senhor veio a Elias: 

 Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá (1Rs 17.2 -4). 
 Deus estava dizendo: "Estou preparando alguma coisa. Estou 
preparando a nação e, com esta seca, vou quebrantá-la". Por que Deus 
escolheu uma seca para quebrar a obstinada vontade de seu povo? Por 
que não um terremoto ou outro método qualquer? Talvez porque Baal 
fosse o deus da chuva, das colheitas, da prosperidade e da fecundidade. 
Por meio da seca, estava atingindo seriamente a Baal. Deus poderia dizer: 
"Que tipo de deus vocês adoram, se não há chuva? Que deus da 
abundância e da prosperidade é esse, se todos os seus campos secaram?". 
 Deus estava preparando a nação ao mandar uma seca. 



 Cuidado para não maldizer sua seca, porque, às vezes, os mo-
mentos de sequidão procedem de Deus. Em muitas ocasiões, ele permite 
dificuldades na família, na igreja, na cidade e no país com o objetivo de 
nos preparar e de nos deixar sedentos por um reavivamento. Quando as 
coisas não funcionam como normalmente acontece, existe um desconforto, 
e as pessoas ficam mais receptivas ao Senhor em sua busca por uma 
solução. 
PASSOS NO PROCESSO DE PREPARAÇÃO 
 Temos de perguntar: como Deus preparou Elias para se tornar o 
líder de um grande reavivamento em Israel? Primeiramente, Deus disse a 
Elias que ele deveria se esconder. Deveria beber da água do riacho de 
Querite e comer a comida que lhe seria trazida pelos corvos de manhã e 
de tarde. 
Passo 1: Devemos aprender a depender de Deus (embora seus métodos pareçam estranhos) 
 Deus não construiu uma sala de jantar para Elias. Não lhe deu um telefone para que pudesse pedir uma pizza. O Senhor disse: "Você vai 
depender cada vez mais de mim, e eu vou usar métodos que não lhe são 
familiares. Vou usar um desses pássaros que são chamados 'impuros'". 
Os corvos não eram considerados puros pelos judeus. O povo de Israel 
mantinha distância deles. Ainda assim, esse foi o pássaro que Deus enviou 
para levar pão e carne a Elias. 
Posso imaginar Elias sentado ali, perto do riacho, pensando se os corvos 
apareceriam naquele dia. E eles vinham, de manhã e de tarde. O profeta 
recebia alimentos providenciados diretamente pelo Senhor. 
Passo 2: Devemos estar dispostos a mudar 

 E ele fez o que o SENHOR lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva (1Rs 17.5-7). 
 Como as coisas podem ficar difíceis quando Deus nos envia a um 



lugar e diz: "Veja esse riacho; você vai beber água fresca aqui". Vamos até o riacho dia após dia e dizemos a nós mesmos: sim, foi exatamente isso que o 
Senhor disse que aconteceria. Então, certo dia vamos até lá e vemos que a 
água diminuiu. No dia seguinte, há ainda menos água. De repente, percebemos: o riacho está secando! Finalmente, um dia ele seca por 
completo; não existe mais nada do riacho. 
 Como essas mudanças são difíceis para alguns cristãos. Pensam: mas Deus me enviou aqui para fazer este ministério. Deus me falou assim dez anos atrás! No começo, tudo estava bem, mas agora tudo secou. Irmão ou irmã, 
essa é uma lição difícil para todos nós. Em primeiro lugar, devemos 
aprender a depender de Deus. Em segundo lugar, precisamos aprender a 
mudar à medida que Deus nos orienta. 
 Ensino esse princípio aos pastores: o pior inimigo do reavivamento 
que está por vir pode ser um reavivamento anterior. Os que se 
contentaram com o reavivamento anterior frequentemente não querem 
envolver-se de maneira alguma com o que está por vir. Olham o que 
aconteceu com Charles Wesley, John Wesley e Charles Finney e esperam 
um reavivamento equivalente. 
 Quantas vezes nós nos apegamos muito fortemente às bênçãos do 
passado e dizemos: "Senhor, por favor, não me tires deste lugar. Recebi 
esta bênção e quero que continue exatamente como está. E meu riacho". 
 O Senhor está tentando dizer: "Eu o enviei ao riacho, mas agora digo que deve sair deste lugar. Fiz com que secasse para que não dependa 
mais de um simples curso d'água. Agora vou enviar um aguaceiro 
nacional! No riacho, podia lhe dar o suficiente para beber, mas as pessoas 
do resto do país estão morrendo. Quero tirá-lo desse esconderijo, de modo 
que derrote baais. Como resultado, enviarei um aguaceiro sobre toda a 
nação e a abençoarei". 
 O Senhor vai fazer aquilo que for necessário para nos tirar de 
nossos ministérios e de nossas vidas confortáveis para nos levar a um 
novo lugar. Dizemos: "Mas Senhor, estava me comportando bem. Estava 
trabalhando para ti. Tu me colocaste ali", e muitas vezes deixamos de ver que é Deus quem deseja que saiamos daquele lugar antigo. 
 Deus pode até mesmo responder: "Sim, eu o enviei àquele lugar há 



dez anos, mas agora é tempo de mudar. Quero fazer alguma coisa nova 
com você". Irmão ou irmã, não deixemos que nossa obediência anterior 
torne-se inimiga de nossa obediência atual. 
 Elias não poderia mesmo permanecer no riacho de Querite, 
porque, se ficasse, teria morrido. Quantos de vocês querem que o Senhor 
seque o riacho ao lado do qual estão acampados? Minha oração é: "Senhor, 
seca meu riacho, de modo que continue a depender de ti". Até mesmo o 
riacho pode se tornar uma rotina em nossa vida. Tenho certeza de que 
Elias acostumou-se a beber da água do riacho e a esperar pelos corvos que 
lhe trariam comida, até que o Senhor lhe disse: "Chega. Estou fazendo 
uma coisa nova!". 
 Deus não é estático. Ele é ativo no meio da raça humana. Por causa 
de seu amor, está sempre trabalhando entre nós. Portanto, prepare-se para 
mudanças. Os versículos 7 a 9 nos mostram a mudança: 

 Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do SENHOR veio a Elias: "Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida". 
 Mude do lugar onde você está. Obedeça às instruções de Deus. 
Passo 3: Vá para os lugares para onde Deus o está mandando 
 Lemos em 1Reis 17.9 que o Senhor disse a Elias que ele fosse a 
Sarepta de Sidom. Sarepta ficava ao norte de Israel. Mas não era nem 
mesmo em Israel; era na Fenícia. O Senhor disse: "Vou usar você, mas vou 
tirá-lo de onde está. Vou tirá-lo de sua zona de conforto". 
 Isso me faz pensar em alguns membros de nossa igreja acostu-
mados a seus grupos pequenos. Estão confortáveis ali. Vão até lá para receber e para encontrar amizade. Laços fortes estão formados. Então, um 
dia, o líder da célula diz: 
 — Irmão, gostaríamos que você assumisse a liderança de uma 
nova célula. Temos um grupo que precisa de você do outro lado da 
cidade. 



 A pessoa pode responder, dizendo: 
 — Não, estou muito bem aqui! Não quero deixar este lugar. Estou 
sendo bem alimentado aqui. 
 Mas alguém enxergou a unção de Deus trabalhando naquele irmão 
e sua capacidade de ser um líder. 
 Ah, mas como é confortável ficar exatamente onde estamos, em 
nosso canto, escondidos bem perto de nosso riacho tranquilo. Deus, 
porém, nos chama a fazer algo maior. Meu irmão ou minha irmã, Deus 
nos chama para servir em seu Reino. 
 O terceiro passo no processo de preparação é estar no lugar certo. 
Às vezes, é tentador questionar os lugares para os quais Deus nos envia. O 
Senhor disse a Elias que ele fosse para a Fenícia, para fora das fronteiras 
de Israel. 
Passo 4: Devemos estar dispostos a depender uns dos outros 
 Alguns não passarão no teste, porque não estão dispostos a ir 
aonde Deus quer que vão. O que aconteceria se Elias tivesse se recusado a 
deixar Querite? Poderia ter dito: "Que história é essa de ser alimentado 
por uma viúva? Deus me alimenta diretamen-te dos céus. Não vou 
depender de uma mulher, especialmente de uma fenícia que nem é de 
Israel. Ela é viúva e não tem dinheiro algum. Não!". Quantos cristãos 
fazem exatamente a mesma coisa com a vontade de Deus em suas vidas?! 
Então, ficam pensando por que o fogo não cai e por que a chuva não vem. 
 Precisamos ser dóceis e sensíveis à vontade de Deus. Muitas vezes, 
minha esposa e eu pensamos em voz alta: "O que teria acontecido se nós 
simplesmente tivéssemos permanecido em nossa congregação local, 
esquecido as viagens internacionais e simplesmente trabalhado com os 
líderes, os obreiros e todos os irmãos e irmãs daqui? Talvez pudéssemos 
ter resolvido este ou aquele problema". Certamente poderíamos ter ficado, mas estaríamos em desobediência. E dessa maneira que o fogo em nossa 
vida se vai. Então, penso: Senhor, tu me chamasse para as nações. Continuarei indo às nações e pastoreando até que o Senhor diga "chega". 
 Precisamos ser sérios em nosso serviço ao Senhor e em nossa 



dedicação a ele. Meu coração se alegra quando vejo o maravilhoso 
compromisso de alguns servos do Senhor. O tempo passa e eles 
continuam servindo a Deus ano após ano. Possuem uma estabilidade 
firme como o aço e uma força interior consistente. Não abandonam seu 
chamado, não penduram as chuteiras e não hesitam. Continuam seguindo 
o Senhor. Elias era assim. 
Passo 5: Devemos estar dispostos a nos humilhar e a pedir 
 Lemos mais sobre a jornada de Elias em 1Reis 17.10,11: 

 E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: "Pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber?". Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: "Por favor, traga também um pedaço de pão". 
 Vemos aqui que Elias deixou de depender dos milagres que 
vinham diretamente da mão de Deus. Humilhou-se e disse: "Cara senhora 
viúva, estou aqui em nome de Deus. A senhora poderia, por favor, me 
trazer água e pão?". Que vergonha! O grande servo de Deus, pronto para 
libertar todo o Israel de sua idolatria, pedia um prato de comida a uma 
viúva faminta. 
 Quantas vezes acontece de não sermos afetados pela pobreza 
intensa, mas de temermos que a pobreza nos destrua? Quantas pessoas 
foram quebrantadas não porque não tiveram o suficiente para comer, mas 
porque não compreenderam o propósito do Senhor em seu momento de 
escassez? Teriam superado a crise e sobrevivido se tivessem continuado a 
seguir o Senhor. Ele teria provido todas as suas necessidades de uma 
maneira ou de outra. 
 O terror e a vergonha que vêm quando não há compreensão dos caminhos de Deus fazem com que muitos desanimem e desistam. Não 
compreendem que, às vezes, precisamos passar por tribulações, provas e lutas. Terminam dizendo a si mesmos: vou mudar de religião. Vou encontrar outro lugar. Não tenho comida suficiente; não tenho água suficiente. Eu desisto. 
Andar com Deus é um empreendimento de fé. Se desejamos continuar e 
não perder o fogo nem a bênção, precisamos caminhar pela fé. 
 A questão não era faltar dinheiro à mulher para pegar o ôni-bus ou 



ter o suficiente em sua conta corrente para colocar gasolina no carro. Seu 
apuro era bem maior. Vivia num país que começava a morrer de fome. A 
chuva tinha parado. 
 No meio desse desastre, lá estava um servo de Deus pedindo um 
pouco de água e comida (que estavam escassas). Às vezes, 
 Deus quer que dependamos diretamente dele e, em outros mo-
mentos, de situações especiais que ele prepara. Talvez você não saiba de 
onde virá sua próxima refeição nem o dinheiro para encher o tanque do 
carro. Pode até estar se perguntando: "O que vou fazer em relação a 
minhas finanças? Como vou conseguir chegar ao final do mês com o que 
tenho.7". Dependa do Senhor e daquilo que ele pode lhe dar. Talvez ele lhe 
dê um novo emprego. Talvez ele o ajude de alguma outra maneira. Talvez 
ele envie alguém a você, que diga: "Tome, este dinheiro é para você". Deus 
está fazendo uma obra nova. Ele deseja nos usar, mas precisamos estar 
sensíveis à sua presença e fazer o que ele diz. Elias não falou: "Agora que estou sem dinheiro, vou a tal e tal igreja pedir uma oferta". Não! O Senhor 
lhe disse: "Peça à viúva; esta é a mulher que vai lhe dar aquilo de que você 
precisa". Quando Elias pediu um pouco de pão à mulher, ela respondeu: 

 Juro pelo nome do SENHOR, O teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão; só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos (1Rs 17-12). 
 Que situação a dela! Ela falou: "Caro senhor profeta, quero que 
saiba que esta é a última refeição que vou fazer com meu filho e, depois 
disso, ambos morreremos de fome. Tudo o que tenho é um punhado de farinha. Estou fazendo meu último esforço, usando as minhas últimas 
forças. O desastre é iminente". Veja como o profeta respondeu: 

 Não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o SENHOR, O Deus de Israel: "A farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o SENHOR fizer chover sobre a terra". 
 Se você é pastor, entendo bem como é difícil receber uma oferta 



quando sabe que a pessoa está passando por problemas financeiros. 
Talvez tenha ficado ali de pé e, com base na tristeza e na dor, sentiu 
vontade de dizer: "De que jeito vamos avançar nesta obra que o Senhor 
nos deu? Como poderemos sequer pensar em satisfazer nossas 
necessidades?". Como é fácil desistir e abandonar a fé quando as coisas 
parecem economicamente impossíveis. 
Passo 6: Lute contra o desespero e use sua autoridade para alcançar milagres 
 O versículo 12 mostra que a mulher tinha chegado ao fim da linha 
e estava se preparando para morrer. Quando você sai para ministrar e 
começa a falar com alguém sobre o amor de Deus, seus ouvintes podem 
dizer: "Sim, mas estou doente, em estado terminal". Parece que seu coração vai se desfazer em pedaços e você pensa: o que vou dizer a essa pessoa? 
 Precisamos tirar forças do meio da fraqueza. Precisamos pedir a 
Deus que nos dê sua força, porque o evangelho não é temporal, mas 
eterno. É capaz de mudar todo o futuro de uma pessoa por toda a 
eternidade. Tenha coragem de orar pela cura! Temos muitos testemunhos 
incríveis de curas em nossa congregação. Deus está curando ainda hoje! 
 Ao sair para ministrar, espere um milagre. Quando bate à porta de 
seu vizinho para compartilhar de Jesus com ele ou para convidá-lo a ir à 
igreja, espere por um milagre. Creia que as pessoas serão tocadas pelo 
poder do Espírito Santo. Se você deseja servir ao Senhor, então terá de 
lutar contra o desespero. Os que não estão dispostos a servir ao Senhor 
não terão de lutar com isso. Mas os que realmente se prontificam a servir a 
Jesus Cristo terão de lutar contra a desolação que existe no mundo. Tenha 
cuidado para que essa desolação e desespero não encham seu coração. 
 Se deixar o desespero invadir seu coração, um dia dirá a seu grupo 
pequeno: "Isso não está dando certo. Qual é o propósito de continuar?". O 
cristão, o pregador, o adorador e o intercessor terão de lutar contra o 
ataque demoníaco do desespero, porque o mundo encontra-se em 
desespero. Está disposto a enfrentar isso? 
 Note o que a viúva disse a Elias: "Desculpe, não posso lhe dar 
nada, porque estou prestes a morrer. Como vem pedir comida justamente 



a mim?". Mas também percebo que Elias não disse: "Bem, sinto muito. 
Perdoe-me por ter feito esse pedido. Vou ba-ter em outra porta para ver se 
alguém pode me dar comida". Em vez disso, disse à mulher: "Não tenha 
medo" (1Rs 17.13). Precisamos de servos do Senhor que se levantem com 
autoridade e digam àqueles que estão em desespero: "Não tenha medo". 
 Elias teve a oportunidade de desprezar o miraculoso e de se apoiar 
na depressão, no desapontamento e na frustração. Uma atitude de 
expectativas frustradas poderia ter esmagado imediatamente sua 
capacidade de executar milagres. Mas esse espírito dócil ajudou-o a 
cooperar com o plano de Deus, em vez de criar resistência a ele. 

 Deus está preparando você para grandes coisas. Está pronto para ver milagres? 
 Deus está preparando você para grandes coisas. Está disposto a ser 
dócil e a receber o ensinamento dele? Está disposto a renunciar a sua 
independência e se juntar ao corpo de Cristo como nunca antes? 
Passo 7: Rejeite a autocomiseração e o fatalismo 

 Algum tempo depois o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar (1Rs 17.17). 
 O Senhor já tinha realizado um milagre na vida daquela viúva, 
providenciando comida todos os dias para Elias, para a mulher e para sua 
família. É provável que Elias tenha suspirado de alívio, achando que a 
vitória já tivesse sido alcançada. Antes de poder celebrar, porém, o tão 
sofrido profeta teve outra crise em suas mãos. Depois da miraculosa 
provisão de Deus num tempo de fome, o filho da viúva ficou doente — 
uma doença tão séria que ele parou de respirar. 
 Alguns suportam uma primeira provação, mas quando con-frontados com um segundo "infortúnio", desabam. Sua teologia de 
prosperidade e sucesso eternos não consegue deixar espaço para épocas 
constantes de provação. Elias foi treinado de maneira diferente. Suas 
provações foram dolorosas, mas não destruíram seu ministério. 
 Note o versículo 18. Também é parte da preparação que Deus tem 
para os que vão fazer grandes coisas para ele: 



 E a mulher reclamou a Elias: "Que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho?" 
 Isso é muito difícil. Quantos líderes de grupos pequenos ou 
células, pastores ou até mesmo pais já sentiram vontade de sair correndo 
numa situação como essa? A mulher estava dizendo a Elias que acreditava 
que a razão de ele ter vindo era causar-lhe infortúnio. Tenha cuidado com seu coração, com suas emoções e com seus sentimentos. Antes da chegada 
de um grande reavivamento, o Diabo virá para ver se consegue nos 
destruir emocionalmente. 
 Durante crises recorrentes, já ouvi pastores chegando à seguinte 
conclusão: "Minha igreja não precisa mais de mim. De fato, essas pessoas 
estariam melhor sem mim e a minha pregação". Se Elias não estivesse 
preparado, talvez tivesse ido embora nessa situação. Poderia ter dito: 
"Senhor, não vou mais te servir. Isso foi a gota d'água. O Senhor me 
mandou para um povo pobre. O Senhor fez com que toda uma nação 
sofresse de fome. E agora venho a esta casa e parece que lhes trouxe má 
sorte. A criança morreu!". 
 Faço-lhe uma pergunta bastante sincera: está pronto a pagar o 
preço? Está pronto a permanecer firme, mesmo quando tudo ao seu redor 
parece desabar? Você tem o tipo de fé capaz de perseverar? 

 "Dê-me o seu filho", respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então clamou ao SENHOR: "O SENHOR, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho?" Então ele se deitou sobre o menino três vezes e clamou ao SENHOR: "O SENHOR, meu Deus, faze voltar a vida a este menino!"  O SENHOR ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: "Veja, seu filho está vivo!"  Então a mulher disse a Elias: "Agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do SENHOR, vinda da tua boca, é a verdade". 
 Veja que Elias colocou diante de Deus — e não da mulher — sua 
dificuldade pessoal. Por que Deus permitiu que todas aquelas coisas 
acontecessem? Creio que foi porque desejava a dependência completa de 



Elias. Percebe o crescimento na fé e no caráter de Elias? 
 Nesse ponto da história, o profeta apresenta-se ao rei Acabe. Elias 
faz uma convocação de todo o povo e prepara o altar. Então, o fogo de 
Deus cai. Israel se redime perante o Senhor; em um único dia, a religião de 
toda uma nação é transformada. Deus destruiu todos profetas de Baal, e, 
em seguida, a chuva começou a cair. 
VOCÊ DESEJA O REAVIVAMENTO? 
 Quantos querem um reavivamento para todo o seu país? Deus 
quer usar sua vida. Não sei onde você se encontra nesse processo de 
preparação. Talvez esteja resistindo às mudanças. Talvez esteja num 
ponto em que deseja depender somente de Deus, e não dos irmãos e das 
irmãs em Cristo. Talvez não peça conselhos nem participe de qualquer 
grupo de comunhão. Talvez tenha dificuldades com o desespero ou esteja 
enfrentando problemas com membros de sua família. 
 Quaisquer que sejam suas lutas, Jesus está perto e pode lhe dar 
forças. Ele está preparando você e todo aquele que permanecer em seu 
exército. Os que dizem: "Conte comigo, Senhor" são os que serão usados 
por Deus no momento do reavivamento. Você está disposto? Você quer 
ser usado? 
 Oro para que a mesma força que o Senhor tem me dado inunde 
sua vida. O estado normal da vida é ser infiel. Mas quando o fogo do 
Espírito Santo cai sobre um servo, Deus lhe dá forças para levá-lo adiante. É como o óleo que nunca acaba, mas é continuamente multiplicado. Siga a 
liderança do Senhor. Se ele disser que você precisa mudar de lugar, mude. 
Se ele disser para você ir, então vá. Como é belo seguir os caminhos do 
Senhor! Não há comparação com outra coisa qualquer. 
 Oro para que o Senhor sele sua Palavra em seu coração. Oro para 
que remova a angústia da morte que alguns têm sentido, mesmo ao ler 
este livro. Oro para que o Senhor remova as vozes interiores que dizem: 
"Senhor, tu estás falhando". Acredite em mim, irmão ou irmã: o Senhor 
não está falhando. Ele nunca chega tarde. 
 Deus o está preparando. Quer colocar dentro de você uma 
resistência que você nunca conheceu. Talvez alguns já começaram a obra e 



abdicaram de dezenas de coisas. Neste exato momento, Deus quer fazer 
com que você seja fiel, forte e firme, até o último dia de sua vida. Oro para 
que continue percorrendo esse caminho glorioso até o dia em que o 
Senhor Jesus vier ao nosso encontro. 
 Se deseja preparar o altar para receber o fogo de Deus, faça esta 
oração em voz alta e com fé: 

 Senhor, remove de mim a superficialidade que destrói qualquer falta de compromisso contigo. Pai, desejo estar firmado em ti como nunca antes em minha vida. O Senhor, ajuda-me, de modo que, quando tu me pedires que vá para o leste do Jordão, que eu vá para o leste do Jordão. Quando tu me pedires que mude de lugar, que eu mude. Ajuda-me a ir aonde tu queres que eu vá, Senhor. Pai, oro para que tu me faças dócil e obediente à tua Palavra e à tua vontade para sempre. Amém. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
Mantenha o fogo aceso 
 Algo fundamental para um argentino é fazer churrasco e comer boa carne. Um dos fenômenos sociais mais comuns na Argentina é o asado 
— uma refeição ao ar livre. Os primeiros encontros interculturais entre 
Kathy e eu aconteceram em nossa lua-de-mel. Optamos por passar nossa 
primeira semana juntos numa cabana no Parque Nacional de Yosemite. 
Certa tarde, decidimos preparar alguma coisa ao ar livre para o jantar. 
 Comecei recolhendo a madeira e alguns gravetos. Cheguei até 
mesmo a escolher as pinhas para acender o fogo. Kathy ficou sentada ao 
lado, observando-me com olhos arregalados, enquanto eu amontoava 
uma pilha de coisas que seriam necessárias para nossa primeira refeição 
ao ar livre como marido e mulher. Eu não acreditava que ela nunca tivesse 
comido nada preparado sobre carvão aceso com fluido de isqueiro. 
 Imagine meu intenso desejo de fazer com que aquele fogo 
acendesse para que pudéssemos cozinhar nossa comida e, assim, fazer 
com que minha esposa ficasse impressionada com seu marido tão 
laborioso. Depois de arrumar tudo, logo havia um bom fogo crepitando. 
Considero um desafio pessoal fazer uma fogueira perfeita, até mesmo 
hoje, para preparar nossas refeições ao ar livre. 
FOGO, QUEIME BEM FORTE! 
 Uma vez que o fogo começa a queimar, minha tendência é dizer: 
"Bem, essa foi a parte difícil; posso relaxar agora". Mas, se eu descuidar 
por alguns minutos, o fogo tende a diminuir e a apagar. É isso o que 
acontece com o fogo santo de Deus. Se não tivermos cuidado com suas 
chamas preciosas, pode acabar negligenciado. A seguir, veremos alguns 
princípios que vão ajudá-lo a manter o fogo da santidade queimando em 
sua vida. 
Creia que o Senhor o chamou para ser absolutamente puro 
 Se você não acredita no chamado à pureza, certamente o perigo 
virá daqui. Satanás vai persuadi-lo a acreditar que 1% ou 2% de pecado é 



aceitável. Ele dirá: "Além do mais, você está no planeta Terra; não dá para 
esperar viver uma vida santa aqui...". Se der lugar, o Diabo vai enganá-lo. 
 Oro para que o Senhor lhe dê convicção hoje, e que sua mente seja 
renovada. Oro para que, desde hoje até o dia da volta de Jesus, você 
declare guerra contra todo tipo de mal. É preciso tornar-se inimigo feroz 
contra o pecado. Precisará lutar contra ele de todas as maneiras. 
 Alguns têm medo disso. Você pode dizer: "Já ouvi pessoas pre-
gando contra a imoralidade e elas mesmas terminaram caindo em 
imoralidade. É triste dizer, mas em parte isso é verdade, e é possível achar 
que os que falam muito sobre santidade também caem em pecado. Mas 
você precisa saber que muitos dos que caíram foram redimidos 
novamente e muitos dos que pregaram contra a imoralidade durante toda 
a vida jamais caíram. Lem-bra-se de Moisés? Elias? Eliseu? Daniel? 
Jeremias? Pregaram com muito fervor contra o pecado e a idolatria e, 
embora possam ter tropeçado, permaneceram fiéis. 
 A Palavra de Deus é nosso exemplo; a experiência não deve ser 
nossa regra. De que maneira nossa experiência seria capaz de nos dar a 
resposta correta, caso estejamos no caminho errado e com a compreensão 
errada da situação? Seria o mesmo que entregar as chaves do carro a um 
ladrão e pedir-lhe que tomasse conta de nosso automóvel enquanto 
fizéssemos compras. Uma experiência errada — como a de um ladrão de 
carros — não merece confiança. 
 Você acredita nos princípios da Palavra de Deus? Tem certeza de 
que Jesus verdadeiramente viveu na terra, de que seu sangue não era 
artificial nem sintético, mas real? Acredita que ele suportou a tentação, a 
fome e, ainda assim, não cedeu ao pecado de maneira alguma? Se acredita 
dessa maneira, está seguindo o caminho correto. Quando foi tentado pelo 
inimigo, Jesus respondeu: "Satanás, está escrito". Com a Palavra do 
Senhor, ele combateu o pecado e o mal (v. Lc 4). Você pode fazer a mesma coisa. Você e eu somos chamados a fazer a mesma coisa! 
 Cristão significa "aquele que é como Cristo", seguidor de Cristo, 
imitador de Cristo. É preciso que uma coisa fique muito clara em nosso 
coração e em nossa mente: somos chamados à pureza absoluta, à 
semelhança de nosso modelo, Jesus Cristo. 



 Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo (1Ts 5.23). 
 Este versículo fala sobre o poder santificador completo e total. 
Nossa santificação deve ser total, da cabeça aos pés. Cada célula de nosso 
corpo deve ser santificada pela Palavra de Deus. Todo pensamento e toda 
ação devem ser purificados por Jesus. Algumas pessoas dizem: "Pastor, 
gostaria de fazer isso, mas sou fraco, tímido e tenho dúvidas". 
 No entanto: "Aquele que os chama é fiel, e fará isso" (1Ts 5.24). 
 As exigências de Deus não foram amenizadas neste século. Deus 
exige que cada um de nós viva em absoluta pureza. Pode chamar isso de 
orgulho, de excesso, de extravagância, mas a Bíblia diz: "Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis" (1Ts 
5.23). Quando Jesus voltar, toda a igreja deverá ser pura, esperando por 
ele em pronta expectativa. 
 Para se manterem humildes, algumas pessoas permitem que um 
pequeno pecado permaneça em sua vida, porque não querem ser muito 
santas, muito puras nem muito espirituais. Deixe-me fazer a seguinte 
pergunta: pode um ser humano ser puro demais diante de um Deus 
santo? Será que Deus diria: "Não me olhe desse jeito, pois você está muito 
limpo. Por favor, arrume alguma falha em sua vida, de modo que pareça 
mais humano e, depois, volte a me procurar"?! O Deus todo-poderoso nos 
ama e deseja que sejamos totalmente puros. 
 Como nos tornamos santos? Aquele que nos chama é fiel e fará 
isso em nós. E no poder do Espírito Santo que nos tornamos santos. 
Continue distribuindo o fogo de Deus 
 Se você receber o batismo de fogo e simplesmente permanecer em 
casa sem fazer nada sobre isso, rapidamente o perderá. Por que o mar 
Morto tem esse nome? Porque recebe água de diferentes rios e correntes, 
mas não tem saídas. A água se dispersa somente por meio da evaporação, 
de modo que o mar (tecnicamente um lago muito grande) acumula sal. 
Existe tanto sal ali que nenhum peixe consegue viver naquelas águas. 
Nem mesmo as árvores conseguem crescer em suas margens. 



 Alguns cristãos são como o mar Morto. Vão às melhores con-
ferências, recebem e recebem cada vez mais sal, e ele vai se acumulando. 
Porém, em vez de ser "sal da terra" (Mt 5.13), são o sal de si mesmos e 
continuam armazenando coisas — mais livros, mais fitas, mais vídeos, 
mais conhecimento. Aumentam e crescem, mas não se derramam. 
 O evangelista argentino Carlos Annacondia faz uma colocação 
muito interessante: "Se queremos manter a unção, temos de continuar a 
distribuí-la". Cada pessoa no corpo de Cristo é um ministro. Somos 
chamados a ser um povo especial de Deus, ministros e servos do Senhor 
Deus todo-poderoso. 
Entenda que a santidade não é um fim em si mesma 
 Meu amigo e mentor Ed Silvoso diz por que não faz sentido buscar 
a santidade como um fim em si mesma: "Se a única coisa que Deus 
quisesse de nós fosse nos tornar santos, então seria melhor que caíssemos 
mortos agora mesmo e estivéssemos com Deus no céu. Seremos mais 
santos ali do que em qualquer outro lugar!". Mas o objetivo não é apenas ser santo, e sim ser santo de modo que sejamos uma nação santa, um povo 
escolhido. Somos um povo especial para Deus, pois somos separados. Para o quê? Para anunciar os louvores daquele que nos chamou das trevas 
(v. 1Pe 2.9). 
 Há dois aspectos na teologia da santidade: viver separados do 
mundo e viver separados para servir a Deus. A separação deve ser acompanhada de dedicação para servir. 
 A vida cristã vitoriosa não é apenas viver na defensiva, mas 
também estar armado e pronto para avançar. Não podemos vencer um 
jogo de basquete simplesmente permanecendo perto do garrafão para 
protegê-lo. O melhor que poderíamos esperar desse tipo de tática é um 
jogo que terminasse em 0 x 0. Precisamos correr de um lado para o outro 
da quadra e fazer algumas cestas para vencer o jogo. 
O batismo de fogo visa ao cumprimento da Grande Comissão 
 Todo cristão já ouviu o mandamento da Grande Comissão: "Vão 
pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas" (Mc 16.15). 
Nada vai fazer com que a Grande Comissão se cumpra mais rápido do 



que receber o batismo de fogo. Esse batismo vai restaurar sua paixão por 
Deus e pelas almas perdidas. Aqueles que se livram do pecado e recebem 
o batismo do Espírito Santo e de fogo estarão em posição de permitir que 
Deus faça a obra em sua vida. 
 Um reavivamento concentrado na Grande Comissão será uma 
bênção, à medida que traz a mensagem de Jesus Cristo ao mundo. A 
passagem das Escrituras conhecida como o maior dos mandamentos diz: 
1) Ame a Deus e 2) também ao próximo como a si mesmo (v. Mt 22.36-40). 
Quanto mais amarmos as pessoas e quanto mais orarmos por elas, mais o 
fogo queimará em nossa vida. 
 O fogo que recebi poderia ter se perdido em poucos dias. Mas o 
Senhor abriu oportunidades e portas para que eu compartilhasse esse 
fogo, e todos nós aproveitamos ao máximo essas oportunidades. Todas as 
vezes que tínhamos chance, minha esposa e eu cruzávamos as portas e 
ministrávamos a todos os que podíamos. 
Pratique o evangelismo pessoal 
 Como é lindo quando está sentado num ônibus, num trem ou num 
avião e Deus interrompe seus planos. Você se preparava para uma soneca e dizia a si mesmo: estou tão cansado... realmente mereço esse descanso. Mas, 
então, o Espírito Santo diz que precisa conversar com a pessoa a seu lado. Talvez você argumente: Senhor, posso falar com ela depois de minha soneca? 
Mas sente o amor de Cristo fluindo em seu coração. Não é mais apenas uma ordem. Procura a oportunidade para falar e, se for um pouco tímido, pode até mesmo orar assim: Senhor, jaze com que essa pessoa me pergunte de 
que religião eu sou ou alguma coisa assim. Finalmente, algo acontece, o 
Senhor propicia a oportunidade e você começa a falar. 
 Como já disse, em nosso ministério muita gente recebe a Cristo em 
aviões e em táxis. Na Argentina, os táxis são um meio de vida e são 
relativamente baratos (pelo menos no momento em que estou escrevendo este livro!). Às vezes, digo a mim mesmo: não vou testemunhar a este taxista porque preciso descansar durante o pequeno percurso até o escritório. No 
entanto, o amor do Senhor começa a fluir. Ele ama as pessoas mais do que nós 
jamais amaremos. Antes de perceber, em dois minutos estou no meio de uma 
grande conversa sobre Jesus Cristo. 



 Lembro-me de um jovem motorista de táxi que me levava para casa. 
Quando chegamos, ele desligou o motor (o que é raro para um taxista!) e, ali 
mesmo, em minha rua, perguntou se eu poderia orar por ele. Ele recebeu Jesus 
Cristo sentado em seu táxi! 

 Continue distribuindo a outros o fogo do Espírito e a bênção que 
recebeu. 

 Alguns anos atrás, o Senhor me despertou para o fato de que eu nunca 
havia testemunhado a um vizinho em particular. Finalmente disse a mim mesmo: 
"Preciso ir testemunhar de Cristo àquela pessoa". Assim, bati à porta, e uma 
senhora atendeu. Eu lhe disse: 

 — A senhora sabe o que o Senhor Jesus Cristo fez por mim? O poder do 
Senhor veio sobre mim, e eu fiquei tremendo debaixo de sua unção! 

 Você e eu sabemos que o não-cristão não compreende essas coisas. 
Contudo, ela disse: 

 — Por favor, entre. Preciso ouvir isso. — Em seguida, disse a suas filhas: 

 — Desliguem o televisor. Nós precisamos ouvir isso. Testemunhei por 
cerca de uma hora, e ela se entregou a Cristo ali mesmo em sua sala de estar. 

 Mesmo se trabalhar no ministério em tempo integral, não deixe que isso o 
impeça de ter a alegria de levar almas, uma a uma, a Jesus Cristo. Conheço alguns 
líderes que dizem: "Não tenho tempo para evangelismo pessoal. Meu tempo é 
todo gasto em grandes conferências". O Senhor quer desfazer esse tipo de 
profissionalismo e lembrar-nos de que precisamos ser guiados pelo Espírito em 
cada momento. Continue distribuindo a outros o fogo e a bênção que recebeu. 
Mantenha a paixão concentrada em Deus — não idolatre os métodos 
 Em certo momento daqueles dias de maio de 1997, quando estive 
na presença do Senhor, Deus começou a falar a meu coração para não permitir que meus métodos se transformassem em ídolos. Assim, ele me 
mandou falar a alguns pastores sobre crescimento da igreja e sobre como 
devemos ser cuidadosos para não abusar disso. Sentia-me receoso de falar 
com aqueles pastores sobre esse assunto, porque gosto muito de estudar o 
crescimento da igreja. Mas o Senhor me mostrou que alguns daqueles 
pastores estavam idolatrando o crescimento da igreja a ponto de se tornar 
sua obsessão e sua paixão (estou empregando o termo "idolatrar" no 



sentido de "admiração excessiva"). 
 De joelhos, clamei ao Senhor e disse: "Oh, Deus, estamos 
testemunhando agora o grande crescimento da igreja na Coréia. Como 
posso ir até esses líderes e lhes dizer que tenham o cuidado de não fazer 
do crescimento da igreja um ídolo?". 
 Sabe o que o Senhor me falou? Ele disse: "Meu filho, o que fiz na 
Coréia não pode nem mesmo se comparar ao que vou fazer no planeta 
Terra nos anos que virão". 
 Precisamos acreditar não apenas naquilo que Deus já fez no 
passado, mas também no que está para fazer no futuro. Deus quer que a 
terra fique tão cheia do conhecimento de sua glória como as águas cobrem 
o mar. 
A intervenção divina supera em muito os métodos humanos 
 Alguns de vocês podem estar pensando: minha igreja dobrou de 
tamanho, mesmo sem experimentar um batismo de fogo. Mas imagine o que 
aconteceria à sua grande igreja se recebesse o batismo de fogo? Por favor, 
meu amigo, não venda seu direito de primogenitura espiritual por um 
prato de lentilhas! Não troque esse fogo por um crescimento firme e 
agradável. Busque ambos, mas saiba que um verdadeiro batismo de fogo 
gera o verdadeiro crescimento. Dê prioridade à busca da presença do 
Espírito Santo. 
 O crescimento normal da igreja acontece quando compartilhamos o evangelho com os perdidos ao nosso redor. Isso é maravilhoso e bíblico. 
Essa é a lei de Deus, e devemos continuar a fazer isso. Mas também existe 
um crescimento miraculoso, explosivo e sobrenatural que acontece 
quando o Espírito Santo e o fogo descem sobre uma nação. Não é um 
método, mas um movimento. As pessoas em sua vizinhança começarão a 
dizer: "Viu só o que Deus está fazendo com aqueles cristãos ali?". 
Não abra mão de seus sonhos espirituais 
 Quantos de nós sonhamos vários anos com o dia em que o mover 
de Deus fosse tão grande que seria preciso dar um passo para trás e se 
maravilhar com a gloriosa obra de Deus? Não importa que tipo de 



barreira ou de fracasso você tenha experimentado no passado. Não 
importa se é tímido ou medroso. Não importa se fracassou antes. Você 
deve ir à fonte e receber o fogo e a autoridade. 
 Se está em busca do fogo, precisará ser como Jacó quando agarrou 
o anjo do Senhor e disse: "Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes" 
(Gn 32.26). Diga ao Senhor: "Estou cansado de trabalhar em minha própria 
força. Quero a força de teu Espírito. Quero caminhar no Espírito, ser cheio 
do Espírito e do fogo e ter a mente de Cristo. Senhor, transforma meu 
ministério!". Ele fará isso! 
Chegue a extremos em favor da santidade 
 É possível que alguns não sintam dificuldade alguma com ten-
tações na área sexual. Mas aqueles de nós bastante humanos precisam ser 
muito cuidadosos. Muitas vezes, depois de uma longa e maravilhosa 
reunião, na hora em que estou voltando para o quarto de hotel, fico 
simplesmente esgotado, fisicamente exausto e fraco. Sei que não sou um 
bom lutador quando estou cansado. 
 Muitos de vocês podem dizer o mesmo. Somos humanos. Somos 
vulneráveis deste lado do céu; nossa força é limitada. 
 Por causa dessas fraquezas humanas, o Senhor me ajudou a 
desenvolver um hábito que tem sido uma bênção para mim. Não importa 
em que lugar do mundo eu esteja, a primeira coisa que faço quando entro 
no meu quarto do hotel é colocar a bagagem num canto, fechar a porta, ajoelhar e pedir que Deus esteja naquele lugar. Oro pedindo perdão por 
qualquer fornicação, adultério, imoralidade ou pornografia que tenha 
acontecido naquele quarto antes de minha chegada. Em seguida, levanto-
me e ordeno que saiam todos os demônios a quem foi dado direito legal 
de permanecer naquele quarto. Aquele lugar se transforma na casa de 
Deus enquanto estou ali. 
 Pego uma daquelas grandes toalhas ou, às vezes, um cobertor ou 
uma colcha, e cubro o aparelho de TV. Como em geral levo duas Bíblias, 
uma em espanhol e outra em inglês, abro uma delas e coloco sobre o 
aparelho de TV, o qual se torna o púlpito a partir do qual preparo a minha 
mensagem. A Bíblia diz: "Fujam da imoralidade sexual" (1Co 6.18). Essa é 
uma maneira de fugir — recusando-me a assistir à televisão enquanto 



estou participando de uma conferência. 
 Senti-me muito bem quando comecei a colocar uma toalha sobre o aparelho de televisão no quarto do hotel. Pensava: essa é uma batalha a 
menos que terei de lutar. Alguns podem dizer: "Por que faz isso? O que há 
de errado com a televisão?". 
 Não estou dizendo que exista algo errado com a televisão. Existe 
algo errado com a imoralidade, e existe muita imoralidade na televisão. E 
muito difícil para mim dominar o controle-remoto quando estou cansado. 
Não confio em mim mesmo a esse ponto. Confio no Senhor, e o Senhor me 
diz que devo fugir dos desejos malignos da juventude (v. 2Tm 2.22). 
Assim, fico longe da televisão quando estou sozinho. Lute contra a 
imoralidade com tudo o que tiver à mão. O Senhor fará o resto. 
 Certifique-se de limpar sua casa de tudo o que é mau. O Senhor 
diz que devemos tomar medidas extremas para não cair em pecado. 
Alguns talvez tenham dificuldade em controlar os canais da TV a cabo em casa. Você pode ter a bênção de ter muitos canais interessantes, mas, 
quando está sozinho, não consegue controlar aquilo que vê. Até diz a si mesmo: não vou mais ver isso. Mas quando está sozinho, termina assistindo. 
Então, sente-se culpado e imundo — note que estou falando de programas 
malignos, não dos bons programas. 
 Gostaria de compartilhar com você a minha paráfrase de Mateus 
5.29. Caso sua TV a cabo o fizer pecar, é melhor arrancá-la e lançá-la fora. E 
melhor cancelar a assinatura da TV paga e ir para o céu do que ir para o 
inferno cercado por um grande centro de entretenimento! 
Desenvolvam novos hábitos devocionais 
 Precisamos mudar de hábitos. Certos especialistas afirmam que 
são necessários dezesseis dias para mudar um hábito. De fato, alguns 
precisarão trabalhar duro pelo menos dezesseis dias até a carne entender a 
mensagem. Prometa, no poder de Deus, que buscará a retidão, a pureza e 
a santidade — e que quer realmente fazer isso! Até nossa mente ser 
renovada, os odres velhos permanecerão. Mas quando a mente é 
renovada, odres novos surgem, e o vinho novo é derramado nesses novos 
recipientes. Lemos o seguinte em Jó 31.1: "Fiz acordo com os meus olhos 
de não olhar com cobiça para as moças". Devemos fazer o mesmo. 



 Pregadores, professores, evangelistas, irmãos e irmãs (isso é 
particularmente importante para os homens, mas também se aplica às 
mulheres), devemos assinar hoje um acordo com nossos olhos, dizendo-
lhes: "Olhos, vocês nunca mais vão olhar com cobiça para uma mulher". Se 
a pessoa para quem estiver olhando for mais jovem, trate-a como se fosse 
sua filha e ore por ela como um pai. Se não é cristã, ore por sua salvação. 
Se ela é uma mulher de sua idade, trate-a como sua irmã e com absoluta 
pureza. Se não acredita que pode manter tal compromisso sem ajuda, 
tente encontrar um parceiro de responsabilidade para orar por você e 
apoiá-lo. 
 Como já disse, quem compraria uma garrafa de água com um 
rótulo no qual se lê: "98% de água da fonte da montanha, 2% de água de esgoto"? Ninguém diria: Que ótimo! Ela é quase pura. Acho que vou comprar. 
O Senhor exige de nós 100% de santidade. 
Fuja da imoralidade 
 Sua aparência não é lá muito digna quando está fugindo de 
alguém ou de alguma coisa. Certa vez, enquanto eu esperava um vôo, 
uma jovem sorridente vinha caminhando em minha direção para falar 
comigo. Conforme se aproximava, decidi que estava disposto a 
testemunhar a ela. Mas alguma coisa diferente começou a acontecer. 
Enquanto ela caminhava em minha direção, o Espírito Santo começou a 
me advertir: "Não mandei essa mulher a você". 
 O temor de Deus caiu sobre mim. Talvez "terror" seja a palavra mais precisa. Pensei: Senhor, não quero me transformar em outra baixa em teu 
Reino. Assim, quando ela chegou a apenas alguns metros de mim, 
literalmente lhe dei as costas e corri na direção oposta. Ela provavelmente pensou: o que há de errado com esse homem? Realmente não me importo com 
o que ela achou. Senti que fugi de alguma coisa que poderia ter me levado 
a uma situação comprometedora (v. Gn 19.17; Is 48.20; Jr 51.16; 1Co 6.18; 
1Tm 6.11; 2Tm 2.22). 
 Fuja da imoralidade, assim como fez José. José, o patriarca, estava 
determinado a não cometer adultério com a esposa de Potifar. Assim, a 
mulher acusou-o falsamente, e ele perdeu o emprego (v. Gn 39). Alguns 
podem até perder o emprego por caminhar firme com o Senhor ou perder 
algumas riquezas do mundo ao se recusar a mentir ou a andar de braços 



dados com o mal. Mas não se preocupe. O Senhor vai lhe dar a 
recompensa, porque ele é fiel. 
 Sabia que pode ser solteiro e, ainda assim, permanecer puro? O 
Senhor vai lhe dar forças. Será muito forte quando o Espírito Santo vier sobre você. Terá condições de dizer: sou fraco, mas o Espírito Santo é forte em 
mim. Casamentos não curam o vício da lascívia; só o sangue de Jesus 
Cristo é capaz de fazer isso. Mas é preciso ter o coração disposto a buscar 
pureza total. 
Aproxime-se de pessoas ungidas 
 Temos tanto cuidado para não idolatrar pessoas que, às vezes, não 
nos dispomos a receber aquilo que têm a nos dar. Se você conhece um 
irmão ou uma irmã da igreja que está ardendo com o fogo de Deus, 
aproxime-se dessa pessoa. Faça amizade com os amigos do Noivo. Os 
amigos do Noivo têm lâmpadas cheias de óleo e estão prontos para o 
momento. Receba dessas pessoas e seja renovado por meio delas. 
 É algo tão poderoso quando os filhos de Deus colocam-se jun' tos 
em união e apoio. Ao se permitir maior abertura para apren' der do 
Senhor e de outros, o Senhor abençoará sua vida, e sua unção aumentará. 
Não vai perdê-la. Quando achar que a está perdendo, um de seus amigos 
se aproximará, guiado pelo Espírito Santo, e lhe dirá: "Como vai? Vamos 
orar juntos?". Se deseja caminhar nessa pureza, reserve um momento e 
faça a seguinte oração agora mesmo: 

 Deus, perdoa-me por deixar de lado o ensinamento da santidade. Muda meus pensamentos. Ajuda-me a crer que Jesus morreu por minha santificação. Senhor, declaro que posso ser puro porque Jesus providenciou a santificação para mim. Senhor, eu recebo o dom da pureza em todas as áreas de minha vida. 
 O Senhor está colocando uma marca em seu coração. Com o poder 
do Espírito Santo, está selando a idéia de que você e eu caminharemos em 
absoluta pureza pelo resto de nossa vida. Alguns dizem: "Pastor, o que 
acontece se eu orar hoje e, amanhã, cair em pecado novamente?". Você se 
ajoelha onde estiver e diz: "Deus, perdoa-me e purifica-me". Se tiver de 
fazer isso cem vezes num dia, faça-o. O Senhor vai tirar esse pecado de você. Ele lhe dará a vitória e um ministério cheio de poder. 



 Alguns talvez tenham sérias dúvidas quanto ao fato de Deus tê-los destinado a receber seu fogo ou não. Talvez pensem: bem, não nasci na 
Argentina (ou seja, num lugar onde está acontecendo um reavivamento), de modo que talvez eu não receba o fogo. O Senhor sempre dirá sim àqueles 
que querem o Espírito Santo e o fogo. Aquilo que tenho, isso lhe dou. 
Mesmo enquanto escrevo estas palavras, oro para que o batismo de fogo 
que recebi venha sobre cada um que pede por ele e que realmente o 
deseja. 
 Junto com o fogo, vem a responsabilidade de servir a Deus em sua 
cidade. Você está pronto? Está disposto? Por favor, faça esta oração: 

 Senhor, prometo que usarei o fogo da santidade para ministrar aos necessitados, aos pobres e aos doentes; àqueles que não conhecem o Senhor; aos meus parentes, aos meus amigos e até os meus inimigos. Jesus, prometo usar o fogo para a glória de teu nome e para a extensão de teu reino. Amém, amém e amém. 
 Fomos tirados da mediocridade e chamados a ser heróis em Cristo. 
Alguns gostariam que o Senhor realizasse algo bem grande e que 
começasse com a vida deles. O Espírito Santo me disse que deseja que 
morramos para o orgulho da originalidade. Há quem tente usar a 
estratégia de que determinada coisa é "originalmente" sua; por essa razão, 
não querem cooperar com as estratégias de outros. Alguns ficam 
imaginando por que não têm vitória. Simplesmente se apegue a Jesus 
Cristo e triunfará. Mas não pode fazer isso com orgulho. Seja santo! 
 
 
 
 
 
 
 



14 
Até que ponto vai seu anseio pelo fogo de Deus? 
 Há algum tempo, fui convidado a pregar numa conferência que 
aconteceria em outro país. Na verdade, não era o pregador originalmente 
convidado. Pouco antes do evento, o primeiro pregador informou aos 
organizadores que não poderia comparecer. Assim, eles me telefonaram e 
pediram que o substituísse. Concordei, uma vez que o Senhor tinha 
confirmado em meu coração que deveria ir. 
 Por causa de um atraso no vôo, o avião chegou praticamente no 
horário de começar o culto. Assim que entrei no prédio do evento, 
disseram-me que já estava quase na hora de eu falar. 
 Os líderes, porém, gastaram bastante tempo fazendo avisos e 
outras coisas antes de me apresentarem como pregador. Quando me 
levantei para entregar a mensagem, o diretor da conferência inclinou-se 
para me dar o microfone e disse: "Irmão, tem apenas nove minutos para 
pregar". Respirei fundo e decidi que pregaria a mensagem o mais rápido 
que pudesse. Pelo menos, ouviriam um pouco de meu testemunho. 
 Também percebi que as boas-vindas não foram muito calorosas. 
Talvez aquelas pessoas estivessem um pouco desapontadas com o fato de 
o primeiro pregador não ter podido comparecer. Não conheciam nem a 
mim nem meu ministério, tendo apenas recebido informações a meu 
respeito de alguns missionários. Contudo, embora a atmosfera fosse um pouco fria, o Senhor tinha uma surpresa preparada para todos nós 
naquela noite. 
INTERROMPIDO PELO ESPÍRITO SANTO 
 Comecei a falar bem rápido assim que peguei microfone. Mas, 
enquanto falava, alguém começou a falar mais alto do que eu. O Espírito 
Santo dizia a meu coração, mesmo enquanto eu tentava seguir com o sermão. Muito claramente, disse: "Pare de pregar agora". Lutei contra 
aquilo que estava ouvindo. Era como se estivesse argumentando com o 
Espírito Santo, mesmo enquanto pregava. Finalmente, chegou o momento 
em que não consegui mais me concentrar naquilo que estava tentando 



dizer. Assim, falei: "Irmãos e irmãs, por favor me perdoem, mas não posso 
mais pregar. O Senhor quer fazer alguma coisa diferente aqui". A parte mais difícil foi que eu não sabia o que o Senhor desejava fazer! 
 Pedi às pessoas que curvassem a cabeça em oração. Então, o 
Senhor me disse: "Chame à frente todo aquele que está com pensamentos 
de morte, que sente dificuldades com pensamentos suicidas e que ouve 
vozes enquanto você prega". Obedeci imediatamente. Em menos de três 
minutos, cerca de sessenta pessoas vieram à frente. Alguma coisa no 
mundo espiritual foi destruída miraculosamente, enquanto as pessoas 
vinham à frente. Em um instante, o Senhor havia executado uma 
libertação em massa, e a glória do Senhor desceu sobre aquele lugar. 
 Muitas vezes, queremos fazer coisas de acordo com o que já 
sabemos, mas Deus quer nos interromper. Naquela noite, aprendi que é 
muito comum o Senhor dizer: "Pregador, saia de cena. Hoje quero falar 
diretamente ao povo". O Senhor quer nos falar sobre a quebra de nossa religiosidade — não de nossa religião, mas de nossa religiosidade. 
RELIGIOSIDADE: UM ESPÍRITO IMUNDO 
 A religiosidade é um espírito imundo; é um espírito de zombaria 
das coisas de Deus. Vem sobre muitas igrejas para ridicularizar o genuíno 
mover de Deus. É um espírito que amarra as pessoas com rotinas vazias. 
 No segundo dia daquela conferência, várias autoridades ecle-
siásticas e líderes importantes estavam sentados na plataforma. Fui bastante cuidadoso e respeitoso em minha pregação naquele dia e, 
enquanto fazia o apelo, li o salmo 51. 
 Ao ler o salmo juntos, a glória de Deus desceu de maneira tão forte 
que me foi impossível permanecer em pé. Apoiei-me no púlpito para me 
segurar, mas a base não era forte o suficiente, e veio tudo para cima de 
mim assim que caí no chão. Pode imaginar meu embaraço. Tentei me 
levantar, mas não consegui. 
Eu pensava: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Podia ver, bem 
próximo de minha cabeça, os pés do superintendente e de outros 
dignitários. O Senhor me disse: "Meu filho, fique exa-tamente onde está. 
Estou usando você para quebrar o espírito de religiosidade que havia 



nessa conferência". As pessoas presentes na conferência começaram a 
pedir perdão uns aos outros. Alguns líderes desceram da plataforma e 
abraçaram pessoas do auditório, humildemente pedindo perdão. O 
arrependimento aconteceu entre missionários e pastores nacionais por 
erros e amargura. O clima da conferência mudou completamente assim 
que a glória do Senhor desceu. Naquela noite, o espírito de religiosidade 
foi quebrado, e a unidade e a alegria começaram a fluir ali. 
A FÉ DA MULHER CANANÉIA 
O capítulo 15 do evangelho de Mateus registra a história da mulher 
cananéia. De fato, ela parecia estar no lugar errado e na hora errada, mas 
recebeu um poderoso milagre do Senhor. Sua história terminou registrada 
como a de uma mulher de grande fé. O texto de Jeremias 29.13 tipifica a fé 
da mulher cananéia: "Vocês me procurarão e me acharão quando me 
procurarem de todo o coração". A história completa dessa mulher vinda 
de Canaã é contada em Mateus 15.21-28: 

 Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananéia, natural dali, veio a ele, gritando: "Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim! Minha filha está endemoninhada e está sofrendo muito".  Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: "Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós".  Ele respondeu: "Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel".  A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: "Senhor, ajuda-me!"  Ele respondeu: "Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos".  Disse ela, porém: "Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos".  Jesus respondeu: "Mulher, grande é a sua fé! Seja conforme você deseja". E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. 
 Ao ler essa passagem de Mateus, vemos que os discípulos haviam 
se tornado muito religiosos, mesmo convivendo com Jesus. Já possuíam 
uma série de regras e de programações. Jesus e os discípulos estavam indo 
para o noroeste da Judéia, à região pagã conhecida como Tiro. Jesus 
queria um tempo de descanso e de privacidade. O texto paralelo no 



evangelho de Marcos diz que Jesus havia entrado numa casa para se 
esconder e ficar sozinho com os discípulos (v. Mc 7.24). Não era um dia no 
qual o Mestre estava ao ar livre, ministrando às massas que regularmente 
se reuniam para ouvi-lo. 
TENTANDO ENTRAR SEM CREDENCIAIS 
 Mas, naquele momento de descanso, uma mulher cananéia 
encontrou Jesus e pediu-lhe ajuda. Veio com muitas desvantagens. 
Primeiramente, era mulher. No Israel daqueles dias, as mulheres 
deveriam permanecer caladas e um pouco distantes. Segundo, era 
cananéia, de ascendência grega. Não fazia parte do rebanho de Israel; não 
tinha as credenciais necessárias. Não fazia parte dos doze, nem dos 
setenta, nem dos quinhentos; não tinha sequer parte com o povo de Deus. 
 Os israelitas desprezavam quem não pertencia à sua linhagem de 
sangue ou de raça. Chamavam todos os outros povos e nações de gentios 
e, às vezes, até de cães! Os israelitas referiam-se a esses povos como 
pagãos que não conheciam a Deus. 
 A mulher também estava no lugar errado e na hora errada. Jesus 
não estava pregando nem liderando uma cruzada. Jesus se retirava para 
um descanso. E desnecessário dizer que a mulher viu-se em terrível 
desvantagem, enquanto reunia coragem para se aproximar de Jesus e 
pedir-lhe uma bênção. Mas continuou assim mesmo, gritando: "Senhor, 
Filho de Davi, tem misericórdia de mim! Minha filha está endemoninhada e está sofrendo muito" (v. 22). 
O PROBLEMA EXIGE UMA RESPOSTA 
 Sabe por que ela gritava? A mulher tinha um problema terrível em 
casa. Sua filha sofria terrivelmente em função de possessão demoníaca. 
Era uma tortura para a mulher, pois sentia a dor da filha e não podia fazer 
nada sobre o problema. Então, descobriu que Jesus estava naquela região. Quando existe um problema na vida, o Senhor o usa para que possamos 
clamar: "Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim" e pedir sua 
presença. Alguns ficam muito amargurados e tristes quando passam por 
provações. Mas Deus permite que as provações aconteçam para nos fazer 
glorificar o nome de Jesus. 



 Há quem pense: gostaria de ter nascido em algum outro lugar ou numa 
família diferente. Outros acreditam: se não tivesse sofrido tanto abuso em minha 
infância, seria uma pessoa feliz- Sentem amargura no coração por aquilo que 
são, pelo local onde cresceram e onde estão. Mas veja o que essa mulher 
fez durante a tempestade que se abateu sobre sua vida. Foi buscar Jesus e 
começou a quebrar as regras da religiosidade. Ela não disse: "Jesus é 
judeu, e eu sou uma mulher pagã; não tem nada a ver comigo". Ela foi até 
Jesus porque sua filha estava sofrendo. 
 Ainda que sua família esteja bem, sua vizinhança e sua cidade 
podem estar sofrendo terríveis ataques demoníacos. Nações inteiras estão 
debaixo do governo autoritário de Satanás; o Senhor deseja transformá-las 
de uma vez por todas. 
O SILÊNCIO DE DEUS 
 Depois de apresentar o problema dessa mulher, o versículo 23 diz 
que Jesus não disse coisa alguma. Como é difícil quando a única coisa que 
ouvimos de Deus é seu silêncio. É como pegar o telefone, discar um 
número, ouvir um ente querido dizer "alô?" e, depois, escutar apenas o 
silêncio. Às vezes, o Senhor retarda a resposta, primeiramente nos 
respondendo apenas com um grande silêncio. 
 Quando há orgulho no coração, ficamos ofendidos se o céu não 
volta seus ouvidos para nós. Achamos que Deus deveria responder 
imediatamente. Talvez alguns estejam experimentando o silêncio de Deus. Esses momentos de silêncio servem para testar o coração de seus filhos e 
para ver se há fé suficiente a fim de receberem um milagre. Diante do 
silêncio de Jesus, muitos teriam se afastado dele, mas aquela mulher foi ao 
Senhor e, embora não estivesse ouvindo nada, encontrava-se determinada 
a receber algo de Deus. 
RELIGIOSIDADE ENTRE OS DISCÍPULOS 
 Para piorar as coisas, os discípulos disseram: "Manda-a embora, 
pois vem gritando atrás de nós" (Mt 15.23). Como é fácil esquecer o 
sofrimento humano quando somos tomados por um espírito de 
religiosidade! Nessa passagem, encontramos os discípulos de Jesus 
dizendo: "Senhor, essa mulher está sendo inconveniente. 



Mande-a embora". A resposta que Jesus dá à mulher é ainda mais forte e 
mais fria. 
 Posso imaginar a mulher desesperada, em pé, perto de Jesus, 
olhando para ele na expectativa de uma resposta positiva. Espera 
pacientemente para ver se os discípulos vão permitir que se aproxime de 
Jesus. Respondendo pelos discípulos, Jesus diz: "Eu fui enviado apenas às 
ovelhas perdidas de Israel" (Mt 15.24). Em outras palavras, Jesus estava 
dizendo: "Neste momento, não estou em Israel; não estou com meu povo. 
Além do mais, você não faz parte dele. Não posso atender a seu pedido 
agora". 
 Acho que a mulher cananéia deve ter percebido o que estava 
acontecendo e ouvido os comentários. Sabia que não era bem-vinda. 
Sentiu-se desprezada e rejeitada. Talvez fosse o momento de dar as costas 
a Jesus e de procurar respostas em outra religião. Mas havia alguma coisa 
naquela mulher que a fez persistir. O que você teria feito no lugar dela? 
NÃO POSSO ATENDER VOCÊ AGORA 
 Muitos dizem: "Senhor, tenho fé em ti", mas sua fé dura apenas 
quinze minutos. Existem os que deixaram de crer em muitas bênçãos de 
Deus — na cura divina, no batismo do Espírito Santo, na possibilidade de 
Jesus ressuscitar pessoas dos mortos, de cristãos orarem por doentes e de 
vê-los deixar o leito hospitalar. Sua fé começa a diminuir porque, um dia, 
ouviram o Senhor dizer: "Fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel". Você sabe o que Jesus estava fazendo com a mulher cananéia? 
Testando o coração dela. 
PRECISAMOS DE FÉ E PERSEVERANÇA 
 Você percebe que não é suficiente apenas ter fé? Aquela mulher já 
sabia muito bem que Jesus tinha poder para curar sua filha. Ela possuía fé. 
Mas o que também vemos nela é perseverança. O Reino de Deus é para os ousados; estes o tomarão à força (v. Mt 11.12). É preciso certa audácia de 
fé para receber um milagre de Deus. 
 Essa história de perseverança é repetida por toda a Bíblia. Em 
Lucas 8.43-48, aprendemos sobre a mulher que tinha um fluxo de sangue. 
Teve sangramentos por doze anos e gastara todo seu dinheiro buscando 



um remédio. Estava arruinada física, emocional e financeiramente. É provável que tenha dito a si mesma: sei que serei curada se apenas tocar a 
borda de sua roupa. Com muita dificuldade, empurrou as pessoas e abriu 
caminho em meio à multidão até Jesus e tocou suas vestes. Foi curada 
naquele exato instante. Sua perseverança, misturada à sua fé, tornou a 
cura uma realidade. 
NÃO SE OFENDA COM DEUS 
 Quando a mulher cananéia disse: "Senhor, ajuda-me!", veja a 
resposta de Jesus: "Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos 
cachorrinhos" (Mt 15.26). O que você teria feito nessa situação? Alguns 
provavelmente teriam ido para casa ofendidos naquela noite. Encontro 
muita gente que se sente ofendida por Deus e diz: "Deus não me ama. 
Busco a Deus, e ele dá tudo aos outros, mas não estou recebendo nada". 
Poderia Deus estar testando sua fé e sua perseverança? 
 A resposta de Jesus foi bastante forte: "Não é justo que eu tire os 
milagres que tenho para o povo de Israel e que os dê a estrangeiros como 
você". Meu irmão ou minha irmã, não se afaste de Deus quando estiver 
buscando um milagre. Ao dizer que uma nação será "tomada" para Deus, 
isso acontecerá por meio de pessoas que dizem: "Esta nação será 
abençoada. Cada canto da terra sentirá a presença de Deus!". 
 Se você busca uma colheita abundante, almeja uma coisa boa! Mas, 
em primeiro lugar, precisa mergulhar na presença de Deus. Tal como a mulher cananéia, deve ir ao Mestre e dizer: "Mestre, não vou desistir. Vim 
para receber um milagre de ti e aqui estou: buscando, pedindo e 
implorando". Âs vezes, a resposta de Deus será muito forte para nós. A 
mulher cananéia teve fé e perseverança, mas ainda assim o Senhor lhe 
respondeu de maneira bem dura. 
 Alguns de vocês experimentaram dolorosos traumas religiosos. 
Talvez seu pastor ou alguém em posição de autoridade espiritual tenha 
falhado com você, deixando-o ressentido. Desde então, sua vida espiritual 
não está cheia do fogo de Deus. Você começou a se fechar, a extinguir o 
fogo, incapaz de perdoar. 
 



HUMILDADE, O INGREDIENTE DA VITÓRIA 
 A mulher cananéia poderia ter sentido grande autocomiseração 
naquele dia, e até ter ido embora, dizendo: "Vou ficar aqui em casa, 
ofendida. Veja só o que o Mestre de Nazaré disse. Vou procurar outra 
religião". Mas ouça o que ela disse ao Mestre: 

 Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos (Mt 15.27). 
 Naqueles tempos, era comum os cachorros comerem o que caía da 
mesa. Seus donos não permitiam que comessem direta-mente da mesa, 
mas poderiam comer aquilo que caía no chão. A mulher estava dizendo: 
"Senhor, mesmo se forem algumas migalhas, por favor, quero recebê-las. 
Vou pegar até mesmo uma migalha de milagre se isso ajudar a aliviar o sofrimento de minha filha". Deveríamos dizer: "Senhor, se eu não puder 
me sentar na primeira fileira, ainda assim receberei tudo o que o Senhor 
me der, mesmo estando no último banco do auditório. Se não me 
deixarem entrar pela porta principal, esperarei no corredor ou no 
estacionamento. Quero receber aquilo que Senhor tem para mim". 
 Essa mulher não apenas teve fé e perseverança, mas também 
humildade. Ela persistiu, e o Senhor respondeu: "Mulher, grande é a sua 
fé! Seja conforme você deseja" (Mt 15.28). Todos queremos ouvir de Deus 
essas palavras. Mas, antes disso, é preciso haver quebrantamento e 
renúncia do orgulho e da autoconfiança. 
 Devemos estar prontos a entregar nossos planos, nossos compro-
missos e nossas aspirações pessoais a Deus. Quando buscamos a Cristo, 
nós nos ajoelhamos diante dele e dizemos: "Senhor, sei que podes fazer 
isso que te peço, independentemente da resistência que eu enfrente. Sei 
que tu és o Deus dos milagres". 
 Você precisa estar disposto a ser transformado, se deseja receber o fogo santo de Deus. 
 Para receber a bênção do fogo santo, é preciso estar disposto a se 
submeter a uma transformação. Deus gosta muito de transformar o 
transformado. Assim, se você já foi transformado, não fique pensando que 
esta mensagem não é para você. Deus deseja que você seja transformado 



de novo. Ele muda os que já foram mudados. Caso sua vida tenha passado 
por uma série de mudanças, quero que saiba que Espírito Santo ainda não 
terminou a obra em você. Ele quer nos mudar e continuar mudando até a 
medida da plenitude de Cristo (v. Ef 4.13). Nosso objetivo é a semelhança 
com Cristo. Se ainda não chegamos lá, você e eu devemos crescer para nos 
tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus cada dia. 
 Quer uma fórmula para receber as bênçãos de Deus? Aqui está a 
receita bíblica: fé, perseverança e humildade. Quer ver um milagre de 
Deus em sua igreja? Quer ver centenas de almas se convertendo a Jesus 
Cristo? Quer ver o mover poderoso de Deus em sua cidade? Não importa 
que programa evangelístico você escolha usar, pois o primeiro e mais 
importante ingrediente é buscar a Deus com fé, perseverança e 
humildade. 
TRÊS DIMENSÕES DINÂMICAS 
 A igreja tem o poder de invadir o planeta Terra com o evangelho. 
Mas alguma coisa está impedindo a igreja mundial de impactar as nações com uma força maior do que a que vemos no presente. Não é falta de 
recursos. A igreja primitiva tinha bem menos que nós. Não é falta de 
tecnologia. Talvez seja a síndrome da santidade parcial, idêntica à 
síndrome da pecaminosidade parcial dentro da igreja. 
 Precisamos de um novo derramamento do Espírito Santo na igreja 
de hoje. Nada vai trazer mais sensibilidade para com a Grande Comissão e consequente salvação de vidas para Cristo do que o fogo de Deus em 
sua pureza, poder e paixão pelas almas. 
 Sugiro três dimensões nas quais podemos viver nossa vida no 
Espírito Santo: 
 Primeiro, torne-se alguém que busca o fogo. Sua vida inteira precisa 
ser uma jornada de busca por Deus. 
 Segundo, torne-se um carregador do fogo. Continue a buscá-lo e 
deixe o Espírito Santo descer poderosamente sobre você. Você não é capaz 
de fazer isso sozinho, mas pode viver em constante prontidão para que 
aconteça. É impossível a Deus negar-lhe o Espírito Santo, se genuinamente 
esperar por ele. Ao receber o fo-go da santidade de Deus, leve-o a outros. 



Realize todo o bem que puder. Aprenda a exercer o ministério no poder 
de Deus. 
 Finalmente, torne-se uma pessoa inflamada pelo fogo. Renda-se a 
Deus de maneira que não exista qualquer resistência em você. O fogo de 
Deus vai orientá-lo. Você saberá que está sendo conduzido pelo Espírito e 
que é inflamado por seu poder. Essa maturidade não acontece 
automaticamente nem decorre de um único evento, mas, em vez disso, é 
um relacionamento e um processo que dura a vida toda. Habitar nesse 
nível de glória é certamente maravilhoso. Entretanto, não é uma 
extravagância espiritual; é a vida cristã plena e uma íntima comunhão 
com Deus. 
 Ao viver esse estilo de vida, morrerá não apenas para o mal, mas 
também para as coisas boas. Ao entregar tudo ao Senhor, lembre-se de 
que todas as alegrias da vida são dom de Deus — seu futuro, sua carreira 
e seu ministério devem permanecer constantemente no altar da consagração. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apêndice 
Passagens das Escrituras que nos ajudam a viver em pureza 

 Gn 17.1 Quando Abrão estava com noventa e nove anos de idade o SENHOR lhe apareceu e disse: "Eu sou o Deus todo-poderoso; ande segundo a minha vontade e seja íntegro". 
 Lv 10.10 Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. 
 Lv 11.45 Eu sou o SENHOR que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus; por isso, sejam santos, porque eu sou santo. 
 Lv 20.26 Vocês serão santos para mim, porque eu, o SENHOR, sou santo, e os separei dentre os povos para serem meus. 
 Dt 18.13 Permaneçam inculpáveis perante o SENHOR, O seu Deus. 
 Dt 23.14 Pois o SENHOR, O seu Deus, anda pelo seu acampamento para protegê-los e entregar-lhes os seus inimigos. O acam-pamento terá que ser santo, para que ele não veja no meio de vocês alguma coisa desagradável e se afaste de vocês. 
 2Sm 22.26,27 Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas ao perverso te revelas astuto. 
 Sl 15.1-3 SENHOR, quem habitará no teu santuário? Quem pode-rá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. 
 Sl 84.11 O SENHOR Deus é sol e escudo; o SENHOR concede favor e honra; não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. 
 Sl 101.2 Seguirei o caminho da integridade; quando virás ao meu encontro? Em minha casa viverei de coração íntegro. 



 Sl 119.1-4 Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do SENHOR! Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam! Não praticam o mal e andam nos caminhos do SENHOR. TU mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. 
 Sl 119.9 Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Viven-do de acordo com a tua palavra. 
 Is 35.8 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. 
 Ez 44.23 Eles ensinarão ao meu povo a diferença entre o santo e o comum e lhe mostrarão como fazer distinção entre o puro e o impuro. 
 Dn 11.35 Alguns dos sábios tropeçarão para que sejam refinados, purificados e alvejados até a época do fim, pois isso só acontecerá no tempo determinado. 
 Dn 12.10 Muitos serão purificados, alvejados e refinados. 
 Mt 5.48 Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai celestial de vocês. 
 Mt 19.21,22 Jesus respondeu: "Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me". Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. 
 Rm 6.19 Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. 
 Rm 12.2 Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transfor-mem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 
 1Co 1.8 Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. 



 1Co 1.30 É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. 
 2Co 5.15 E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 
 2Co 13.11 Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês! Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz. E o Deus de amor e paz estará com vocês. 
 Ef 1.4 Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. 
 Ef 5.1 Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. 
 Ef 5.26,27 Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. 
 Fp l.9,10 Esta é a minha oração: Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. 
 Fp 2.15 Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. 
 Fp 3.12 Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. 
 Cl 1.22 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 1.28 Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. 



 1Ts 4.4,5 Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de manei-ra santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. 
 1Ts 4.7 Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. 
 1Ts 5.22,23 Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 
 1Tm 2.8 Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levan-tando mãos santas, sem ira e sem discussões. 
 1Tm 4.12 Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis [...] na fé e na pureza. 
 1Tm 5.22 Conserve-se puro. 
 2Tm 2.20-22 Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro; alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que, de coração puro, invocam o Senhor. 
 Tt 1.6,7 É preciso que o presbítero seja irrepreensível... Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível. 
 Tt 2.12 Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. 
 Hb 10.22 Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um co-ração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. 
 Hb 12.10 Nossos pais nos disciplinavam por curto período, se-gundo lhes parecia melhor; mas Deus nos disciplina para o nosso bem, 



para que participemos da sua santidade. 
 Hb 12.14 Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos; sem santidade ninguém verá o Senhor. 
 Hb 13.18 Estamos certos de que temos consciência limpa, e de-sejamos viver de maneira honrosa em tudo. 
 Tg 1.27 A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. 
 1Pe 1.15 Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. 
 1Pe 1.16 Sejam santos, porque eu sou santo. 
 1Pe 2.9 Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 
 1Pe 2.12 Vivam entre os pagãos de maneira exemplar para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. 
 2Pe 1.4 Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. 
 2Pe 2.20 Se, tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. 
 2Pe 3.11 Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. 
 2Pe 3.14 Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, em-penhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. 



 1Jo 2.6 Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. 
 1Jo 2.15 Não amem o mundo nem o que nele há. 
 1Jo 3.3 Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. 
 1Jo 3.6 Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. 
 1Jo 3.9 Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. 
 1Jo 4.17 Neste mundo somos como [Jesus]. 
 Ap 22.11 Continue o santo a santificar-se. 
 Ap 22.14,15 Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. 

Passagens das Escrituras sobre a necessidade de confissão e arrependimento de pecados 
 Sl 119.128 Por isso considero justos os teus preceitos e odeio todo caminho de falsidade. 
 2Co 7.1 Visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o Espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 
 2Pe 3.14 Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, em-penhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. 
 1Jo 1.9 Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 

 



Passagens das Escrituras que dizem que a pureza não vem mediante nossos esforços 
 Lv 20.8 Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o SENHOR que os santifica. 
 2Sm 22.33 É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. 
 Ez 11.18-20 Eles voltarão para ela e retirarão todas as suas ima-gens repugnantes e os seus ídolos detestáveis. Darei a eles um coração não dividido e porei um novo Espírito dentro deles; retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. 
 Zc 3.9 Removerei o pecado desta terra num único dia. 
 1Ts 3.13 Que ele fortaleça o coração de vocês para serem irre-preensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. 
 1Ts 5.23,24 Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramen-te. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel, e fará isso. 
 Hb 10.10 Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. 
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