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Apresentação

O sábio Salomão disse há muito tempo atrás ‘Porque com conselhos prudentes 
tu podes fazer a guerra; e há vitória na multidão dos conselheiros.’ (Prov.24-6). 
Salomão se sentiria bem tranqüilo em nossos dias com a multidão de cristãos 
conselheiros disponíveis.

Eu já vi muitos livros que estão disponíveis na área de aconselhamento e para 
ser sincero posso dizer que em quase todos eles, achei ajuda valiosa. A virtude deste 
livro é que há uma grande quantidade de sabedoria prática proporcionalmente ao 
número de palavras.

O ponto fraco de muitos livros é o fato dos conselheiros serem pessoas meio 
isoladas, trabalhando exclusivamente em suas clínicas de aconselhamento. A 
conseqüência é que em quase todos, a teoria é ótima, mas a prática deixa a desejar. A 
força deste livro está em seu autor, Eric Maddison, fazendo parte de um ministério bem 
sucedido em uma igreja local de Nottingham. Também pelo fato de todos os ensinos 
serem baseados no ensino da igreja local. Além disso, Eric crê firmemente que a Bíblia 
é a Palavra de Deus, portanto seus ensinos são profundamente bíblicos. Acima de 
tudo, Eric é um discípulo do Senhor Jesus Cristo e sua vida e ensinos são centrados 
em Cristo.

Collin Whittaker

Editor da Revista Redemption.
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Prefácio

 Este livro contém uma série de tópicos que podem tocar em algumas áreas de 
sua vida Cristã que possivelmente precisam de um enfoque melhor. 

Assuntos teológicos, não obstante quão controversos, podem ser trazidos com 
termos simples e claros, e a aplicação de tais princípios e a apropriação de tais 
verdades podem trazer uma mudança radical na sua vida cristã.

A ênfase será sempre dada ao aconselhamento centrado na presença de Cristo 
e ao evangelho simples de Paulo pela revelação do próprio Cristo a ele (Gálatas 6:11). 
O evangelho, tão zelosamente por ele defendido, sempre é sublime em sua 
simplicidade, sobrenatural em sua operação e sempre centrado na obra final da cruz e 
na ressurreição de Cristo (2 Coríntios11:1-4). A fé que o ajudará a achar o melhor de 
Deus para você não é pensamento positivo. 

É a fé como de uma criança, que depois de receber a revelação da verdade, 
pede ao Pai no nome de Jesus, e aguarda para que o Espírito Santo realize a obra. 
(João 16:13-16). Nenhum esforço humano pode provocar esta transferência doutrinária 
(conhecer intelectualmente) para conhecer a realidade (conhecer com o espírito). 
Somente o Espírito Santo pode tornar realidade as promessas de Deus. Nosso 
‘trabalho’ em apropriar-se e compartilhar de Seus segredos eternos é crer. Jesus disse: 
‘obra de Deus é esta: Que creiais naquele que Ele enviou’. (João 6;29). 

Você “compra” a verdade usando a moeda de Deus – crendo; (Romanos 3:23). 

Onde quer que Jesus Cristo faça uma obra por nós, precisamos primeiro crer 
nela, então seguir em fé e vivê-la. Este princípio da identificação é sabedoria bíblica, 
pela qual podemos livremente clamar por justiça, santificação, redenção e mais 
aspectos da salvação. (1 Coríntios 1:30). Por exemplo: o perdão de seus pecados é 
gratuito, é um presente da graça; ‘Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto 
não vem de vós, é dom de Deus; não vem das obras, para que ninguém se glorie.’ 
(Efésios 2:8-9).

Se você não receber isto nos termos de Deus, você não poderá obtê-lo! Mas é 
importante lembrar que depois de receber o perdão pela fé, deve ser mantido com as 
obras, isto é, perdoando aos outros.     

‘Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai 
celestial vos perdoará a vós; se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso 
Pai perdoará vossas ofensas. (Mateus 6:14-15).

Outro exemplo é clamando pela libertação do velho ego. Isto só pode se tornar 
realidade quando se crê: ‘sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com 
ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao 
pecado.’ (Romanos 6:6)

E mais uma vez: ‘Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas 
Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no filho de Deus, o 
qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim.’ (Gálatas 2:20).
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Tendo o Espírito Santo decretado a morte do ego, devemos manter isso, 
mantendo-o morto. Você crê para obter a realidade das promessas de Deus, e ao 
recebê-las, você obedece para mantê-las. Se você inverter esta realidade da ordem 
divina ou fazê-la apenas parcialmente, jamais terá o melhor de Deus para você. 

Assim, qual é o melhor de Deus? É o maravilhoso privilégio de viver em íntimo e 
amoroso relacionamento com Deus o Pai e seu Filho, Jesus Cristo disse, ‘Se alguém 
me amar, guardará a minha palavra; e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos 
nele morada. (João 14:23).

Esta honra surpreendente está ao alcance daqueles com limitada educação e 
pouca capacidade de aprendizado, mas falta àqueles de intelecto superior e 
realizações acadêmicas. Jesus também disse: ‘Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e 
da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos 
pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado.(Mateus 11:25 –26). 

Voce precisa aprender assim como Ele aprendeu a ficar atento a qualquer 
comunicação do Pai. Ele aprendeu a ouvir no meio de todo aquele barulho do trabalho 
de José, e mesmo em meio ao ruído em volta de sua vida familiar. Algumas vezes, 
também escapava em tempos de crise para calmamente alegrar-se com seu initerrupto 
relacionamneto com seu Pai. Em João 5:30, Jesus diz: ‘Eu não posso de mim mesmo 
fazer coisa alguma; como ouço, assim julgo; e o meu juízo é justo, porque não procuro 
a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou’,

E em João 8:28: ‘Prosseguiu, pois, Jesus: Quando tiverdes levantado o Filho do 
homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo; mas como o 
Pai me ensinou, assim falo.’

Eis o segredo de como Jesus viveu e trabalhou, e assim Ele também orava para 
que nós tambem tivéssemos essa comunhão. Alguns momentos antes de ir para cruz, 
Ele orou ‘que também eles sejam um em nós’ (João17:21). Esta é uma unicidade 
individual e daí virá também a verdadeira unidade com os outros. Nunca se esqueça 
que, fundamentalmente é importante aprender este segredo, deve haver conhecimento 
diário vivendo os princípios bíblicos e promessas, pois Jesus foi capaz de dizer: 
‘Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou, 
porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves; mas por causa da multidão que 
está em redor é que assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste.’ (João11:41-
42). 

Ele tambem pode ser capaz de reconhecer e rechaçar aos esforços de satanás, 
não somente quando este distorceu as Escrituras, mas também tentou desviá-lo de seu 
destino. Do momento que Jesus disse ‘Por que me procuráveis? Não sabíeis que eu 
devia estar na casa de meu Pai?’ (Lucas 2:49) até o momento que disse “está 
consumado”(João 19:30). Ele viveu em unicidade com a conciência de seu Pai dentro 
dele. Tudo que disse estava de acordo com a orientação de seu Pai e com a permissão 
do Pai. Jamais Jesus agiu independentemente do poder e da autorização de seu Pai 
(João 5:30)- veja também João 5:43;10:25,32). 
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Quão triste que este incrível segredo de Sua vida e ministério embora não 
ignorado, tem sido substituido engenhosamente por uma sutil distorção chamada 
ecumenismo. 

Unicidade no texto, abundantemente apoiada pelo contexto( João 17: 20-23)! A 
verdadeira unidade entre o povo de Deus, independente de tantas denominações, 
somente será possível com a operação de dessa gloriosa verdade. O melhor de Deus 
na eternidade é para aqueles que estão preparados e prontos para ser a noiva de seu 
Filho (Apocalipse 21:2), mas o melhor de Deus aqui e agora é a iniciação e preparação 
daqueles para quem essa revelação alcança. Que este livro, com todas as suas 
limitações, e estes artigos que foram agrupados num livro, ajude a criar uma amável 
unidade do incrível mistério pelo qual Jesus orou. 
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1. VOCÊ TEM FALTA DO MELHOR DE DEUS ?

Este livro foi escrito para cristãos nascidos de novo que sabem que seus 
pecados foram perdoados e esquecidos, mas que sabem também que não 
encontraram a liberdade de viver sua vida cristã sem stress ou dificuldades. Eles 
sabem que possuem Cristo em suas vidas, mas de forma alguma encontraram a 
chamada vida abundante de João10:10. Às vezes a causa para sua aflição é óbvia 
como um relacionamento errado tanto com os homens quanto com Deus. Isto vai de 
ressentimentos escondidos a rebelião aberta, de fato, qualquer coisa que ofenda a lei 
real de Deus que devemos amá-lo e a nosso próximo como a nós mesmos. O 
problema pode ser muito mais sutil, tal como tentar viver a vida cristã com suas 
próprias forças, e muito mais comum, fraquezas internas construídas e causadas por 
nossas frustrações de infância.

Assim, ao contrário de toda sabedoria aceita, este livro vai começar com um dos 
mais difíceis fatos a serem encarados em nossa busca pelo melhor de Deus, e se 
tornará mais fácil à medida que avançamos. Tentar fazer nosso melhor com nosso 
próprio esforço sempre resultará em frustração e desespero - até em condenação!

O dilema de Paulo de Paulo em Romanos 7 é bem o caso de ‘quanto mais rezo 
mais assombração me aparece’. Lá ele diz ‘Pois o que faço, não o entendo; porque o 
que quero, isso não pratico; mas o que aborreço, isso faço.’ (Romanos 7;15). 

Primeiramente é muito importante entender que a condenação e impiedade não 
são conseqüências de alguém se tornar um pecador inveterado. Ele já tinha achado a 
resposta de sua pergunta em Romanos 5:1. Ele sabia que estava justificado pela fé e 
se alegrava na paz com Deus; mas seu novo problema era ser um santo sem ajuda 
caminhando na carne, e ele sabia que até que descobrisse como caminhar no Espírito 
não teria paz consigo mesmo. 

Sem dúvida alguma, Paulo descobriu um meio de derrotar o pecado. Ele sabia 
que era se apropriar pela fé que em Cristo, na cruz, Deus decretou a morte de velho 
ego (Romanos 6;6). Em Romanos 7:15-24, no entanto, parece que algo tristemente 
ainda estava errado, pois apesar de sua vontade férrea de fazer o bem, ele se encontra 
a fazer o mal. 

Ele teve que aprender aquela lição dolorosa que nele (em sua carne-auto-
esforço) ‘Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum’ 
Romanos 7;18). Ele descobriu que seu esforço de tentar fazer o bem apenas mantinha 
seu ego bem vivo. Pior ainda, ele descobriu que se não considerasse seu ego morto e 
enterrado, o pecado ainda poderia se manifestar!

Se quisermos encontrar o melhor de Deus, teremos também encarar o fato que 
nosso ego é capaz de toda sorte de maldades como também incapaz de fazer o bem. 
Diariamente temos que aceitar a sentença de morte divina não somente sobre nosso 
velho ego, mas mesmo sobre nosso ego bom. Ambas são manifestações do ego 
independente que herdamos de Adão, e nós nunca fomos criados para viver 
independentes de nosso Criador. 
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Se considerarmos o fato que nosso velho ego foi crucificado com Cristo e o 
mantivermos crucificado(Colosenses 3:5), nós não somente quebraremos este 
controle, mas seremos capazes de abrir todo nosso ser para sermos possuídos pelo 
Espírito de Cristo, e seremos capazes de nos libertar da ‘lei do pecado e da 
morte’(Romanos 8;2) e encontrar a dinâmica da força de vida de Jesus fazendo o que a 
Lei não podia (Romanos 8:3). 

Aí poderemos dizer: ‘Portanto, agora nenhuma condenação há para os que 
estão em Cristo Jesus.’(Romanos 8:1), porque já não mais andaremos na carne (auto-
esforço).

O pecado é uma poderosa e destrutiva força que habita até no coração do 
cristão que nasceu de novo. Nunca poderá ser erradicado, porém terá seu poder 
neutralizado pela vida no Espírito. (Romanos 6:6). A santidade não é a incapacidade de 
pecar - mas a gloriosa habilidade de escolher não pecar! A santidade em toda sua 
espontaneidade e esplendor é simplesmente permitir que Cristo libere sua vida tanto 
dentro de você como através de você para os outros. Ser santo fica mais fácil se você 
clamar por esta libertação deste velho ego e permitir que Ele seja seu novo ego. A 
santidade não elimina seu ego pessoal, mas melhora-o! Veja a descrição de Paulo do 
segredo dinâmico de uma vida transformada: ‘Já estou crucificado com Cristo; e vivo, 
não mais eu, mas Cristo vive em mim.’Gálatas 2:20.

A mesma fé simples que reconciliou você com Deus e abriu sua vida para que 
Ele o salvasse deve continuar. A fé simples deve se apropriar do poder salvador de 
Jesus a cada dia de sua vida (Romanos 5:10). O cristianismo normal é Jesus Cristo 
vivendo sua vida através dos seres humanos. Agora, caso você pense que a morte de 
seu velho ego é severa demais, o mesmo princípio fica estabelecido pelo ensino de 
Jesus quando Ele disse ‘sem mim nada podeis fazer’(João 15:5). Na alegoria da videira 
verdadeira, o objetivo principal não é nos ensinar sobre a vida eterna, mas como 
produzir frutos eternos! 

Antes de produzirmos os suculentos frutos de Sua vida devemos estar 
preparados para reconhecer que nosso velho sistema arraigado no auto-esforço deve 
ser cortado para que possamos ser enxertados nele. Se tentarmos obedecer a seu 
mandamento de nos amarmos com nossas próprias forças, certamente falharemos. 
Humanos não conseguem obedecer este mandamento, podem até parecer com 
intenções puras, mas patéticos nos resultados. Todo amor humano é carregado de 
auto-amor e embora nem sempre aparente, qualquer circunstância inesperada revela 
quão frágil este amor é.

Ao saber destas verdades, devemos entender que conhecê-las com a mente 
não é suficiente. Devemos pedir ao Espírito Santo, para que as torne verdadeiras em 
nosso espírito, conhecimento bíblico não é apenas intelectual, é experiêncial! Jesus 
disse: ‘E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a 
Jesus Cristo, aquele que tu enviaste.’ (João 17; 3).

A vida eterna é conhecer Deus, não conhecer sobre Ele. É triste que alguém 
possa ser P.Hd e ainda viver como um demônio. Alguém pode ter vasto conhecimento 
religioso, mas ser podre até o osso. Siga então o simples padrão de apropriar-se de 
Jesus Cristo. 
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Primeiro, concorde que sem Ele você nada pode fazer, então ore: ‘diariamente 
receberei Sua vida e diariamente liberarei seu amor’ (João 15:9-16). O resultado será 
tanto dinâmico quanto maravilhoso! 

Será maravilhoso porque não há alegria maior, pois você será um canal pelo 
qual os outros poderão tanto experimentar quanto virem a bondade de Deus - bondade 
pura! Será dinâmica porque ao convergir para os outros o puro e altruísta amor de 
Deus, você mesmo alcançará benefícios incríveis. O amor é a grande força terapêutica 
do universo.O amor cura não somente quem o recebe, mas também quem o libera! 
Mentes perturbadas e nervosas podem achar calma, e doenças emocionais 
gradualmente são curadas e até mesmo as doenças psicossomáticas desaparecerão 
quando o corpo abandona o stress e aprende a relaxar. 

Finalmente, ao tornar-se cada vez mais consciente que Seu amor está fluindo 
através de você para os outros, o Espírito Santo o tornará consciente que: ‘tudo que 
pedirdes em meu nome o recebereis’ (João 15:7-8). Jesus deve ter sorrido ao fazer 
esta maravilhosa promessa, pois sabia deste segredo sutil de Suas palavras. Ele sabia 
que quando Seu povo vive diariamente em Seu amor e união com Ele, eles não oram 
de forma egoística, fazendo-o somente por seus desejos. 

Assim, faça uma entrega total de sua vida ao Senhorio de Jesus Cristo, confie 
no Espírito Santo para que Ele o conduza em seus segredos maravilhosos de uma vida 
transformada. Faça de sua prioridade diária não dar descanso a si mesmo até que 
seus próprios esforços sejam dominados e a vida superlativa de Jesus seja 
espontaneamente revelada. 

Este é o melhor de Deus. Qualquer outra coisa, mesmo que seja boa, será viver 
pelos próprios esforços da carne! Somente ao entrar nesta gloriosa experiência com 
Cristo é que você terá ‘esperança de glória’(Colossenses 1:27) tornando-se uma 
brilhante realidade. Somente então, você será capaz de se levantar de sua iniqüidade, 
livrar-se de toda condenação e gritar ‘Portanto, agora nenhuma condenação há para os 
que estão em Cristo Jesus.’ (Romanos 8:1). Não somente por eu estar em Cristo 
Jesus, mas também porque descobri este segredo, não mais caminho na carne, mas 
no Espírito. Vivendo pelo Espírito de Jesus você terá substituído a tentativa de ser bom 
pelo melhor! Que os capítulos seguintes tragam revelação que levará você a este 
segredo dinâmico. 
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2. A DIMENSÃO QUE FALTA

Com freqüência a grande verdade central do ensino da Bíblia está perdida, não 
somente por causa da pressão da vida moderna, mas vergonhosamente no meio de 
muitas discussões teológicas. A triste falta em tantas vidas, mesmo ministérios, a falta 
de completude em muitos cristãos é falta de unicidade ou vida em união! 

Jesus falou sobre sua íntima unicidade quando Ele disse “Eu e meu pai somos 
um” (João 10:30). Esta experiência nunca foi mencionada como sendo somente dele, 
pois Ele disse ‘Se alguém me amar, guardará a minha palavra; e meu Pai o amará, e 
viremos a ele, e faremos nele morada.’ (João 14:23). 

Em sua última oração, sua principal preocupação é vista quando ele expressa: 
‘E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de 
crer em mim; para que todos sejam um; assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, 
que também eles sejam um em nós; para que o mundo creia que tu me enviaste’ (João 
17:20-21). Isto inclui unicidade corporativa que é tão vital a seus discípulos quando se 
vê a ênfase principal “Como Tu ó Pai o és em Mim e Eu em Ti”. Esta unidade íntima 
poderia até ser chamada de “a doutrina ausente” - a dimensão que falta. 

Também nas doutrinas que Paulo propunha e defendia, seu principal tema é 
facilmente esquecido, ignorado e pouco mencionado. As grandes verdades da 
justificação, santificação e eleição são apenas afluentes que deveriam alimentar esta 
experiência superlativa: o rio da vida - a união com Cristo!

Paulo nunca se satisfez em apenas apresentar a Cristo como esperança de 
glória, mas ensinava com toda sabedoria para levá-los a um perfeito relacionamento 
com Cristo e a esperança se transformasse em realidade. 

Paulo é rápido em determinar que sua obra foi realizada no poder da sua vida 
em união ‘a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste 
mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória; o qual nós 
anunciamos, admoestando a todo homem, e ensinando a todo homem em toda a 
sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo; para isso também 
trabalho, lutando segundo a sua eficácia, que opera em mim 
poderosamente’(Colosensses 1: 27-29). 

Este segredo sublime de força é apresentado tão claramente que ele fala: ‘Já 
estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a vida que 
agora vivo na carne, vivo-a na fé no filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si 
mesmo por mim. (Gálatas 2:20)

Paulo diariamente aceitou a sentença de morte sobre seu velho eu, de tal forma 
que ele se alegrava na vida dinâmica de Cristo sendo liberada em sua vida e ministério 
(Romanos 6:6-13). Ele trabalhou, mas de uma posição de descanso (Hebreus 4-10-11). 
A obra cristã que deixa frustrado e exaurido freqüentemente é devido a sua própria 
força. Isto não é somente errado, mas pode se mostrar inútil. É muito melhor, muito 
mais fácil e mais glorificante para Deus que nosso serviço seja resultado de nossa 
união com Cristo, que é: Cristo vivendo e operando através de você. 
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Cristãos drenados, desidratados, sempre é o resultado direto de se fracassar 
não somente em entender que tipo de união é essa, mas para ver como essa atitude 
pode ser o ápice da experiência humana, buscaremos entender e nos apropriar do que 
Deus tão incisivamente nos quer dar. 

A união com Cristo não é o batismo com o Espírito Santo, pois é possível 
acontecer como na igreja de Corinto, coroada de dons espirituais - mas carnal (1 
Coríntios 3:1-4)! O batismo do Espírito Santo dá a você dons espirituais para o serviço, 
mas uma vida em união dá poder adicional para viver e amar (1 Coríntios 13)!

Isto não é perfeição sem pecado - esta é uma distorção triste desta experiência 
superlativa. A vida de união não é a incapacidade de pecar, mas a habilidade de 
escolher não pecar (Romanos 6:12-13). Uma vida santa é permitir que Cristo assuma o 
controle de toda sua vida. Isto não restringe a personalidade singular do cristão, mas o 
liberta de cada amarra do velho eu. 

Assim Cristo pode ser liberado e revelado em toda sua radiante presença! A 
união com Cristo é a expansão do mistério que Paulo foi chamado a pregar a igreja. O 
mais humilde dos cristãos tem altos privilégios e maiores potenciais que os santos do 
Velho Testamento jamais tiveram. Não é apenas a libertação total do velho ego, mas a 
suprema experiência de Cristo em você, trazendo ao ser um animado “novo eu” 
(Romanos 6:4). Serviço, mesmo ao sofrer oposição satânica agora pode ser enfrentado 
com uma força sobrenatural ( 2 Coríntios 4:8-18).

Através da história da igreja, o testemunho puro e simples de sucessivos santos 
tem sido ‘não eu - mas Cristo em mim’. John Wesley conhecia a vida de união e Deus o 
usou para impedir na Inglaterra um desastre social e espiritual. Todo seu ser ficou 
disponível para o Cristo ressurreto para correr a terra para cima e para baixo, 
estabelecendo sua igreja em cada cidade, vila e vilarejo. Vejam as eloqüentes e belas 
palavras de seu irmão Charles ao testemunhar a alegria de uma experiência similar:

“A mim, uma sede insaciável me inspira,

um desejo,infinito desejo,

e enches meu coração ansioso

Menos que Ti mesmo, não me dês!

Tu dentro de mim mesmo vives!

Venhas agir com toda pressa!”. (C.Wesley)

William Booth conhecia a vida de união e formou um exército de soldados 
cristãos que invadiram as casas públicas para trazer milhares para Cristo, 
arrependidos. Este exército enfrentou alguns dos males de seu tempo incluindo a 
miséria. 
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C.T.Stood, em união com Cristo, abandonou fama e fortuna. Ele deixou os 
campos e para ser pioneiro nos campos missionários. Muitos gigantes na história da 
Igreja foram inspirados e inflamados a levarem Cristo às multidões pelo seu exemplo. 

Hudson Taylor tinha uma base missionária na China, mas somente depois de 
dezoito anos de trabalho em sua própria força é que ele descobriu a vida de união. 
Muitos homens e mulheres de Deus, uns conhecidos outros não, triunfaram nos 
distantes confins da terra. O segredo de seu sucesso sempre foi o mesmo “Não eu - 
mas Cristo em mim”. 

Não é de admirar-se que eles lançarão suas coroas a Seus pés no último dia da 
redenção universal quando todas as coisas se fizerem novas (Apocalipse 4: 9-11). 
Assim se você tem que arrastar sua mente e corpo cansados dos afazeres diários 
talvez você não tenha descoberto esta fonte de força superlativa. Paulo disse; ‘Posso 
todas as coisas naquele que me fortalece’. (Filip. 4:13)

Quando vemos corretamente e entendemos os caminhos de Deus, aprendemos 
a conhecer outra faceta de Sua Sabedoria na cruz. Duas verdades vitais devem ser 
apropriadas na vida diária se quisermos desfrutar dos vastos recursos de Nosso 
Senhor. Devem ser trazidas e mantidas juntas, pois o que Deus uniu não separe o 
homem. 

Os fatos objetivos da Palavra de Deus devem se tornar experiências subjetivas. 
A fé deve fazer mais que admirar a cruz e reconhecer a ressurreição - deve se 
apropriar de seu poder diariamente! Se há falta de revelação ou recusa de aceitação da 
sentença de morte sob seu velho ego (Romanos 6:6) não seremos severamente 
impedidos, mas tristemente restringirá a liberação de Sua vida de ressurreição em todo 
nosso ser. O velho “eu” é o traço herdado de Adão.

 É o pensamento negativo, emoção, reação e intenção – sim, mesmo no cristão 
nascido de novo! Como já enfatizamos no capitulo 1 a condenação que Paulo se alegra 
de ter-se livrado em Romanos 8: 1-4 não foi a condenação de ser um pecador sem 
esperança, mas de ser um santo desamparado( Romanos 7: 15-25). 

Ser nascido do Espírito, mas andar segundo a carne é uma história triste de 
muitos cristãos. “A carne é o ego” diz Watchman Nee. O ‘eu’ diz, William Law, ‘é a raiz 
e a árvore de toda natureza maligna de nosso estado de queda’. Não há nada que você 
possa fazer com seu velho ego até que pela revelação você reconheça que Deus já 
fez isto por você! Sim seu velho ego já foi crucificado.(O tempo original grego é o 
aoristo, um ato final e completo.) Agora, agora ao perceber esta verdade e reafirmá-la o 
Espírito Santo a confirmará. Gradualmente o poder da cruz demonstrará a sabedoria 
de Deus. Ela debilitará e enfraquecerá o poder do velho eu. 

Mas você deve acrescentar uma segunda verdade. Você não apenas morreu 
com Cristo, mas foi também com Ele ressuscitado para andar em novidade de vida. 
Veja esta verdade, creia nela e confesse diariamente até que as correntes de sua 
ressurreição fluam para dentro de sua vida continuamente. Uma vez que você se livre 
de seu velho eu e seja revigorado por Sua vida, seu novo eu não terá problemas em 
cancelar os velhos hábitos que insistirão em querer voltar por algum tempo (Romanos 
8;13, Efésios 4:17-32, 5:1-7, Colossenses 3;5). 
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Como e quando começar? Agora é a hora! Agora mesmo faça uma entrega total 
de toda sua vida ao Espírito Santo para que Ele possa produzir uma vida de união. 
Peça a Ele para fortalecer sua vontade e sustentar seu desejo até que a esperança da 
Glória se torne realidade!

Não permita que o desânimo tome conta, e mesmo que você falhe não acredite 
na mentira satânica que funciona para todo mundo menos para você! Sua confissão 
contínua da Palavra Criadora tornará realidade (Hebreus 11:3). Gradual e belamente, 
Cristo Jesus emergirá de muitas e valiosas maneiras. O novo e radiante ‘você’ 
surpreenderá sua família e amigos. Eles notarão que você estará mais tranqüilo. Sua 
obra e testemunho por Jesus serão mais espontâneas – será Jesus trabalhando em 
você! Você não apenas será capaz de amar àqueles impossíveis de serem amados, 
mas rir de seus próprios erros. 

A vida de união não é um luxo, mas uma necessidade tremenda. Lembre-se 
sempre que a vida na carne, ‘o velho homem’, o ‘o velho eu’ são sinônimos que 
simplesmente descrevem a vida vivida por seus próprios esforços, independente de 
qualquer ajuda de Deus. Tal como o estado de Adão e seus descendentes quando 
perderam a presença e poder de Deus em suas vidas. Ao cair no pecado eles se 
tornaram homens da carne (Gênesis 6:3). A vida de união é uma vida saturada com o 
Espírito de Cristo. 

Manifestações da carne

Abaixo temos uma lista de palavras e frases que podem descrever seu próprio eu (a 
carne). Identifique as condições que parecem representar você na maioria das vezes.

           
Amargo 
Ambição egoísta
Amante do prazer 
Amante do poder 
Amante do sexo
Argumentador
Arrogante
Auto-justificador 
Auto-centrado 
Auto-depreciativo 
Auto-suficiente
Antipático
Agressivo

Ciumento 
Cobiçoso
Crítico 
Caluniador
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Defensivo 
Deprimido
Desagradável

Enganador
Exibido
Egocêntrico 
Exagerado 

Fofoqueiro
Fanático

Glutão 

Hipersensível a crítica 
Hostil

Irritadiço
Inseguro  
Insensível 
Intolerante 
Introspectivo 
Introvertido 
Invejoso
Imoral 
Impuro
Impaciente
Insuportável
Idólatra
Inferioridade
Inflexível

Judicioso 

Justiça própria

Lento em perdoar 

Manipulador 
Materialista
Metido 
Melindroso

Não confiável
Não emotivo
Não cooperativo 
Não razoável 
Não sabe ouvir
Não confiável 
Não sabe aprender
Nervoso 
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Odioso
Orgulhoso Obstinado

Passivo 
Perfeccionista 
Possessivo
Pretensioso 
Preconceituoso 
Profano

Ressentido
Rude  
Rígido demais 
Rebelde c/ autoridade

Sarcástico 
Sem compaixão 
Sem moderação 
Subjetivo demais 
Submisso demais 
Supersensível

Teimoso 

Vanglorioso
Vacilante

Workaholic 

E assim vai... 

Em algum lugar dentro desta lista de hábitos bem conhecidos você poderá 
reconhecer algumas de suas próprias fraquezas e como o apóstolo Paulo, 
compreendeu que apesar de suas boas intenções e melhores esforços somente 
aparecem seus piores defeitos(Romanos 7:15-25).

Talvez você seja uma das daquelas pessoas muito preciosas para Deus que já 
recebeu e se alegrou com as boas novas para os pecadores sem esperança, mas 
nunca entendeu bem as constantes boas novas para os santos sem esperança. Seu 
desespero logo se tornará em deleite quando diariamente você se apropriar do poder 
liberado na Cruz libertando você de seu ego fraco e decaído, e assim uma vez salvo 
sua vida vai sendo substituída pela vida do Cristo ressuscitado (Gálatas 2:20).

Ficando firme em sua fé, na sabedoria de sua palavra, o Espírito Santo 
transferirá a santidade de Jesus para as suas fraquezas. Isto é mais que ter vida é ter 
vida abundante como Ele mesmo prometeu (João 10:10). Descanse na certeza que o 
coração de Deus responderá a sua urgente necessidade. 
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Vivendo e caminhando no Espírito, sua experiência de mediocridade espiritual 
em breve se transformará numa aventura sem precedentes. Mesmo sob pressão você 
verá quanto é fácil manifestar amor, alegria, paz, longanimidade, fidelidade, bondade, 
misericórdia, brandura e autocontrole. (Gálatas 5:22-23). 
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3. CRENTES COM BOTAS DE CHUMBO

Quando a carne está ativa, não crucificada, você não tem condições de andar no 
Espírito mais que correr 01 quilômetro em 04 minutos usando botas de chumbo. Muitos 
são nascidos de novo, mas são incapazes de andar no Espírito. A igreja de Corinto não 
tinha falta de dons espirituais (1 Cor.1;5-7, mas Paulo os repreendeu por serem 
carnais! Também eram culpados de imoralidade sexual, cismas e um egoísmo 
grandioso até na mesa do Senhor. ( 1 Cor. 3;1-4). Estes três fatos eram óbvias 
manifestações da carne - inimigos mortais da vida no Espírito( Gálatas 5:16-21).

O próprio apóstolo Paulo sofreu do mesmo problema quando tentava na força da 
carne guardar a Lei (Romanos 7). Não sabemos quanto tempo ele lutou para encontrar 
a resposta, mas quando encontrou tornou-se o apóstolo da libertação. Ele criou uma 
trilha da derrota de Romanos 7 para a gloriosa liberdade de Romanos 8;1-4, o 
endereço permanente de tantos crentes é Romanos 7- e até os pastores sabem o é 
que viver ali. Esta triste experiência deve durar apenas um período curto, uma fase 
passageira no desenvolvimento cristão. Não deve ser mais que uma temporária 
exposição à fraqueza e feiúra do velho homem, o velho ‘eu’.

Você reconhece quando sua vida não está totalmente dominada pelo Espírito de 
Cristo ( Romanos 8:2), ou como você explicará a operação de uma natureza que está 
longe de se parecer com Cristo? Se há uma luta para que o fruto do Espírito se 
manifeste, você ainda não descobriu o segredo! Com freqüência, apesar de seus 
esforços ‘Ora as obras da carne são manifestas’ (Gálatas 5:19). 

Não somente luxúria, mas também exagero e mentira, arrogante, abrasivo, 
agressivo, propenso ao mau humor, sem misericórdia e louco por poder. Ela rosna, 
retruca e põe os olhos facilmente no sucesso dos outros. O velho eu é briguento, 
metido, frio e crítico. Outra evidência do velho eu é a rapidez que põe a culpa nos 
outros, mas lento em admitir a própria responsabilidade de seus erros. É impaciente, 
impetuoso e indiferente à dor dos outros; fica emburrado, escarnece e sempre se 
chafurda em autopiedade. É desconfiado, maroto, cheio de sarcasmo. Injusto, não-
confiável, não-perdoador, implacável em achar defeito nos outros mesmo que precise 
de um rastelo e microscópio para fazer seu trabalho sujo. Ad Infinitum- ad nauseam! 

Estas são algumas obras da carne, algumas atitudes não cristãs que se 
manifestam especialmente sob pressão! Nenhuma quantidade de disciplina, dedicação 
ou sublimação impedirão seu aparecimento. Dia após dia, anos após ano, a luta 
continuará - mas será uma derrota após a outra! Se você freqüenta uma igreja, quase 
sempre sem saber bem o que fazer, se tem lutado para manifestar ‘o amor, o gozo, a 
paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio 
próprio; contra estas coisas não há lei.’ (Gálatas 5:22), o menor dos problemas expõe 
quão rasa é sua experiência com Deus. Logo você ficará tão cansado que não 
conseguirá nem cantar ou sorrir - muito menos atender alguém necessitado! 

Sobre ‘carne’ como salienta Watchman Lee em The normal Christian Life o EU e 
a Carne estão intimamente ligados. 

19



Autoconsciência, autojustificação, autoimportância, autocomiseração, 
autopiedade, autoglorificação, autoexaltação- são em outras palavras –“CARNE”. 
Alguns cristãos estão em petição de miséria, simplesmente pela teimosa atitude de não 
permitir que Jesus Cristo seja o Senhor de suas vidas. Como os filhos de Israel, se 
rebelam, murmuram, se recusam a crer nas promessas de Deus. Toda sua vida se 
resume a andar em círculos até o dia de sua morte (Hebreus 3:7-19). Tudo e todos são 
responsabilizados. 

Um dia é o diabo, noutro é o pastor! Alguns culpam seus parentes, outros até 
mesmo culpam a Deus! Sempre em círculos descendentes cheios de 
descontentamento até morrer. Algumas igrejas são assombradas por eles antes de sua 
partida! Tristemente, a grande maioria do povo de Deus fracassa em encontrar 
libertação simplesmente porque não conhece os métodos de Deus para sair deste 
dilema! Como andar no Espírito para que não você não cumpra os desejos da 
carne(Gálatas 5:16)?

Você deve reconhecer que o velho homem, o Adão natural, que faz com que 
andemos na carne é tão podre, abominável, iníquo, que havia apenas uma coisa que 
Deus poderia fazer com Ele - matá-lo! Isto foi exatamente o que Ele fez quando Jesus 
foi crucificado; sua morte não somente nos libertou de nossos pecados, mas também 
de nosso velho ego. Mas você sabia disso? Saber é o primeiro passo para libertação! 
‘Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do 
pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado.’ (Romanos 6:6). 

A fé deve levar em conta este constante mortificar do pecado que dominou a 
vida do EU. Jesus não apenas levou seus pecados na cruz (1 Pedro 2:24) mas levou 
sua natureza pecaminosa também. Saber que Cristo morreu por você é maravilhoso ( 1 
Coríntios 15-1-3) mas quando lhe é revelado que você morreu em Cristo 
( Colossenses 3:3) é ainda mais maravilhoso! Aceite a sentença de morte de Deus 
sobre seu velho EU! Concorde que todos os seus próprios esforços são inúteis e não 
representam fé. ( Romanos 6:6-11). 

Assuma esta posição de fé diariamente. Aplique a palavra de Deus 
continuamente em sua vida até que a poderosa dinâmica da Cruz destrua o poder do 
pecado dentro de você, então a obra de mortificação da carne será mais fácil. 
(Colossenses 3:5). Assim também como seus esforços de conformar-se à imagem de 
Cristo. ( Romanos 8:29). 

Seu batismo inicial em sua morte e ressurreição para andar em novidade de vida 
deve ser constantemente apropriado! (Romanos 6:1-13). Diariamente receba a vida 
de Sua ressurreição em sua personalidade rendida (Romanos 6:12-13). Você 
descobrirá que Sua cruz destrói cada pensamento, ação ou reação negativa e a vida 
de Cristo proporcionará pensamentos, emoções e reações positivas, resultando em 
poder e paz para caminhar em vitória contínua. A vida no Espírito jamais colocará você 
numa posição de impecabilidade mas dará a você poder para escolher não pecar!

Ao agarrar este segredo glorioso a vida de Jesus emergirá de maneiras 
maravilhosas e belas. Seu ego carnal sob controle não é seu verdadeiro EU. 
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Somente quando Jesus Cristo domina toda sua personalidade, seu verdadeiro 
Eu aparece para surpreendê-lo e maravilhar até aqueles seus mais queridos amigos 
convivem com você. A fé que proporciona esta vida incrível é um tipo de fé divina - A fé 
proclamadora! Jesus prometeu claramente em Marcos 11:20-35 que pela fé 
proclamadora você removerá montanhas. 

Sature-se destas poderosas promessas então as peça confessando-as 
verbalmente! Diariamente você deve se apropriar deste grande segredo para que você 
possa ser ‘ser salvo por sua vida’ (Romanos 5:10). Jesus disse que você deve (João 
6:53). Se quiser Sua vida esteja em você continuamente assimilando-O como pão da 
vida, não somente um dia da semana, mas todos os dias! ‘Tolice’, diz o homem 
natural (1 Coríntios 2: 1-8). ‘Ilógico’ diz o filósofo ( Colossenses 2:8). ‘Heresia’ diz o 
judeu do sinédrio (1 Coríntios 1:23).

 ‘Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem; mas para 
nós, que somos salvos, é o poder de Deus’ (1 Coríntios 1:18,25).

‘A ‘loucura’ de Deus e a pregação da cruz contêm a sabedoria escondida de 
Deus, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus 
preordenou antes dos séculos para nossa glória; a qual nenhum dos príncipes deste 
mundo compreendeu; porque se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o 
Senhor da glória.’ (1 Coríntios 2:7,8)

Se você busca perdão para seus pecados então você deve ir à cruz (1 João1:9). 
Se você precisa de poder para quebrar o poder dos prazeres do mundo deve também ir 
à cruz (Gálatas 6:14). Se precisa de autoridade para silenciar satanás, habilidade para 
resistí-lo, sua palavra de vitória é “a vitória de Sua Cruz”( Apocalipse 12:11). Da mesma 
forma quando anseia por libertação do velho eu, e pela natureza de Cristo liberada em 
você deve ir a cruz ( Romanos 6:6). Ao ir à cruz queremos dizer confiar no Espírito 
santo para nos liderar na realidade de todos seus benefícios. 

As armas de nossa batalha não são carnais, mas são poderosas em Deus para 
destruir as fortalezas espirituais( 2 Coríntios 10:4). São poderosas para derrotar ‘a 
carne, o mundo, e o diabo’. A fé requer a Palavra, a fé fala da Palavra, que é ‘a espada 
do Espírito’ (Efésios 6:17) e o poder do pecado, satanás e o ego são desarmados. O 
poder da cruz de Cristo está disponível para salvar em cada situação. 

Deus em sua sabedoria deu a você sua justiça - Em Jesus você é perdoado e 
aceito; santificação – em Jesus você é qualificado para se engajar em atividades 
santas; e a redenção – em Jesus você receberá total libertação de satanás (1 Cor. 
1:29-31). Jamais viva outro dia de sua vida sem se apropriar tanto do poder de sua 
Cruz quanto do poder de Sua vida! 

Não permita que satanás distraia ou desanime você, mas tenha uma 
determinação pétrea de possuir esta contínua vida de vitória. Quando Sua vida 
começar a substituir a sua, você vai perguntar: “vou continuar a me sentir magoado 
quando as pessoas me magoarem?” Sim, mas você não retaliará. ‘Ainda me sentirei 
tentado pelo pecado?’ Sim, mas você terá o poder para superá-lo! ‘Ainda me sentirei 
em pânico, ansioso ou com medo?’ 
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Sim, mas por pouco tempo. Enquanto silenciosamente você confessa sua fé em 
Jesus para ajudá-lo em seus medos logo eles desaparecerão! 

‘Será que minhas emoções feridas, meus nervos em frangalhos, minhas feridas 
físicas começarão a ser curadas?’ Certamente! (Romanos 8:11) Enquanto sua vida é 
liberta de todas as reações negativas e inundada com a poderosa e vitoriosa vida de 
Cristo, a saúde fluirá para dentro de cada parte de seu ser. A vitória da vida de Cristo 
será transferida para a sua (Isaías 53:11). Por suas pisaduras somos sarados – mesmo 
que leve um tempo para que isto aconteça( Isaías 53:15). Não há ferimento, nenhuma 
ferida, nenhuma dor que não possa ser sarada ao se aplicar o ‘bálsamo de Gileade’ 
(Jeremias 8:22).

Libere sua fé, considere o fato que seu eu está crucificado. Receba a vida de 
ressurreição em Cristo, e finalmente resista aos esforços satanás para impedi-lo de 
caminhar no Espírito. Não há porque adiar a ação do Espírito Santo, uma vez que você 
entendeu que Ele já decretou uma sentença de morte ao seu velho Eu e libera a vida 
da ressurreição em seu Espírito. Simplesmente firme sua fé e Ele lhe conduzirá para a 
realidade que a Palavra de Deus já prometeu. 

Tão certo quanto o dia segue a noite, ‘o conhecimento do Espírito’ substituirá 
todas as outras formas de conhecimento. Não permita que seus sentimentos o 
enganem para que você abandone estas verdades eternas. Quando este milagre 
maravilhoso acontecer seu espírito encontrará um sentimento gostoso de ânimo e 
sustentação, poder interior e paz indescritível. Seu esforço por entrar neste descanso 
será bem recompensado - mas agora você deve aprender os segredos de como liberar 
isto para os outros. 
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4. CHEIOS DO ESPIRITO MAS BLOQUEADOS

É possível sermos cheios do Espírito, mas ao mesmo tempo estarmos frustrados 
por não podermos passar isto para os outros. Isto acontece porque caímos na 
armadilha satânica que consegue bloquear nossa mente e assim evitar o brotar 
vigoroso do Espírito Santo. ‘Mas já está próximo o fim de todas as coisas; portanto 
sede sóbrios e vigiai em oração’ (1 Pedro 4:7).

Embora nossos padrões de pensamento possam ser influenciados de muitas 
formas e por uma multiplicidade de meios, ajudará se considerarmos as três áreas 
principais áreas que precisamos estar atentos. O objetivo principal de satanás é criar 
confusão e distração, portanto não devemos ser ‘ignorantes as suas maquinações ( 2 
Cor 2:11). Devemos usar nossas armas espirituais para derrotar suas táticas, pois 
argumentos carnais não funcionam nesta guerra. (2 Coríntios 10:4).

A primeira área que precisamos vigiar é a dos assuntos diários que exigem 
nossa atenção, as tarefas imediatas e responsabilidades que nos envolvem, tais como 
trabalho, família e lazer. O perigo aqui é permitirmos que estas coisas dominem 
totalmente nossos pensamentos. Jesus faz referência aos ‘cuidados do mundo’ que 
sufocam a palavra( Marcos 4:19), não dando frutos( Mateus 13:22). Satanás buscará 
bloquear nossas mentes mesmo com as coisas mais necessárias e legítimas. Também 
nos provocará constante batalha em nossos relacionamentos enquanto sentimos que 
devemos fazer valer ou defender nossos direitos. 

Ele está constantemente trabalhando para promover sórdidas disputas 
domésticas ou em nosso ambiente de trabalho. Tristemente até na igreja tentamos 
resolver as coisas de nossa maneira mesmo quando isto traz inveja amargosa e lutas. 
Esta ‘sabedoria’ é espúria e triste e resulta em tristeza e toda obra do maligno (Tiago 
3:15-16). Tudo isto contrasta violentamente com a sabedoria que traz uma colheita de 
paz(Tiago 3: 17-18). Como então lidarmos com isto? 

Não há melhor maneira de começar um dia ocupado que passando alguns 
minutos silenciosos na presença de Deus. Como Maria, devemos nos sentar aos pés 
de Jesus, ouvir suas palavras e olhar para seu rosto.(Lucas 10;42). Então enquanto 
encararmos as atividades diárias elas dificilmente nos distrairão. As atividades do dia 
serão desempenhadas mais eficientemente se não negligenciarmos nossa comunhão 
com Ele. Não há dúvidas que irradiaremos uma calma incomparável e confiança ao 
emergirmos de Sua presença. 

Eventualmente, um verso ou texto que invade nossa mente pode ser do Espírito 
Santo nos alertando para uma situação que ainda virá a acontecer. Se possível, 
devemos organizar nossas atividades diárias e ter um plano de ação diário para não 
apenas economizar tempo mas conservar força, evitando duplicação de esforço. Este 
primeiro canal para mente, embora ocupado, não deve estar bloqueado! À medida 
que o mantemos limpo, a vida de Jesus será capaz de fluir desimpedida, nos 
capacitando não somente de carregar nossos fardos mas também os dos outros( 
Gálatas 6:2). 
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A segunda área que satanás tenta entrar violentamente é em nossos 
pensamentos e assim ficamos confusos e perturbados. Em momentos como estes se 
sabe de cristãos que chegaram bem perto de um ataque nervoso! Se seguirmos cada 
‘orientação’ sem cuidadosamente orarmos checando isto, podemos cair na tentação de 
ouvir a voz do estranho! Se falharmos no discernimento nesta área, estaremos 
falhando em ouvir a voz do Bom Pastor (João 10:15). Como então reconheceremos 
nosso inimigo? Podemos reconhecê-lo pelo tom de sua voz, as táticas que ele usa e 
finalmente aquelas palavras que tem efeito sobre nossos espíritos. O inimigo será 
agressivo buscando levá-lo a fazer coisas não racionais mesmo que tenha que usar a 
Palavra fora de contexto (Mateus 4:6). 

Ele vai acusá-lo, alegando que ir a igreja, ler a Bíblia ou mesmo dedicar-se à 
oração é pura hipocrisia (Apocalipse 12:11). Ele criará ansiedade continuamente lhe 
atormentar, sugerindo muitas dúvidas que lhe trarão desconforto, stress e 
intranqüilidade. Sim esteja a postos contra a provocação, perturbação e voz acusadora 
do estranho. Não dê atenção à voz daquele que está mais para açougueiro que para 
pastor. Quaisquer que sejam as táticas satânicas mesmo que você não tenha muita 
certeza, não fique passivo! Como Jesus, você deve resistir ativamente (Lucas 4:8). 

Não discuta, mas use a Palavra de Deus como espada (Efésios 6;17). Lembre-
se que ele já está derrotado.(1 João 3:8); que você está em Cristo que o conquistou! 
(Colossenses 3:3); e que nada poderá separar você de seu amor!(Romanos 8:35-39). 
Diga ao inimigo que amor de Deus por você não se baseia em sua performance –mas 
na perfeição do amor de Cristo por você (Efésios 1:6). Lembre-o do julgamento 
vindouro e da condenação final (Apocalipse 20:10).

Fale em alta voz sua confissão de fé. Diga “Eu escolhi ouvir apenas a voz de 
meu Pastor. Eu silencio cada interferência do estranho, por todo poder do 
calvário, eu o resisto!” Se achar que precisa de mais ajuda, arrume outros para o 
sustentarem em oração, mas lembre-se, você deve resistir ativa e constantemente – 
você não deve esperar que os outros lutem sozinhos. 

Agora chegamos a terceira área que devemos guardar e a razão de toda esta 
atividade satânica. Isto é para distrair a atrair sua atenção da suave voz de seu Pastor. 
(João 10:3-4). Em contraste direto à voz dura e exigente de satanás, a voz de Jesus é 
muito doce e cheia de amor e o perigo maior é que você a ignore totalmente!

Depois de silenciado energicamente toda perturbação, aprenda a responder à 
insistente voz do Pastor. Você será levado aos verdes pastos, descansar em Suas 
águas tranqüilas. Sua presença confortará você e guiará em cada circunstância difícil e 
obscura. Não temereis mal algum (Salmo 23:1), ‘verdes pastos’, (v.2), águas 
tranqüilas’(v.2), ‘refrigera minha alma’(v.3), confiança em Sua mão orientadora(v.3), e 
completa paz de mente(v.4). 

Assim seguiremos cada pensamento que Ele está tentando nos incutir 
obedecendo sem questionar ou sem conferir com as Escrituras? Claro que não. Mas se 
a comunicação preenche nossas circunstâncias como a chave se encaixa na fechadura 
se harmonizando com os princípios bíblicos, assim a fé deve gentilmente girar a chave 
e obedecer à palavra. 
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Mas deve-se ter cautela, tome cuidado para não forçar a chave nem puxar muito 
bruscamente, pois quando Deus abre a porta de uma orientação ela abre com 
dobradiças bem azeitadas, e nenhum homem pode fechá-la em seu rosto (Apocalipse 
3:8). Assim Jesus caminhou em comunhão diária com seu Pai, sempre alerta e ouvindo 
a voz interior. 

Ele disse: ‘Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma; como ouço, assim 
julgo; e o meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade 
daquele que me enviou’ (João 5:30).

Ao vivermos no Espírito seremos cada vez mais ‘todos os que são guiados pelo 
Espírito de Deus’ (Romanos 8:14); filhos que se tornaram livres da escravidão de 
satanás para viverem esta liberdade para Jesus! No entanto, se seu caminhar lhe traz 
um sentimento de desconforto no espírito, então em oração verifique sua posição. É 
também aconselhável compartilhar seu discernimento com irmãos cheios do Espírito 
Santo, irmãos de oração que também o apoiarão e confirmarão em seu passo de fé. 
Deus jamais o repreenderá por querer certificar-se( Tiago1:5). 

Também nunca se esqueça que Jesus prometeu que quem o seguir, seja quem 
for ‘quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida’(João 
8:12). A palavra de Deus sempre trará luz ao seu problema. A luz não somente trará 
confiança, mas elevará seu espírito. Assim obedecendo à luz e com o espírito elevado, 
você experimentará uma liberdade surpreendente!

Ande no Espírito, tendo sua mente livre dos empecilhos satânicos e abra para 
Cristo e não demorará muito para que você seja agradavelmente surpreendido pelas 
maneiras maravilhosas que Ele ministrará através de você. 

Agora para ter a completude do Espírito, adicione liberdade de mente, mas 
ainda há outra barreira que precisa ser reconhecida e removida.
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5. CONTROLANDO AS EMOÇÕES

Cheio do Espírito, mente liberta, mas ainda resta o problema final de manter 
suas emoções em equilíbrio. O conselho de Deus para seu povo é “Pois assim diz o 
Senhor Deus, o Santo de Israel: ‘no sossego e na confiança estará a vossa força.’ 
(Isaías 30:15), mas se desarmado, seu humor pode flutuar fazendo que sua vida seja 
uma montanha russa! A primeira linha de ataque de satanás sobre suas emoções é 
leva-lo à depressão! Ele vai usar pessoas, problemas e pressões para criar obstáculos 
a liberação do Espírito Santo. Se você não agir imediatamente para remediar a 
situação não demorará muito e você estará mergulhado em autopiedade, introspecção 
mórbida e fisicamente debilitado. Que ação é necessária? 

Abra todo seu ser para o Espírito Santo para que qualquer área que você o 
tenha agravado (Efésios 4:30) possa ser exposta e corrigida (Salmos 139:23-24). Uma 
das causas mais prolíficas da depressão é não saber lidar com as ofensas - mas 
lembre-se, o princípio da correção plena ensinada por Jesus, é localizar o foco de 
discórdia o tanto quanto possível. Anunciá-lo na igreja é o último recurso, não o 
primeiro! (Mateus 18:15-17).

Depois do arrependimento, confissão e retificação de qualquer erro, ainda 
permanece a sensação de intranqüilidade, pode ser a falsa culpa. O sangue de Jesus 
Cristo, Filho de Deus, não pode lavar culpa imaginária (1 João 1:9) mas pode silenciar 
as acusações de satanás enquanto você declara sua fé na vitória de Jesus 
( Apocalipse 12:10-11). 

O perigo de estar
para ‘baixo’

Euforia

Isaías 30:15

Pois assim diz o Senhor Deus, 
o Santo de Israel: Voltando e 
descansando, sereis salvos; 
no sossego e na confiança

estará a vossa força...

Depressão

O perigo de estar 
para ‘cima’
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Busque assim o conselho e confirmação de irmãos mais experientes que o 
ajudarão a resistir agressivamente aos espíritos opressores que exploram tais 
sentimentos de dúvida e incerteza. Agora enquanto cada ato de obediência traz a 
aprovação (atos 5:32), você precisará levar adiante alguns passos para quebrar a 
depressão. Louvor é como dinamite! Ele desmoraliza todos os espíritos de oposição 
e limpa a atmosfera sobre você. Ele torna sua própria alma boa (Salmo149) e Deus se 
deleita em ouvir e responder ao Seu povo louvando( 2 Crônicas 20: 22-25).

A adoração opera maravilhas! Quando você glorifica a Deus você se torna 
melhor. O louvor é o coração humano perdendo-se a si mesmo no amor por Deus, mas 
desconhece que todo a glória dada a Ele é então refletida sobre o doador( 2 Cor. 3: 7-
18). 

Confessando sua fé – você moverá montanhas! Jesus disse ‘Tenha fé em 
Deus’ (Marcos 11:22). O tipo de fé em Deus é a fé proclamadora. Jesus disse em três 
ocasiões no verso 23 que possuiríamos aquilo que confessássemos!

Diga a sua alma “Espera em Deus” (Salmo 42: 5,11), então levante-se e 
continue a andar. Ignore seus sentimentos e lute pela sua tranqüilidade e confiança 
(Isaías 30:15). Mas agora fique alerta para a segunda linha de ataque satânico. O 
perigo de estar para ‘cima’! Disse perigo porque logo que satanás perceber que você 
está sendo bem sucedido ele rapidamente tira toda pressão de você e astutamente 
procurará excitá-lo e exultá-lo até que você se torne eufórico! 

Os sinais de aviso são variados, mas principalmente riso excessivo e gracejos 
tolos (Efésios 5:4) ao invés de sinceridade e seriedade. (Tito 2 6-8). Divertir-se é bom – 
mas uma conversa irreverente e frívola pode ser perigosa e mal interpretada( Romanos 
16:18).

Não agindo rapidamente para corrigir isto, muitas experiências prejudiciais 
podem se multiplicar. Quando um cristão fica eufórico ele pode facilmente sentir-se 
‘chamado’ para o campo missionário, ou ‘evangelismo’ de tempo integral, sai do 
emprego e vai viver pela fé, interrompem a medicação sem autorização ou se casam 
às pressas. 

Dá até para encher um livro com estes trágicos enganos e memórias dolorosas 
vividas por crentes sinceros que foram enganados por satanás. Ele é especialista em 
aumentar e explorar estes picos emocionais. Uma vez reconhecendo estas variações 
de humor, imediatamente acalme-se para agir sensata e sobriamente. Use o elevar de 
seu humor e canalize-o para fins positivos. Aprenda a ser cheio do Espírito, mas não se 
embriague do Espírito! 

Sim, sabemos que podemos apreciar as maravilhas de Atos 2: 12-21. Neutralize 
a euforia e excitação pontuando algumas das dificuldades e desafios que você 
negligenciou e evitou. Viva na área do máximo de força e segurança, onde suas 
emoções são calmas e controladas. Poder sob controle é poder real - poder em 
segurança. Ser cheio do Espírito, ter uma mente clara e suas emoções em equilíbrio é 
permitir o fluir do rio do que Jesus mencionou( João 7:38) na sede da necessidade do 
deserto humano. A obra de Deus não tem limites. Trabalhamos, mas numa posição de 
descanso( Hebreus 4:9-10). 
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Atos de misericórdia, ministérios de amor e cuidado brotam no seio do povo de 
Deus. Eles não precisam ser empurrados, somente dirigidos! Os anos de fome estão 
esquecidos e o deserto da necessidade se torna um jardim de fartura (Isaías 35). Os 
resgatados do Senhor voltam a Sião com canções e uma alegria eterna que está sobre 
eles. Eles já obtiveram alegria e felicidade; tristeza e suspiros já passaram. Atraído pelo 
amor de Deus, o incrédulo questiona e logo se alegra na bondade de Deus. 

O idoso amavelmente se adapta às perturbações causadas pelos felizes jovens. 
O jovem respeita e cuida dos idosos. Mesmo as crianças são afetadas quando a 
presença de Jesus é liberada entre seu povo. O inverno já passou, a chuva acabou e 
se foi. As flores aparecem na terra, o tempo de cantar dos pássaros chegou e a voz do 
sabiá se ouve nos campos. 

A figueira brota seus figos, as vinhas com suas uvas estão exalando. Jesus está 
entre seu povo que diz : ‘Pois eis que já passou o inverno; a chuva cessou, e se foi;

Aparecem as flores na terra; já chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da 
rola ouve-se em nossa terra. A figueira começa a dar os seus primeiros figos; as vides 
estão em flor e exalam o seu aroma. Levanta-te, amada minha, formosa minha, e 
vem.’(Cânticos 2: 11-13)

Sim! Vale a pena aprender a andar em Espírito, mantendo sua mente livre dos 
bloqueios, guardando suas emoções de variações bruscas de humor. O rio do Espírito 
é capaz de fluir de seu interior satisfazendo a sede desesperada dos outros.(João 
7:38).

Agora veremos um aviso sobre os perigos, dificuldades e prazeres que podem 
distrair você! 
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6. DIFICULDADES, PERIGOS E PRAZERES.

Sim, temos que enfrentar algumas dificuldades e perigos de que se guardar 
mas, uma vez vencendo-os, os prazeres são imensos! Viver no Espírito pode ser 
comparado a energia que move um grande e pesado cata-vento. Inicialmente parece 
difícil qualquer movimento, mas se você insistir haverá um aumento de força, gerando 
poder e movimento circular exigindo apenas um mínimo de esforço somente para 
manter o movimento. 

Assim, tome cuidado nos momentos iniciais das dificuldades e não desanime, 
não seja enganado pensando que funciona com todo mundo menos com você! À 
medida que o Espírito Santo vai enchendo sua vida, seu mundo, seu trabalho, seu 
esporte, seu casamento, tudo vai perdendo stress, por que você vai bem com Deus. 
Cada momento torna-se espontâneo quando se vive para Deus; isto é o que a Bíblia 
chama de descansar e o que Jesus oferece àquele que está ‘cansado e oprimido’ com 
as pressões da vida (Mateus 11:28).

Ao se apropriar diariamente, pela fé, da morte de Cristo, todo pensamento 
negativo, reação e emoção serão superadas (Romanos 6:1-10). Ao abrir continuamente 
todo seu ser e render-se totalmente a Jesus, todas as reações positivas de Seus 
pensamentos e emoções de Sua personalidade dinâmica serão liberadas em 
você!(Romanos 6:11-23). Mas atenção! Se você é uma pessoa objetiva pouco sensível 
às emoções, é muito provável que a liberação da vida de Cristo seja imediata, tão 
arrebatadora que há o perigo inverso da euforia e excitação excessiva!

Mas se você é uma pessoa subjetiva propensa a ‘pensar com seu botões’, 
carregando as marcas da rejeição na infância e uma passado de circunstâncias 
dolorosas, a possibilidade de tornar-se desanimado é grande. O monitoramento 
introspectivo de seu lento progresso somente impedirá a liberação da vida de Cristo e 
se não se tomar cuidado, você vai ficar deprimido!

Lembre-se também que satanás está relutante em perder tal apoio em sua vida. 
Aqueles que caminham na carne são fáceis de cair, assim ele tentará adiar, distrair, 
desanimar, e fazer de tudo para diluir sua fé. Já vimos o bastante de como começar. 
Vamos olhar agora para os perigos de andar no Espírito. Aqui estão alguns perigos. Ao 
se libertar progressivamente do velho EU, há uma consciência crescente da liberação 
da vida de Jesus no novo EU, fique alerta, pois erros podem prejudicar seu equilíbrio 
espiritual.

• Cuidado ao usar seu novo poder e começar a querer ter alguma vantagem 

sobre os outros que ainda não descobriram o segredo que você descobriu. 
Tentar obter tal ‘vantagem’ sobre os outros apenas ressuscitará a velha 
natureza, apesar de toda sua fé.

• Cuidado para não ressuscitar o velho EU. Não entre em pânico! Olhe a situação 

de frente e declare sua fé; ‘Isto é parte de meu velho eu e me recuso a permitir 
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que ele volte, -Jesus, neste momento substitua minha falha com Sua vida.” Sua 
morte em Cristo é fato( Colossenses 3:1-4), não permita que falhas ou 
sentimentos minem sua fé, mesmo que você venha a falhar, permaneça neste 
fato inalterável. 

• Cuidado para não abaixar a guarda, pois agora estará cercado por inimigos 

sutis que procurarão algum tipo de apoio. Um crente cheio do Espírito nunca 
poderá ficar possuído, mas espíritos poderosos poderão incomodar! Eles 
rapidamente explorarão uma atitude descuidada e tola, ‘Irai-vos, e não pequeis; 
não se ponha o sol sobre a vossa ira’(Efésios 4:26), ‘nem deis lugar ao Diabo.’

• (Efésios 4:27) Se você reconhecer seu erro, arrepender-se, e rapidamente 

retomar os pés no chão no nome de Jesus!

• Cuidado ao tocar Sua glória ou achar que você tem algum crédito no fluir de 

Sua vida através de seus membros em rendição. Romanos 6:13: a única razão 
para regozijar é o triunfo de sua Cruz (1 Coríntios 2:2). Sua única glória é o 
Senhor. (1 Coríntios 1:31). 

• Cuidado ao se envolver com batalha espiritual de qualquer forma a não ser que 

você esteja ‘Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.’ 
(Efésios 6:10). A melhor armadura do mundo será inútil se o caráter do homem 
dentro dela for suspeito! O único capaz de conquistar satanás e suas hostes não 
é você – mas Cristo dentro de você! 

• Cuidado para não abusar da segurança e autoridade da vida de Jesus dentro 

de você para alcançar postos ou posições. Agora você pode sofrer sem gritar ou 
contorcer-se com a disposição de um cordeiro que há de se manifestar como 
Jesus.( Isaías 53:7).

• Vamos agora considerar alguns prazeres especiais. Silenciosamente confesse 

sua confiança no poder da Cruz. Cite a afirmação superlativa de Paulo 
confirmando sua fé: ‘Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas 
Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no filho de 
Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim.’ (Gálatas 2:20)

• Simplesmente espere a morte de seu velho ego, e seu novo eu emergirá! A fé 

tornará real o fato que você morreu com Cristo (Romanos 6:6). Seu falso eu 
desaparecerá e seu verdadeiro eu surgirá(Gálatas 2:20). O fato de você ter 
morrido em Cristo não apenas satisfará as exigências da lei, (Romanos 7:4) mas 
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tornará o pecado tão inoperante que você poderá desfrutar do prazer de 
escolher não obedecê-lo(Romanos 6:12-13). Desligando o velho homem e 
ligando o novo homem tudo será mais fácil (Efésios 4: 20-24). Quando Cristo 
dominar sua personalidade inteira então seus parentes, amigos e conhecidos 
conhecerão seu verdadeiro Eu!

• Um ministro ungido de Cristo nunca tem falta de revelação e inspiração tanto 

para abençoar quanto para alcançar os pecadores.

• Um marido cheio de Cristo é uma surpresa agradável para a esposa que luta 
para ser submissa e ajudadora.( Efésios 5:22).

• Uma esposa cujas forças vêm de Cristo é surpreendentemente bela e brilhante, 
o marido considera fácil amá-la como Cristo amou a igreja. (Efésios 5:25).

• Um adolescente motivado por Cristo é tão respeitoso e obediente à autoridade 
paterna que não há necessidade de restrições. (Efésios 6:1-3)

• Um trabalhador inspirado por Cristo é tão diligente de seus deveres que o 
empregador não precisa pressionar por uma performance melhor. (Efésios 6: 5-
8).

• Um empregador liderado por Cristo será mais atencioso e menos motivado pelo 
lucro proporcionando melhores condições de trabalho e menos conflitos. 

• Um membro da igreja ativo em Cristo é tão fiel que busca toda e qualquer 
oportunidade para amar o povo de Deus, para que a igreja não possa falhar em 
sua edificação. 

Cristo neles (Colossesses 1:27) já não mais restrito nem limitado. As barreiras 
do velho eu sendo removidas. Jesus neles agora liberado através deles. O cristão 
chega a um relacionamento perfeito com Cristo, pronto e capaz para se manifestar em 
glória(Colossenses 1:28). Sim! Há dificuldades iniciais, alguns perigos iniciais a evitar, 
mas as alegrias são tremendas! Agora aprenda a andar no Espírito. Andar envolve 
movimento, ação e propósito de direção. Todos os ensinos doutrinários na Palavra de 
Deus são intensamente práticos e como uma caminhada normal, o tempo todo você 
tem um pé firme no chão e o outro no ar!

Muitos e variados são os estranhos conceitos e loucas noções de se ‘caminhar 
no Espírito’ mas a Palavra de Deus é muito clara neste ponto(Gálatas 5:16). Quando 
você é motivado pelo Espírito Santo, sua vida é intensamente prática. Você vive 
responsavelmente e se mantêm e contato com a realidade. Alguns cristãos nos 
lembram balões de gás. 

Flutuam de igreja em igreja, sem paradeiro, fazendo sua vontade. Sua atividade 
é tão irreal e sem compromisso com ninguém, que eles passam todo o tempo fazendo 
exatamente nada! Se disciplina é reforçada ou dedicação exigida, há um tremendo 
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escape de gás, um tipo de barulho ruidoso e mais uma vez desaparecem no 
isolamento, mas tristemente, somente para se re-inflar e voltarem com mais gás!

Se sua teologia não produz “fazer-logia” é apenas ‘infantologia’. Alguns 
imaginam que fazer a vontade de Deus é se evadir das responsabilidades. O fato é 
que, se seu caminhar com Deus não o torna um melhor trabalhador, um membro mais 
ativo na igreja, um marido diligente e amável, uma esposa fiel e ajudadora, é hora de 
se perguntar: “Quem está brincando com quem?”.

Caminhar no Espírito não é se arrastar quase parando, vivendo um mundo de 
sonhos ou se retirando para o conforto enganoso de uma mente passiva. É estar se 
alinhando e vivendo suas ações dentro de princípios espirituais claros. É o discipulado 
que nega a si mesmo, toma sua cruz e segue os ensinos de Jesus mesmo nos 
mínimos detalhes do dia a dia (Mateus 16:24).

De onde estes nossos amigos estranhos e maravilhosos conseguem seus 
conceitos não bíblicos, sua idéias insossas e pouco saudáveis? Se você os perguntar 
eles dirão com um sorriso e um olhar perdido: ‘Fui guiado pelo Espírito’- bobagem!

Os cristãos que vivem pelos impulsos, sem se preocupar em seguir palpites ou 
pressentimentos, sem checá-los com a Palavra de Deus são facilmente enganado por 
satanás. Pessoas assim carecem de estabilidade, e não têm orientações seguras. 
Vagam de uma experiência irreal para outra. Deus quer filhos sensatos, sadios, não 
zumbis desmiolados! Decisões loucas repentinas são especialidades de satanás! Tais 
como abandonar ou abrir mão de um emprego responsável, fugir com o parceiro de 
alguém, emigrar sem calcular as circunstâncias, mudar de igreja. Grandes decisões 
como estas raramente funcionam, sempre apressadas e contrárias ao senso comum. 
Estes arroubos de loucura devem ser bloqueados e checados submetendo-os à contra 
assinatura do Espírito Santo. 

Se um plano maior em sua vida parece levemente suspeito, submeta-o a 
autoridade da Cruz, Deus então o destruirá, ou silenciosamente despertará um 
profunda convicção do que é certo. Caminhar é uma firme, bem propositada e 
progressiva passada. Deve ser uma ação equilibrada e bela com a iluminação de cada 
passo e um caminho consistente. No início da vida cristã tínhamos um passo errático e 
irregular. Como diz o autor do hino descrevendo o início de sua vida espiritual:

Um dia pensei que andava com Jesus

Mas eu tinha grande variação de humor

Às vezes confiava, às vezes duvidava,

Às vezes alegre, às vezes triste,

Mas, oh! A paz que me dá o Salvador,

Paz que nunca antes conheci,

Pois minha vida é mais cheia de luz,

Desde o dia que nEle confiei mais.

(F.A.Brackmer)
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Caminhar no Espírito é ser livre de todos aqueles solavancos e tropeços que 
estragam nossos primeiros esforços de seguir a Jesus. Caminhar é ter os dois pés 
sincronizados num só ritmo. A vida no Espírito é similar. Requer um esforço inicial para 
vencer a gravidade e fazer com que nossos pés entrem em ação! É crer e obedecer! 
Saber e fazer! Ouvir e ir! De onde vem nossa energia para caminhar? Como é possível 
equilibrar-se entre o esforço e tranqüilidade? Em nossa própria força? – jamais! 

Jesus disse ‘Eu sou a videira; vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu 
nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer’(João 15:5), e Ele quis 
dizer nada !

O erro clássico de muitos cristãos é tentar copiar Jesus com seus próprios 
recursos limitados. Seria melhor saber o segredo de como ser um canal contínuo de 
Sua vida, aí você libera realidade (Gálatas 2:20), na fé sincera, o que conta é o 
glorioso fato de que cada fraqueza de sua personalidade que o faz mancar, cada 
deficiência que vem desde sua infância e as circunstâncias difíceis de sua vida podem 
ser substituídas pela energia de Cristo em você! (Romanos 6; Colossenses 1: 27-29).

Não cante ‘Ele caminha a meu lado’. Isto é verdade num sentido, mas pode 
levar a uma má compreensão. Melhor é cantar o hino 

Cristo vive em mim

Oh! Que grande salvação

Que Cristo vive em mim (E.L.Nathan)

‘E que consenso tem o santuário de Deus com ídolos? Pois nós somos santuário 
de Deus vivo, como Deus disse: Neles habitarei, e entre eles andarei; e eu serei o seu 
Deus e eles serão o meu povo’  (2 Coríntios 6:16)

Sem ser afetado pelo ódio ou hostilidade, Você caminhará em amor! Condições 
depressivas e desanimadoras não perturbarão sua alegria! Apesar do caos e confusão, 
Cristo em você lhe dará uma incrível calma e paz! Os homens podem se opor a você, 
satanás procurará lhe deprimir, mas você ficará, tranqüilo, pronto a manifestar a 
longanimidade. 

Apesar das reações violentas dos problemas com as pessoas e as pessoas com 
problemas, você ainda manifestará gentileza! Apesar de todos estarem cheios de 
melancolia e desespero, nada destruirá a firmeza da fé! Aquele que caminha no 
Espírito tem um caráter que se manifesta com força controlada. Não há fraqueza, só 
mansidão! A coroação final é uma vida bela e moderada, consideração e cuidado com 
os outros, evidenciada pela temperança.

Cuidado com a variação, vagando sem destino, cambaleante em todo lugar - 
apenas continue a andar! Caminhe pelas ruas da cidade e libere o Espírito de Cristo 
onde quer que vá. Seja uma revelação viva do Filho de Deus! Mas nunca se esqueça 
embora sendo você, não é você, mas Ele. (Gálatas 2:20).
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7. O HOLOCAUSTO DA REJEIÇÃO

Varrendo nossa sociedade com a força de um furacão e já entrando no século 
XXI, vem um tornado chamado rejeição. Vidas são perdidas, lares destruídos e 
famílias divididas à medida que ela chega. O dano provocado por esta calamidade 
satânica é tão profundo que abala até as raízes da personalidade. 

Ser rejeitado é ter seu reconhecimento de ser amado e apreciado negado. 
Qualquer tratamento seja hostilidade ou simplesmente uma negligência, seja um abuso 
ou alguém usar outrem para obter vantagens, é doloroso. O resultado é não se sentir 
amado e apreciado. Tal atitude de desamor e desconsideração são sementes de 
tristeza profunda que renderão uma colheita de amargura e instabilidade mental e 
emocional. O dano da rejeição é uma das maiores razões de uma atitude rebelde com 
a figura da autoridade, tais como pais, polícia e até Deus. Outra conseqüência triste é o 
aumento de crimes como assassinato, estupros e violência. 

Se uma criança não é desejada ao ser concebida fora do casamento, como 
resultado do estupro ou apenas por não ser não desejada, de uma forma não 
explicável, o feto que ainda não nasceu é capaz de ‘sentir’ a rejeição. A ordem divina é 
que todo bebêzinho deveria nascer em amor, banhado em amor e trazido para um lar 
estável e amoroso. Tristemente, isto não acontece e nos lares satanás tem inspirado 
egoísmo e proliferado sofrimento humano sobre suas vítimas. A infância e juventude 
são uma história contínua de destruição quando não há amor e abrigo amoroso. 

Ser mimado e superprotegido pode ser tão danoso quanto não se dar orientação 
firme e liberdade para se descobrir sua própria identidade. Informar uma criança que 
ela nunca foi desejada de verdade, ou dizer-lhes que você preferiria que elas tivessem 
nascido de um sexo diferente, é o mesmo enfiar-lhes uma faca no coração. Se uma 
criança chega ‘inconvenientemente’ a um casal de negócios cujo objetivo único é o 
ganho material, ou uma gravidez não planejada na meia-idade, se comunicado este 
fato, pode disparar uma reação em cadeia de uma rejeição real ou imaginária. 

Uma das formas mais arrasadoras de rejeição é fruto de violência sexual, da 
qual a maioria nunca se recupera completamente. As marcas emocionais sempre 
permanecem mesmo depois do casamento. O casamento também pode ser uma fonte 
inesgotável de contínuo sofrimento quando coisas simples como companheirismo, 
carinho e mesmo os direitos conjugais são negados (1 Coríntios 7:3-5). O divórcio é a 
forma final de rejeição no casamento. 

Sempre a dor e sofrimento que muitos acham que estão evitando agindo assim, 
vai se mostrar longe disso ao perceberem que não honraram a aliança que fizeram 
diante de Deus. Não há resposta fácil para tais circunstâncias tristes a não ser buscar a 
graça sustentadora de Deus (2 Coríntios 12:9) e certificar-se que você está se 
submetendo ao Senhorio de Cristo( Efésios 5:22-33). 

Deus já tornou bem claro que Ele não tem nenhuma criança não planejada e 
não amada em uma família, pois ‘como também nos elegeu nele antes da fundação do 
mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor’ (Efésios 1:4). 
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Sua soberania e amor cuidadoso sempre combinam problemas e prazeres de tal 
forma que todas as ‘coisas’ trabalham juntamente para o nosso bem, fazendo-nos e 
moldando-nos para sermos como Jesus (Romanos 8;28-31). Já não mais temos que 
lutar por aceitação pois fomos incondicionalmente ‘aceitos no amado’( Efésios 1:6). 
Seu amor é constante, nada menos que 100% e nunca dependente de nosso sucesso 
ou fracasso. 

Temos forças suplementares em tal abundância que somos todos capazes de 
andar em santidade ‘sem culpa diante dele’(Efésios 1:4). Porque fomos redimidos por 
seu sangue (Jesus) ‘em quem temos a redenção pelo seu sangue’(Efésios 1:7), não 
somos tão somente infinitamente preciosos para Deus, mas nossos pecados são 
perdoados e esquecidos, sepultados no mar de sua graça superlativa. 

Nada, absolutamente nada, jamais nos separará de seu amor. (Romanos 8:38-
39). Podemos descansar certos que Sua ‘sabedoria e prudência’(Efésios 1:8) é capaz 
de anular todos os planos de satanás e neutralizar o aguilhão da morte. 

Paulo disse, ‘Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será 
contra nós?’ (Romanos 8:31)

Se Deus nos aceita, que importa quem nos rejeita? É o crédito eterno de Deus - 
‘para o louvor de Sua glória’(Efésios 1:6) que nos garante que estamos e sempre 
estaremos envolvidos por seu extraordinário amor. Já não temos mais que lutar por 
Seu amor, mas a vida no Espírito torna-se um rio que corre pelo Seu irresistível Poder 
e força de sustentação. Os poetas sacros se esforçam para expressar o amor de Deus 
incondicional, eterno, altruísta ao máximo, mas o pensamento humano jamais será 
capaz de descrever toda sua grandeza.

Amado com amor eterno
Levado pela graça que ama
Soprado pelo Espírito do alto
Já aprendi que é assim
Oh! Esta paz perfeita e completa
Oh! Este transportar divino
Num amor incessável
Eu sou Dele e Ele é meu

O céu acima azul e tranqüilo
A terra cheia da mais verde grama
Algo vive em cada matiz
Os olhos sem Cristo jamais vêem
Pássaros felizes cantam
Desde que descobri 
Que Ele é meu e eu sou Dele

Coisas que antes me assustavam
Já não podem tirar meu sono,
Protegido nos braços eternos
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Descansando no seio do Senhor,
Somente de ali estar
Toda dúvida e cuidado desvanecem
Enquanto Ele fala em meu ouvido
Sou Dele e Ele é meu

Pra sempre Dele, somente dele,
Que me separará de Meu Senhor?
Ah! Naquele abençoado descanso
Cristo pode preencher o coração amoroso
A terra e céus podem passar
A luz da manhã pode apagar
Mas, Deus e eu jamais.
Porque sou Dele e Ele é meu.(Wade Robinson)

Não há dano de rejeição em sua vida que não possa ser curado pelo amor 
contínuo do calvário. Suas cicatrizes e esforços mentais logo desaparecerão. Não há 
ferimento que Ele não cure e nem coração que não possa ser tratado. Nenhuma prisão 
poderá mantê-lo cativo nem pobreza de espírito ou falta de vantagens na vida o 
prenderão.(Lucas 4:18-19). 

Levante-se e regozije-se num amor que palavras humanas não podem 
descrever, nenhuma mente pode entender, nem a imaginação terrena jamais sentir, 
Deus ama você! 

Embora indescritível, não é de todo desconhecido pois o Espírito Santo ‘Do 
mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza; porque não sabemos o que 
havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com 
gemidos inexprimíveis’(Romanos 8:26) e somos capazes de, ao menos em parte 
‘Demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve 
oculto em Deus, que tudo criou’ (Efésios3:19).

Seu fôlego tão profundo que engolfa qualquer um

Seu tamanho tão longo que se estende de eternidade a eternidade!

Abaixa-se tanto que vai ao fundo buscar o mais degradado

Sua altura tremenda nos eleva aos lugares celestiais para sentar-nos 
no trono com Jesus!

Reconheça isto, regozije-se nisto, alegre-se no amor de Deus. 
Jamais pensa outra vez na rejeição. 
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8. MAIS DANOS DA REJEIÇÃO

De acordo com as estatísticas, assassinos e assaltantes estão aumentando, 
tornando pouco seguro andar nas em nossas cidades depois que escurece. Em igual 
gravidade cresce o número de pessoas que sofrem de uma auto-imagem negativa, de 
tal forma que não conseguem nem andar na rua durante o dia! Refiro-me é claro aos 
danos e malefícios que são desenvolvidos pela inferioridade, inadequação e 
insegurança. 

As vítimas de tal rejeição apresentam poucos sinais exteriores das horríveis 
feridas exteriores que receberam. Somente o olho treinado, ou pessoas que convivem 
com eles podem perceber a tensão. As vítimas vivem num estado perpétuo de quase 
pânico que basta um pequeno problema para precipitar uma crise. Este estado 
permanente de periferia é sempre evidenciado por incontroláveis espasmos 
musculares, pela tristeza do rosto e vazio dos olhos. 

Nosso primeiro vilão é a inferioridade. Ela começa com sua comparação com 
os outros. É o temor interior de ter que encará-los por causa de sua falta de confiança 
tanto em se conduzir quanto de conversar. Este conceito negativo de seu valor é 
facilmente percebido na feição apreensiva, posturas estranhas e gestos nervosos. Esta 
atitude com freqüência atinge todo mundo, mas continuamente degrada suas próprias 
habilidades. Nas manifestações mais inócuas, é uma postura condescendente que 
cheira a servidão. 

A pior expressão é quando o sofredor constantemente se refere à crítica mordaz 
de todo mundo que parece ser uma ameaça à sua própria segurança. O triste detalhe 
de pessoas que têm uma visão deformada de si mesmos é que quando os fatos são 
examinados, com freqüência não há justificação para se sentirem inferiores! Eles não 
tiveram um amigo fiel cuja crítica construtiva e cuidadosa avaliação teria não somente 
diminuído seus medos, mas injetado confiança e tranqüilidade. Não há maior amigo 
que Cristo que habita em nosso interior e a constante companhia do Espírito Santo. 

Aquele que criou as leis da vida também vive estas leis conosco. Caminhar 
nesta doce comunhão e tornar-se altamente sensível à sua presença é caminhar em 
força e segurança. Você é um filho do Rei (1 João 3:1-2). Tudo sobre você é especial e 
único, assim, aprenda a verdade, ame a verdade, viva a verdade e ela te libertará 
(João 8:32). Levante a cabeça, jogue os ombros para trás e olhe cada pessoa nos 
olhos com confiança. Você nasceu de novo não para implorar, mas para dar! O Cristo 
que habita em você o capacitará a abençoar qualquer um que atravesse seu caminho! 
Assim não se arraste! Não fuja da vida, mas governe sobre ela como Filho do Rei ( 2 
Cor 6: 1-10).

Nosso próximo problema é a inadequação. A inadequação é uma atitude de 
defesa em que você duvida de sua capacidade de lidar com a situação! Alguns se 
sentem amaldiçoados com esta falta de confiança desde o momento do nascimento, e 
não é improvável que o dano tenha sido feito antes mesmo do nascimento! Há um 
grande número de pessoas que foram programadas pelas pressões dos pais. 
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Sua vida infantil foi submetida a uma contínua onda de críticas, seus esforços 
foram constantemente e publicamente diminuídos com comentários cortantes com 
‘esse não tem mais jeito’, ‘nunca faz nada certo’, ‘só sabe fazer bagunça’, mais tarde 
no parquinho, seus coleguinhas rapidamente detectam isto e sem misericórdia 
continuam os danos feitos em casa. 

A fé deve, ao contrário, reverter o medo do fracasso. Ao invés, do instintivo ‘não 
posso’, deve haver agora confissão confiante ‘Posso todas as coisas naquele que me 
fortalece.’ (Filip.4:13). Depois de proclamar a fé, mãos à obra! ‘Porque, assim como o 
corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. (Tiago 2:24).

 Aplica-se à tarefa em questão, confiando no Cristo que te dá sabedoria para 
trabalhar e força para ser bem sucedido. Não permita que perigos ou medos 
enfraqueçam sua força para vencer. Outro ferimento profundo é a insegurança. Esta é 
uma contínua e persistente sensibilidade de como os outros nos apreciam e nos 
consideram como pessoa. A intenção de Deus é que cada criança no universo deveria 
se alegrar na segurança de um lar onde é amada como pessoa e não apenas amada 
pelo aquilo que faz! 

A triste conseqüência de tantos lares desfeitos é uma sociedade onde a 
insegurança é rompante. Crianças que são meramente penhores no tribunal do 
divórcio, não têm suas necessidades básicas atendidas - amor e segurança. Sendo 
rejeitadas por pais e parceiros, sofrendo abuso mental e físico, não sendo bem-vindas, 
mas ao contrário, sendo super mimadas, ou sendo exigidas além de suas capacidades; 
isto é conhecer a insegurança. 

Deus já fez todo o possível para garantir que seus filhos saibam que estão 
seguros. O próprio Jesus disse: ‘eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão; e 
ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos; e 
ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai.’ (João 10:28;29). O apóstolo Paulo 
enfatiza também ‘para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no 
Amado’ ( Efésios 1:6). 

Estamos seguros porque estamos no mesmo círculo de amor que envolve a 
Jesus. Somos amados por causa de nossa posição em Cristo, não por causa de nosso 
desempenho! Não há sombra de variação ou mudança no amor de Deus(Tiago 1:17). 
Ele não está dependente de variações de humor nem tira dias de folga mas em todo o 
tempo Ele é a expressão perfeita do amor auto doador. Quando você agarrar este 
conceito do amor de Deus por você, que você é único e precioso para Ele e ‘que 
vivem dentro de seu constante cuidado’(Efésios 1:3,12) a luta para aceitação acaba, e 
a busca por identidade termina. 

Agora que você se encontrou, poderá se entregar ao amor dos outros ajudando-
os a encontrar o segredo da aceitação e segurança. Qual é a resposta divina para 
estes conceitos negativos nativos ou implantados que mantêm você cativo e em muitos 
casos controlam suas emoções? A resposta é a morte e ressurreição de seu Filho. A 
cruz não é apenas o lugar onde foram lançados nossos pecados(1 Coríntios 15:3),mas 
também nosso próprio Eu foi crucificado( Romanos 6; 1-14) e subseqüentemente 
sepultado. 
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Cristo morrendo por nós, terminou com a culpa do passado, mas nossa morte 
em Cristo termina com os danos do passado.(Gálatas 2:20; Colossenses 3:1-4)! À 
medida que permitamos diariamente buscar e liberar sua ressurreição dentro de nós, a 
reestruturação de nossos conceitos mentais será muito mais fácil ( Romanos 12: 1-2) 
pois inferioridade, inadequação e insegurança eram desconhecidos para Ele. Esta 
sabedoria celestial é besteira para a psicologia Freudiana-mas é o único poder do 
universo que nos salva de nossos pecados e de nós mesmos(1 Cor. 1: 17-25; 21-16). 

Deus não está buscando reparar nossa auto-imagem defeituosa mas substituí-la 
completamente. Cristo em nós em nossa conversão é a esperança de recuperação. 
Cristo perfeito dentro de nós é a operação interna e externa deste glorioso propósito 
(Colossenses 1:27-29). Tudo que permanece o faz para que vivamos como reis 
(Romanos 5:17). Até acontecer a fase final, isto é, um novo corpo para se viver 
(Romanos 8:23) e um novo universo que se revelará (Apoc. 21:1-7), vamos nos alegrar 
neste que temos!

Não importa o quão abatido você esteja por conceitos negativos sobre si 
mesmo, Jesus é a resposta! Nossa união com Ele foi planejada para que fossemos 
completos e maduros (1 Cor. 1:30). Cristo é a resposta de Deus para a inferioridade, 
inadequação e insegurança. 

Há mais duas causas para desolação e profunda tristeza no coração que são a 
culpa real e a imaginária. A primeira é responsável por mais ataques nervosos que os 
psiquiatras estão dispostos a admitir, enquanto que a segunda é muito difícil de se lidar 
pois pode facilmente diluir qualquer tentativa de eliminá-la. 

A culpa real pode se apresentar ao mero tocar de uma canção popular. Senão 
uma música, talvez um perfume em especial, ou apenas o mencionar de uma cidade 
qualquer. O que foi naquela época um maravilhoso momento de loucura é agora uma 
memória terrível que o assombra. O que foi um dia uma aventura romântica selvagem 
e de risco, tornou-se uma ferida mal curada, que quando exposta dói na consciência.

A culpa se enterra bem fundo no sistema do pecador e libera enorme pressão 
sobre a personalidade. Ela tira a alegria e a paz de espírito, destrói a felicidade e 
saúde. Mentalmente, fisicamente e emocionalmente, recebemos ‘o salário do pecado’ 
que é a morte ( Romanos 6:23). O poder destrutivo da consciência culpada pode se 
tornar tão agudo que freqüentemente acelera a progressão natural da morte. A 
consciência culpada não relaxa, mas vive no limite constante. Basta uma circunstância 
mínima para puxar o gatilho do pânico. (Marcos 6:16). 

Nenhuma droga pode matar o verme inquieto da consciência, nenhuma água 
pode apagar o fogo do remorso. Pode-se até dizer que é o inferno em vida (Marcos 
9:44)! As chamadas curas de satanás são verdadeiras maldições disfarçadas! Os 
efeitos colaterais dos calmantes de consciência são noites de insônia ou viver num 
mundo de sonhos durante o dia. Não há médico, não há cura para a alma adoecida 
pelo pecado? Sim, mas somente uma. Você nunca será curado dos efeitos mortais de 
uma consciência culpada a não ser que admita que não pode fazer nada sobre 
isto!(Romanos 5:6-8). Próximo passo, encare o fato de que ou você paga o preço pelos 
seus pecados do passado - que é a morte( Romanos 6;23)ou crê nas maravilhosas 
boas novas que alguém já pagou o preço por você! (Romanos 3:23-26). 
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Sim, Jesus Cristo, o Filho de Deus sem pecado ofereceu sua vida imaculada 
como seu substituto (1 Pedro 3:18). Ele aceitou sua pena de morte e tomou seu lugar. 
Seus pecados foram tratados num monte solitário fora de Jerusalém!( 1 Cor. 15:1-3). É 
impossível para um Deus santo exigir dois pagamentos para uma dívida! Seus pecados 
já foram pagos! O passado já não está apenas perdoado, ele está esquecido!( 
Miquéias 7:19).

Ao reconhecer e descansar sobre esta verdade extraordinária uma reação dupla 
vai acontecer em você. Provocará uma repulsão pelos pecados do passado numa 
reação presente contra eles. Agora, você pode dar as costas ao pecado, e com grande 
alegria receber o poder de ressurreição da vida de Cristo, para capacitá-lo a viver como 
filho de Deus(1 João 1:12). 

Se a morte de Jesus reconciliou você com um Deus santo, quanto mais será 
liberado através da vida do santo Filho de Deus dentro de você revolucionando 
completa e continuamente sua vida? ( Romanos 5:10). Agora se você falhar e pecar, 
não permita que o adversário volte a explorar a culpa. Confesse seu pecado 
rapidamente, então levante a cabeça e comece a caminhar de novo.( João 1:9). Deus 
ficará satisfeito com seu arrependimento e fé no sangue de seu Filho e logo você 
estará sorrindo de novo. Agora vamos falar dessa coisa estranha e enganosa chamada 
culpa imaginária. É uma acusação que chateia e que nunca vai embora não importa o 
número de vezes que você confessa e busca perdão para aquilo que você considera 
pecado imperdoável. 

Alguns são continuamente assombrados por um ato solitário de descuido que 
causou uma grande dor à outra pessoa. Um diagnóstico equivocado de um médico, o 
erro de uma enfermeira no cuidado de um enfermo, um acidente em que a mãe fere 
seu filho, um erro de um motorista ou de um operário operador de uma máquina que 
ponha em risco a segurança das pessoas. Deus entendeu seu motivo e seu erro. É por 
isso que Ele providenciou cidades refúgio para àqueles que sem querer ferissem os 
outros (Números 35:25-32). Ele também instituiu uma oferta de transgressão para 
aquele que pecasse sem intenção (Números 15:22-29). 

Não passe mais tempo em recriminação mórbida, mas descanse no fato que 
Deus é amor e que perdoa até os pecados intencionais, quanto mais os não 
intencionais! Resista a satanás enquanto ele procura perturbar seu descanso. Recuse-
se a ouvir suas acusações ( Apoc. 12: 10). Fale com cristãos maduros e espirituais que 
com seu julgamento objetivo e autoridade em oração, não somente silenciarão satanás, 
mas acalmarão seus sentimentos e temores mal conduzidos. Um ministro cheio do 
Espírito logo seria corrigido se lhe desse um conselho não apropriado. O Espírito Santo 
revelaria a ele se falhar em representar os interesses do céu para seu bem-estar 
espiritual e emocional. 

Finalmente depois da inferioridade, insegurança, inadequação, culpa, vêm a 
preocupação, dúvida e o medo! Estes são fáceis de descrever, mas difíceis de se lidar! 
A preocupação é uma ocupação super valorizada. É um sentimento de ansiedade que 
teimosamente se recusa a ir embora, mesmo com todo o esforço de se lidar com eles e 
tirá-los do pensamento. Mesmo depois de ter feito todo o possível sobre certas 
situações sempre sobra algo que não se pode resolver. 
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Em tais situações você deve estar ‘lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, 
porque ele tem cuidado de vós’(1 Pedro 5:7). 

Jesus nos disse que os pardais vivem um dia de cada vez e confiam docemente 
em Deus o seu amanhã. As flores também, nos deveriam ensinar a aproveitar o brilho 
do sol e viver o amanhã quando ele chegar. Somos ensinados a seguir seu exemplo 
sabendo que se buscarmos primeiro o Reino de Deus todas as outras coisas nos serão 
acrescentadas.(Lucas 12 : 22-30). 

Dúvida é ter incerteza a respeito da verdade. Isto o tornará inseguro, com medo 
e apreensivo sobre o que você crê, e a ação que deve ser tomada. Esta aflição terrível 
roubará sua confiança e arrebatará sua força. Enquanto satanás está sempre alerta e 
pronto para instilar dúvidas em sua mente, Jesus nos prometeu que a verdade sempre 
nos libertará (João 8:32). Conhecendo a Palavra de Deus e praticando-a, as dúvidas 
serão destruídas, a luz brilhará na escuridão e você será sincero consigo mesmo. 

O medo é um estado de alarme que pode ser real ou imaginário, uma apreensão 
dolorosa do perigo que traz a tormenta (1 João 4:18). O medo paralisa sua vontade e 
mantém você preso às circunstâncias. A Palavra de Deus está cheia de promessas que 
se confiadamente confessadas, não somente quebrarão as portas de sua prisão mas 
moverão montanhas para fora de seu caminho( Marcos 11:23). 

Para cada problema há uma promessa. Ele aperfeiçoará sua compreensão de 
seu amor de tal forma que todo medo é lançado fora (1 João 4:18) ou Ele lhe dará fé 
para cingi-lo com a verdade até que esta se torne sua guarnição de defesa (Salmo 
27:1). A melhor maneira de destruir seus medos é falar de sua fé. A palavra de Deus 
em seus lábios é capaz de expulsar seus medos e dar-lhe confiança. Se fomos 
atingidos por qualquer destes pontos devemos buscar a ajuda de Deus e abraçar a 
Palavra de Deus, (Romanos 10:13), pois falhar neste aspecto é sentir uma frustração 
crescente. Falhar em resolver qualquer destas oito áreas de fraqueza na vida 
finalmente só levam a frustração. 

A contínua frustração levará a crescente hostilidade que se manifestará tanto 
física quanto verbal ou ambas ao mesmo tempo. Se a hostilidade é dirigida, 
descarregada sobre pobres inocentes e sem saber de nada, ela será aliviada mas a 
culpa do agressor somente aumentará. Um engano sutil se encontra na hostilidade 
contida. Sem consideração pelos outros ou temer a retaliação, nós a devolvemos, 
então ela está bem arraigada em nossa personalidade onde perturbará nossa mente e 
danificará as emoções. A hostilidade interior não deve ser descarregada nos outros 
nem enterrada lá no fundo. A resposta é encontrar a graça de Deus dentro do problema 
e a maneira de Deus resolve-la. 

Em situações que somos chamados para absorver a hostilidade aberta dos 
outros, Deus é bem capaz de dar graça sustentadora. Não é apenas proteger nosso 
próprio espírito mas evitar futuras provocações. Deus fica satisfeito quando 
enfrentamos as dificuldades com um sorriso, como Jesus, tendo cortesia e mesmo 
compaixão com aqueles que nos magoam (1 Pedro 3: 8-14). Quando Deus vê o brilho 
de seu próprio Filho em Seus outros filhos, (Hebreus 2:10) isto lhe dá grande prazer. 
Jesus também verá o trabalho de Sua própria alma sendo duplicado sobre os mansos 
quebrando o círculo vicioso do mal. 
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Se eu não for bem sucedido na absorção e superação da hostilidade, fará que 
nós nos sintamos tão doentes que finalmente ficamos doente. Hoje em dia as doenças 
psicossomáticas são reconhecidas como sendo responsáveis por uma grande 
proporção de doenças que não deveriam estar entre o povo de Deus. O apóstolo João 
orou para que pudéssemos conhecer toda a saúde de andarmos na verdade ‘Amado, 
desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai à 
tua alma’ (3 João 2).

O apóstolo Paulo também ensina ‘e, de fato, é grande fonte de lucro a piedade 
com o contentamento’( 1 Timóteo 6:6).

Deus deseja que todo nosso ser – espírito, alma e corpo-desfrute de saúde total. 
Nosso culto para Ele será sem restrições, porque embora trabalhemos, sempre o 
fazemos de uma calma e tranqüila posição! (Hebreus 4: 9-11). Nossos cultos para 
Deus deveriam ser um fluir constante de Cristo que habita em nós. ( Colossenses 
1:29). Esta foi a fonte secreta de cada pensamento e ação de Jesus. 

Ele sabia que era habitado pelo Pai: ‘Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e 
a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim’(João 14:10). 

Quando aprendemos a lição mais difícil que sem Ele nada podemos fazer, (João 
15:5) que não há em nossa própria carne nada de bom, então nosso desespero nos 
levará ao deleite de viver nossa vida toda no Espírito. (Romanos 8:1).

A Lei do Espírito de vida, ao andarmos em união com Cristo totalmente nos 
libera da lei do pecado, morte e limitações naturais. Ao confessarmos continuamente e 
confiadamente nossa fé que ‘Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas 
Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no filho de Deus, o 
qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim’. (Gálatas 2:20), então o veremos 
continuamente liberado através de nossos membros em submissão( Romanos 6: 13). 

Quando Jesus Cristo o Filho de Deus ressurreto se torna nossa identidade 
interior permanente então cada mágoa e dor que sustentamos vivendo com nossos 
próprios recursos é curada e superada por Sua total completude. Ser resgatado de 
uma condição de “pecador sem esperança” é maravilhoso (Romanos 8-1-4). Isto não é 
apenas vida – mas vida abundante (João 10:10). Não é apenas ser um conquistador – 
mas, mais que isso (Romanos 8:37). Não é governar em paz mas reinar em sua vida 
em paz por Aquele que é Cristo Jesus. ( Romanos 5:17). 

É como caminhar sentindo os pés flutuando. É vida que não conhece 
intimidação nem limites. Assim colocaremos estes inimigos para correr. Os anos de 
pesadelos de opressão e depressão serão rapidamente esquecidos e o brilho do sol do 
amor de Deus fará o caminho do justo como o amanhecer de um novo dia. Ao vivenciar 
esta experiência, a escuridão recuará diante dos seus olhos. Aquelas forças da 
escuridão que procuravam lhe molestar baterão em retirada. Você jamais será 
enganado de novo! Esta é a maneira que Deus trata os danos que você já sofreu. 
Vamos ver agora como Ele remove as lembranças ruins!
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9. OUTRO EVANGELHO

A cura de memórias por métodos desconhecidos aos apóstolos, não obstante 
serem plausíveis e aparentemente efetivos, pode trazer o risco de manipulação 
satânica e possível condenação divina. A Bíblia não apresenta nada parecido com 
‘retorno às vidas passadas’ para se encontrar respostas para o presente. A ênfase 
divina é ver o passado como Deus o vê, perdoado e esquecido! 

Embora muitos possam dar bonitos testemunhos e créditos valorosos

por ‘serem curados’ por tais conceitos, jamais devemos substituir a Palavra de 
Deus e a forma de agir de Deus com técnicas que estão ligadas à princípios de 
psicologia sem Deus. (Salmo 1:1).

Se os ministros falham em ensinar e os homens falham em encontrar a Cristo 
como seu único segredo de sabedoria de cura interior (Colossenses 2), Deus em seu 
bondoso amor e cuidado por Seus filhos machucados, conseguirá curá-los mas seu 
amor não nos dá licença para desenvolver conceitos errados. Se cada chamada ao 
trono celestial fosse checada num computador teológico, se cada pedido de ajuda 
tivesse de ser feito com palavras perfeitas, a grande maioria de nossas orações ficaria 
sem resposta. Jamais devemos permitir que Sua graciosa intervenção se torne desvios 
da Palavra. 

A Palavra de Deus nunca aconselha você a voltar para encontrar memórias 
antes de sua conversão para resolver problemas presentes. Não há nenhum ensino no 
Novo Testamento que ensina que você deva voltar a seu passado doloroso, buscando 
‘sentir’ a presença de Jesus e ‘imaginar’ que Ele possa ajudá-lo. Isto não apenas abre 
portas para o engano satânico, mas o trauma conseqüente pode ser psicologicamente 
perigoso!

O apóstolo Paulo nada sabia da tal de técnica de cura interior para resolver os 
problemas de sua vida passada. Ele apenas sabia que tinha sido ‘sepultados com ele 
pelo batismo na morte’( Romanos 6:4) e que sua vida fora revolucionada porque ele 
sabia que tinha sido ‘ressuscitado para andar em novidade de vida’ através de sua 
união com o Filho de Deus (Romanos 6: 4-10). Não apenas reconciliado com Deus 
pela morte de seu Filho, mas agora aproveitando a dinâmica diária de estar salvo pela 
Sua vida. (Romanos 5:10). Seu presente era tão maravilhoso, que ele estava 
completamente curado dos dias idos.( 2 Cor 5: 14-16).

Não ande segundo os conselhos dos ímpios. (Salmo 1:1), nem permita que 
ninguém escave o que Deus enterrou. Cavar sepulturas é uma atividade macabra, 
ainda mais quando querem exumar o corpo! 

Satanás sempre tentará arrastá-lo ao seu passado sombrio onde suas aparições 
fantasmagóricas podem assombrá-lo em sua semi-escuridão. No entanto, como 
qualquer fantasma, ele some quando a luz do dia chega. Jesus reafirma tudo isso ao 
declarar ‘Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: Eu sou a luz do mundo; quem me 
segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida’ (João 8:12).
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Nunca permita que alguém ouse sugerir a você que seus pecados passados não 
foram lavados, perdoados e esquecidos. Isto é uma mancha na integridade de Deus 
pois ‘Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: Eu sou a luz do mundo; quem me segue 
de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida’. (1 João 1:9)

Permitir que satanás insinue que o sangue de Cristo perdeu seu poder não é 
apenas delírio - é blasfêmia! De todas as suas mentiras esta é a mãe de todas e sua 
‘prole’ será uma das suas últimas fornicações (João 8:44).

Lembre-se sempre que sentimentos de pureza seguem a fé mas raramente eles 
são dados para desenvolve-la. A certeza vem quando, apesar de todos os medos e 
sentimentos, você concorda com a Palavra Eterna de Deus - então ela se torna uma 
rocha contra qual as ondas do humor e circunstâncias nunca prevalecem! O apóstolo 
Paulo poderia ter passado noites e mais noites sem dormir se precisasse ressuscitar 
seus dias tristes e horrendos do passado. 

Não teria ele perseguido a igreja, forçando-os a blasfemar e prendendo a 
muitos? (Atos 26:9-11). Ele não apenas estava envolvido pessoalmente na morte de 
muita gente, mas estava também presente no martírio de Estevão (Atos 7:58). Apesar 
disto, não há registro que ele tenha procurado cura nas suas mais terríveis memórias. 
Ele implicitamente cria na Palavra de Deus que estava salvo pela graça, pela fé 
(Efésios 2: 4-8). Ele sabia que todo pecado havia sido remido e a justificação era um 
dom de Deus para sua alma culpada (Romanos 3:21-26). Ele categoricamente 
recusou-se a ouvir qualquer voz que buscava condená-lo e declarou que nada o 
separaria do amor de seu Deus perdoador. (Romanos 8:31-34).

Também você deve calar cada voz que ousar sugerir que você precisa 
ressuscitar seu passado, reexamina-lo e limpá-lo novamente! 

Suas emoções da alma e medos subconscientes não devem submergir o 
testemunho em seu espírito, pois: ‘O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que 
somos filhos de Deus’ (Romanos 8:16)

A forma certa de curar as feridas passadas e remover as marcas de sua 
memória é crer e falar das certezas superlativas de Deus! Deus não está envolvido 
com reformas, mas recriação! ‘Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as 
coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo.’ (2 Cor 5:17).

Veja você mesmo como Deus o vê! O novo você é seu ser interior! Ele já foi 
trazido à vida pelo mesmo poder que ressuscitou Jesus do túmulo (Efésios 2:1). Até 
que você saiba como andar em Espírito, você terá problemas com seu Eu exterior! 
Fracasso sempre é um meio que Deus tem para que você entenda que seu problema 
não está em seu passado mas muito a ver com seu presente. (Romanos 7: 15-21). 

A condenação de ser incapaz de ser alguém completamente novo finalmente 
levará você de volta a Jesus onde Ele terminará a obra que Ele começou.(Romanos 
7:23-25). A iniqüidade será substituída por maravilhas assim como a lei do Espírito de 
vida em Cristo liberta você da lei do pecado e da morte (Romanos 8:1-4).

Seus problemas atuais nada têm a ver com suas memórias passadas a não ser 
que elas tenham deixado você com os velhos hábitos. 
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Uma vez que você tenha aprendido a se apropriar da nova vida em Cristo 
(Gálatas 2:20), não será muito difícil apagar o velho homem e viver uma nova vida. 
(Efésios 4:20-32).

Deixe sempre a Palavra de Deus separar os medos da alma e os sentimentos 
do fato do testemunho em seu espírito. Nunca permita que emoções superficiais 
perturbem o conhecimento profundo de seu interior. Mesmo se você falhar, nunca deixe 
que dúvidas neguem o que já foi dito por Deus - você é uma nova criação e em breve o 
mundo verá o que Deus vê. 

Satanás tem perpetrado uma enorme mentira; que nosso subconsciente é quase 
superconsciente em sua força-mas não é!

É errado atribuir ao seu subconsciente poder que ele não possui pois nós fomos 
aqueles que ‘e que nos tirou do poder das trevas, e nos transportou para o reino do seu 
Filho amado’(Coloss. 1:13).

Deveríamos agora ter a mente de Cristo desde que a Palavra de Deus assim 
nos ensina: ‘E a quem perdoardes alguma coisa, também eu; pois, o que eu também 
perdoei, se é que alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de 
Cristo, para que Satanás não leve vantagem sobre nós’ ( 2 Cor. 10:5)

Duvidar que o passado está sepultado poderia nos roubar o poder de caminhar 
em novidade de vida. Duvidar que o sangue de Cristo tem o poder de nos limpar de 
todo pecado, nos rouba a segurança. Duvidar que fomos feitos nova criatura pode 
impedir a obra de Deus em nossa nova criação. Paulo continua a defender o evangelho 
dado a ele pela “revelação de Jesus Cristo” (Gálatas 1: 11-12). Ele constantemente 
refutou não apenas ‘vícios’ satânicos e distrações, mas também ‘alterações’ humanas 
e‘modificações’!

A resposta de Deus a todos nossos problemas deve ser encontrada numa única 
fonte, aquele que vive em união com seu Filho, Jesus Cristo. Aquele que é Senhor de 
tudo que é misterioso ainda é poderoso para fortalecer a todo que o invocar 
(Colossenses 2: 1-23). 

Não devemos nos mover de nosso centro divino. Aquele que criou e sustenta 
todo o universo é bem capaz de cuidar de nossos problemas (Colossenses 1:16-19). 
Nada deve nos mover de nossa simplicidade da salvação que Deus já providenciou em 
seu Filho (2 Coríntios 11:3-4). A palavra de Deus é a maneira de Deus de curar nossas 
memórias passadas, é fazer o presente tão excitante e real que qualquer pensamento 
de escavar túmulo e assombração é repulsivo. Faça com seu passado o que Deus fez 
com ele, confie no Espírito Santo para enterrá-lo onde ninguém poderá desenterrá-lo. 
Há somente um evangelho - o evangelho que Jesus nos deu - não precisamos de 
outro. 
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10. SEPULTADOS COM ELE NO BATISMO

Voltemos agora para uma das mais poderosas ordenanças que abre a maneira 
pela qual o Espírito Santo de uma vez por todas rompe com o passado, libertando-o do 
domínio satânico e colocando você num modo novo de vida. O segredo desta 
ordenança é encontrado na obediência pura e simples que Deus tem uma maneira 
sobrenatural de lidar com nosso passado - Ele o enterra!

Depois da chamada de Deus ao arrependimento e conhecendo a obra poderosa 
de regeneração pelo Espírito Santo, muitos falham em entender que a água do batismo 
é mais que um ato de obediência e testemunho – é um meio pelo qual a fé se apropria 
da miraculosa libertação dos elementos dolorosos do passado. Têm dificuldade de 
entender quando a palavra de Deus declara que o crente foi sepultado com Ele no 
batismo( Colossenses 2:12), esta afirmação da verdade contém poder divino para fazer 
que o cristão rompa com seu velho ego e liberte-o para caminhar em novidade de vida. 
A simples fé na operação da soberania de Deus enterra o passado com todas as suas 
memórias dolorosas e traz uma liberdade gloriosa. 

Falhar em compreender esta verdade é falhar em clamar sua realidade. O dano 
sempre é provocado quando as pessoas procuram por conceitos fora das escrituras e 
conselhos iníquos em seus esforços para compensar sua trágica ausência. A óbvia 
inferência por trás desta triste e superficial compreensão é que Deus não é capaz de 
operacionalizar Sua Palavra. Ela carrega a ardilosa sugestão que quando Deus 
‘enterra’ nosso velho eu alguma coisa ainda permanece muito viva!

A doutrina do Novo testamento sempre é confirmada pelos tipos do Velho 
Testamento, então vamos olhar a ocasião quando o povo de Deus foi “batizado em 
Moisés na nuvem e no mar”( 1 Cor 10:2). Quando Deus liberou as os filhos de Israel de 
sua escravidão no Egito e o fez com Seu poder milagroso. Moises foi instruído a dizer 
ao povo: ‘Moisés, porém, disse ao povo: Não temais; estai quietos, e vede o livramento 
do Senhor, que ele hoje vos fará; porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais 
tornareis a ver; o Senhor pelejará por vós; e vós vos calareis’.. (Êxodo 14: 13-14)

Neste exemplo a fé deveria ser demonstrada ficando-se quieto e esperando 
silenciosamente pela intervenção divina. Eles não ficaram, decepcionados, mas sua 
libertação foi total! Se no Velho Testamento tudo era tão milagroso, porque falhamos 
em reconhecer a realidade do Novo Testamento? Muito pior, por quê substituímos os 
caminhos e sabedoria de Deus com sabedoria do mundo? 

‘Se morrestes com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos 
sujeitais ainda a ordenanças, como se vivêsseis no mundo?’  (Colossenses 2:20)

Se sua saída do reino de medo do Faraó foi tão maravilhosa, por que 
esperamos menos quando somos trazidos ao reino de Jesus Cristo? Se Moisés os 
conduziu em triunfo, deixando para trás as memórias de sua dor e perseguição, por 
quê buscar por algo mais em nossos dias? Entrelaçadas nos padrões de memória de 
cada cristão estão coisas de grande ajuda. Tristemente, juntamente com estas belas e 
preciosas memórias, há sempre profundamente arraigadas experiências feias que 
permanecem enterradas no subconsciente. 
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Deus – e somente Deus- tem habilidade soberana para separar as duas. Como 
o exército do Faraó, Ele não somente as expulsa como as destrói por completo! Suas 
palavras a Moisés se tornaram verdadeiras “Os egípcios que vocês verão hoje, nunca 
mais os vereis”. Foram completamente obliterados. Muito antes da psicologia moderna 
ser inventada, milhões de cristãos já foram libertados para cantar a canção de Moisés e 
do Cordeiro. Todo cristão do Novo Testamento deveria ser capaz de citar os israelitas 
em suas canções de livramento. (Êxodo 15).

‘Corroborados com toda a fortaleza, segundo o poder da sua glória, para toda a 
perseverança e longanimidade com gozo;  dando graças ao Pai que vos fez idôneos 
para participar da herança dos santos na luz,e que nos tirou do poder das trevas, e nos 
transportou para o reino do seu Filho amado;em quem temos a redenção, a saber, a 
remissão dos pecados’ Colossenses 1:11-14

Séculos mais tarde, Deus falou pelo profeta Isaías para prometer libertação a 
seu povo cativo na Babilônia, Ele os lembra que ainda é o ministro de libertação. Ele os 
lembra do mar vermelho, mas com isso há uma nova e necessária disciplina.

‘Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei.

Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho, e nas águas 
impetuosas uma vereda;o que faz sair o carro e o cavalo, o exército e a força; eles 
juntamente se deitam, e jamais se levantarão; estão extintos, apagados como uma 
torcida.Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas.Eis que 
faço uma coisa nova; agora está saindo à luz; porventura não a percebeis? eis que 
porei um caminho’  (Isaías 43:15-19)

Percebeu? “Esqueça as coisas passadas” – não habite no passado! Isto requer 
disciplina, mas pode ser feito! Se você nunca clamou por sua liberdade completa – 
comece agora! Confesse que a palavra de Deus é um fato eterno, então ignore cada 
sentimento quer pareça contradizer isto. Isto capacitará o Espírito Santo a confirmar 
sua confissão. 

Use a Palavra de Deus para destruir a mentira do diabo. Determine que você 
jamais permitirá que amigo ou não, satanás ou qualquer conselheiro não bíblico 
ressuscite o que Deus declarou enterrado. Resista qualquer artifício do diabo que 
engane você. Não caia em antigas estratégias ‘que Deus pode não ter dito exatamente 
isto’ ou que foi caso ‘má interpretação’. Veja bem a sutil insinuação ‘Deus disse assim( 
Gênesis 3:1).

Rejeite estas mentiras, recuse-se a voltar ao passado e declare com confiança 
que Deus enterrou cada memória ruim. Melhor ainda - lembre ao diabo de seu 
passado doloroso! Lembre a ele que no Gólgota Jesus o despiu de toda a autoridade 
e poder que ele possuía. Leia alto para ele a canção de triunfo total. Deus não apenas 
ressuscitou seu Filho do túmulo, mas com grande demonstração de Poder que este 
mundo jamais viu, desarmou cada casta demoníaca que tentava impedi-lo de sentar-se 
no Trono do universo. 

‘tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles 
triunfou na mesma cruz.’ Colossenses- 2:15
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‘e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, 
segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando-o 
dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo 
principado, e autoridade, e poder, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só 
neste século, mas também no vindouro. Efésios 1:19-21.

Não se esqueça que depois que o Espírito Santo tenha confirmado o que você 
afirmou, ainda existe uma disciplina simples – deve haver um esquecimento deliberado 
de seu passado doloroso e confiante expectativa da nova criatura de Deus. (Isaías 
43:19).

Por quê permanecer espiritualmente deficiente? Por que não clamar sua 
salvação completa? Levante-se e brilhe enquanto esta luz chega até você. Ao começar 
a confessar que seu passado está totalmente enterrado com todas as sua memórias 
dolorosas, tanto quanto Deus enterrou o exército Egípcio, não vai demorar muito você 
estará cantando: 

‘O Senhor é a minha força, e o meu cântico; ele se tem tornado a minha 
salvação; é ele o meu Deus, portanto o louvarei; é o Deus de meu pai, por isso o 
exaltarei.O Senhor é homem de guerra; Jeová é o seu nome.Lançou no mar os carros 
de Faraó e o seu exército; os seus escolhidos capitães foram submersos no Mar 
Vermelho.Os abismos os cobriram; desceram às profundezas como pedra.A tua destra, 
ó Senhor, é gloriosa em poder; a tua destra, ó Senhor, destroça o inimigo. Na grandeza 
da tua excelência derrubas os que se levantam contra ti; envias o teu furor, que os 
devora como restolho’ (Êxodo 15: 2-7). 

Hoje é o dia de libertação do Senhor. Não permita que o diabo limite esta grande 
salvação mais outro dia - não permita que suas mentiras impeçam você de desfrutar de 
sua liberdade total. Sou grato ao Dr. Richards de Basingstoke pelos seguintes 
testemunhos que nos dá algumas dicas de algo que não imaginamos e do poder tantas 
vezes não invocado, mas que está à disposição daqueles que são redimidos do reino 
de satanás. 

“Há alguns anos atrás um homem da região de Basinstoke
foi salvo. Durante toda sua vida ele esteve envolvido com
os “Hell’s angels(anjos do inferno) e tinha uma tatuagem 
no seu ante-braço esquerdo que dizia “Hell’s angels – isto
obviamente o perturbava depois de ter nascido de novo.
Ele se arrependeu e se apresentou para o batismo. Quando
ele passou pelas águas do batismo a primeira coisa que ele
se lembrou depois de seco e trocado foi que a tatuagem 
Havia sumido totalmente de seu braço. Deus havia a tirado
completamente de seu braço nas águas do batismo”. 

“Havia um homem em Londres que queria localizar alguns
Amigos perdidos há muito – um casal. Como não conseguia
Acha-los e ignorante das leis de Deus, ele foi a um médium
Espírita pedir ajuda. 
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O médium contatou os espíritos que 
Disseram que aqueles amigos não podiam ser localizados a
A partir de uma determinada data. O homem ficou infeliz com 
A resposta e viajou para a ultima localização que tinha dos
Amigos. Uma pessoa solícita lembrou-se do casal e levou-o 
A um pastor local que tinha contato com eles. O homem
explicou que havia ida a um médium para ajudá-lo a 
localizar seus amigos. O pastor fez duas coisas, primeiro
explicou o perigo da consulta ao médium- e depois 
lhes que seus amigos estavam bem vivos. Então ele 
perguntou qual a data que o médium falou que seus
amigos não podiam ser contatados. A data exata coincidia
com a data que o pastor havia batizado o casal nas águas.
Parecia que os espíritos haviam perdido seus registros a partir daquele dia”. 

Seria um erro grave imaginar que estes sinais e outros similares devam ser as 
expectativas normais de quem se batiza. O trabalho mais efetivo do Espírito Santo é 
feito no mais profundo recesso da personalidade. Talvez fosse mais prudente 
reconhecermos estes testemunhos como algo paralelo ao singular incidente quando 
Jesus curou o homem doente de paralisia. 

Para silenciar as críticas não expressas dos céticos, ele voltou-se para eles e 
disse; ‘ para que saibais que o Filho do homem tem sobre a terra autoridade para 
perdoar pecados (disse então ao paralítico): Levanta-te, toma o teu leito, e vai para tua 
casa’ (Mateus 9:6).

O perdão de nossos pecados abre as portas para que Deus esqueça nossos 
pecados, assim as águas do batismo podem ser uma maneira magnífica de Deus 
enterrar nosso passado. Assim também nós o esqueceremos. Se você ainda não se 
batizou nas águas, não demore muito, mas obedientemente entre nas águas com uma 
compreensão completa de tudo que é explicito naquele ato e então aguarde que o 
Espírito Santo confirme seu passo de obediência sobrenaturalmente enterrar seu 
passado. 

Se você já foi batizado na água não há necessidade de repetir este ato, de fato 
pode ser bem possível que Deus já tenha derramado suas bênçãos sobre você, mas 
como Eva, você tenha sido tentado a acreditar nas mentiras de satanás e fazendo 
assim delegou-o direitos legais de roubar sua benção. 

Neste caso, arrependa-se de sua incredulidade e recupere seu terreno perdido 
re-confirmando sua fé em que você ‘...sepultados com ele pelo batismo na morte, para 
que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos 
nós também em novidade de vida’ (Romanos 6:4).

Nosso próximo capítulo ajudará você a entender a descobrir que ao viver no 
Espírito você tropeçou num tesouro muito precioso. Você verá sua verdadeira 
identidade e se valorizará com indivíduo. Saberá porque nasceu e o que Deus quer que 
você seja. 

49



11. CRISE DE IDENTIDADE! RESOLVIDA

Quem é a pessoa que olha para você com uma expressão espantada ao se 
olhar no espelho? Quem é que olha bem olhos e ainda parece ser um completo 
estranho? Você sabe quem é essa pessoa? Se você não consegue responder as estas 
perguntas com um mínimo de confiança então você pode estar a caminho de uma crise 
de identidade, talvez alguns discernimentos sejam úteis. Sua identidade é 
principalmente uma combinação de três fatores, um senso de ter uma medida de 
sucesso no passado, mais sua presente satisfação na vida, mas também uma 
combinação de alvos excitantes para o futuro. Isto lhe dá um senso de auto valor, uma 
sóbria avaliação de seu sucesso como pessoa; uma avaliação sensata de seu caráter 
formado diante das diferentes circunstâncias da vida. 

Normalmente, o desenvolvimento deveria começar no lar onde orientações de 
disciplina amável e firme dão segurança e ao mesmo tempo colocam os fundamentos 
de uns dos bens mais preciosos da vida, a saber: auto-disciplina! O lar deveria ser um 
lugar onde uma criança não apenas recebe a liberdade de desenvolver sua identidade 
singular, mas também aprende a responsabilidade de não usar sua liberdade para tirar 
a liberdade dos outros. Aprender a considerar os outros é outra lei da vida que leva ao 
auto-enriquecimento. 

Daí a criança deveria progredir para a juventude, em que ao invés dos traumas 
da adolescência deveria haver um forte senso de direção na vida. Se a disciplina do 
estudo e trabalho duro for aceita para se alcançar estes alvos e aplicados com 
diligencia, o resultado não será apenas o sucesso, mas o aprendizado de outra lei da 
vida; automotivação. Mais tarde chega a consciência crescente e aceitação dos 
desejos sexuais. Por ser esta área de nossa vida tão vital, e com efeitos tão poderosos 
em cada parte de nossa constituição, Deus nos deu instruções explícitas no livro de 
provérbios sobre suas conseqüências. 

Falhar não somente nos trará o julgamento de Deus, mas um complexo de culpa 
que terminará prejudicando nossa saúde. Pouco conhecido, mas com efeitos 
devastadores é que diminui nosso senso de dignidade interior. O sucesso, no entanto, 
trará bênçãos abundantes e além de tudo isto aumentará a auto-estima. Se no 
processo de crescimento, uma pessoa não aprende a superar hábitos de padrões 
egoístas e amar aos outros, o casamento, mesmo cheio de romance, não suportará a 
exposição impiedosa da verdadeira pessoa logo abaixo da superfície. Amar ao outro e 
compartilhar a si mesmo não significa perder sua identidade, mas ao contrário significa 
ampliar e enriquecer o valor próprio.

O auto-engano é um caminho certo para a autodestruição. Quem trai, trai a seu 
próprio valor pessoal. Quem rouba é quem mais perde. O mentiroso diminui sua auto-
estima e se proclama um covarde moral. O egoísmo nunca amplia ou enobrece sua 
personalidade. Ele insidiosamente mina sua integridade como pessoa. Aquele desce às 
profundezas da luxuria sexual perde a habilidade de subir às alturas do amor humano. 
A honestidade não é apenas a melhor política, mas é a única que traz como lucro o 
auto-respeito. 
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Culpar aos outros quando se é culpado é apenas se depreciar aos seus próprios 
olhos! Integridade é um bem precioso mas a desonestidade somente traz derrocada 
moral! Os padrões das Escrituras são o ideal de Deus para a completude, uma estrada 
aberta que o faz desviar dos muitos precipícios da vida. Seus mandamentos como 
montanhas que deveriam desafia-lo a superar a obscuridade e tornar-se alguém de 
valor eterno. 

Nenhum cristão precisa ter crise de identidade, porque seu passado, presente e 
futuro está ligado ao Filho Eterno de Deus. Ao nos identificarmos com Ele entendemos 
de forma maravilhosa que nossos dias foram determinados antes da fundação do 
mundo(Efésios 1: 3-6); que nossas circunstâncias presentes não apenas são parte de 
seu projeto soberano mas estão sujeitas ao seu controle amável. (Romanos 8: 28-29). 
Sobretudo e acima de tudo, é a amorosa certeza que nosso futuro está seguro n’Ele 
(Romanos 8:36-39). 

Cada cristão deveria estar contente com sua individualidade ordenada por Deus 
e seguro no conhecimento que são uma singular expressão DELE! Não se trata de 
presunção ou orgulho mas uma maturidade espiritual e sua própria individualidade. 
Cada Cristão aspira ser como Jesus, em que serão capazes de dizer numa escala 
reduzida ‘aquele que me a mim, vê a Cristo!’

Jacó é um exemplo clássico de como Deus nunca desiste de seu povo não 
importa quão torto ele possa ser. Ele era um suplantador de nome e de natureza, mas 
Deus sabia que ele tinha desejos profundos por bênçãos espirituais. Deus viu nele 
potencial para ser um príncipe, assim pacientemente Ele esperou Jacó terminar seu 
processo de suplantação do ego. 

Todos nós somos como Jacó, temos que nos suplantar e implantar o padrão de 
vida divino e total dependência de Deus. Muitos de nós enfrentamos situações 
embaraçosas e difíceis para nos levar a entender que pela nossa própria força e 
projetos nada podem fazer( João 15:4-5). 

O apóstolo Paulo é o nosso exemplo do Novo Testamento de como Deus 
implacavelmente dirige seu povo na síndrome do desespero de Romanos 7. Não até 
que tenhamos sido impiedosamente expostos e forçados a reconhecer que mesmos 
como cristãos, se continuarmos a viver na carne(eu), não apenas viveremos em 
condenação, mas jamais conheceremos o poder de conhecer nosso próprio eu. 
(Romanos 8: 1-4).

Encontrar a paz com Deus e liberar-se da culpa do pecado traz liberdade da 
primeira condenação, mas a salvação completa que traz paz interior somente vem 
quando conhecemos a liberdade de caminhar na carne (eu). Isto não é possível até 
que saibamos o segredo de uma vida de interação.(Gálatas 2:20).

Autovalor é o que se ganha com ‘negar-se a si mesmo’, e a nenhum homem é 
negada esta bênção, pois apesar das divisas ou aprendizado, cada homem pode se 
esforçar para ser verdadeiro consigo mesmo. Todos podem aspirar viver nos limites de 
sua integridade, mas mais abençoados sobre todos, são aqueles que negam a si 
mesmos, tomam sua cruz e seguem a Jesus( Mateus 16:24-25).
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Da próxima vez que você olhar no espelho, você deve ser capaz de dizer com 
confiança: ‘fui escolhido para ser filho de Deus, antes mesmo de nascer. Sou altamente 
precioso para Deus. Fui comprado pelo sangue de seu Filho! (Efésios 1 3-14). Fui 
resgatado do domínio de satanás, da escuridão e estou salvo no reino de Jesus 
( Colossenses 1:13).

Diga a si mesmo: ‘Mas todos nós, com rosto descoberto, refletindo como um 
espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma 
imagem, como pelo Espírito do Senhor ( 2 Cor3:18)

Serei paciente porque sei que Ele conformará todas as coisas, boas ou más 
para formar a imagem de Seu Filho em mim (Romanos 8: 28-30). Eu ainda me 
tornarei a expressão singular de Deus através de Cristo!

Vá ao espelho e diga isto agora! Nosso próximo capitulo o levará ainda mais 
longe nos maravilhosos segredos de Deus em tão maravilhosa salvação! Por muitas 
gerações eles ficaram ocultos até que Deus os revelou ao apóstolo Paulo (Colossenses 
1:26). Agora aprenda que tudo isto faz parte do plano de Deus para restituir a glória 
perdida pela desobediência de Adão. 
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12. A BUSCA DOS SÉCULOS

Através dos séculos os homens buscam a encontrar a dimensão perdida de sua 
origem. Já se perguntou sérias questões, mas falhou em dar respostas satisfatórias. 
Perguntas como ‘Qual a razão de viver?’ ‘Por que nasci?’ ‘Qual é minha real identidade 
e onde encontrar meu valor próprio? ‘Que é esse grande vazio em minha vida e como 
posso encontrar satisfação?’Ao começar a entender estes problemas devemos nos 
voltar a Palavra de Deus e perguntar, ‘Que é o homem? Por que foi criado? Que saiu 
errado?’

Adão era um ser singular, criado por Deus do pó da terra (Gênesis 2:7). Foi feito 
pouco menor que os anjos e sujeito à morte, mas bem superior aos animais. Não 
apenas com grande capacidade de raciocínio e capacidade de refletir sobre o caráter 
moral de Deus com a perspectiva de tornar-se imortal( Hebreus 2:5-8). A ele foi dado 
um corpo tão maravilhosamente idealizado que seus mistérios deixam os homens 
surpresos com freqüência com as coisas que já sabemos sobre ele e sempre buscando 
entender as coisas que não sabem (Salmo 139: 13-16).

Com todas estas maravilhas, ele foi feito para coisas mais altas, pois nesse 
corpo Deus inspirou Seu fôlego e o homem tornou-se uma alma viva (Gênesis 2:7). 
Contido neste corpo havia agora uma personalidade vibrante capaz não somente de 
viver, mas amar e servir seu Criador. Mas ultrapassando todo seu esplendor, havia uma 
dimensão a mais que o fazia superior aos animais; foi-lhe dado um espírito que 
continha uma medida de seu Criador, - uma capacidade e habilidade não somente de 
comunicar-se com Deus, mas governar sobre sua criação com poder e autoridade. 

Pois disse Deus, “E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme 
a nossa semelhança; domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre 
os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a 
terra.” (Gênesis 1:26)

Essa era a glória do homem! Esta era a maior honra para a qual fora designado 
e da qual caiu! Embora advertido por Deus que a desobediência traria a morte, foi 
persuadido a duvidar. Ao pecar, a escuridão da sombra da morte decaiu sobre o 
espírito de Adão, e naquele mesmo momento Deus deixou um vazio no seu interior. 

Pior ainda, Adão foi expulso do paraíso “Então disse o Senhor Deus: Eis que o 
homem se tem tornado como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ora, não suceda 
que estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva 
eternamente.O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra, 
de que fora tomado.E havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do 
Éden os querubins, e uma espada flamejante que se volvia por todos os lados, para 
guardar o caminho da árvore da vida”  (Gênesis 3: 22-24).

No dia anterior à queda, seu ser tinha sido saturado com a divina presença, ele 
não só tinha refletido a semelhança de seu Criador, mas facilmente exercia autoridade 
sobre a criação. No posterior, a terrível verdade se abateu sobre ele. Ao invés do poder 
e presença de Deus dentro dele, havia agora apenas uma dor de uma terrível solidão. 
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Ao invés de uma íntima comunhão com Deus, que fazia que ele andasse em 
suprema confiança, havia a consciência de ser uma entidade separada. Ele era o 
próprio ego! Não apenas isto, mas mexendo-se dentro no seu interior estava uma força 
negra maligna; era o pecado! Ele tornou-se por natureza filho da ira (Efésios 2:1-3).

Como ‘cabeça principal’ da raça humana, Adão não apenas trouxe pecado para 
o mundo e para sua descendência, mas também foram amaldiçoados pela estranha 
confusão de um ego separado. Ficaram separados da glória de Deus e apesar de 
perpetuar sua descendência através dos séculos, tristemente perpetuou sua 
incompletude!

Através dos séculos, os homens têm apenas lampejos da glória perdida. A 
capacidade de conhecer novamente a glória de Deus dentro deles não seria possível a 
não ser que outro Adão entrasse na cena do tempo. Ele não apenas os redimiria de 
sua condição de caídos, mas também com seu poderoso Espírito restaurador, 
trazendo-os de volta a um relacionamento vivo com Deus. Com isto voltaria a 
esperança da recuperação da glória perdida. 

João disse de Jesus Cristo: ‘o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de 
graça e de verdade; e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai.’
(João 1;14)

Saindo da eternidade para o tempo veio Jesus Cristo, o Filho de Deus, não 
somente revelar a glória perdida por Adão - mas restaurá-la! Ele mostrou aos homens a 
completude da vida que Deus queria que eles vivessem, a razão porque nasceram, a 
glória de um homem cheio de Deus. Mais tarde, Jesus daria sua vida pura como 
resgate pela humanidade (Mateus 20:28). Ao submeter-se a morte, Ele precisou confiar 
em seu Pai para ressuscitá-lo com seu poder. Ele sabia que depois da ressurreição, 
Deus derramaria Seu Espírito sobre milhões. A oração de Jesus já foi parcialmente 
cumprida em sua vida, mas chegou a hora de um avanço maior. 

Jesus orou: ‘E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela 
sua palavra hão de crer em mim;para que todos sejam um; assim como tu, ó Pai, és 
em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós; para que o mundo creia que 
tu me enviaste.E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como 
nós somos um;eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim 
de que o mundo conheça que tu me enviaste, e que os amaste a eles, assim como me 
amaste a mim.Pai, desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me 
tens dado, para verem a minha glória, a qual me deste; pois que me amaste antes da 
fundação do mundo.’ (João 17:20-24)

Jesus orou para que você além de ver a glória de Deus também a 
compartilhasse! Assim comece a confessar pela fé que ‘ Portanto, assim como 
recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai,arraigados e edificados 
nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de 
graças.’ (Colossenses 2:6-10), (1 Tess.5:23).

Junto com sua confissão de fé deve haver uma contínua negação do eu, pois 
tendo recebido a natureza de um Deus de amor, agora você precisa abrir mais espaço 
para Ele, negando seu amor pelo velho eu. O resultado será de glória sempre 
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crescente. Ao render-se totalmente a Deus, seu soberano poder arrumará todas as 
circunstâncias de sua vida de tal forma que você será moldado como Jesus ( Romanos 
8:28-29). Somente apresentando seu ser completamente como sacrifício vivo, Ele será 
capaz de restaurar a completude perdida e mostrar-lhe um propósito para sua vida: a 
razão de você ter nascido!

Somente Deus pode assegurar que o Cristo que está em você, estará dentro de 
você como esperança de glória, uma brilhante e gloriosa realidade( Colossenses 1:28). 
Assim, para você descobrir a razão de ter nascido, se souber sua verdadeira identidade 
e alegrar-se em seu destino no mundo e no mundo vindouro, este é o preço! Mas quão 
pequeno quando comparado ao peso eternal de glória a ser conquistada!

Poucos cristãos já foram chamados por Deus para sofrer tanto quanto o 
apóstolo Paulo, ainda assim ele resume seu caminho ordenado por Deus da seguinte 
forma: ‘Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem 
comparar com a glória que em nós há de ser revelada.’ (Romanos 8:18)

Por causa da brevidade de nossas vidas ele apela a todos os cristãos:‘Rogo-vos 
pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um 
sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos 
conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para 
que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus.’
(Romanos 12-1-2)

Deus então receberá a glória máxima da humanidade corrompida que há em 
cada um de nós. Não apenas os outros receberão o beneficio máximo de seu novo 
nascimento, mas você mesmo conhecerá o preenchimento completo. Certamente isto 
não chega a ser um preço, mas um alto privilégio. Aqui encontramos a parte que faltava 
da dimensão da vida. Isto é o que os homens têm buscado com o passar dos tempos!

Antes que você fique super maravilhado com isso deixe-me levá-lo de volta e 
lembrá-lo que sua vida foi planejada com propósitos eternos de Deus antes mesmo que 
Ele fundasse o mundo. (Efésios 1: 3-6).

Deus nunca deixa sua obra incompleta. Você pode dizer, juntamente com o rei 
Davi; ‘ O Senhor aperfeiçoará o que me diz respeito. A tua benignidade, ó Senhor, dura 
para sempre; não abandones as obras das tuas mãos.’Salmo 138: 8

‘até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de 
Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo.’ 
Efésios 4:13

55



13. OS FATOS DA VIDA

Jesus disse; ‘Respondeu-lhe Jesus: Em verdade, em verdade te digo que se 
alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus’ (João 3:3)

Se conhecer e experimentar o Reino de Deus é possível somente para aqueles 
que nasceram de novo, então é vital que conheçamos os fatos da vida que agora nos 
trazem para o reino de Deus e nos levarão para uma dimensão posterior. Usaremos os 
mesmos termos que o Espírito Santo usa na Palavra de Deus para nos ensinar a 
analogia entre nosso primeiro nascimento neste mundo e nosso segundo nascimento.

É muito claro ao lermos a Palavra de Deus que sua perfeita vontade é que cada 
criança nasça na segurança dos pais e num relacionamento comprometida, que cada 
criança seja concebida em amor, nascida em amor e trazida à maturidade num 
ambiente amoroso.Tristemente por causa de muitas circunstâncias adversas, isto nem 
sempre é possível e muito freqüentemente a tragédia acontece. Em Sua própria família 
de cristãos nascidos de novo Ele tem planos similares nos assegurando que éramos 
conhecidos antes da fundação do mundo. (Éfesios 1:4).

Em sua presciência, Ele sabia quem responderia ao Seu amor e guardou cada 
circunstância pelo seu Soberano poder até que nascêssemos em sua família.

‘como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos 
santos e irrepreensíveis diante dele em amor; 5 e nos predestinou para sermos filhos 
de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade’ 
(Efésios 1-4-5).

Independentemente de nossos pais terrenos ou circunstâncias, Deus pretendia 
que nascêssemos – nascêssemos de novo! Sempre foi Seu propósito ter uma terra 
sem pecado com gente imortal! Mas ainda mais maravilhoso, Ele nos concede sua 
Filiação dentro de sua família eterna e agora está nos preparando para herdar e 
alegrar-se na glória futura (Hebreus 2:10).

Nascemos de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela 
Palavra de Deus que vive para todo sempre.Cremos e recebemos a semente eterna 
dentro de nosso ser interior – até o nosso espírito (1 Pedro 1:23).

Sem a ajuda de tecnologia moderna, o salmista descreve nosso primeiro período 
quando fomos criados e formados no ventre de nossa mãe. 

“Pois tu formaste os meus rins; entreteceste-me no ventre de minha mãe.Eu te 
louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado; maravilhosas 
são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem.Os meus ossos não te foram 
encobertos, quando no oculto fui formado, e esmeradamente tecido nas profundezas 
da terra.Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram 
escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não 
havia nem um deles. ( Salmo 139: 13-16)

Mas chegou o dia que nosso mundo de água se rompeu e chegamos neste 
mundo – o milagre daquele momento incrível quando alguém sofre e outra vida 
começa! 
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Jesus tornou muito claro que a não ser que experimentemos o segundo 
nascimento, jamais conheceremos o mundo espiritual: ‘Jesus respondeu: Em verdade, 
em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar 
no reino de Deus.’ João 3:5

O mundo do Espírito é como os movimentos do vento - sentimos sua energia, 
observamos seus efeitos, mas não podemos planejar ou controlar sua força. No 
entanto, uma coisa é certa, que quando um coração humano se torna consciente de 
seus poderosos e invisíveis movimentos celestiais e se rende ao amor de Deus, um 
conceito divino toma conta do espírito. 

O dia de nosso novo nascimento é o começo de uma vida nova. Já não somos 
mais sustentados pelo cordão umbilical de nossos sentidos, respiramos pela primeira 
vez o sopro do Espírito e choramos ‘abba Pai’ (Romanos 8:15). O milagre aconteceu; 
nascemos do alto. (João 8:23).

Para nossa mãe, os momentos de nosso nascimento terreno foram cheios de 
emoções conflituosas; incerteza, medo e dor, seguidos de um senso de admiração, 
misturados com alívio e alegria. Para algumas, isto é relativamente fácil enquanto para 
outras é muito doloroso e demorado. Assim é nosso nascimento celestial, para alguns, 
a certeza do Espírito é tão fácil e simples, enquanto para outros é uma luta longa e 
difícil! 

Como o bebê busca instintivamente o seio da mãe para se alimentar, voltamo-
nos para a Palavra de Deus: ‘desejai como meninos recém-nascidos, o puro leite 
espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação’( 1 Pedro 2:2).

Braços amorosos e cheios de carinho estão abertos para aqueles que Deus 
aprouve colocar em sua igreja e nos ajudam a superar os traumas e dificuldades da 
infância espiritual. No entanto, dias difíceis nos esperam, quando começamos a dar os 
primeiros passos sem a sustentação de mãos humanas. Mais adiante temos a comida 
mais consistente para se criar ossos e músculos fortes:

‘visto como o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à 
piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e 
virtude;pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, 
para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da 
corrupção, que pela concupiscência há no mundo.

E por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a 
virtude, e à virtude a ciência,e à ciência o domínio próprio, e ao domínio próprio a 
perseverança, e à perseverança a piedade,e à piedade a fraternidade, e à fraternidade 
o amor.Porque, se em vós houver e abundarem estas coisas, elas não vos deixarão 
ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo’ 
2 Pedro 1-3,8

Gradualmente, o caráter de Cristo vai sendo formando em nós (Gálatas 4:19). A 
infância espiritual logo passa e começa a juventude quando começamos a encontrar a 
necessidade de direção em nossas vidas. Começa a ficar claro para nós que os 
homens não fazem seu destino na vida, mas este é feito com determinado esforço, 
dedicação e comprometimento. 
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O apóstolo Paulo clama aos santos de Roma que:

‘Rogo-vos pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos 
corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto 
racional.E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da 
vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de 
Deus.’ Romanos 12:1-2

Amadurecer na vida significa assumir responsabilidades maiores. Alcançar a 
maturidade é o que se espera de nós para que saiamos de nosso pequeno círculo de 
vida e alcancemos a vidas dos outros. Jesus disse: ‘assim como o Filho do homem não 
veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos.’ 
Mateus 20:28

O apóstolo João também fala sobre o jovem que vence o diabo e torna-se forte 
na Palavra de Deus, e dos pais cujo entendimento de Deus é completo em perfeição e 
revelação (1 João 2:13-14).

Agora mesmo que nos tornemos maduros em nossas vidas espirituais, isto não 
é o fim. O homem exterior perece, mas o homem interior se renova dia a dia (2 Cor. 
4:16). O corpo terreno finalmente se acaba - mas somente adormece (1 Cor 15:20-22). 
Aqueles que nascem de semente incorruptível não somente vivem de forma diferente, 
mas morrem de forma diferente. O caminho do túmulo torna-se um caminho para uma 
futura glória imortal (Filipenses 2:21-23). Lamentamos uma separação temporária mas 
não como àqueles que não têm esperança( 1 Tessalonicenses 4:13).

Além disso, há ainda uma expectativa muito maior, a possibilidade maravilhosa 
de estarmos entre aqueles milhões que vão enganar a morte no retorno de Jesus para 
sermos transformados e levados com Ele mesmo( 1 Tessalonicenses 4:13-18), tão 
certo quanto ele foi para nos preparar lugar, é certo que Ele nos levará para gozar da 
herança de família que é incorruptível e incontaminada e que jamais passará, 
reservada nos céus que estão guardados pelo poder de Deus ( 1 Pedro 1: 5-6). 

Se passarmos pelo túmulo ou pelas nuvens, uma coisa é absolutamente certa: 
seremos imortais como Jesus é! O casamento não mais será necessário, pois Jesus 
disse: ‘pois na ressurreição nem se casam nem se dão em casamento; mas serão 
como os anjos no céu.’ Mateus 22:30

Não mais trabalho de parto, a tristeza, o choro e a dor serão banidos. A morte 
jamais clamará outra vítima quando Jesus fizer novas todas as coisas novas 
(Apocalipse 21:4-5).

Estas poderosas promessas asseguram-nos que nosso novo nascimento é 
apenas o começo de uma vida que não mais terá fim. Um dia entraremos e nos 
alegraremos nas glórias de um novo céu e uma nova terra (Apocalipse 21 1-7). Estes 
são os fatos da vida eterna! Assim, até que Jesus volte e reúna Sua família, Ele nos 
pede um simples ato de amor - lembrar-se dele no partir do pão. 

Ao fazê-lo não apenas devemos nos lembrar de sua morte e ressurreição, mas 
entender que estes atos de eterno amor tornam possível a nutrição espiritual através 
de Seu Espírito; a comunicação de sua vida e amor até que Ele venha. 
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14. SOMENTE LEMBRANÇAS?

Como é triste vermos tantos cristãos fracassarem em entrar na alegria do 
segredo simples, mas superlativo, do culto de comunhão. Fielmente, eles obedecem à 
sua chamada à mesa para partir o pão. Com gratidão, eles se lembram onde Cristo 
morreu por seus pecados de acordo com as Escrituras. Com esperança, buscam o dia 
de Seu retorno quando ‘beberemos novamente no Reino de seu Pai’ (Mateus 26:29), 
mas tristemente, eles se esquecem com freqüência, que é um ato muito maior que 
apenas uma celebração – deveria ser um culto de comunhão, um momento de 
comunhão sobrenatural!

A fé simples deve ser vista além dos símbolos. A fé deve alcançar o recebimento 
da própria vida e virtude do Filho de Deus. A fé deve pegar o pão e o vinho e com 
louvor dizer ‘enquanto meu corpo recebe e assimila estes símbolos de Seu amor, meu 
espírito assimila apropria vida de Deus’.

Lembrar-se de Jesus durante o partir do pão deve ser mais que obedecer a uma 
ordenança divina. A inspiração e emoção logo passa, enquanto que a introjeção de sua 
vida vai seguindo para nossa mudança de glória em glória (2 Cor. 3:18).

Chamar à lembrança tal amor é muito bonito, mas como a maioria das 
lembranças, os efeitos são breves, especialmente se nossa tarefa diária é viver e amar 
àqueles que são indiferentes e até hostis a Deus. Buscar um futuro glorioso pode ser 
uma experiência maravilhosa, mas as realidades dolorosas de nossas circunstâncias 
presentes podem rapidamente nos abater com um grande impacto.

Mesmo quando nos curvamos em adoração ao Senhor Jesus, e contemplamos 
sua maravilhosa coragem de leão ao morrer como cordeiro. Rapidamente nos 
esquecemos de seguir seu exemplo ao sermos chamados a enfrentar provocação e 
perseguição. Mesmo quando vemos a força controlada de sua mansidão e entendemos 
que tal gentileza herdará a terra, parecemos gastar nossa vida em ciúmes lutando por 
nossos direitos. 

Se Moisés viu o povo Israelita ser alimentado por ‘comida’ angelical (Salmo 
78:25), quão mais maravilhoso é ser sustentado pela comida da vida eterna. Aquele 
que come a própria substância de Cristo e sustento de Cristo viverá para todo sempre 
e sempre. Eles se alegram na comunhão do Espírito com as mesmas virtudes e 
princípios da humanidade de Cristo; o compartilhar místico da própria vida de Deus 
com meros seres humanos. Aqueles que assimilam a vida de Cristo são imortais. Eles 
vivem diferentemente e por causa dele, morrem diferentemente e um dia vão cantar 
exultantemente;

 ‘E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro, e de abrir os 
seus selos; porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de 
toda tribo, e língua, e povo e nação;e para o nosso Deus os fizeste reino, e sacerdotes; 
e eles reinarão sobre a terra.’ Apocalipse 5: 9-10

‘E que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o 
poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor.’ Apocalipse 5:12
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Jamais podemos nos esquecer que nossa vida cristã começa ao receber o 
Espírito vivo de Cristo em nossos espíritos mortos (Efésios 2:1). Muito mais importante, 
a vida deve ser sustentada e mantida, continuamente sustentada pela simples fé sobre 
a mesma fonte sobrenatural!

Diferentemente de outras religiões que resultam na busca do homem por Deus, 
O Cristianismo é um relacionamento com Deus, à medida que Ele não apenas busca o 
homem, mas compartilha com ele da vida de seu Filho. (João 3:36).

O apóstolo Paulo continuamente tinha que alertar as igrejas sobre o perigo de se 
afastar da fonte de vida, que era a união com Cristo. Ele sempre os advertia a não se 
afastarem da simplicidade do evangelho, e mesmo que tivessem aceitado a Cristo pela 
fé, deveriam continuar recebendo-O pela fé. (Gálatas 3:3, Colossenses 2:6). Eles 
deveriam não apenas mantê-lo pela comunhão, oração e instrução na doutrina, mas 
também no partir do pão. ( Atos 2:42).

Se a força espiritual e vigor devem ser mantidos, então receber sua vida deve 
ser mais vital para nós que nosso próprio pão diário. (João 6.48). Se Jesus deixou claro 
que sem Ele nada podemos fazer, então a responsabilidade é toda nossa se tentarmos 
produzir frutos ou fazer qualquer coisa em nossa própria força (João 15:4-5). Porque 
somos orientados a nos examinar antes de nos aproximarmos de sua mesa? Por causa 
de dois perigos, o primeiro é o conflito interior e o segundo é o severo castigo de Deus 
(1 Cor 11: 23-33)! Ao nos arrependermos e crermos que a morte de Cristo nos redimiu 
do poder satânico e nos reconciliou com Deus, estamos regenerados com Seu Espírito 
vivificador em nosso interior. 

Já não mais somos “Filhos da ira” ( Efésios 2;3), mas filhos do amor( 1 João 
4:7). Ao invés de espiritualmente mortos, estamos agora vivos com a própria vida e 
amorosa natureza de Deus. Mas o novo nascimento imediatamente cria um novo 
problema à medida que o espírito de Cristo entra em conflito com o velho ego e seus 
padrões (Gálatas 5:17). Com uma negação continua do ego haverá continuo poder e 
paz. Se o ego não for negado ou trazido à sentença de morte decretada por Deus 
(Romanos 6:6), então o conflito interior mal resolvido eventualmente provocará 
depressão, doença e até morte!

Caminhar em amor é negar o ego e viver para os outros (1 João 2:7-11). 
Caminhar em amor alinha o novo ego como uma nova natureza e os óbvios resultados 
são alegria, paz, felicidade, saúde, e vida abundante com serviço cheio de frutos. Viver 
egoísticamente não é só pecaminoso, é perigoso!

Paulo, o apóstolo, avisou a igreja de Corinto que seu egoísmo era uma distorção 
glamorosa da própria mesa em que estavam assentados. Eles se reuniam para se 
lembrar de Cristo e Seu sangue derramado, mas não estavam nem prontos para dividir 
o pão! (1 Cor 11:21-22).

Pelo seu comportamento deplorável, totalmente destituído de amor, falharam em 
discernir seus irmãos como parte do corpo do Senhor. Assim, para piorar as coisas, 
eles falharam em entender a implicação do discernimento do corpo de Cristo e do partir 
do pão. Tal audácia deve ter enchido os anjos de espanto, mas pior ainda finalmente 
moveu a mão de Deus para o juízo! 

60



Não nos esqueçamos de seu convite amoroso para ‘havendo dado graças, o 
partiu e disse: Isto é o meu corpo que é por vós; fazei isto em memória de mim’ ( 1 Cor. 
11:24) e bebamos do cálice e, lembrando do que selou o pacto com Ele( 1 Coríntios 
11:25).

Num dia não muito distante, nossa fé será substituída pela visão. Nós o veremos 
como Ele é. Até que tal tempo chegue não há porque não termos uma união íntima 
com Ele e tão real que o céu será apenas uma mudança de cenário. Aleluia! Mesmo 
assim, Ora venha logo Senhor Jesus!
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15. SAÚDE DIVINA

 

De Gênesis ao Apocalipse, a Palavra de Deus apresenta impiedosamente o 
arquiinimigo do homem: o diabo. Ela também revela o perigo que corremos se 
seguirmos seu estilo de vida rebelde. Se a doença freqüentemente é resultado direto 
da luta e stress causados pelo pecado e ego, jamais nos esquecemos que muitos são 
vítimas de outras pessoas. Na Palavra de Deus não apenas há avisos claros para os 
culpados, mas ensina sabedoria que ajudará a lidar com o sofrimento ( 2 Tim. 3:16). 
Assemelha-se a uma medicina preventiva.

A maioria dos pacientes nos consultórios, (alguns dizem até 60%), estão 
doentes por causa da fadiga emocional. O corpo adoece por causa de coisas como ira, 
ressentimento, medo, preocupação e o pior tudo, culpa. Estes são apenas poucos 
exemplos de atitudes erradas e erros que se tornaram a raiz da enfermidade. 

Quase sempre o médico coloca de lado o estetoscópio e o termômetro e outros 
meios de diagnosticar nossas doenças, e não encontra nada fisicamente errado. Ele 
então tem que usar a velha, mas eficaz receita de simpatia e bom senso buscando o 
problema por detrás da dor. Mesmo em casos onde germes e vírus conseguiram 
penetrar no sistema defensivo do corpo, isso acontece por que o stress e fadiga 
anteriormente já haviam drenado a habilidade para lutar contra a doença. 

A prioridade divina tem sido sempre promover uma vigorosa saúde (Êxodo 
15:26). Se falharmos em reconhecer ou recusar a responder à sua Palavra que dá 
saúde que já foi revelada, sofremos as conseqüências. 

‘Filho meu, atenta para as minhas palavras; inclina o teu ouvido às minhas 
instruções.Não se apartem elas de diante dos teus olhos; guarda-as dentro do teu 
coração.’ Provérbios 4:20-22

Deus vai mais adiante ‘quem te supre de todo o bem, de sorte que a tua 
mocidade se renova como a da águia.’Salmo 103:5. Somente Ele pode rejuvenescer o 
corpo e estender nossos anos (Gênesis 25:1-4) e Ele faz isso concedendo os desejos 
de nosso coração e a alegria completa. Muitos de nossos problemas de meia idade 
seriam minimizados se usássemos nossa liberdade familiar para amar seu povo com 
um fervor renovado. 

Se Deus pode revitalizar a águia, substituindo suas penas deformadas por 
outras novas, pode renovar sua força novamente para que voe nas alturas dos céus 
com majestade e beleza como sempre - Ele pode fazer isto por seu povo!

Somente Deus pode perdoar o pecado e limpar você das manchas e culpa de 
consciência. Voltar-se para qualquer outra fonte de ajuda neste assunto é tanto tolice 
quanto fútil (Marcos 2: 7-12 e 1 João 1-9). Paz de coração é vital para a saúde, mas 
somente Deus pode dá-la. (Romanos 5:1). Somente a Palavra de Deus o ajudará a 
substituir os padrões de viver para o ego e pecado. É bobagem caminhar nos 
conselhos de homens iníquos (Salmo 1:1). Essa é a razão de nossa sociedade estar 
doente e cambaleante com a realidade. 
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Contentamento de mente não é somente um grande ganho – traz boa saúde ( 1 
Timóteo 6:6). Alegrar-se no Senhor pode ser difícil – mas faz bem para as artérias 
( Filipenses 4:4). Viver em paz com todos os homens parece às vezes ser quase 
impossível – mas ajuda a dormir melhor( 2 Timóteo 2:22). 

Estes são apenas uns poucos conselhos de Deus, mas muito mais poderoso e 
potente que qualquer droga ou medicamento, a saber, fé, esperança e amor( 1 
Coríntios 13:13).

Fé é a única resposta para os efeitos destruidores do medo e da ansiedade. A 
palavra de Deus é cheia promessas inspiradoras de fé e destruidoras do medo. Quase 
todos os problemas e circunstâncias, estão cobertas nos Salmos e Provérbios. Do 
coração da Bíblia Deus fala ao seu coração. Ele dará conforto e calma à medida que 
você se aproxima dele. O próprio Jesus gastou muito tempo em nos advertir sobre o 
perigo da ansiedade (Lucas 12: 22-34). 

Certamente se pardais podem desfrutar os dias com alegria buscando comida e 
ainda tendo tempo para cantar, se os lírios podem abrir e alegrar-se no brilho do sol, 
assim também nós, se quisermos aprender. 

Esperança é de grande valor. A esperança não somente tem a ver com o lar 
futuro, mas com a saúde na terra. A esperança vê Deus como nosso futuro brilhante, a 
grande suficiência para cada necessidade futura e força para o corpo, alma e espírito( 
Filipenses 4:19). A esperança é a bóia, antecipação feliz que amanhã será melhor que 
hoje. A esperança relaxa e se alegra no conhecimento seguro que toda circunstância 
está sob controle (Romanos 5:5; 15:4). 

O amor é de importância suprema. Como é triste ignorarmos ou 
deliberadamente esquecermos do primeiro mandamento de Jesus (João 15:12). 
Quando você ama não somente prova seu amor por Jesus (João 14:21), mas 
maravilhosamente abençoa seu irmão e traz saúde para seu próprio corpo. Ódio, ira, 
amargura e ressentimento, liberam venenos poderosos em cada parte do organismo, 
deixando seus pobres rins lutando para filtrá-los. 

Se você mantém uma atitude não perdoadora com seu irmão, não se 
surpreenda se de repente você se encontrar atormentado por alguma enfermidade 
(Mateus 18:32-35). Lendo cuidadosamente o contexto desta passagem, você verá que 
o Espírito Santo pode persuadi-lo melhor que qualquer droga que médico possa 
receitar, que o necessário é uma boa dose do temor de Deus. 

Se você tem ressentimento ou rancor azedando seu espírito, você está falhando 
em reconhecer que seu irmão é parte do corpo do Senhor - ao magoá-lo, você está 
ferindo a si mesmo( 1 Cor 11:27-34). A melhor expressão de seu amor por Jesus é vista 
não no que possa dizer ou cantar, mas ao mostrar bondade e compartilhar os fardos de 
Seu povo. Se você é culpado por não perdoar, não adianta trocar de médico - seria 
muito melhor mudar de atitude. 

Se você desenvolveu uma visão melancólica da vida, se gosta de se sentir 
miserável murmurando com Deus, de tudo e de todos, não se surpreenda se seu pobre 
corpo deixar você na mão - não dá pra agüentar tanto castigo ‘O coração alegre serve 
de bom remédio; mas o espírito abatido seca os ossos’ (Provérbios 17: 22).
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Sorria, aprenda a rir e deixe os outros se alegrarem com você, é bom pra sua 
saúde e seu rosto. Diversão e bom humor são relaxantes à medida que não se 
consigam somente às custas dos outros.(Efésios 5:4).

Embora Paulo estivesse assentado com Cristo nos lugares celestiais ( Efésios 
2:6) seus pés estava firmes no chão das realidades terrenas. Seu bom senso 
aconselha Timóteo ‘tome um pouco de vinho’ por causa de seus problemas de saúde. 
(1 Timóteo 5:2-3). Um temperamento tímido não muda da noite pra o dia, mas a fé 
cresce com a experiência. 

Antes de subestimarmos o temperamento de Timóteo, seria bom lembrar que se 
tivéssemos que compartilhar de seus sofrimentos e obras, muitos de nós estaríamos de 
convalescença ou procuraria uma aposentadoria compulsória. Trófimo seria 
aconselhado a descansar ou até mesmo delegar suas responsabilidades ( 2 Timóteo 
4:20). Se parece que Deus não está respondendo sua oração, ou mostrar a razão de 
sua doença, talvez fosse interessante pedir a Ele que o guie de forma bem prática 
( Tiago 1:5). 

Muitos de nossos produtos alimentícios contêm química para preservá-los e dar 
uma cor diferente. Produtos domésticos e industriais podem também ser prejudiciais à 
saúde. A poluição pode lhe atingir de várias formas, mas cuidado com a morbidez ou 
excesso de zelo com relação a estes assuntos (Marcos 16:18). Deus pode lhe alertar 
destes perigos se você pedi-lo. Trabalho excessivo, falta de sono, excesso de comida, 
são causas simples de muita doenças. 

Deus quer que você desfrute de saúde, vitalidade e saúde abundante. Ele pode 
e fará milagres e curas, mas Sua palavra também ensina a evitar muitas doenças com 
atitudes certas. Ame-o com todo seu ser, ame seu povo com todas as sua 
imperfeições. Descanse e relaxe no conhecimento certo que Ele ama e cuida de você 
(1 Pedro 5:7). Tenha fé e esperança para crer num amanhã brilhante. Esta é a fórmula 
divina para saúde!

64



16. NÃO SE MAGOE

Projetar e construir um cadafalso de 15 metros e se enforcar! Não! Claro que 
não literalmente! Embora tenha sido o que aconteceu com Hamã, porque procurava 
fazer de Mardoqueu um espetáculo público, um homem de Deus, toda sua trama e 
manobra política serviu para sua própria derrota. Ele mesmo provocou sua própria 
morte. Porque Deus se opõe as tais homens, ele foi enforcado em seu próprio 
cadafalso. (Ester 3-7).

De Gênesis a Apocalipse, Deus tem continuamente assegurado a seu povo que: 
‘Não prosperará nenhuma arma forjada contra ti; e toda língua que se levantar contra ti 
em juízo, tu a condenarás; esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justificação 
que de mim procede, diz o Senhor.’ Isaías 54:17

Qualquer um que tocar no ungido do Senhor e isto não se restringe somente aos 
pastores, mas qualquer membro de seu corpo que serve dignamente e com fidelidade, 
é avisado que Deus é o grande protetor e vindicador de seus direitos. 
(Salmo 105:14-15).

Jamais planeje a queda de alguém em segredo, não importa quão perfeitamente 
suas pistas sejam encobertas ou quão plausíveis sejam seus argumentos, Deus exporá 
você! Se cavar um buraco para alguém cair, você mesmo cairá nele (Provérbios 28:10). 
Por outro lado, se mantiver as mãos puras, suas intenções pacíficas e mãos limpas, ai 
daquele que o tocar ou mesmo dar de dedos na sua cara. Vamos ver alguns exemplos 
de viradas de mesa daqueles que perseguiram os justos. 

Se, como Daniel, você se encontrar envolvido numa armadilha perigosa, 
descanse em paz! Sem a ajuda do Prozac ou Megaton ou qualquer outra forma de 
sonífero, ele dormiu em paz! Já se perguntou o que ele usou como travesseiro? Sim, 
Deus trancou a boca dos leões ou deu a eles temporária perda de apetite - mas 
somente até a hora da verdadeira refeição (Daniel 6:24). Nada deveria perturbar seu 
sono, a não ser é claro se seu subconsciente estiver carregado de louvores a Deus 
(Salmo 91:11), ou se estiver atendendo às necessidades dos outros como bebês ou 
doentes. 

Conta-se que John Wesley nunca perdeu uma noite de sono sequer por causa 
da ansiedade ou preocupação. Nenhum pensamento de ansiedade deve perturbar seu 
descanso: ‘Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em 
todos os teus caminhos.’Salmo 91:11

Deus está sempre alerta em caso de você dele precisar, assim não há 
necessidade de ficar acordado (Salmo 121: 3-4). 

Se sentir como os Filhos de Israel quando perseguidos e emboscados sem 
saída, não entre em pânico! Deus é poderoso pode afastar a água para o lado e 
transformar a lama numa estrada asfaltada (Êxodo 14:21-22). Reserve sua simpatia 
para aqueles que lhe persegue, pois quando eles lhe empurrarem para o caminho que 
Deus quer que você vá, Ele permitirá que as águas revertam ao seu curso natural 
(Êxodo 14:27). Cada situação ameaçadora em sua vida é permitida por Deus e não 
iniciada pelo diabo. 
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Satanás é servo que não recebe, trabalha sob ordens estritas e não tem 
permissão de exercer um grama de pressão mais que você possa resistir ( Jó 2:1-10).

Todas as coisas boas e más são feitas para servirem ao grande propósito de 
Deus de torná-lo semelhante a Jesus( Romanos 8: 28-31) assim na sua situação de 
problema pergunte a razão, aprenda a lição e venha rindo( Jó 42: 12-17).

À meia noite ou meio dia, pode acontecer aos outros, mas não a você. (Salmo 
91-5-13) e Deus dá um aviso claro àquele que perseguir o justo, ‘toque naquele homem 
e você toca em mim’ (Salmo 109: 29, Isaías 41:11-14, Atos 9:5). Deus cobriu seu povo 
com uma nuvem protetora enquanto viajavam pelo deserto (Êxodo 14-19). Ele 
continuamente mostrou Sua habilidade em sustentá-los da sede e inanição. (Isaías 
49:10).

Sob seu cuidado você está seguro de todos os prognosticadores de previsões 
do passado ou presente que alegam se basearem no passado ou presente. Nem 
mesmo a gravidade da lua pode mudar seu humor nem torna-lo lunático. Sim, todas as 
forças cósmicas estão sob Seu controle. Sol, lua e estrelas são incapazes de afetar ou 
magoar você!(Salmo 121:5-5). 

Você nada tem a temer! Sim, o enganador será apanhado em suas próprias 
redes (Salmo 141:8-10), Deus vê o laço e guarda o inocente de ser apanhado (Salmo 
142). Deus é o autor da justiça poética. A história registra e a eternidade revelará que 
seus julgamentos são incrivelmente justos (Salmo 94: 21,23). Ele confundirá os 
inimigos de seu povo, os suplantará na confusão, os espalhará como ninharia, os 
perseguirá, e os colocará em lugares escorregadios (Salmo 35-1-9). 

Àqueles que vão à guerra contra os inocentes são dignos de pena (Isaías 49-24-
26), pois ao tentar invadir o forte do Deus soberano eles serão totalmente derrotados 
(Salmo 91:2). A história nada mais é que a História de Deus cuidando de seu povo e 
protegendo-o como a ‘a menina de seus olhos’(Zacarias 2:8). Assim relaxe, não entre 
em pânico, pare de sentir pena de si mesmo e reserve sua simpatia para aqueles que o 
perseguem. A sombra do cadafalso não é para você, o rugir do leão faminto, o calor da 
fornalha, o lamento aos seus calcanhares não causará medo ou perda de sono. Só 
você pode magoar a si mesmo!
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17. VOCÊ PODE TER O MELHOR DAS BÊNÇÃOS DE DEUS

Se seu coração é sincero na busca pelo melhor de Deus, se você

não deseja ser e estúpido ou teimoso, se você for sensível à gentil disposição do 
Espírito Santo, você encontrará o melhor das bênçãos de Deus. Esta não é uma 
promessa vazia, é uma assertiva profética direta para seu espírito. 

O coração paterno de Deus mandou seu único Filho para reaver legalmente sua 
herança legítima. O Espírito Santo pode agora agir como executivo de Deus falando 
em seu nome. Ele assumirá sua causa e o colocará com toda a sua herança. Por ser 
filho de Deus, você tem o direito legal de reclamar seu amor mais que qualquer outro 
tipo de causa que você possa apresentar num tribunal terreno. O testamento está 
selado no sangue de Jesus. Satanás é incapaz de contestá-lo. Ele apenas pode fazer 
que você duvide dele. 

Não se contente em conhecer a doutrina. A doutrina é somente um meio pelo 
qual o Espírito Santo pode levar você à realidade do conhecimento de Deus. Todo o 
céu já prometeu que você virá a conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus 
em sua vida. Se você apresentar seu corpo como sacrifício vivo e ficar firmes diante de 
todas as pressões que buscam apertá-lo em seu molde, se você permitir à Palavra de 
Deus re-programar todos os seus padrões de pensamento, você não falhará em 
encontrar o melhor de Deus. 

Deus terá a maior glória de sua humanidade - o que é bom. Outros terão o maior 
beneficio à medida que você achar seu destino nele - o que é aceitável. Finalmente, 
você mesmo encontrará o máximo de realização - que é perfeito. ( Romanos 12:1-2).

Sem o amor de Deus; sem a obra de Seu Filho; sem a obra do Espírito Santo, 
você nunca encontrará o melhor de Deus mesmo se vivesse 10.000 anos. Com a ajuda 
deles, com certeza encontrará.

A graça maravilhosa de Deus já alcançou sua vida insignificante, destruiu seu 
senso de perdição na vastidão de Seu amor. Você já nasceu de semente incorruptível 
da Palavra de Deus e Ele aperfeiçoará o que te diz respeito. O governo de sua vida 
está sob Seus ombros. Todas as coisas, boas ou ruins serão apenas boas, pois nelas 
Deus estará criando a imagem de Seu Filho Jesus em você (Romanos 8:29).

Deus já ouviu o clamor de seu coração para ter mais DELE. Ele já viu suas 
muitas buscas por Ele mesmo. Agora Ele moverá céus e terra para traze-lo até Seu 
MELHOR!
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