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mais glorioso, mas que rastro de vitórias seguiu a salvação do carcereiro e a sua
casa e a fundação da Igreja em Filipos. O maior triunfo da história foi o sacrifício
de Cristo por toda a humanidade, quando por um ato de obediência Ele adqui-
riu a salvação para raça humana inteira e providenciou o caminho da libertação
da escravidão a Satanás e ao pecado.

Por fim, o Senhor Jesus Cristo é o Vencedor, cuja vitória nós compar-
tilhamos pela nossa união com Ele. Nele está tanto a nossa provisão como o
nosso modelo. Em John 8 Jesus deu uma segunda indicação para o caminho da
vitória. A verdade simplesmente como verdade não pode nos libertar. A vitória
não é um credo, nem é um ensino especial, nem uma doutrina de estimação de
alguns extremistas e admiradores, nem é um conjunto de regras simplesmente
para guiar a conduta de alguém. A vitória é uma Pessoa. Se você está no
Vencedor e o Vencedor está em você, então você tem a vitória e você pode tê-la
de nenhum outro modo. O nosso Senhor tocou o sino da liberdade quando dis-
se: “Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres” (John 8:36).

Do livro: (Guerra em seu Coração).War in your Heart
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SOBRE O DEVER DE NEGARMOS A NÓS MESMOS
Thomas a Kempis

Meu filho, quanto mais tu puderes sair de ti mesmo, mais serás capaz
de entrar em Mim.

Desejo que tu aprendas a perfeita resignação de ti mesmo à Minha
vontade, sem contradizer ou reclamar.

Siga-Me. Eu SOU o Caminho, e a Verdade e a Vida. Sem o Caminho,
não há como prosseguir; sem a Verdade, não há nenhum conhecimento; sem a
Vida, não há como viver. Eu SOU o caminho, que tu deves seguir; a Verdade,
que tu deves confiar; a Vida pela qual tu deves ansiar.

Eu SOU o único Caminho, a Verdade infalível e a Vida eterna.
Eu SOU o Caminho mais direto, a Verdade suprema e a verdadeira e

abençoada Vida não criada.
Se tu permaneceres no Meu caminho, tu conhecerás a Verdade, e a

Verdade te fará livre e tu tomarás posse da Vida eterna. Se tu queres reinar
Comigo, tu deves carregar a Cruz Comigo.

Do livro: (A Imitação de Cristo).The Imitation of Christ

CARTAS DOS EDITORES

Meus caros Amigos

Quanto mais velho me torno, o tempo mais rápido parece passar, e
tudo em volta parece mudar. Como é bom saber que Ele não muda, e que o
tempo não O esgota. Nesta edição vemos algumas maravilhosas verdades que
são nossas quando Cristo se torna a nossa vida. Oro para que possamos ser atra-
ídos cada vez mais para perto do nosso Senhor, e que Ele tenha permissão para
estar mais e mais fundo em nosso ser interior, para que as palavras de Paulo pos-
sam ser verdadeiras a nosso respeito, como eram verdadeiras a respeito dele:
“Para mim o viver é Cristo”.

A bênção do nosso Senhor e Salvador esteja com todos vocês.
Em Seu maravilhoso Nome,

Michael Metcalfe.

Amados irmãos

O cristianismo em toda a sua história foi atacado, combatido e des-
prezado por muitos. Mas muitos, por amarem o cristianismo, buscaram e ainda
buscam encontrar fórmulas para serem e ensinarem outros a ser cristãos. Na
verdade a mente humana não consegue formular a verdadeira vida cristã, por-
que ela é espiritual e o homem é carnal. Por mais que ele tente listar doutrinas
ou estabelecer regras para que alguém possa se tornar cristão, não consegue
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atingir o verdadeiro sentido do que é ser cristão.
Ser cristão, amado irmão, é apenas uma coisa e esta é: Vivo não mais

eu, mas Cristo vive em mim. Isto é a essência do cristianismo. Para sermos ver-
dadeiros cristãos basta que Cristo seja a nossa vida de fato e em verdade. Nada
além ou aquém disto pode ser considerado como cristianismo verdadeiro.

Que o Espírito Santo possa nos convencer todos os dias a nos entre-
garmos a Ele para que realmente e de fato Cristo seja a nossa vida.

Amém.
João Alfredo

'Discípulo' é o termo constantemente usado nos quatro Evangelhos
para marcar a relação entre Cristo e os Seus seguidores. O próprio Jesus o usou
ao Se referir a eles, e eles ao falar uns sobre os outros, e continuou sendo usado
durante os novos dias do poder Pentecostal. Ele passa direto por Atos dos
Apóstolos e é interessante lembrar que foi desse jeito que os anjos se referiram
a esses homens para as mulheres: “Vá, diga aos seus discípulos e a Pedro” (Mc
14:7), mas ele não é encontrado nas epístolas. Isso pode ser explicado pelo fato
das epístolas terem sido dirigidas aos cristãos em sua capacidade corporativa
como igrejas, e embora ele tenha caído amplamente em desuso ainda é de gran-
de valor para marcar esta relação que existe entre Cristo e toda alma.

1. A palavra significa uma pessoa ensinada ou treinada. Jesus é o
Professor. Ele tem todo o conhecimento dos derradeiros propósitos de Deus
para nós, da vontade de Deus referente a nós e das leis de Deus que marcam o
nosso caminho.

Discípulos são aqueles que se reúnem em torno deste Professor e são
treinados por Ele. Eles são os que buscam a verdade, não simplesmente no abs-
trato, mas como uma força de vida, eles vêm a Ele e se juntam ao círculo daque-
les a quem Ele revela esses grandes segredos de toda a verdadeira vida.
Sentados aos Seus pés eles aprendem da revelação das Suas lições a vontade e
os caminhos de Deus para eles. Na medida em que obedecem a cada palavra
sucessiva, eles percebem dentro deles a força renovadora e o poder enaltecedor
do ensino. A condição verdadeira e perpétua do discipulado e o seu objetivo últi-
mo foram claramente declarados pelo próprio Senhor aos judeus que tinham
crido Nele: “Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis
meus discípulos; e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará” (Jo 8 v31).

É muito importante que tenhamos claramente em nossa mente o ver-
dadeiro significado do relacionamento que Jesus possui com Seu povo. Não é
do tipo de um conferencista de cujas mensagens podemos ou não deduzir apli-
cações para nós mesmos. Não é o de um profeta que faz uma declaração Divina.

TORNADO-SE UM DISCÍPULO
G. Campbell Morgan
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Salvador deles. Ele tinha revelado plenamente a necessidade deles de liberdade
e a Sua capacidade e disposição para libertá-los. Mas muito frequentemente o
alcance da vitória tem sido limitado por relacioná-lo somente com o tempo pas-
sado da redenção, da libertação da esfera sobre a qual Satanás é soberano e na
qual o pecado governa. Mas a vitória tem o seu tempo passado, presente e futu-
ro, assim como a salvação tem (Tt 2:11-14). Realmente compreender esta verda-
de é um dos maiores estímulos para viver vitoriosamente. Fomos remidos para
reinar.

. O tempo passado da vitoriosa libertação da esfera do domí-
nio de Satanás e da escravidão para a esfera do domínio e servidão de Cristo: “O
qual nos tirou da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho
do Seu amor; em quem temos a redenção” (Cl 1:13-14).

. O tempo presente da vitoriosa
libertação da escravidão do pecado e do ego para a gloriosa liberdade do Filho
pelo Espírito: “Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito
mais os que recebem a abundância da graça, e do dom da justiça, reinarão em
vida por um só - Jesus Cristo”. A tradução Weymouth traz “reinar como reis em
vida” (Rm 5:17).

. O tempo futuro da vitória, o ven-
cedor recebendo a sua recompensa real, reinando com O Vencedor: “Porque
foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e
língua, e povo, e nação; e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes; e eles rei-
narão sobre a terra” (Ap 5:9-10) e “ao que vencer lhe concederei que se assente
comigo no meu trono; assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu
trono” (Ap 3:21).

O alcance da vitória foi limitado pensando nele somente em termos de
vitória pessoal que normalmente é considerada como opcional, ao invés de com-
preender o seu tremendo significado coletivo, que a derrota ou a vitória de um
cristão significa naquele ponto a derrota ou a vitória de toda a Igreja. Admitir
isto como fato torna a vitória obrigatória.

Fiquei emocionado ao ver a relação entre a vitória pessoal e a coletiva.
Caleb “seguiu o Senhor completamente”. Dentre centenas de milhares em
Israel, ele foi um dos dois que sobreviveram ao deserto, foi introduzido em
Canaã e possuiu a sua herança. Com oitenta e cinco anos da idade ele conquis-
tou a multidão mais resistente em Canaã, aqueles gigantes, os filhos de Anaque,
que aterrorizaram e esmagaram os homens mais jovens a quarenta anos passa-
dos. Ele tomou as suas cidades muradas e ganhou uma vitória coletiva magnífi-
ca para todo o Israel. Ele garantiu a posse da terra aos seus descendentes e a sua
vitória trouxe bênção aos seus filhos e netos. Josué, o outro vencedor no deserto
também entrou em Canaã como um conquistador, venceu trinta e cinco reis,
tomou a terra inteira e a deu como herança a Israel. Dos vários reis que vieram
depois de David foi dito: “Ele fez o que foi reto diante do Senhor e andou em
todos os caminhos de David, seu pai”.

Paulo, preso, surrado, ferido e com os seus pés no tronco, à meia-noite
cantou as canções de vitória e de louvor ao Senhor. Vitória pessoal do calibre

Remidos

Remido para Reinar em Vida

Remido para Reinar na Terra
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mas também acusavam Jesus de ser um mentiroso e de ter um demônio. Eles
eram escravos do pecado porque eram escravos de Satanás, mas eles não reco-
nheciam a sua escravidão. Como pecadores todos estão sob esta dupla escravi-
dão e precisam ser libertados. Você reconheceu a sua escravidão a Satanás e ao
pecado? Você deseja ser liberto? Jesus aponta o caminho para a perfeita liberta-
ção.

Em Sua primeira indicação Ele diz: “E conhecereis a verdade, e a ver-
dade vos libertará” (João 8:32). “Vós conhecereis a verdade” - o princípio da ver-
dade - entendimento - “A verdade vos libertará” a verdade a prática da vida -
aplicação.

Deus propõe que cada grande verdade seja tão trabalhada na vida
para que a redenção possa realmente redimir. A verdade liberta, mas somente
quando conhecida na experiência. Falando a verdade em amor, alguém pode
dizer que a maioria dos líderes cristãos é culpada da negligência criminosa pela
falta de tornar conhecido daqueles sob seu cuidado espiritual o caminho da vitó-
ria. Muitos são muito fiéis em tornar conhecido o passo inicial para sair da
escravidão a Satanás e ao pecado, através da regeneração e justificação, mas
nunca tornam conhecido do seu rebanho o caminho da gloriosa libertação e con-
tínua vitória possibilitada pela santificação bíblica; contudo, Paulo dedica a
maior parte das suas cartas às igrejas a esta grande verdade.

É tragicamente fácil conhecer a verdade quanto ao caminho da vitória
e mesmo assim continuar vivendo em derrota. A verdade entendida não é sufi-
ciente. Deve ser pessoalmente aceita, aplicada e efetivada. O selo de qualidade
da verdade é que ela é intensamente prática. Em outras palavras, ela funciona. A
verdade que é o mero conhecimento intelectual e não a experiência de coração é
excesso de bagagem. Somente quando a verdade fica em mim é que ela se torna
minha. Paulo nos disse isso em Colossenses 3:16-17: “A palavra de Cristo habite
em vós abundantemente... e o que fizerdes por palavra ou obras, fazei tudo em
nome do Senhor Jesus”. João nos disse isso em 3 João 4: “Porque muito me ale-
grei quando os irmãos vieram, e testificaram da tua verdade, como tu andas na
verdade. Não tenho maior gozo do que este: o de ouvir que os meus filhos
andam na verdade”; e Pedro nos disse em 1 Pedro 1:22: “Purificando as vossas
almas na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido; amai-vos
ardentemente uns aos outros com um coração puro”.

O santo e o pecador ambos precisam conhecer a verdade de que o
Salvador é também Senhor, e que Ele veio não apenas para livrar da penalidade
do pecado, mas também do seu poder. A Igreja de hoje está repleta de “rejeita-
dos”. Mesmo no campo da missão há aqueles que são escrupulosamente fiéis
nos seus deveres, mas com pouco poder dinâmico. Por que isso é assim?
Basicamente porque a verdade que liberta é muito pouco conhecida ou entendi-
da e muito fracamente realizada. A Palavra da verdade nunca nos deixa onde ela
nos encontra.

. Se o Filho... vos libertar. Jesus tinha-
lhes dito a verdade no tocante a eles como pecadores, e Dele mesmo como o

A segunda indicação em João 8:36 é: “Se o Filho vos liber-
tar, verdadeiramente sereis livres”
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Certamente não é o de um especialista em um dado assunto que declara o seu
conhecimento para o interesse de poucos, a admiração de muitos e a confusão
da maioria.

É sim, de um professor que possui pleno conhecimento, que se incli-
na sobre um aluno, comunicando este conhecimento passo a passo, ponto a pon-
to, e trabalhando para um fim definido. Não somos meros ouvintes, nem somos
simplesmente ouvintes interessados que desejam informação; somos discípu-
los que olham adiante e desejam o mesmo fim que o Mestre, e por isso escutam
cada palavra, marcam cada inflexão da voz e aplicamos toda a nossa energia
para perceber o propósito do Professor para nós.

2. Agora vamos considerar os privilégios que o Professor confere
àqueles que se tornam Seus discípulos.
a. O primeiro é o estabelecimento do relacionamento que torna possível a Ele
ensinar e a nós sermos ensinados. A questão do pecado deve ser tratada e aquilo
que resulta do pecado, a nossa incapacidade de entender o ensinamento. O
pecado como transgressão real no passado deve ser perdoado, e o pecado como
um princípio de insurreição interior deve ser limpo. Assim antes que Ele revele
uma palavra da lei Divina da vida ou revele algo, Ele trata com este duplo aspec-
to do pecado. À alma no que concerne ao pecado passado, por confessá-lo e
abandoná-lo, Ele dá o perdão, pronunciando a Sua absolvição sacerdotal em vir-
tude da Sua própria expiação na Cruz. À alma absoluta e irrestritamente rendi-
da a Ele, consentindo na morte do ego, Ele dá a bênção da purificação do peca-
do. Não pode haver nenhum discipulado verdadeiro à parte da realização desta
dupla bênção.
b. Além disto existe o embotamento da nossa compreensão, a nossa incapaci-
dade de compreender as verdades que Ele declara. Isso Ele supera pelo dom do
Espírito Santo, que torna claro o ensinamento do Mestre. Que presente inesti-
mável é este. O intelecto natural mais endurecido se torna aguçado e receptivo a
Deus pela chegada do Espírito Santo. Assim Ele mesmo provê e cria o relacio-
namento de comunhão pela limpeza e inteligência através da habitação do
Espírito.
c. Outro grande privilégio a ser lembrado é este: a escola de Jesus é uma escola
técnica. Ele provê oportunidades para provarmos na vida prática as verdades
que Ele tem que declarar. Este é um grande princípio básico em Seu método, e é
outra evidência da Sua abundante graça, que a prova em detalhes técnicos das
lições que Ele ensina está justamente tanto sob a Sua orientação e direção pes-
soal quanto a verdade na teoria, e é recebida diretamente Dele.

3. Em que condições pessoais podemos nos tornar discípulos?
Devemos ter esses dons do perdão, purificação e iluminação, mas como pode-
mos recebê-los? Nenhum obstáculo de raça, ou cor, ou casta, ou idade está colo-
cado na entrada, contudo, por causa da importância das verdades a serem reve-
ladas e da necessidade da aplicação dessas verdades, Jesus está na entrada que
proíbe qualquer um de entrar a não ser sob certas condições. Vamos ouvir a Sua
ordem tripla: “Se alguém vier a Mim [para se tornar discípulo] e não aborrecer a
seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua pró-
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pria vida, não PODE SER MEU DISCÍPULO” (Lc 14:26). “E qualquer que não
levar a sua cruz, e não vier após Mim, não PODE SER MEU DISCÍPULO” (Lc
14:27). “Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não
PODE SER MEU DISCÍPULO” (Lc 14:33).

O novo relacionamento deve ser superior à reivindicação de qualquer
relacionamento terreno e deve ser considerado e correspondido antes de qual-
quer reivindicação da vida do ego. O Professor exige que tomemos a cruz e O
sigamos, mesmo que o progresso seja pela dor. Mais, devemos assumir o voto
espiritual profundo de pobreza, renunciando tudo, considerando cada palavra
que Ele dirá e cada verdade que Ele revelará, através de quaisquer métodos,
como a nossa principal e única prosperidade. Em resumo, não devemos ser con-
trolados nem possuídos por outros, ou possuindo alguma coisa. Deve haver um
claro rompimento com todo embaraço e um abandono completo de nós mes-
mos a Ele. Se não for assim não podemos ser Seus discípulos. Se esta for a nossa
atitude, então Ele nos dá perdão, purificação e luz, e assim nos tornando Seus
discípulos e entrando em Sua escola estamos prontos para o nosso curso de ins-
trução.

Se estas condições parecem difíceis e severas que seja lembrado o que
depende delas. O caráter e o destino dependem desta questão do discipulado.
Jesus não é Professor para comunicar informação ou satisfazer curiosidade.
Porque a verdade que Ele ensina santifica e liberta é que Ele a revela, e porque à
parte da revelação que Ele tem para conceder, não há nenhum modo possível de
perceber os grandes propósitos de Deus para nós. Compare Jesus e o Seu ensi-
namento com o mais santo e belo dos amores e posses da terra, e esses se mos-
tram indignos de um pensamento momentâneo. Todos eles devem ser retira-
dos de entre Ele e nós para que possamos conhecer e fazer a Sua vontade. Tal ati-
tude não nos priva de desfrutar de todas essas coisas, já que em si mesmas elas
são certas, elas pelo contrário se juntam à nossa alegria.

A rendição ao 'ego' impossibilita conhecer a Cristo, quando outros
amores e interesses intervêm, e provocam insatisfação em todo o resto e tor-
nam este mesmo ego triste e fraco. Somente CRISTO ilumina todo o ser com
Seu amor, alegria e beleza, e brilha sobre outros amores para a santificação
deles, e assim a abnegação do ego é o mais alto desenvolvimento do ego. Por
isso, entremos para a escola de Jesus e recebendo os Seus dons, esperemos o
seu ensinamento.

Do livro: (Discipulado).Discipleship
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Senhor”.
De fato Deus declara em todas as partes da Bíblia, do começo ao fim,

que a vitória não é só uma possibilidade, mas uma necessidade, que não é sim-
plesmente algo humanamente desejado, mas algo divinamente requerido. A
Bíblia revela que a vitória do santo é uma parte tão integrante do propósito eter-
no de Deus quanto é a salvação do pecador. Assim como a salvação pelo sangue
vertido no Calvário funciona como um cordão escarlate por toda a Bíblia, assim
a vitória através do soberano Senhor sobre o trono funciona como um cordão de
ouro. O Cordeiro de Deus que sacrificou a Sua vida na cruz é o Leão da tribo de
Judá, que recebe a honra e a adoração de milhares de milhares em volta do
trono (Ap 5:6, 11-12).

Mas que resposta a Igreja dá em sua pregação e ensino a este clamor
angustiante dos que almejam por libertação? Muito amplamente ela permane-
ce silenciosa. Mesmo aqueles que são fiéis e destemidos como mensageiros da
libertação da penalidade do pecado não têm nenhuma mensagem em absoluto
sobre a libertação do poder do pecado. De fato, a Igreja está pateticamente divi-
dida nesta grande verdade. Alguns pregadores e professores a negam e até se
opõem a ela. Alguns estão temerosos tanto por si mesmos como pelos outros
por causa das suas exigências e conseqüências. Alguns têm fome de conhecer o
caminho para a vitória e andariam nele se soubessem como. Alguns conhecem a
teoria, mas não sabem como funciona na prática. Alguns têm um conhecimento
intelectual da vitória como uma doutrina, mas têm pouca ou nenhuma manifes-
tação dela na vida diária; assim o ensino e testemunho deles são anulados por
uma vida não vitoriosa. Alguns conhecem a verdade da vitória sobre Satanás, o
pecado e o ego pela revelação do Espírito a eles e neles, e a verdade os fez glorio-
samente livres.

Exatamente onde está você em relação a esta preciosa verdade, tanto
quanto ao conhecimento como à experiência dela? Não vá em frente até que
tenha feito uma honesta consideração a esta pergunta.

Jesus deu duas indicações sobre o caminho da vitória em Sua conver-
sa com os fariseus em João 8:12-59.

Em Sua primeira indicação, João 8:32, Ele disse:
; e na Sua segunda indicação, João 8:36:

. Ele
tinha-lhes declarado a verdade a respeito Dele mesmo, mas eles não creram na
verdade nem O receberam como Aquele que foi enviado por Deus. Jesus ousa-
damente disse-lhes que eram escravos do pecado e de Satanás: “Todo aquele
que comete pecado é escravo do pecado” (João 8:34), e “Vós tendes por pai ao
diabo, e quereis satisfazer a vontade de vosso pai; ele foi homicida desde o prin-
cípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele; quando ele pro-
fere mentira, fala do lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira” (João
8:44).

Como escravos de Satanás o assassino, eles mesmos eram assassinos
que procuravam matar Jesus por ordem de Satanás. Como escravos de Satanás
o mentiroso, eles mesmos eram mentirosos não apenas rejeitavam a verdade,

“E conhecereis a
verdade, e a verdade os libertará”
“Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres”
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Recebi apenas um pouco do que sei que Tu podes dar, mas como um vaso vazio,
limpo e humilde me ponho aos Teus pés, dia a dia, momento a momento, e espe-
ro em Ti'? Filho de Deus, o que o olho não viu nem o ouvido ouviu, e o que os
homens nunca foram capazes de conceber, Deus fará por você enquanto você
espera por Ele.

Cristo Jesus pode fazê-lo por nós. Cristo é a nossa vida e Ele viverá em
nós na mesma vida que viveu na terra. Não esperaremos que Ele o faça na pleni-
tude da Sua promessa? Não viremos com todo pecado, todo impedimento, todo
defeito e tudo que causa auto-condenação e lançaremos tudo aos Seus pés, cren-
do que o sangue purifica e que Jesus dá libertação? Creia e aceite que o próprio
Deus revelará Cristo dentro de nós no poder do Espírito Santo.

Do livro: (Rendição Completa).Absolute Surrender

VITÓRIA ATRAVÉS DE CRISTO
Ruth Paxson

O significado da palavra vitória no dicionário é: “o ato da conquista,
especialmente em batalha, triunfo”. Um vencedor é um vitorioso e a vitória
implica na existência de um inimigo ou de inimigos que devem ser vencidos na
batalha.

A Bíblia é um livro de guerra. Deus tem inimigos com os quais está em
conflito e sobre os quais Ele ganha a vitória por meio de Seu Filho, o Senhor
Jesus Cristo. Esta vitória é ganha em duas etapas: pela cruz e pelo trono. Há
uma crucificação que culmina em uma coroação.

Como cristãos estamos em uma união viva com Cristo. A própria defi-
nição de Cristo de um cristão é dada em João 14:20: “Vós em mim e Eu em vós”.
Através de Paulo Ele levou a revelação ainda além: “Aquele que se une ao
Senhor é um com Ele em espírito” (1 Co 6:17). Por isso, em virtude desta união,
os inimigos de Cristo são os nossos inimigos e pela mesma razão a vitória de
Cristo é a nossa vitória. Somos o troféu de Cristo. Antes escravos de Satanás e do
pecado, mas agora libertos por Cristo, nos tornamos os cativos alegres e volun-
tários do Senhor Jesus, que nos guia no cortejo do Seu triunfo para celebrar a
Sua vitória sobre todos os Seus inimigos.

Nenhum cristão realmente sério é destituído do sentido da derrota.
Há consciência do conflito com as forças da maldade, tanto exterior como inte-
rior, que são esmagadoras e poderosíssimas. Os verdadeiros cristãos sabem que
têm inimigos para os quais não são páreos, e com profunda vergonha e humi-
lhação reconhecem que muitas vezes se abaixam diante deles em derrota, em
trágico e repetido fracasso. Incontáveis cristãos por todas as eras proferiram
com Paulo aquele clamor pungente, angustiante: “Miserável homem que sou!
Quem me livrará do corpo desta morte?” (Rm 7:24). Não tem Deus nenhuma
resposta para tal penetrante clamor por libertação de uma intolerável escravi-
dão? Ele seguramente tem: “Dou graças a Deus através de Jesus Cristo nosso
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“Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si, mas
para Ele” (2 Co 5:15).

Quando lemos 2 Coríntios 5:13-18, não podemos deixar de ver quão
profundamente a Cruz é o próprio centro da vida de Paulo. Estamos familiariza-
dos com os versos 14 e 15 onde se lê: “Pois o amor de Cristo nos constrange, jul-
gando nós assim que se Um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele mor-
reu por todos, para que todos os que vivem não vivam mais para si, mas para
Aquele que por eles morreu e ressuscitou”. Estas palavras ensinam a identifica-
ção do crente com Cristo em Sua morte e ressurreição para uma vida onde ele
vive inteira e completamente para Cristo e não para si mesmo.

Os seus críticos em Corinto o acusavam de se exaltar e estar 'fora de si',
mas ele responde: “Se enlouquecemos, é para Deus, e, se conservamos o juízo, é
para vós”, “pois o amor de Cristo nos constrange”. Então ele aponta para a Cruz
como a razão dele poder dizer isto. Ele sabia que não era exaltação própria mani-
festada em seu zelo e intensa abnegação a Deus por causa da sua identificação
com Cristo na morte. O 'ego' não era mais o centro dominante do seu ser; o 'ego'
não era mais o foco central no qual atuava.

Quão expressiva é a palavra do apóstolo no verso 16, “conhecemos”;
aqui o pronome é enfático, “a ninguém conhecemos segundo a carne [de um
ponto de vista mundano]”, como vocês me conhecem. Vocês me chamam de
louco em meu zelo, mas esta é uma visão mundana.

Sei que morri com Cristo e que não estou vivendo mais para mim mes-
mo. O amor de Cristo que vive em mim é que me constrange, “se alguém está em
CRISTO é0 nova criatura, as coisa velhas já passaram”. Vocês estão me cha-
mando de louco e dizendo isso e aquilo sobre mim, mas sei que não é o 'eu' que
está me dominando, pois vi o 'eu' na Cruz. Eu considerei o verdadeiro significa-
do da morte de Cristo. Vejo que se 'Um' morreu por todos, então 'todos morre-
ram', de modo que aqueles que estão 'EM Cristo' se tornam 'novas criaturas'. O
centro deles foi mudado. Eles têm um novo centro, Cristo; tudo é novo e tudo
vem de Deus como a fonte central da vida deles. É o 'amor de Cristo' que está me
constrangendo, irrompendo de mim como uma torrente da fonte central da Sua
vida, e não o mero zelo e entusiasmo que vocês julgam ser o poder que opera em
mim.

Isso está alinhado com a forma de Deus revelar o significado da Cruz
aos Seus filhos. O conhecimento interior da Cruz nunca pode ser compreendido
pelo intelecto. A morte de Cristo no Calvário foi algo tão impressionante e terri-
velmente real que somente aqueles que entram pela fé naquela morte podem ter
uma compreensão dela. A mensagem da Cruz nunca pode ser simplesmente
uma doutrina, pois ela foi algo mais do que uma doutrina para Cristo. A forma
de Deus revelar a verdade é operando-a em nossa experiência, realizando-a na
vida, antes que ela possa penetrar no intelecto. Só teremos o conhecimento de

A MUDANÇA DE CENTRO - ATRAVÉS DA CRUZ
Sra. Jessie Penn-Lewis
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Paulo sobre a Cruz quando adquirirmos a experiência de Paulo.
Podemos ler sobre a Cruz e a morte para o pecado em Romanos 6,

sobre a Cruz e a morte para o mundo em Gálatas 6 e sobre o 'grão de trigo' e a
vida e morte descritas em João 12:24. Podemos obter luz sobre todos esses
aspectos da Cruz e experimentar uma porção da libertação pela verdade e, con-
tudo, não conhecer profundamente dentro do mais íntimo do nosso ser esta
mudança de centralidade do 'ego' sobre a qual o apóstolo fala em 2 Coríntios
5:14. Há algo que precisa de tratamento mais profundo além do 'pecado' ou
'mundo'. É o 'ego', o 'eu'. “Eu”, disse Paulo, “não considero ninguém de uma
forma mundana”. Quando a centralidade do 'ego' é tratada a perspectiva é com-
pletamente mudada. Até mesmo a 'visão de Cristo' pode ser de uma forma mun-
dana, do ponto de vista egoísta em vez do ponto de vista da 'nova criação' que
'provém de Deus'. É esta base sólida da vida interior que devemos tratar e exa-
minar a luz da Cruz. De nenhuma outra forma o Senhor pode liberar em nós os
Seus rios de água viva, nem podemos ser levados ao lugar de autoridade sobre
os poderes das trevas, pois o 'ego' está envenenado em sua fonte pela natureza
caída de primeiro Adão.

A mudança interior que Paulo percebeu através da luz que teve sobre
a Cruz é claramente apresentada quando por três vezes ele confirma esta 'nova
criação' como a sua experiência: “Vivo, não mais eu” (Gl 2:20); “mando, não eu,
mas o Senhor” (1 Co 7:10); “trabalhei... todavia não eu” (1 Co 15:10).

Na Igreja em Corinto, em 1 Coríntios 1:12, temos um vislumbre de um
contraste disso. “Cada um de vós diz 'eu'... 'eu' sou de Paulo, 'eu' de Apolo”. Mas
Paulo não falou sobre seu 'eu' no sentido do 'eu' sendo a causa e a fonte movedo-
ra das suas ações. 'Eu', sim, ainda sou 'eu', mas um novo 'eu', uma nova persona-
lidade. Uma nova criação pelo Espírito Santo, um novo 'eu', porque o velho 'eu'
foi cravado na cruz com Cristo (Gl 2:20).

Isso é algo inteiramente além do nosso poder de compreensão men-
tal. A obra da nova criação deve ser feita pelo Criador da mesma forma que na
primeira criação no Éden. Não vamos nos enganar e imaginar que “não mais eu,
mas Cristo” é apenas um lema, uma escolha, um objetivo. É isso sim, mas muito,
muito mais. O Espírito Santo fará a Sua parte se enxergarmos a nossa necessi-
dade e permitirmos que Ele faça a Sua obra da graça mais profunda em nós.

Aqui precisamos voltar à passagem mais vital sobre o significado da
Cruz encontrado no Novo Testamento. Ela faz parte da grande epístola aos
Romanos, na qual Paulo estabelece as verdades fundamentais para a Igreja cris-
tã, sobre as quais toda a vida cristã deve ser construída.

Passando pela revelação da morte de Cristo como propiciação para o
pecado (Rm 3:25) e como substituta do pecador (Rm 5:6-10), nós chegamos ao
próprio fundamento da morte do pecador na morte do seu Substituto em
Romanos 6. É este fato espiritual que lança o fundamento das palavras de Paulo
em Gálatas 2:20: “Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo
vive em mim”. Familiarizado como estamos com as palavras, e até certo ponto
com as verdades de Romanos 6, vamos tomar uma palavra e ver quão profundo
e verdadeiro o fato central do “eu” crucificado deve ser. Ela é a palavra
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comunhão dos mais queridos sobre a terra? Cristo pode fazê-lo, Ele anela fazê-
lo e é digno de que O deixemos fazê-lo.

Jesus Cristo quer viver conosco, caminhar conosco, fazer a Sua aben-
çoada obra em nós e por nós. Ele quer estar conosco como companheiro, para
que nunca estejamos sozinhos. Não há nenhuma provação, nenhuma dificulda-
de, nenhum fogo, nenhuma água pela qual tenhamos que passar, na qual a pro-
messa de Jeová: “Estarei convosco”, não seja cumprida para nós em Jesus.
Nenhuma batalha que tenhamos que lutar contra o pecado ou a tentação,
nenhuma debilidade que nos faça tremer pelo conhecimento daquilo que
somos em nós mesmos, é possível se não tivermos Cristo ao nosso lado a cada
momento. Jesus Cristo como guia para nos mostrar o caminho no qual andar.
Jesus Cristo como companheiro para nos consolar com a Sua presença e tornar
o nosso coração contente. Jesus Cristo como o Salvador do pecado, em Sua força
poderosa zelando por nós e operando em todos nós a boa vontade de Deus. Oh
que Deus possa nos mostrar que a vida de absoluta rendição é uma vida que
pode ser vivida em Cristo Jesus, uma vida que pode ser vivida porque o próprio
Cristo cuidará de nós e zelará por nós.

Então vem o último pensamento,
. Esta é a coroa de tudo. Muitos crentes viveram na experiência de

Cristo com elas como guia e ajuda, mas nunca chegaram a perceber o que signi-
fica ter Cristo em nós, a nossa própria vida e força. Isso que Paulo nos diz é o
grande mistério do Evangelho, o mistério que estava escondido desde as eras e
gerações, mas agora foi revelado, “as riquezas da glória deste mistério, que é
Cristo em vós”. As riquezas e a glória do nosso Deus no céu são manifestas a nós
nisto: Deus quer que tenhamos Cristo, o Seu Filho, vivendo em nós. Oh, que pos-
samos alcançar isto, para termos toda a nossa vida aberta para a habitação, o
controle e o poder de santificação de Jesus Cristo.

João o Batista pregou que Cristo batizaria “com o Espírito Santo e
com fogo”. Isso me diz que Jesus Cristo é Aquele de quem o Espírito Santo deve
fluir dentro de nós numa medida sempre nova e maior, e se quisermos que o
poder do Espírito de Deus seja revelado deve ser por meio de uma ligação mais
íntima com Cristo. Uma união mais íntima com Ele, uma maior revelação do
Cristo que vive em nós. Então a bênção deve vir. Jesus disse: “Aquele que crê em
Mim, rios de água viva fluirão do seu interior”. Isso é pela fé, por crer que Cristo
vem e habita em nosso coração, e se torna a fonte da qual o Espírito Santo flui. O
que lemos no último capítulo do Apocalipse de João? “O anjo mostrou-me o rio
da água da vida, tão clara como cristal, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro”.
Sim, o Cordeiro foi e sentou-se no trono da glória e o rio da água da vida fluiu. É
o Cordeiro que deve nos conduzir às fontes de água viva que fluirão de dentro do
nosso coração para que tenhamos poder para trabalhar. Não o poder da razão
ou o poder do amor e zelo humano, seriedade e diligência, mas o poder que vem
de Deus.

Estamos prontos para este poder? Estamos prontos para nos render
absolutamente a Deus? Podemos realmente dizer: 'Senhor, me rendo comple-
tamente a Ti. Faça isso em fraqueza e temor, mas Senhor Deus, está feito.

Cristo em nós como a nossa
vida e força
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dos. Ele deu Seu precioso sangue, “o sangue da eterna aliança”, para que por ele
pudesse ganhar uma entrada para nós na própria presença de Deus. E agora
Cristo está ali como o nosso Sumo Sacerdote para aplicar dentro do nosso cora-
ção, como um Salvador que vive o poder divino daquela propiciação.

Sempre que pensamos em nos aproximar de Deus, de servir a Deus e
nos oferecer a Deus vem o pensamento, e é certo que devemos pensar desta for-
ma: 'Posso em minha pecaminosidade, com as minhas transgressões e aposta-
sia desde que me converti e recebi a Cristo, posso com a pecaminosidade de
minha natureza de fato ter comunhão com Deus todos os dias?' Então vem a res-
posta: 'Fomos trazidos aproximados pelo sangue de Jesus', por isso 'tendo...
ousadia pelo sangue de Jesus, cheguemo-nos'. A nossa dignidade não está em
nós mesmos, nem na intensidade ou na lealdade da nossa consagração. A nossa
dignidade está em Cristo Jesus. Lemos na Palavra de Deus que é o altar que san-
tifica a oferta, e sabemos que Cristo não é apenas o Sacerdote e a Vítima, “o
Cordeiro que foi morto”, mas que o Cristo vivo é Ele próprio o Altar. No Velho
Testamento o altar devia ser santificado pelo sangue espargido sete vezes e depo-
is disso Deus disse que o altar seria o 'mais Santo' e tudo o que tocasse nele seria
Santo. No Novo Testamento somos ensinados que o altar santifica a oferta.
Cristo é o nosso Altar e se alguém estiver temeroso e perguntando 'Deus pode
me aceitar em minha debilidade?', venha e não tema. Coloque-se sobre Cristo, o
altar vivo, a propiciação eterna, que pode fazê-lo aceitável a Deus a todo o
momento e descanse ali. Descanse sobre Ele em fé. Embora sejamos totalmente
indignos e fracos, o altar santifica a oferta e em Jesus, descansando Nele, Deus
aceita a nossa fraqueza e somos agradáveis à Sua vista.

Procure manter esta verdade, não apenas como uma doutrina de con-
forto e salvação dos não convertidos, para dizer-lhes que há perdão pleno e ime-
diato, mas procure mantê-la como o poder do acesso contínuo a Deus. “Se
andarmos na luz, o sangue de Jesus Cristo Seu Filho nos purifica de todo peca-
do”. É em Cristo que a porta para o coração do Pai está aberta todo tempo, é no
sangue do abençoado Cordeiro de Deus que em todo momento o fluir da vida
divina pode entrar em nosso coração.

Em terceiro lugar, não apenas temos Cristo diante de nós como exem-
plo e propiciação, mas

, nosso amigo, líder e guia. Sim, esta foi a preciosa promessa do nosso
gracioso Senhor quando deixou os Seus discípulos: “Certamente, estou convos-
co sempre”, e antes disso Ele tinha dito: “Onde dois ou três estiverem reunidos
em Meu nome, ali estarei com eles”.

O que precisamos perceber é que Jesus Cristo está mais próximo de
nós do que o nosso amigo terreno mais próximo. Se apenas tirarmos um tempo
para voltar os nossos olhos e coração para longe deste mundo e de todas as faces
amadas e dos amigos que nos rodeiam, e de todas as alegrias que nos atrai, e de
todo amor que se nos apresenta, e os fixar firme, humilde e confiantemente na
face e no amor e alegria de Jesus, então Ele pode Se manifestar a nós para que
nosso coração seja cheio do fato de que Jesus está conosco. É possível que Cristo
possa tornar a Sua presença tão perto, tão clara e tão querida para nós quanto a

temos Cristo conosco como o nosso Salvador do
pecado
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'MORTOS' em Romanos 6:2, que a Versão Revisada traduz como 'morreu', tira-
da do tempo aoristo que está tão fortemente incorporado nela. A palavra grega é
' ', que o Léxico Grego diz que traduz o verbo mais vívida e intensa-
mente, e que representa a ação do verbo simples como consumado e terminado.
Ela também significada “desaparecer, expirar,

”.
A mesma palavra é usada no verso 7: “Aquele que está morto (apoth-

nesko) está justificado do pecado”, e no verso 8: “Se já morremos com Cristo”.
Agora é óbvio que se Paulo usou tal linguagem de identificação do crente com
Cristo em Sua morte, ele quis dizer algo mais do que uma 'semelhança'. Alguns
argumentaram que se o pecado do homem inspirou uma exibição tão gloriosa
da graça de Deus, então quanto “mais os homens pecaram, mais Deus foi glorifi-
cado”. Mas Paulo diz que a Cruz não trata apenas com o pecado, mas com o peca-
dor. Então ele exclama em linguagem vívida e intensa: “Nós que estamos
MORTOS para o pecado, como viveremos ainda nele?” Na morte de Cristo
MORREMOS para o pecado, como um ato consumado e acabado, e aquele que
assim está 'morto' está libertado da escravidão de pecar (Rm 6:7). Vamos obser-
var novamente que esta mesma palavra, 'apothnesko', MORTOS, é usada em 2
Coríntios 5:14, Gálatas 2:19 e 21, Colossenses 2:20, bem como em Colossenses
3:3: “Pois estais MORTOS”.

Em todas as epístolas de Paulo, com a sua maravilhosa revelação da
vida de Cristo, a própria experiência pessoal de Paulo do 'eu', do 'ego' crucifica-
do é onde devemos chegar. “Estou crucificado com Cristo”, “vivo, não mais eu”.

Bem, tendo lançado o fundamento da necessidade de um novo centro,
de uma nova criação, um novo 'ego', vamos ver algumas outras passagens que
mostram que com base no termos 'morrido' para o pecado, como mostrado em
Romanos 6:2, Paulo usa outras palavras para descrever a operação exterior prá-
tica da Cruz.

Em Romanos 8:13 ele escreve: “Mas se pelo Espírito mortificardes as
obras do corpo”, a margem da Versão Autorizada traz: “Fazer morrer os feitos
do corpo”. A palavra grega usada é ' ' e o Léxico Grego explica: “Tirar o
princípio vital, ”. Aqui está a obra do
Espírito Santo com a qual o crente precisa cooperar. Com base na fé da 'mortos'
(Rm 6:2), o crente deve agora 'mortificar' as 'obras' do corpo, submetendo à
Cruz toda a atividade da natureza caída e na medida em que ele assim o faz a ati-
vidade cessará.

Há ainda outra palavra usada por Paulo na mesma conexão: '
', em Colossenses 3:5, com referência aos membros do corpo. A Versão

Autorizada diz 'mortificar' e a margem da Versão Revisada diz: 'Tornar morto'.
A nota do Léxico é: “Tornar um corpo morto ou um cadáver, o aspecto sendo em
relação ao cadáver e à ação pela qual ele se tornou assim”, isto é, os membros do
corpo devem ser levados em todas as suas ações à harmonia com o fato central
da “morte com Cristo”. Os membros devem ser considerados 'mortos', para que
não sejam mais energizados pela vida caída de Adão, mas colocados sob o poder
da Cruz. Eles são desse modo considerados 'mortos para o pecado' e vivos para

apothnesko

tornar-se totalmente mor-
to

thanatoo
a inércia daquilo que a vida foi tirada

nek-
roo
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Deus para o Seu serviço (Rm 6:13).
Estas palavras ' ' ( ), '

' ( ), e ' '
( ) não
cobrem todo o assunto. Uma outra palavra em 2 Coríntios 4:10-11 mostra que
não haverá nenhum momento da nossa vida na terra onde a necessidade da apli-
cação da Cruz cessará. No verso 10 lemos: “Trazendo sempre por toda parte a
mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo”. A palavra é ' ', um '

', e o Léxico diz que é “a ação que está incompleta, estando em
progresso”. A obra profunda de Deus no centro é apenas o começo de tudo que
tem de ser operado em nós pelo Espírito Santo. Quão claramente as palavras gre-
gas usadas apresentam a posição de se ter 'morrido' na morte de Cristo, e o pro-
gressivo 'condenar à morte' perpetuamente que deve ser inevitavelmente feito
dia após dia. “No meu corpo carrego constantemente a morte de Jesus,” escreve
Paulo, e o Léxico diz que isso descreve a cessação de qualquer tipo de vida. A
'mortificação' do verso 10 à qual o crente é entregue pelo Espírito Santo tem
como objetivo acabar com a atividade da velha vida natural, e isso não acontece
de uma vez para sempre, mas continuamente. Do centro para a periferia a iden-
tificação do crente com Cristo na Sua morte é necessária para o crescimento da
nova vida até a plena maturidade.

Do livro (A Centralidade da Cruz).

apothnesko morrer para o pecado thana-
too colocar os feitos do corpo sob o poder desta morte nekroo
despojar os membros do corpo da atividade da velha vida

nekrosis con-
denar à morte

The Centrality of the Cross

VIDA EM CRISTO - SOB A SOMBRA DO CALVÁRIO
J. C. Metcalfe

Frequentemente eu fico embevecido quando penso nas maravilhas
que Deus está preparando para realizar naqueles que vão aprender Dele, e que
prontamente aceitam os convites que Ele lhes faz. Na história sobre a Ceia
Nupcial em Lucas 14 um convite é feito para festejar com o Rei, e entrar na
verdadeira comunhão com Ele, mas é imediatamente seguido por uma
multidão de desculpas por parte dos que foram convidados. Então o Senhor
Jesus estabelece as condições sobre as quais a entrada para a Sua festa é
concedida, e nos coloca face a face com a base simples da união com Cristo no
Calvário. Soa como uma coisa muito horripilante que tenhamos que ser
“crucificados” e “considerados mortos”. Quando ouvi isso pela primeira vez não
pude entender absolutamente. Parecia mais como se uma grande força fosse me
pegar para me moldar em algo que eu não entendia e não tinha segurança de
querer ser conformado! Tudo me pareceu tão impessoal até começar a ver que
por trás de tudo que foi ensinado havia as mãos perfuradas do Senhor Jesus
estendidas para mim, para tornar-me conforme a Sua própria imagem. Então
comecei a ver as coisas de uma forma diferente. A mensagem da Cruz e a base da
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que eu seja e deseja me tornar. É nesta luz que devemos estudar a vida de Cristo
nos Evangelhos.

O que encontro quando olho para Cristo? Rendição absoluta a Deus
foi a própria raiz da vida de Cristo. Ele veio como homem, a quem Deus enviou
ao mundo, e como um homem que não teve nada a fazer além de cumprir a von-
tade de Deus. Ele veio como um homem que não tinha nada em Si mesmo, mas
que todo dia dependia de Deus e esperava por Deus para que O ensinasse, e dis-
sesse palavras através Dele, e Lhe mostrasse a obra que tinha que fazer. “O Filho
não pode fazer nada por Si mesmo”. Ele viveu uma vida de absoluta rendição a
Deus. A vontade de Deus, a honra de Deus, o reino de Deus - Ele viveu e morreu
por eles. Ele o fez, não sob pressão algumas vezes, e em outras vezes pondo de
lado para buscar relaxamento em algo do mundo e deixando de manter comu-
nhão com Deus, como muitos cristãos fazem. A religião para eles é uma pressão,
uma carga e um dever, e é tão agradável simplesmente descansar um pouco e
colocar de lado a pressão. Mas Deus era a alegria de Cristo e a Sua fonte de águas
vivas e o Seu prazer e força era viver em Deus e para Deus. A vontade do Deus era
o Seu alimento, refrigério e força.

Como devo viver esta vida? O Pai aponta para o Filho amado e diz:
“Este é o Meu Filho amado, em quem Me comprazo. Ouça-O, siga-O e viva como
Ele, deixe Cristo ser a lei da sua vida”. Vamos entregar o nosso coração a Deus,
para que Ele nos examine e nos mostre se a vida de Cristo tem sido de fato a lei
que temos recebido para guiar a nossa vida. Quero viver para Deus da forma que
Cristo viveu. Isso quase soa como presunção. Mas o que Cristo quer dizer com
essas palavras: 'Assim como Eu sou, assim igualmente vocês são', 'como Eu
amei, assim amem uns aos outros', 'como guardei os mandamentos do Meu Pai,
assim, se vocês os guardarem viverão no Meu amor'? O que o Espírito Santo
quis dizer com essas palavras: 'Deixe que a mentalidade em você seja a que
houve também em Cristo Jesus, que Se fez de nenhuma reputação, Se humilhou
e Se tornou obediente até a morte?' A mentalidade de Cristo deve ser a minha
mentalidade, a minha disposição e a minha vida.

Há muitos que querem a vida eterna de Cristo, mas que não querem a
vida que Cristo viveu aqui na terra. E há muitos crentes que não têm nenhuma
intenção de imitar e seguir a Cristo com alguma medida de exatidão. Eles não
aspiram chegar perto de Cristo.

Em segundo lugar, se queremos saber o que significa “Cristo a nossa
vida” nós precisamos ver não apenas Cristo e a Sua obra diante de nós como o
nosso exemplo, mas . Em Sua vida Cristo
preparou o caminho no qual devemos andar. Ele nos deixou um exemplo que
devemos seguir em Suas pegadas. Ele traçou a estrada na qual nós devemos nos
mover a caminho da vida eterna. Mas isso não era suficiente, pois fomos excluí-
dos deste caminho e desta vida pelo pecado e sua maldição, a morte. Por isso
Cristo, depois de ter preparado e traçado o abençoado caminho, submeteu a Si
mesmo ao sofrimento e morte do Calvário, entregando Sua vontade a Deus, até
a morte. Ali Ele levou os nossos pecados e a nossa maldição, e o castigo para
nossa paz foi posto sobre Ele, para que pelas Suas feridas pudéssemos ser cura-

Cristo como a nossa propiciação
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Lembre-se, quando a sombra da Cruz caiu sobre o Senhor Jesus foi
registrado: “O qual, nos dias da sua carne, oferecendo, com grande clamor e
lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao
que temia” (Hb 5:7). O temor respeitoso ao ser incumbido pelo Pai com a
comissão de provar a morte por nós silenciou a dor da Sua humanidade. E
quanto a nós? Mesmo que sejamos chamados para enfrentar o sofrimento que
parece roubar da vida cada partícula de alegria e ânimo, ainda assim Ele nos
sussurra: 'Meu filho! Eu passei por isso! Não apenas por isso, mas suportei algo
pior, muito pior por você. Você não confiará em Mim? Você não seguirá este
caminho na comunhão Comigo? Nunca o deixarei. Há aqueles que só consigo
alcançar desta forma e que podem perecer eternamente se você falhar Comigo.
Mas se você apenas quiser deixar tudo comigo você encontrará a alegria que
nunca sonhou ser possível quando entrar plenamente na Minha presença'.
Diga-me, o que responderemos?

CRISTO A NOSSA VIDA
Andrew Murray

“Cristo que é a nossa vida” (Cl 3:4).

A rendição absoluta não vem de uma vez, e se esta rendição tiver que
ser vivida, deve ser porque Cristo entrou na nossa vida com novo poder. É
somente em Cristo que podemos nos aproximar de Deus, e é somente em Cristo
que Deus pode se aproximar de nós. Precisamos ter Cristo como a nossa vida.
Devemos deixar Deus revelar Cristo e tomar posse completamente de nós, e
então Cristo será capaz de operar em nós além de tudo o que pedimos ou pensa-
mos.

Quero ilustrar a grande verdade: “ ” com quatro
pensamentos. Se quisermos entender estas palavras, vamos considerar primei-
ro: ; em segundo lugar:

; em terceiro lugar: ; e finalmente:
.

Se Cristo dever ser a nossa vida devemos olhar em primeiro lugar para
. Quando falo de Cristo como a minha vida, não deve

ser uma coisa indefinida, vaga. A vida opera sempre exteriormente em conduta
e ação, e preciso perceber que se Cristo entra em mim como a minha vida, isso
não deve ser apenas algo escondido em meu coração, mas algo que se manifesta
em toda ação e em todo momento da minha existência. Se eu quiser saber como
ela se manifestará, o que os meus pensamentos, palavras, ações e hábitos serão
se eu tiver a vida de Cristo, eu devo recorrer à vida do Senhor Jesus na terra e
estudá-la. Quando estudo a vida e o caminhar do próprio Filho amado de Deus
devo me lembrar que antes de levá-lo ao céu, Deus deixou que Ele vivesse aqui
na terra para que Sua vida fosse uma figura, uma revelação do que Deus quer

Cristo a nossa vida

Cristo o nosso exemplo Cristo a nossa propicia-
ção Cristo o nosso Salvador do pecado
Cristo a nossa força e a nossa vida

Cristo o nosso exemplo
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união com Ele encontram o seu lugar inicial nas palavras de Jesus. O Senhor diz
perfeitamente claro que se não estivermos preparados para tomar a nossa cruz
nenhuma das alegrias e nenhum dos benefícios da vida cristã pode ser nosso. É
inflexível. Jesus “sabia o que estava no homem”. Ninguém mais sabe
plenamente o que está em nós, nem mesmo os que estão mais próximos e nos
são mais queridos. Mas Jesus sabia e Ele não estava predisposto a confiar a
extensão do Seu Reino ao 'homem', ou deixar que o 'homem' fizesse Dele um rei.

No princípio da minha vida cristã trabalhei intensamente para o
Senhor e muitas vezes prejudiquei a mim e aqueles perto de mim. Então veio
um tempo quando cheguei ao final das minhas próprias habilidades e a
caminhada cristã começou a ser muito dura e difícil. Passou a ser uma carga e
uma preocupação. Eu não sabia o que fazer até o Senhor começar a mostrar-me
esta única coisa: 'Se você confiar em Mim e tomar a sua cruz, Eu trabalharei em
você e lhe mostrarei uma bem-aventurança que você não sabia ser possível'.
Não há fim para o que Deus pode fazer com aqueles que sairão, não para
trabalhar para o Senhor, mas para deixarem o Senhor tornar a Sua própria
beleza parte da vida deles, e trabalhar através deles. Haverá dificuldades, mas o
que é a vida sem dificuldades! Deus plantou em nós um grande desejo, a
ambição de realizar algo que valha a pena, mas faz toda a diferença se este
desejo tem como seu objetivo a satisfação do coração de Jesus, ou se ele é
somente a exaltação de nós mesmos.

Três palavras gregas são usadas pelo Senhor Jesus acerca de tomar a
cruz.

(1) , significando 'tomar', ou 'receber' é usada em Mateus
10:38. Há algo muito definido sobre esta palavra. Ela é uma transação pessoal, o
ato de ir a uma pessoa e receber algo dela. Um dos meus meninos certa vez
inscreveu-se nos esportes em sua escola e ganhou um ou dois eventos. Ele
estava muito bem durante a competição, mas realmente ficou assustado
quando chegou a hora de receber os seus prêmios. Por quê? Porque ele teve que
fazer um movimento preciso diante das outras pessoas, sair de entre a multidão,
ficar sozinho e receber os seus prêmios da mão daquele que os entregava. Isso
ilustra a força de ' ' - ' '. Somos ordenados a tomar
a cruz, e recebê-la como nossa, como a base sobre a qual vivemos.

O Senhor Jesus nos diz: 'Darei a você uma participação na Minha
Cruz. É a Minha vontade para você que a sombra da Minha Cruz esteja sobre a
sua vida. Você nunca pode produzir fruto, ou experimentar a alegria, ou ser
usado por Deus sem ela'. Você se lembra do jovem mancebo que veio a Jesus e
disse: “Que coisa boa devo fazer?”, e há muitos que estão dispostos a chegar a
este ponto, mas o Senhor disse: “Quero que você deixe tudo e tome a sua cruz e
me siga”, e o homem jovem foi embora. Ouça o que Paulo diz: “Todas estas
coisas as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo”. Ele diz
novamente: “Longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor
Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo”.
Soa difícil, mas faz toda a diferença quando você descobre que isso lhe é dado
por aquelas mãos que foram perfuradas por você. Então você irá e receberá Dele

LAMBANO

lambano tomar ou receber
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a sua nova base de vida, fundada nesta única coisa: 'Não existo mais em
absoluto, estou crucificado com Cristo, é Cristo que vive em mim. Submeto às
Suas mãos absolutamente o direito de governar minha vida'.

A vida da cruz é a vida onde REJEITAMOS O NOSSO DIREITO DE
CONTROLAR A NOSSA PRÓPRIA VIDA, mas onde o Senhor Jesus Cristo toma
o controle em Suas próprias mãos e guia como Ele quer. É muito fácil crer que
tal vida é o curso correto a se tomar, mas é completamente outra coisa recebê-la,
adotá-la para você mesmo. Você diz: 'Senhor, se tal vida for necessária, admito
que eu devo recebê-la'. Sim, mas você não deve fazer isso de má vontade. Você
não vê que não pode fazer nada na obra cristã, ou na vida cristã sem essa única
coisa, da sombra da Cruz sobre a sua vida? A marca da Cruz é a marca do servo
do Senhor. Você encontra grande dificuldade para ser imparcial com relação
aos acontecimentos da vida? Você pode dizer: 'Senhor, quero o que Tu queres
para a minha vida; confio que Tu cuidas de mim. Deixarei isso Contigo'.

As pessoas falam sobre serem 'guiadas pelo Senhor' mas devemos ter
muito cuidado quando usamos tais expressões. Frequentemente o nosso
coração é tão enganoso que agimos segundo a nossa própria inclinação e então
dizemos: 'O Senhor está me conduzindo'; mas infelizmente não se vê nenhum
fruto de tal 'condução'. Quando dizemos que o caminho da Cruz é difícil,
seguramente difamamos o caráter do nosso Senhor e inconscientemente
adotamos as palavras de Pedro: “Ausenta-te de mim, Senhor”. A voz que Ele usa
para dizer “você deve tomar a sua cruz”, é a voz da completa bondade e perfeita
compreensão.

Deve haver uma atitude definida da nossa parte. Não podemos dizer:
'Esta vida é minha', sem considerar o preço. Sente-se e considere tudo isso
acima. Vale a pena deixar o Senhor ter a Sua direção completa e total? Há um
grande abismo entre uma vida de utilidade e uma vida de esterilidade. O
caminho da Cruz é a vida de utilidade, e o caminho da sua própria vontade é
uma vida de completa esterilidade.

(2) é a segunda palavra e ocorre em Mateus 16:24, Marcos
8:34, e Lucas 9:23. Ela significa 'agarrar', 'ganhar', 'carregar', mas é também
mais intensa: ' '. Se você
quiser sentir que está seguro e confortável, se não quiser uma vida com algum
risco nela, uma vida em paz com todos, nunca entrando em atrito com ninguém
de forma incorreta, se o seu objetivo for uma vida sem nenhum custo, então
você não deve estudar esta palavra 'airo'.

O privilégio da vida de Cruz é maravilhoso. Todas as grandes almas
através dos séculos receberam o carimbo do Calvário. Ao ouvir as pessoas
falarem sobre John Bunyan você pensaria que ele foi o homem mais popular do
seu tempo, mas na verdade ele foi o mais impopular. Onde Paulo acabou?
Inteiramente só em Roma, esperando o machado do carrasco, mas mesmo
assim ele escreve: “Regozijai sempre no Senhor e digo novamente regozijai”.
Regozijar em que? Numa vida de trabalho e miséria? Outro dia peguei a minha
Bíblia e li o que Paulo suportou e então me ajoelhei e chorei de vergonha.
“Chicotadas”, “varadas”, “pedradas”, “naufrágios”, “em jornadas muitas vezes,

AIRO

carregar como um estandarte, exaltando-a

11

em perigos de águas, em perigos de ladrões, em perigos de meus próprios
compatriotas, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos na
selva, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em cansaço e aflição,
em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e
nudez. Juntamente com estas coisas exteriores, que vinham sobre mim
diariamente, o cuidado por todas as igrejas”.

Eu disse: 'Senhor, o que sei sobre esta vida?' A vida de Paulo continua
hoje. “Ele estando morto ainda fala”. Seu testemunho vive. Ele está produzindo
fruto hoje para a vida eterna. Temos que ter a mesma visão para ganhar esta
vida. Paulo considerou todo o resto como perda e se dedicou para ganhá-la.
Você pode dizer: 'Sim, Senhor, abandonarei o meu emprego'. Não tão rápido!
Apenas permaneça onde você está e dependa de Deus. Aprenda a cooperar com
Ele ali na salvação das almas. Ele cuidará para que você deixe os negócios do
modo Dele, se for o Seu plano para você, quando você estiver recebendo suas
aguilhoadas justamente onde está. Ser completamente Dele no ambiente
familiar do lar, no escritório, ou onde quer que a sua vida normal o tenha
colocado, provará a verdadeira condição da sua experiência cristã e formará um
campo de treinamento ideal para o serviço futuro.

(3) - ' ' ou ' ', com a idéia de um
carregador que , ocorre em Lucas 14:27. É
usado no verso: “Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de
Cristo” (Gla 6:2). O Senhor diz: 'A menos que você tome a Cruz e a carregue e
aceite todo o peso dela, você não pode ser Meu discípulo'. Isso soa muito difícil,
mas Ele também diz: “Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e
eu vos aliviarei” (Mt 11:28). “Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque
ele tem cuidado de vós” (1Pe 5:7). Aos que derem permissão Ele colocará
grandes cargas sobre eles. Algumas vezes eu disse: 'Senhor, eu não agüento
mais'. Talvez uma doença ou alguma outra dificuldade tenha entrado no círculo
do seu lar, ou talvez você mesmo tenha que batalhar com a doença e diz: 'Senhor
eu não agüento mais'. Então, quando os seus ombros estiverem encurvados sob
o que parece ser um peso intolerável, você pode dizer: 'Senhor, podes carregar
isto para mim?' Se você puder, então antes que tenha idéia de onde está você
entrará em contato com alguma alma necessitada e será capaz de servir as
necessidades dela. A Cruz entretecida em nossa vida interior e experiência
inevitavelmente produz fruto.

Se você quiser almas e com isso não quero me referir a conversões
como as pessoas fazem hoje, nem tampouco a você desejar ser capaz de
influenciar pessoas numa reunião para que subam e ponham os seus nomes em
um cartão. Não me refiro a você querer ser capaz de usar a sua personalidade
para tocar nas emoções de uma congregação. O que eu quero dizer é: 'Você
realmente deseja ver almas NASCIDAS DE DEUS?' Se você quer isso só há um
caminho: “Se alguém não tomar a sua cruz”. Se você estiver preparado para
fazer isso haverá fruto à frente. Se você estiver preparado para recebê-la, tomá-
la, carregá-la, qual não será a sua alegria quando a Ceia das Bodas do Cordeiro
for servida no Céu.

BASTAZO carregar transportar
transporta uma carga pesada
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membros do corpo de Cristo. Não somos mais nós, mas Aquele que sustenta o
universo e dá vida a todas as coisas, e cujo poder para abençoar não conhece
nenhum limite. Através da oração podemos tocar os confins da terra e entrar
para um ministério universal. A oração permite a nós abrir uma mão
imensamente generosa para abençoar almas em terras distantes. Através da
oração podemos liberar forças que trarão a redenção às raças amaldiçoadas
pela idolatria, superstição e desespero. Que fato estonteante. Jesus o nosso
Senhor em Sua oração sacerdotal orou por todos aqueles que creriam Nele (Jo
17:20). Sua oração abraçou as eras. Assim a nossa pode abençoar pessoas que
ainda não nasceram. Sobre nossos joelhos podemos impulsionar missionários
para alcançar aos mais distantes da humanidade afetada pelo pecado. Por favor,
leia o que o Salvador diz em Lucas 10:2, e João 15:7. Para Deus nem o tempo
nem o espaço são barreiras. Ele pode operar imediatamente no coração dos
homens em todo lugar. O Salvador não disse, falando da vinda do Espírito
Santo, que Ele convenceria o mundo do pecado, e não nos dá a entender que não
é da vontade do Pai que alguém pereça? Não está escrito que Ele, Cristo o
Senhor, é a propiciação dos pecados de todo o mundo? (1 Jo 2:2).

É quando dobramos o joelho e invocamos a Deus que de certo modo
nos tornamos tão poderosos quanto o Todo-poderoso. Não me entenda mal,
não estou sendo irreverente. Só estou dizendo o que Ele diz na Sua Santa
Palavra: “Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e
firmes que não sabes” (Jr 33:3). 'Você ora', diz o Deus Todo-poderoso, 'e Eu
operarei'. Se você pedir algo em Meu nome, Eu o farei. “E invoca-me no dia da
angústia; eu te livrarei, e tu me glorificarás” (Sl 50:15).

Venha, Ele diz efetivamente, dobre o joelho e invoque-Me. Quando
você orar Eu operarei. Prometo a Minha onipotência. Você não pode ver de
imediato nenhuma mudança, embora haja vezes quando antes do Meu povo
pedir, respondo. Se você apenas crer e esperar em Mim, todas as coisas serão
possíveis. O próprio curso da história pode ser mudado, pois para Mim nada é
impossível.

Do livro: - Zondervan (Os Segredos MaisPrayer's Deeper Secrets
Profundos da Oração)
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A PRÁTICA DA PRESENÇA DE DEUS
Irmão Lawrence

Deveríamos, de uma vez por todas, cordialmente colocar toda a nossa
confiança em Deus, e fazer uma rendição total de nós mesmos a Ele, na certeza
de que Ele não nos desapontará.

Deveríamos nos dar a Deus quanto às coisas tanto temporais como
espirituais, e buscar a nossa satisfação somente no cumprimento da Sua vonta-
de, nos conduza Ele pelo sofrimento ou pela consolação, em tudo sermos como
uma alma verdadeiramente resignada.

A nossa santificação não depende de mudarmos as nossas ocupações,
mas em fazer por amor a Deus o que comumente fazemos por amor a nós mes-
mos. O tempo de ocupação para mim não difere do tempo de oração. A oração
não é nada mais do que um sentimento da presença de Deus.

CARTAS DOS EDITORES

Meus caros Amigos,
Nesta edição estamos vendo um pouco do maravilhoso ensino na

Bíblia concernente a natureza vital da oração inspirada pelo Espírito. Deus nos
deu o grande dom da oração, e da habitação interior do Espírito para nos capa-
citar, mas estamos usando esses dons como Deus quer que usemos? Conforme
um artigo pergunta: 'Você ora?'

Os companheiros da Trust me pediram para iniciar um site da Trust e
durante os dois meses passados estive trabalhando nisto e recentemente 'entra-
mos no ar'. Daqui a algumas semanas você será capaz de nos encontrar no
seguinte endereço da internet: www.overcomertrust.org.uk. Levará alguns
meses para que todos os livretos que publicamos apareçam no site e para eu
incluir alguns dos números anteriores mais recentes da revista. Por favor, ore
para que esta nova extensão do ministério seja acessada por muitos em terras
onde a palavra impressa não é tão facilmente conseguida. As edições impressas
da revista 'The Overcomer' ainda serão distribuídas a todos aqueles que dese-
jam recebê-las. Que ambos possam ser usados pelo Senhor para fazer o Seu
Nome conhecido.

Que o Senhor o guarde e o abençoe.
A Seu serviço,

Michael Metcalfe

Amados irmãos
Confesso que o conteúdo dos artigos desta edição da revista O

Vencedor causou grande impacto e mudança em minha vida e espero que o
mesmo venha a acontecer com você também.
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A oração, que na verdade é a nossa comunhão com Deus, é, ou pelo
menos deveria ser uma atitude contínua na vida do cristão. Quando o cristão
vive em oração a Deus sua vida natural vai sendo aniquilada pelo Seu poder e a
vida do Novo Homem, Jesus Cristo vai crescendo nele. O jeito de ser conforma-
do à imagem do Filho é viver em constante atitude de oração a Deus.

Quando o nosso Senhor disse que deveríamos entrar em nosso apo-
sento e orar, não estava se referindo ao aposento físico onde dormimos. Se
assim fosse como faríamos para orar em todo tempo e lugar, conforme Ele
mesmo nos ordenou? Certamente Ele se referia ao lugar mais íntimo do nosso
ser, o nosso coração. Portanto o orar continuamente é a forma que Deus encon-
trou para transformar o cristão de glória em glória à imagem do Seu Filho,
nosso Senhor Jesus Cristo.

Que o Espírito Santo nos conduza a viver em constante oração a Deus
o Pai, para que a vida do Filho se manifeste em nós.

João Alfredo

Em oposição ao pecado está a obediência. “Porque, como pela
desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela
obediência de um muitos serão feitos justos... e, libertados do pecado, fostes
feitos servos da justiça” (Rm 5:19 e 6:18). Sempre devemos dar à obediência o
lugar destinado a ela por Deus.

Foi porque Cristo humilhou a Si mesmo e foi obediente até a morte –
até a morte na cruz, que Deus tão altamente O exaltou, e Paulo nos exorta: “De
sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo
Jesus”. (Fp 2:5). Vemos que acima de todas as demais coisas a obediência a
Cristo, que tanto agradava a Deus, deve se tornar a característica do nosso
perfeito estilo de vida. Exatamente como um servo sabe que deve obedecer
primeiro ao seu mestre em todas as coisas, assim também a rendição
inquestionável à obediência deve se tornar a característica
essencial da nossa vida. Como isso é pouco entendido pelos cristãos!

Quantos há que se permitem ser enganados e estão satisfeitos com o
pensamento de que o pecado é uma parte normal da vida diária. Seria difícil
dizer quão grande é o dano que tem sido feito por este erro. Ele é uma das
principais causas do por que o pecado da desobediência é tão pouco
reconhecido. A desobediência é diariamente reconhecida e ainda assim não há
nenhuma rejeição a ela.

Não temos aqui a razão do por que tanta oração pelo poder do
Espírito Santo é oferecida e, contudo, muito poucas respostas vêm? Não lemos
que “Deus deu o Seu Espírito Santo aos que O obedecem”? Todo filho de Deus
recebeu o Espírito Santo. Se usarmos a medida do Espírito Santo que temos
com o objetivo definido de sermos obedientes ao máximo, então Deus pode e

OBEDIÊNCIA
Adrrew Murray
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como um barquinho frágil nos mares tempestuosos da vida sem um leme, sem
uma bússola, sem um piloto. Se edificamos sem a direção do Altíssimo que
ordena tudo para o nosso bem segundo um plano eterno - aqui está a definição
mais elevada da oração pela qual escutamos a Deus e recebemos força para
obedecer - os nossos trabalhos não obstante brilhantes não devem finalmente
levar a nada. “Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre” (1 Jo
2:17). A oração em sua forma mais verdadeira, em sua mais profunda e mais
digna expressão, conduz o nosso pequeno dia e esforço a uma mistura
harmoniosa com o grande padrão e propósitos do Pai das Luzes e por meio disso
dá às nossas de outra maneira fracas realizações glória eterna e significação.

A oração é obra de uma ordem tão sublime que está além da nossa
imaginação. Pois quando oramos, a nossa capacidade de realizar e o nosso
poder de fazer o bem são multiplicados milhares de vezes. Isto não é nenhum
exagero, a razão está em que . Agora não é maisquando oramos, Deus opera
nós, embora sem a nossa cooperação o enorme motor da atividade e realização
espiritual esteja, por assim dizer, sem uma vela de ignição. Ela é a nossa
liberação das riquezas do banco celestial. É como se nos conformássemos com
os propósitos de Deus e assim os tornando possíveis de serem realizados.

Presencie Moisés se colocando na brecha e orando pelo perdão dos
filhos de Israel quando, por causa da adoração ao bezerro de ouro, a ira do
Senhor foi acesa e tencionava destruir a Israel. Escute a voz de Deus quando Ele
fala dizendo: “E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e
estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse;
porém a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação;
com o fogo do meu furor os consumi; fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua
cabeça” (Ez 22:30-31). Testemunhe o ministério de oração dos grandes
intercessores da Bíblia. Testemunhe as realizações de George Muller, Praying
Hyde e Amy Carmichael pela Igreja.

Alguém poderia abrir o livro dos Salmos quase à toa e encontrar
passagens tais como esta: “Os loucos, por causa da sua transgressão, e por causa
das suas iniquidades, são aflitos. A sua alma aborreceu toda a comida, e
chegaram até às portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e
ele os livrou das suas dificuldades. Enviou a sua palavra, e os sarou; e os livrou
da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade, e pelas suas maravilhas
para com os filhos dos homens” (Sl 107:17-21). O poder da oração é mostrado
forçosamente nas palavras, “E se o meu povo, que se chama pelo meu
nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus
maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e
sararei a sua terra” (2 Cr 7:14).

Além disso, quando oramos, não estamos mais encerrados dentro do
círculo de uma esfera meramente humana de atividade. Quando pregamos
devemos ser arauto das boas novas do amor de Deus, e abençoar uma
congregação de crentes, mas quando oramos a nossa capacidade para abençoar
é sem limite. Podemos orar, quando somos admoestados a fazê-lo, por todos os
santos e consequentemente abençoar uns cem milhões de crentes, sim, todos os
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para morrer em infinita vergonha e dor sobre uma rude Cruz para que o pecado,
o monstro escravizador, o inimigo do bem-estar e bem-aventurança do homem,
pudesse ser destruído para sempre. Para que Cristo o Redentor pudesse ser
entronizado no coração dos homens e o Seu Reino estabelecido, Deus operará
coisas grandes e insondáveis em resposta às orações dos Seus filhos.

É uma coisa assombrosa que deveria penetrar nos cristãos para uma
terrível compreensão da sua responsabilidade, que em um sentido real Deus
limitou a Si mesmo na operação das coisas grandes e insondáveis que Ele assim
deseja realizar pelo bem do homem, às orações do Seu povo. Se não orarmos,
falando francamente, Ele não pode operar. Jesus o nosso Senhor, nos é dito, não
pode fazer as obras poderosos de amor e cura que Ele estava acostumado fazer,
em Nazareth, a Sua cidade natal. Foi por causa da incredulidade das pessoas. A
incredulidade e falta de oração brotam da mesma raiz. Como a incredulidade
atou as mãos do Salvador, assim a falta de oração ata a Deus. Justamente por
que a operação de Deus nas coisas grandes e insondáveis para o bem-estar
eterno e glória do homem está limitada à nossa oração pode ser que um dos
mistérios mais profundos esteja aí. Se há um fato do qual a Bíblia, que tem sido
chamada de um manual de oração, traz testemunho eloquente, este é o fato. Se
há uma coisa que se destaca com letras chamejantes de significado, é que se
Deus deve operar coisas grandes e insondáveis nas questões dos homens e
nações, levando em frente os Seus sublimes propósitos de redenção, devemos
orar, elevando a nossa voz ao trono de Deus em súplica determinada e adoração
sincera. Devemos orar como fez Abraão, orar como fez Jacó, orar como fez
Moisés, orar como fizeram Isaque e os profetas, sim, orar como fez Jesus o
nosso Senhor e os Seus apóstolos.

Não deveríamos minimizar a importância das outras formas de
serviço no estabelecimento do Reino de Deus, mas devemos admitir que a
oração é a arma principal. “Porque as armas da nossa milícia não são carnais,
mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas” (2 Co 2:4). A oração
deve sustentar todas as formas de serviço cristão se tiverem que ser realmente
frutíferas. Podemos fazer boas coisas e abençoar os homens sem orar, mas os
objetivos de Deus onde se encontra o bem eterno do homem não podem ser
assim alcançados. Vemos um exemplo na vida do nosso Senhor. Como homem
Ele não fez nada sem oração. Ele não iniciou nada sem esperar devotamente no
Pai. Ele estabeleceu um princípio invariável, dizendo: “Filho por si mesmo não
pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai” (Jo 5:19). A oração para o Filho
do Homem era como o próprio fôlego da vida. “Pai”, Ele disse quando estava
junto ao túmulo de Lázaro, “graças te dou, por me haveres ouvido Eu bem sei
que sempre me ouves” (Jo 11:41-42). A sua palavra final na Cruz foi uma oração
e nos é dito que Ele vive sempre para interceder por nós (Hb 7:25).

A oração não é apenas o nosso mais alto privilégio e mais apreciada
alegria, pois por meio dela mantemos comunhão com Ele que é a Fonte da Vida,
mas é também a nossa arma mais eficaz. Comparado com isso, todo o resto
empalidece. Todo o resto nos deixa debatendo na sujeira e no caos do esforço
próprio que nunca foi nada além de um beco sem saída. Todo o resto nos deixa
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nos favorecerá com novas manifestações do poder do Espírito. Mas se
permitimos a desobediência tomar a posição predominante, dia após dia, não
precisamos nos admirar se a nossa oração por mais do Espírito permanecer
sem resposta.

O Espírito deseja possuir mais de nós. Como podemos nos render
inteiramente a Ele de outra maneira a não ser sendo obedientes? A Sagrada
Escritura diz que devemos ser conduzidos pelo Espírito, que devemos andar
pelo Espírito. O meu correto relacionamento com o Espírito Santo é que me
permite ser guiado e governado por Ele. A obediência é o grande fator em nosso
completo relacionamento com Deus. “Obedeça à Minha Voz, e Eu serei o
seu Deus”.

Note como o Senhor Jesus, na última noite, ao dar a Sua grande
promessa sobre o Espírito Santo, põe ênfase neste ponto. “Se me amais,
guardai [obedecei] os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos
dará outro Consolador” (Jo 14:15-16). A obediência era essencial como uma
preparação para o recebimento do Espírito e este pensamento muitas vezes é
repetido por Ele. “Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda
[obedece] esse é o que me ama; e aquele que me ama será amado de meu
Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele” (Jo 14:21). Assim também em 14:23:
“Se alguém me ama, , e meu Pai oguardará [obedecerá] a minha palavra
amará, e viremos para ele, e faremos nele morada”. “Se vós estiverdes em mim,
e , pedireis tudo o que quiserdes, eas minhas palavras estiverem em vós
vos será feito” (Jo 15:7). “Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis
no meu amor” (Jo 15:10). “Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos
mando” (Jo 15:14).

Podem palavras mais claramente ou impressivamente declarar que
toda a vida depende da obediência? Este é o espírito de Cristo. Ele viveu não
para fazer a Sua própria vontade, mas a vontade do Pai, e Ele não pode, com o
Seu Espírito, fazer morada no coração daquele que não se rende
completamente a uma vida de obediência.

Ah, quão poucos há que estão realmente preocupados com esta
desobediência! Quão pouco se crê que Cristo realmente pede e espera isto de
nós, porque Ele se comprometeu em fazê-la possível para nós. Quanto ela é
manifestada na oração, ou no caminhar, ou nas profundezas da vida da alma,
que realmente tenta ser agradável ao Senhor em todas as coisas?

Mas a obediência é realmente possível? É certamente para aqueles
que creem que Cristo Jesus é a sua santificação e confiam Nele.

Exatamente como é impossível para aqueles cujos olhos ainda não
foram abertos ver que Cristo pode de uma vez perdoar seus pecados, assim é
também com a fé na garantia de que há em Cristo uma promessa segura de
poder para realizar tudo o que Deus deseja do Seu filho. Exatamente como, pela
fé, encontramos a plenitude do perdão, assim por um novo ato de fé, uma
verdadeira libertação do domínio do pecado que tanto nos atacou facilmente é
obtida, e a bênção permanente da experiência contínua do poder guardador de
Cristo se torna nossa. Por isso a fé obtém um novo discernimento das
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promessas, o significado daquilo não era anteriormente entendido: “Ora o
Deus de paz... vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a Sua
vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Cristo Jesus” (Hb
13:20-21). “Ora, Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar... seja a
glória e majestade” (Jd 24-25). “Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais
firme a vossa vocação e eleição; porque, fazendo isto, nunca jamais tropeçareis”
(2 Pe 1:10). “Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis
em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo
com todos os seus santos” (1 Ts 3:13). “Mas fiel é o Senhor, que vos confirmará, e
guardará do maligno” (2 Ts 3:3).

Quando a alma entende que o cumprimento destas e de outras
promessas está assegurado para nós em Cristo, e que, tão certo quanto o perdão
do pecado nos é assegurado Nele, assim também o é o poder contra os novos ou
recentes ataques do pecado assegurado para nós, então pela primeira vez a lição
é aprendida corretamente para que a fé possa confiantemente contar com
Cristo e Sua proteção permanente.

Esta fé derrama uma luz inteiramente nova na vida de obediência.
Cristo se mantém responsável em realizar isto em mim a cada
momento se eu apenas confiar Nele para isso. Então começo a entender
as frases importantes com as quais Paulo começa e fecha a sua epístola aos
Romanos (Rm 1:5 e 16:26) “para a obediência da fé...”. A fé me conduz ao
Senhor Jesus, não apenas para obter o perdão do pecado, mas também para
que eu possa, a cada momento, desfrutar do poder que me permitirá, como um
filho de Deus, permanecer Nele e ser numerado entre os seus filhos obedientes
do qual está escrito que, assim como Ele que os chamou é Santo, assim também
eles podem ser Santos em todos os tipos de conversação. Tudo depende de se
creio no Senhor Jesus com a plenitude da Sua graça, para que Ele possa, não de
vez em quando mas, a cada momento ser a força da minha vida. Tal fé conduzirá
a uma obediência que me capacitará andar dignamente no Senhor, sendo
frutífero , fortalecido com toda a forçaem toda boa obra segundo o Seu
glorioso poder.

A alma que se alimenta de tais promessas experimentará, ao em vez
da desobediência do esforço próprio, a obediência da fé. Todas essas promessas
têm a sua certeza e força no Cristo vivo.

Do livro: (A Vida de Oração).The Payer Life

VOCÊ ORA?
J.C.Ryle

Pergunto se você ora, porque a diligência na oração é o segredo da
santidade.

Sem dúvida há uma vasta diferença entre os verdadeiros cristãos. Há
um intervalo imenso entre o primeiro e o último no exército de Deus.
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Ele quer você. O que Ele disse aos Seus discípulos é verdade para todos os que
são chamados para o Seu serviço hoje, “Não me escolhestes vós a mim, mas eu
vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto
permaneça; a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai ele vo-lo
conceda” (Jo 15:16). Esta declaração foi feita na tranquilidade do cenáculo onde
os Seus estavam reunidos em Sua presença. Do mesmo modo é no silêncio do
lugar secreto que ouvimos o Seu chamamento, vamos para baixo do
poder da Sua ordenação e somos ensinados que a nossa confiança deve ser
colocada Nele e Nele somente. Somente então teremos uma mensagem que
borbulhe do jorrar de uma profunda experiência no coração da Sua graça!

Somente então falaremos do nosso Salvador nestes termos
incandescentes que movem o coração dos homens, e pregaremos nossos
maiores sermões pela nossa simples amável confiança Nele, mesmo em tempos
e lugares de grande stress e tensão.

Do livro: (Aprendendo a Servir).Learning to Serve

Muitas vezes tem sido dito que a oração é a maior força no universo.
Isso não é nenhum exagero. Isso será constantemente repetido nesta era
atômica quando as forças que estão sendo liberadas fazem vacilar o nosso
pensamento e imaginação, é bom se lembrar de que a oração transcende todas
as outras forças.

A razão encontra-se à mão. É que a oração não libera uma mera força
humana ou natural. A oração libera a imensurável riqueza e poder do Deus
Todo-poderoso. “Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas
grandes e firmes que não sabes” (Jr 33:3). Aí você a tem. “Anunciar-te-ei coisas
grandes e firmes que não sabes”. É a voz de Deus. É o Criador Soberano
onipotente e Sustentador de una centena de milhões de universos que aqui nos
dá a Sua Palavra. .Ele realmente diz que se você orasse Ele operaria
Aquele para quem nada é impossível, que falou e os incontáveis mundos vieram
a existir, penhora a Sua mais santa e imutável palavra para que se apenas
buscarmos a Sua face em oração Ele operará e fará acontecer coisas grandes e
poderosas como nunca foram cogitadas em nossa mente e pensamento.

Deve ser entendido que as coisas grandes e insondáveis que o Senhor
do céu e da terra promete fazer acontecer são aquelas que têm a ver com o bem
estar dos filhos dos homens. O Senhor está empenhado na redenção da
humanidade. Para alcançar este fim Ele compartilhou, por assim dizer, tudo o
que tinha. Ele não poupou Seu próprio Filho, mas O entregou por todos nós. Ele
deu o que era mais querido do que um milhão de mundos. O propósito supremo
de Deus tem como o seu alvo a bem-aventurança eterna dos filhos dos homens.
É por isso que Ele deu a Si mesmo na pessoa de Seu único Filho, o Amado do Pai,

A ORAÇÃO É OBRA
J.F. Huegel
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não ia com Moisés encontrar a Deus ali, mas ficava para estar a sós com
Deus quando o próprio Moisés voltasse ao acampamento.

Encontramos o mesmo pensamento ocorrer novamente em 2 Reis 2,
quando os filhos dos profetas puderam dizer a Elias: “Sabes que o Senhor hoje
tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça?” (verso 5), mas não tinham nem
parte nem sorte com Elias e seu assistente, seja na intimidade do caminhar
junto pela Jordânia ou no dom maravilhoso da “porção dobrada”, a porção do
filho mais velho, do Espírito. Há muitos, que conhecem os elementos essenciais
da verdade e que viram o Calvário, como os israelitas fizeram a tenda da
congregação, a distância. Eles podem lhe falar sobre a sã doutrina da Cruz, mas
não têm nenhuma parte ou sorte na realidade da sua poderosa consumação. Os
líderes não são feitos de tal material. Eles parecem conhecer a doutrina e a
terminologia daquilo que costumam chamar de “a vida mais profunda”, mas
estão sempre procurando a ajuda de homens ou se queixando da atitude de
outros em relação a eles. Não há nenhum descanso e nenhuma habilidade para
ajudar outros porque não há o conhecimento de uma vida vivida a sós com
Deus. Descobriremos que depende muito deste caminhar pessoal a
sós com Deus, tanto o êxito como o fracasso, porque Josué realmente falhava
de vez em quando e assim o fazem muitos dos melhores servos cristãos. Não nos
é dito o que aconteceu durante o tempo que Josué passou a sós na tenda da
congregação. Isso não é da nossa conta. Mas uma marca foi deixada na vida
deste jovem mancebo que o fez o líder forte, dependente de Deu que ele
finalmente se tornou. Há sempre os períodos em nossa experiência cristã sobre
os quais não podemos, na verdade não devemos falar a outros. Paulo, quando
conduzido através do antagonismo para se gloriar no tratamento de Deus com
ele, alcança um estado onde percebe que os seus lábios são fechados. “Conheço
um homem em Cristo que há catorze anos foi arrebatado ao terceiro céu... e
ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar” (2 Co 12:2-4). Fico
perturbado quando ouço as pessoas falarem fluentemente sobre as suas
supostas experiências espirituais profundas. Se tais experiências forem
genuínas não teremos de falar sobre elas, os resultados delas serão vistos em
nossa vida. Como o escritor do hino diz: “...você trará a imagem brilhante
do Mestre em sua face”.

Não! Josué nunca disse o que aconteceu durante aquelas
maravilhosas horas a sós, mas temos apenas que olhar o crescimento da força,
que está profundamente enraizada em seu conhecimento de Deus, para ver
quão essenciais esses tempos foram e para perceber que teremos de passar por
este caminho também se tivermos que ser treinados para sermos obreiros
juntamente com Deus!

Em dias quando uma ênfase tão forte é posta no desenvolvimento dos
dons naturais, temos de entender muito claramente que quando Deus escolhe
pessoas para o Seu serviço Ele mesmo empreende a preparação interior do
coração e da vida. Muito ensinamento está desenvolvido nessas linhas: 'Agora
que você crê que Jesus morreu por você depende de você servir a Ele fielmente
em troca. Você deve dar a Ele os seus dons'. Ele não quer os seus dons como tal,
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Todos eles estão combatendo o mesmo bom combate, mas quanto
mais valentemente uns combatem do que outros. Todos eles estão fazendo a
obra do Senhor, mas quanto uns fazem mais do que outros. Todos eles estão
correndo a mesma carreira, mas quanto uns avançam mais rapidamente do que
outros. Todos eles amam ao mesmo Senhor e Salvador, mas quanto mais uns O
amam do que outros. Essas coisas não são assim?

Existem alguns do povo do Senhor que parecem nunca estarem
capacitados a avançar desde a época da sua conversão. Eles nascem de novo,
mas permanecem bebês toda a sua vida. Você vê neles a mesma falta de apetite
espiritual, a mesma falta de interesse em qualquer coisa além do seu próprio
pequeno círculo. Eles são peregrinos, de fato, mas peregrinos como os
gibeonitas do passado; o pão deles está sempre seco e mofado, os seus sapatos
sempre velhos e o vestuário deles está sempre remendado e rasgado. Digo isto
com tristeza e pena, mas pergunto novamente: Isso não é verdade?

Há outros do povo do Senhor que parecem sempre estar avançando.
Eles crescem como a grama depois da chuva, eles aumentam como Israel no
Egito, eles continuam como Gideão embora algumas vezes desfaleçam, ainda
assim sempre perseveram. Eles estão sempre acrescentando graça à graça, fé à
fé e força à força. Todos os anos eles parecem ver mais, conhecer mais, crer mais
e sentirem-se mais em sua fé. Eles não só têm boas obras para comprovar a
realidade da sua fé, mas são zelosos delas. Eles não só fazem o bem, mas não
estão aborrecidos em fazerem o bem. Eles tentam grandes coisas e fazem
grandes coisas. Quando eles falham tentam novamente e quando caem estão
logo em pé novamente. E todo este tempo eles consideram a si mesmos servos
pobres, inúteis e supõem que não fazem nada em absoluto. Esses são aqueles
que tornam a sua fé encantadora e bela aos olhos de todos. Isso torna alguém
bom para ver, para estar com ele e ouvi-lo. Quando você os encontra poderia
crer que assim como Moisés, eles acabaram de vir da presença de Deus.

Agora como podemos responder o porquê da diferença que acabo de
descrever? Qual é a razão de alguns crentes serem muito mais brilhantes do que
outros? Creio que a diferença vem dos diferentes hábitos acerca da oração
privada. Creio que aqueles que não são eminentemente santos oram pouco, e
aqueles que são eminentemente santos oram muito.

Ouso dizer que esta opinião assustará alguns leitores, mas tenho
pouca dúvida de que muitos veem a santidade como uma espécie de dom
especial que ninguém a menos de poucos podem almejar. Eles a admiram a
distância nos livros, a acham bela quando veem um exemplo perto deles, mas
quanto ao ser uma coisa dentro do alcance de todos além de muitos poucos, tal
noção nunca parece entrar em suas mentes.

Assim sendo creio que este é um erro muitíssimo perigoso. Creio que
tanto a grandeza espiritual como a natural depende em um alto grau do uso fiel
dos meios ao alcance de todos. Naturalmente não digo que temos um direito de
esperar uma concessão miraculosa de dons intelectuais, mas digo isto, que
quando um homem é uma vez convertido a Deus o seu progresso em santidade
será muito em conformidade com a sua própria diligência no uso dos meios
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apontados por Deus. Afirmo confiantemente que o principal meio pelo qual a
maioria dos crentes se tornaram grandes na igreja de Cristo é o hábito
diligente da oração privada.

Examine as vidas dos mais brilhantes e melhores servos de Deus, seja
na Bíblia ou não. Veja o que está escrito de Moisés, David, Daniel e Paulo. Anote
o que está registrado de Lutero e outros reformadores. Observe o que está
relatado das devoções privadas de Whitefield, Cecil, Bickersteth e M'Cheyne.
Conte-me de um dentre todas as grandes comunhões de santos e dentre os
mártires que não teve esta marca mais proeminentemente, ele era um homem
de oração. Dependa dela, .a oração é poder

Aquele que ora obtém derramamentos novos e contínuos do Espírito.
Somente Ele começa a obra da graça em nosso coração. Somente Ele leva-la em
frente e fazê-la prosperar, mas o bom Espírito gosta de ser rogado. E aqueles
que pedem mais terão mais da sua influência. A oração é o remédio mais seguro
contra o diabo e os pecados insistentes. O pecado que nunca ficará firme é
aquele que é combatido sinceramente em oração. Mas devemos então expor
todo o nosso caso diante do nosso Médico celestial se Ele deve nos dar
diariamente o alívio.

Você deseja crescer na graça e ser um cristão dedicado? Esteja muito
seguro, se você o deseja não pode fazer uma pergunta mais importante do que
esta: Você ora?

Pergunto se você ora porque a negligência na oração é uma grande
causa da apostasia.

Existe tal coisa como regredir na fé e na confiança depois de fazer uma
boa profissão. Podemos estar indo bem por um tempo, como os Gálatas e então
nos desviar indo após falsos mestres. Podemos professar em voz alta enquanto
os nossos sentimentos estão quentes, como Pedro fez, e então na hora da
provação negar o nosso Senhor. Podemos perder o nosso primeiro amor como
os Efésios fizeram. Podemos esfriar em nosso zelo por fazer o bem como
Marcos, o companheiro de Paulo. Podemos seguir um apóstolo por um tempo e
como Demas voltar para o mundo. Podemos fazer todas essas coisas.

É uma coisa miserável ser um apóstata. De todas as coisas infelizes
que podem acontecer conosco, suponho que esta seja a pior. Um barco
encalhado, uma águia de asa quebrada, um jardim coberto com ervas daninhas,
uma harpa sem cordas, uma igreja em ruínas, todas essas são tristes visões, mas
um apóstata é uma visão mais triste ainda. Uma consciência ferida, uma mente
enjoada de si mesma, uma memória cheia da autocensura, um coração
traspassado com as flechas do Senhor, um espírito arruinado com uma carga de
acusação interior, tudo isso tem um sabor do inferno.

Agora qual é a maior causa da apostasia? Creio que uma das
principais causas é a negligência da oração privada. Apenas posso dar a
minha opinião como um ministro de Cristo e um estudioso do coração, mas essa
opinião é que a apostasia geralmente começa primeiro com a negligência da
oração privada.

Bíblias lidas sem oração, sermões ouvidos sem oração, casamentos
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idolatria, a mudança da “da glória do Deus incorruptível em semelhança da
imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis” (Rm
1:23). Ele deve ter tremido ao ver os filhos de Levi manejando a espada
desembainhada da vingança e testemunhar a peste que se seguiu. Mas ao
mesmo tempo foi dado a este proeminente líder um vislumbre da intercessão
substitutiva e os seus abençoados resultados, como ouviu na oração de
Moisés: “Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não, risca-me, peço-te, do
teu livro, que tens escrito” (verso 32). Ele estava aprendendo o preço que
deve ser pago por uma comissão como um líder. Conhecemos muito pouco de
tal espírito hoje.

Frequentemente ouço ministros murmurando dos seus oficiais da
Igreja, e ouvi pregadores dizendo que os seus ouvintes se tornaram 'evangélicos
endurecidos' e não apreciavam o valor do seu ministério. Eles pouco percebem
quão reveladora é tal atitude, e não podem entender que devem aprender a lição
básica de toda verdadeira liderança. Servimos a Ele que é desprezado e
rejeitado pelos homens, que morreu pelos Seus inimigos, e o Seu espírito habita
dentro de nós. Paulo, seguindo nesta sucessão real, escreve: “Porque tenho para
mim, que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à
morte... somos loucos por amor de Cristo... nós fracos... nós vis... temos
chegado a ser como o lixo deste mundo, e como a escória de todos” (1 Co 4:9-13).
O caminho para o ofício de líder é através da profunda autoabnegação tão
certamente como o caminho para a coroa é o caminho da Cruz. Mary Slessor, ao
aprender esta lição, certa vez escreveu: 'Tudo é escuridão exceto lá em cima. O
calvário permanece seguro e certo'. W.M.Clow vislumbrou isso quando disse:
'O símbolo da Igreja cristã não é uma sarça ardente, nem uma pomba, nem um
livro aberto, nem um halo ao redor de uma cabeça submissa, nem uma coroa de
glória esplendida, é uma cruz'. Sim, a cruz do Salvador é nossa e devemos
morrer diariamente se tivermos que manifestar a Sua glória neste mundo.

Agora estamos prontos para ler os onze primeiros versos do capítulo
33. “Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo... porque eu não
subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que te não
consuma eu no caminho. E, ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se e
ninguém pôs sobre si os seus atavios... e tomou Moisés a tenda, e a estendeu
para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da
congregação... e acontecia que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava,
e cada um ficava em pé à porta da sua tenda; e olhava para Moisés pelas costas,
até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a
coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda; e o Senhor falava com Moisés... e
falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu
amigo mas o seu servidor, o jovem Josué,; depois tornava-se ao arraial;
filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda”.

A instrução de Josué está tendo efeito. Que contraste esses versos nos
dá. Os cabeças das famílias de Israel, estando em pé “à porta da sua tenda”,
vendo Moisés sair do acampamento para “a tenda da congregação”, assim
chamada porque estava aberta para todos, e este jovem mancebo, não apenas
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sua contraparte no Novo Testamento no período em que Paulo passou na
Arábia? O testemunho de Paulo é claro: “O evangelho que por mim foi
anunciado não é segundo os homens. Porque não o recebi, nem aprendi de
homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo” (Gl 1:11-12). Do mesmo
modo, Josué, quando viu o tabernáculo concluído, foi capaz de dizer: 'Eu já o vi!
Aprendi os detalhes dos próprios lábios de Deus'. Ele podia falar com
autoridade, porque conhecia. Não é este muitas vezes o contraste que
encontramos no ministério? Você nunca escutou um pregador, que dissesse
todas as coisas certas e as dissesse com sinceridade, mas que você percebesse
que faltava algo? Havia a falta do poder da doutrina sólida. Havia a falta da
oratória do Espírito. Havia o conhecimento do tipo que é sem amor. A unção de
Deus só repousa sobre a verdade que Ele mesmo revelou. Ele é um Deus zeloso e
Se encarrega do equipamento e do treinamento dos Seus servos desde o
princípio. Sem a habilidade para penetrar as trevas, para enfrentar o fogo da
Sua santidade se curvar completamente à Sua vontade, não pode haver o
chamamento para o ministério. O silêncio da aprendizagem no monte sempre
precede os trabalhos públicos úteis.

Agora vá ao capítulo 32:15-18. “E virou-se Moisés e desceu do monte
com as duas tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados;
de um e de outro lado estavam escritas. E aquelas tábuas eram obra de Deus;
também a escritura era a própria escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E,
ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: Alarido de guerra há
no arraial. Porém ele respondeu: Não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos
vencidos, mas o alarido dos que cantam, eu ouço”. Moisés e Josué, descendo do
monte carregando as duas tábuas da lei escrita pelo dedo de Deus,
repentinamente se conscientizaram do tumulto e gritaria abaixo deles. Há um
toque humano encantador aqui que derrama luz sobre o caráter de Josué.
'Alarido de guerra há no arraial'. O soldado está imediatamente de prontidão, o
instinto natural do homem combatente vem imediatamente à frente. Que boa
coisa é para nós que Deus assume e usa homens e mulheres comuns. Penso que
uma das melhores partes do conselho que jamais tive como um cristão jovem,
foi a de uma senhora cristã idosa que uma vez me disse: 'Meu querido, nunca se
torne superespiritual'. Que conselho sábio foi aquele! Deus nunca nos despoja
da nossa individualidade. Que mistura estranha era o primeiro bando de
discípulos! Cada um era colorido pela sua disposição e criação natural e cada
um teve que aprender uma vida de obediência ao seu novo Mestre. Pedro ainda
conservava a sua individualidade muito distinta, mas passo a passo aprendeu o
segredo glorioso de uma vida que está agradando a Deus. “Levando ele mesmo
em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os
pecados, pudéssemos viver para a justiça; e pelas suas feridas fostes sarados”. (1
Pe 2:24). Do mesmo modo Josué ainda era o soldado, mesmo depois de tudo
que tinha aprendido da santidade de Deus e ainda assim da Sua acessibilidade
pelo meio do caminho proveu os pecadores.

Josué agora aprendeu duas grandes lições no pé do monte. Ele foi
ensinado que o julgamento impiedoso seria derramado sobre o pecado da
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pactuados sem oração, viagens empreendidas sem oração, residências
escolhidas sem oração, amizades formadas sem oração, o ato diário da própria
oração privada apressado ou correndo sem o coração, esses são os tipos de
passos descendentes pelos quais muitos cristãos descem a uma condição de
paralisia espiritual ou alcançam o ponto onde Deus permite que ele tenha uma
tremenda queda.

Este é o processo que forma os Lós vagarosos, os Sansãos instáveis, os
Solomãos idolatras de esposa, os Asas inconsistentes, os Josafas flexíveis, as
Martas supercuidadosas, os quais muitos devem ser encontrados na igreja de
Cristo. Muitas vezes a história simples de tais casos é esta: Eles se tornaram
descuidados com relação à oração privada.

Você pode estar muito seguro de que os homens caem em privado
muito antes de caírem em público. Eles são apóstatas em seus joelhos muito
antes de apostarem abertamente aos olhos do mundo. Como Pedro, eles
primeiro desconsideram o aviso do Senhor para vigiar e orar e então, como
Pedro, a sua força se vai e na hora da tentação negam o seu Senhor.

Se você for cristão confio que nunca será um apóstata, mas se você não
deseja ser um cristão apostata lembre-se da pergunta que fiz: Você ora?

Do livro: (Um Chamamento para Orar).A Call to Pray

A PRÁTICA DA ORAÇÃO
G.Campbell Morgan

“E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou,
lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar... Pai nosso, que
estás nos céus, santificado seja o teu nome... Disse-lhes também: Qual de vós
terá um amigo, e, se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-
me três pães... Não me importunes... todavia, por causa da sua importunação,
lhe dará... E eu vos digo a vós: Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e achareis; batei, e
abrir-se-vos-á... Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos
filhos, quanto mais dará o Pai celestial o Espírito Santo àqueles que lho
pedirem?” (Lc 11:1-13).

Nunca os discípulos fizeram um pedido mais importante do que
quando disseram: “Senhor, ensine-nos orar” e nenhuma petição foi mais
graciosamente respondida. A igreja hoje precisa trazer aquela petição para o
primeiro lugar, mas tem que assim fazer lembrando-se de que já tem a resposta.
Qualquer que possa ter sido o caso com os primeiros discípulos é certamente
verdade para nós que .antes de “pedirmos” Ele “responde”

Qualquer discussão sobre a doutrina da oração que não resulte na
prática da oração não apenas não é útil, é perigosa. Ao mesmo tempo esta
prática será muito ajudada por uma compreensão da respectiva doutrina cristã.
Que há necessidade da sua consideração é universalmente claro.

É inquestionável que o entendimento da igreja de Jesus Cristo é mais
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afiado hoje do que jamais foi. Há hoje uma consciência comum do ser humano
Cristo e isto trouxe a certeza do Seu interesse em todos os departamentos da
nossa vida. Também surgiu uma convicção da Sua universalidade, e enquanto
nos alegramos como nunca antes no calor e proximidade Dele como Homem,
chegamos a um maior entendimento da Sua grandeza, a Palavra.

Contudo, em todas essas coisas há um sentimento de carência e de
pobreza. Enquanto o sentimento da grandeza de Cristo é maior, a capacidade de
conduzir os homens ao amor, ao toque salvador Dele parece ser menor. Os
homens a Sua disposição são muitos, mas falta energia a igreja para enviá-los.
Os métodos se multiplicam e, contudo, ninguém pode deixar de sentir que
muitas das nossas organizações se parecem com o crescimento de fungos,
esgotando a vida da Igreja e não contribuindo em nada para sua frutificação.

Estamos profundamente conscientes da carência. Em todo lugar há
um sentimento duplo, de poder e de paralisia. Ouvimos o ruído 'vindo da copa
das amoreiras', mas o vento de Deus parece tardar. Todos ao nosso redor são
massas indiferentes. Ainda lamentamos a carência de conversões e estamos
penosamente conscientes do lânguido espírito missionário.

Onde está a carência? Penso que pode ser amplamente afirmado que
a suprema necessidade da Igreja é a compreensão do seu
relacionamento com Deus através do Espírito Santo. Na interação de
vida e na oração será encontrado o segredo do poder, e a compreensão da
comunhão com Deus nunca será mais do que uma teoria exceto
quando a oração se torna uma prática. Estou profundamente consciente
de que há muita oração, Deus tem os Seus intercessores em todo lugar. Eles são
encontrados muitas vezes em lugares inesperados, em homens e mulheres que
aprenderam o segredo e que pelo relacionamento familiar com Deus são canais
de bênção, mas .a maioria de nós não está orando

Enquanto agradeço a Deus pelas orações que são feitas sinto que é de
máxima importância que a Igreja inteira deva conhecer o segredo da oração
predominante, não só como uma teoria, mas na prática.

A importância de apresentarmos a mesma petição que os primeiros
discípulos é clara. Esta petição deve ser entendida. Ela era muito mais ampla do
que muitas vezes a fazemos. Eles não disseram: 'Senhor, ensine-nos orar'como
mas: . Muita gente sabe como orar, mas não“Senhor, ensinar-nos a orar”
ora. O pedido: 'Ensina-nos como orar' se referiria simplesmente à teoria. A
petição “ensina-nos a orar” inclui a teoria e a .prática

É interessante notar as circunstâncias nas quais os discípulos fizeram
este pedido. “Estando ele [Jesus] a orar... quando acabou, lhe disse um dos seus
discípulos: Senhor, ensina-nos a orar...” É simplesmente impossível ler essas
palavras sem ver a conexão entre o pedido e o observar deles ao Senhor. Jesus
mesmo foi um , e não há dúvidas de que eles muitas vezesHomem de oração
O viam em oração e em todas provavelmente O tinham ouvido. Embora Ele
nunca orasse com eles ou usasse em Suas próprias orações as mesmas palavras
que Ele usou na deles, contudo era claro para eles quanto a oração significava
para Ele e é como se tivessem dito: 'Poderíamos entrar neste Seu lugar secreto'.
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as quais estamos familiarizados como verdade abstrata, mas nunca a
alcançamos no significado prático.

Quero examinar três passagens do livro de Êxodo, que começa com
Êxodo 24:12-18. “Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte, e fica lá;
e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos... e levantou-se Moisés
com Josué... e disse aos anciãos: Esperai-nos aqui... e subindo Moisés ao monte,
a nuvem cobriu o monte”.

A glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai e a nuvem o cobriu por
seis dias, e no sétimo dia Deus chamou a Moisés para fora da nuvem. A visão da
glória do Senhor era como um fogo que devora. Moisés foi intimado a subir à
majestade terrível do monte para receber a lei diretamente da boca de Deus. O
povo de Israel foi proibido de se aproximar e Hebreus 12:18-21 nos dá um
quadro peculiarmente vívido da cena: “Porque não chegastes ao monte
palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e tão terrível
era a visão, que Moisés disse: Estou todo assombrado, e tremendo”.

Para dentro da glória deste fogo que devora Josué foi com Moisés, e
ficou ileso. Durante quarenta dias e quarenta noites ele permaneceu sozinho no
monte e ouviu a lei de Deus dada a Moisés ali. Esta foi uma parte essencial do
seu treinamento. A razão dada em Hebreus para o terror do povo era que eles
não puderam suportar o que foi ordenado. O coração deles não era capaz de
aceitar a temerosa revelação de uma lei santa. Eles não puderam ser libertos da
tolice pecadora dos seus próprios caminhos e estavam despreparados para a
completa exigência da completa obediência somente a Deus. O líder escolhido
de Deus deve, contudo, trilhar este caminho. Ele, como um historiador saxônio
uma vez o expressou, deve aprender o segredo: 'Deixe Deus ser uma casa para ti
e seja tu uma casa para Deus'. Somente tal completa harmonia e unidade com o
Próprio Deus podem fazer de um obreiro cristão aquele que pode pregar
eficazmente o Evangelho com autoridade e poder constrangedor, e se tornar um
verdadeiro guia. Quanto mais Josué ouvia e via a Deus, mais se tornava
preparado para descansar Nele e somente Nele. John Wesley uma vez
pediu por uma centena de pregadores, que temessem apenas pecar e amassem
apenas a Deus, e declarou que com estes tais ele poderia mover o mundo.

No monte, Josué também ouviu dos próprios lábios de Deus a
revelação do Seu plano detalhado por meio do qual os homens e as mulheres
pecadores poderiam aproximar Dele. A mobília do tabernáculo, a maneira do
sacerdócio e o guardar dos sábado, foram todas expostas diante da Sua visão
admirada. Ele desceu desta santa experiência com a garantia positiva não
apenas da ardente santidade, mas da maravilhosa graça de Deus. Esta garantia
tinha sido ganha em primeira mão. Nunca se esqueça de que o conhecimento de
segunda mão aqui é sem nenhum valor, e, contudo quantos há que estão
fazendo a “obra cristã” que não têm nada a mais para oferecer. John Milton, o
poeta, viu isso claramente e certa vez escreveu: “Se um homem crê nas coisas
somente porque o seu pastor assim o diz... embora a sua crença seja verdadeira,
ainda assim a própria verdade que defende se torna a sua heresia”.

Pergunto-me se este período que Josué passou na montanha tem a
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ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede
por nós”. Em Hebreus 4:15 lemos: “Porque não temos um sumo sacerdote que
não possa compadecer-se das nossas fraqueza (no grego - fraqueza moral e
física), porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado”. Ele
não está ali intercedendo como Aquele que não entende. Ele é compreensivo
porque foi “tentado em tudo, assim como somos”. Ele recebeu o Seu
treinamento como um Intercessor enquanto estava na terra, e no céu está
usando os resultados do Seu treinamento. “O qual, nos dias da sua carne,
oferecendo, com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia
livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia” (Hb 5:7).

Ele passou por tudo e sobreviveu a tudo, “com grande clamor e
lágrimas”. Ele sabe o que o que significa estar na terra, e é por isso que é tão
rapidamente compreensivo como o nosso Intercessor celestial, “vivendo
sempre para interceder por nós” (Hb 7:25). “Mas chegastes... a Jesus, o
Mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão” (Hb 12:24). O
Espírito Santo no interior inspira o clamor em nosso espírito, o
Intercessor Celestial sentado no Trono faz a intercessão no céu.

Quando o clamor do Espírito está no coração então sabemos que o
Mestre ouve este clamor, pois “Aquele que sonda o coração conhece a mente do
Espírito”. Ele está procurando a mente do Espírito em nosso espírito e está
mantendo o caminho aberto para que essas orações Alcancem o trono. Agora
entendemos por que Cristo está orando pela Igreja. Se Ele não orasse por ela, a
Igreja seria consumida pelos poderes do inferno.

Se a Igreja de Cristo pudesse ser conduzida a conhecer este clamor,
inspirado pelo Espírito Santo, quão rapidamente o Corpo de Cristo seria liberto
do mundo, da carne e do diabo. O Intercessor no céu chama para a comunhão
Consigo todos os filhos de Deus na terra para compartilhar com Ele em Seu
trabalho de oração. Ele mantém o caminho aberto para nós quando nos
juntamos a Ele em Suas orações e mantemos o caminho aberto para outros. Ele
está ali orando, então pelo Seu Espírito a oração vem a nós e mais uma vez
através de nós alcança outros. Assim é a maravilhosa vida de oração.

Do livro: (Comunhão com Deus).Communion With God

O LUGAR SECRETO
J.C. Metcalfe

“A vida divina dentro de nós vem de Deus e depende inteiramente
Dele. Como preciso a cada momento de ar fresco para respirar, assim é somente
na comunicação viva e direta com Deus que a minha alma pode ser forte”.
Andrew Murray.

Possivelmente soa trivial dizer que o homem que será usado por Deus
no Seu serviço deve aprender a andar sozinho com Deus e dominar
completamente a lição do “lugar secreto”. Pode ser uma dessas declarações com
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Era um pedido vindo da convicção deles do valor da oração em Sua vida. A
resposta de Jesus foi muito mais abrangente do que à primeira vista pode
aparecer. Imediatamente Ele lhes deu um modelo e uma parábola. O modelo
em si mesmo não era exaustivo, pois consistia na recitação de certas sentenças.
Ele então lhes deu uma parábola que ensinava pelo contraste a prontidão de
Deus para ouvir e responder. Se através da importunação eles podem ser
persuadidos a dar, quanto mais Deus daria do amor do Seu coração.

Este modelo e parábola não constituem nada mais do que a resposta
imediata e parcial de Jesus ao pedido deles. Mais tarde Ele lhes deu o
ensinamento muito detalhado e ainda nem mesmo isto esgotou a Sua grande e
graciosa resposta. , em Sua revelação do lugar e poder da oração na vidaEle é
das pessoas, . Pelo completo fato daa resposta suprema ao pedido delas
encarnação e vida perfeita, da expiação, da ressurreição e do sacerdócio
perpétuo, .Cristo é a resposta

É bom para nós lembrarmos de que estamos na sucessão direta a
esses discípulos, que os pedidos deles são os nossos pedidos, e as Suas respostas
a eles são as Suas respostas a nós. Permanece verdade que Seu ensino essencial
foi destinado a nós bem como àqueles que o ouviram primeiro. Quando Ele
esteve rodeado daquele primeiro grupo de discípulos Ele orou, e no decorrer da
Sua oração disse: “E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que
pela sua palavra hão de crer em mim” (Jo 17:20). Sempre me sinto
calorosamente perto do coração de Cristo quando leio essas palavras, pois sei
que Ele me viu também, e me incluiu em Sua intercessão sacerdotal. Assim
como ali Ele orou por nós com eles, assim também em todo o Seu ensinamento
Ele nos fala como a eles.

Do livro: (A Prática da Oração).The Practice of Prayer

CO-ORANDO COM O ESPÍRITO DE DEUS
Sra Jessie Penn-Lewis

Há um tremendo poder na oração se todos soubessem como usá-lo.
Romanos 8:26-27 nos mostra a parte que o Espírito Santo toma nela: “O
Espírito nos ajuda na nossa fraqueza”. No grego isto se refere à nossa
fraqueza física e moral, pois “não sabemos o que havemos de pedir como
convém”, não podemos sem a Sua ajuda chegar a um conhecimento de por o que
orar, por nós ou por outros. Não basta que venha à mente que os outros
precisam disto e daquilo, “mas o Próprio Espírito intercede por nós com
gemidos que palavras não podem expressar... conforme a vontade de Deus”.
Condições para a Oração

A condição espiritual da pessoa deve ser aquela dos versos 12 a 17
antes que a vida de oração no Espírito descrita nos versos 26 e 27 possa ser
plenamente conhecida.

A primeira condição que conduz até a vida de oração de 8:26, é
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considerada em 8:13 e 14. “Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis;
mas, se pelo Espírito as obras do corpo, vivereis. PorqueMORTIFICARDES
todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus”.

Nenhum avanço na vida espiritual pode ser feito sem o fundamento
da Cruz. Antes que a vida de oração de intercessão do Espírito Santo possa ser
realmente conhecida, deve nos ser mostrado por Ele como estar na posição da
morte de Cristo, e pela Sua obra deixar a morte de Cristo ser aplicada em nossa
experiência.

“E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas
paixões e concupiscências” (Gl 5:24). Isto significa que quando aceitamos o
ensino de Romanos 6 pedimos que o Espírito de Deus aplique o poder da morte
de Cristo a todas as atividades da vida natural, para que o Espírito Santo possa
nos conduzir em todos os vários aspectos da vida de um verdadeiro filho de
Deus.

A segunda condição da vida de oração no Espírito é considerada no
verso 15, onde o apóstolo fala do “ ” pelo qual conhecemosespírito de filiação
a Deus como “ ”, e o Espírito Santo testemunha com o nosso espírito quePai
somos filhos de Deus (verso 16). Vamos nos perguntar fielmente conforme
lemos em Romanos 8:12-17: Essas condições são cumpridas em nossa vida?

É a nossa posição em Cristo baseada no Calvário e na consideração de
que estamos “crucificados com Cristo” um fato real para nós? Permitimos que o
Espírito Santo aplique o poder da morte de Cristo, ou fugimos da Cruz? A clara
liderança do Espírito através do espírito humano não pode ser conhecida se em
algum grau se permitir que a vida mais baixa domine. O que é superior em nós
como filhos de Deus, o espírito, a alma ou o corpo? Aqueles que são “conduzidos
pelo Espírito”, aqueles que têm o Espírito Santo habitando interiormente,
liderando, ensinando, testemunhando e dando o espírito de filiação, estes são
aqueles que conhecerão a vida do Espírito nesta intercessão do verso 26.
Permanecer no Espírito, andar no Espírito, ser conduzido pelo Espírito e
conhecer o Espírito, depende da nossa posição baseada na Cruz a cada
momento, para que sempre que haja qualquer manifestação das más “obras do
corpo” imediatamente contemos com o Espírito Santo para aplicar a elas a
morte de Cruz, e na vontade dizer “ ” à vida mais baixa em todas as suasNÃO
variadas operações.
Um Vazamento Secreto que Impede a Oração

Muitos cristãos têm um impedimento secreto que causa o vazamento
da força na vida espiritual. O Espírito Santo está guiando, movendo, ensinando,
operando neles, mas há algo inferior os puxando para baixo, os drenando e
arrastando de vez em quando para uma esfera mais baixa. Eles não podem
conhecer a intercessão do Espírito na vida do espírito ou a Sua inspiração na
oração a menos que conheçam o poder do Espírito na vida diária.

A todo o momento a luz do Espírito Santo é necessária sobre qualquer
vazamento na vida espiritual. Se a vida for fielmente trazida sob o poder
contínuo da Cruz de Cristo, o Espírito Santo então conduzirá no espírito sem a
intrusão das coisas que vêm de baixo, coisas que intervêm, trazendo conflito
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pessoal, e impedindo o ministério. Então tendo o espírito de adoção, o espírito
de filiação, o Espírito Santo dará o testemunho no espírito do lugar de filho, do
direito de filho e do coração de filho em relação a Deus. Assim é o lugar de vitória
sobre o pecado, .um lugar de vitória no poder da morte de Cristo

Podemos agora ver a vida de oração conforme determinado no verso
26. Em primeiro lugar somos fracos na oração por falta de conhecimento - “não
sabemos o que havemos de pedir como convém”. Depois “o mesmo Espírito
intercede por nós com gemidos inexprimíveis” - a oração do gemido do Espírito
é sem palavras, inexprimível. Em contraste com “não sabemos” que é mental,
está o “gemido inexprimível” do Espírito que geme que é sem palavra. Muitas
palavras podem ser derramadas em oração, algumas vezes uma oração
maravilhosa, mas sem nenhuma palavra da oração genuína, inexprimível do
Espírito. A oração do Espírito Santo no seu espírito é muitas vezes um 'gemido'
sem palavras quando ela não pode alcançar a consciência mental da expressão.
Mas este clamor sem palavra no seu espírito é mais poderoso do que o mais
maravilhoso derramamento de palavras em expressão mental. Vamos
reconhecer que nunca fazemos e nunca podemos saber como orar como
deveríamos, sem a cooperação do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo
para colocar em nosso espírito o clamor do espírito a Deus.
O Clamor do Gemido do Espírito

Podemos dizer a diferença em nossa vida de oração? A oração é um
fluir que vem do mais profundo do nosso ser, um gemido, um clamor do
Espírito no espírito? Às vezes ela pode alcançar a mente, mas nem sempre. Ela é
oração em primeiro lugar na mente ou há o clamor no espírito dizendo:
“Senhor, ensina-me o que pedir”? De acordo com esta Sagrada Escritura o
Espírito Santo sabe o que pedir e o Pai entende a oração sem palavras do
Espírito. “E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito”.
Podemos pedir muitas coisas e nenhuma delas pode estar na vontade de Deus,
mas se seguirmos o clamor no espírito então Ele intercede por nós segundo a
vontade de Deus. Queremos estar equipados para o serviço? Reconhecemos a
necessidade do ? Queremos que o Espírito SantoEquipamento da Oração
nos dê palavras para entregar a mensagem a outros, então, por que não da
mesma maneira reconhecer a necessidade de que o Espírito Santo nos dê
palavras para clamar a Deus em oração?

A primeira necessidade é descobrir que não PODEMOS orar
como deveríamos, e a seguinte é aprender como depender do Espírito Santo
nas orações para orar no espírito, tanto quanto se depende Dele para o poder no
serviço. Davi disse: “Clamei ao Senhor e Ele ouviu”, e descobriremos que
quando vem o clamor inexprimível do Espírito no interior é que teremos o que
pedimos.

Devemos confiar definitivamente no Senhor para nos ensinar o que
pedir e como orar. O Espírito, em seu espírito, está sempre clamando essas
orações inexprimíveis até que venha o poder em certa medida para exprimi-las.

Depois da intercessão em gemidos do Espírito no verso 26, lemos da
intercessão de Cristo no verso 34, “Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem
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LENDO A SAGRADA ESCRITURA
Thomas a Kempis

A verdade, não a eloquência, deve ser buscada na Sagrada Escritura.
Cada parte da Escritura deve ser lida com o mesmo Espírito com o

qual foi escrita.
Devemos antes buscar o nosso proveito espiritual nas Escrituras do

que a sutileza da retórica. Deixe o amor pela verdade pura ti atrair à leitura.
Não busque quem disse isto ou aquilo, mas preste atenção no que foi

dito. Os homens se vão, mas a verdade do Senhor permanece para sempre.
Deus nos fala de muitas maneiras independente de pessoas.

A nossa própria curiosidade muitas vezes nos estorva na leitura das
Escrituras quando examinamos e discutimos aquilo que antes devemos aceitar
sem reclamações.

Se você deseja colher proveito, leia com humildade, simplicidade e
fidelidade.

Do livro: The Imitation of Christ (A Imitação de Cristo).

CARTAS DOS EDITORES
Caros Amigos

Outro ano da graça e bondade de Deus está chegando ao final e
estaremos celebrando mais uma vez o nascimento do nosso Salvador.

Somos tão abençoados por termos a Sua palavra disponível para ler,
mas às vezes me pergunto se não tomamos a Bíblia muito mais como uma
garantia e não a lemos tão frequentemente como deveríamos, ou a lemos sem
guardá-la no coração. Nesta edição de 'O Vencedor' os artigos escolhidos
procuram tratar desta questão e confio que serão de grande bênção e
reavivamento para o nosso coração e mente o desejo de estudar a Palavra de
Deus e pela Sua graça e força obedecer e viver pelo que Ele nos ensina.

Possa o Deus de toda graça o guardar e abençoar no ano à frente e
fazer a Sua Palavra ser diariamente uma bênção viva.

No Nome do Salvador,

Michael Metcalfe

Irmãos
O apóstolo Paulo em sua carta a Timóteo, um jovem no conhecimento

do Senhor, dá um conselho a ele que continua sendo muito útil para todos
aqueles que desejam ardentemente crescer espiritualmente no Senhor. Ele diz:
“Persiste em ler” (1 Tm 4:13).
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Em nossos dias está se tornando cada vez mais difícil para o cristão
escolher dentre a infinidade de livros e escritos disponíveis, o que é realmente
adequado para o seu crescimento em Cristo.

Por isso, amados irmãos, para nossa segurança poderíamos ampliar
as palavras de Paulo para: 'Persiste em ler a Bíblia'. Na leitura da Palavra de
Deus temos assegurados tanto o conhecimento das verdades de Deus como o
nosso crescimento espiritual.

A leitura dos livros e escritos deixados pelos irmãos, com
discernimento, é proveitosa, mas a garantia de um crescimento espiritual
saudável está na leitura e compreensão das Escrituras.

Que o Espírito do Senhor nos conduza sempre à leitura da Sua
Palavra para que Ele cresça e nós diminuamos.

João Alfredo

Tenha cuidado com o abstrato porque ele só pode conduzir à
teorização. Nunca esqueça de que a verdade não é abstrata, toda verdade é
encarnada. Jesus disse “EU SOU... A VERDADE”, não “Eu mostrarei a
verdade”, não “Eu o conduzirei à verdade”... “EU SOU A VERDADE”. Você
encontrará muitas e muitas vezes que todas as coisas maravilhosas que Deus
nos promete estão encarnadas em Jesus Cristo. Tome por exemplo, o verso
“Jesus Cristo que é a nossa esperança”. A nossa esperança está vestida em uma
pessoa. Muitos de nós procuramos conduzir outros a Cristo e a possuírem a
vida eterna. Damos a eles a ideia de que vão a Deus e tomam esta coisa
nebulosa, a vida eterna, e que de alguma forma Ele a põem neles, e então se vão
e vivem a sua vida independentemente. Ouça: “Quem tem o Filho tem a vida;
quem não tem o Filho de Deus não tem a vida”. Tudo está resumido na pessoa
de Jesus Cristo. A grande mentira de todos os tempos é a negação do nosso
Senhor e Salvador Jesus Cristo.

Em 1 João 2:12 o apóstolo escreve: “Filhinhos, escrevo-vos, porque
pelo seu nome vos são perdoados os pecado”. Você se lembra do dia quando
pela primeira vez entendeu que Jesus tinha morrido lá na Cruz por você e que
isso significava que por causa do Seu nome você pode entrar na presença do
Deus vivo e chamá-lo Pai? Este é o alvorecer da vida cristã, o novo nascimento!
Vemos Jesus crucificado por nós e não há nenhuma outra razão pela qual Deus
perdoa do que por causa do nome de Jesus. Você não alcança o perdão porque
confessa, você recebe o perdão porque há um grande Sumo Sacerdote à direita
de Deus e Ele ainda carrega as marcas da Sua paixão. Ele é o Cordeiro morto
antes da fundação do mundo. “Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome
vos são perdoados os pecados”.

ANDANDO NA VERDADE (1 João)
J.C.Metcalfe
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fato de que “foi do agradado de Deus que toda a plenitude nEle habitasse”. A
grandeza da Sua pessoa em relação à criação é que Ele é “o primogênito de toda
a criação... e todas as coisas subsistem por Ele”. A grandeza da Sua obra em
relação a está criação é expressa nas palavras: “Por meio dele reconciliasse
consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão
nos céus”.

A grandeza da Sua Pessoa em relação à Igreja é que “Ele é a cabeça do
corpo, da Igreja”. A grandeza da Sua obra em relação à Igreja é esta
reconciliação de indivíduos, para que possam ser incorporados à Igreja.

A plenitude da Pessoa cria a plenitude da obra. A glória imensurável
de Cristo como Ele é cria a graça imensurável de Cristo quanto ao que Ele é
capaz de fazer no centro e até a última periferia do universo de Deus.

A mensagem especial dessas palavras é que Deus, através de
Cristo, a imagem de Deus, o primogênito da criação, o Cabeça da Igreja, pelo
sangue da Sua Cruz, reconcilia não almas simplesmente individuais,
mas todas as coisas... na terra e nos céus“ ”. Esse é um tema maravilhoso e
é o derradeiro significado da Cruz.

'Na Cruz de Cristo me glorio, altaneiro sobre a ruína do tempo;
Toda a luz da história sagrada se reúne ao redor do seu sublime Cabeça'.

Se através daquela Cruz todas as coisas nos céus devem ser
reconciliadas e a paz infinita deve vir depois, ouso confiar nisso, apesar de todo
o meu pecado e toda minha fraqueza. Através daquela Cruz sou reconciliado
com Deus e através dela encontro descanso, infinito, eterno, imortal.
Finalmente o meu descanso será descansar com toda a criação, pois a ordem
cósmica será restaurada através do mistério do sofrimento de Deus como
revelado na Cruz.

Do livro: (A Bíblia e a Cruz).The Bible and the Cross
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“Por meio dEle reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão
na terra, como as que estão nos céus” (Cl 1:20).

Nenhuma consideração sobre essas palavras pode ser satisfatória se
não reconhece que são parte de um todo muito maior. A carta aos Colossenses
foi escrita com o objetivo expresso de corrigir o erro prevalecente. É tanto
interessante como instrutivo notar ao repassá-la que os falsos professores não
são nominados, nem a heresia é mencionada. Paulo foi muito sábio em não
fazer propaganda gratuita do ensinamento ou dos professores.

Se há diferenças de opinião acerca dos erros que desejava corrigir,
certamente não temos nenhuma dúvida acerca da verdade que expos. O
objetivo da carta aos Colossenses é preeminentemente as glorias de Cristo em
Seu relacionamento com Sua Igreja. A sua palavra suprema acerca de Cristo é:
“ ”. APorque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nEle habitasse
palavra suprema acerca da Igreja é: “Estais perfeitos [plenos] nEle”. A carta é o
resultado da convicção do apóstolo de que uma verdadeira compreensão da
plenitude de Cristo, em Sua Igreja, corrigirá toda falsa filosofia.

Esta passagem contém uma das declarações mais notáveis do Novo
Testamento acerca da grandeza da pessoa de Cristo e da grandeza da Sua obra.
Estas são tratadas tanto na relação delas com Deus, como com a criação e a
Igreja.

A grandeza da Sua Pessoa é exposta em primeiro lugar na Sua relação
com Deus, nas palavras: “ ”; em segundo lugarA imagem do Deus invisível
na Sua relação com a criação nas palavras: “O primogênito de toda a
criação... todas as coisas subsistem por Ele”; em terceiro lugar na Sua
relação com Sua Igreja, nas palavras: “E ele é a cabeça do corpo, da
igreja... o primogênito dentre os mortos”.

O ensinamento concernente à grandeza da Sua obra está
inseparavelmente conectado com o que concerne à grandeza da Sua pessoa. A
respeito da Sua obra como o Revelador de Deus: “porque foi do agradado de
Deus que toda a plenitude nEle habitasse”. A respeito da Sua obra com relação a
esta criação da qual Ele é ao mesmo tempo a fonte e o alimento, a Sua missão
está expressa nas palavras: “reconciliar Consigo mesmo todas as coisas”.
Finalmente, a Sua obra acerca da Igreja, da qual Ele é o Cabeça, é expressa na
declaração: “A vós também, que noutro tempo éreis estranhos, e inimigos no
entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo
da Sua carne, pela morte”.

A grandeza da pessoa de Cristo em relação a Deus é que Ele é “a
imagem do Deus invisível”. A grandeza da Sua obra em relação a Deus é vista no

A CRUZ E AS ERAS VINDOURAS
G.Campbell Morgan
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A seguir João vai ao outro final da escala e diz: “Pais, escrevo-vos
(verso 13), porque conhecestes aquele que é desde o princípio”. Quando
prosseguimos na vida cristã descobrimos que não apenas a necessidade do
nosso coração é satisfeita e que somos perdoados dos pecados, mas que temos
um Pai e começamos a conhecê-Lo e a falar com Ele. Ele se torna real para nós e
é o centro de tudo enquanto prosseguimos na vida cristã. Quando nos tornamos
mais velhos nas coisas de Deus este conhecimento se torna mais e mais forte.
“Conhecestes aquele que é desde o princípio”. Não nos voltamos apenas a nós
mesmos, nos voltamos ao Deus vivo e vemos quão doce Ele é, quão gracioso e,
contudo, quão invariavelmente santo. E Deus começa a encher o nosso coração
e a nossa vida.

Então João diz: “Eu vos escrevi, jovens, porque... já vencestes o
maligno”. Veja, na metade da vida há força para viver, para vencer, não aqui
hoje e deixar amanhã, não num momento dizendo: “Aleluia”, e no seguinte se
virar com os ombros caídos, não num momento na vitória e no seguinte na
derrota, “já vencestes o maligno”. A glória da vida cristã madura é vista em um
caminhar tranquilo, consistente, vitorioso em Deus.

Um escritor antigo chamou esses versos de 'a inocência da infância, a
força da juventude e a experiência da plena maturidade', e todas estas
qualidades são necessários na Igreja cristã. Devemos ter todos esses três lado a
lado, a inocência da infância, a força da juventude e a experiência da plena
maturidade, e tudo isso pode ser nosso, em nossa própria vida. Podemos ser
inocentes, porque estamos vivendo na gloriosa luz do pleno perdão. Podemos
estar na força da juventude, porque aprendemos onde confiar. Podemos estar
na maturidade da idade adulta por causa do nosso conhecimento do Deus vivo.

As mudanças de tempo verbal nos versos 13 e 14: “escrevo” e
“escrevi”. “Eu vos escrevi, filhos”, e a palavra filhos muda também. Ela não é a
palavra “filhinhos”, mas a palavra para crianças que estão justamente
começando a sua educação e vem de uma palavra grega, da raiz que significa
'educar'. Os filhos começaram a ir à escola. 'Estou escrevendo a vós filhos, que
começaram a ir à escola, porque conheceram o Pai'. Eles começaram a se
graduar no conhecimento do perdão dos pecados no conhecimento do Pai. 'Eu
vos escrevi', na verdade diz João, 'e esta é a lição que irão aprender na escola,
passo a passo, a conhecer o Pai por vós mesmos'.

“Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o
princípio”. Novamente encontramos salientado o crescimento na vida cristã,
no conhecimento de Deus. Nunca se apoie nas experiências, elas se tornam
roídas pelas traças! Nunca conduza as pessoas ao passado e diga: 'Houve um
tempo quando tive esta experiência!' Não nos apropriamos de uma experiência,
nos apropriamos do conhecimento Dele, um conhecimento que continua dia a
dia e momento a momento, um conhecimento da grandeza e da maravilha do
nosso Deus. É para isso que temos de conduzir as pessoas. Elas estão vivendo
em um mundo que foi feito por Ele, contudo, elas não O conhecem, e você e eu
estamos aqui para conduzi-las a Ele.

Agora João diz: “Eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes”, e lhes
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diz por que são fortes: “e a palavra de Deus está em vós”. Vou dizer algo muito
forte aqui, a pessoa que pensa que pode conhecê-Lo sem a Escritura é tola. É
pela Palavra de Deus que vamos conhecê-Lo. Quão precioso é este Livro.
Quanto mais você aprende sobre ele parece que sabe menos! Quanto mais você
o estuda mais descobre facetas muitas vezes novas Dele e da Sua graça! Nunca
minimize o lugar da Palavra de Deus na sua vida cristã! A nossa força é pela obra
da Palavra em nosso coração e vida, “e já vencestes o maligno”. Um dos
escritores antigos disse sobre este verso: 'Contanto que eles confiem nisto e não
neles, e se lembrem de que a vitória deles não é ainda final, eles podem se
alegrar na confiança que a consciência da força e da vitória lhes dá'. Eles se
alegram no que encontram aqui na palavra de Deus, no que encontram Dele.

Em João 17:17 Jesus ora: “Santifica-os na verdade; a Tua palavra é a
verdade”. Santifiquemo-nos pela Tua palavra, trazendo ao Deus vivo sempre
mais perto do nosso conhecimento e consciência, para que por vivermos na
beleza da Sua presença, nos tornemos como Ele.

Nunca pense que irá se 'sentir' melhor! Creio ser esta a experiência de
todo aquele que procura prosseguir com Ele para que quanto mais velho se
tornem, pior se sintam. Afinal, é simplesmente lógico, porque quanto mais
perto ficamos de Deus mais vemos as nossas imperfeições e menos disposto
estamos de julgar os outros. A Sua Palavra é a verdade, e a verdade revela a
glória de Deus na face de Jesus Cristo.

Os versos 15 a 17 são um teste de sinceridade: “Não ameis o mundo,
nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele”.
É um tanto devastador, mas não ousamos amenizá-lo. Justamente aqui está a
dificuldade para muitos de nós. De vez em quando desejamos ser mais como
Ele, temos desejos e vontades corretos, mas existem coisas que são baseadas
neste mundo que prezamos mais do que a Ele. A resposta é bastante simples.
No Evangelho de João, capítulo 7 e verso 17 você encontrará isso: “Se alguém
quiser fazer a vontade de Deus, pela mesma doutrina conhecerá...”. Se você não
entende a doutrina da liberdade em Cristo, a forte probabilidade é que exista
algo por trás da sua vida que está errado, ou aliado ao mundo, e você não está
preparado para tratar com ele. O amor do mundo é uma cadeia muito forte. O
desejo da proeminência, o desejo de estar no olhar do público, sim, até mesmo
que a sua obra prospere, essas coisas são do mundo e são a ruína de muitos.

“Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a
concupiscência dos olhos...” Os cristãos antigos do primeiro século
costumavam dizer que se você entrasse em um templo pagão e olhasse para a
beleza de algumas estruturas e estátuas que pudesse ver ali, poderia ser
seduzido pelos seus olhos. Quão verdadeiro é isso em nossos dias e em nossa
geração. Haverá muitas almas perdidas por tais coisas como televisão, não que
seja má em si mesma, mas ela pode tomar o lugar que deve ser separado para
Deus. As pessoas encontram tempo para isso quando não têm nenhum tempo
para Ele e os seus olhos os seduzem. Então prossegue “a soberba da vida”. A 'vã
glória da vida' seria uma melhor tradução. A palavra 'vida' usada aqui é uma
palavra grega que é muito raramente usada no Novo Testamento, é a palavra
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15:10). Pela obediência às doutrinas de Cristo ele é liberto do pecado e feito
servo da justiça (Rm 6:17-18). O Espírito Santo é dado a ele (At 5:32). Ele é
liberto do autoengano e abençoado em seus feitos (Tg 1:22-25). A sua fé é
aperfeiçoada (Tg 2:22). Ele é confirmado em sua segurança em relação a Deus e
lhe é dada confiança na oração, para que o que peça lhe seja dado (1 Jo 3:18-22).
Esses são apenas alguns dentre muitos versos que podem ser citados do Novo
Testamento. Mas mais objetivamente do que qualquer quantidade de textos
comprobatórios é o fato de que o ensino do Novo Testamento é somente nessa
direção. Um ou dois textos poderiam ser mal entendidos, mas não há erro em
todo o ensino da Escritura.

O que tudo isso acrescenta? Quais são as suas implicações práticas
para nós hoje? Exatamente porque o poder de Deus está a nossa disposição,
esperando por nós para coloca-lo em ação pelo cumprimento das condições que
são claramente estabelecidas. Deus está pronto para enviar inundações de
bênçãos sobre nós quando começamos a obedecer às Suas claras instruções.

Não precisamos de nenhuma nova doutrina, nenhum novo
movimento, nenhum evangelista importado ou curso caro para nos mostrar o
caminho. Ele está claro diante de nós.

A qualquer inquiridor eu diria: “Apenas faça a próxima coisa que você
sabe que deve fazer para levar a cabo a vontade do Senhor. Se há pecado em sua
vida, deixe-o imediatamente. Ponha de lado a mentira, a fofoca e a
desonestidade ou qualquer que seja o seu pecado. Renuncie os prazeres
mundanos, a extravagância nos gastos, a vaidade no vestir, na sua casa. Acerte-
se com qualquer pessoa que possa ter ofendido. Desculpe a todo aquele que
pode tê-lo ofendido. Comece a usar o seu dinheiro para ajudar os pobres e
promover a causa de Cristo. Tome a Cruz e viva sacrificialmente. Ore, participe
das reuniões em torno do Senhor. Testemunhe de Cristo, não só quando é
conveniente, mas quando souber que deveria. Não olhe para o custo e não tema
as consequências. Estude a Bíblia para aprender a vontade de Deus e então faça
a Sua vontade como a entende. Comece agora fazendo a próxima coisa, e então
continue dali.”

Do livro: (Caminhos para o Poder).Paths to Power
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para a salvação de todo aquele que crê” (Rm 1:16), e “Ele veio a ser a causa da
eterna salvação para todos os que lhe obedecem” (Hb 5:9) .

Não há nada incompatível entre essas afirmações quando são
entendidas à luz da unidade essencial entre a fé e a obediência.

A fraqueza em nossa mensagem hoje é a nossa ênfase exagerada à fé
com uma correspondente subênfase à obediência. Isso foi fazendo com que o
“crer” fosse se tornando o dobro do “obedecer” na mente de milhões. O
resultado é uma multidão de cristãos mentais cujo caráter é malformado e cuja
vida é completamente fora de proporção. A imaginação foi erroneamente
tomada por fé e a crença foi despojada do seu conteúdo moral, e tornada um
pouco mais do que um consentimento da verdade do Evangelho.

Há cristãos que viveram tanto tempo no ar rarefeito da imaginação
que parece quase impossível relacioná-los à realidade. A não obediência
paralisou as suas pernas morais e dissolveu a sua espinha dorsal, e caíram em
um amontoado esponjoso de teorias religiosas, crendo em tudo ardentemente,
mas não obedecendo nada em absoluto.

Eles ficam profundamente chocados com a própria menção da
palavra “obedecer”. Para eles isso parece heresia e presunção e é o resultado de
uma falta do correto entendimento da palavra da verdade. Poderíamos passar
por cima disso não tivesse esse 'credo' influenciado praticamente cada canto do
mundo cristão, capturado as escolas Bíblicas, determinado o conteúdo da
pregação evangélica e ido mais longe para decidir que tipo de cristão seremos.
Sem dúvida a concepção popular errônea da função da fé e o fracasso dos nossos
professores em insistirem na obediência enfraqueceram a Igreja e retardaram o
reavivamento nos últimos cinquenta anos.

A única cura é a remoção da causa. Isto requererá um pouco de
coragem, mas dignificará a labuta.

Estamos sempre em perigo de nos tornar vítima das palavras. Uma
frase religiosa pode facilmente tomar o lugar da realidade espiritual. Um
exemplo é a expressão “Seguir o Senhor”, tão frequentemente usada entre os
cristãos. Negligenciamos o fato que isso não pode ser tomado literalmente. Não
podemos hoje, como puderam aqueles primeiros discípulos, seguir o Mestre em
uma dada área geográfica. Temos a tendência de pensar nisso literalmente, mas
ao mesmo tempo de sentir que é uma impossibilidade literal, como resultado
isso acaba por significar pouco mais do que um acenar com a cabeça
concordando com as verdades da cristandade.

Pode nos assustar aprender que “seguir” é uma palavra no Novo
Testamento usada para abrigar a ideia de um hábito determinado de obediência
aos mandamentos de Cristo. Veja os frutos da obediência como descritos no
Novo Testamento. A casa do homem obediente é construída sobre uma rocha
(Mt 7:24). Ele será amado pelo Pai e terá a manifestação do Pai e do Filho, que
virão a ele e farão dele a Sua casa (Jo 14:21-23). Ele viverá no amor de Cristo (Jo
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'bios' da qual obtemos a nossa palavra 'biografia'. A vã glória da biografia.
Sento-me para escrever a minha autobiografia e dizer que viajei pela Austrália,
pela África, e assim por diante, e fiz isso, isso e aquilo. Preguei aqui, ali e lá, e o
que aconteceu? Fui pego pelo mundo, mas “o mundo passa, e as suas
concupiscências; mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para
sempre”. Há somente Um que é digno, que durará por toda a eternidade, e Ele é
o Único em quem devemos colocar o nosso coração e conduzir outros a isso.

Daqui até a seção final, os versos 18 e 19. “Filhinhos, é já a última
hora; e como ouvistes que vem o anticristo, agora muitos se têm feito
anticristos; por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas
não eram de nós”. É estranho, mas aquele que se afasta Dele e toma o Seu lugar
muitas vezes tem o seu nascimento na Igreja cristã professa. O erro muitas
vezes se senta complacentemente na Igreja cristã e de dentro da Igreja surge
um espírito de anticristo. Anticristo não significa somente contra Cristo, mas
em vez de Cristo. É algo que toma o Seu lugar e nos é dito muito claramente o
que é. A grande força motriz por trás de tudo o que é anticristão está a mentira,
quando contrastada com a verdade. Veja o verso 22: “Quem é o mentiroso,
senão aquele que nega que Jesus é o Cristo”.

Aqui estamos, e como Martinho Lutero disse, não podemos fazer
nada. Baseamos-nos neste único fato, que Jesus é o Cristo. Você encontrará que
as pessoas dirão: 'Oh sim, cremos em Jesus; cremos em sua pregação e seu
ensino e gostamos de tentar seguir o Sermão do Monte, mas realmente ele não é
Deus. Ele é apenas homem e falível. Ele foi um homem que foi governado pelos
pensamentos do seu próprio tempo'. Meus amigos, escutem! Jesus era o Deus-
homem. Jesus aqui na terra foi a manifestação de Deus em carne. “Deus estava
em Cristo reconciliando o mundo com Ele”. O nosso Senhor e Salvador Jesus
Cristo é 'Deus de Deus, Luz da Luz, o Deus verdadeiro do Deus verdadeiro'. Não
podemos ter nenhum relacionamento com qualquer coisa que negue isso. Isso,
de acordo com as Escrituras, é anticristo. Cristo veio ao mundo, Jesus, o
homem. Ele foi para a Cruz, e como o homem representativo tomou os pecados
do mundo ali no Calvário. Ele foi colocado no sepulcro e naquela primeira
alegre manhã de Páscoa ressuscitou dos mortos e vive para sempre à direita de
Deus. “Ele vive sempre para interceder por nós”. Além disso, nesta epístola
você encontrará esta afirmação: “Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é
nascido de Deus”. Não diz crê na verdade sobre Ele, mas crê que Jesus que foi
cravado na cruz é agora o Cordeiro no trono, o grande Sumo Sacerdote à direita
do Pai, e que este mesmo Jesus virá novamente e então este mundo em trevas
será congregado nos braços de Deus. O nosso Senhor e Salvadora Jesus Cristo
então será visto como o Rei dos reis e Senhor dos senhores. “Ao nome de Jesus
se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e
toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai” (Fp
2:10-11).

Hoje aquilo que é 'anticristo' procura deslocar o Senhor Jesus Cristo
do centro da nossa vida. Um verso no capítulo 4 trata com isso: “Amados, não
creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já
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muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito
de Deus: Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus;
e todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus;
mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já
está no mundo” (versos 1 a 3). Sempre julgue o que você ouve deste modo, não
julgue um homem simplesmente pelo que diz, mas pelo que omite. Se você for
ao grego, o tempo do verbo 'vir', é o particípio perfeito, que expressa que a vinda
não é um ato esgotado. O anticristo é vindo e vive em carne.

Lá à direita de Deus está o homem, Cristo Jesus, e Ele levou a nossa
humanidade até o próprio trono de Deus. Que maravilhoso Salvador temos.
Mas há muitas coisas que ocupam a Igreja cristã hoje que nos distrairão Dele.
Todas as coisas que tiram o Cristo de Deus do centro do tratamento de Deus
com o homem é anticristo e é falso. A nossa segurança está em duas coisas. Em
primeiro lugar no capítulo 2 verso 20 você encontrará: “E vós tendes a unção do
Santo, e sabeis tudo”. Este poderia parecer ser um verso muito perigoso porque
poderíamos nos considerar como a única pessoa que sabe todas as coisas! Não
significa que nos tornamos peritos em profecias, não significa que chegamos ao
conhecimento de tudo o que há para conhecer teologicamente, mas na verdade
significa que Deus é real para nós e que a Sua beleza começou a ser revelada
diante de nós. Você vê a diferença? O mesmo pensamento é repetido no verso
27: “E a unção que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de
que alguém vos ensine; mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é
verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis”.
Toda revelação Divina está concentrada neste único alvo, conduzir-nos a nos
lançar inteira e completamente sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e
encontrar tudo Nele sempre. Este é o ensinamento do Espírito Santo. Não
busque simplesmente um 'batismo do Espírito', conserve os seus olhos fora das
experiências. O homem que é cheio do Espírito exaltará o Senhor Jesus Cristo.
O Senhor Jesus Cristo se torna o centro de todas as coisas quanto ao que
concerne a ele. Este é o seu lugar de segurança, “ele viverá Nele”.

No capítulo 4 verso 4 lemos: “Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes
vencido; porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo”.
Estamos Nele e Ele está em nós. Oh a maravilha de unidade com Cristo! Você e
eu estávamos desamparados quando Outro baixou até o vale por nós e lutou
corpo a corpo com as forças do mal. Outro levou os nossos pecados em Seu
próprio corpo no madeiro. Então podemos calmamente avançar para o
descanso naquela vitória dia após dia e momento após momento. Esta é a
verdade do Evangelho cristão. Um escritor disse: 'Esta é a confiança tranquila
da força consciente'.

A nossa resposta àquele brado: “Está consumado”, pode ser, 'Sim
Senhor, vencemos!' Que estandarte para tomar na vida, e esta é a própria
verdade de Deus que liberta a alma e nos conduz à comunhão do Pai.

Do livro: Walking whith God (Andando com Deus).
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Obedecer no Novo Testamento significa dar atenção sincera à
Palavra, submeter-se à sua autoridade e apregoar as suas instruções.

A obediência neste sentido está quase morta na cristandade moderna.
Pode ser ensinada de vez em quando de uma forma débil, mas não é
suficientemente enfatizada para dar a ela poder sobre a vida dos ouvintes. Pois,
para se tornar efetiva, uma doutrina não deve apenas ser recebida e mantida
pela Igreja, mas deve ter por trás dela tal pressão de convicção moral que a
ênfase cairá como um golpe, acendendo a energia interior.

A Igreja dos nossos dias suavizou a doutrina da obediência,
neg l igenc iando-a completamente ou mencionando-a somente
apologeticamente e sem urgência. Isso resulta de uma confusão fundamental
entre obediência e obras. Para evitar o erro da salvação pelas obras caímos no
erro oposto da salvação sem obediência. Em nossa ânsia de nos livrar da
doutrina legalista das obras nos libertamos da obediência também.

A Bíblia não sabe nada sobre a salvação à parte da obediência. Paulo
declarou que foi enviado para pregar “a obediência da fé entre todas as gentes”
(Rm 1:5). Ele lembrou os cristãos romanos de que tinham sido libertados do
pecado porque tinham “obedecido de coração à forma de doutrina a que foram
entregues” (Rm 6:17). No Novo Testamento não há nenhuma contradição entre
fé e obediência, entre a fé e as obras da lei, entre lei e graça e entre fé e
obediência. A Bíblia não reconhece a fé que não leva à obediência, nem
reconhece qualquer obediência que não brote da fé. As duas são lados opostos
da mesma moeda. Portanto a fé e a obediência estão para sempre unidas, e cada
uma é sem valor quando separada da outra. O problema com muitos de nós hoje
é que estamos tentando crer sem a intenção de obedecer.

A mensagem da Cruz contém dois elementos. 1) Promessas e
declarações a serem cridas, e 2) mandamentos a serem obedecidos.
Obviamente a fé é necessária em primeiro lugar e a obediência em segundo. A
única coisa que podemos fazer com uma promessa ou a afirmação de um fato é
crer nele. É impossível obedecê-lo, pois não está direcionado à vontade, mas à
compreensão. É igualmente impossível crer num mandamento por não estar
dirigido à nossa compreensão, mas à nossa vontade. A verdade é que podemos
ter fé em sua justiça, podemos ter confiança de que ele é um mandamento bom e
justo, mas isso não é suficiente. Até que tenhamos obedecido ou tenhamos
recusado a obedecer não fizemos nada a respeito dele. Esforçar-se para exercer
fé em relação àquilo que está dirigido à nossa obediência é nos enroscar num
labirinto de impossibilidades.

A doutrina de Cristo crucificado e a riqueza das verdades que gira em
torno dela têm nelas este conteúdo duplo. O apóstolo pode falar “da obediência
da fé” sem dizer contradições. E pode dizer: “O Evangelho é o poder de Deus

OS FRUTOS DA OBEDIÊNCIA
A.W.Tozer
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vida ou o crescimento, nem precisamos, ele está ali. Mas o que podemos fazer é
esconder a Palavra em nosso coração e mantê-la ali, esperando pela luz solar
que vem do alto.

E a semente ensina a lição da paciência. O efeito da Palavra no coração
não é na maioria dos casos imediato. Ela precisa de tempo para criar raiz e
crescer. As palavras de Cristo devem habitar em nós. Não devemos apenas
aumentar dia após dia o nosso estoque de conhecimento da Bíblia, isso se
parece mais com juntar grão em um celeiro, mas devemos zelar por aquelas
palavras de mandamento ou promessa que especialmente tomamos e darmos a
ela lugar em nosso coração para que estenda tanto a raiz como os ramos. Temos
de saber que semente acolher e cultivar uma espera vigilante, mas paciente. No
devido tempo colheremos se não desfalecermos.

E por último vem a lição da fertilidade. Por mais insignificante que
aquela pequena semente da Palavra de Deus pareça, por mais fraca a que sua
vida possa parecer, por mais profundamente escondido o próprio pensamento
do que ela fala possa ser, e por mais tentadora a lentidão do seu crescimento
possa ser para a nossa paciência, esteja seguro de que o fruto virá. A própria
verdade, vida e poder de Deus, sobre os quais a Palavra continha o pensamento,
crescerão e amadurecerão dentro de você. E exatamente como uma semente dá
um fruto que contêm a mesma semente para uma nova reprodução, assim a
Palavra não apenas lhe trará o fruto prometido, mas aquele fruto sempre se
tornará uma semente que você leva a outros para dar vida e bênção.

Não apenas a Palavra, mas “o reino dos céus é semelhante a uma
semente”. E toda a graça dele não vem de nenhum outro modo senão como uma
semente escondida no coração do nascido de novo. Cristo é uma semente. O
Espírito Santo é uma semente. O amor de Deus que é derramado no coração é
uma semente. A sobre-excelente grandeza do poder que opera em nós é uma
semente. A vida escondida está ali no coração, mas não é sentida
imediatamente ou sempre em seu poder. A glória Divina está ali, mas muitas
vezes sem forma ou beleza, para ser conhecida apenas pela fé, para influenciar e
atuar mesmo quando não sentida, para ser esperada em seu brotar e seu
crescimento.

Quando esta verdade central é firmemente compreendida e mantida
como a lei de toda vida celestial na terra, o estudo da palavra de Deus se torna
um ato de fé, rendição e dependência do Deus vivo. Creio humildemente, quase
tremulamente, na semente Divina que há na Palavra, e no poder do Espírito de
Deus para torná-la verdadeira em minha vida e experiência. Rendo o meu
coração ávida e inteiramente para receber esta semente Divina. E espero em
Deus em absoluta dependência e confiança para dar o crescimento em um
poder acima daquele que podemos pedir ou pensar.

Do livro: (O Aposento Interior).The Inner Chamber
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VASOS QUE ILUMINAM
Sra. Jessie Penn-Lewis
“Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplande-
ceu em nossos corações, para ILUMINAÇÃO do conhecimento da glória de
Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro,
para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós (2 Co 4:6-7)

“O deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para
que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo” (2 Co 4:4) não
deve alvorecer sobre eles, escreve Paulo aos Coríntios. A “iluminação” ele des-
creve como vinda do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus
Cristo. E aqueles que iluminam, brilham como “luminares no mundo” (Fp
2:15), no meio de tudo o que é falso, perverso e contrário a Deus.

O Senhor pretende que sejamos “vasos iluminados”. Iluminados por
contemplar como em um espelho a glória do Senhor e sendo transformados
continuamente na mesma imagem pela glória que brilha sobre nós (2 Co 3:18).

Mas, continua Paulo, este tesouro está alojado em um corpo de barro
frágil, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós mesmos. Um
vaso terreno, embora iluminado! Um corpo de barro frágil, embora habitado
pelo Senhor da glória.

Na vida prática é importante que o tesouro celestial seja claramente
distinto do barro frágil, para que o vaso não esqueça e se imagine alguém celes-
tial. Infelizmente, algumas vezes o vaso de barro realmente se esquece de que o
tesouro celestial está em um vaso terreno, até que o Senhor permita que os con-
tratempos cheguem e então haja um despertamento severo e penoso.

A DESCRIÇÃO DO VASO DE BARRO
“Vasos de barro” (2 Co 4:7). “A nossa casa terrestre deste tabernáculo”

(2 Co 5:1). “Isto que é corruptível... isto que é mortal” (1 Co 15:54). “O corpo da
nossa humilhação” (Fp 3:21).

Essas palavras descrevem o vaso terreno como ele sempre será até a
aparição do Senhor. É “vaso de barro” e por isso sujeito a ser quebrado, inutili-
zado e severamente forçado além do seu poder de suportar. Infelizmente, com
que frequência os vasos de Deus se esquecem disto e tratam o vaso como se já
fosse de ouro celestial.

Ele é a “casa terrestre deste tabernáculo” e por isso sujeito à lei de
Deus feita para todas as formas corpóreas até que sejam dissolvidas e a casa
celestial seja dada. Infelizmente, quão ignorante muitas vezes somos dessas leis
de Deus e as quebramos como não quebraríamos os dez mandamentos dados
no Sinai.

É chamado de “o corpo da nossa humilhação”. Somos os filhos de
Deus, “os herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo”, embora gemamos, “espe-
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rando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo” (Rm 8:23).
“Gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do

céu” (2 Co 5:2), pois é humilhante estar agrilhoado a um corpo de barro, sujeito
à limitação das suas leis, enquanto na realidade somos cidadãos celestiais.

O VASO TERRENO E SEUS SOFRIMENTOS
“Fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de

modo tal que até da vida desesperamos” (2 Co 1:8). “Atribulados... perplexos...
perseguidos... abatidos” (2 Co 4:8-9). “Fraqueza... temor... grande tremor” (1
Co 2:3).

Aqui vemos o vaso iluminado, manifestamente mortal e em humilha-
ção. Paulo não tenta esconder que sentiu as bofetadas que recebeu. Não há
nenhum traço nas suas cartas de estoicismo artificial.

Nos primeiros dias da vida recebida de Cristo, muitos dos filhos de
Deus pensavam que honravam o Senhor ao esconder os seus sentimentos sob
um exterior reservado e um 'louvor ao Senhor!', mas quão poucos entendem a
verdadeira vida de Jesus. Não percebemos a irrealidade ocasionada pelo esma-
gamento da nossa humanidade e quanto, ao em vez de glorificar Cristo, real-
mente O estamos escondendo e repelindo dos outros que veem a dureza produ-
zida pelo nosso comportamento não natural. Não confessaríamos que estamos
“atribulados” ou “perplexos” e choramos pelo nosso “temor” e “grande tremor”,
pesarosamente dizendo a nós mesmo quão maldosamente temos falhado na
percepção da vida que desejamos viver.

Mesmo “perplexo, perseguido, abatido”, escreve Paulo sobre ele
mesmo aos Coríntios o quanto confia na fidelidade de Deus. Ele está “atribula-
do” é verdade, mas “não angustiado”, está “perplexo”, mas “não desanimado”,
muitas vezes está “abatido” exteriormente, mas não está “destruído”, como
morrendo, contudo, veja ele vive, o homem exterior está perecendo, mas o
homem interior é renovado dia a dia.

A força dos tempos verbais que o apóstolo usa implica que as circuns-
tancias das coisas que ele descreve acontecia constantemente. Não uma grande
provação e uma grande vitória, seguida por uma vida de libertação das prova-
ções. Não, Paulo escreve: “E assim nós que vivemos, estamos sempre
entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida de Jesus se
manifeste em nossa carne mortal” (2 Co 4:11), para que a VIDA PELA
QUAL JESUS VENCEU A MORTE possa mostrar o seu poder. Quão claramente
o padrão é dado nessas palavras. Diariamente ao vaso de barro é dado conhecer
a sua fraqueza para que diariamente a vida de Jesus que vence a morte possa
mostrar o seu poder.

Mais uma vez, quanto ao serviço para Cristo, estar “em fraqueza, e em
temor, e em grande tremor” parece ser sempre a condição necessária do vaso
para a “demonstração de Espírito e de poder”. Um vaso trêmulo, energizado
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para conquistar todo inimigo e fazer tudo o que Deus requer de nós. A palavra
limparia e santificaria, operaria em nós a fé e a obediência, se tornaria em nós a
semente de todos os traços da semelhança ao nosso Senhor. Pela palavra o
Espírito nos conduziria a toda a verdade, isto é, tornaria tudo o que está na
palavra verdadeiro em nós e assim prepararia o nosso coração para ser a
habitação do Pai e do Filho.

Que mudança aconteceria em nosso relacionamento com a palavra de
Deus se realmente crêssemos nesta verdade simples. Vamos começar o nosso
treinamento para este ministério da palavra que todo crente deve exercer
provando do seu poder em nossa própria experiência. Vamos começar a buscar
isto, calmamente nos pondo a aprender a grande lição de fé, a força poderosa da
palavra de Deus. Nada menos do que isso significa dizer que a Palavra de Deus é
verdadeira, porque o próprio Deus a tornará verdadeira em nós. Teremos muito
para aprender com respeito ao que impede este poder, muito para vencer para
ser libertado desses estorvos, muito para entregar para receber esta obra. Mas
tudo ficará bem se apenas partirmos para o nosso estudo da Bíblia com a
resolução determinada de crer que a Palavra de Deus tem poder onipotente no
coração para operar toda bênção da qual ela fala.

Penso que se pode dizer confiantemente que em toda a
natureza não existe nenhuma outra ilustração de que a Palavra de
Deus é tão verdadeira, tão cheia de significado, como esta da
semente.

Os pontos de semelhança são facilmente determinados. Há a
aparência insignificante da semente, uma coisa pequena comparada com a
árvore que brota dela. Há a vida, encerrada e dormente dentro da casca. Há a
necessidade de um solo apropriado, sem o qual o crescimento é impossível. Há
o crescimento lento com a sua longa duração exigindo a longanimidade do
agricultor. E há o fruto no qual a semente reproduz e se multiplica. Em todos
esses aspectos a semente nos ensina as lições mais preciosas quanto ao nosso
uso da Palavra de Deus.

Há em primeiro lugar a lição da fé. A fé não olha para as aparências.
Pelo que podemos julgar parece muito improvável que a Palavra de Deus possa
dar vida na alma, possa operar em nós a mesma graça das quais ela fala, possa
transformar todo o nosso caráter, possa nos encher de força. E, contudo, pode.
Quando finalmente aprendemos a crer que a Palavra pode operar eficazmente a
própria verdade da qual ela é a expressão, descobrimos um dos principais
segredos do nosso estudo bíblico. Então receberemos cada palavra como a
promessa e o poder de um operar Divino.

Então há a lição da obra. A semente precisa ser ajuntada, guardada e
colocada em solo preparado. E assim a mente tem de juntá-la na Escritura,
entender e passar para o coração, como o único solo no qual esta semente
celestial pode germinar e satisfazer a nossa necessidade. Não podemos dar a
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O PODER DA PALAVRA DE DEUS
Andrew Murray
“A palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes” (1 Ts 2:13).

Uma das primeiras necessidades para o estudo frutífero da Bíblia é o
conhecimento de Deus como o Onipotente, e do poder da Sua palavra. O poder
da palavra de Deus é infinito. “Pela palavra do Senhor foram feitos os céus...
porque falou, e foi feito; mandou, e logo apareceu” (Sl 33:6-9). Na palavra de
Deus a Sua onipotência opera, ela tem o poder criativo e chama à existência a
própria coisa da qual ela fala.

A palavra do Deus Vivo é uma palavra viva e dá vida. Ela não
apenas pode chamar à existência, mas até mesmo tornar vivo novamente o que
estava morto.

O seu poder vivificante pode resuscitar corpos mortos, pode dar vida
eterna a almas mortas. Toda a vida espiritual vem através dela, pois somos
nascidos de semente incorrutível pela palavra do Deus que vive e permanece
para sempre.

Aqui está, escondido de muitos, um dos segredos mais profundos da
bênção da palavra de Deus, a fé em sua energia criativa e vivificante. A palavra
operará em mim aquilo que ela ordena ou promete: “Ela opera efetivamente
naqueles que creem”. Nada pode resistir ao seu poder quando recebida no
coração pelo Espírito Santo. A voz do Senhor é poderosa e tudo depende de
aprendermos a receber esta palavra no coração. No aprendizado disso, o
primeiro passo é a fé em seu vivo, onipotente e criativo poder.

Tão verdadeiro quanto são todos esses feitos poderosos de Deus
desde a criação até a ressurreição dos mortos, também é verdadeira toda
palavra dita a nós em Seu santo livro. Duas coisas nos impedem de crermos
nisso como deveríamos. Uma é a terrível experiência em tudo ao redor, e talvez
também em nós, da palavra que se torna sem nenhum efeito pela sabedoria
humana ou descrença ou mundanismo. A outra é a negligência no ensino da
Escritura para que a palavra seja uma semente. As sementes são pequenas, as
sementes podem ficar muito tempo dormentes, as sementes têm de estar
escondidas, e quando crescem são de crescimento lento. Porque a ação da
palavra de Deus é escondida e não visível, lenta e aparentemente fraca, não
cremos em sua onipotência. Vamos fazer disso uma das nossas primeiras lições,
a palavra que estudo é o poder de Deus para salvação. Ela fará em mim tudo o
que eu preciso, tudo o que o Pai requer.

Que perspectiva esta fé abriria para a nossa vida espiritual!
Precisamos ver que todos os tesouros e as bênçãos da graça de Deus estão
dentro do nosso alcance. A palavra tem poder para iluminar as nossas trevas. Ao
nosso coração ela trará a luz de Deus, o sentimento do Seu amor e o
conhecimento da Sua vontade. A palavra pode nos encher de força e coragem
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pelo Espírito Santo, é o retrato diante de nós na vida de Paulo, contudo, muitos
de nós estamos dispostos a pensar que não conhecemos nada da vida abundan-
te quando trememos na entrega da mensagem confiada a nós pelo Senhor. Pen-
samos que viria o dia quando deveríamos ter grande consciência do poder,
esquecendo a lição objetiva da vida de Paulo.

A APARÊNCIA EXTERNA DO VASO
“Além disto, eu, Paulo,... quando presente entre vós, sou humilde” (2

Co 10:1). “Porque... dizem,... a presença do corpo é fraca, e a palavra desprezí-
vel” (2 Co 10:10).

Os vasos de Deus que iluminam não são sempre exteriormente belos.
O homem considera muito a aparência exterior, a presença nobre, a fluência do
discurso, a força do corpo, mas Deus escolhe fazer a Sua mais poderosa obra
com instrumentos que são muitas vezes manifestamente fracos, vis e desprezí-
veis. Além disso, Ele os permite permanecer desprezível aos olhos dos outros,
para que não se gloriem no instrumento e não consigam ver o poder de Deus.

Paulo escreve aos Coríntios os advertindo para que ninguém se glorie
na natureza humana. Na verdade quanto a ele mesmo achou mais seguro não
falar muito livremente de si mesmo como estando “em Cristo”, para que nin-
guém tivesse uma reverência exagerada por ele e pensasse mais elevadamente
sobre ele do que deveriam pensar. Ele achou melhor se gloriar na sua fraqueza e
falar pouco das revelações. Ele estava disposto a permanecer aos olhos dos
outros um vaso desprezível, e aceitar a verdade de que na aparência exterior era
vil no meio deles (2 Co 12:5-6).

É preciso de real autodestruição para calmamente aceitar a verdade
sobre nós quando somos vistos aos olhos dos outros e não nos retraímos em
sensível autoconsciência de qualquer serviço que o Mestre se agrada, satisfeito
de falar apenas palavras fracas se almas forem levadas a Ele, de ser humildes na
aparência exterior para que a “beleza do Senhor” possa ser vista ser Dele, para
que nenhuma carne possa se gloriar da Sua presença.

A INDIVIDUALIDADE DO VASO
“Estou crucificado com Cristo... Cristo vive em mim” (Gl 2:20). “Co-

nheço um homem em Cristo... de alguém assim me gloriarei eu, mas de mim
mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas” (2 Co 12: 2-5).

Essas palavras, e muitas outras passagens, mostram quão claramente
Paulo reconheceu a individualidade pessoal de alguém habitado pelo Senhor
ressurreto.

As expressões usadas em Gálatas 2:20 parecem uma contradição e,
contudo, são verdadeiras. “ ” (gre-Fui crucificado em conjunto com Cristo
go literal), descreve uma mudança no centro da pessoa pela comunhão com a
morte de Cristo que traz a nova força da vida de Cristo a ser manifestada através
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de “mim” – a personalidade do vaso de terreno. Por essa razão o apóstolo diz:
“ainda vivo”. Como se ele dissesse: 'Eu morri na Pessoa do crucificado. Fui cra-
vado na cruz Nele. Ele agora vive em mim como o Seu templo. Em minha perso-
nalidade vivo, pois tenho todas as minhas próprias características individuais e
gostos. Mas a vida que agora vivo no corpo vivo pela fé Nele, simplesmente rea-
lizando aquilo que Ele opera em e através de mim, como o frágil vaso de barro.
Do que sou em união com Ele, posso me gloriar, mas de mim mesmo como o
vaso terreno, posso apenas me gloriar da fraqueza – fraqueza que é o veículo
para a manifestação da Sua força'.

Escrevendo aos Coríntios, Paulo fez a mesma clara distinção entre ele
como o vaso de barro e o Senhor que era a sua vida. Ele era capaz de discernir
quando o Senhor dava o mandamento e quando ele usava o seu próprio julga-
mento pessoal. “Mando, não eu, mas o Senhor” ele escreve. “Não tenho manda-
mento do Senhor; dou, porém, o meu parecer”, são as suas palavras mais tarde,
e novamente: “Segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito
de Deus” (1 Co 7:10, 25, 40).

O apóstolo não toma a posição de infalibilidade. Ele sabe quando
Deus fala através dele e então não hesita em dizê-lo, mas ele também franca-
mente explica quando está usando o seu próprio julgamento pessoal e apenas se
aventura a acrescentar o que pensa que o Espírito Santo está de acordo. A mani-
festação da vida de Cristo nos vasos de barro é transparente e simples. Muito
'natural', aberto e livre. Portanto, precisamos reconhecer a humanidade e a
individualidade do vaso de barro, lado a lado à habitação abençoada do ressur-
reto Senhor. Então podemos declarar fielmente: “Assim disse o Senhor” sobre
tudo o que está escrito em Sua palavra, não a nossa visão do que a palavra signi-
fica, mas a própria Palavra, simplesmente como está escrita, enquanto humil-
demente dizemos sob toda a luz dada pessoalmente: “Cuido que tenho o Espíri-
to de Deus”.

A NECESSIDADE CONTÍNUA DO VASO
“Antes subjugo [esmurro] o meu corpo, e o reduzo à servidão, para

que, pregando aos outros, eu mesmo [como um vaso] não venha de alguma
maneira a ficar reprovado [ou envergonhado]” (1 Co 9:27).

Essas palavras usadas por Paulo sobre ele mesmo mostram a necessi-
dade da constante vigilância no caminhar diário. É sempre possível em qual-
quer estágio da vida espiritual falhar em manter o vaso de barro em seu lugar de
subordinação, sob o controle completo do Espírito. “Subjugo o meu corpo”
escreve o apóstolo, referindo-se claramente ao conflito com o seu corpo para
“reduzi-lo à servidão” e mantê-lo moderado em todas as coisas para não o impe-
dir de ganhar o prêmio do elevado chamamento de Deus.

Há sempre um 'para que eu mesmo não seja desqualificado' para
todos no serviço ao Mestre, sempre um perigo de perder vergonhosamente o

11

prêmio, de não ser aprovado no trono do juízo, onde a obra de cada um será
provada pelo fogo, provada para a recompensa. Há até mesmo a possibilidade
de que “frustremos a graça de Deus” em nosso chamamento para o Seu serviço
fazendo-se necessário a Ele alterar o Seu propósito com relação à nossa utilida-
de para Ele, e nos deixe de lado por vasos mais flexíveis e fiéis. Podemos dar as
costas para o caminho do sacrifício, podemos não conseguir ser moderados no
suprimento das demandas legais da estrutura corpórea, ou podemos nos afun-
dar e ceder ao clamor da sua fraqueza em vez de nos lançar sobre a força Divina.

Sempre, o vaso de barro deve ser subserviente à vida celestial, evitan-
do o extremo do ascetismo e o uso indevidamente severo da sensível estrutura
corpórea. O filho de Deus deve andar cuidadosamente, em vigilância, para que
nas coisas legais da vida não haja um mover lentamente para a escolha de um
caminho mais fácil à custa do prêmio celestial.

O RISCO DO VASO DE BARRO
“E, para que não me exaltasse... foi-me dado...” (2 Co 12:7).
Enfatizamos o fato de que Paulo, cheio do Espírito Santo, usa essas

palavras a respeito dele mesmo! Elas mostram que até a abundância da graça
pode ser um risco, precisando de proteção especial do vaso de barro pelo pró-
prio Senhor. Paulo nos diz como o Senhor o supriu para o risco. Ele lhe deu “um
espinho (estaca) na carne” (verso 7), que o manteve quebrado e humilhado.
Paulo o chama de “mensageiro de Satanás”, embora tenha sido dado a ele pelo
Próprio Deus. Para Paulo não havia nenhuma segunda causa. Ele via como uma
coisa que devia ser tirada, mas quando entendeu do Senhor que o espinho era
necessário para lançá-lo continuamente sobre o poder de Cristo, brada 'muitís-
simo alegremente: Senhor', e ao mesmo tempo regozija-se na vontade de Deus.

A exaltação espiritual pode ser manifestada no desprezo a outros que
não estão em nosso estágio de experiência. Ela pode se apresentar na autoconfi-
ança sob a aparência de “fé”, num espírito de julgamento e crítica com a presun-
ção de conhecimento espiritual superior ao de outros, ou numa afirmação dog-
mática da verdade. Quão sutil é o laço!

Mas Deus é fiel e guardará Seus filhos que confiam Nele. Ele sabe
como dar a cada vaso abundantemente usado “um espinho” que o manterá que-
brado aos Seus pés. Ele sabe como proteger os Seus vasos escolhidos dos riscos
do temperamento natural deles e tornar seguro para eles serem usados por Ele.
Ele, que é o Criador, medirá o “espinho” para a necessidade do vaso e lhe ensina-
rá o segredo de como abundar, assim como estar abatido (Fp 4:12).

Vamos, por isso, amados de Deus, “apresentar os nossos corpos em
sacrifício vivo, santo e agradável a Deus” (Rm 12:1), enquanto esperamos pela
aparição do Senhor desde o céu, “que transformará o nosso corpo abatido, para
ser conforme o seu corpo glorioso” (FP 3:21).
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