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PREFÁCIO

Nunca houve um tempo na história da igreja quando o 
corpo  de  Cristo  precisasse  tanto  de  purificação  como 
agora, no início do século XXI. Deus quer sua igreja como 
a Noiva gloriosa esperando pelo  casamento  -  as  bodas 
celestiais da igreja com seu noivo, o Senhor Jesus Cristo. 
Porém, a igreja de hoje é caracterizada pela indiferença, 
falta de compromisso e mesmo pela imoralidade entre os 
membros  e  líderes,  nas  formas  grandes  e  pequenas, 
quase imperceptíveis. Nós precisamos desesperadamente 
prestar atenção em nosso trabalho de preparar o Corpo 
de Cristo.

O Dr. Greg Frizzell está dando a cada crente e pastor 
um  instrumento  que  os  ajudará  a  executar  o  mais 
importante de todos os trabalhos - a purificarão da igreja 
neste tempo crucial de sua história. Uma coisa que eu 
pessoalmente  descobri  do  Dr.  Frizzell  durantes  estes 
anos, é a sua seriedade de propósito. Isto é o que esta 
obra pode e inculcará em cada um que a ler - eles se 
tornarão sérios a respeito de sua pureza pessoal e de sua 
igreja local.

Eu conclamo cada pastor a trabalhar cuidadosamente 
através  das  sete  categorias  de  pecado  e  a  responder 
pessoalmente a cada pergunta. Eles devem pedir às suas 
congregações  inteiras  que  se  submetam a este  mesmo 
processo  de  exame  interior  e  purificação.  Igrejas  e 
membros de igreja não estão cheios do Espírito porque 
são ignorantes a respeito das áreas de sua vida onde o 
pecado impede que o Espírito trabalhe amplamente nas 
igrejas e em suas vidas pessoais. Este livro cobre muitas 
áreas de comportamentos pecaminosos que existem por 
causa  da  ignorância  do  povo  acerca  das  terríveis  e 
maravilhosas demandas de um Deus Santo. Eu mesmo 
tenho  ensinado  durante  muitos  anos  sobre 



quebrantamento  para  que  se  conheça  a  plenitude  de 
Deus em nossas vidas. Este livro tem uma das melhores 
discussões  a  respeito  de  quebrantamento  que  eu  já 
encontrei.  Quebrantamento  é  um  conceito  raro  nos 
escritos  evangélicos,  e  o  Dr.  Frizzell  o  apresenta  de 
maneira completa e eficaz.

Espero  que  cada  crente,  pastores  e  líderes 
denominacionais levem muito a sério a intenção de Deus 
de santificar a igreja, como o Dr. Frizzell apresenta neste 
importante trabalho. Nós precisamos muito disto, tanto 
como indivíduos, quanto como assembléia de crentes.

T. W. Hunt



INTRODUÇÃO

"Santidade - O Alvorecer do Próximo Grande 
Despertamento!"

O propósito de Deus para que eu escrevesse este livro 
trouxe uma motivação e urgência incríveis à minha vida. 
Embora eu tenha ensinado este material durante muitos 
anos,  a  vontade de Deus para que eu o escrevesse  se 
revelou a mim subitamente. Para você ter uma idéia, a 
urgência era tão grande que o cerne deste livro foi escrito 
em 10 dias. Como eu normalmente não sou rápido para 
escrever, isto me mostrou o mover de Deus.

Eu tremo de emoção com a esperança de que Deus há 
de purificar a Sua igreja. A propósito, este livro é sobre 
esperança.  Esperança  de  uma  nova  purificação  e  do 
revestimento  do  poder  dinâmico  de  Deus  para  cada 
cristão,  esteja  ele  cansado  ou  batalhando.  Esperança 
para cada cristão cheio do Espírito  que deseja  ver  um 
avivamento  varrendo  a  igreja.  Esperança  crescente  de 
que Jesus está para purificar Sua Noiva para que haja 
um grande e final despertamento antes de sua gloriosa 
segunda vinda. Sim, apesar de tudo o que Satanás está 
fazendo, nós ainda servimos ao Deus que pode sacudir 
nações. Ele é o Deus de toda a esperança!

A  experiência  de  escrever  este  livro  foi  a  de  maior 
submissão  e  a  de  maior  mudança na  minha  vida.  De 
forma  alguma  eu  escrevi  estas  páginas  como  um 
"professor",  mas  como um simples  e  humilde  aprendiz 
que  necessita  de  constante  purificação.  De  fato,  Deus 
tocou  e  quebrantou  o  meu  coração  profundamente 
durante  aqueles  dias  de  intenso  trabalho.  Porém,  este 
quebrantamento profundo liberou a presença de Cristo 
como  eu  nunca  tinha  experimentado  antes.  Prezado 
leitor, por favor, creia que há esperança de uma vitória 
muito maior para você e para a sua igreja. 



De  alguma  forma,  este  material  pode  parecer 
divergente  dos  meus  outros  livros  sobre  oração, 
evangelismo  e  despertamento  espiritual,  mas  eu  estou 
convencido de que a busca séria da santidade é de fato o 
âmago da oração poderosa e do despertamento espiritual 
de  toda  a  nação.  Infelizmente,  na  igreja  cheia  de 
programas  (entretenimento),  a  purificação  espiritual 
profunda  é  ou  ignorada  totalmente  ou  comentada 
rapidamente de forma superficial. Como resultado disso, 
o  povo  de  Deus  não  está  consciente,  em  sua  grande 
maioria,  dos  refinados  pecados  inconfessos  que 
extinguem o poder de Cristo em suas vidas.

Mesmo  na  maioria  das  iniciativas  de  ministério, 
simplesmente se assume que os participantes se tenham 
cingido com uma purificação profunda e com oração. Da 
forma  como  a  sociedade  se  apresenta  hoje,  esta 
suposição  é  incrivelmente  perigosa  e  falsa.  De  fato, 
muitos crentes confessam que eles não estão certos como 
podem se tomar limpos e cheios do Espírito de Deus.

Amigos,  se  nós  falhamos  em enfatizar  a  purificação 
plena, é muito fácil cair na armadilha do trabalho febril 
para  realizar  eventos,  porém  sem o  poder  do  Espírito 
Santo. Quando nós tentamos fazer o trabalho de Deus na 
força  humana,  nossas  palavras  tendem  a  alcançar  a 
mente  dos homens,  mas  falham em penetrar  em seus 
corações. Talvez esta possa ser a razão de metade dos 
membros das igrejas não serem encontrados e um nú-
mero preocupante de "convertidos" não evidenciarem um 
arrependimento  duradouro.  Um  coração  impuro  é 
certamente o porquê de muitos crentes lutarem com a 
fadiga  espiritual  e  com  a  falta  do  poder  "movedor  de 
montanhas" de Deus.

De acordo com Salmos 66:18 e Isaías 59:1-2, a falta de 
santidade  genuína  é  a  razão  predominante  pela  qual 
Deus  retém  Sua  poderosa  presença  e  poder.  Embora 
tenhamos testemunhado uma explosão de programas e 



promoções durante 40 anos, as estatísticas modernas se 
empalidecem  totalmente,  mesmo  diante  dos  menores 
entre os Grandes Avivamentos do passado. De fato,  se 
métodos  e  promoções  sozinhos  pudessem  trazer  um 
despertamento,  teríamos  visto  o  maior  avivamento  na 
história do mundo! Ao invés disto, temos experimentado 
o pior colapso moral e um declínio na taxa de batismos.

No  entanto,  este  livro  não  foi  escrito  em desespero, 
mas na gloriosa certeza de que Deus está fazendo algo 
maravilhoso!  Nos  últimos  anos,  Deus  está  levantando 
muitos  líderes  ungidos  e  um  poderoso  movimento  de 
oração. Ele recentemente nos abençoou com alguns dos 
mais entusiasmantes movimentos para o ganho de almas 
c  instrumentos  de  missões  de  todos  os  tempos 
(Evangelismo Explosivo, Ponte da Fé, "NET"1, etc.). Além 
disso, um crescente número de crentes está começando a 
almejar uma purificação profunda e uma vida de oração 
mais poderosa.

Realmente parece que Deus está "arrumando o palco" 
para o elemento final que deve preceder um impetuoso 
movimento  de  avivamento  e  evangelismo.  E  qual  é  o 
elemento  principal  de  um avivamento  e  despertamento 
espiritual?  De acordo com as Escrituras, nada menos do 
que  um  maciço  retorno  ao  arrependimento  profundo,  à 
fervente oração e à plena purificação diante do Santo Deus 
(2  Crônicas  7:14).  Sem  uma  profunda  purificação 
espiritual,  mesmo a mais brilhante das estratégias não 
terá poder para trazer um despertamento maciço à nossa 
nação  endurecida  pelo  pecado.  Mesmo  as  elaboradas 
estratégias  de  oração  lerão  um  poder  limitado  sem  o 
acompanhamento  de  um  movimento  de  profundo 
arrependimento. De acordo com as Escrituras, somente 
corações  limpos  têm  o  poder  de  Deus  (Oséias  10:12; 
Salmos  66:18;  Tiago  5:16).  Todavia,  para  o  louvor  de 
Deus, uma gloriosa mudança está no ar!

1 Movimento não conhecido ainda no Brasil.



Mais  e  mais  santos  estão  abraçando  as  excelentes 
estratégias de oração, missões e evangelismo de hoje, e 
talvez mais animador seja o crescente número que está 
entendendo  que  profunda  purificação  e  santidade  não 
são  termos  de  predições  legalistas,  mas  a  linguagem 
essencial de um relacionamento de amor com o Espírito 
Santo  (1 João 3:3;  Hebreus 12:14).  De fato,  santidade 
genuína traz indescritível alegria e um fenomenal poder 
espiritual.

Acima  de  tudo,  a  verdadeira  santidade  não  é  um 
conceito teológico abstrato; santidade é uma pessoa. Seu 
nome é  Jesus!  E  se  você  permitir,  Jesus  encherá  seu 
coração  com  Sua  gloriosa  pureza  e  Seu  poder 
sobrenatural! Santidade verdadeira não tem nada a ver 
com  mórbida  introspecção,  mas  com  a  milagrosa 
purificação  bíblica  que  nos  torna  cristãos  alegres, 
dinâmicos  ganhadores  de  almas  e  intercessores  que 
movem montanhas.

Este  livro  é  um  instrumento  bíblico  conciso  para 
liderar indivíduos e igrejas ao tipo de arrependimento que 
Deus  requer  para  o  próximo  Grande  Despertamento. 
Acima de tudo, Retorno à Santidade foi concebido como 
uma jornada de relacionamento com Deus, não como um 
programa  rígido.  Antes  de  começar  este  processo,  é 
importante  que  os  leitores  antecipem  os  maravilhosos 
resultados que vêm de um encontro de purificação pro-
funda com Deus.  Na seção abaixo,  eu descrevo alguns 
objetivos motivadores para cada leitor.



Objetivos Motivadores para Cada Leitor

•Capacitá-lo  a  tornar-se  absolutamente  certo  de  sua 
salvação e aceitação por Deus

•Muni-lo de instrumentos práticos e fáceis de usar para 
experimentar  uma  profunda  limpeza  espiritual  e 
crescimento diário

•Ajudá-lo  a  alcançar  entendimento  prático  de  como 
confessar e vencer o pecado em sua vida diária

•Experimentar  vitória genuína sobre o pecado, sobre si 
mesmo e sobre Satanás

•Fornecer-lhe um guia bíblico completo para discipulado, 
santidade profunda e santificação bíblica

•Aprender a morrer para si  mesmo e a experimentar a 
plenitude do Espírito Santo diariamente

•Aprender como orar biblicamente com o poder que move 
montanhas

•Identificar e derrubar suas fortalezas espirituais

•Fornecer regras práticas para revolucionar sua vida de 
oração diária

•Prover-lhe  um  manual  para  ser  usado  em grupos  de 
oração

Ao considerar estes objetivos, por favor, note que cada 
um deles  é  algo  que  Deus  deseja  para  todos  os  Seus 
filhos. Porém, as pesquisas revelam claramente que tais 
objetivos não estão incluídos na experiência pessoal de 
muitos  crentes.  Nosso  propósito  é  fornecer  um 
instrumento  bíblico  conciso  para  tratar  de  cada  uma 
destas áreas vitais. Enquanto a maioria dos crentes não 
pode atacar com afinco dez livros grandes, muitos podem 
ler  um que  vá  direto  ao  cerne  de  todos  os  elementos 



essenciais da purificação pessoal e do avivamento.

Retorno à Santidade é designado mais adiante como 
uma  estratégia  bíblica  para  vencer  os  problemas  de 
pecado  na  igreja  como  um  todo.  Igrejas  modernas 
frequentemente  lutam  com  sérios  níveis  de  apatia, 
desunião, imoralidade e mundanismo. Caros crentes, até 
que lidemos plenamente com "o pecado em si",  nossos 
melhores  esforços  serão  como  tentar  curar  um câncer 
com um band-aid. Até que se trate efetivamente o pecado 
subjacente, o Espírito de Deus permanecerá apagado em 
nossas igrejas. Somente um estudo completo da Palavra 
de  Deus  pode  trazer  a  intensa  convicção  e  o 
arrependimento  que  libera  a  torrente  purificadora  do 
Espírito Santo. Uma enorme vantagem deste instrumento 
é  a  habilidade  de  apontar  para  muitos  pecados  que 
seriam difíceis para um pastor confrontar pessoalmente. 
Este recurso também contém uma seção poderosa para 
trazer muitos membros de igreja que são perdidos à con-
vicção verdadeira e à salvação. A seção seguinte descreve 
os poderosos objetivos para a purificação e renovação da 
igreja.

Estratégias e Objetivos para Congregações e 
Pastores

•Fornecer  aos  pastores  um guia  bíblico  prático  para 
impactar profundamente seu processo de purificação e 
relacionamento com Deus

•Fornecer  um  guia  bíblico  conciso  para  liderar  a 
congregação inteira numa profunda limpeza espiritual

•Muni-los com uma arma poderosa para a preparação 
da igreja para cruzadas evangelísticas, avivamentos e 
assembléias solenes ou para abraçar uma nova visão

•Fornecer uma estratégia prática para trazer membros 
não-salvos a uma profunda convicção e salvação



•Fornecer  uma estratégia  para levar  aqueles  que não 
são  membros  e  membros  inativos  a  um 
comprometimento total e ao serviço

•Providenciar  um  guia  simples  para  aprofundar  a 
purificação diária e a vida de oração entre os membros 
da igreja

•Dar  aos  jovens  um  instrumento  eficaz  para  a 
purificação espiritual e um forte crescimento espiritual

•Dar  aos  membros  um instrumento  eficaz  para  uma 
mudança de vida na área de discipulado, santidade e 
santificação

•Providenciar um guia de purificação espiritual flexível, 
que  cada  pastor  pode  confeccionar  especificamente 
para a sua congregação

•Providenciar  um  manual  bíblico  de  ajudas  para 
pregação  sobre  uma  grande  variedade  de  assuntos 
concernentes  a  avivamento,  discipulado  e  questões 
morais

Novamente,  objetivos  tão  elevados  podem  parecer 
impossíveis  de  serem  atingidos.  Mas  nós  devemos 
lembrar que o poder vem com a simples exposição da 
palavra vinda direta-mente de Deus nas Escrituras (que 
compõem  a  vasta  maioria  das  páginas  deste  livro). 
Certamente, minhas palavras não têm poder algum, mas 
as palavras de Deus têm todo o poder no céu e na terra!

Praticamente  todos  os  avivamentos  históricos  e 
despertamentos ocorreram de uma só maneira: O povo de 
Deus foi confrontado com seus pecados específicos através 
de  uma  intensa  exposição  a  grandes  porções  das 
Escrituras. Amigos, nunca esqueçamos que o julgamento 
deve começar na casa de Deus! (1 Pedro 4:17) A única 
maneira  disto  acontecer  é  através  de  uma  intensa 
exposição  às  palavras  diretas  de  Deus  que  tocam  em 



pontos específicos de nosso pecado. Este é precisamente 
o projeto e propósito deste material.



UMA PALAVRA ESPECIAL PARA PASTORES E LIDERES

Sendo pastor há muitos anos, eu entendo os desafios 
de  liderar  uma  congregação  em  uma  profunda 
purificação  e  avivamento.  Eu  entendo  como  é  fácil 
agendar  conferências  que  nunca  realmente  se  tornam 
avivamentos. Como pastores e líderes denominacionais, 
nós temos nos agarrado a uma estratégia após outra e 
visto  alguns  resultados.  Embora  lá  no  fundo,  nós 
esperemos pelas poderosas torrentes de purificação, das 
quais apenas temos lido. Instintivamente, nós compreen-
demos que tal torrente é agora a única esperança para 
nossa  terra  tão  atacada  pelo  pecado.  Mas  até  que 
levemos nossas igrejas a lidarem profunda e totalmente 
com o pecado, tal avivamento não virá!

Depois de haver estudado durante 25 anos os Grandes 
Avivamentos,  estou  convencido  de  que  Deus  está-se 
preparando  para  responder aos  crescentes  movimentos 
de oração de milhões de crentes. Creio que agora estamos 
nos aproximando da final (e essencial) fase de preparação 
para um glorioso avivamento na igreja.  Como sempre, a 
fase final dever ser caracterizada por um profundo retorno 
à confissão, arrependimento e santidade genuína1.

Retorno  à  Santidade  foi  criado  para  fornecer  um 
instrumento completo de purificação, a um baixo custo 
para  que  toda  igreja  possa  ter  acesso,  tanto  membros 
jovens como adultos. De fato, o excepcional poder desta 
abordagem  serve  para  expor  todos  os  seus  membros 
ativos a um intenso processo bíblico de arrependimento 
pessoal e geral. Como a confecção deste material não tem 
fins  lucrativos,  fica  fácil  de  ser  adquirido  por  grupos 
grandes. No Apêndice B, você encontrará uma completa 

1 EDWARDS, H. Brian. Revival! A People Saturated with God. Durham: Evangelical 
Press, 1990, p. 112-115.



descrição  dos  cinco  modelos  práticos  para  liderar  sua 
igreja em assembléias solenes, encontros evangelísticos, 
grupos  de  oração  e  uma  grande  variedade  de  outras 
ênfases purificadoras.

Pastores,  uma  coisa  é  certa:  se  nossas  igrejas  têm 
alguma esperança de um avivamento verdadeiro, ele deve 
começar  com a nossa busca de  uma profunda e  nova 
santidade! Apesar de todo o treinamento e organização, 
se em alguma parte de nosso ministério estamos agindo 
na  força  da  carne,  nunca  conseguiremos  ver  o 
maravilhoso fluir do poder de Deus. Nossas igrejas não 
podem chegar onde não as liderarmos através de nosso 
próprio  exemplo  c  experiência.  Este  material  é 
especificamente planejado para ter um profundo efeito na 
purificação pessoal do pastor diante de Deus.

Retorno  à  Santidade  pode  também  ser  usado  em 
assembléias de associações ou de convenções estaduais 
ou  regionais  cm  tempos  de  purificação.  Os  mesmos 
modelos  descritos  no  Apêndice  B  funcionam  de  igual 
modo  em  assembléias  de  associações  ou  reuniões  de 
oração.  É  claro  que  Deus  quer  usar  líderes  de  as-
sociações e estaduais para convocar milhares de igrejas 
simultaneamente ao arrependimento e à oração diante do 
Santo Deus. Para a glória de Deus, isto está começando a 
acontecer!



UMA ORAÇÃO PARA TODO LEITOR

Deus está convidando todos os que O escutam.  Se o 
meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e 
orar,  buscar a minha face  e  se  afastar dos  seus maus 
caminhos,  dos céus o  ouvirei,  perdoarei  o seu pecado e 
curarei  a sua terra  (2  Crônicas  7:14).  Prezado leitor,  a 
minha oração é que você escute e responda ao desejo de 
Deus de revolucionar a sua vida. Pela Sua graça,  você 
pode encontrá-Lo através das Escrituras nesta jornada! 
Vamos responder agora a chamada urgente e promessa 
de  Deus que está  em Oséias  10:12  Semeiem a retidão 
para si, colham o fruto da lealdade, e façam sulcos no seu 
solo não arado; pois é hora de buscar o SENHOR, até que 
ele venha e faça chover justiça sobre vocês.

Palavras não podem expressar a natureza urgente de 
avivamento  e  despertamento  espiritual  maciços.  A 
América  está-se  equilibrando  à  beira  do  catastrófico 
julgamento.  Enquanto  há  razão  para  se  ter  grande 
esperança de um vindouro avivamento, não há garantia 
alguma.  De  fato,  sem  um  retorno  à  humildade 
verdadeira,  nem  estratégias,  nem  promoções  serão 
capazes de salvar nossa terra.

Que Deus possa nos agraciar  com uma paixão pela 
santidade - não somente para "sermos abençoados" mas 
porque  nós  O  amamos.  Queridos  santos,  no  meio  de 
toda  importante  e  necessária  estratégia,  não  nos 
esqueçamos de alvejar nossas vestes. A colheita está-se 
perdendo  nos  campos,  e  o  Noivo  pode  estar  à  porta. 
Vamos  voltar  para  Deus  na  beleza  da  santidade.  Ele 
espera ansiosamente pelo nosso retorno!

Rumando ao Novo Grande Despertamento,

Gregory R. Frizzell



PREPARANDO-SE PARA A SUA JORNADA

Preparando-se Para Sua Jornada de Mudança 
de Vida

Descobrindo os fundamentos de um genuíno 
avivamento

Apesar  do  alarmante  declínio  moral  de  nossos  dias, 
sinais do toque poderoso de Deus na vida de Seu povo se 
mostram cada vez mais.Um número crescente de crentes 
e de igrejas está vendo o mover milagroso do Espírito de 
Deus.  De  fato,  algumas  igrejas  estão  experimentando 
coisas tão incríveis  que somente Deus poderia explicá-
las!

Porém,  você  pode  perguntar:  "Se  Deus  está 
trabalhando tão tremendamente, por que eu não estou 
experimentando Sua poderosa presença e poder? Por que 
outras igrejas estão vendo o fenomenal mover de Deus e 
nós  ainda  não?"  A  boa  nova  é  que  você  pode 
experimentar a poderosa presença e o poder de Deus. Ele 
definitivamente quer mover-se na sua vida e na vida da 
sua igreja!

No  entanto,  há  um  elemento  básico  para  se 
experimentar  o  poder  de  Deus  em sua  vida  e  na  sua 
igreja. Ele é encontrado em Isaías 59:1-2; Vejam! O braço 
do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o 
seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas 
maldades separaram vocês do seu Deus; os seus pecados 
esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os 
ouvirá.

Meu  amigo,  você  vê  o  ponto  crucial  da  questão? 
Embora  Deus  esteja  desejoso  de  tocar  Seu  povo,  os 



pecados  não  confessados  bloqueiam  Sua  resposta 
poderosa às orações. Para que Ele se mova com poder, há 
necessidade de purificação e arrependimento profundos 
entre  Seu  povo.  Salmo  66:18  deixa  isto  claro  como 
cristal:  Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor  
não me ouviria.

Se  nossa  nação  quiser  evitar  o  tão  merecido 
julgamento, os crentes devem imediatamente retornar ao 
conhecimento  de  Deus,  que  é  infinitamente  santo.  Ele 
simplesmente  não  agirá  se  os  pecados  inconfessos 
permanecerem  na  vida  de  seus  Filhos.  Por  isso,  para 
muitos  crentes,  Deus  parece  distante.  Por  causa  dos 
pecados  não  confessados,  muitas  orações  não  são 
respondidas, e inúmeros crentes vivem derrotados e em 
dor. Se você espera experimentar o poder e as bênçãos de 
Deus, a confissão diária meticulosa não é uma opção, é 
absolutamente essencial!

Uma  triste  realidade  é  que  muitos  crentes  têm 
momentos de confissão pouco freqüentes c superficiais. E 
porque  passamos  rapidamente  pelos  momentos  de 
confissão,  os pecados têm formado uma barreira  entre 
nós c Deus. Normalmente, nós não estamos nem cientes 
do quanto o Espírito de Deus está apagado em nossas 
vidas.  Mas  não  se  desespere!  Através  das  Escrituras 
contidas neste livro, você  pode  aprender a experimentar 
um  nível  de  confissão  e  purificação  que  mudará 
completamente sua vida. Afinal, a Palavra de Deus não 
volta vazia!

Graças a Deus pelo crescente número de crentes que 
desejam  purificar  seus  corações.  Por  toda  a  América, 
pastores  estão  levando  suas  congregações  a  adotarem 
este  processo  bíblico  de  purificação  e  arrependimento. 
Isto é feito num período específico que pode variar entre 
uma semana e quarenta dias. Algumas igrejas pedem aos 
grupos  de  discipulado  para  orarem  e  estudarem  as 
Escrituras sugeridas. Outras pedem que todos os mem-



bros  ativos  estudem,  por  si  mesmos,  o  material  em 
oração. Muitas igrejas concluem a ênfase em purificação 
com  um  culto  de  avivamento  ou  assembléia  solene 
(embora isto não seja requerido).Este material é também 
planejado para ser um instrumento de preparação para 
as  reuniões  anuais  de  avivamento.  Independente  do 
formato  usado,  quando  o  povo  de  Deus  experimenta 
arrependimento bíblico completo, os resultados são feno-
menais!  Seja  o  processo de  purificação congregacional, 
em pequenos grupos ou individual, haverá a experiência 
de uma impressionante liberação da presença de Deus 
(Tiago 4:8).

Em  Isaías  1:18,  nosso  pai  amoroso  faz  um  convite 
glorioso a cada pessoa que leia este livro: Venham, vamos 
refletir  juntos",  diz  o  Senhor.  "Embora os  seus pecados 
sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos 
como a neve; embora sejam rubros como púrpura, como a 
lã se tornarão.

Em 1 João 1:9, Deus nós dá mais uma promessa:  Se 
confessarmos os nossos pecados,  ele é fiel  e  justo para 
perdoar  os  nossos  pecados  e  nos  purificar  de  toda 
injustiça. Amigo, não há razão para que você não aprenda 
a  experimentar  o  perdão  e  a  purificação  completos  de 
Deus  diariamente.  Um  relacionamento  vitorioso  com 
Deus não está fora do seu alcance!

Não  importa  o  quanto  você  se  tenha  debatido,  você 
pode experimentar a maravilhosa purificação de Deus e 
ser cheio do seu Espírito! No entanto, isto não acontecerá 
através de algum breve,  casual  momento de oração.  O 
salmista diz que você deve desejar que Deus sonde o seu 
coração.

Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-
me,  e  conhece  as  minhas  inquietações.  Vê  se  em 
minha  conduta  algo  te  ofende,  e  dirige-me  pelo 
caminho eterno. (Salmo 139:23-24).

Para que haja uma purificação séria, é necessário que 



você gaste tempo a sós com Deus regularmente, assim 
sua  vida  será  examinada  de  forma  completa.  Nas 
próximas  páginas  você  descobrirá  maneiras  práticas 
através das quais qualquer crente poderá experimentar 
uma profunda purificação diária. Se você sinceramente 
buscar a Deus durante este simples processo bíblico, Ele 
revolucionará completamente a sua vida!  Porém, antes 
de começar  sua jornada,  é muito importante que você 
conheça  bem  o  fundamento  de  sua  vitória  sobre  o 
pecado. Este fundamento não é ninguém mais que Jesus 
Cristo vivendo em você!

Cristo em Você - O Fundamento da Vitória

É vital entender que Jesus não morreu somente para o 
levar aos céus, mas para habitar em você e conceder-lhe 
poder  enquanto  você  estiver  aqui  na  terra!  O  mesmo 
Deus que falou em João 3:16, também falou em Romanos 
6:14:  Pois o pecado não os dominará, porque vocês não 
estão debaixo da Lei, mas debaixo da graça.

Mas, você ainda pode estar pensando: "Por que eu me 
debato tanto, eu me pergunto como posso realmente ter 
vitória?" Em Romanos 6:6, Paulo dá uma resposta bela e 
clara:  Pois  sabemos  que  o  nosso  velho  homem  foi  
crucificado  com  ele,  para  que  o  corpo  do  pecado  seja 
destruído, e não mais sejamos escravos do pecado.  Este 
versículo é o fundamento de nossa vitória sobre o pecado.

De  fato  estes  versos  acima  podem  tornar-se  sua 
"declaração pessoal de independência" sobre o poder e o 
domínio  do  pecado.  Quando  Cristo  morreu  por  seus 
pecados,  Ele  não somente  removeu a pena do pecado, 
mas também o poder dele. Através do Espírito Santo, o 
mesmo Cristo ressurreto habita em cada pessoa salva. A 
vida cristã não é  ranger os dentes e  de alguma forma 
tentar viver para Ele, mas é aprender a deixar que Ele 
viva  através  de  você!  Nós  fazemos  isto  momento  a 



momento, através da fé na vida e no poder que em nós 
habita.

Gálatas 2:20 descreve o que verdadeiramente é deixar 
Cristo viver em nós. Fui crucificado com Cristo. Assim, já 
não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que 
agora vivo no corpo, vivo-a peia fé no filho de Deus, que me 
amou  e  se  entregou  por  mim...  Percebe?  Quando  você 
recebe a Cristo, tudo o que Ele conquistou na cruz está 
vivo e ativo em você. Porque você está "em Cristo", Sua 
morte, pagando a pena do pecado e libertando do poder 
do pecado, é uma conquista sua também. Jesus Cristo, 
com toda a Sua vitória,  literalmente,  habita em você c 
pode viver através de você agora mesmo.

Então, nas próximas páginas, quando você reconhecer 
um  pecado,  não  se  desespere,  olhe  diretamente  para 
Jesus para vencer este sentimento. Assim como você é 
perdoado por Sua morte sacrificial, você recebe o poder 
através da Sua ressurreição. Deixe que este processo de 
purificação  aponte  diretamente  para  Jesus  e  para  a 
vitória, não para si mesmo e para a derrota.

Você  pode  estar  se  perguntando:  "—  Mas  como  eu 
posso fazer isto?" Em Colossenses 2:6, nós encontramos 
a  maravilhosa resposta  de  Deus;  Portanto, assim como 
vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver  
nele.  Nós andamos em Cristo  da  mesma forma que  O 
recebemos. Como você recebeu a Cristo? Você O recebeu 
pela  fé,  certo? Você simplesmente o aceitou como está 
nas Escrituras e confiou que Ele poderia salvá-lo. Meu 
amigo,  é  exatamente  assim  que  você  anda  em  vitória 
sobre  o  pecado  e  si  mesmo.  Quando  você  enfrenta 
tentação e fraqueza, você clama pelo perdão de Cristo e 
pede que o poder que habita em você lhe dê a vitória. 
Você escolhe abandonar o pecado c confiar em Jesus. E o 
que acontece se você ainda se sente tentado? Continue 
confiando  e  resistindo  ao  pecado.  No  tempo  de  Deus, 
você alcançará a vitória completa. Jesus Cristo não pode 



falhar!

Como Encontrar Deus Através Deste Livro

Sete Pontos Vitais a Serem Lembrados

(1) Este material foi planejado para ser uma caminhada 
com Deus, não um programa ou uma fórmula. Este livro é 
compreendido  amplamente  pelas  próprias  palavras  de 
Deus contidas nas Escrituras. Ao ler e refletir em suas 
palavras,  Deus falará diretamente com você.  Este livro 
deve ser lido em oração, não simplesmente lido. Se você o 
ler em atitude de oração, literalmente você estará falando 
com Deus, e Ele com você. Este processo não é executar 
um programa, é  experimentar um relacionamento. Não é 
uma atividade que você faz uma vez e pronto, mas é uma 
contínua jornada de crescimento com seu Pai Celestial.

Depois de cada texto, você encontrará perguntas para 
examinar sua vida à luz deste versículo em particular. É 
essencial que você não tenha pressa em passar por este 
processo! Ao ler as Escrituras, peça a Deus que revele o 
que  Ele  quer  mudar  em você.  Quando Ele  revelar  um 
pecado,  imediatamente  o  confesse  e  confie  que  Cristo 
pode lhe dar a vitória sobre este pecado. Acima de tudo, 
não desanime se descobrir muitas áreas que necessitam 
de mudança. Nosso crescimento é um processo que leva 
a vida toda, não um evento que acontece uma vez só. 
Deus, com certeza, vai dar-lhe a graça para experimentar 
a vitória, e Ele o aceita durante toda a jornada com todas 
as lutas que vierem junto.

(2) Use um caderno ou diário de oração junto com o livro. 
Assim que  Deus lhe  revelar  um pecado,  anote  no seu 
caderno e seja específico. (Se você se preocupa com sua 
intimidade,  use  abreviações  que  sejam  claras  só  pra 
você). Certifique-se de identificar meios específicos para 



perceber  comportamentos  pecaminosos  que  Deus  lhe 
revelar. Lembre-se de que não é só necessário confessar 
um pecado, mas também ser perdoado (Provérbios 28:13) 
Para cada pecado identificado, encontre um versículo que 
prometa vitória e força. É vital que cada comportamento 
pecaminoso  seja  substituído  por  um  comportamento 
santo.  Uma boa concordância  vai  ser  de grande ajuda 
neste  processo.  Crendo  nas  promessas  de  Deus,  você 
pode encontrar a vitória sobre qualquer pecado através 
de Cristo.

Quando batalhas e tentações vierem, use as Escrituras 
para resistir ao inimigo; a Palavra de Deus é a espada do 
Espírito  e  sua  arma  é  muito  mais  poderosa  para 
derrubar as fortalezas! (2 Coríntios 10:3-5)

(3)  Peça  a  Deus  que  lhe  dê  especificamente  uma 
profunda convicção de pecado e  um claro discernimento 
espiritual.  De acordo com João 16:3 e 1 Coríntios 1:11, 
somente  Deus  pode  trazer  a  verdadeira  convicção  e  o 
discernimento espiritual. Jeremias 17:9 diz que nós nem 
podemos começar a conhecer  nossos próprios corações 
sem a revelação de Deus. Acima de tudo, não aborde esta 
caminhada como um mero exercício mental. Eu também 
lhe recomendo a permanecer firme no seu compromisso 
durante o processo inteiro, em outras palavras, passe por 
todos  os  textos  bíblicos  em  oração.  Hoje,  temos  uma 
tremenda tendência a evitar um tempo sério a sós com 
Deus, e nos rodeamos de atividades e barulho, e muitos 
farão qualquer coisa para evitar um encontro com Deus 
que  resultará  numa  purificação  profunda.  Porém,  tais 
encontros  centrados  na  Bíblia,  são  essenciais  para  o 
discipulado e para a santidade.

(4) Abrace esta jornada purificadora como um relaciona-
mento com Deus, não uma experiência única. Confissão e 
limpeza diárias são a essência do andar no Espírito! (Este 



livro não é para ser lido "numa sentada".) Se você estiver 
usando  este  material  como  a  preparação  para  uma 
assembléia  solene,  você  deve  tentar  fazê-lo  em  uma 
semana, mas se não conseguir  chegar ao final,  não se 
sinta  mal,  deixe  Deus  guiá-lo  no  passo  que  Ele 
determinar para você.

Este  material  foi  planejado  para  ser  usado  em  seu 
período diário de oração. Em sua hora silenciosa, você 
pode tanto  ler  em atitude  de  oração  alguns  versos  ou 
passar rapidamente por todos os versos para ver se Deus 
traz alguma coisa à sua consciência. Quando Ele trouxer 
convicção de pecado em alguma área de sua vida, pare e 
concentre mais atenção naquela área.

Quando  usar  este  livro  em  seu  período  diário  de 
oração, eu sugiro que você leia e reflita em dois ou três 
versos  da  escritura  cada  dia  até  chegar  ao  final  do 
material. Aí você pode começar do princípio novamente. 
Desta maneira,  cada área de sua vida será examinada 
profundamente em ciclos contínuos de 40 dias. Você vai 
ficar  maravilhado  em  ver  Deus  revelando  coisas  dife-
rentes cada vez que usar o material todo!

Eu sugiro que você use esta (ou outras) fonte bíblica 
para guiá-lo  em sua purificação e  crescimento diários. 
Este  tipo  de  purificação  contínua  é  a  essência  do 
discipulado,  do  crescimento  e  da  santificação.  A 
purificação  e  a  oração  centradas  na  Bíblia  são  as 
principais maneiras de sermos santificados à imagem de 
Cristo.  Através  deste  processo,  você experimentará  um 
caminhar diário de santidade e poder sobrenaturais.

(5) Aborde o processo de confissão com grande certeza 
da misericórdia e bênção de Deus (Isaías 1:18). Não tenha 
medo do que Deus poderá mostrar-lhe. Seja qual for o 
pecado que Ele revelar, Cristo já morreu por ele! E Deus 
já sabe dele. Deus não o convence para condená-lo, mas 
para libertá-lo! (João 8:36)



Por favor, não tenha medo de pedir a Deus que faça 
coisas que você não pode fazer. Ele certamente lhe dará 
graça para fazer todas as mudanças que Ele requeira. A 
poderosa bênção de Deus vale qualquer mudança que Ele 
lhe  peça  que  faça!  Acima  de  tudo,  não  se  sinta 
desencorajado ou assoberbado!  Não sinta que tem de se 
tornar perfeito do dia para a noite. Não importa o quanto 
você tenha falhado no passado, Deus vai levá-lo numa 
jornada de purificação e renovação, passo a passo. Este é 
um processo contínuo, c a amorosa graça de Deus vai 
cobri-lo durante toda a jornada.

Também é  importante  entender  que  alguns  pecados 
podem  representar  fortalezas  espirituais  e  pode  levar 
algum tempo até que você experimente a manifestação 
plena  de  vitória.  Às  vezes  crentes  pensam  que  estão 
fazendo alguma coisa errada porque não sentem vitória 
instantânea  após  uma  simples  oração  ou  confissão. 
Lembre-se,  este  processo  de  crescimento  é  diário,  não 
um único evento. Você tem um Pai Celestial que o guiará 
por todo o caminho!

(6) Esteja preparado para batalhas espirituais (1 Pedro 
5:8).  De  acordo  com  a  Palavra  de  Deus,  seu  inimigo 
espiritual  é  real.  Você precisa  estar  consciente  de  que 
Satanás  odeia  o  que  você  está  querendo  fazer  nesta 
jornada.  Ele  está  atemorizado  com  a  possibilidade  de 
você  ficar  limpo  diante  de  Deus  e  cheio  do  poder  do 
Espírito  Santo.  Ele  sabe  que  você  vai  descobrir  o 
tremendo poder através da oração e do serviço espiritual. 
Ele  vai  tentar  de  todas  as  maneiras  impedir  que você 
termine sua jornada pessoal de avivamento.

Efésios  6:1  1  menciona  as  ciladas  do  diabo,  que 
significam as estratégias que ele usa para mantê-lo longe 
do conhecimento e do caminhar com Deus. Para alguns, 
ele vai fazer a agenda ficar cheia; para outros ele usará o 
desânimo e a culpa.  Satanás lhe dirá:  "  Pra quê isto? 



Você é um fracassado mesmo, é melhor desistir."  Para 
outros ainda, ele tentará convencer de que o domínio do 
pecado  é  muito  forte  e  que  nunca  eles  vão  conseguir 
libertar-se.

Mas não se esqueça, caro leitor, de que Satanás é um 
mentiroso  e  eleja  foi  derrotado.  Podemos  resumir  a 
batalha espiritual eficaz em um princípio vital:  Portanto, 
submetam-se a Deus. Resistam ao Diabo, e ele fugirá de 
vocês  (Tiago  4:7).  Em  outras  palavras,  ao  escolher 
confessar seus pecados e render-se a Deus,  você pode 
mandar o diabo embora em nome de Jesus. Não permita 
que  Satanás  o  engane  e  o  tire  de  sua  jornada  de 
purificação com Deus.

(7)  Peça a um amigo de confiança que ore por você a 
respeito  das  áreas  que  necessitam de  mudanças.  Um 
poder enorme é liberado quando duas ou mais pessoas 
concordam a respeito de qualquer coisa que pedirem em 
oração (Mateus 18:19).  Se você está determinado, você 
pode encontrar completa vitória sobre qualquer pecado 
que Deus revelar na sua vida. Não deixe que o orgulho o 
impeça  de  confessar  suas  necessidades  e  lutas  aos 
outros (Tiago  5:16).  Por  causa do enorme poder,  eu o 
conclamo  a  encontrar  um parceiro  regular  de  oração. 
Não importa o quanto você tenha lutado, você encontrará 
a  vitória  se  confiar  em  Deus  e  recusar-se  a  desistir 
(Lucas 18:1).

O Convite Especial de Deus para Você

Jeremias 29:13 - Vocês me procurarão e me acharão 
quando me procurarem de todo o coração.

Tiago  4:8  -  Aproximem-se  de  Deus,  e  ele  se  
aproximará de vocês.



Você está escutando o convite de Deus para você e sua 
igreja? Deus está esperando para derramar Sua presença 
santa e Seu poder em sua vida. Ele anseia purificá-lo e 
libertá-lo da escravidão do pecado. Ele quer purificá-lo e 
transformá-lo na imagem completa de Cristo (Romanos 
8:29;  1  Tessalonicenses  5:23).  Se  você  trabalhar  nos 
textos sugeridos neste livro, honestamente e em oração, 
Deus começará um trabalho milagroso em sua vida. Sua 
Palavra completará o seu propósito! Deus lhe mostrará 
como incluir a purificação diária como um modo de vida 
e como cerne do seu relacionamento com Ele. Entretanto, 
não  pense  em  começar  o  processo  só  para  ser 
"abençoado". Participe dele porque Deus é santo e merece 
sua total rendição. Faça isto porque você ama a Jesus e 
quer agradá-Lo. Que sua motivação não seja egoísta, mas 
um desejo genuíno de adorar a Deus em santidade. De 
acordo com 1 João 3:3, todos os salvos têm um desejo 
profundo de se purificarem. De fato,  nós não podemos 
agradar  a  Deus  se  não  temos  um  estilo  de  vida  de 
profunda santidade.  Esforcem-se para viver em paz com 
todos e para serem santos; sem santidade ninguém verá o 
Senhor. (Hebreus 12:14).

Este livro tem por objetivo trazê-lo a uma purificação 
completa  e  a  um  relacionamento  correto  com  Deus. 
Também  foi  planejado  para  mantê-lo  limpo  e  num 
crescimento  contínuo  no  discipulado.  Porém,  a 
purificação  é  somente  uma  parte  do  relacionamento 
dinâmico de  amor  com Jesus.  Deus também pretende 
que  seus  filhos  experimentem  uma  vida  de  oração 
vibrante e biblicamente balanceada!

Na  conclusão  deste  material,  vou  mostrar-lhe  como 
qualquer crente pode ter uma vida de oração dinâmica e 
um  relacionamento  com  Deus.  Nenhum  crente  deve 
aceitar uma vida de oração medíocre! Nunca se esqueça 
de que as crianças maiores e os adolescentes também 
podem experimentar a gloriosa realidade da oração! Nós 
não devemos subestimar nossos jovenzinhos. Em muitos 



casos,  eles  podem beneficiar-se  deste  livro  ainda mais 
que os adultos.

Você vai descobrir logo que esta jornada de purificação 
vai bem mais a fundo e é muito mais completa do que 
alguns  achavam  que  fosse.  Ela  foi  especificamente 
planejada  para  levá-lo  a  uma  sondagem  em  todas  as 
áreas importantes de sua vida. Confissão incompleta leva 
a uma purificação incompleta. Se permitir que Deus faça 
um trabalho profundo diariamente,  você experimentará 
um discipulado de mudança de vida!

Prezado amigo, Deus está agora esperando encontrá-lo 
com  Sua  Palavra  purificadora.  Ele  está  pronto  para 
perdoá-lo  completamente  e  enchê-lo  com  Ele  mesmo. 
Neste  livreto,  os  textos  bíblicos  estão  cuidadosamente 
arranjados de modo a examinar cada área de sua vida. A 
medida que você se aproximar de Deus, pode ter certeza 
de que Ele se aproximará de você (Tiago 4:8). Mas antes 
de você começar, pare e peça que fale claramente ao seu 
coração. Entre agora na presença de Deus e seja mudado 
para sempre!



COMEÇANDO SUA JORNADA DE AVIVAMENTO

As SETE CATEGORIAS DE PURIFICAÇÃO

PRIMEIRA CATEGORIA

Pecados de Pensamento

Precisamos começar nossa jornada com a purificação 
da mente e do coração. De acordo com as Escrituras, o 
pecado  começa  no coração e na mente (Mateus 15:19). 
Até  que  seus  pensamentos  e  atitudes  estejam  sob  o 
controle  de  Deus,  você  não  experimentará  a  vida 
abundante  em Cristo.  Não  é  à  toa  que  Satanás  ataca 
nossas  mentes  com  pensamentos  inapropriados, 
pecaminosos. O diabo sabe que se ele puder desenvolver 
fortalezas  em  nossos  pensamentos,  ele  facilmente  nos 
levará a pecar e  a separar-nos do poder de Deus.  Em 
Provérbios  23:7,  Deus  revela  a  enorme importância  de 
submeter  nossas  mentes  totalmente  a  Cristo.  Porque, 
como imaginou em sua alma, assim ele o  é.  Em outras 
palavras, o que você pensa é uma grande parte do que 
você é!

Em  oração  considere  os  seguintes  textos  e 
honestamente responda todas as perguntas.  Lembre-se 
de que você só poderá ser cheio por Deus à medida que 
estiver disposto a esvaziar-se de si mesmo. Se você for 
completamente honesto e sincero em sua confissão, Deus 
o purificará completamente e transformará sua vida.

Mateus  7:22-23  -  Muitos  me  dirão  naquele  dia: 
Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em 
teu nome não expulsamos demônios e não realizamos 
muitos  milagres?  Então  eu  lhes  direi  claramente: 
Nunca  os  conheci.  Afastem-se  de  mim  vocês,  que 



praticam o mal!

João 17:3 - Esta é a vida eterna: que te conheçam, o  
único  Deus  verdadeiro,  e  a  Jesus  Cristo,  a  quem 
enviaste.

Romanos  8:16  -  O  próprio  Espírito  testemunha ao 
nosso espírito que somos filhos de Deus.

Caro  leitor,  ao  começar  sua  jornada  de  purificação, 
você  precisa  ter  certeza  de  sua  salvação.  O  primeiro 
pecado a ser vencido é a dúvida sobre sua salvação. De 
fato, você não pode agradar a Deus com tais dúvidas em 
seu  coração.  Você  não  pode  fazer  nenhum  progresso 
espiritual  até  que  esteja  absolutamente  seguro  de  seu 
relacionamento com Cristo.

Acerca  disto  os  textos  das  Escrituras  que  seguem 
revelam três verdades de enorme relevância: (1) No dia do 
julgamento, Mateus 7:23 declara que muitos que pensam 
que são salvos descobrirão que não conhecem a Deus; (2) 
De  acordo  com  João  17:3,  a  salvação  consiste  em 
conhecer  a  Cristo  num  relacionamento  pessoal 
transformador; (3) Pessoas que são genuinamente salvas 
têm  uma  forte  certeza  sobrenatural  de  sua  salvação 
(Romanos 8:16).

Tragicamente,  nas  últimas  décadas  por  ter  sido  tão 
fácil  ingressar  nas igrejas  sem ter  uma experiência  de 
salvação genuína, há muitos membros antigos que não 
são salvos e que agora, estamos vendo, se converterem e 
encontrarem  a  salvação  verdadeira.1 Atualmente  Deus 
está fazendo uma gloriosa obra nova entre os membros 
de igreja não convertidos!

Se você tem alguma dúvida sobre sua salvação, esteja 
certo de que Deus quer lhe dar esta certeza (1 João 5; 
13).  Ele  não  quer  você  mais  nenhum  dia  sem  esta 
certeza. Ao responder as questões seguintes,  por favor, 
seja totalmente honesto com você mesmo e com Deus. 

1 Reports of Vocational Evangelists: anecdotal



Não responda como "acha" que deve responder.  Peça a 
Deus que lhe dê um claro discernimento ao considerar 
estas questões cruciais.

Perguntas  para  Reflexão:  Você  tem  certeza  da  sua 
salvação?  Você  sente  Deus  falando  ao  seu  coração 
frequentemente?  Esta  é  uma  idéia  normal  para  você? 
Você tem um relacionamento pessoal com Cristo? Você 
apenas  conhece  fatos  sobre  a  vida  de  Jesus?  Você 
consegue  lembrar  de  um  tempo  quando  sentiu  uma 
convicção  profunda  de  que  estava  perdido?  Você 
consegue  lembrar  quando  abandonou  o  pecado  e 
entregou sua vida totalmente a Jesus? Quando você fez 
sua  profissão  de  fé,  você  experimentou  uma  grande 
mudança em sua vida? Você tem plena paz por ter sido 
perdoado e por estar indo para o céu? Você tem desejo de 
ler a Bíblia e de orar? Você anseia por estar na igreja com 
o povo de Deus? Você é conhecido como alguém que é 
bondoso e amoroso?

Se  você  respondeu  não  a  qualquer  uma  destas 
perguntas, é essencial que você pare agora e acerte seu 
relacionamento com Cristo. A boa nova é que você pode 
fazer  isto!  Deus  está  ansioso  e  é  capaz  de  lhe  dar  a 
certeza de que você tanto necessita. Se você tem qualquer 
dúvida  sobre  sua  salvação,  eu  lhe  peço  que  vá  ao 
Apêndice  A  em  oração  [Como  Ter  Certeza  de  Sua 
Salvação)  antes  de  dar  um  passo  adiante!  Através  de 
Suas  promessas,  Deus  quer  levar  você  à  perfeita 
segurança e paz.

Se  você respondeu  sim às  perguntas,  então  prossiga 
imediatamente  com  sua  jornada  de  purificação.  Você 
pode alegrar-se confiantemente no sangue de Jesus que o 
limpa de toda a injustiça. Regozije-se porque sua eterna 
segurança está na justiça perfeita de Jesus e não na sua 
performance  imperfeita.  Vamos  continuar  sua  jornada 
examinando outras áreas importantes de pensamento.



2  Coríntios  10:5  -  Destruímos  argumentos  e  toda 
pretensão que se levanta contra o conhecimento de 
Deus, e levamos cativo todo pensamento, para torná-
lo obediente a Cristo.

Perguntas para Reflexão:

Cuidadosamente e honestamente reflita  nos tipos de 
pensamento que ocupam sua mente. A sua mente está 
cheia  de  pensamentos  acerca  de  Cristo  ou  está 
consumida  com  questões  terrenas?  Você  pensa  muito 
mais  em  seu  trabalho  ou  lazer  do  que  em  seu 
crescimento  espiritual  e  em  servir  a  Cristo? 
Freqüentemente  você  tem pensamentos  impuros?  Você 
está infestado de pensamentos de temor e raiva? Escreva 
qualquer  pensamento  pecaminoso  que  Deus  trouxer  à 
tona. Para cada um deles, peça o perdão de Deus e confie 
Nele  para  renovar  sua mente  (Romanos 12:2).  Resolva 
levar cativo todo pensamento ao Senhorio de Cristo. Que 
específicos pensamentos devem substituir estes que são 
mundanos?

Mateus 5:28 - Mas eu lhes digo: Qualquer que olhar 
para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério 
com ela no seu coração.

Perguntas para Reflexão:

Pensamentos  libidinosos,  impuros,  frequentemente 
ocupam sua mente? Você assiste a programas ou filmes 
que estimulam pensamentos e sentimentos impróprios? 
Você  está  ciente  de  seus  pensamentos  e  motivos 
impuros?  Você  frequentemente  tem  pensamentos  que 
teria  vergonha se outros  soubessem deles? Seus olhos 
"se perdem" facilmente?

Se  você  sente  que  Deus está-lhe  mostrando alguma 



coisa,  seja  específico  em  sua  confissão.  Decida  agora 
como você vai mudar estes pensamentos para remover os 
padrões de pecado. Seja específico sobre os pensamentos 
que  você  precisa  mudar,  pois  é  vital  substituir 
pensamentos  impuros  por  pensamentos  que  enfoquem 
Cristo. A memorização de Escrituras fornecerá uma arma 
potente  para  remoção  de  pensamentos  inadequados. 
Cada  vez  que  um  pensamento  impuro  aparecer,  você 
pode substituí-lo por um versículo e por uma oração. Se 
você  seguir  este  processo,  logo  você  terá  uma  mente 
totalmente nova! (Romanos 12:2)

Colossenses  3:1-3  -  Portanto,  já  que  vocês 
ressuscitaram com Cristo,  procurem as  coisas  que 
são do alto, onde Cristo está assentado à direita de 
Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e 
não  nas  coisas  terrenas.  Pois  vocês  morreram,  e 
agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus.

De  acordo  com  Mateus  22:37,  Jesus  e  Sua  obra 
deveriam  ocupar  o  primeiro  lugar  em  nossos 
pensamentos  e  preocupações  diárias.  Jesus  disse  que 
nós temos que amá-lo "de todo o nosso coração, alma, 
mente e forças." Se você tem realmente paixão por Cristo, 
sua mente estará cheia de pensamentos com relação a 
servi-lo.

Perguntas para Reflexão:

Suas  inclinações  e  prioridades  frequentemente  se 
revolvem em torno de pessoas e coisas mais do que em 
Jesus? Você tem mais paixão pelas coisas terrenas do 
que  pelas  coisas  espirituais?  Você  honestamente  se 
alegra mais com assuntos concernentes ao seu trabalho, 
esportes  ou  lazer  do  que  com pensamentos  acerca  do 
reino de Deus? Para que ou para quem você devota a 



maioria dos seus pensamentos e energias? Jesus está no 
centro  de  suas  prioridades  ou  Ele  ocupa  apenas  um 
pequeno cantinho dos seus pensamentos e planos? Se 
muitos  dos  seus  pensamentos  são  indisciplinados  e 
centrados  nas  coisas  terrenas,  imediatamente  confesse 
isto a Deus e peça a Ele que transforme a sua mente. 
Pela graça de Deus você pode mudar seus pensamentos e 
inclinações!  Escreva  maneiras  específicas  através  das 
quais  você  precisa  centrar  suas  inclinações  e 
pensamentos em Jesus.

Salmos 1:2 - Ao contrário, sua satisfação está na lei  
do Senhor, e nessa lei medita dia e noite.

Salmos  119:15-16  -  Meditarei  nos  teus preceitos e 
darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus 
decretos; não me esqueço da tua palavra.

Baseado nestas Escrituras, afirmamos que a vontade 
de Deus é que cada crente esteja saturando sua mente 
com  versos-chave,  mas  encher  sua  mente  com  as 
Escrituras não acontece por acidente. Você tem que fazer 
uma escolha diária de esconder a Palavra de Deus no seu 
coração.

Perguntas para Reflexão:

Você  tem  o  hábito  de  ler  e  estudar  seriamente  a 
Palavra  de  Deus diariamente?  Você medita  em versos-
chave ou a Palavra de Deus tem um pequeno espaço nos 
seus  pensamentos?  Você  falhou  em  escrever  versos-
chave  que  tocam diretamente  nas  suas  necessidades? 
Para encher sua mente com as Escrituras é necessário 
consistência.Você não pode amar a Deus e não amar Sua 
Palavra.  No  sentido  real,  negligenciar  Sua  Palavra  é 
negligenciar o próprio Deus. Confesse o seu pecado de 
não  encher  sua  mente  com  textos  bíblicos.  Se  você 



colocar  textos  bíblicos  em  seus  pensamentos  diários, 
Deus  vai  revolucionar  sua  vida!  (João  15:7).  Faça  um 
compromisso pessoal de incluir na sua rotina um plano 
de memorização das Escrituras.

Tiago 4:3 - Quando pedem, não recebem, pois pedem 
por motivos errados, para gastar em seus prazeres.

Motivos  inadequados  é  um  pecado  para  o  qual 
frequentemente se faz vista grossa e, por isso, é a causa 
não reconhecida de  muitas  orações não atendidas.  De 
fato, é comum pessoas tratarem Deus como um catálogo 
de  produtos  onde  escolhemos  o  que  desejamos.  Nós 
sempre queremos que Ele faça as coisas para nós, mas 
não estamos preocupados em fazer algo para Ele. Muitas 
pessoas oram e adoram com motivos muito egoístas. Nós 
quase tratamos Deus como um "gênio" que manipulamos 
para ter o que queremos.

Perguntas  para  Reflexão:  Você se  sente  culpado por 
buscar a Deus mais pelo que Ele pode fazer por você do 
que  por  amor  genuíno  por  Ele?  Você  sente  que  seus 
pensamentos estão misturados com desejos egoístas ao 
invés  de  estar  buscando  a  glória  de  Deus?  Você  está 
ciente  do  seu  desejo  de  ser  notado  e  elogiado  pelas 
pessoas  ao  invés  de  estar  simplesmente  buscando 
agradar a Deus? Você tem desejo de orar pedindo que a 
vontade  de  Deus  se  faça,  mesmo  quando  ela  não  se 
encaixa  nos  seus  planos?  Seu  amor  e  adoração 
diminuem  quando  as  coisas  não  saem  do  seu  jeito? 
Quando você se decepciona, você "esfria" com Deus e a 
igreja? Se for assim, isto revela um nível significativo de 
motivos impuros.

Se  você  está  convencido  de  seus  motivos  impuros, 
superficiais  ou  egoístas,  imediatamente  confesse  estes 
pecados.  Peça a  Deus que lhe  dê  uma mais  profunda 



pureza de propósitos com relação ao seu reino. Peça-lhe 
que lhe dê amor incondicional e o desejo de servir-Lhe 
incondicionalmente. Se você confiar em Cristo, o Espírito 
Santo encherá seu coração com o incondicional e puro 
amor de Deus. (Romanos 5:5)

Mateus 15:8-9 a – Este povo me honra com os lábios, 
mas o seu coração está longe de mim. Em vão me 
adoram.

Amós 5:21-22 - Eu odeio e desprezo as suas festas 
religiosas; não suporto as suas assembléias solenes. 
Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de 
cereal, isso não me agradará.

As passagens acima revelam o extremo desprazer de 
Deus com adoração insincera e rituais vazios. A essência 
da adoração é  prostrar-se  diante  de  Deus em genuína 
reverência  e  submissão.  Porém,  muitos  crentes  têm-se 
esquecido da tremenda santidade e majestade de Deus. 
Para alguns, é como se Deus existisse somente para fazer 
as  suas  vontades  e  suprir  as  suas  necessidades.  Nós 
estamos seriamente envolvidos no pecado e ainda assim 
esperamos  que  Deus  honre  nossas  orações  e  receba 
nossa adoração. Parece que muitos se esqueceram que 
pecar  voluntária  e  habitualmente  é  como  pisotear  o 
precioso sangue de Jesus (Hebreus 10:29).

É ainda mais perturbador ver muitos que recebem a 
Ceia do Senhor impensadamente. A Ceia do Senhor é um 
momento de santidade suprema, de introspecção e exame 
interior.  Em  1  Coríntios  11:28-30,  Paulo  afirma  que 
enfermidades e até morte podem resultar da irreverência 
para com o sacrifício de Cristo.  No entanto,  muitos se 
aproximam  da  mesa  do  Senhor  sem  absolutamente 
pensar em confissão ou arrependimento. O fato de Deus 
poder  trazer  um julgamento  catastrófico  parece  nunca 



passar pelas cabeças dos santos de hoje. Outros ainda 
tratam  o  Sábado  como  um  outro  dia  de  trabalho, 
compras ou lazer. Mesmo algumas pessoas que se dizem 
cristãs se esqueceram completamente do que é santificar 
o dia do Senhor.1 Nós esquecemos que reverenciar o dia 
do Senhor é um dos dez mandamentos básicos de Deus. 
A  reverência  genuína  a  Deus  tem  sido  amplamente 
abandonada  pelos  crentes  modernos.  Muitos  estão 
completamente  desatentos  a  quão  longe  estamos  da 
reverência bíblica a Deus.

Perguntas para Reflexão:

Quando você vem ao culto, seu propósito principal é 
prostrar-se  diante  de  Deus  em  total  reverência  e 
obediência? Sua mente está cheia de santo temor e reve-
rência a Deus? Você realmente ama e reverencia a Deus 
ou  busca  mais  os  seus  benefícios?  Você  separa  o 
domingo para Deus ou meramente "tira o seu boné" (na 
igreja as pessoas tiram o chapéu ou boné em sinal de 
reverência)  por uma hora antes de fazer "suas coisas"? 
Você já tomou a Ceia do Senhor sem um exame profundo 
e  arrependimento  pessoal?  Você  frequentemente  canta 
hinos  de  louvor  sem  pensar  profundamente  em  suas 
palavras?  Você  ouve  sermões  sem  nem  pensar  em 
obedecer  imediatamente  às  instruções  de  Deus? 
Adoração insincera, ritualística c um dos pecados mais 
sérios  que  um  crente  pode  cometer!  Você  precisa 
confessar a Deus sua reverência e adoração superficiais? 
Imediatamente confesse este pecado tão sério. Confie que 
Deus  lhe  dará  o  espírito  de  reverência  e  adoração 
genuínas.

1 1 BARNA, George. The Frog in the Keltle. Ventura, California: Regal Books, 1990, 
p. 117.



Hebreus 12:14 -Esforcem-se para viver em paz com 
todos e para serem santos; sem santidade ninguém 
verá o Senhor.

1 João 3:3 - Todo aquele que nele tem esta esperança 
purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro.

A busca intensa de  santidade deve  ser  a  prioridade 
principal  na  vida  pessoal  de  todo  cristão.  De  fato,  a 
busca de santidade é uma atitude mental espiritual.  A 
palavra  grega  para  "busca"  significa  perseguir 
intensamente ou com paixão.  Se alguém está cheio do 
Espírito, haverá uma sede incontrolável de experimentar 
a santidade de Cristo em cada canto do seu ser. A leitura 
diária da Bíblia e a oração são os principais meios pelos 
quais perseguimos tal  pureza e crescimento.  Amigo, se 
você não está  buscando um aprofundamento  contínuo 
em sua vida de oração e estudo bíblico, então, você não 
está  buscando,  perseguindo,  a  santidade.  Buscar  a 
santidade de Deus é uma ação diária,  não uma teoria 
teológica.

Perguntas para Reflexão:  A sua mente  está cheia se 
perguntando como você  pode experimentar  uma maior 
santidade? Você diz frequentemente: "Eu gostaria de ser 
mais  como  Cristo"  e  depois  faz  pouco  em  busca  da 
purificação espiritual? Você consistentemente "faz" tempo 
para permitir que Deus sonde cada área de sua vida? A 
Palavra  de  Deus  deve  estar  no  centro  deste  processo. 
Você  lê  regularmente  listas  completas  de  textos  que 
ajudam a examinar profundamente seu coração? Se não, 
você  não  está  buscando  seriamente  a  santidade.  Em 
Mateus 6:33, Jesus disse que devemos, buscar primeiro o 
reino de Deus e  a Sua justiça.  Santidade é  o que você 
mais busca? Se não, peça a Deus que lhe dê um coração 
faminto por santidade genuína. Esta oração Ele sempre 
responderá!



Reflexões Pessoais sobre Pecados de 
Pensamento

1.Volte  e  revise  as  Escrituras  específicas  através  das 
quais Deus lhe mostrou alguma convicção especial. Que 
pensamentos Deus lhe disse que mudasse? Quais os que 
você  precisa  trabalhar  primeiro?  Seja  específico  e  faça 
uma lista deles abaixo.

2. Como estes pecados afetam seu relacionamento com 
Deus e com os outros?

3. Peça a Deus que lhe dê promessas em Sua Palavra 
para  ajudá-lo  a  vencer  cada  pecado.  Faça  sua  lista 
abaixo.

4. De que maneiras específicas você está preparado para 
mudar  seus  pensamentos?  Que  pensamentos 
substituirão  estes  que são  impróprios?  Faça  uma lista 
abaixo.



SEGUNDA CATEGORIA

PECADOS DE ATITUDE

Quando Deus examina nossas vidas, Ele não somente 
vê as ações exteriores, Ele vê especialmente a atitude por 
trás delas. De fato, muitas vezes a maneira como se diz 
alguma coisa tem tanto peso quanto o que é dito. Deus 
está muito interessado com a atitude de nossos corações. 
Na  verdade,  cada  um  de  nós  tem  uma  atitude  (ou 
espírito) que caracteriza nossas ações. Peça a Deus que 
abra  seus  olhos  para  que  você  veja  claramente  as 
atitudes dentro do seu coração.

Apocalipse 3:15-16 -Conheço as suas obras, sei que 
você não é frio nem quente.  Melhor  seria que você 
fosse frio ou quente! Assim, porque você é morno, não 
é  frio  nem quente,  estou  a  ponto  de  vomitá-lo  da 
minha boca.

É claro que Deus deseja que seus Filhos O amem com 
paixão, com um amor fervoroso. Na verdade, a atitude 
morna literalmente causa náuseas a Deus. Nós devemos 
entender que a raiz de todo pecado é a falta de um amor 
fervoroso por Cristo; é amar e adorar a si próprio e não a 
Deus.

Perguntas para Reflexão:

Você  pode  sinceramente  caracterizar  seu  amor  e 
serviço a Deus como fervoroso, apaixonado? Deus e Seu 
serviço  são  prioridades  ardentes  para  você?  Em  uma 
escala de 1-10, onde você estaria no seu zelo por Cristo? 
Você  tem  desejo  ardente  de  orar?  Você  tem  grande 
entusiasmo  pelo  estudo  da  Bíblia,  pelo  evangelismo  e 
pelo serviço a Deus? Houve um tempo em que você amou 



e serviu a Deus de modo mais ardente do que agora? Se 
você sente que está morno, confesse honestamente seu 
pecado a Deus. Somente o Espírito Santo pode lhe dar 
um amor puro e fervoroso por Jesus.  Ore com fé  que 
Deus lhe dará um coração que arde com paixão por Ele. 
Se você for sincero, Ele o perdoará e lhe dará um novo 
coração! (Ezequiel 36:26)

1 Pedro 5:5c -...Deus se opõe aos orgulhosos,  mas 
concede graça aos humildes.

Salmo 51:17b - ...um coração quebrantado e contrito, 
ó Deus, não desprezarás.

O orgulho é um pecado tão refinado que muitas vezes 
passa despercebido. Talvez a pior forma de orgulho na 
vida  de  uma  pessoa  seja  uma  atitude  de  satisfação 
espiritual,  que  vê  pouca  necessidade  de  purificação  e 
crescimento.  O  verdadeiro  avivamento  começa  sempre 
com  uma  atitude  de  humildade  e  quebrantamento 
profundos com relação ao pecado (2 Crônicas 7:14).

Perguntas para Reflexão:

Você se  acha muito  espiritual?  Você frequentemente 
critica  ou  julga  os  outros?  Você  está  quase  sempre 
tentando  consertar  os  outros?  Você  gasta  tempo  di-
ariamente  com  Deus  para  permitir  que  ele  sonde 
profundamente sua vida ou você sente que não precisa 
de muita purificação? Você fica realmente quebrantado e 
contrito por causa dos seus erros ou você pensa: "ora, 
ninguém é perfeito"?

Você  está  realmente  ansioso  para  ver  o  poderoso 
mover de Deus ou está satisfeito do jeito que está? Você 
já se pegou se achando mais santo que os outros? Se 



você acha que já "chegou no ponto" ou que precisa de 
pouca  purificação,  você  é  culpado  da  pior  forma  de 
orgulho  espiritual.  Deus  odeia  justiça  própria  c 
complacência,  marasmo  espiritual.  Confesse 
imediatamente e abandone o pecado do orgulho. Creia 
que  Cristo  pode  lhe  dar  um  coração  com espírito  de 
humildade e contrição verdadeiras.

Filipenses 2:3-4 - Nada façam por ambição egoísta ou 
por vaidade, mas humildemente considerem os outros 
superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente 
dos seus interesses, mas também dos interesses dos 
outros.

Perguntas para Reflexão:

Você tende  a  chamar  atenção para  si  mesmo?  Você 
frequentemente se promove e rebaixa os outros? Você é 
tremendamente  competitivo,  deseja  ganhar  e  ser  o 
primeiro a qualquer custo? Você busca ser o centro das 
atenções? Você normalmente pensa em termos de seus 
próprios desejos e necessidades? Você tem uma atitude 
tal  que  se  sente  superior  e  mais  esperto  do  que  os 
outros? Você tem uma necessidade desordenada de ser 
notado e elogiado pelas pessoas? Você tende a se rodear 
de símbolos de status para ostentar riqueza ou posição?

Deus  detesta  todas  as  formas  de  arrogância  e  de 
autopromoção  (Provérbios  8:13,  1  Pedro  5:5).  Se  você 
sente  que  Deus  está-lhe  mostrando  este  pecado, 
imediatamente o confesse e o abandone. Seja específico e 
escreva as mudanças que Deus quer que você faça.

Tiago 2:1,4 -  Meus irmãos,  como crentes em nosso 
glorioso  Senhor  Jesus  Cristo,  não  façam diferença 
entre as pessoas, tratando-as com parcialidade... não 
estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos 



com critérios errados?

Nos versos acima, notamos a extrema importância de 
rejeitar os pecados de preconceito e parcialidade. Porque 
cada pessoa tem um grande valor para Deus, os crentes 
nunca devem dar lugar à hostilidade e ao preconceito em 
relação a pessoas de outras raças, aparências ou classes 
sociais. É um erro gravíssimo pré-julgar e desvalorizar as 
pessoas. Infelizmente,  o preconceito aparece em formas 
sutis e é muito comum entre os cristãos. Alguns crentes 
arrogantemente  pensam  que  eles  podem  julgar  as 
motivações dos outros. Em muitos casos, tais pecados de 
preconceito "passam batidos" e não são confessados.

Questões para Reflexão:

Você  se  associa  somente  a  pessoas  semelhantes  a 
você? Você tende a olhar de cima as pessoas que não são 
tão  afluentes  economicamente?  Ao  contrário,  você  se 
ressente por outros serem mais abastados do que você 
financeiramente? Você só se relaciona mais de perto com 
pessoas de sua própria raça ou cultura? Você desconfia 
daqueles de raça, cultura ou passado diferentes? Você se 
acha bom demais para ser amigo de alguém que não é 
fisicamente atraente? Você tende a se ressentir daqueles 
que são mais atraentes ou mais brilhantes do que você? 
Você tem tentado se relacionar com pessoas de outras 
culturas ou se situa na "zona de conforto"?

A  sua  igreja  tem  colocado  como  objetivo  máximo 
atingir  certas  classes  de  pessoas?  Embora  possamos 
disfarçar  com  racionalizações,  devemos  rejeitar  toda 
tendência a evitar qualquer segmento da sociedade. Você 
tem  colocado  uma  ênfase  desordenada  em  atingir  os 
mais afluentes?

A  bem  do  equilíbrio,  deixe-me  afirmar  que  é 
compreensível que as pessoas se associem mais de perto 



com  aqueles  que  são  semelhantes  a  si  mesmos.  Tais 
afinidades,  culturais,  naturais,  não  querem 
necessariamente indicar preconceito. No entanto, se você 
guarda  qualquer  hostilidade  ou  evita  propositalmente 
outras pessoas, você, de fato, é culpado de preconceito e 
parcialidade.  Se você raramente entra em contato com 
outros grupos de pessoas, você necessita seriamente de 
confissão e arrependimento.

Hebreus 11:6 -Sem fé é impossível agradar a Deus,  
pois  quem  dele  se  aproxima precisa  crer  que  ele  
existe e que recompensa aqueles que o buscam.

Falta de fé é um dos pecados mais mortais que um 
cristão pode cometer. Foi a falta de fé que fez com que os 
filhos  de  Israel  morressem  no  deserto.  A  descrença 
interrompe o fluir do poder de Deus na vida do crente. 
Por causa da falta de fé, muitos crentes vivem fracos e 
derrotados, e muitas orações não são atendidas.(Mateus 
13:58)

Perguntas para Reflexão:

Você normalmente tem mais dúvida do que fé? Você 
tem a tendência a se preocupar e se corroer ao invés de 
confiar cm Deus? Você está confiando nas promessas de 
Deus totalmente ou se vê frequentemente ansioso? Você 
tem-se desculpado do pecado da dúvida dizendo que você 
é um "preocupado de nascimento"? Você tem deixado que 
decepções  enfraqueçam  sua  fé  e  vida  de  oração?A 
ansiedade  não  é  só  uma  fraqueza,  mas  um  pecado 
intencional  contra  Deus.  Ele  promete  perfeita  paz 
àqueles que escolhem confiar ao invés de temer (Isaías 
26:3). Você precisa confessar o pecado de descrença ou 
ansiedade?  (Você  também  pode  conversar  com  um 
conselheiro  cristão  ou  médico  sobre  as  raízes  de  sua 



ansiedade.) Não importa por quanto tempo você duvidou, 
Deus  pode  lhe  dar  a  fé  verdadeira  e  uma  paz 
sobrenatural. Não aceite nada menos do que isto!

Efésios 4:2 - Sejam completamente humildes e dóceis,  
e  sejam pacientes, suportando uns aos outros com 
amor.

A principal marca de um crente cheio do Espírito é 
bondade,  dedicação.  A  principal  marca  de  um crente 
carnal é um espírito crítico, atitude negativa. Um sinal 
de  carnalidade,  sem  dúvida,  é  uma  atitude  que 
abertamente demanda as coisas do seu jeito.

Perguntas para Reflexão:

Você tem um espírito  manso ou é  argumentativo  e 
contencioso? Você é  geralmente  crítico  e  mordaz  com 
relação  aos  outros?  Você  geralmente  é  insensível  aos 
sentimentos e necessidades dos outros? Você procura 
razões para ficar "pegando no pé" dos outros? Você se 
zanga com facilidade e diz o que lhe dá na cabeça? Um 
espírito manso e quieto tem grande valor para Deus (1 
Pedro 3:4). Os outros acham que você tem um espírito 
manso e quieto? Você é rápido em apontar os defeitos 
ou fraquezas dos outros? Você se desculpa dizendo: "Eu 
não  posso  fazer  nada,  eu  sou  assim,  é  a  minha 
personalidade?" Seja honesto na avaliação da atitude do 
seu coração. Peça perdão e purificação a Deus. Procure 
maneiras  específicas  para  que  você  trabalhe  na 
mudança  de  sua  atitude  (especialmente  com  sua 
família).

1 Coríntios 13:4 a, 7 -O amor é paciente, o amor é 
bondoso  ...Tudo  sofre,  tudo  crê,  tudo espera,  tudo 
suporta.



Mateus  5:44  -Mas  eu  lhes  digo:  Amem  os  seus 
inimigos e orem por aqueles que os perseguem.

A marca de alguém que está com um relacionamento 
certo com Deus é uma atitude de perdão. No entanto, é 
muito comum que pessoas muito religiosas ainda fiquem 
julgando os outros, que tenham um espírito antipático, 
indelicado.  Fariseus  têm  uma  grande  variedade  de 
formatos.  Pela  falta  de  amor  e  perdão',-membros  de 
família constroem barreiras no relacionamento em casa. 
Embora  digam:  "Eu  te  perdôo",  eles  não  perdoam  de 
verdade.

Perguntas para Reflexão:

Você responde com amor e perdão quando alguém o 
fere? Você procura fazer  o bem àqueles que lhe fazem 
mal?  Você  está  carregando  uma  listinha  de  queixas 
contra amigos e familiares no seu coração? Você fica re-
moendo decepções com filhos ou esposo? Você não se 
deixa  ser  bondoso  para  com  eles  porque  eles  "não 
merecem"? Usa o "tratamento do silêncio" com eles? Você 
já decidiu amar sua família com o amor incondicional de 
Cristo?

Meu  amigo,  as  suas  decepções  são  as  melhores 
oportunidades de você deixar Jesus viver através de você. 
Em  tempos  assim,  você  experimentará  seu  maior 
crescimento  ou  seu  maior  fracasso.  Confie  que  Jesus 
encherá seu coração com Seu amor puro, incondicional, 
pelos outros.

1  Timóteo  6:  6,  8  -  De  fato,  a  piedade  com 
contentamento  é  grande fonte de lucro  ...  por  isso,  
tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos 
com isso satisfeitos.



1 João 2:15, 16 - Não amem o mundo nem o que nele  
há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está 
nele. Pois tudo o que há no mundo a cobiça da carne,  
a  cobiça  dos  olhos  e  a  ostentação  dos  bens  não 
provêm do Pai, mas do mundo.

O  materialismo  e  o  mundanismo  estão  entre  os 
pecados  mais  sutilmente  penetrantes  (embora  não 
percebidos)  dos  cristãos  modernos.  Quase  sempre  os 
crentes estão cegos para o materialismo que sutilmente 
satura  nossas  almas.  Ao  invés  de  se  aderirem  aos 
padrões divinos de moderação, grandes dívidas têm sido 
a norma na vida de muitos. Muitos cristãos cobiçam os 
símbolos mundanos de status e riqueza. De fato, nossa 
afluência  tem-se  tornado  um  grande  impedimento  de 
crescimento espiritual. Nós nos distanciamos do simples 
mandato  de  Paulo:  Contentai-vos  com  o  que  tendes 
(Hebreus 13:5).

Perguntas para Reflexão:

Você mal  entrega o seu dízimo,  embora pague juros 
enormes aos seus credores? Nas suas compras, você é 
mais  motivado  pela  ganância  ou  busca  a  direção  de 
Deus? Sua história financeira reflete princípios bíblicos 
de ausência de dívidas e de um jeito simples de viver? 
Suas  dívidas  têm feito  você  deixar  de  pagar  contas  e, 
portanto, denegrido seu testemunho cristão? Você cobiça 
coisas?  Você  está  disposto  a  viver  com  menos  para 
adotar  um modelo  mais  centrado  em Deus  para  suas 
finanças?  As  pressões  financeiras  desgastam  muitos 
casamentos.1 Suas dívidas estão desgastando o seu?

Você pode realmente dizer que "Jesus Cristo está 
no controle de seus desejos e finanças"? Você tem orado 
ardentemente  sobre  suas  decisões  financeiras  ou  está 
1 4 BLUli, Hon. Storm Shelter: Protecting Your Personal Finances. Nashville, 
Tennessee: Thomas Nelson Publishers, 1944, p. 129.



simplesmente  se  deixando  levar  pelo  materialismo  do 
mundo? Hoje há excelentes livros e recursos para ajudá-
lo  a  reduzir  suas dívidas e  libertá-lo  da escravidão  da 
cobiça. Por favor, não ignore a condenação de Deus nesta 
área  tão  importante  de  sua  vida!  Seja  específico  a 
respeito das mudanças que você quer adotar. Pense um 
pouco  e  decida  quais  serão  seus  primeiros  passos  de 
arrependimento na área financeira.

Reflexão Pessoal sobre Pecados de Atitude

1. Volte e revise os textos específicos através dos quais 
Deus lhe revelou algo. Que atitudes Deus lhe disse para 
mudar? Quais as que você precisa combater  primeiro? 
Seja específico e faça uma lista abaixo.

2. Como estes pecados afetam seu relacionamento com 
Deus e com os outros?

3. Peça a Deus que lhe dê promessas nas Escrituras 
que lhe ajudem a vencer  cada pecado.  Faça uma lista 
abaixo.

4.  De  que  maneiras  específicas  você  está  preparado 
para  mudar  suas  atitudes?  Que  atitudes  corretas 
substituirão as impróprias?



TERCEIRA CATEGORIA

PECADOS DE PALAVRA

Deus dá uma enorme importância ao nosso falar. Em 
Mateus 12:36, Jesus faz uma incrível afirmação: Mas eu 
lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar 
conta  de  toda  palavra  inútil  que  tiverem  falado.  A 
sociedade  de  hoje  está  experimentando  uma  explosão 
sem  precedentes  de  uma  linguagem  desprezível  e 
maliciosa.1 Muitas  vezes,  sem  nem  mesmo  perceber, 
muitos crentes estão usando este tipo de linguajar. Peça 
a Deus discernimento enquanto você examina em oração 
seu linguajar.

Efésios 4:29a - Nenhuma palavra torpe saia da boca 
de vocês.

Efésios 5:4 - Não haja obscenidade, nem conversas 
tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, 
mas, ao invés disso, ações de graças.

Perguntas para Reflexão:

Você usa gírias que são de baixo calão ou impróprias? 
Você usa o nome de Deus de outras maneiras além de 
adoração,  honra  e  louvor?  Você  tem  participado  de 
rodinha  de  piadas  ou  de  conversas  apimentadas?  A 
imundícia de nossa sociedade tem-se infiltrado em seu 
modo de falar? Você tem usado a expressão:  "juro por 
Deus",  para  enfatizar  o  que  você  está  dizendo?  Em 
Mateus 5:37, Jesus disse claramente que não precisamos 
nos justificar usando o nome de Deus em vão. Examine 

1 BORK, II. Robert. Slouching Towards Gommorah. New York, New York: Harper 
Collins Publishers, Inc., 199G, p. 134.



honestamente suas palavras, seu linguajar e peça perdão 
a Deus. Confesse especificamente que tipo de linguajar 
inadequado você está usando e peça que o senhorio de 
Cristo esteja sobre esta área da sua vida também.

Colossenses 3:9 - Não mintam uns aos outros, visto 
que vocês já se despiram do velho homem com suas 
práticas.

Perguntas para Reflexão:

Você tem o costume de mentir? Você exagera quando 
conta alguma coisa só  para "aparecer"?  Você se  sente 
culpado  por  algum  tipo  de  tapeação  que  tenha  feito? 
Você  já  enganou  pessoas  ou instituições?  Você  tem o 
cuidado  de  cumprir  suas  promessas,  votos  e 
compromissos feitos a Deus e aos outros? Suas palavras 
são  o  seu  penhor  ou  de  certa  forma  você  tem  sido 
irresponsável no seu falar? Você muitas vezes faz bem 
menos do que disse que iria  fazer?  Se  assim for,  isto 
revela um problema de integridade. Deus odeia a mentira 
e  a inconsistência.  Confesse tudo e  renuncie  qualquer 
padrão de mentira e irresponsabilidade no seu falar.

1 Coríntios 10:10 - E não se queixem, como alguns 
deles  se  queixaram  e  foram  mortos  pelo  anjo 
destruidor.

1 Tessalonicenses 5:18-  Dêem graças em todas as 
circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para 
vocês em Cristo Jesus.

Os  filhos  de  Israel  reclamavam  continuamente  da 
provisão  de  Deus.  Como resultado,  eles  pereceram no 
deserto. Como cristãos, nos é ordenado alegrarmo-nos e 



sermos  gratos  por  todas  as  coisas  e  em  todas  as 
situações (l Tessalonicenses 5:18). Um estilo de vida de 
contínuo  louvor  é  essencial  para  agradar  a  Deus.  É 
impossível  ser  um  murmurador  e  andar  no  poder  do 
Espírito de Deus.

Perguntas para Reflexão:

Você frequentemente se aflige e reclama de situações 
em  sua  vida?  Você  falha  em  ser  grato  em  todas  as 
situações e por todas as coisas? Você está cheio de uma 
atitude de gratidão e louvor ou de queixas e reclamações? 
Você  se  desculpa  de  suas  queixas  dizendo:  "Eu tenho 
uma boa razão para reclamar"? Você sempre olha o lado 
ruim das coisas? Você confia que Deus pode dar uma 
alegria sobrenatural ou você se rende à murmuração e à 
reclamação?

Tal  atitude  é  um  dos  pecados  que  bloqueiam  as 
bênçãos  de  Deus  para  sua  vida.  Amigo,  se  você  quer 
mudar,  Deus  vai  dar-lhe  uma alegria  milagrosa!  (Você 
pode também precisar marcar uma entrevista com um 
conselheiro  cristão  ou  consultar  um  médico  para  se 
assegurar  de  que  não  está  deprimido,  pois  este  é  um 
fator que influencia este tipo de comportamento). Se você 
louvá-Lo, Deus promete lhe dar uma alegria sobrenatural 
apesar  de  circunstâncias  difíceis.  Seja  específico  a 
respeito de coisas que você precisa fazer para se alegrar e 
dar graças.

Efésios  4:31  -  Livrem-se  de  toda  amargura, 
indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda 
maldade.

Uma trágica tendência moderna é o crescente número 



de brigas e divisões nas igrejas.1 Qual é a causa deste 
flagelo espiritual? A causa mais óbvia é a infiltração dos 
padrões mundanos na igreja.  Na sociedade de hoje,  as 
pessoas  estão  prontas  a  brigar,  quebrar  votos  e  até 
mover  uma ação por motivos banais.  Deus queria  que 
Sua igreja fosse diferente! Ela deve ser um lugar de cura 
e transformação,  não um lugar de contínuas disputas. 
Graças a Deus, mais e mais crentes estão começando a 
confessar seus pecados e encontrar a gloriosa vitória. E 
você  pode  também!  Por  favor,  responda  com  toda  a 
honestidade as seguintes perguntas.

Perguntas para Reflexão:

Você  se  sente  culpado  por  um  linguajar  crítico  e 
hostil? Você discute e briga com os outros? Você se irrita 
e fica mal-humorado facilmente? Você levanta o tom de 
sua voz rapidamente?  Suas palavras  refletem um ódio 
latente  ou  impaciência  com aqueles  que  estão  ao  seu 
redor? Você fala de modo grosseiro com seus familiares? 
Você se  sente  culpado por  qualquer  tipo  de  fofoca  ou 
difamação?  Você  fala  mal  dos  outros  por  trás  deles? 
Confesse imediatamente e abandone estes sérios pecados 
de palavra.

1 Coríntios 1:10 -Irmãos, em nome de nosso Senhor  
Jesus  Cristo, suplico  a todos vocês que concordem 
uns com os outros no que falam, para que não haja 
divisões entre vocês; antes, que todos estejam unidos 
num só pensamento e num só parecer.

Uma das mais eficazes armas de Satanás hoje é fazer 
com que os crentes briguem e se dividam. Muitas vezes 
os cristãos brigam por coisas que não são relevantes. Um 

1 CROWIiLL, Rodney J. Musical Pulpits: Clergy and Lay Persons Face the Issue of 
Forced Exits. Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1992, p. 21.



sinal incontestável de pecado e imaturidade é um espírito 
de divisão, contencioso. Um dos mandamentos principais 
para os crentes é "amar uns aos outros"! De acordo com 
as Escrituras, nós temos que colocar as necessidades e 
os desejos dos outros antes dos nossos. É impossível ser 
cheio  do  Espírito  e  ainda ter  um espírito  contencioso, 
argumentativo. Se os crentes simplesmente andassem no 
princípio  do  amor,  não  haveria  divisões  e  brigas  na 
igreja.  Não há nada que desonre  mais  a  Cristo  e  que 
alegre mais a Satanás do que disputas entre o povo de 
Deus.  Tragicamente,  em  brigas  de  igreja,  há  certos 
indivíduos que parecem sempre ser a raiz do problema. 
Embora eles sejam minoria, eles frequentemente apagam 
o Espírito Santo da igreja toda. Eles são rápidos em ver 
um  cisco  no  olho  do  irmão,  mas  estão  cegos  para 
enxergar  a  trava  no  seu  olho.  (Lucas  6:41-42). 
Infelizmente,  porque  eles  normalmente  são 
espiritualmente cegos e imaturos, eles se convencem de 
que estão "lutando" por uma boa causa.

Perguntas para Reflexão:

Você é conhecido como um pacificador, como alguém 
que fortalece a unidade da igreja ou você frequentemente 
é parte de alguma disputa contenciosa? Você se coloca 
numa posição de crítico e julga para colocar tudo e todos 
nos  seus  devidos  lugares?  É  fácil  para  você  falar  das 
falhas dos outros? Você faz a fé de sua igreja aumentar 
através  de  uma  atitude  positiva  ou  você  a  demole 
enfocando em suas imperfeições? Você facilmente desune 
o grupo e  toma partido? Você tende a fazer  parte  das 
panelinhas  da  igreja?  Você  é  conhecido  como  um 
reclamão e como alguém que se irrita facilmente? Você 
critica  aqueles  que  tem  um gosto  musical  e  estilo  de 
culto diferentes do seu?

Tais  sutis  pecados  de  atitude  e  de  palavra  são 
frequentemente  mais  danosos  a  uma  igreja  do  que 



aqueles  ditos  óbvios,  os  "pecadões".  Na  verdade,  um 
membro  de  igreja  negativo  pode  fazer  mais  mal  à 
comunidade  do  que  um  alcoólico!  Deus  lhe  revelou 
qualquer  tendência  a  ser  contencioso,  negativo  ou 
promover  divisão?  Não  se  desculpe  ou  justifique  seu 
comportamento.  Se você for honesto na sua confissão e 
arrependimento,  Deus  transformará  totalmente  o  seu 
coração.  Ele  lhe  dará  sabedoria  para  lidar  com  as 
honestas  e  diferentes  opiniões  sem  ficar  zangado  e 
promover divisão. Deus também o levará a pedir perdão 
àqueles a quem você tem ofendido (Mateus 5:23-24).

1 Timóteo 5:17 - Os presbíteros que lideram bem a 
igreja  são  dignos  de  dupla  honra,  especialmente 
aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino.

Pastores  e  líderes  leigos  têm  sido  despedidos  ou 
maltratados  por  razões  banais,  isto  é  algo  que  tem 
aumentado  de  forma  chocante  nesta  geração.1 

Certamente quando um líder  peca,  ele  ou  ela deve  ser  
confrontado. Porém, hoje, muitas igrejas têm-se esquecido 
do  princípio  bíblico  de  respeito  e  honra  àqueles  que 
lideram a igreja. Em muitas igrejas, o Espírito Santo está 
apagado  porque  a  congregação  está  pecando  contra  o 
pastor ou líder da igreja.

Quando as igrejas experimentam um avivamento, eles 
devem  buscar  o  perdão  dos  pastores  e  líderes  que 
tenham  maltratado.  Muitas  igrejas  podem  também 
precisar pedir perdão a um antigo pastor ou leigo. (Em 
outros casos, pastores devem pedir perdão às igrejas que 
eles tenham prejudicado.)

Uma tendência maravilhosa e crescente é o número de 
igrejas  que  estão  "fazendo  as  pazes"  com  outras 

1 RUDIKJER, G. Lloyd. Clergy Killers. Louisville, Kentucky: Westminster J Knox 
Press, 1997, p. 32.



congregações que se formaram com uma divisão da sua. 
Isto  não  significa  que  as  igrejas  têm  que  se  unir 
novamente, mas que elas devem perdoar-se mutuamente 
das ofensas passadas. Até que vocês façam as pazes com 
aqueles  com que  brigaram no  passado,  não  haverá  o 
derramamento completo da bênção de Deus sobre sua 
igreja ou sua vida!

Perguntas para Reflexão:

Você tem criticado ou difamado líderes cristãos? Você 
tem desrespeitado aqueles que são chamados para liderar 
a igreja? Você tem minado sua autoridade? Você tende a 
isolá-los em vez de encorajá-los constantemente e apoiá-
los em oração? Há líderes ou outros crentes com os quais 
você se exaltou e "baixou o nível"? Você tem o costume de 
debochar ou difamar outros grupos denominacionais, mi-
nistros  ou  líderes  quando  não  concorda  em tudo  com 
eles? Deus não encherá a sua vida até que você confesse 
totalmente estes pecados e os abandone.

Reflexão Pessoal sobre Pecados de Palavra

1. Volte e revise as Escrituras através das quais Deus lhe 
mostrou pecados. Que padrões de linguajar você precisa 
mudar? Seja específico e faça uma lista abaixo.

2. Como estes pecados afetam seu relacionamento com 
Deus e com os outros? Seja específico.

3. Que promessas das Escrituras você usará para vencer 
cada pecado? Faça uma lista abaixo.

4. De que maneiras específicas você está preparado para 
mudar sua maneira de falar? Que padrões específicos vão 
substituir os padrões pecaminosos no uso da palavra?



QUARTA CATEGORIA

PECADOS NOS RELACIONAMENTOS

Talvez  em  nossos  relacionamentos  seja  onde  mais 
comumente percamos a plenitude de Deus. Os pecados 
de  relacionamentos  geralmente  caem  em  cinco  áreas 
principais;  em  cada  uma  delas  você  necessita  tomar 
ações  específicas  de  arrependimento.  Mas  não  se 
preocupe, a graça de Deus capacitará você para isso!

1) Você pode-se lembrar de pessoas que possa ter 
ofendido ou machucado de alguma maneira?

Em Mateus 5:23-24, Jesus foi  enfático a respeito da 
importância  de  "acertar  os  ponteiros"  com  aqueles  a 
quem  temos  ofendido.  Portanto,  se  você  estiver 
apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de  
que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali,  
diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão; 
depois volte e apresente sua oferta.

Em  outras  palavras,  Cristo  estava  dizendo,  "Não  se 
aproxime de Deus até que você tenha acertado tudo com 
aqueles a quem ofendeu!" Amigo, eu não estou dizendo 
que  isto  seja  fácil,  mas  Cristo  claramente  diz  que  é 
absolutamente necessário. Muitos cristãos não têm poder 
porque  ignoram esta  ordem fundamental.  Gaste  algum 
tempo  considerando  aqueles  a  quem  você  pode  ter 
ofendido.  Quando  Deus  lhe  revelar  pessoas  que  você 
ofendeu ou feriu, decida ir até elas e lhes peça perdão.  
Porém, não vá tentando defender-se ou para recomeçar a 
batalha.  Simplesmente vá em humildade e amor.  Além 
disso, não pense que você falhou se eles se recusarem a 
lhe perdoar. Sua responsabilidade é fazer sua parte em 
humildade e amor, a maneira como eles responderem é 



problema deles.

Ocorrem  tremendos  milagres  nas  famílias  quando 
alguém se humilha e pede perdão por algo de errado que 
tenha feito.  Avivamentos poderosos ocorrem em igrejas 
inteiras  quando um ou dois irmãos realmente acertam 
suas  diferenças.  Nós  precisamos  entender  que  as 
picuinhas  entre  cristãos  podem  facilmente  apagar  o 
Espírito de Deus em toda a igreja! Amigo, o Espírito Santo 
é  muito  sensível  e  você  precisa  levar  seus 
relacionamentos a sério.

2)  Você  está  amargurado  ou  guardando 
ressentimentos contra pessoas que lhe ofenderam?

Em  Mateus  6:14-15,  Jesus  fez  uma  afirmação  de 
enorme importância.  Pois se perdoarem as ofensas uns 
dos outros, o Pai celestial também lhes perdoará. Mas se 
não perdoarem uns aos outros,  o  Pai celestial  não lhes 
perdoará as ofensas.

Muitas orações não passam do teto porque você está 
guardando  ressentimento  c  amargura  contra  outras 
pessoas. Na verdade, Jesus diz que devemos perdoar as 
pessoas  de  coração.  Em  Mateus  18:35,  lemos:  Assim 
também lhes fará meu Pai celestial, se cada um de vocês 
não perdoar de coração a seu irmão. E comum as pessoas 
dizerem que perdoaram alguém, quando em seu coração 
não  o  fizeram.  Muitas  pessoas  guardam  secretamente 
amargura contra amigos ou familiares. Em outros casos, 
pode  ser  contra  estranhos que lhes  fizeram mal.  Hoje 
especialmente,  os  crentes  necessitam  estar  atentos  se 
estão guardando rancor contra maus políticos, ativistas 
sociais  e  artistas  que  atacam  nossos  valores.  Não  há 
dúvida de que nós devemos ficar firmes na verdade, em 
nossos  valores,  mas  nunca  devemos  alimentar  ódio 
contra aqueles que nos atacam. Nunca devemos cessar 
de odiar o pecado, mas devemos sempre amar o pecador. 
Peça a Deus que sonde o seu coração e revele qualquer 



forma  de  amargura  ou  falta  de  perdão.  É  possível 
guardarmos  uma  amargura  secreta  contra  Deus  em 
nosso coração. Algumas pessoas se ressentem do fato de 
Deus ter permitido alguma tragédia pessoal ou não ter 
respondido  a  uma  oração  urgente.  Outros  guardam 
rancor  por  Deus  abençoar  outras  pessoas  de  uma 
maneira que não os tem abençoado. Muitos cristãos têm 
esfriado  em  seu  serviço  e  adoração  porque  estão 
decepcionados ou feridos.

Perguntas para Reflexão:

Há alguma situação ou pessoa contra a qual você está 
guardando amargura ou ressentimento,  por menor que 
seja? Você secretamente tem-se ressentido de Deus por 
causa de alguma situação dolorosa que ele permitiu em 
sua vida? Você tem esfriado no seu relacionamento com 
Deus porque Ele o desapontou de alguma maneira? Seja 
honesto  consigo  mesmo  e  confesse  totalmente  estes 
pecados. E lembre-se, o perdão é uma  escolha,  não um 
sentimento. Se você escolher perdoar, Deus mudará seus 
sentimentos.

3)  Você está  envolvido em algum relacionamento 
inadequado?

Um  relacionamento  impróprio  vai  desde  adultério  e 
fornicação  até  simplesmente  estar  inadequadamente 
próximo de  alguém.  Por  exemplo,  alguém muito  jovem 
pode estar emocionalmente envolvido com alguém muito 
mais  velho  ou  vice-versa.  Um  esposo  pode  estar 
emocionalmente muito próximo de uma amiga ou colega 
de  trabalho.  Uma  esposa  pode  estar  emocionalmente 
muito  envolvida  com  um  amigo  ou  companheiro  de 
trabalho.  Cônjuges  podem estar  compartilhando coisas 
com outras pessoas que deveriam ser partilhadas apenas 
entre  eles.  Esposos  podem estar  gastando mais  tempo 



com  amigos  e  negligenciando  seu  relacionamento 
conjugal. Pais podem estar muito envolvidos na vida de 
seus  filhos  casados  ou  filhos  casados  serem  muito 
dependentes  dos  pais.  Você  pode  estar  envolvido  com 
alguém e embora diga, "somos só amigos", você sabe que 
é  mais  do  que  amizade...  Não  tente  racionalizar  ou 
defender  um  relacionamento  que  você  sabe  que  é 
inadequado.  Isto  inevitavelmente  abrirá  a  porta  para 
Satanás e o conduzirá a uma escravidão cada vez maior.

Relacionamentos  inadequados  envolvem  muito  mais 
coisas  além  da  imoralidade  sexual.  Porque  é  fácil 
racionalizar, este pecado tem prevalecido entre cristãos. 
É solo de onde frequentemente brotam o adultério  e a 
fornicação.  Peça  a  Deus  que  lhe  revele  qualquer 
relacionamento  que  seja  impróprio  ou  esteja 
desequilibrado. É vital que você pare agora, antes que a 
situação  piore.  Seja  honesto  com  Deus  e  com  você 
mesmo. E não se desespere, Deus lhe dará a força para 
mudar!

4)  Você  tem  negligenciado  uma  participação 
significativa na vida de sua igreja - cultos regulares, 
comunhão com os irmãos e serviço cristão?

De acordo com Hebreus 10:25, é pecado negligenciar a 
comunhão e os cultos regulares com o corpo de Cristo. 
Não  deixemos  de  reunir-nos  como  igreja,  segundo  o  
costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos 
outros, ainda mais quando vocês vêem que se aproxima o 
Dia.

Deus  enfatiza  a  importância  de  ficarmos  fortemente 
ligados  ao  corpo  local  de  crentes.  De  acordo  com  1 
Coríntios  12:12-14,  todos  os  crentes  devem  estar  em 
comunhão genuína e num relacionamento próximo com 
uma congregação local. Deus não pretende que ninguém 
seja  um  ermitão  ou  um  solitário!  Em  nossos  dias  de 
individualismo  egoísta,  muita  gente  quer  participar  de 



uma igreja grande para ficar perdido na multidão.8 Eles 
vêm,  recebem  bênçãos,  mas  voltam  para  casa  sem 
comunhão real ou proximidade com outros crentes (e é 
exata-mente o que eles querem!). Este modelo não é de 
maneira  alguma  bíblico,  mas  sim  inerentemente 
egocêntrico.

Outros  ainda  procuram  uma  igreja  que  os  abençoe 
sem se perguntar como eles podem retribuir  ou servir. 
Muitas  pessoas  egoisticamente  buscam  uma  igreja  da 
mesma  forma  como  escolhem  uma  academia  de 
ginástica.  Eles  querem  a  que  lhes  dê  os  maiores 
benefícios com menor custo. Igrejas localizadas em áreas 
em  crescimento,  normalmente  tem  gente  "saindo  pelo 
ladrão", enquanto as igrejas situadas em áreas difíceis, 
onde o ministério é tão necessário, frequentemente estão 
desesperadas  com  a  falta  de  cristãos  que  queiram 
trabalhar. Hoje, parece que a maioria quer se sentar e ser 
servido,  mas  poucos  querem  se  levantar  e  servir.  Ao 
procurarmos uma igreja, nossa oração não deve ser, "O 
que esta igreja pode fazer por mim?" mas ao contrário, "O 
que eu posso fazer por esta igreja?"  E pecado não estar 
envolvido e constantemente servindo e adorando a Deus 
através  de  uma igreja local.  Obviamente,  este  princípio 
não se aplica aos que estão impossibilitados (doentes e 
idosos).  Também  constituem  uma  exceção,  os  que 
realizam ministérios itinerantes. (Porém, eles devem, sem 
dúvida alguma, ser membros de alguma igreja!) Um outro 
tipo  comum de  pecado  é  ficar  "pulando"  de  igreja  em 
igreja.  Isto  faz  com  que  algumas  pessoas  se  tornem 
visitantes  permanentes  e  nunca  desenvolvam  uma 
comunhão  bíblica  profunda  com  outros  crentes.  Eles 
também evitam a responsabilidade pessoal e espiritual de 
servir  para o  bem da igreja  de Cristo.  Como resultado 
disto,  eles não crescem espiritualmente,  nem estão em 
verdadeira  comunhão  com  Deus.  Satanás 
frequentemente engana este tipo de gente fazendo-os crer 
que  de  alguma  maneira  eles  estão  cumprindo  suas 



responsabilidades  para  com o  corpo  de  Cristo.  Peça  a 
Deus que sonde sua vida e revele maneiras como você 
tem negligenciado a  comunhão consistente  e  o  serviço 
substancial na igreja de Cristo local.

Perguntas para Reflexão:

Você é mais um espectador do que um participante na 
obra  de  Deus?  Você  consistentemente  recebe,  mas 
raramente doa? Você se tornou um visitante permanente 
que parece nunca se entrosar e servir a Deus? Amigo, se 
você  quer  "acertar  os  ponteiros  com Deus",  você  deve 
afiliar-se a uma igreja e se dispor a trabalhar na obra! 
Decida agora obedecer a Deus imediatamente através de 
um compromisso sério com uma igreja local.

5) Seus relacionamentos familiares estão de acordo 
com a Palavra de Deus?

A falta de relacionamentos adequados entre familiares 
e entre irmãos na igreja é um dos motivos de falta da 
plenitude do Espírito e do poder de Deus.  Ninguém que 
esteja mal com os outros pode realmente estar bem com 
Deus.  O texto  seguinte  revela  os  princípios  básicos de 
Deus para maridos, esposas e filhos.

Palavras especiais de Deus para esposos e pais:

Efésios 5:23 - Pois o mando é o cabeça da mulher,  
como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu 
corpo, do qual ele é o Salvador.

Este verso nos mostra que Deus chama o marido a ser 
o cabeça (líder) espiritual do lar. Ele é o responsável por 
nutrir  e  dar  a  direção  espiritual  à  sua  família.  Todo 
marido e pai tem uma responsabilidade especial diante 



de Deus e de sua família.

Efésios 5:25 - Maridos, amem cada um a sua mulher,  
assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por  
ela.

Ao marido é ordenado que ame a sua esposa com um 
amor  poderoso  e  sacrificial.  Ele  literalmente  deve 
sacrificar-se para suprir as necessidades dela. Ele deve 
dar-se para suprir as necessidades físicas, espirituais e 
emocionais  de  sua  esposa.  De  todas  as  maneiras,  ele 
deve  colocar  as  necessidades  e  o  bem-estar  de  sua 
esposa acima dos seus.

1 Pedro 3:7a - Do mesmo modo vocês, maridos, sejam 
sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas 
com honra, como parte mais frágil.

O  marido  deve  ser  muito  cuidadoso  e  sensível  às 
necessidades  de  sua  esposa.  Um  marido  com  atitude 
relapsa, insensível para com a sua esposa vai ter suas 
orações  interrompidas  (1  Pedro  5:7  a).  Um  esposo 
temente a Deus literalmente estuda cada necessidade e 
desejos peculiares  de  sua esposa.  Nestas  necessidades 
estão  incluídas  as  físicas,  emocionais,  mentais, 
financeiras e espirituais.

Efésios  6:4  -  Pais,  não  irritem  seus  filhos;  antes 
criem-nos  segundo  a  instrução  e  o  conselho  do 
Senhor.

Ao pai é ordenado que se relacione com seus filhos, 
dando-lhes direção espiritual em amor, não com raiva ou 
ira.  A  disciplina  deve  ser  aplicada  com consistência  e 



amor.  A  grande  prioridade  do  pai  é  nutrir  e  treinar 
espiritualmente  a  sua  família.  É  claro  que  prover 
financeiramente  é  importante,  mas  de  longe  esta  é  a 
principal responsabilidade do pai.

Perguntas para Reflexão:

Esposo, você tem tomado para si a responsabilidade de 
liderar sua família em momentos devocionais e oração? 
Você  tem  criado  uma  atmosfera  de  crescimento  e 
treinamento  espiritual  em  sua  casa?  Você  coloca  as 
necessidades e desejos de sua esposa adiante dos seus? 
Você  procura  entender  e  suprir  as  necessidades 
emocionais  peculiares  de  sua  esposa?  Você  já  tomou 
conhecimento  c  usou  os  excelentes  materiais  sobre 
relacionamento  conjugal  (livros,  vídeos)  que  estão 
disponíveis? Você está usando com sabedoria os recursos 
financeiros  para  segurança  de  sua  família?  Você  está 
liderando seus filhos no seu crescimento e treinamento 
espiritual? Você disciplina seus filhos com consistência e 
amor?  Você  conversa  frequentemente  com  seus  filhos 
sobre  valores  espirituais?  (Só  um  breve  momento 
devocional diário não pode substituir o valor de uma boa 
e freqüente conversa com seus filhos sobre as questões 
do dia-a-dia.)

Marido,  não  se  desespere!  Se  você  honestamente 
confessar suas falhas, Deus lhe dará sua graça poderosa 
para mudar. Hoje, há muitos recursos e bons livros para 
ajudá-lo. Não se sinta assoberbado, mesmo que se sinta 
inepto. Deus abençoará cada pequeno passo na direção 
de tomar suas responsabilidades espirituais. Você poderá 
ver um milagre acontecer em sua família!

A Palavra especial de Deus para as esposas:



Efésios 5:24,33b -Assim como a igreja está sujeita a 
Cristo, também as mulheres estejam sujeitas a seus 
maridos...e  a  mulher  trate seu  mando  com todo  o  
respeito.

A submissão ou sujeição da mulher não quer dizer que 
seu  marido  pode  tratá-la  com  aspereza  ou  ficar 
mandando nela.  Eles são parceiros iguais na graça de 
Cristo. A submissão dela deve ser em amor e por vontade 
própria, como é vista no relacionamento de Cristo com a 
igreja.  Assim uma esposa segundo o coração de  Deus 
exibe um belo espírito de humildade, amor e honra em 
relação ao seu esposo. Ela deve ler um espírito dócil e 
tranqüilo.

1 Pedro 3:3-4 -A beleza de vocês não deve estar nos 
enfeites exteriores, como cabelos trançados e jóias de 
ouro  ou  roupas  finas.  Ao  contrário,  esteja no  seu 
interior,  que  não  perece,  beleza  demonstrada num 
espírito dócil e tranqüilo, o que é de grande valor para 
Deus.

Perguntas para Reflexão:

Esposa você já tratou seu marido com desrespeito e 
desonra?  Você  frequentemente  aponta  seus  erros  e 
fraquezas?  Você  pacientemente  perdoa  e  o  trata 
bondosamente apesar de suas falhas? Você ignora seus 
desejos  e  necessidades?  Você anda se  descuidando de 
sua  aparência  e  saúde?  Você  demonstra  um  espírito 
rebelde para com ele? Você tem feito de tudo para ter 
uma atitude  segundo  o  modelo  que  Deus  nos  dá  nas 
Escrituras? Você tem uma atitude de amor e gratidão ou 
de reclamação e raiva?

A melhor maneira de ver  Deus mudar seu marido é 
colocar-se no modelo que Deus tem para uma esposa 



piedosa. Esposas, não desistam de seus maridos, nem 
de  vocês  mesmas.  Não  dêem  desculpas  como,  "Eu 
simplesmente  não  tenho  uma  personalidade  dócil  e 
tranqüila." Se você sinceramente se render ao modelo 
de Deus, você vai  ver um milagre acontecer em sua 
casa!

Palavra especial de Deus para os pais:

Mateus 18:6 -Mas se alguém fizer tropeçar um destes 
pequeninos que crêem em mim, melhor seria amarrar  
uma pedra de moinho no pescoço  e  se afogar  nas 
profundezas do mar.

Porque os filhos são tremendamente perceptivos, eles 
normalmente captam mais daquilo que os pais fazem do 
que daquilo que eles dizem. Muitas vezes, sem perceber, 
os pais estão passando valores e hábitos que podem ter 
efeitos  trágicos  no  desenvolvimento  de  seus  filhos. 
Ensinar o menino no caminho em que deve andar é mais 
ser  um  exemplo  diário  do  que  ocasionalmente 
compartilhar ensinos religiosos.

Perguntas para Reflexão:

Pai/mãe,  você  demonstra  alegria  e  entusiasmo  ao 
:adorar a Deus? Você expressa amor pela igreja de Cristo 
de  forma  consistente  ou  uma  atitude  negativa  de 
murmuração? Se os seus filhos estão expressando uma 
atitude negativa para com Deus e Sua igreja, você pode 
precisar olhar cuidadosamente as atitudes que você está 
demonstrando diante deles.

Pais,  vocês  se  comunicam  amorosamente  e 
consistentemente  um  com  o  outro?  Vocês 
frequentemente  gastam  tempo  conversando  com  seus 



filhos?  Vocês  realmente  ouvem  quando  os  seus  filhos 
falam? Vocês respondem com amor e entendimento ou 
ficam  bravos  rapidamente?  Se  seus  filhos  estão 
afastando-se, escapulindo de vocês, peçam a Deus que 
lhes revele de que formas vocês contribuíram para isto.

Pais, vocês estão demonstrando pureza moral no seu 
falar? Vocês têm demonstrado santidade pelas coisas a 
que assistem ou lêem? Vocês têm comunicado de forma 
consistente  os  padrões  de  Deus  acerca  do  sexo  e  do 
casamento  aos  seus  filhos?  Vocês  se  comunicam com 
eles  de  forma  a  revelarem  seu  entendimento  de  suas 
tentações c lutas? Vocês têm sido amorosos e acessíveis? 
Se  seus  filhos  estão  se  voltando  para  a  imoralidade, 
peçam  a  Deus  que  lhes  mostre  a  necessidade  de 
examinarem  seus  exemplos?  Se  eles  não  falam  com 
vocês, perguntem a Deus se vocês contribuíram para que 
esta barreira se formasse.

Pais,  vocês  estão  dando  exemplo  em  termos  de 
honestidade e respeito aos outros? Vocês andam acima 
do limite de velocidade e trapaceiam no pagamento de 
impostos?  Vocês  têm  desenvolvido  a  habilidade  de 
prontamente  admitir  seus  próprios  pecados  e  erros? 
Vocês  admitem  logo  os  seus  pecados  ou  tentam  se 
desculpar?  Se  os  seus  filhos  estão  demonstrando ten-
dências para mentir e enganar os outros, vocês devem 
examinar profundamente seus próprios exemplos.

Não estou sugerindo que os problemas dos filhos são 
automaticamente  resultado  de  erro  dos  pais.  Satanás 
frequentemente joga uma falsa culpa sobre os pais. Nós 
como  pais  devemos,  entretanto,  entender  o  tremendo 
poder de nosso exemplo. Que Deus nos dê a honestidade 
de confessar  maneiras  como temos prejudicado nossos 
filhos através de atitudes e exemplos.

Em muitos casos, os pais precisam pedir perdão aos 
seus  filhos,  independente  da  idade  dos  filhos.  Tal 
honestidade  terá  um  tremendo  efeito  restaurador, 



curador,  cm relacionamentos  desgastados  entre  pais  e 
filhos.  Algumas das perguntas  acima foram tiradas do 
livro, "A Christian Parent's Checklist" de Sheila Jones (E-
mail: SJones@aol.com).

Uma  palavra  especial  de  Deus  para  crianças  e 
adolescentes:

Efésios  6:1-3  -  Filhos,  obedeçam  a  seus  pais  no 
Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe -  
este é o primeiro mandamento com promessa - para 
que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a 
terra.

A lei do Velho Testamento pronuncia severa punição 
sobre  filhos  que  maldizem  e  desonram  seus  pais.  Os 
filhos  modernos  precisam  reaprender  a  importância 
extrema de honrar seus pais. A sociedade corrompida e 
ímpia  de  hoje  reverteu  completamente  o  princípio  de 
honrar os pais.

Questões para Reflexão:

Crianças ou adolescentes, vocês desobedecem a seus 
pais?  Vocês  frequentemente  ignoram  suas  instruções? 
Vocês têm tratado seus pais com desrespeito ou raiva? 
Desrespeito aos pais é pecado diante de Deus. Jovens, 
vocês  não  podem  estar  bem  com  Deus  se  estão 
desrespeitando seus pais.

Como adultos, nós também devemos nos perguntar se 
estamos tratando com respeito nossos pais idosos.  Vocês 
têm deixado de telefonar e visitar seus pais? Vocês estão 
negligenciando seu pai e sua mãe não lhes dando tempo 
e  atenção  de  forma  consistente?  Vocês  os  estão 
negligenciando financeira ou emocionalmente? Vocês têm 
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falhado  em ajudá-los  em suas  tarefas  domésticas?  Há 
entre  vocês  coisas  mal  resolvidas  (palavras  duras  ou 
sentimentos  negativos)?  Vocês  têm  realmente  buscado 
acertar  suas  diferenças  com eles?  Lembrem-se  de  que 
ninguém que  maltrata  ou negligencia  um pai  ou  uma 
mãe pode estar bem diante de Deus!

Reflexão Pessoal Sobre Pecados nos 
Relacionamentos

1. Volte e revise as Escrituras através das quais Deus lhe 
falou.  Que  relacionamentos  precisam  mudar?  Que 
mudanças  você  está  preparado  para  fazer?  Faça  uma 
lista das necessidades específicas abaixo.

2.  Como  pecados  nos  relacionamentos  afetam  seu 
caminhar com Deus? Como eles afetam sua família? Sua 
igreja? Seja específico.

3.  Em  que  textos  das  Escrituras  você  se  apóia  para 
encontrar vitória em Deus? Escreva alguns abaixo.

4. Que mudanças específicas você está preparado para 
fazer  em  seus  relacionamentos?  Escreva  abaixo  os 
primeiros passos.



QUINTA CATEGORIA

PECADOS DE AÇÃO

Transgressão é qualquer ato em que se quebra a lei de 
Deus  ou  fazer  alguma  coisa  que  Deus  proíbe.  Estes 
pecados  são  conhecidos  como  "pecados  de  ação".  Os 
textos  seguintes  descrevem  áreas  comuns  de 
transgressão. Em oração considere cada um.

Efésios 5:5 - Porque vocês podem estar certos disto: 
nenhum  imoral,  ou  impuro,  ou  ganancioso,  que  é 
idólatra, tem herança no Reino de Cristo e de Deus.

Efésios  5:12  -  Porque  aquilo  que  eles  fazem  em 
oculto, até mencionar é vergonhoso.

Questões para Reflexão:

Você cometeu alguma forma de imoralidade, impureza 
ou  perversão  sexual?  Você  assiste  a  programas  de 
televisão  ou  filmes  que  mostram  cenas  imorais  ou 
violentas? Você se desculpa dizendo: "Mas, não há nada 
mais  para  assistir"?  Você  se  veste  de  forma  a  incitar 
pensamentos impuros no sexo oposto? Você tem o hábito 
de ler coisas maliciosas ou impuras? Você tem o hábito 
de  assistir  a  shows  imorais  onde  piadas  sujas  e 
pervertidas são o tema principal? Você sustenta o veneno 
de  Hollywood  indo  assistir  a  filmes  inadequados  ou 
comprando vídeos?

De acordo com as Escrituras, ninguém que faz estas 
coisas pode realmente estar bem diante de Deus. Nossa 
sociedade está muito depravada e muitos crentes têm-se 
condicionado  a  aceitar  imundícia  como  entretenimento. 



Deus é infinitamente santo. Se você conhece seu glorioso 
poder  e  bênção,  você  deve  rejeitar  filmes,  revistas  e 
entretenimentos  pecaminosos.  Devemos  compreender 
que  muitos  dos  programas  apresentados  nos  horários 
nobres  hoje  seriam censurados  há  alguns  anos  atrás. 
Porém, os padrões de Deus não mudaram em nada! E os 
nossos também r\ão deveriam.

1  Coríntios  3:16-17  -  Vocês  não  sabem  que  são 
santuário  de  Deus e  que o  Espírito  de  Deus habita em 
vocês?  Se  alguém  destruir  o  santuário  de  Deus,  Deus 
destruirá;  pois  o  santuário  de  Deus,  que  são  vocês,  é 
sagrado.

Nosso corpo é o templo do Espírito Santo e deve ser 
espiritualmente santo e estar fisicamente em forma para 
ser  usado  no  reino  de  Deus.  Temos  que  exercer  o 
autocontrole  sobre  nossos  apetites  carnais.  Comer 
demais ou fazer dietas prejudiciais à saúde são pecados, 
tanto quanto fumar ou beber. Também temos que evitar 
qualquer  forma  de  imoralidade  sexual.  Se  Deus  lhe 
mostrar algum pecado, confesse-o e não se desculpe nem 
racionalize.

Deus o abençoará sobremaneira pelo seu esforço para 
lhe  entregar  um vaso  saudável,  santo,  preparado  para 
seus  propósitos  santos.  O  jejum  dirigido  por  Deus  é 
bíblico e muito proveitoso como uma disciplina espiritual. 
Alguns  crentes  usam  o  jejum  regular  para  ajudar  a 
quebrar o hábito pecaminoso de comer demais. Quando 
obedecemos  às  leis  espirituais  e  físicas  de  Deus,  nos 
resguardamos  de  muitos  problemas  espirituais, 
emocionais e físicos que causam dor para muitos.

Questões para Reflexão:

Você tem abusado de seu corpo através de qualquer 
forma de  imoralidade  ou excesso?  Você  peca  contra  o 
templo do Espírito de Deus através de hábitos como o 



uso do álcool, do fumo ou pela gula? O uso de algum tipo 
de droga faz parte de sua vida? A comida o escravizou de 
tal  forma  que  você  evita  o  jejum  dando  muitas 
desculpas?

Êxodo 20:2-3 -Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou 
da terra do Egito, da terra da escravidão. Não terás 
outros deuses além de mim.

Mateus 6:24 -Ninguém pode servir a dois senhores; 
pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um 
e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus 
e ao Dinheiro.

Embora  muitos  não  se  considerem idólatras  porque 
não  se  curvam diante  de  imagens,  estão  cometendo  o 
pecado da idolatria quando colocam alguém ou alguma 
coisa no lugar que pertence a Deus.

Perguntas para Reflexão:

Você  transgrediu  o  primeiro  mandamento  de  Deus 
colocando outras coisas no lugar de Deus? Pessoas ou 
coisas têm atrapalhado sua adoração e serviço a Deus? 
Você adora e serve a Deus somente depois  que fez  as 
outras coisas? O seu trabalho e o seu dinheiro têm-se 
tornado seu deus? Você vota em políticos sem princípios 
cristãos só porque eles são do seu partido? Se você faz 
isto,  então você realmente  colocou a  política  acima de 
Deus e das Escrituras. Qualquer uma das práticas acima 
é pura idolatria.

Você gasta mais tempo se distraindo na Internet ou na 
televisão do que lendo a Bíblia e orando? Você coloca sua 
família acima de Deus? (A melhor maneira de perder a 
família  é  colocá-la  acima  de  Deus.)  Você  tem alguma 



atividade recreativa ou hobby que você dá mais valor e 
tempo do que o serviço ao Senhor? Se todos os membros 
de sua igreja  seguissem seu exemplo  de  serviço,  quão 
forte seria o ministério de sua igreja? Como seriam os 
cultos de sua igreja se todos tivessem a sua assiduidade? 
Haveria grupos de oração ou de evangelismo? Quem ou o 
que  tem  realmente  o  primeiro  lugar  em  sua  vida? 
Confesse e abandone estes hábitos que permitiram que 
outras coisas estivessem acima de Deus. Creia que Ele 
pode lhe dar um coração adorador genuíno.

Malaquias 3:8-10 -Pode um homem roubar de Deus? 
Contudo  vocês  estão  me  roubando.  E  ainda 
perguntam: 'Como é que te roubamos?"Nos dízimos e 
nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição 
porque estão me roubando. Tragam o dizimo todo ao 
depósito do templo, para que haja alimento em minha 
casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exérci-
tos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e  
derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão 
onde guardá-las.

Deus mandou que todos os Seus filhos dessem dízimos 
e  ofertas.  Não  entregar  o  dízimo  é  roubo  e  idolatria 
espiritual.  Por causa de sua desobediência gritante  na 
área  financeira,  muitos  crentes  não  estão  cheios  do 
Espírito  Santo  e  se  privam  das  bênçãos  de  Deus. 
Recusar-se a entregar o dízimo é colocar o dinheiro e as 
coisas materiais acima de Deus, e, nada mais é do que 
um crime contra Aquele que nos dá tudo.

É perturbador notar como muitos crentes gastam seu 
dinheiro  para  atender  a  caprichos  do  mundo  como 
roupas de marca e entretenimento, mas não devolvem os 
dez por cento para Aquele que é o doador de toda a vida. 
O que isto diz acerca de suas prioridades? O que isto diz 
a respeito de nosso temor e reverência a Deus?



Perguntas para Reflexão:

Você tem sido honesto dando de seu tempo e de seus 
talentos a Deus? Você tem sido honesto no cálculo de 
seu dízimo ou você tem dado o dízimo do resto ao invés 
de dar dos "primeiros frutos" (do bruto) de sua renda? 
Você dá a Deus do que lhe sobra depois de pagar todas 
as contas?

Jesus não pode ser o Senhor de sua vida se Ele não é o 
Senhor  de  suas  finanças.  Você  tem  calculado  o  seu 
dízimo certinho, até os centavos, mas é difícil para você 
contribuir  com qualquer  outro  tipo  de  oferta  além  do 
dízimo? Você estaria disposto a dar mais do que o dízimo 
se  Deus  assim  lhe  mostrasse?  Afinal,  o  dízimo  é  o 
mínimo que Deus  requer.  Como não podemos dar com 
alegria muito mais do que o mínimo?

Cristãos  cheios  do  Espírito  dão  com  alegria, 
generosamente  e  sacrificialmente.  Crentes  carnais 
colocam o dinheiro e as coisas materiais acima de Deus. 
Se  Deus  está  mostrando  a  você  pecado  em  sua  vida 
financeira, obedeça a Ele agora mesmo! Amigo, você vai 
descobrir que não pode dar demais a Deus, pois Ele lhe 
dará  muito  mais  do  que  você  poderia  Lhe  dar  (Lucas 
6:38)!

Provérbios  13;  11  -O  dinheiro  ganho  com 
desonestidade  diminuirá,  mas  quem  o  ajunta aos 
poucos terá cada vez mais.

A  Palavra  de  Deus  fornece  princípios  claros  com 
relação ao uso do dinheiro.  Em Provérbios,  nós vemos 
Deus  honrando  o  trabalho  árduo  e  a  sabedoria  no 
emprego  do  dinheiro.  Os  crentes  devem  trabalhar 
honestamente e fazer investimentos sábios e seguros. É 
claro  que  o  jogo  é  totalmente  contrário  à  vontade  de 



Deus!  Temos que confiar em Deus e não nos arriscar. 
Jogar ou ficar rico rapidamente através de "esquemas" é 
exatamente o oposto das leis de Deus sobre finanças.

O jogo tem-se expandido muito nos últimos anos, não 
só  na  América  do  Norte.9 Através  da  tecnologia,  a 
sociedade está sendo cada vez mais saturada com novas 
formas desta doença espiritual. Alguns políticos, por sua 
vez,  têm  facilitado  este  processo  porque  colocam  o 
dinheiro acima de tudo o que é bíblico e certo. Que fique 
bem  claro  -  crentes  não  devem  estar  envolvidos  com 
forma alguma de jogo!

Perguntas para Reflexão:

Se o jogo é um bom investimento pessoal, por que os 
cassinos  estão  ficando  ricos?  Se  jogar  é  uma  prática 
saudável,  por  que  milhares  de  pessoas estão  presas  a 
esse vício? Se o jogo é uma coisa boa, por que ocorrem 
muitas  falências  onde o  jogo  se  enraíza?  1 Você já  foi 
enganado pelo pensamento de que o jogo é uma diversão 
inofensiva?  Lembre-se  amigo,  o  seu  dinheiro  não  é 
propriamente seu, mas de Deus. Se você se envolveu em 
qualquer  tipo  de  jogo,  confesse  imediatamente  e 
abandone esse sério mau uso do dinheiro de Deus.

Levítico  19:31  -Não  recorram  aos  médiuns,  nem 
busquem a quem consulta espíritos, pois, vocês serão 
contaminados por eles. Eu sou o SENHOR, o Deus de 
vocês.

A Bíblia não deixa dúvida de que Deus abomina o uso 
de feitiçarias, astrologia e de médiuns espirituais. Porém, 
hoje, temos testemunhado uma explosão mundial de tal 
iniqüidade." Nos últimos anos houve um crescimento sem 
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precedentes de astrólogos e médiuns e muitas de suas 
atividades estão sob o movimento geral chamado "nova 
era".  Embora se denomine  nova,  não há nada de novo 
sobre  este  movimento.  Nada  mais  é  do  que  velhas 
práticas  de  ocultismo.1 Tragicamente,  alguns  crentes 
começaram  a  "brincar"  com algo  que  consideram  ino-
fensivamente divertido ou que os ajuda a crescer. A Nova 
Era  endeusa  o  homem  e  muitos  livros  de  auto-ajuda 
contêm elementos  significativos  de  tal  filosofia.  Para  o 
crente, tais práticas são nada mais nada menos do que 
adultério espiritual.

Quando  consultamos  a  direção  das  estrelas  ou  dos 
videntes, nós rejeitamos a direção de Deus e nos abrimos 
à  direta  influência  de  Satanás.  Deus  disse  claramente 
como  deveríamos  proceder  para  receber  sua  direção. 
Devemos  buscar  sua  face  através  do  estudo  bíblico 
pessoal  e  da  oração.  Falando  simples  e  diretamente, 
nenhum crente deve envolver-se com astrologia, cristais, 
médiuns ou outra forma qualquer de prática da nova era! 
Como pais, também devemos ter o cuidado de selecionar 
os  programas  a  que  nossos  filhos  assistem,  pois  há 
desenhos animados que estão recheados de conceitos da 
nova era, de ocultismo.

Perguntas para Reflexão:

Você consulta ou já consultou horóscopos, videntes ou 
outra  forma  qualquer  de  ocultismo  buscando  direção 
para sua vida? Você tem permitido que a filosofia da nova 
era entre em sua mente através da leitura de livros que 
exaltam mais  o  ser  humano do que a  Cristo?  Você lê 
materiais que promovem mais a exaltação de si mesmo 
do que a humilde rendição a Jesus Cristo? Você possui 
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17-19. " OLF;ORD, Stephen F. Heartrry for Revival. Memphis, Tenessee: F.MI Books, 1987, p. 
78.



livros  em sua casa que promovem o humanismo ou a 
filosofia da nova era? Você deixa seus filhos assistirem a 
programas que promovem as idéias da nova era?

Se  Deus  lhe  mostrou  algum  envolvimento  com 
ocultismo, nova era ou humanismo, confesse e renuncie 
estes  pecados.  Tome atitudes  específicas  para  remover 
estas influências de sua casa e de seu coração. Se não 
fizer isto, estará abrindo a porta de seu lar para ataques 
satânicos que atingirão a todos que lá vivem.

Apocalipse  2:14-15  -No  entanto,  tenho  contra  você 
algumas coisas: você tem aí pessoas que se apegam aos 
ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas 
contra  os  israelitas,  induzindo-os  a  comer  alimentos 
sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De 
igual  modo você tem também os que se apegaram aos 
ensinos dos nicolaitas.

No  contexto  desta  passagem,  temos  cristãos  que 
flexibilizaram suas crenças. Em nossa sociedade cada vez 
mais  sem  Deus,  tanto  igrejas  quanto  indivíduos, 
enfrentarão  uma  grande  pressão  para  comprometer-se 
com o diabo. E infelizmente, muitos estão cedendo. Para 
estarem "politicamente corretas", muitas igrejas e crentes 
estão  adotando  um estilo  de  vida  claramente  satânico 
segundo  a  Bíblia.  O  Espírito  de  Deus  não  poderá 
trabalhar  livremente  em crentes  e  igrejas  que  aceitam 
transigir a verdade de Deus.

Nas Escrituras, Deus mostra claramente os padrões do 
que é certo e do que é errado. Comprometer a verdade de 
Deus significa colocar as opiniões de homens acima da de 
Deus; o que prova um temor maior aos homens do que a 
Deus. Na essência a transigência é uma outra forma de 
idolatria espiritual.  Especialmente nos próximos tempos, 
os  crentes  vão  ser  severamente  testados  por  uma 
sociedade ainda mais perversa. Porém, este teste no final 
pode  ser  uma  das  melhores  coisas  que  nos  aconteça. 
Nunca devemos orar por um avivamento só para evitar 



sofrimento,  pois  nosso  objetivo  maior  deve  ser  a 
santidade, não a felicidade temporária.

Perguntas para Reflexão:

Você está preparado para defender a verdade de Deus 
não importa o quanto isto custe? Você racionaliza e se 
desculpa por rejeitar padrões bíblicos? Quando está sob 
pressão você deixa de lado as Escrituras e "vai  com a 
turma"?  Se  Deus  está  mostrando-lhe  este  pecado,  por 
favor, não se explique ou desculpe mais. Confesse o seu 
pecado e creia no poder sobrenatural de Deus para ficar 
firme e forte. Há uma recompensa incrível para aqueles 
que são perseguidos por amor à justiça (Mateus 5:10-
12). Lembre-se de que você nunca vai perder se defender 
a causa de Cristo e nunca vai ganhar se deixar-se levar 
pela multidão sem Deus.

Romanos  14:23  -  Mas  aquele  que  tem  dúvida  é 
condenado se comer, porque não come com fé; e tudo 
o que não provém da fé é pecado.

Esta passagem contém um princípio espiritual muitas 
vezes ignorado. Embora hoje não enfrentemos questões 
como  a  de  comer  carne  sacrificada  aos  ídolos,  nós 
enfrentamos um grande número de questões que podem 
violar  a  consciência.  De  acordo  com as  Escrituras,  se 
você fizer qualquer coisa sem a firme convicção de que é 
da vontade de Deus, está cometendo pecado. Uma outra 
maneira de dizer isto é: "Se você está envolvido em/com 
alguma coisa e não sente paz, é pecado". De fato, uma 
grande frase do avivamento galês era: "Irmão ou irmã, há 
alguma controvérsia entre você e Deus?"

Frequentemente,  nós  racionalizamos  e  trabalhamos 
para  nos  convencer  de  que  alguma  coisa  é  aceita  por 
Deus, porém, se não temos paz lá no fundo do coração, 



nós  sabemos  que  não  é!  Amigo,  se  você  ainda  está 
ignorando  a  voz  de  Deus,  você  não  pode  andar  na 
plenitude  do  Seu  Espírito.  Quando  você  resiste  ao 
Espírito de Deus, você entroniza sua carne e começa a 
operar  em sua  própria  força  humana,  ao  invés  de  no 
poder sobrenatural de Cristo. É precisamente por isso que 
muitos crentes estão espiritualmente cansados e com falta 
de  alegria.  Não  importa  o  quanto  você  tente,  você 
simplesmente não pode viver uma vida cristã vitoriosa no 
poder da carne (Romanos 7:18)!

Perguntas para Reflexão:

Há  alguma  coisa  em  sua  vida  que  você  tem  que 
trabalhar constantemente para se convencer de que está 
certa? Há alguma coisa a respeito da qual você não sente 
paz, mas ainda não fez nada para mudar?

Você não sente paz perfeita com relação à quantidade 
de tempo e energia que você está gastando com trabalho 
ou  lazer?  Com  ganho  financeiro?  Com  a  aparência 
pessoal? Com a opinião dos outros? Embora estas coisas 
não  sejam  tecnicamente  erradas,  você  sente  que  sua 
ênfase está errada?

O que Deus está trazendo à sua mente agora? Lá no 
fundo  do  seu  coração,  você  sabe  exatamente  o  que  é! 
Purifique-se com Deus e pare de tentar arrazoar com Sua 
voz. Por favor, pare de tentar convencer-se de que algo é 
certo quando você sabe que não é. Tome a cruz e morra 
para  si  mesmo.  Até  que  faça  isto,  você  não  poderá 
conhecer a plenitude da bênção de Deus. Porém, quando 
você fizer  isto,  descobrirá uma liberdade e uma vitória 
que nunca sonhou que fosse possível!

Reflexão Pessoal sobre Pecados de Ação

1. Volte e revise os textos bíblicos através dos quais Deus 



lhe falou. Que ações ou hábitos você precisa mudar? Seja 
específico e os anote abaixo.

2. Como estes pecados afetam seu relacionamento com 
Deus e com os outros?

3. Que promessas das Escrituras você pode usar para 
mudar estes padrões pecaminosos?

4. De que maneiras você está preparado para mudar seu 
comportamento?  Que  padrões  certos  substituirão  os 
errados?



SEXTA CATEGORIA

PECADOS DE OMISSÃO

Um pecado frequentemente ignorado é o de omissão. 
Tiago 4:17 fala sobre isto: Pensem nisto, pois: Quem sabe 
que  deve  fazer  o  bem e  não o  faz, comete pecado.  Em 
oração considere os seguintes pecados de omissão.

João  15:4-5  -  Permaneçam  em  mim,  e  eu 
permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto 
por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês 
também não podem dar fruto, se não permanecerem 
em mim. Eu sou a videira; vocês são os ramos. Se  
alguém permanecer  em mim e  eu  nele,  esse  dará 
muito fruto;  pois  sem mim vocês  não  podem fazer 
coisa alguma.

Há uma fórmula eficaz para permanecermos em Jesus: 
é o estudo diário da Bíblia e a oração relacional. Grave 
bem  isto:  é  impossível'viver  a  verdadeira  plenitude  e 
poder  do  Espírito  Santo  sem uma comunicação  diária 
íntima com Deus. Ao negligenciarmos este tempo diário 
com  Ele,  estaremos  impedindo  a  purificação  e  o 
crescimento  espiritual.  Tragicamente,  muitos  crentes 
modernos têm comprado a idéia (que não é bíblica) de 
que dois ou três minutos diários de devoção é tudo o que 
eles precisam.

Perguntas para Reflexão:

Você gasta um tempo significativo em oração e leitura 
bíblica diariamente (mais do que dois ou três minutos)? 
Como esperamos experimentar  uma adoração genuína, 
através da confissão, petições e sérias intercessões em 



somente dois ou três minutos por dia? Você tem estado 
ocupado demais para dar a Deus um tempo significativo? 
Lembre-se,  sua  força  espiritual  depende  da força  e  da 
qualidade  do  seu  tempo  com  Deus.  Você  deve  estar 
disposto a gastar um tempo significativo com Deus, pelo 
menos  30-45  minutos.  Você  tem  negligenciado 
permanecer  neste  relacionamento  íntimo  com  Deus? 
Confesse e abandone este pecado. O estudo bíblico e a 
oração são o cerne do seu relacionamento com Jesus.

Atos 1:8  -  Mas receberão poder  quando  o  Espírito 
Santo  descer  sobre  vocês,  e  serão  minhas 
testemunhas  em  Jerusalém,  em  toda  a  Judéia  e 
Samaria, e até os confins da terra.

Está fora de questão o fato de que Deus chamou todos 
os Seus filhos para serem testemunhas verbais em sua 
vida  diária!  Se  falharmos  em  testemunhar 
consistentemente,  nos  tornamos  responsáveis  pela 
condição de perdidos daqueles ao nosso redor. De acordo 
com as Escrituras, seu sangue estará sobre nossas mãos, 
seremos  culpados  por  sua  morte  (Ezequiel  3:18). 
Definitivamente, não é suficiente dizer: "Eu testemunho 
através da minha vida", tampouco, "Testemunhar não é 
meu dom espiritual."  Com tais  afirmações  estamos  na 
verdade dizendo que não estamos dispostos a suportar o 
menor  desconforto  que  seja,  para  falar  de  Jesus  aos 
outros. De acordo com 1 Pedro 3:15, cada crente deve ser 
capaz de apresentar o evangelho de forma clara.

Perguntas para Reflexão:

Você já fez uma lista de oração incluindo pessoas que 
você  encontra  quase  que  diariamente?  (Vendedores  de 
lojas, frentista que o atende no posto de gasolina, colegas 
de trabalho e/ou de escola, vizinhos, etc.) Você ora por 



eles regularmente? Você procura ser bondoso, simpático 
com  eles?  Você  fala  de  Cristo  para  eles?  Você  deixa 
folhetos nos lugares que você freqüenta? Envergonhar-se 
de Cristo é pecado contra Deus e o ficar em silêncio é um 
dos  nossos  maiores  erros  (Marcos  8:38).  Cada  crente 
deve  manter  uma  lista  de  pessoas  pelas  quais  ora 
regularmente por sua salvação. Todos os crentes devem 
orar e testemunhar para aqueles com quem tem alguma 
tipo de ligação (vizinhos, colegas, familiares, etc.).  Você 
deixou de se matricular em algum dos excelentes cursos 
de treinamento que temos hoje? Não há desculpa para 
qualquer crente não ser treinado para testemunhar. Se 
você  falhou  com  Deus  nisto,  confesse  este  pecado  e 
obedeça  a  Ele  tornando-se  um  intercessor  e  uma 
testemunha consistente.

Efésios 4:8 -Por isso é que foi dito: Quando ele subiu 
em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros,  
e deu dons aos homens.

Deus deu dons espirituais a cada crente e seus dons 
devem ser usados consistentemente no corpo de Cristo. 
Deus chama cada crente para servir-lhe e fazer Sua obra 
abundantemente. E uma desculpa pecaminosa dizer, "Eu 
não sei qual é o meu dom espiritual." Se você perguntar 
seriamente a Deus, Ele com certeza vai revelar-lhe. Hoje 
há  muitos  materiais  úteis  na  descoberta  dos  dons 
espirituais.  Você  está  realmente  desejoso  de  servir-lhe, 
há  listas  de  muitas  necessidades  imediatas  em  sua 
igreja. Em Lucas 14:15-25, vemos uma trágica história 
sobre  pessoas  dando  desculpas  para  não  aceitar  o 
convite de Deus.

Perguntas para Reflexão:

Você está sempre buscando maneiras de servir a Deus 



ou está contente em estar sentado e ser servido? Você dá 
desculpas por não estar servindo a Deus através de sua 
igreja?  Você  se  recusa  a  servir,  a  menos  que  sejam 
trabalhos que apareçam ou de muita importância? Você 
quer que todo mundo trabalhe enquanto você permanece 
como um espectador e recebe o ministério dos outros? 
Você  é  preguiçoso  e  irresponsável  com as  tarefas  que 
aceitou fazer? Você tem falhado em exercer o seu dom 
com toda a diligencia?

É triste, mas é verdade dizer que vinte por cento dos 
membros da igreja fazem oitenta por cento do trabalho e 
sustentam a obra financeiramente. Em qual porcentagem 
você  se  encontra?  Embora  haja  tempos  em  que  suas 
habilidades podem estar limitadas, você deve assegurar-
se de que não está ignorando o serviço a Deus dando 
desculpas (até os que estão presos ao leito podem servir 
no ministério de oração).

Deus lhe mostrou que você precisa descobrir e usar 
seus  dons  espirituais?  Você  tem  sido  preguiçoso 
espiritualmente?  Você  sente  que  deve  tomar-se  um 
membro produtivo na igreja de Cristo? Se você confessar 
seu pecado e  obedecer  a Cristo  se  envolvendo no Seu 
serviço, você vai descobrir uma nova e fenomenal alegria!

Romanos  6:14  -Pois  o  pecado  não  os  dominará, 
porque vocês não estão debaixo da Lei, mas debaixo 
da graça.

Hebreus 4:1 - Visto que nos foi deixada a promessa 
de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de 
vocês pense que falhou.

Deus nos prometeu vitória completa sobre os pecados 
e  fraquezas  que  nos  escravizam.  Porém,  tragicamente, 
muitos  crentes  vivem  ano  após  ano  escravizados  aos 



mesmos pecados e erros. Em muitos casos, estes crentes 
não querem realmente ser livres!

Perguntas para Reflexão:

Você  identificou  suas  fortalezas  espirituais  e  se 
apossou  da  vitória  completa  em  Deus?  Você  está 
determinado  a  vencer  os  pecados  que  continuam 
aflorando  ou  você  está  acomodado  a  eles?  Você  se 
desculpa de seu pecado dizendo que é uma fraqueza ou 
uma característica de sua personalidade? Satanás o tem 
enganando dizendo que você não pode libertar-se? Você 
tem  falhado  em  resistir  a  Satanás  até  obter  vitória 
completa?  Você  é  muito  complacente  e  preguiçoso 
espiritualmente para esforçar-se para obter a vitória?

Seja  raiva,  medo  ou  um  hábito  pecaminoso,  você 
precisa  estar  determinado  a  se  livrar  disto.  Confesse 
imediatamente o pecado da descrença e se determine a 
não aceitar nada menos do que a vitória completa que 
Cristo  conquistou  na  cruz  (João  8:34).  Embora  possa 
requerer  um  período  de  batalha  espiritual,  você 
experimentará vitória completa se persistir na fé!

Tiago 3:1 -Meus irmãos, não sejam muitos de vocês 
mestres, pois vocês sabem que nós que ensinamos, 
seremos julgados com maior rigor.

Pastores, professores e líderes receberam uma enorme 
responsabilidade diante  de  Deus:  guiar  Seu povo num 
sublime  e  santo  chamado.  Embora  seja  um  privilégio 
glorioso,  acompanha  uma  grande  possibilidade  de 
julgamento de Deus. É muito importante que pastores e 
professores  exercitem  seu  chamado  com  toda  a 
diligência,  integridade  e  santidade  pessoal.  Os  líderes 
ocupam,  de  fato,  um  padrão  mais  elevado  diante  de 
Deus.  A quem muito foi dado, muito será exigido.  (Lucas 



12:48b).

Como  líderes,  somos  objeto  de  todas  as  tentações 
típicas dos leigos e pela  virtude de nossa posição,  nós 
frequentemente  enfrentamos  batalhas  que  outros  não 
enfrentam. Por isso, é vital que os líderes busquem uma 
profunda  purificação  pessoal!  Ao  contrário,  seremos 
presas  fáceis  dos  pecados  espirituais  da  arrogância  e 
ambição. De algumas maneiras, tais pecados escravizam 
mais do que aquelas transgressões aparentes.

Perguntas para Pastores e Líderes:

Você  tem  relaxado  no  exercício  de  sua 
responsabilidade no serviço cristão? Você prega toda a 
mensagem de Deus ou se concentra numa pequena par-
te? Você prega com ousadia contra todo pecado ou tem-
se retraído por causa do temor aos homens? Você tem 
medo  de  pregar  contra  assuntos  controvertidos  como 
aborto, divórcio, homossexualismo? Você diligentemente 
estuda a  Palavra  de  Deus ou está  ficando preguiçoso? 
Você  está  fazendo  o  seu  melhor  ou está  começando a 
fazer tudo mais ou menos? Você tem alimentado alguma 
competição com outros pastores ou sentido ciúme deles? 
Você tem guardado alguma amargura ou ressentimento 
contra membros da igreja? Você se ressente por causa de 
seu baixo salário ou falta de reconhecimento?

Você pratica consistentemente o que prega ou ensina? 
Houve um tempo em que você era mais dedicado e zeloso 
do seu chamado? Você é constante e firme ou tende a ser 
inconsistente?  Você  é  flexível  ou  você  fica  facilmente 
desanimado com mudanças?

Você tem falhado em levar a igreja a um envolvimento 
agressivo em evangelismo e missões? Você tem falhado 
em servir com diligência porque sua posição não é tão 
glamurosa como a de outros? Você de alguma maneira 
tem visto a sua igreja como uma ponte para uma "melhor 



posição"?  Você  é  verdadeiramente  um  pastor  ou  um 
mercenário?

Pastor  ou professor,  por  favor,  seja  honesto consigo 
mesmo e com Deus. Que esperança de avivamento pode 
ter  uma  igreja  se  Ele  não  pode  começar  nos  líderes? 
Sendo que o julgamento começa na casa de Deus, ele 
deve  começar  com os  líderes  da igreja!  Peça perdão a 
Deus e deixe que Ele reacenda a chama na sua vida de 
serviço. Creia que Deus pode trazer para fora o dom que 
está dentro de você (2 Timóteo 1:6).

Jeremias 29:13 -Vocês me procurarão e me acharão 
quando me buscarem de todo o coração.

Tiago 5:16 -Portanto confessem os seus pecados uns 
aos  outros  e  orem  uns  pelos  outros  para  serem 
curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz.

Nas  passagens  acima,  nós  vemos  que  Deus  deseja 
seguidores  sérios.  Deus  não  corre  atrás  de  nós  para 
forçar Sua revelação "goela abaixo". Ele fala mais aqueles 
que  o  buscam  constantemente  através  da  oração 
fervorosa e do jejum. Através de toda as Escrituras e na 
história dos avivamentos, percebemos que o jejum é uma 
parte importante na busca de Deus (embora não deva ser 
feito como um esforço legalista para impressionar a Deus 
ou  aos  outros).  E  triste  ver  como  muitos  cristãos 
modernos não sabem nada acerca de buscar a Deus com 
verdadeiro fervor. Normalmente, sua busca é conveniente 
e custa pouco. Infelizmente, muitos santos modernos são 
tão  escravizados  pela  comida  que  a  ideia  de  jejum  e 
oração  parece  extremada  e  anormal  (embora  nas 
Escrituras e na história dos avivamentos seja um modelo 
a ser seguido).



Perguntas para Reflexão:

Você está buscando a Deus fervorosamente para sentir 
mais Sua presença e Seu poder diariamente? Você tem 
falhado em aprofundar-se em sua experiência de oração 
e jejum? Você resiste a idéia de qualquer tipo de oração 
que lhe custe alguma coisa ou que seja demorada?

Se  nos  despertamentos  do passado Deus  ordenou o 
jejum e a oração, porque Ele faria uma exceção para nós? 
Se as pessoas que foram usadas por Deus de maneira 
poderosa jejuaram e oraram, porque a vontade Dele seria 
diferente para você? Se Deus lhe mostrar a necessidade 
de oração fervorosa e de jejum bíblico, por favor, não dê 
desculpas ou ignore sua voz. Se você buscar a Deus de 
todo o seu coração, você O encontrará de maneiras como 
nunca imaginou!

Tiago 1:23-24 - Aquele que ouve a palavra, mas não 
a põe em prática, é semelhante a um homem que olha 
a sua face num espelho e, depois de olhar para si  
mesmo, sai e logo esquece a sua aparência.

Uma  omissão  comum  é  não  obedecer  à  Palavra  de 
Deus  no  momento  em  que  Ele  fala.  Eu  chamo  este 
pecado  de  "arrependimento  de  vitrine".  Nós  fazemos 
como que um jogo de dissecar as Escrituras, mas não 
temos a mínima intenção de obedecer a ela.

De acordo com Lucas,  é  muito  perigoso adotar  este 
tempo de purificação e de assembléia solene.  O perigo é 
fazer um mero "show" de arrependimento. Quando você é 
exposto  a  um  exame  profundo  através  da  palavra  de 
Deus,  você  é  duplamente  responsável  pelo  que  você 
descobriu.  Por  esta  razão,  o  livro  que  você  está  lendo 
chega a ser perigoso, pois agora você é responsável por 
tudo o que já ouviu e viu! A palavra de Deus não é algo 
que  você  simplesmente  considera;  é  algo  que  deve  ser 



obedecido imediatamente. O servo que conhece a vontade 
do  seu  senhor  e  não  a  faz,  é  merecedor  de  grande 
punição (Lucas 12:47)!

Perguntas para Reflexão:

Você frequentemente sente Deus falando, mas retarda 
sua obediência? Você não diz não para Deus, mas fica 
postergando  sua  obediência.  Os  crentes  cometem  o 
trágico  erro  de  achar  que  "considerar"  obedecer  é  a 
mesma coisa que obedecer. Você continua falhando com 
Deus do mesmo antigo  jeito?  Há áreas específicas nas 
quais você parece nunca fazer progresso? Se assim for, 
isto indica que você não está realmente entristecido ou 
arrependido desse pecado. É vital que você confesse seus 
pecados de obediência  parcial  ou tardia.  Peça a Cristo 
que  lhe  dê  arrependimento  verdadeiro.  Embora  não 
possamos  trabalhar  para  conseguir  arrependimento 
verdadeiro, podemos nos apropriar dele através de Cristo, 
que habita em nós. Se você pedir sinceramente, Deus lhe 
dará um coração obediente!  Pois é Deus quem efetua em 
vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa 
vontade dele (Filipenses 2:13).

Reflexão Pessoal sobre Pecados de Omissão

1.  Volte  e  revise  os  textos  através  dos quais  Deus lhe 
mostrou pecados. Faça uma lista das coisas que precisa 
começar a fazer.

2.  Como  os  pecados  de  omissão  afetam  seu 
relacionamento com Deus e com os outros?

3. Que promessas o ajudarão a vencer seus pecados de 
omissão?

4. De que maneiras novas você está disposto a obedecer a 
Deus? Que mudanças específicas de comportamento vão 



substituir  seus pecados de  omissão? Quais  serão seus 
primeiros passos de obediência?



SÉTIMA CATEGORIA

PECADOS DE AUTOCONTROLE E AUTOCONFIANÇA

De todas as categorias,  esta é a que pode exigir  um 
maior discernimento e revelação por parte de Deus. Nesta 
seção  consideraremos  as  maneiras  sutis  como a  velha 
natureza permanece não detectada, porém muito viva em 
áreas importantes  do nosso coração.  Indubitavelmente, 
na vida de muitos cristãos há áreas onde seu "eu" não foi 
crucificado, o que impede que Cristo flua neles e através 
deles.  Esta  é  a  razão  principal  de  muitos  não  con-
seguirem a vitória que Deus, de forma tão clara, promete.

Embora alguns destes  princípios pareçam superiores 
ou  avançados,  na  verdade  eles  representam  o 
fundamento  do  andar  em  Cristo.  Antes  de 
prosseguirmos,  gostaríamos  de  definir  o  uso  de  dois 
termos básicos.

A  carne  -  Nesta  seção,  eu  uso  o termo  carne  no 
mesmo sentido que Paulo usa em Gálatas 5:17-20. Neste 
contexto,  a  carne  denota  nossas  ações  e  pensamentos 
humanos quando agimos sem o controle direto de Cristo.

Morrer para si - Eu me refiro à afirmação de Jesus em 
Mateus  16:24-25.  Neste  contexto,  devemos  escolher 
morrer  para  os  nossos  desejos  e  nos  render 
completamente a Cristo.

À medida que Deus o santifica, Ele fará você passar 
por um Processo progressivo de morte para o eu e de vida 
com Ele e para Ele.  Se você não entendeu o princípio 
bíblico de entrega, você pode estar confuso a respeito dos 
necessários  tempos  de  quebrantamento  que  Deus 
permite. Talvez até sem saber, você esteja resistindo ao 
método de Deus para conduzi-lo à santidade e ao poder 
espiritual.  Peça a Deus discernimento ao considerar os 



três princípios básicos da vitória sobre o pecado.

Mateus  16:24-25  -  Então  disse  Jesus  aos  seus 
discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-
se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem 
quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder 
a sua vida por minha causa, a encontrará.

Romanos  6:6  -Pois  sabemos  que  o  nosso  velho 
homem foi crucificado com ele, para que o corpo do 
pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos 
do pecado.

Todos  nós  crentes  enfrentaremos  situações  em  que 
deveremos  escolher  a  vontade de  Deus e  não  a  nossa 
(Isaías  55:8).  Nossa  carne  e  desejos  naturais  podem 
clamar por uma maneira de agir,  porém, nós sabemos 
que  Deus  quer  outra.  Somente  quando  você  escolhe 
negar  a  si  mesmo,  pela  fé,  obedecer  a  Deus,  você 
conhecerá Seu poder. Mas não se desespere! Cristo que 
habita  em  você  pode  capacitá-lo  para  morrer  para  si 
mesmo!

Então, como você de fato "morre para si" em sua vida 
diária?  Em  termos  simples,  isto  significa  dizer  não  a 
pensamentos, atitudes ou ações que você sabe que são 
da carne. Em outras ocasiões, será dizer sim a ações ou 
serviços  espirituais  que  sua  carne  naturalmente 
rejeitaria.  Você  nega  a  si  mesmo  e  recebe  a  vitória 
confiando na  Sua  morte e ressurreição agindo em você 
(Romanos 6:3-4). Amigo, Jesus já conquistou a vitória, e 
Ele está em você! Mas, você precisa escolher morrer para 
si e deixar que Ele reine em sua vida (Romanos 6:12-14). 
Embora Ele lhe dê a força, só você pode fazer a escolha 
de andar Nele a cada momento.

De maneira alguma estou dizendo que seja fácil fazer 



isto.  Haverá  momentos  em  que  será  extremamente 
doloroso negar-se a si mesmo e tomar a cruz. De fato, 
sobre a cruz é onde você "morre". Além do mais, é difícil 
morrer para si, negar-se a si mesmo, e muitas vezes você 
será tentado a ceder ao clamor do "eu".  Porém, a vida 
centrada no "eu" não pode ser melhorada, ela tem de ser 
crucificada  com Cristo.  Não  se  desespere!  Cristo,  que 
habita em você, lhe dará total capacidade de morrer para 
si. E depois de cada morte verdadeira para o eu, haverá 
uma  nova  e  gloriosa  liberação  da  presença  de  Deus! 
Então, vale á pena realmente negar-se a si mesmo? Sim, 
meu caro, vale muito mais do que você imagina!

Mas  o  que  acontece  se  você  recuar  e  recusar-se  a 
tomar sua cruz completamente? O que acontece se você 
se recusar a negar-se a si mesmo e obedecer a Cristo? 
Resumindo,  você  perde  sua  energia  e  zelo  espiritual. 
Tudo o que é espiritual se torna muito pesado e fica difícil 
resistir  à  tentação.  Os  resultados  de  nossas  orações  e 
ministério se tornam limitados e pequenos. Você retorna 
a  viver  "no  seu  próprio  poder"  ao  invés  de  no  poder 
sobrenatural de Cristo.  Esta é a razão de muitos crentes 
estarem cansados  espiritualmente  e  lhes  faltar o  poder 
sobrenatural!  fim  algum ponto  importante  de  sua vida, 
eles se defrontaram com a cruz e recuaram. Eles cederam 
à velha natureza e agora o poder de Deus não chega até 
eles. Eles conhecem muito pouco da vida abundante e do 
relacionamento pessoal com Jesus prometidos de forma 
tão clara nas Escrituras.

Graças  a  Deus,  há  cura  para  isto!  A  cura  é 
simplesmente arrepender-se e ter fé em Cristo que habita 
em você. Pela fé você pode morrer para si e deixar Cristo 
viver em você e através de você.

Perguntas para Reflexão:

Deus já lhe disse para fazer alguma coisa e você tentou 
ignorá-Lo? Deus lhe disse para fazer algo e você ainda 



não fez? Deus lhe disse para parar de fazer alguma coisa 
e você continua fazendo? Há alguma área de sua vida em 
que você está resistindo à voz de Deus? Você tem difi-
culdade de entregar sua família, seus relacionamentos ou 
trabalho  no  altar  de  Deus?  Deus  lhe  disse  para 
abandonar algo que não é realmente um pecado patente, 
mas que é um obstáculo?

Além dos pecados propriamente ditos, devemos deixar 
de  lado  tudo  que  nos  atrapalha,  cada  peso  (Hebreus 
12:1). Não haverá vitória completa nem poder, até que 
você negue a si mesmo e O siga. Por favor, seja honesto 
com Deus e com você mesmo. E nunca se esqueça de que 
bênçãos  gloriosas  estão  reservadas  para  aqueles  que 
realmente tomam sua cruz e O seguem.

João  12:24  -  Digo-lhes  verdadeiramente que,  se  o 
grão  de  trigo  não  cair  na  terra  e  não  morrer, 
continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto.

Provérbios 17:3 -O crisol é para a prata e o forno para 
o ouro, mas o Senhor prova o coração.

Estas  passagens  descrevem  o  princípio  vital  do 
quebrantamento espiritual. Quando a casca da semente 
é  quebrada,  a  vida  dentro  dela  pode  produzir  mais 
sementes. Porém, se a casca nunca for quebrada, a vida 
dentro dela não vai sair, não vai brotar.

Este  princípio  pode  ser  verificado  na  morte  e 
ressurreição de Jesus Cristo. Embora sem pecado, Ele 
estava  pronto  para  ser  quebrado,  para  que  a  vida 
eterna de Deus pudesse fluir para todos. Mas, muitos 
crentes  resistem  firmemente  ao  método  divino  de 
quebrantamento da sua velha vida.  A casca na vida 
dos crentes é representada pelas coisas que pertencem 
à  velha  natureza  e  ao  "eu".  Ou  seja,  os  sutis 



pensamentos  e  atitudes  que  procedem  de  nossa 
natureza pecaminosa e  da força humana.  Embora a 
perfeita vida de Cristo habite em você, a velha "caixa" 
de  pensamentos  carnais  vai  obstruir  grandemente  o 
fluir  de Deus através de sua vida.  Afinal,  nós ainda 
estamos num corpo corrompido, vivendo num mundo 
corrompido.

Então, como é que Deus quebra padrões velhos para 
liberar Sua vida em nós? O método principal de Deus é a 
convicção  e  a  revelação  do  Espírito  Santo  através  das 
Escrituras. Pela Palavra e pelo Espírito Santo, Deus abre 
nossos olhos para as maneiras sutis em que o "eu" ainda 
se  agarra  ao  nosso  ser  (Hebreus  4:12).  Embora  esta 
convicção  possa  ser  inicialmente  dolorosa,  Deus  está 
fazendo isto para libertá-lo, não para condená-lo! Quando 
Deus abre seus olhos para as áreas não crucificadas de 
pecado e do "eu", Ele o chama a imediatamente confessar 
seu pecado e a confiar totalmente o seu viver a Cristo. 
Seu  milagroso  poder  da  ressurreição  brotará  de  seu 
reconhecido quebrantamento e rendição!

Um segundo método de quebrantamento é através das 
circunstâncias da vida.  Deus às vezes permite provações 
significativas  para  esgotar  toda  sua  força  humana 
natural  (2  Coríntios  12:10).  Você  pode  também  ser 
atacado com grandes tentações que parecem muito mais 
fortes  do  que  a  sua  capacidade  humana  de  resistir. 
Quando sua força humana natural  é destruída,  você é 
forçado a uma dependência mais profunda no Cristo vivo 
dentro  de  você.  O próprio  Jesus  se  torna  sua  força  e 
justiça.

Tal quebrantamento o leva a uma total dependência de 
Cristo  e  seu  poder.  O  quebrantamento  põe  fim  às 
maneiras de ser  escondidas nas quais  você ainda está 
apoiado  na  força  da  carne  e  na  justiça  própria. 
Tragicamente  muitos  crentes  resistem  a  este 
quebrantamento  que pode libertá-los...  Frequentemente 



lutamos contra os métodos de Deus.

Provérbios 17:3 nos dá um esclarecimento importante 
no  que  tange  aos  métodos  de  quebrantamento  e 
purificação  de  Deus.  O  refinador  de  metais  preciosos 
esquenta o objeto até que comece a partir-se. Sob o fogo 
do refinador, as impurezas não percebidas previamente 
começam a aflorar na superfície. O calor faz com que as 
impurezas  fiquem  evidentes.  Somente  ao  aflorar  na 
superfície,  elas  podem  ser  detectadas  e  totalmente 
removidas. Sem o calor intenso, as impurezas não teriam 
sido descobertas e removidas.

Da mesma forma, o Senhor limpa e transforma nossos 
corações!  Deus  permite  tribulações  e  tentações  para 
esquentar (ou quebrantar) nossas vidas. Áreas de pecado 
e  onde  o  "eu"  ainda  dominava,  que  passavam 
despercebidas (mas,  que estavam lá  o tempo todo),  de 
repente vêm à tona sob pressão intensa.  Nós podemos 
então  dizer  que  estamos  mortos  para  aqueles  pecados 
específicos e  crer  que Cristo  vai  substituí-los  com sua 
própria  vida  e  santidade  (Romanos  6:6).  Sem 
quebrantamento, nós nunca poderemos ver as maneiras 
sutis como o "eu" ainda se agarra ao nosso ser.

Perguntas para Reflexão:

Você  se  torna  defensivo  e  foge  da  convicção  e  do 
quebrantamento de Deus? Muitas pessoas evitam tempos 
de exame profundo e de purificação diante de Deus; eles 
preferem  "andar  em  ponto  morto"  espiritualmente  e 
assumir  que  necessitam  um  pequeno  quebrantamento 
mais adiante. Eles sentem que atingiram tal maturidade 
espiritual  que  não  têm  que  se  preocupar  com  uma 
purificação  ou  santidade  mais  profunda.  O  apóstolo 
Paulo certamente não teve esta atitude (Filipenses 3: 13-
14).  Você  está  acomodado  numa  vida  espiritual  "em 
ponto morto"? Talvez você realmente não queira crescer 
se  para  isto  você  precisar  entrar  numa  zona  de 



desconforto  ou  tenha  que  buscar  a  Deus.  Você  se 
ressente das dificuldades físicas e emocionais ao invés de 
aproveitá-las como oportunidades de experimentar Cristo 
de  uma forma  mais  completa?  Você  tem desperdiçado 
seus sofrimentos não atentando para os ensinamentos de 
Deus contido neles?

Embora Deus alivie  muito  de  nossas tribulações  em 
resposta  a  orações,  há  algumas  que  Ele  permite  que 
permaneçam.  Mas  descanse  com  esta  certeza:  Ele 
permite  tribulações  porque  elas  têm  um  glorioso 
propósito em sua vida! O próprio Paulo orou pedindo que 
fosse removida uma tribulação de sua vida (2 Coríntios 
12:9), mas como entendeu que a tribulação o trouxe para 
mais perto de Jesus, ele regozijou-se no sofrimento e nas 
fraquezas ordenados por Deus. Você se alegra em seus 
sofrimentos  e  fraquezas?  Você  se  alegra  em  suas 
provações como é ordenado em Tiago 1:2? Imediatamente 
confesse qualquer tendência para reclamar e resistir ao 
quebrantamento que Deus permite em sua vida. Não fuja 
do quebrantamento de Deus, abrace-o! A vida gloriosa é 
resultado do quebrantamento que é recebido com fé.

Como precaução, deixe-me avisá-lo que Satanás pode 
enganá-lo fazendo você aceitar passivamente um ataque 
demoníaco  como  "quebrantamento"  do  Senhor.  Eu  sei 
que esta afirmação vai gerar a pergunta: "Mas como eu 
vou saber a diferença?" Deixe-me simplesmente dizer que 
se você gasta tempo em oração regularmente, Deus lhe 
dará o discernimento. Se você pedir, por certo receberá a 
sabedoria de Deus (Tiago 1:5-7).

2 Coríntios 12:9-10 - Mas ele me disse: Minha graça é  
suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa 
na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais em 
minhas  fraquezas,  para  que  o  poder  de  Cristo 
repouse  em  mim.  Por  isso,  por  amor  de  Cristo, 
regozijo-me  nas  fraquezas,  nos  insultos,  nas 
necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois,  



quando sou fraco é que sou forte.

Gálatas 2:20 - Fui crucificado com Cristo. Assim, já 
não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A 
vida que agora vivo no corpo, vivo~a pela fé no filho 
de Deus, que me amou e se entregou por mim.

Estes textos revelam o princípio espiritual vital da total 
dependência da força de Cristo ao invés da capacidade 
humana.  De  fato,  Paulo  regozijava-se  nas  coisas  que 
acabaram  com  sua  força,  pois  assim  ele  teria  que 
depender  totalmente  de  Cristo.  Afinal,  Deus  não  pode 
receber aquilo que tentamos fazer para Ele;  somente o 
que  permitimos  que  Ele  faça  através  de  nós.  É 
importante  entender  que  nossa  força  natural  pode 
facilmente  se  atravessar  no  caminho  da  dependência 
total de Sua presença.

"Na vida moderna, isto pode ser visto na maneira como 
damos mais importância aos métodos humanos do que à 
oração fervorosa e à santidade. Se falharmos cm incluir a 
oração fervorosa e a purificação profunda entre nossas 
estratégias,  corremos  o  risco  de  tentar  fazer  tarefas 
espirituais  na  força  humana.  Mesmo  os  pregadores, 
professores  e  testemunhas  com  um  treinamento 
avançado  não  podem  fazer  nada  sem  uma  profunda 
purificação e  sem estar  cheios do Espírito Santo.  Sem 
dúvida,  devemos  agradecer  a  Deus  pelos  tremendos 
métodos  de  pregação,  ensino  e  estratégias  de 
evangelismo  que  temos  hoje.  Eu  conclamo  todos  os 
crentes  a  usarem  estes  métodos  maravilhosos!  Mas 
nunca devemos assumir que os métodos e treinamentos 
podem substituir os requisitos fundamentais diários de 
profunda purificação e total dependência da plenitude de 
Cristo que em nós habita.

Se fizermos a obra do Senhor sem a purificação e a 
plenitude do Espírito Santo, acabaremos falando mais às 



suas mentes do que aos seus corações. Como resultado, 
teremos convertidos que são "nossos" ao invés de "Deus". 
Somente  o  Espírito  de  Deus  pode  produzir  fruto  que 
permanece (João 15:16).

Embora  as  recentes  gerações  tenham  sido  as  mais 
treinadas  tenham  ao  seu  alcance  o  maior  número  de 
programas em toda a história da igreja, nossos índices 
revelam  que  as  denominações  com  mais  recursos  de 
treinamento  não  são  necessariamente  as  que  mais 
batizam. Isto mostra a grande urgência de combinar uma 
purificação profunda e a dependência de Cristo no uso de 
cada estratégia e método. Não importa quão bons nossos 
métodos sejam, eles só serão poderosos se quisermos ser 
purificados e cheios do Espírito.

Não foi por acidente que virtualmente todos os grandes 
avivamentos foram liderados por pessoas fervorosas na 
oração  e  que  davam profunda  atenção  à  santidade.  A 
questão não é a força ou qualidade de nossas estratégias, 
mas a profundidade de nossa purificação pessoal e de 
nossas orações (embora precisemos de estratégias boas 
também).

Perguntas para Reflexão:

Você  tem realmente  dado  mais  importância  às  suas 
habilidades naturais e ao seu treinamento do que à sua 
purificação diária e plenitude do Espírito Santo? Você se 
sente  culpado  frequentemente  por  estar  preparado 
mentalmente mas não espiritualmente? Por comparação, 
sua  igreja  enfoca  mais  as  estratégias,  métodos  e 
programas  do  que  a  oração  e  o  arrependimento 
profundo?  Que Deus possa nos livrar de confiarmos em 
nossas próprias forças! Devemos nos lembrar da lição de 
Gideão  em  Juízes  7:2.  Embora  nós  certamente 
precisemos  de  estratégias  excelentes,  não  devemos 
colocar uma ênfase maior nelas do que na profunda puri-
ficação diária e na oração fervorosa. Através da história 



dos  avivamentos  vemos  que  Deus  nunca  partilha  sua 
glória com homens e programas (1 Coríntios 1:29)!

Reflexões Pessoais sobre Autocontrole e 
Autoconfiança

1. Volte e revise os textos e perguntas através dos quais 
Deus  lhe  trouxe  convicção.  Faça  uma  lista  de  áreas 
específicas  nas  quais  precisa  negar-se  a  si  mesmo  e 
abraçar a cruz.

2. Faça uma lista das coisas que Deus está quebrando 
em  sua  vida  carnal  para  trazê-lo  a  uma  dependência 
mais profunda em Cristo. Como você tem resistido a este 
processo ou método? Que mudanças você precisa fazer?

3.  De  que  promessas  você  se  apossa  para  encontrar 
vitória completa?

4. De que maneiras novas você está disposto a tomar a 
cruz  e  seguir  a  Jesus?  Seja  específico.  Há  áreas  nas 
quais você tem resistido aos métodos de Deus para levá-
lo ao quebrantamento e à humildade? Seja específico. De 
que maneiras novas você pode cooperar com os métodos 
de  Deus  para  torná-lo  mais  como  Jesus?  De  que 
maneiras você tem mostrado dependência das virtudes e 
capacidades  humanas?  Como  você  precisa  se 
arrepender? Seja específico.



AVANÇANDO PARA UMA VIDA DE ORAÇÃO PODEROSA 
E SERVIÇO DINÂMICO

Conclusão

Se você foi honesto e consciente na confissão de seus 
pecados, então está pronto para ser purificado pelo poder 
de  Deus.  Pecados  admitidos  e  abandonados  são 
totalmente apagados. É importante confiar na promessa 
de perdão dada por Deus, não nos seus sentimentos (1 
João 1:9).

Há três passos para ajudá-lo na sua confissão:

(1) Se você pecou contra Deus, confesse seu pecado a 
Ele e restaure seu relacionamento com Ele.

(2)  Se  você  pecou  contra  outra  pessoa,  confesse  o 
pecado a Deus e restaure seu relacionamento com a 
pessoa.

(3)  Se  você  pecou  contra  um  grupo  de  pessoas, 
confesse  seu  pecado  a  Deus  e  restaure  seu 
relacionamento com o grupo.

Se  houve  confissão  completa,  haverá  purificação 
completa  e  uma  transformação  gloriosa.  Ao  confessar 
seus pecados, peça a Deus que o encha do Seu Santo 
Espírito.  Não  desanime  se  alguns  pecados  parecerem 
difíceis  de  serem  vencidos.  Alguns  vão  requerer  um 
processo  de  freqüente  confissão  e  a  reivindicação  da 
plenitude  de  Cristo.  Nunca  desista  e  não  se  sinta 
condenando no processo desta batalha. Se você persistir 
na confissão diária e verdadeiramente confiar que Deus 
lhe concederá o poder de ter Cristo habitando em você, 
com certeza experimentará vitória completa. Nunca diga 
que  você  não  pode mudar,  quando Deus diz  que  você 



pode (Filipenses 4:19)!

Amigo,  é  vital  que  você  creia  que  a  morte  e 
ressurreição  de  Cristo  lhe  concedem a  vitória  sobre  o 
poder  do pecado e da sua  condenação.  De acordo com 
Romanos 6:6, devemos nos apossar da vitória de Cristo 
sobre nossos pecados. À medida que rejeitamos o pecado 
e negamos a nós mesmos, devemos confiar que Cristo vai 
encher-nos  com  Seu  poder  e  justiça.  Podemos  então, 
experimentar a gloriosa declaração de Paulo em Gálatas 
2:20a:  Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu 
quem vive, mas Cristo vive em mim.

Experimentado este processo contínuo de purificação e 
preenchimento, você estará preparado para um dinâmico 
caminhar  diário  com  Deus.  Porém,  a  parte  mais 
importante é sua vida de oração. Deus quer que todo o 
crente  experimente  uma  vida  de  oração  dinâmica.  Ele 
quer  que  você  caminhe  em  vitória  espiritual  e 
experimente respostas milagrosas às suas orações. Deus 
quer que você seja capaz de ouvir sua voz claramente e 
de aprender como ser um intercessor de poder. Ele quer 
ensinar você a adorá-Lo diariamente  e  como caminhar 
sob  sua  contínua  direção.  Mas  como  você  desenvolve 
uma  vida  de  oração  diária,  equilibrada  e  bíblica?  Os 
passos seguintes vão dar-lhe um ponto de partida.

Cinco Passos Para Uma Vida de Oração 
Poderosa

1. Faça um compromisso de gastar consistentemente 
um  tempo  significativo  a  sós  com  Deus  em  oração 
ininterrupta.

É  essencial  que  você  comece  a  dar  um  tempo 
significativo a Deus diariamente. Devocionais de dois ou 
três  minutos  não  são  de  modo  algum  o  padrão 
estabelecido  por  Jesus,  pela  igreja  primitiva,  nem por 



ninguém que tenha sido poderosamente usado por Deus. 
Você  deve  rejeitar  a  noção  moderna  de  que  se  pode 
desenvolver uma vida de oração às pressas. Trinta minu-
tos a uma hora é uma boa sugestão para uma vida de 
oração vibrante. Lembre-se de que a única maneira de 
aprender  a  orar  "é  orando".  Se  você  passa  um tempo 
significativo a sós com Jesus, Ele transformará sua vida!

É claro que nós também adotamos o estilo de vida de 
"orar  continuamente"  (1  Tessalonicenses  5:17).  Em 
outras palavras, nós aprendemos a viver cada momento 
com consciência da presença de Deus. Embora devamos 
ser  muito  firmes neste compromisso íntimo de oração, 
nunca devemos abordá-lo de forma legalista.

2. Venha para seu tempo de oração entendendo que é 
um tempo de relacionamento com Deus, não um ritual 
exigido.

A  oração  verdadeira  é  um  relacionamento!  Não  há 
fórmulas ou programas,  é um relacionamento de amor 
entre você e Deus.  Ver seu tempo de oração como algo 
menos do que isto é não ter a mínima noção do que seja 
oração. Mais do que qualquer coisa, Deus quer seu amor 
e isto significa separar  tempo para estar  com Ele.  Nós 
precisamos refletir na história de Marta e Maria (Lucas 
10:38-42).  Muitos  estão tão ocupados servindo a Deus 
que  negligenciam  o  tempo  a  sós  com  Ele,  o  que 
inevitavelmente impede nosso crescimento e bloqueia o 
fluir de seu poder em nossas vidas.

Quando  você  aborda  a  oração  como  um 
relacionamento, você também aprende a ouvir a voz de 
Deus diariamente. Você não somente estará falando com 
Deus,  mas  Ele  estará  falando  com  você!  Afinal,  a 
verdadeira oração começa com o "ouvir" Deus.  A oração 
genuína sempre começa no coração e na mente de Deus! 
Ao aprender a ouvir,  você terá a certeza de que o que 
você está pedindo é da vontade Dele.



De muitas maneiras, aprender a ouvir Deus é o maior 
segredo das orações respondidas. Esta é a confiança que 
temos ao nos aproximarmos de Deus: se pedirmos alguma 
coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá. E 
se  sabemos que  ele  nos  ouve  em tudo  o  que  pedimos,  
sabemos que temos o que dele pedimos (1 João 5:14-15).

3.  Comprometa-se  a  ter  uma  vida  de  oração 
equilibrada  praticando  regularmente  os  quatro  tipos 
diferentes de oração.

É essencial que nossa vida de oração seja mais do que 
uma lista de "preciso disso e quero aquilo";  Deus quer 
que Seus filhos experimentem diariamente o louvor e a 
adoração em profundidade. Além disto, nós precisamos 
experimentar  a  purificação  diária  ou  não  poderemos 
manter  o  poder  do  Espírito  Santo.  Ele  também  quer 
aprofundar nossas petições e intercessões.

Não há dúvida de que um relacionamento vibrante com 
Jesus  requer  a  prática  consistente  dos  quatro  tipos 
básicos de oração: (1) louvor, ações de graças e adoração, 
(2)  Confissão e  arrependimento completos,  (3)  Petição  e 
súplicas bíblicas, e (4) Intercessão. E claro que você só vai 
experimentar estes quatro tipos de oração se você gastar 
um  tempo  significativo  diário  com  Deus  (o  que  é 
impossível  em dois  ou  três  minutos  de  devoção).  Meu 
caro, não se desespere! Pela graça de Deus, você poderá 
começar  a  experimentar  todos  os  tipos  de  oração 
diariamente.

4.  Em suas petições diárias, enfoque mais as questões 
de caráter e santidade pessoal do que as necessidades 
temporais.

 É  triste  quando  nossa  vida  de  oração  consiste 
principalmente  de  questões  como  saúde,  finanças  e 
outras preocupações terrenas. Afinal, a prioridade maior 



de Deus é conformá-lo à imagem e semelhança de Cristo 
(Romanos 8:29). Ele está profundamente preocupado em 
preencher  seus  pensamentos  e  atitudes  com  Sua 
presença e santo poder. Mas, você bem pode perguntar, 
"Como  eu  posso  orar  de  forma  eficaz  para  que  tal 
transformação ocorra em minha vida?"

Uma  sugestão  é  fazer  das  nove  partes  do  fruto  do 
Espírito sua petição pessoal diária (Gálatas 5:22). O fruto 
do Espírito Santo representa o caráter e a santidade do 
próprio  Deus.  Ao pedir  diariamente  que Deus o  encha 
deste fruto, peça-lhe também que lhe mostre como você 
não reflete certas características. Quando você ora assim, 
pedindo que a Palavra de Deus se aplique em sua vida, 
Ele milagrosamente transforma cada parte do seu ser!

As  características  específicas  das  bem-aventuranças 
providenciam  excelentes  petições  pessoais  (Mateus  5). 
Deus  também  lhe  mostrará  outras  características  de 
caráter contidas na Palavra para você orar regularmente. 
Alguns exemplos de palavras que Deus pode mostrar-lhe 
são: humildade, zelo, discernimento, sabedoria, adoração 
verdadeira,  firmeza,  ousadia,  pureza,  motivação 
adequada,  revelação,  etc.  Peça  a  Deus  que  o  ajude  a 
concentrar suas petições em caráter, pureza e santidade. 
Se  você  fizer  estas  petições  do  fundo  do  seu  coração, 
Deus vai revolucionar a sua vida!

5. Nas  suas  intercessões  diárias,  concentre-se  mais 
nas  questões  de  evangelismo  e  missões  do  que  em 
preocupações temporais.

É trágico ver o quanto das intercessões se concentram 
na saúde e outras questões temporais.  Sem dúvida, as 
prioridades  maiores  de  Deus  são  a  evangelização  do 
mundo e um avassalador avivamento na igreja. (Mateus 
28:18). Se estas são as prioridades de Deus, então, elas 
devem ser o foco principal de nossas intercessões. Deus 
faz  coisas  incríveis  quando  concentramos  nossas 



intercessões nas pessoas perdidas, missões e avivamento! 
Porém,  você  pode  estar  pensando,  "Corno  eu  posso 
concentrar  minhas  intercessões  nas  maiores  prioridades 
de Deus?" Eu tenho cinco poderosas estratégias para lhe 
passar:

(1)  Desenvolva  uma  lista  de  pessoas  sem  Cristo  e 
interceda por elas diariamente.

(2) Faça uma lista com os nomes dos principais líderes 
e  estratégias  de  ministério  de  sua  igreja  e  ore 
regularmente por eles.

(3)  Compile  uma lista  de  oração com os  nomes  dos 
principais  líderes  espirituais  e  políticos  e  ore 
regularmente por eles.

(4)  Ore  regularmente  pelas  estratégias  essenciais  de 
sua  associação,  estado  e  denominação  (você  pode 
obter  diariamente  ou semanalmente  um relatório  do 
que  está  acontecendo  em  sua  denominação  no  seu 
estado e no seu país).

(5)  Interceda  diariamente  pelo  avivamento  e 
despertamento
espiritual em sua cidade e nação. No meu livro  Como 
Desenvolver  Uma Vida  de  Oração  Poderosa,  eu  faço 
uma  lista  de  orações  bíblicas  para  ajudá-lo  a 
interceder. (Veja fontes mencionadas adiante)

Querido amigo, por favor, não sinta que uma vida de 
oração poderosa está fora do seu alcance. Se você quiser, 
Deus  revolucionará  sua  oração  e  assim seu  caminhar 
com Ele. O livro  Como Desenvolver Uma Vida de Oração 
Poderosa  foi  desenvolvido para levá-lo passo a passo a 
um relacionamento pessoal dinâmico com Jesus Cristo. 
Ele  foi  desenvolvido  para  ser  usado  junto  com  este 
material. De uma maneira bem simples, mas completa, 
ele o leva às profundezas do relacionamento pessoal com 
Jesus.



Ao concluir este livro, você tem agora um instrumento 
poderoso  para  uma profunda purificação diária  e  para 
uma oração que move montanhas. Não deixe que nada o 
impeça de caminhar cm completa purificação e dinâmica 
oração. Não importa quão fraco você tem sido, você pode 
tornar-se um intercessor bíblico poderoso. Se Deus é por 
você,  quem  será  contra  você?  E  creia,  meu  querido 
cristão, Deus é por você (Romanos 8:31)!



APÊNDICES

FONTES PARA REFERÊNCIAS ADICIONAIS

APÊNDICE A

Como Ter Certeza de Sua Salvação

Se  você  tem  qualquer  dúvida  a  respeito  de  sua 
salvação,  eu  tenho  boas-novas  para  você.  Deus  quer 
sanar todas as suas dúvidas e lhe dar certeza absoluta! 
Deus deseja que todos os crentes tenham segurança no 
seu relacionamento com Ele. Os textos que seguem não 
deixam nenhuma dúvida disto.

Escrevi-lhes estas coisas, a vocês que crêem no nome 
do Filho de Deus,  para que vocês saibam que têm 
vida eterna. (1 João 5:13)

O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que 
somos filhos de Deus. (Romanos 8:16)

Sendo  que  Deus  obviamente  quer  que  Seus  filhos 
tenham  esta  segurança,  por  que  tantos  duvidam? 
Embora  haja  diversas  causas  para  dúvidas,  uma  das 
mais comuns é que há muitas pessoas que nunca foram 
salvas. Na verdade, é fato conhecido, que muitas igrejas 
possuem um grande número de membros que não são 
salvos.

Nas últimas décadas, tem sido fácil demais "ingressar 
no  rol  de  uma  igreja"  sem  ter  tido  um  encontro 



transformador com Jesus Cristo. Por esta razão, muitas 
pessoas agora têm seus nomes no rol de membros sem 
nunca terem se encontrado com Jesus. Você pode estar 
se perguntando: "Mas, por que isto é tão predominante 
na igreja moderna?" A seção seguinte lhe dará um valioso 
discernimento.

Por que há membros de igreja sem salvação? 1

Embora eu não tenha a mínima idéia de qual seja a 
porcentagem  real,  nós  podemos  seguramente  assumir 
que  não  é  fora  do  comum encontrarmos  membros  de 
igreja  perdidos.  Quatro  fatores  dão  fortes  indicações 
sobre a razão disto:

(1)  Nos últimos quarenta anos os Estados Unidos 
da América do Norte sofreram um grande declínio 
moral e espiritual.

Não há dúvida de que nossa sociedade experimentou 
um chocante  declínio  moral,  e  é  também verdade  que 
muitas  igrejas  foram  afetadas  pelos  padrões  da 
sociedade.  Vemos  na  História  que  em  tempos  de  tal 
declínio espiritual, a convicção de pecado e a reverência a 
Deus tendem a diminuir. Evidências de arrependimento 
profundo e de tristeza são menos evidentes do que em 
tempos de grande despertamento espiritual. Em tempos 
assim, a história revela que há um aumento percentual 
de  membros de igreja  que não evidenciam de maneira 
alguma uma mudança de vida.

Em 1 João 2:19, encontramos uma indicação da razão 
de mais da metade dos membros de igreja na América 

1 Nota da tradutora: o autor refere-se aos EUA, mas isto pode acontecer aqui lambem. 
Podemos trabalhar preventivamente enfatizando o arrependimento e o senhorio de Cristo, 
providenciando um aconselhamento adequado para os que fazem decisão por Cristo. Um bom 
exercício seria discutir sobre ouiros possíveis fatores que colaboram para que as igrejas 
evangélicas no Brasil tenham membros sem salvação



nunca virem à igreja! Eles saíram do nosso meio, mas na 
realidade não eram dos nossos, pois, se fossem nossos,  
teriam permanecido conosco; o fato de terem saído mostra 
que nenhum deles era dos nossos. Embora tais membros 
tenham  levantado  sua  mão  num  culto  ou  preenchido 
uma  ficha  de  membro,  eles  não  manifestaram 
arrependimento e muitas vezes não são encontrados seis 
meses depois de serem arrolados.

(2) A  maior  parte  das  pregações  modernas  tem 
enfatizado
pouco o arrependimento e o Senhorio de Cristo.

Por causa disto, muita gente tem tratado Cristo como 
um simples "seguro contra incêndio", que apenas serve 
para mantê-los fora do inferno. Neste tipo de pregação 
superficial,  centrada  no  homem,  Deus  é  representado 
quase  como  um  servo  do  homem,  que  existe 
primariamente  para  nos  fazer  felizes  e  para  satisfazer 
todas as nossas vontades.

Talvez  quase  que  sem  intenção,  os  pregadores  têm 
enfatizado tanto o amor de Deus que a mensagem de sua 
tremenda  santidade  é  praticamente  esquecida.  Muitos 
têm falhado em pregar sobre as conseqüências terríveis 
do  pecado  e  do  julgamento.  Esta  pregação  superficial, 
não-bíblica,  é  muito  diferente  da  pregada  na  igreja 
primitiva e, também, muito diferente da que foi pregada 
às gerações que presenciaram um grande despertamento 
espiritual.  Sob  tal  pregação  centrada  no  homem,  é 
assustadoramente fácil para as pessoas entrarem para a 
igreja -sem experimentar a forte convicção de pecado que 
produz conversão genuína (2 Coríntios 7:10). Em muitas 
igrejas,  há  pouca  evidência  de  algo  que  remotamente 
lembre  uma  convicção  profunda  e  uma  tristeza  que 
produza arrependimento e salvação.



(3) Na  sociedade  americana  do  século  passado, 
tornar-se membro de uma igreja, era "a coisa a ser 
feita" (embora  isto  tenha  começado  a  mudar 
dramaticamente nos últimos vinte anos).

Quando  ser  membro  de  uma  igreja  é  uma  norma, 
torna-se fácil para as pessoas ingressarem na igreja sem 
um  compromisso  pessoal  com  Cristo.  Em  muitas 
denominações,  as  pessoas  podem  tornar-se  membros 
com pouco ou nenhum relacionamento sério com Jesus. 
Ainda é muito comum, não perguntar à pessoa sobre seu 
relacionamento com Cristo.

(4)  As igrejas falham em dar um aconselhamento 
bíblico  eficaz  àqueles  que  desejam  tornar-se 
membros.

Em  muitos  casos,  os  candidatos  são  recebidos 
instantaneamente  com  a  mera  "suposição"  de  que 
nasceram  de  novo,  por  isso  na  América  do  Norte  há 
muitos que se uniram à igreja, mas nunca se uniram a 
Cristo. Seus nomes estão numa ficha de membro, mas 
nunca  ninguém  os  levou  a  fazer  uma  oração  de 
arrependimento e de entrega a Cristo pela fé.

Considerando estes quatro fatores, você pode ver como 
é fácil  para as pessoas ingressarem em muitas igrejas 
sem serem salvos. Ao ler estes fatores, você pode sentir 
que algum descreve sua própria experiência.  Na seção 
seguinte,  eu fiz  uma lista de afirmações mais  comuns 
feitas por membros de igreja que mais tarde chegaram ao 
entendimento de que eles não eram salvos. No tempo de 
sua  decisão,  muitas  destas  pessoas  não  tinham  a 
mínima idéia de que eles estavam fazendo uma profissão 
de  fé  falsa.  Somente  ao  fazer  uma  retrospectiva,  eles 
entenderam  que  fizeram  uma  decisão  inadequada. 
Considere em oração qualquer destas afirmações que se 
aplicar a você.



Razões Mais Comuns Para Falsas Profissões de 
Fé

Pressão  da  Turma -  "Muitos  dos  meus  amigos 
estavam sendo salvos, e eu também queria fazer parte do 
grupo."

Expectativas  dos  Outros -  "Minha  família  e  meus 
amigos queriam que eu fosse salvo, então, eu me tornei 
membro da igreja principalmente para agradar-lhes."

Razões  Sociais -  "A  maioria  dos  meus  amigos 
pertencia à igreja, como eu queria fazer parte do grupo, 
eu me tornei membro da igreja."

Entendimento Inadequado - "Quando eu fiz a minha 
decisão, eu não entendi realmente o evangelho. Eu não 
compreendi de forma completa, minha total dependência 
do sangue de Cristo, nem o Seu presente - a salvação. Eu 
acho que eu ainda estava tentando "comprar" a aceitação 
de Deus."

Falso Compromisso - "Quando eu fiz minha decisão, 
eu  não  tinha  uma ideia  real  do  que  era  convicção  de 
pecado ou arrependimento. Embora eu tenha feito uma 
decisão, ela foi superficial, pois não houve mudança no 
senhorio da minha vida."

Pregação  Superficial,  Centrada  no  Homem -  "A 
maioria das mensagens que eu ouvi era superficial e não 
evangelista.  O  evangelho  completo  de  Cristo  não  foi 
passado  de  maneira  clara  e  eu  me  tornei  membro  da 
igreja só porque achei que devia."

Aconselhamento Inadequado Após a Decisão -  "Eu 
não recebi um aconselhamento bíblico claro quando eu 
fiz a minha decisão; ninguém orou comigo para que eu 
tivesse um encontro transformador com Cristo. Embora 
eu tivesse me tornado membro da igreja, nunca ninguém 
me levou  a  orar  declarando  minha fé  em Cristo  e  me 



entregando a Ele."

Com as afirmações acima, fica claro que as pessoas se 
tornam membros  da  igreja  por  outras  razões  além do 
novo nascimento. Então, como você pode dizer que  sua 
decisão foi genuína? Não é realmente difícil  saber isto, 
pois  a  Bíblia  contém  claros  indicadores  da  verdadeira 
salvação.

Abaixo  examinaremos  alguns  sinais  bíblicos  da 
salvação  verdadeira.  No  entanto,  deixe-me  dizer  que 
mesmo cristãos verdadeiros  têm dias em que todos os 
sinais  não  são  tão  evidentes  nas  suas  vidas.  Pessoas 
verdadeiramente  salvas  podem  ocasionalmente 
experimentar  momentos  em que Deus parece  distante. 
Meu propósito, certamente, não é amedrontar, nem levar 
crentes  a  crerem  que  não  são  salvos,  mas  levá-los  a 
examinar  estes  indicadores bíblicos com seriedade.  De 
acordo  com  a  Palavra  de  Deus,  os  seguintes  fatores 
estarão presentes na vida de todos aqueles que realmente 
forem  salvos  por  Jesus.  Peça  a  Deus  o  discernimento 
para examinar sua vida em oração, à luz de Sua Santa 
Palavra.

Indicadores Bíblicos de Salvação

1. Cristãos  genuínos  testemunham  de  um 
relacionamento real e pessoal com Cristo. Esta é a vida 
eterna: que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a 
Jesus Cristo, a quem enviaste  (João 17:3).  A salvação 
verdadeira  é  muito  mais  do  que  assentir 
intelectualmente  que  Deus  existe,  é,  na  verdade, 
"conhecer"  a  Deus  num  relacionamento  pessoal  de 
mudança  de  vida.  Tragicamente  muitas  pessoas  vão 
perder  o  céu  por  aproximadamente  dois  palmos 
(distância entre a cabeça e o coração).

2.Pessoas  verdadeiramente  salvas  experimentaram 
genuína convicção de pecados e creram unicamente em 



Cristo para receberem a vida eterna.  Quando ele vier,  
convencerá o  mundo do  pecado,  da justiça e  do  juízo  
(João 16:8).  Pois vocês são salvos pela graça, por meio 
da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus (Efésios 
2:8). Ninguém é salvo pelo intelecto, nem por estar na 
igreja ou convivendo com crentes. Ninguém é salvo por 
ser uma boa pessoa, mas é necessário arrepender-se de 
seus pecados e vir a Cristo através do Espírito Santo. 
Deve ter  havido uma ocasião em que você orou e se 
entregou a Cristo como seu Salvador e Senhor. Pessoas 
salvas  podem  testemunhar  desta  realidade  em  suas 
vidas.

3.Cristãos  verdadeiros  possuem  uma  certeza 
sobrenatural  de  que são salvos  e  perdoados de  seus 
pecados. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito 
que  somos  filhos  de  Deus  (Romanos  8:16).  Isto  não 
significa que você nunca terá dúvidas, mas que a paz 
vai  prevalecer  obscurecendo  qualquer  dúvida 
momentânea.

4.Os filhos de Deus demonstram fome de crescimento 
espiritual  e  um forte  desejo  de  abandonar  o  pecado. 
Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si  
mesmo, assim como ele é puro (1 João 3:3). Todo aquele 
que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a 
semente de Deus permanece nele; ele não pode estar no 
pecado, porque é nascido de Deus (1João 3:9). A Bíblia 
descreve a salvação como uma experiência de mudança 
de vida. No reino físico, se alguma coisa está viva, ela 
tem fome e cresce. Para ser bem claro, se alguém pode 
viver no pecado sem sentir uma tristeza profunda e sem 
ser  disciplinado  por  Deus,  esta  pessoa  não  é  salva. 
Quando  os  salvos  pecam  voluntariamente,  elas  se 
sentem miseráveis.

5.Crentes genuínos percebem a presença de Deus em 
suas vidas e ouvem Sua voz. As minhas ovelhas ouvem 
a minha voz;  eu as conheço,  e elas me seguem  (João 



10:27).  Como  a  salvação  produz  um  relacionamento 
pessoal, crentes verdadeiros regularmente ouvem a voz 
de Cristo. Amigo, se Deus nunca fala ao seu coração, 
você  tem razão  para  preocupar-se.  Se  você  não  tem 
desejo de orar e se a Bíblia não faz muito sentido para 
você, é bem possível que não conheça o Salvador.

6.Cristãos verdadeiros têm amor à igreja e ao povo de 
Deus.  Sabemos que já passamos da morte para a vida 
porque  amamos  nossos  irmãos.  Quem  não  ama 
permanece na morte (1 João 3:14). Talvez a maior marca 
do  crente  verdadeiro  seja  o  amor.  Se  você  não  tiver 
desejo de adorar e estar com o povo de Deus, há uma 
forte razão para questionar sua salvação (1 João 2:19).

7.A maioria dos salvos pode descrever  como era sua 
vida  "antes  e  depois"  de  sua  salvação.  Portanto,  se 
alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas 
já passaram; eis que surgiram coisas novas [2 Coríntios 
5:17). No caso de crianças, a questão de transformação 
de vida pode não ser tão evidente, embora algum tipo 
de  mudança  deva  ser  aparente.  Nascer  de  novo  é  a 
transformação mais poderosa da experiência humana. 
Simplificando, é difícil que as coisas velhas passem e 
que tudo se torne novo sem que você perceba!

Depois de ler os indicadores bíblicos da salvação, você 
pode concluir que é salvo, mas que às vezes ainda luta 
com dúvidas perturbadoras. Você tem dúvidas quanto à 
sua  salvação?  Se  a  resposta  for  sim,  leia  a  seguir  a 
discussão sobre três passíveis fontes de dúvida.

Três Possíveis Fontes de Dúvida

Se você está com dúvidas a respeito de sua salvação, 
há pelo menos três possibilidades:

(1) Você pode ser realmente salvo, mas esfriou e se afas-



tou. É possível que você nunca tenha sido discipulado 
ou ensinado a andar diariamente no poder do Espírito 
de Deus. Como resultado, você pode ter experimentado 
pouco  crescimento  e  o  seu  modo  de  vida  está 
apagando o Espírito Santo todo o tempo. Se o Espírito 
de Deus está apagado e entristecido em sua vida, você 
certamente perderá a plenitude do Seu Espírito e não 
sentirá sua presença. É possível que você seja salvo, 
mas precisa de purificação e ser cheio do Espírito. Se 
este  é  o  seu  caso,  o  uso deste  material  vai  ser  um 
tremendo remédio para suas dúvidas.

(2)  Você  pode  ser  salvo,  mas  Satanás  está 
constantemente  o  acusando  e  semeando dúvidas  em 
sua mente (Apocalipse 12:10). Se Satanás pode mantê-
lo  com  dúvidas,  seu  crescimento  espiritual  será 
mirrado e seu serviço a Cristo limitado.Você pode ser 
salvo,  mas  simplesmente  precisa  aprender  como 
permanecer firme nas promessas de Deus e resistir ao 
inimigo  de  forma  eficaz.  Nossa  batalha  espiritual  é 
definitivamente  real!  Mais  adiante  mencionarei 
estratégias  para  vencer  este  tipo  de  opressão 
espiritual.

(3) Você pode ser um dos milhares de membros de igreja 
sem salvação que fizeram uma profissão de fé que não 
era real. Na maioria dos casos, isto foi totalmente sem 
intenção. Você não queria fazer uma falsa profissão de 
fé, mas por uma série de razões você percebe que fez. 
Recentemente,  eu  encontrei  vários  diáconos, 
professores  e  mesmo  pastores  que  chegaram a  esta 
conclusão  e  foram  salvos.  Em  todos  os  casos,  eles 
vieram  a  ter  a  certeza  gloriosa  da  salvação  e 
experimentaram uma mudança de  vida.  Meu amigo, 
isto pode acontecer com você também!



Como Eu Posso Ter Certeza Absoluta?

Eu peço que você separe  os próximos minutos  para 
estar quieto diante de Deus. Tome posse da maravilhosa 
promessa de Deus encontrada em Tiago 4:8. Aproximem-
se  de  Deus,  e  ele  se  aproximará  de  vocês!  Pecadores 
limpem  as  mãos,  e  vocês  que  têm  a  mente  dividida, 
purifiquem o coração.

Ao  realizar  este  momento,  concentre  seus 
pensamentos em Deus, que, com certeza, está com você. 
Reflita na gloriosa realidade de que Deus quer que você 
seja salvo muito mais do que você mesmo.

Você precisa agora  da sabedoria  de  Deus acerca  da 
fonte de suas dúvidas. Você precisa saber com certeza 
como você está com Ele. Pare e em oração tome posse da 
seguinte promessa com relação à sabedoria. Se algum de 
vocês tem falta de sabedoria , peça-a a Deus, que a todos 
dá livremente, de boa vontade; e lhe será concedida (Tiago 
1:5).

Agora  releia  os  sete  indicadores  da  salvação 
verdadeira. Se no fundo do seu coração você sente que foi 
salvo,  mas  que  perdeu  a  plenitude  de  Deus,  então, 
agradeça-Lhe por sua salvação. Você deve então retornar 
à página um do livro e trabalhar através das Escrituras 
contidas  neste  material.  Confessando  seus  pecados  e 
clamando pela plenitude do Espírito, você redescobrira a 
alegria de sua salvação. Suas dúvidas vão "derreter-se" à 
medida que você for sendo cheio do Espírito de Deus!

Se no fundo do seu coração, você sente que nunca foi 
verdadeiramente salvo, então, agradeça a Deus pelo fato 
de Ele ter aberto os seus olhos. Não é por acidente que 
você está lendo este capítulo. Deus falou com você por 
uma só razão: Ele quer que você seja salvo agora mesmo! 
E tempo de deixar todas as dúvidas para trás.

Meu amigo, você terá paz quando aprender a confiar 
na Palavra infalível de Deus e não nos seus sentimentos. 



Sua salvação não depende deles, mas do poder infalível 
de Cristo. Porque a sua salvação está baseada na Palavra 
de Deus, leia atentamente os seguintes textos:

1. Deus o ama e quer que você seja salvo. João 3:16 
-Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho 
Unigênito,  para  que  todo  aquele  que  nele  crer  não 
pereça, mas tenha a vida eterna. Prezado leitor, coloque 
seu nome neste versículo no lugar das palavras mundo 
c todo aquele. Agora, eu quero que você leia o versículo 
com o seu nome.  Leia  pausadamente  e  em voz  alta 
pelo menos três vezes.

2.  O próprio  Deus está  colocando no seu coração o 
desejo de vir a Jesus. João 6:44a diz: Ninguém pode vir 
a mim, se o Pai que me enviou, não o atrair.  O próprio 
fato de você estar lendo este livro e ter um profundo 
desejo de conhecer a Cristo é uma prova clara de que 
Deus o está atraindo para Jesus. Se você realmente 
deseja ser salvo, pode descansar seguro de que Deus 
lhe deu este desejo e o receberá!

3. Jesus recebe a todos que sinceramente vêm a Ele. 
Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e a quem vier 
a  mim  eu  jamais  rejeitarei  (João  6:37).  Por  favor, 
aproprie-se  da  promessa  de  Jesus  de  ser  recebido 
agora  mesmo.  Ele  está  dizendo  que  não  há  como 
rejeitar alguém que vem sinceramente a Ele. Pela sua 
infalível  promessa,  Jesus  lhe  garante  que  ouvirá  e 
responderá seu pedido de salvação.

4. Você deve receber a vida eterna como um presente 
de Deus. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom 
gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso 
Senhor  (Romanos  6:23).  Pois  vocês  são  salvos  pela 
graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de 
Deus (Efésios 2:8). A salvação é um presente que não 
merecemos  e  algo  que  não  podemos  comprar.  Nós 
recebemos a salvação através da fé simples como a de 
uma criança, não através de esforços humanos para 



ser uma boa pessoa. Todos os seus atos de justiça são 
como trapos imundos (Isaías 64:6 b).

5.  Jesus  tomou  toda  a  sua  culpa  e  sofreu  a  sua 
punição.  Todos nós, tal  qual ovelhas, nos desviamos, 
cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e 
o Senhor fez cair sobre ele a iniqüidade de todos nós 
(Isaías 53:6).  Mas Deus demonstra seu amor por nós: 
Cristo  morreu  em  nosso  favor  quando  ainda  éramos 
pecadores  (Romanos  5:8).  Meu  amigo,  Deus  tomou 
todos os seus pecados e os colocou sobre Jesus, que 
sofreu a punição e morte por todos os seus pecados 
(passados,  presentes  e  futuros).  Se  você  receber  o 
perdão de Jesus, não haverá absolutamente nenhuma 
razão para Deus o condenar!

6.  Deus  lhe  dará  um novo  coração  e  a  graça  para 
mudar.  Portanto,  se  alguém  está  em  Cristo,  é  nova 
criação. As coisas velhas já passaram; eis que surgiram 
coisas novas  (2  Coríntios  5:17).  Você não precisa se 
perguntar, "Como eu posso mudar?" Pois é Deus quem 
o transforma, e não você mesmo.

7.  Você  deve  ter  desejo  de  arrepender-se  dos  seus 
pecados e de entregar sua vida a Jesus.  Eu lhes digo 
que  não!  Mas  se  não  se  arrependerem,  todos  vocês 
também  perecerão  (Lucas  13:3).  Eu  gostaria  de 
enfatizar  que  o  arrependimento  não  é  um  tipo  de 
esforço humano para  ganhar  a salvação;  pois somos 
salvos pela graça através unicamente da fé. Salvação 
tem a ver com graça, não com obras (Romanos 9:11-
12). No entanto, quando você tem a fé salvadora, isto 
significa  que  reconhece  o  senhorio  de  Cristo  e  está 
ansioso para  render-se  à  sua  direção.  Confiando na 
Sua ajuda, você decide transferir a  posse  de sua vida 
para Ele.

Isto não significa que você se tornará perfeito e nunca 
mais  pecará,  mas  que  tem  um  desejo  profundo  de 



abandonar os pecados conhecidos e  seguir  a  Cristo.  A 
salvação é um compromisso muito sério com Jesus, não 
"uma passagem econômica" para o céu, nem uma licença 
para  pecar.  Mas  amigo,  não  importa  quão  fraco  você 
possa se sentir;  se vier a Jesus, você receberá a graça 
para  mudar!  Contudo,  aos  que  o  receberam,  aos  que 
creram em seu nome, deu-lhes o  direito  de se tornarem 
filhos de Deus  (João 1:12). Quando você aceita a Jesus, 
recebe o poder para mudar!

Se você crê nas sete afirmações acima, por favor, leia 
as seguintes sentenças abaixo e marque cada afirmação 
com um x.

[  ] Eu creio  que Jesus é o Unigênito Filho de Deus 
que morreu pelos pecados do mundo.

[  ] Eu creio que Deus me ama e que deu Seu Filho 
como prova disto.

[  ] Eu creio que Jesus tomou todos os meus pecados 
sobre si e sua morte é o sacrifício que remove a minha 
culpa.

[  ] Eu creio que se eu orar pedindo a Jesus que me 
perdoe e me salve, Ele atenderá.

[  ] Eu creio  que  o  Espírito  de  Deus  abriu  os  meus 
olhos e está levando-me à salvação verdadeira.

[  ] Pela  graça  de  Deus,  eu  agora  estou  desejoso  de 
abandonar  meus pecados e  me render  ao senhorio  de 
Cristo.

[  ] Eu  convido  Jesus  para  ser  o  meu  Senhor  e 
Salvador pessoal agora mesmo.

Prezado  amigo,  se  você  marcou  todas  as  afirmações 
acima, então, nada no céu, nem na terra pode impedi-lo 
de ser salvo agora mesmo. Eu vou pedir-lhe que faça a 
seguinte oração. Você deve fazer uma pausa entre cada 



frase e deixar que ela chegue ao seu coração. Pode ser 
que você queira repetir uma sentença para enfatizar sua 
sinceridade. Diga estas ou palavras semelhantes a Deus 
de  todo  o  seu  coração.  E  lembre-se:  Ele  ouvirá  sua 
oração!

"Deus,  eu  sei  que  sou um pecador  e  que  mereço  a 
morte eterna e o inferno. Eu sei que não posso fazer nada 
para  me salvar,  mas  eu creio  que  Tu me amas  e  que 
enviou Teu Filho para me salvar. Com a Tua ajuda e pela 
Tua graça, eu abandono agora todos os meus pecados. 
Jesus,  por  favor,  perdoe-me  e  venha  habitar  em  meu 
coração. Eu quero que Tu sejas o Senhor e Salvador da 
minha vida. Eu quero entregar-te a minha vida e seguir-
te de hoje em diante. Ajude-me a viver para o Senhor e a 
servir-te  todos  os  dias.  Obrigado  por  cumprir  tua 
promessa. Obrigado por perdoar meus pecados. Obrigado 
porque  por  Tua  graça  eu  abandono  meus  pecados. 
Obrigado  por  me  dar  vida  eterna.  Eu  oro  no  nome 
poderoso de Jesus, amém".

Data e Hora em que orou:

Assinatura:__________________________________

Querido leitor, se você fez esta oração sinceramente, na 
autoridade da promessa de Deus, Ele o ouviu! (Romanos 
10:13 - Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor 
será salvo.)  Não fique extremamente preocupado com o 
que você sente ou não sente. Somos salvos pela fé Nele, e 
não  pela  fé  em  nossos  sentimentos.  Eu  o  encorajo  a 
assinar e a colocar a data do dia em que você fez esta 
oração  de  entrega  de  vida  a  Deus.  Sua  assinatura  se 
tornará  uma poderosa  prova  de  fé  quando,  no  futuro, 
Satanás  vier  sussurrar  dúvidas  em  seus  ouvidos.  A 
ilustração que segue lhe servirá de estratégia para vencer 
futuras acusações ou dúvidas.



Ilustração da Estaca de Madeira

Houve  certa  vez,  um  crente  que  continuava  tendo 
dúvidas sobre sua salvação.  O homem achava que era 
salvo, mas aquelas terríveis dúvidas não o deixavam. Um 
dia Deus lhe deu uma idéia que finalmente mudou sua 
vida. Ele pegou uma grande estaca de madeira junto com 
sua Bíblia e foi para trás de seu celeiro. Ele abriu sua 
Bíblia nas promessas de João 3:16 e de Romanos 10:13. 
Então, ele se ajoelhou e orou pedindo sua salvação. Ele 
disse a Deus que estava se apossando de sua promessa 
de  vida  eterna.  Ele  pediu  que  Jesus  se  tornasse  seu 
Senhor  e  Salvador.  Depois  desta  simples  e  sincera 
oração, ele enterrou aquela estaca no chão deixando uma 
pequena parte para fora da terra.

Daquele dia em diante,  quando ele cometia erros ou 
tinha dúvidas, ele voltava lá onde a velha estaca estava e 
dizia estas palavras: "Aqui junto a esta estaca, eu sei que 
invoquei o nome do Senhor, porque eu sei que Deus não 
mente,  eu  sei  que  Ele  me  ouviu  e  que  eu  sou  Seu 
Filho!Depois ele dizia: "Satanás, você é um mentiroso e em 
nome de Jesus, eu ordeno que vá embora!  Não demorou 
muito  até  que  Satanás  deixou  de  importuná-lo  com 
dúvidas sobre sua salvação. O homem logo aprendeu que 
tinha que confiar nas promessas de Deus, não em seus 
sentimentos, nem no seu desempenho. Caro amigo, sua 
oração e assinatura na página anterior são sua "estaca", 
seu "marco" de fé!

Você  vê  qual  é  a  chave  para  o  sucesso?  Nós  nos 
firmamos no sangue e na justiça de Jesus, não na nossa. 
Nós  confiamos  na  promessa  de  Deus,  não  em nossos 
sentimentos e desempenho. Nós confiamos na poderosa 
graça de Deus para nos salvar e guardar, não nos nossos 
merecimentos.  Nós  confiamos  na  fidelidade  infinita  de 
Deus,  não  em  nossa  fidelidade  imperfeita.  Você  vê 
amigo? Sua segurança está na graça que é maior  que 
todos os seus pecados. Por isto prossiga, filho de Deus, 



descanse  Nele  e  grite  com  todas  as  forças  dos  seus 
pulmões: "Eu sei  que sou salvo!  Eu sou filho de Deus 
para sempre!".

O Que Eu Faço Agora?

Jesus  disse  que  temos  que  confessá-Lo  diante  dos 
homens (Marcos 8:38). É importante que você deixe que 
outros  saibam  da  sua  decisão,  especialmente  o  seu 
pastor. Eu recomendo que você volte e leia novamente o 
Capítulo Um e então comece a trabalhar através do guia 
de confissão deste material. Desta forma, você aprenderá 
a crescer e a andar na plenitude do Espírito Santo.

Seu  pastor  também  providenciará  materiais  para 
ajudá-lo  a  crescer  como um novo  crente.  Neste  ponto, 
você pode perguntar, ÍLE que tal ser batizado novamente?" 
Novamente, seu pastor é quem deve dar-lhe a direção, no 
entanto, eu compartilho o seguinte princípio, que eu acho 
que é de grande ajuda.  Se você sente que realmente não 
era  salvo  quando  foi  batizado  previamente,  então,  o 
batismo é definitivamente necessário. É muito importante 
que  você  não  permita  que  o  orgulho  o  impeça  de 
confessar isto e ser batizado (a pública profissão de fé de 
alguém nestas condições levará outros a sentirem con-
vicção de pecado e a serem salvos!).

Se,  no  entanto,  você  realmente  crê  que  foi  salvo 
anteriormente e que orou só para  "enterrar o marco de 
sua certeza", então, o batismo não é necessário (embora 
você  deva  compartilhar  sua  nova  certeza  com  a 
congregação).  Em  qualquer  caso,  eu  recomendo 
fortemente  que  busque  aconselhar-se  com seu  pastor. 
Agora viva sua vida em paz, porque nada pode separá-lo 
do amor de Cristo (Romanos 8:39)



APÊNDICE B

Como Conduzir "Assembléias Solenes" e 
Outras Ênfases de Despertamento Espiritual 

Para Toda a Igreja

Hoje,  eu  estou  muito  feliz  por  ver  um  interesse 
crescente  na  purificação  profunda  e  nas  assembléias 
solenes.  Embora  seja  uma  pequena  minoria  que 
realmente  esteja  buscando  a  santidade,  tenho  que 
admitir  que  esta  minoria  está  crescendo  rapidamente! 
Isto me dá muita esperança, pois a santidade, a pureza e 
o arrependimento profundo devem preceder avivamentos 
genuínos.

De  fato,  podemos  juntar  um  grande  número  de 
pessoas e ficar orando até que fiquemos com os rostos 
cianóticos, mas sem arrependimento profundo, nós não 
veremos  um  avivamento  arrebatador.  A  oração  só  é 
poderosa  se  provém  de  pessoas  com  coração  limpo 
(Salmos  66:18,  Isaías  59:1-2;  Tiago  5:16).  Podemos 
continuar  a  desenvolver  estratégias  evangelísticas 
agressivas, mas sem testemunhas purificadas e cheias do 
Espírito,  e  sem  intercessores,  nós  não  veremos  as 
explosões evangelísticas dos séculos passados.

Porém,  pela  graça  de  Deus,  cresce  o  número  de 
pessoas que estão sendo despertadas novamente para a 
necessidade  absoluta  de  purificação  profunda  e  de 
santidade! Mais e mais pastores estão dizendo: "Nós não 
vamos  mais  marcar  séries  de  conferências  de 
despertamento  espiritual  sem levar  nosso  povo  a  uma 
completa preparação." Outros ainda, dizem: "Nós preci-
samos  fazer  mais  do  que  adotar  estratégias  altamente 
organizadas; nós temos que combinar estes esforços com 
purificação  profunda,  oração  fervorosa  e 



arrependimento." O fato é que está "nascendo um novo 
dia" e somente Deus pode explicar esta fome crescente de 
santidade!

Hoje, as perguntas mais comuns que recebo de líderes 
de igreja são: Como podemos liderar nossa congregação 
ao arrependimento verdadeiro e ao avivamento? Como 
podemos conduzir eficazmente as ênfases de purificação 
e  as  "assembléias  solenes"?  Neste  apêndice,  eu 
descrevo  o  planejamento  geral  de  cinco  modelos  de 
purificação individual e congregacional.

Nas  Escrituras  nós  vemos  que  há  vários  tipos  de 
assembléias  solenes.  No  Velho  Testamento,  a  duração 
das assembléias solenes variava entre um a catorze dias.1 

Ademais,  assembléias  solenes  são  tempos  em  que  os 
crentes  reconhecem o  julgamento  justo  de  Deus sobre 
Seu povo (ou nação). É um tempo para reconhecer nossa 
necessidade de retornar a Deus através do seu perdão, 
misericórdia e direção especial. 2 As assembléias solenes 
não são um programa ocasional ou da moda, elas são um 
tempo onde enfrentamos o fato de que ofendemos a Deus 
e perdemos Sua bênção e proteção completas.

Sendo que as assembléias solenes e outras ênfases de 
purificação  são  um padrão  claro  nas  Escrituras  e  em 
todos os grandes despertamentos, por que pensamos que 
podemos deixá-las de lado? Porém, na verdade, isto é o 
que  temos  feito.  Nós  realmente  cremos  que  nossas 
organizações,  programas  e  estratégias  poderiam  de 
alguma  forma  substituir  o  modelo  eterno  de  Deus  de 
purificação  e  arrependimento  profundos?  Independente 
de  qual  seja  o  nosso  pensamento,  a  igreja  (e  a  nação 
toda) está pagando um preço exorbitante espiritualmente 
e  socialmente.  Os Estados Unidos  da América  estão à 
beira do catastrófico julgamento de Deus, porém, muitos 
corações  estão  despertando  entusiasmados  para  a 
1 ROBERTS, Richard Owen. Sanctify the Congregation, Wheaton, Illinois: 
International Awakening Press, 1994, p. 10.
2 Ibid., p. 3-5.



santidade diante de Deus.

Neste  ponto,  eu  preciso  dar  uma  palavra  de 
encorajamento  aos  leitores  -  não  fiquem assoberbados 
com o  que  lerem  nos  modelos  um e  dois!  Estes  dois 
modelos  são  mais  intensos  e  nem  toda  igreja  está 
preparada  para  uma  reunião  assim.  Mo  entanto,  os 
modelos  três,  quatro  e  cinco  são  possíveis  de  serem 
utilizados em quase todo tipo de igreja.

Ainda que este apêndice seja mais sobre assembléias 
solenes  e  reuniões  de  despertamento  espiritual  para 
crentes,  isto  de  maneira  alguma  avilta  o  chamado 
especial  de  evangelistas  vocacionados.  De  fato,  muitos 
evangelistas podem preparar-se para cruzadas liderando a 
igreja numa assembléia solene antes mesmo da campanha 
começar.  Na  verdade,  nossos  evangelistas  podem  ser 
poderosamente usados tanto para liderar as igrejas em 
purificação  e  assembléias  solenes,  quanto  em 
evangelismo.

Modelo 1 - Uma Noite de Assembléia Solene

(COM DUAS SEMANAS DE PREPARAÇÃO INDIVIDUAL)

Embora este  modelo  tecnicamente  não se adapte  ao 
modelo  de  um dia  inteiro  das  assembléias  solenes  do 
Velho Testamento, eu acho que ainda pode ser executado 
mantendo os princípios bíblicos de profunda confissão e 
arrependimento.  Na  verdade,  as  duas  semanas  de 
preparação  individual  acrescentam  uma  profunda 
exposição às Escrituras. Eu descrevo este processo em 
doze passos.

1. Antes de a assembléia solene ser convocada, o pastor e 
o staff (ou diáconos) devem buscar em oração a vontade 
de Deus quanto à data. Eu sugiro enfaticamente que o 
staff passe pelo processo bíblico de purificação antes de 



tentarem liderar  a  congregação!  Se  o  arrependimento 
não começa pelos  líderes,  como eles  podem liderar  o 
povo na purificação? Eles, de fato, não podem!

2. Do momento em que a assembléia solene for anunciada 
até a sua conclusão, os lideres da igreja devem gastar 
muito tempo em oração para que a congregação leve isto 
a sério.  O arrependimento verdadeiro e as assembléias 
solenes nunca podem ser programados! A menos que 
Deus derrame poderosamente o Seu Espírito, você não 
experimentará verdadeira purificação ç arrependimento. 
Na verdade, Deus se ofende se as assembléias solenes 
forem conduzidas como um programa leviano ou como 
qualquer outro esforço promocional. (Veja Isaías 1:10-
15)  No entanto, não hesite demais para convocar uma 
assembléia!  Se  você  orou  pedindo  sinceridade,  Deus 
certamente vai alcançá-lo com misericórdia e poder.

3. O pastor e os líderes da igreja devem promover pelo 
menos um período de duas semanas de purificação como 
a prioridade  principal  de  toda a  igreja.  Os  líderes  da 
igreja  devem começar  a  informar  a  congregação  pelo 
menos  um  mês  antes  a  respeito  do  período  de 
purificação de duas semanas. Durante este período que 
precede à purificação, a igreja deve ser informada sobre 
os  propósitos  específicos  e  os  resultados  esperados 
desta ênfase. É muito importante comunicar o que se 
espera de cada membro da igreja (você deve enfatizar a 
necessidade de cada membro trabalhar no material de 
purificação em oração).

4. Escolha a noite para a assembléia solene e comece a 
preparação espiritual individual  através  deste material 
pelo menos duas semanas antes da noite da assembléia.

5. Distribua um detalhado manual de purificação (Retorno 
à  Santidade)  para  todos  os  membros  ativos  desde 
adolescentes  até  adultos.  Deixe  os  pais  decidirem  se 
seus filhos (crianças) maiores devem receber o material. 
Algumas igrejas  distribuem o  material  para  membros 



inativos  também,  pois  Deus  pode  usar  as  Escrituras 
para  trazê-los  ao  arrependimento.  Ao  selecionar  um 
guia de purificação para sua congregação, escolha um 
que  seja  completo.  Você  pode  usar  este  ou  escolher 
outros.  Este  livro  foi  propositalmente  impresso  sem 
visar lucro; desta maneira, ele pode ser vendido a um 
preço que qualquer igreja pode comprar.

6. Desafie seu povo a estudar o material todo em oração 
antes  da  assembléia  solene.  Promova  a  assembléia 
solene  usando  todos  os  recursos  disponíveis  (cartas, 
boletins, jornal, mala direta, avisos em todos os cultos, 
etc.). Se você não der uma grande e constante ênfase, 
seu povo não passará pelo processo de preparação. Eles 
precisam  perceber  que  este  não  é  simplesmente  um 
outro programa.

7. Inste seu povo a se arrepender dos pecados que Deus 
lhes  revelar  através  das  Escrituras  do  guia  de 
purificação.  Encoraje-os  a  procurarem  as  pessoas  a 
quem possam ter ofendido e fazer  qualquer  confissão 
pública  que  Deus  solicitar  (obviamente  eles  não 
precisam esperar  pela  noite  da assembléia  solene).  A 
obediência deve começar no momento que Deus falar. 
Inste  seu  povo  a  ser  cauteloso  para  não  apagar  o 
Espírito Santo.

8. Dê atenção especial à lista de pecados corporativos da 
igreja.  O  cerne  da  assembléia  solene  bíblica  é  a 
confissão e o abandono dos pecados corporativos (assim 
como dos individuais). Eu sugiro que o pastor e vários 
líderes preparem uma lista de pecados corporativos a 
serem confessados. Alguns pecados corporativos típicos 
são:

a) Ceder ao pecado e não declarar toda a verdade de 
Deus - Apocalipse 2:14-15.

b)  Desunião  e  disputas  (falta  de  comunhão)  -  1 
Coríntios 1:10



c) Tolerar imoralidade da liderança e dos membros 
- 1 Coríntios 5:1-2

d) Não ter a oração como prioridade principal - 
Mateus 21:13

e)  Falhar  na evangelização  e  nas  missões -  Mateus 
28:19-20

f) Ser infiel a Deus nas finanças (contribuição 
insignificante) - Malaquias 3:8-10

g) Orgulho e competição com outras igrejas - 
Marcos 9:38-41

h) Falta de cuidado com os doentes, sofridos e 
idosos - Tiago 1:27

i) Ser morno e complacente - Apocalipse 2:4; 3:15

9.  Os  líderes  devem  estar  desejosos  de  confessar  e 
abandonar suas  deficiências  específicas.  Se  os  líderes 
são  sérios  a  respeito  da  renovação  da  obediência,  o 
impacto  sobre  a  igreja  como  um  todo  será  maior. 
Obviamente, os líderes devem usar de muita sabedoria, 
pois  alguns  pecados  seriam  inadequados  para  o 
compartilhamento público.

10.  Encoraje  seu  povo  a  jejuar  durante  uma  refeição 
durante cada dia e  se  possível  gastar este tempo em 
oração  e  purificação.  Embora  o  jejum  não  deva  ser 
exigido  de  forma  legalista,  o  jejum  sincero  deve  ser 
encorajado como uma norma bíblica. Alguns membros 
serão estimulados a um jejum mais extenso. Os líderes 
devem  definitivamente  convocar  suas  congregações  a 
jejuarem e devem dar o exemplo (Joel 2:12-16).

11. Na  noite  da  assembléia  solene,  cancele  outras 
atividades  e  se  prepare  para uma reunião de  duas  a 
quatro horas de duração.  A congregação toda deve ser 
fortemente  encorajada  a  participar.  Para  este  evento, 
você  pode querer  alterar  a  hora  de  começar  para  às 
quatro ou cinco horas da tarde, permitindo assim um 



tempo  mais  significativo  com  Deus,  sem  pressa  de 
terminar.  As  verdadeiras  assembléias  solenes 
normalmente  não  são  eventos  breves,  altamente 
programados!  Marque  e  divulgue  esta  reunião 
enfatizando  que  o  tempo  não  deve  ser  uma 
preocupação.  Devido  ao  mover  do  Espírito,  eu  tenho 
participado de encontros que facilmente duram quatro 
horas ou mais.

12. Ore a respeito do formato e da liderança deste evento. 
Eu  não  posso  deixar  de  enfatizar  novamente  a 
importância dos líderes estarem limpos diante de Deus. 
Se o pastor estiver espiritualmente preparado, é melhor 
que  ele  lidere  a  congregação.  No  entanto,  você  pode 
considerar  convidar  um líder  de  fora  da  congregação 
para conduzir o evento (embora isto não seja essencial). 
Se você convidar um líder de fora, esteja seguro de que 
ele  é  alguém  genuinamente  chamado  e  que  seja 
experiente na condução de assembléias solenes.

Na próxima seção, eu dou sugestões para a condução 
de uma assembléia  solene  de  uma noite.  Embora  não 
haja um modelo fixo, alguns princípios básicos eternos 
devem ser seguidos.

Exemplo de Uma Noite de Assembléia Solene
Eu quero enfatizar que não há fórmula mágica a ser 

seguida ao pé da letra. Estes eventos nunca devem ser 
rigidamente  programados  a  ponto  de  se  perder  a 
sensibilidade  à  direção  de  Deus.  No  entanto,  dois 
elementos são eternos e ordenados por Deus.

Eles  são:  (1)  Exposição  significativa  às  Escrituras 
estratégicas,  e  (2)  Tempo  significativo  para  orações  de 
confissão e  de  arrependimento.  Eu sugiro  que  a  maior 
parte  do  tempo  seja  usada  para  orações  pessoais  e 
corporativas de arrependimento.



No início  de  abril  de  2000,  eu  liderei  uma noite  de 
assembléia solene na Primeira Igreja Batista de Houston, 
Texas, uma igreja que seguiu os passos que eu esbocei 
para  este  tipo  de  reunião.  Por  causa  de  sua  intensa 
preparação  e  exposição  a  um  guia  detalhado  de 
purificação, o povo da Primeira Igreja já eslava sob uma 
grande convicção de pecado antes mesmo do início da 
assembléia  solene  (a  falta  de  preparação  por  parte  da 
congregação  é  a  maior  razão  de  muitas  assembléias 
solenes terem resultados limitados).

O esboço seguinte é um modelo geral que nós usamos 
em Houston. Foi realmente uma experiência maravilhosa 
de purificação, oração e arrependimento. Somente Deus 
poderia explicar o que aconteceu! Por favor, esteja ciente 
de que o esboço a seguir é apenas um modelo geral e que 
não dever estar preso ao tempo.

1. Preparação Bíblica e Adoração

17:30  -  18:00  -  Prelúdio  instrumental  de  Adoração 
(durante  este  tempo  a  congregação  vai  sentar-se  em 
oração  reflexiva  preparando-se  espiritualmente  para 
encontrar com Deus).

18:00 - Solo - Credo Apostólico (Edilson Botelho) Hino 
congregacional  "Em Nada  Ponho  a  Minha  Fé"  Cântico 
Porque  eu  Creio  (Asaph  Borba)  ou  outro  hino  de 
afirmação da fé. (Sugestões da tradutora).

18:05 - 18:30 - Oração em Grupo - Preparação pelas 
Escrituras - Oração Pactuai em Conjunto. *Neste período 
o Dr. Frizzell falou sobre o fundamento bíblico e histórico 
para  a  noite  de  purificação  e  de  entrega  a  Deus.  Os 
textos de 2 Crônicas 7:14, Oséias 10:12 e Joel 2:12-14 
foram  usados  para  embasar  os  pontos  principais.  A 
mensagem foi  equilibrada entre  a grande urgência  e  a 
esperança  na  misericórdia  e  no  poder  de  Deus.*Dr. 
Frizzell  liderou a congregação em orações em conjunto 



com enfoque  bíblico  específico.  Durante  as  orações,  a 
congregação permaneceu de pé,  de mãos dadas, ou de 
joelhos próxima ao púlpito.

18:30 - 18:40 - A congregação se divide em pequenos 
grupos para orações reverentes de louvor e adoração.

18:40  -  18:45  -  Oração  em  Conjunto  de  Louvor  e 
Adoração.

2. Confissão, Oração e Arrependimento

18:45  -  Preparação  Bíblica  para  Confissão  e 
Purificação *Dr. Frizzell expôs a importância bíblica da 
purificação  completa  e  do  arrependimento  (Salmo 
66:18; Isaías 59:1-2; Tiago 5:16).

19:00  -  Solo  -  Perdoa-me  Senhor  (HCC),  cântico 
Primeiro  Amor  ou  outra  música  de  arrependimento  e 
contrição

19:05 - Compartilhar textos bíblicos (encontrados no 
manual) para a Purificação de Pensamentos e Atitudes.

19:15  -  Oração  de  Confissão  e  Arrependimento  em 
pequenos grupos

19:35  -  Oração  de  Confissão  e  Arrependimento  em 
Conjunto

19:45  -  Compartilhar  Textos  das  Escrituras 
(encontrados  no  manual)  sobre  os  Pecados  de 
Relacionamentos

20:00  -  Orações  de  confissão  e  Arrependimento  em 
pequenos grupos ou próximo ao púlpito.

20:20 - Orações de Confissão de Pecados de Relaciona-
mentos em conjunto.

20:30  -  Compartilhar  Escrituras  (encontrados  no 
manual) sobre Pecados de Ação e de Omissão

20:45 -  Orações  de  Confissão e  Arrependimento  por 



pecados de Ação e de Omissão em pequenos grupos

21:05 - Orações de Confissão e de Arrependimento da 
congregação, em conjunto

3.  Adoração  e  Louvor  pela  Purificação  dada  por 
Deus

21:15  -  Compartilhar  as  promessas  de  misericórdia 
contidas nas Escrituras

21:20 - Celebrando Sua Volta - Solo - (um hino que 
fale sobre a volta de Jesus)

21:25  -  Orações  Congregacionais  que  expressem 
unidade  de  propósito  e  reconsagração  a  uma  vida  de 
obediência.

21:35  -  21:45  -  Orações  Finais  de  Compromisso, 
Arrependimento e Celebrando as Respostas em conjunto 
(todos de pé e alguns ajoelhados ao redor do púlpito).

Embora  este  esboço  seja  bem  geral,  ele  dá  alguma 
idéia do fluir e do poder de tal encontro. A preparação 
espiritual dos líderes e da congregação antes da reunião 
é  vital  para  o  sucesso  de  uma  noite  de  purificação  e 
arrependimento. Eu afirmo novamente que não se deve 
ficar preso ao tempo sugerido acima.

Modelo 2 - Um dia de Assembléia Solene (Com 
Duas Semanas de Preparação Individual)

Este  modelo  segue  bem  de  perto  os  doze  passos 
esboçados para o Modelo Um. A maior diferença é que a 
assembléia  solene  é  realizada  durante  um dia  inteiro. 
Este modelo se encaixa tecnicamente na descrição de um 
tipo de assembléia mencionada no Velho Testamento (2 
Crônicas 7:8-9).



Como  em  todos  os  modelos,  eu  sugiro  um  período 
significativo  de preparação antes  da assembléia.  Numa 
assembléia  solene  com  duração  de  um  dia,  você  terá 
mais tempo, o que permite  uma maior  flexibilidade no 
formato. Em todos os modelos, eu achei de muita ajuda 
lidar com os pecados separando-os por categorias. Desta 
maneira, você lida profundamente com uma área antes 
de seguir para outra. Isto é melhor do que pular de uma 
categoria  para  outra  de  uma maneira  desconexa.  Para 
assembléias de um dia, eu creio que o sábado é o melhor 
dia.

Exemplo de Formato para Assembléias Solenes de 
um Dia Inteiro

Preparação pessoal

8:30  -  Chegada e  Preparação Silenciosa.  As  pessoas 
devem chegar às 8:30 e sentar-se em silêncio no salão 
de cultos (ou sala onde a reunião acontecerá).  Neste 
tipo de preparação em oração, os participantes devem 
reler algumas das Escrituras através das quais Deus 
lhe  tenha  falado  nos  dias  anteriores  de  preparação 
(eles devem trazer seus guias de purificação). Durante 
este  tempo,  eles  refletirão  nas  palavras  de  Deus  e 
orarão pelo derramamento do Seu Espírito.

9:00 - Adoração Congregacional e Preparação Bíblica

9:00 - 9:15 - O pastor lê e explica brevemente textos-
chave que esclareçam o propósito do dia (2Crônicas 7:14; 
Oséias  10:12;  Joel  2:12-14).  Ele  compartilhará  os 
propósitos  peculiares  da  assembléia  naquela 
congregação em particular. Ele vai determinar o tom e a 
atmosfera da reunião.

9:15 - 10:00 - A congregação é liderada em reverente 
adoração que magnifique a santidade e a majestade de 
Deus (o ministério de adoração deve estar envolvido). O 
pastor  então  lidera  a  congregação  num  tempo  de 



pequenos  grupos  e  oração  em  conjunto  pedindo  a 
presença de Deus, convicção de pecado e poder durante o 
dia todo. As pessoas podem ficar de pé e de mãos dadas 
ou ajoelhadas próximas ao púlpito durante esta oração.

Primeira  Categoria:  "Pecados  de  Atitude  e  de 
Pensamento" (a 1a. e a 2a. Categorias foram agrupadas 
no encontro)

9:30 -  10:00 -  Pastor  (ou líder  designado)  traz  uma 
mensagem das Escrituras  relacionada com os  pecados 
destas  categorias.  Ele  pode  fazê-lo  na  forma  de  um 
sermão ou simplesmente ler e expor os pontos principais 
do guia de purificação (este material foi planejado para 
tal  uso).  O  propósito  é  afirmar  a  seriedade  destes 
pecados individuais e da congregação. Seja meticuloso ao 
falar dos muitos pecados desta categoria.

10:00 - 10:30 - O pastor pede à congregação que forme 
pequenos grupos para orar uns pelos outros sobre o que 
Deus  tenha  revelado.  Este  período  é  para  orações  de 
confissão  e  de  arrependimento  relacionados  a 
pensamentos e atitudes (em todas as categorias encoraje 
as  pessoas  a  procurarem aqueles  com quem tem tido 
dificuldades).

10:30  -  10:45  -  O  pastor  e  várias  outras  pessoas 
lideram a congregação em orações em conjunto pedindo 
o perdão e a libertação de Deus pelos pecados de atitude 
e de pensamento da igreja como grupo. Você pode querer 
pedir  às  pessoas  que  dêem  as  mãos  ou  ajoelhem-se 
próximas ao púlpito durante este  tempo de oração em 
conjunto.

10:45 - 11:00 - Intervalo. Peça que todos voltem antes 
das 11:00 e que conversem o mínimo possível.

Segunda Categoria: "Pecados de Palavra"



11:00  -  11:30  -  O  pastor  enfoca  Escrituras 
particularmente relacionadas aos pecados de palavra. Ele 
pode usar um sermão ou fazer uma exposição dos textos-
chave  desta  categoria.  Ele  deve  insistir  na  realidade  e 
seriedade dos pecados de palavra individuais e do grupo 
(igreja).

11:30 - 12:00 - O pastor pede que a congregação se 
divida  em  grupos  pequenos  para  orarem  por  coisas 
específicas que Deus lhes tenha revelado. Este período é 
para  confissão  e  arrependimento  relacionados  com 
pecados de palavra. (As pessoas devem ser estimuladas a 
restaurar relacionamentos quebrados)

12:00 - 12-15 -  O pastor e outros líderes dirigem a 
congregação em orações de confissão e arrependimento 
pelos  pecados  de  palavra  da  comunidade.  (Você  pode 
pedir  que  as  pessoas  dêem  as  mãos  ou  se  ajoelhem 
próximas ao púlpito)

12:15  -  13:30  -  Intervalo  e  Tempo  de  Oração 
Individual.  Neste  intervalo,  eu  sugiro  que  as  pessoas 
jejuem e gastem este tempo em reflexão pessoal ou em 
pequenos  grupos  de  oração.  Alguns  poderão  querer 
descansar. Certamente o jejum não é obrigatório, por isso 
você deve ter um lanche leve e sucos à disposição daque-
les  que  desejarem  comer  alguma  coisa.  Isto  não  deve 
levar mais do que 30 minutos, e o restante do tempo eles 
devem usar para ler  os textos relacionados à categoria 
seguinte ou em oração. Um dia de assembléia solene deve 
ser bem diferente de qualquer programa da igreja. Deixe 
que  o  espírito  de  reflexão  e  reverência  caracterize  o 
intervalo também. Este dia não é para gargalhadas e para 
conversas altas durante o intervalo, isto pode atrapalhar 
os que estão usando este tempo para reflexão e oração.

Terceira Categoria: "Pecados nos Relacionamentos"

13:30 - 14:15 - O pastor designa um líder para expor 



as Escrituras  relacionadas a  esta  categoria  de  pecado. 
Ele  pode  fazer  um  sermão  ou  enfatizar  os  textos 
principais (encontrados no manual). Ele deve insistir na 
existência  e  seriedade  dos  pecados  específicos  nos 
relacionamentos.

14:15 - 14:45 - A congregação se divide em pequenos 
grupos para um período intenso de orações de confissão 
e arrependimento. Nesta parte, é muito importante que 
as  famílias  orem  juntas.  Também  encorajamos  as 
pessoas  a  buscarem  aqueles  com  quem  a  comunhão 
esteja quebrada para orarem juntos.

14:45  -  15:00  -  O  pastor  e  outras  pessoas  dirigem 
orações em conjunto de confissão e arrependimento pelos 
pecados nos relacionamentos da igreja como um todo. O 
pastor  deve  estar  preparado  para  mencionar 
especificamente estes pecados. Eu sugiro que as pessoas 
fiquem de pé, de mãos dadas ou se ajoelhem próximas ao 
púlpito.

15:00 - 15:15 - Intervalo - Todos devem estar de volta 
antes das 15:15 horas e limitar as conversas.

Quarta Categoria "Pecados de Ação"

15:15  -  15:45  -  Enfoque  nas  Escrituras  que 
especificamente descrevam os pecados de ação (pastor ou 
outro líder). Segundo a direção de Deus, ele escolherá os 
textos (mencionados no manual) que a congregação mais 
necessita ouvir.

15:45 - 16:15 - A congregação se divide em pequenos 
grupos  para  um  período  extenso  de  confissão  e 
arrependimento relacionados com os pecados de ação.

16:15 - 16:30 - Várias pessoas lideram a congregação 
em orações de confissão e arrependimento pelos pecados 
de ação e transgressão da igreja. Peça à congregação que 
participe  ficando  de  pé  ou  se  ajoelhando  próximo  ao 



púlpito.

Quinta Categoria: "Pecados de Omissão"

16:30  -  17:00  -  O  pastor  ou  outro  líder  traz  uma 
mensagem enfocando várias Escrituras desta categoria. 
Ele  escolherá  alguns  textos,  segundo  a  direção  do 
Espírito de Deus, que revelarão a presença dos principais 
pecados individuais ou da congregação nesta categoria.

17:00 - 17:30 - A congregação se divide em pequenos 
grupos  de  oração  para  confissão  e  arrependimento  de 
pecados de omissão.

17:30  -  17:45  -  Pastores  e  outras  pessoas  dirigem 
orações de confissão e arrependimento pelos principais 
pecados de  omissão da igreja.  A  congregação  participa 
ficando em pé ou se ajoelhando.

17:45  -  19:00  -  Intervalo  e  Período  de  oração 
individual. As pessoas serão encorajadas a continuar seu 
jejum ou a comer alguma coisa leve. Este período deve 
ser usado para oração, reflexão e discussão sobre Deus, 
não sobre assuntos seculares. Pode ser um tempo a sós 
com Deus para processar o que Ele tem feito em você e 
na  sua  igreja.  Eu  sugiro  que  você  escreva  suas 
impressões num caderno durante este tempo.

19:00 - 20:30 - Intercessão e Adoração

19:00 - 19:20 - Comece com testemunhos de vitórias 
pessoais  que  ocorreram  durante  o  dia.  (Pessoas 
compartilham o  que  Deus  fez  e  está  fazendo  em suas 
vidas)

19:20  -  19:40  -  Adoração  Congregacional  e  Solos 
apropriados. Esta parte deve ser um período de louvor e 
adoração  intensos  ao  Deus  que  perdoa  e  mostra 
misericórdia. Peça ao seu líder de adoração e aos solistas 
que  preparem  um  período  de  louvor  poderoso,  porém 
reverente.



19:40 - 20:00 - Orações em conjunto de Renovação de 
Compromisso  e  de  Despertamento  Espiritual.  Durante 
este período, o pastor deve estar preparado para liderar 
as pessoas em orações de renovação de compromisso em 
todas  as  áreas  importantes  de  pureza,  ministério  e 
adoração.  Ele  deve  mencionar  as  áreas  específicas  de 
arrependimento e a nova obediência que irá substituir os 
padrões pecaminosos. Ele deve, então, enfocar a oração 
em  todas  as  áreas  de  renovação  de  compromisso  e 
ministério.  A noite pode ser concluída com orações em 
conjunto  pedindo  que  um  despertamento  genuíno  se 
derrame sobre a igreja e a nação toda.

Uma Palavra Acerca da Música

A música e a adoração têm um papel muito importante 
em  reuniões  como  esta.  Eu  sugiro  o  uso  de  música 
instrumental  suave  para  indicar  que  o  tempo  dos 
pequenos grupos de oração terminou e que os hinos e 
cânticos sejam escolhidos e colocados de tal maneira que 
reforcem  o  significado  de  um  tempo  de  oração  em 
particular.  Solistas  e/ou  conjuntos  podem  ajudar  a 
aprofundar o que Deus já tenha falado. O princípio bási-
co é  não querer  fazer  uma apresentação ou um show, 
nada  deve  tirar  a  atenção  do  propósito  de  adorar  em 
espírito  e  em verdade,  de  humilhar-se  e  arrepender-se 
diante de Deus.

Sumário

Deixe-me enfatizar novamente que o formato acima é 
só  um  modelo  geral.  Ele  pode  e  deve  ser  alterado 
conforme  a  direção  do  Espírito  de  Deus  em  cada 
congregação.  Acima  de  tudo  nunca  fique  preso  ao 
horário.  Se  você  usa  um  esboço  (para  aqueles  que 
lideram), não entregue à congregação. A sua preocupação 
é  o  encontro  com  Deus,  e  não  cumprir  a  agenda 



preparada. Seja usando parte ou todo o esboço. Deus vai 
honrar poderosamente a sua sinceridade! Nós podemos 
encontrar um grande conforto na gloriosa promessa de 
Deus  que  se  encontra  em  Jeremias  29:13,  Vocês  me 
buscarão e me acharão quando me buscarem do todo o 
coração.

Modelo 3 - Chamada Para 40 Dias de 
Purificação Espiritual e Renovação Espiritual

Um período de 40 dias para purificação, preparação e 
transformação frequentemente tem um significado muito 
especial.  Nós  vemos  poderosos  exemplos  nas  vidas  de 
Moisés e de Jesus (Êxodo 24:18, Mateus 4:2). Há várias 
maneiras de abordar uma renovação em 40 dias e tais 
períodos  podem  ser  convocados  por  várias  razões.  Se 
levados  a  sério,  tais  períodos  de  purificação  terão  um 
tremendo impacto nos crentes individualmente e sobre 
toda  a  congregação!  Eu  recomendo  três  abordagens 
básicas que podem ser adotadas por qualquer igreja.

Três Estratégias Práticas Para 
Períodos de Purificação de 40 Dias

(1)  Líderes  da  igreja  encorajam  membros 
individualmente  a  participarem  de  um  processo  de 
purificação  pessoal  e  de  renovação  durante  40  dias. 
Quando  os  líderes  da  igreja  designam  um  tempo 
específico  e  o  mantém  diante  da  congregação,  minha 
experiência  tem  demonstrado  que  é  melhor  e  envolve 
mais  pessoas.  Embora  a  ênfase  seja  promovida  pela 
igreja,  a  participação  é  decidida  pelos  membros 
individualmente.  Esta  abordagem  não  é  altamente 
estruturada, e as pessoas vão caminhar no ritmo delas. 
No entanto, eu encorajo os líderes a pedirem ao seu povo 
que faça um compromisso sério de realizar o processo. De 



alguma maneira, você deve pedir às pessoas que façam 
este  compromisso  publicamente,  vindo  à  frente  ou 
assinando um cartão  de  compromisso.  (O  pastor  pode 
pregar  sobre  esta  ênfase  e  fazer  um  apelo  para  um 
compromisso público)

Um dos propósitos para o qual Retorno à Santidade foi 
escrito é justamente para a condução de uma jornada de 
40 dias de avivamento pessoal e discipulado. Se usado 
para este propósito, os líderes da igreja devem pedir às 
pessoas que comecem numa certa data e terminem 40 
dias depois. Se os participantes conseguirem fazer cerca 
de  duas  reflexões  nas  Escrituras  por  dia,  eles 
conseguirão terminar no prazo determinado (isto dá uma 
certa flexibilidade para repor dias que por ventura eles 
não consigam fazer a tarefa).

Uma  maneira  de  melhorar  esta  ênfase  é,  no  culto 
matutino  ou  vespertino,  o  pastor  dar  uma  visão 
panorâmica do que vai ser estudado nas Escrituras na 
semana seguinte. Ele poderia então, desafiar as pessoas 
a  serem  consistentes  com  seu  tempo  diário  de 
purificação. Esta é uma estratégia poderosa para manter 
a jornada de purificação diante das pessoas, manter a 
congregação envolvida, relembrada e motivada.

Uma outra  maneira  de  reforçar  a  participação  é  ter 
uma pessoa que esteja participando da jornada pessoal 
de purificação dando seu testemunho cada semana. Os 
testemunhos  semanais  afetam  poderosamente  a  igreja 
assim como a pessoa que dá o testemunho.

(2)  Toda a igreja é  convocada pelos  líderes  para um 
período de 40 dias de renovação.

Nesta  abordagem,  os  40  dias  de  purificação  são 
promovidos abundantemente como uma ênfase especial 
para toda a igreja. Cada domingo o pastor poderia pregar 
sobre os textos que vão ser trabalhados na categoria da 



semana.  E  vital  desafiar  todos  os  membros  (de 
adolescentes até adultos)  a terem o material  e fazerem 
um compromisso sério de passarem pelo processo de 40 
dias. Como o preço deste material é acessível, qualquer 
igreja  pode  comprá-lo  para  seus  membros.  Talvez 
algumas igrejas tenham que pedir aos membros adultos 
uma pequena oferta extra num determinado domingo. A 
promoção é vital para a eficácia desta ênfase.

Além  dos  testemunhos  semanais  e  do  compromisso 
público  inicia],  eu  tenho  descoberto  que  os  sermões  do 
pastor  têm  um  impacto  tremendo  na  purificação  da 
congregação. Uma estratégia poderosa que ele pode usar 
é pregar sobre a categoria de pecado estudada durante a 
semana anterior. A ênfase dos 40 dias pode abranger seis 
ou sete  domingos.  O material  bíblico é  planejado para 
enfocar  profundamente  todas  as  sete  categorias  de 
pecado individuais e comunitários. A peculiaridade deste 
material  é  a  sua  inteireza  na  cobertura  de  todas  as 
categorias de pecado e crescimento. Mesmo além de um 
período  de  quarenta  dias,  muitos  pastores  podem 
continuar pregando sobre as sete categorias de pecado 
contidas  nas  Escrituras  (o  que  pode  ser  feito  aos 
domingos à noite).

Pastores  podem  usar  os  textos  bíblicos  daquela 
semana e facilmente desenvolver uma grande variedade 
de sermões relacionados a eles. Todo pastor deve deixar 
que Deus o guie para perceber as peculiaridades de sua 
congregação.  Os  indivíduos  vão  tendo  convicção  de 
pecados em seu processo de purificação, e o pastor em 
seguida  profere  uma  mensagem  a  respeito  daquela 
questão. Os efeitos são tremendos! Tal processo também 
ajuda o pastor a pregar mensagens bíblicas sobre toda a 
classe  de  pecados  em potencial.  Esta  ênfase  pode  ser 
grandemente  ampliada  e  intensificar  as  pregações 
relacionadas a todos os pecados e necessidades da igreja.



(3)  Convocação  para  um  período  de  40  dias  de 
purificação  precedendo  reuniões  de  despertamento 
espiritual  ou  assembléias solenes  para toda a igreja.  É 
incrível  ver que igrejas programam conferências anuais 
ou  a  cada  dois  anos  sem  absolutamente  nenhuma 
preparação  ou  purificação  do  seu  povo.  Não  é  de  se 
espantar que estas conferências programadas raramente 
se  tornem  despertamentos  verdadeiros.  Em  última 
análise,  não  é  bíblico  tentar  realizar  conferências  de 
despertamento espiritual  e cruzadas evangelísticas sem 
um  processo  prévio  de  purificação  e  arrependimento! 
Feitos desta maneira, a ênfase em purificação da igreja 
será superficial e incompleta. Temos tendência a atenuar 
a questão de purificação e arrependimento sérios. Porém, 
quando  os  grandes  eventos  são  precedidos  de  intensa 
oração e purificação, Deus prova que Ele pode sacudir 
cidades inteiras!

Períodos  de  purificação  e  oração  também  devem 
preceder  momentos  de  grandes  decisões  da  igreja  ou 
intensas  iniciativas  evangelísticas.  Você  também  deve 
considerar realizar um período de purificação especial em 
tempos  de  ataques  satânicos.  A  purificação  deve 
certamente  ser  feita  quando  Deus  disciplina  ou  retém 
Suas bênçãos. Amigos, quando nós retornarmos os pa-
drões  imutáveis  de  Deus  quanto  à  purificação  e  ao 
arrependimento,  nós  veremos  novamente  a  nação  ser 
varrida por aviva-mentos e inundada por conversões em 
resposta a esforços evangelísticos. Enquanto fizermos do 
nosso jeito, não veremos!

Modelo 4 - Conferências de Despertamento 
Espiritual Enfocando Purificação e 

Arrependimento

Um  dos  trágicos  sinais  dos  tempos  modernos  é  o 
afastamento  da  igreja  dos  períodos  prolongados  de 



arrependimento  vistos  nos  avivamentos  do  Velho 
Testamento  e  na  era  dos  grandes  despertamentos  da 
igreja.1 Na busca por conveniência do nosso tempo temos 
programado  cultos  que  são  tão  breves  (e  biblicamente 
superficiais)  que  um  despertamento  verdadeiro  é 
praticamente impossível de acontecer. Na essência, nós 
nos afastamos do despertamento genuíno que Deus quer 
enviar.

Afinal,  a  maioria  dos  despertamentos  espirituais 
modernos  não  tem  nada  de  despertamento.  Na  maior 
parte, eles são breves campanhas evangelísticas. Embora 
precisemos  desesperadamente  de  conferências 
evangelísticas, elas nunca poderão substituir os períodos 
de profunda purificação bíblica na igreja. E interessante 
notar  que a história  prova que o melhor que podemos 
fazer  pelo  evangelismo é levar  a igreja  de volta  a uma 
atitude de arrependimento!

Quando  a  igreja  experimenta  um  despertamento 
verdadeiro,  as  conversões  não  só  se  multiplicam,  elas 
são comprovadamente mais genuínas e duradouras!15

Então,  como  você  pode  liderar  sua  congregação  à 
verdadeira  purificação  e  despertamento  espiritual? 
Certamente  não  há  fórmula  mágica,  mas  há  padrões 
bíblicos  imutáveis.  Resumidamente,  eles  são:  (1) 
Exposição intensa às Escrituras que levam à convicção de 
pecados específicos, e (2) levar o povo de Deus a períodos  
intensos de oração e arrependimento.

Eu estou convencido de que posso ajudar a fazer com 
que  as  conferências  de  despertamento  retornem  ao 
propósito que Deus tem para elas. Nas páginas seguintes 
há algumas diretrizes para fazer com que as conferências 
de  despertamento  sejam  verdadeiramente  bíblicas  e 
produzam mudança de vida.

1 "ROBERTS, Owen Richard. Glory Filled the Land. Wheaton, Illinois: International 
Awakening Press, 1989, p. 115.



Passos Práticos para a Realização de Séries 
de Conferências de Despertamento

1. Marque uma data distante o suficiente para permitir  
várias  reuniões  de  oração  preparatórias.  Eu  sugiro 
tanto reuniões de oração nas casas, como na igreja 
abrangendo toda a congregação várias semanas antes 
do evento. Dê também ao seu povo diretrizes bíblicas 
sobre  como  orar  por  despertamento  e  purificação. 
(Obviamente, nada acontecerá sem oração intensa e 
específica).

2.  Desafie  todos  os  membros  ativos  a  estudarem em 
oração um  manual  de  purificação  abrangente antes 
das  conferências.  Eu  recomendo  pelo  menos  um 
período de duas semanas de preparação. Você pode 
também considerar uma preparação de 40 dias.

3. Durante o período de preparação e das conferências 
em si,  motive seu povo a jejuar pelo menos durante 
uma  refeição  para  gastar  este  tempo  em  oração  e  
purificação bíblica. O jejum nunca deve ser obrigatório 
ou  feito  de  uma  forma  orgulhosa  ou  legalista.  O 
pastor  deve  dar  à  sua  congregação  ensinamentos 
básicos  sobre  os  vários  tipos  de  jejum.  É  mais 
importante  ensinar  o  propósito  divino  do  jejum do 
que somente o rito de jejuar.

4. Cada noite o pastor ou convidado pregará sobre uma 
das sete principais categorias de pecado.  A pregação 
será seguida de um tempo significativo de orações em 
pequenos  grupos  e  de  orações  em  conjunto 
abordando  confissão  e  arrependimento.  (Para  ter 
algumas idéias veja os modelos 1 e 2) Haverá apelo 
no  final  do  culto,  quando  as  pessoas  responderão 
através  de  decisões  e  compromissos  públicos.  Elas 
serão  desafiadas  a  responderem  publicamente  à 
intervenção divina em suas vidas. Como em outras 
conferências, a música é de grande importância, ela 



deve tocar os corações, ser inspirativa e levar o povo 
a Deus.

5.  O  pastor  pode  usar  as  Escrituras  do  manual  de 
purificação para elaborar seus sermões,  assim como 
para  liderar  os  períodos  de  purificação  e 
arrependimento.  Cada  noite  o  pregador  deve  falar 
sobre uma categoria de pecado. O pecado deve ser 
tratado de maneira bíblica e objetiva.

Este tipo de conferências de despertamento espiritual é 
muito  eficaz  por  duas  razões:  (1)  as  pessoas  estão 
envolvidas  profundamente  na  preparação  de  forma 
pessoal  e  corporativa.  Além  de  estarem  orando 
fervorosamente,  eles  estarão  totalmente  expostos  à 
Palavra de Deus em cada área importante de suas vidas. 
(2)  As  conferências  propriamente  ditas  são  preparadas 
para  lidar  biblicamente  com  os  pecados  e  com  as 
necessidades  espirituais  da  igreja.  Os  sermões  tópicos 
centrados no homem não têm lugar aqui. As mensagens 
tocam profundamente em cada área importante da vida 
do indivíduo e da igreja. As questões de pecado e do "eu" 
são expostas de maneira abrangente e meticulosa.

Irmãos,  por  que  pensamos  que  podemos  ter  um 
despertamento  sem  este  tipo  de  ênfase?  Embora  tais 
conferências sejam diferentes do normal, elas são tanto 
poderosas  quando  práticas.  Pela  graça  de  Deus,  nós 
podemos  retornar  aos  antigos  modelos  dos 
despertamentos!  E  não  há  dúvida  de  que  Deus  quer 
encontrar-nos  bem  onde  O  deixamos  -  no  lugar  do 
arrependimento completo e da oração fervorosa!

Modelo 5 - Grupos de Discipulado Com Ênfase 
em Purificação e Arrependimento

Enfrentamos hoje uma urgente necessidade de fazer o 



povo  de  Deus  retornar  ao  discipulado  dinâmico  e 
transformador.  Pode  haver,  de  fato,  um  discipulado 
verdadeiro sem a inclusão de uma ênfase profunda em 
purificação e oração? Eu creio que a resposta seja não! O 
cerne do crescimento é a exposição diária às Escrituras 
que sondam cada área de nossas vidas. Assim, nossas 
orações  e  estratégias  evangelísticas  terão  o  poder  que 
move montanhas!

Retorno à Santidade  foi planejado propositalmente de 
modo  a  se  adaptar  a  pequenos  grupos  de  estudo  e 
oração.  Há  um  poder  quase  inigualável  em  pequenos 
grupos de estudo e oração. Considere os seguintes passos 
para  revolucionar  seu  ministério  de  discipulado  e  de 
grupos de oração.

I.  Promova  o  manual  de  purificação  como  material 
trimestral  de  discipulado  para  crescimento  e 
despertamento espiritual pessoal.  Desta maneira, sua 
congregação  estudará  uma  gama  completa  de 
Escrituras  que  lidam  com  todas  as  áreas  de  suas 
vidas. Graças a Deus, há um crescente interesse na 
questão da purificação profunda e do arrependimento. 
Este  curso  de  discipulado  funciona  da  seguinte 
maneira:

(a)Peça a um crente  maduro que seja o líder  ou 
facilitador do grupo (ele ou ela guiará a discussão 
e  os  períodos  de  oração  cada  semana).  O  líder 
simplesmente usa as Perguntas para Reflexão no 
final  de  cada  seção  para  que  os  participantes 
discutam suas respostas. Nos vinte minutos finais 
de cada encontro, o líder dirige os membros num 
tempo  de  oração  em  grupo  para  confissão  de 
pecados ou crescimento necessário.

(b)Durante  a  semana,  os  participantes  do grupo 
devem estudar em oração metade de uma das sete 
categorias (no encontro semanal o grupo decidirá 
onde  parar  com  sua  leitura  para  a  semana 



seguinte).  Se  vocês  estudarem  metade  de  uma 
categoria por semana, terminarão o material  em 
aproximadamente 13 semanas. Para garantir que 
vão conseguir terminar em tempo, é bom escolher 
uma semana para cobrir uma seção inteira.

(c)  Na  reunião  semanal,  vai  ser  pedido  a  cada 
pessoa  para  tomar  passos  específicos  de 
obediência segundo o que Deus tenha revelado. 
Este  curso  não  4  planejado  só  para  mero 
estudo,  mas  para  guiar  cristãos  em  passos 
concretos  de  obediência.  O  grupo  se  ajudará 
mutuamente prestando contas uns aos outros 
dos compromissos feitos.

2. Faça o pedido deste manual de purificação (ou algum 
outro  eficaz)  para  todos  os  que  trabalham  nos 
ministérios de oração e evangelismo. Deve também ser 
uma exigência para todos os diáconos, professores de 
Escola  Dominical  e  líderes  de  grupo  de  estudo. 
Devemos  ficar  longe  de  um  modelo  que  enfatiza 
demais a metodologia e as estratégias e que assumem 
que  nossos  líderes  estão  "limpos"  diante  de  Deus. 
Num grande número de casos, esta é uma suposição 
perigosa  e  falsa.  Devemos  retornar  para  a  verdade 
inamovível de que os nossos programas e estratégias 
serão poderosos, se o poder da purificação espiritual e 
da oração estiver  presente  na vida daqueles  que os 
usam. Cada um que se compromete com uma equipe 
de  evangelismo  deve  passar  pelo  processo  de 
purificação profunda pelo menos duas semanas antes 
de  começar  seu  treinamento!  Se  assim  não  for, 
corremos o risco de enviar testemunhas que não estão 
totalmente purificadas, nem genuinamente cheias do 
Espírito Santo.

Este manual de purificação bíblica é um instrumento 
bem  flexível.  Seja  criativo  e  deixe  Deus  guiá-lo  num 
relacionamento cada vez mais profundo com Ele.



CONCLUSÃO

Há  muito  tempo  esquecemos  que  Deus  é 
indescritivelmente santo. Porém, agora mesmo, Ele está 
chamando-nos  de  volta  para  Ele  c  ao  arrependimento 
profundo. Podemos realmente continuar com a igreja do 
jeito que está?

Vejamos o exemplo dos EUA: onde este país estará em 
alguns  anos  se  um Grande  Despertamento  não  varrer 
toda  a  nação?  Nós  estamos  finalmente  começando  a 
entender que a nossa principal resposta não é somente 
uma estratégia melhor.  Se novas estratégias  pudessem 
trazer um despertamento impetuoso, os EUA teriam visto 
há  muito  tempo  o  maior  avivamento  da  história  do 
mundo. Mas, apesar de uma explosão de cinqüenta anos 
de novos programas e estratégias,  temos visto o maior 
colapso  moral  e  a  maior  estagnação  no  número  de 
batismos na história americana.

Amigos,  é  agora  o  tempo  para  um  novo  paradigma 
espiritual. Porem, este paradigma não é nada novo, é o 
velho  paradigma  bíblico  que  nunca  mudou  c  nunca 
mudará. Não é que precisemos de menos programas, de 
fato,  nossos  programas  são  excelentes  e  nós  devemos 
estar  sempre  procurando  maneiras  de  fazer  melhor  a 
obra do Senhor. Mas nós também devemos retornar ao 
objetivo  principal  de  Deus  que  é  o  impetuoso 
despertamento  espiritual  e  o  evangelismo ousado.  Este 
objetivo nunca mudou! Retornando a um arrependimento 
profundo  e  à  oração  comunitária  fervorosa,  nossos 
resultados evangelísticos  vão  explodir  aos  milhares.  Eu 
não posso pensar numa melhor maneira de encerrar este 
livro do que com as palavras do convite do próprio Deus. 
Que Deus nos ajude a não nos conformarmos com menos 
do que tudo Dele!



Agora, porém, declara o Senhor, voltem para mim de 
todo  o  coração,  com  jejum,  lamento  e  pranto.  
Rasguem o coração, e não as vestes. Voltem-se para 
o  Senhor,  o  seu  Deus,  pois  ele  é  misericordioso  e 
compassivo,  muito  paciente  e  cheio  de  amor; 
arrepende-se,  e  não  envia  a  desgraça.  Talvez  ele 
volte  atrás,  arrependa-se,  e  ao  passar  deixe  uma 
bênção. Joel 2:12-14 a

Semeiem  a  retidão  para  si,  colham  o  fruto  da 
lealdade, e façam sulcos no seu solo não arado; pois 
é hora de buscar o Senhor, até que ele venha e faça 
chover justiça sobre vocês. Oséias 10:12
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