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O que eu queria que a gente visse hoje a noite era - nós passamos muitas semanas                

examinando... a lei mosaica na semana passada e antes disso nós vimos sobre Sansão, e antes               

disso nós passamos por todo o Gênesis. E nós consideramos um tanto de coisas que a Palavra                

de Deus tem a dizer, e os eventos históricos relatados em Gênesis. Nós vimos muitas ocasiões               

nas quais o pecado sexual apareceu. E o que nós queríamos tratar hoje é de como você                

batalha [contra o pecado sexual]. Como você luta contra isso?

E você sabe que isso é realmente... se você está em uma batalha... é exatamente isso...                

Você quer ferramentas. Você quer que alguém venha e diga: "É assim que você faz isso." ou                

"Aqui está a solução". Se você luta contra a solidão; ou você luta contra desejos sexuais que                

não são atendidos; ou batalha contra o desejo; ou batalha contra a tentação; ou batalha              

contra os vestígios de homosexualidade,... Seja qual for o tipo de imoralidade sexual com o              

qual nós possamos ser tentados... O que acontece é, isso obviamente é algo que, quando você é                

jovem... Temos Paulo dizendo a Timóteo: "fuja das paixões da mocidade" [2Tm 2:22] O que              

acontece é que algumas dessas coisas são difíceis até o fim, mas elas definitivamente podem              

ser intensificadas - tanto que Paulo se refere a elas por paixões da juventude, elas podem ser                

intensificadas na juventude.

Eu me lembro de ter conversado certa vez com um pastor... O Kyle White e eu                

almoçamos com um pastor de Mansfield, Texas. E ele estava contando-nos sobre um senhor             

de 96 anos, ou algo assim, um senhor idoso de sua comunidade. Esse pastor disse que               

perguntou a esse idoso na sua igreja: "A batalha pára algum dia?"; Esse senhor, em seus               

noventa e tantos anos, disse: "Não". Agora, será que a batalha se torna menos intensa?              

Possivelmente. Provavelmente. Não é à toa que isso é chamado de "paixões da mocidade".             

Existem coisas que na juventude, existem coisas que quando somos adolescentes, ou quando            

estamos com vinte e poucos anos, que podem ser mais fortes, no que se trata de tentações.

Então, o que nós fazemos? Não há dúvidas de que nós sabemos o que é errado. Não                 
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há dúvidas que nós vemos e ouvimos a Palavra: "fuja das paixões da mocidade". OK, é tudo o                 

que precisamos saber sobre isso? Você só sai correndo. A qualquer momento que você vir              

alguma coisa, você simplesmente sai correndo. E certamente é isso o que nós somos             

chamados a fazer... somos chamados a fugir. Mas isso é suficiente? Existem ferramentas            

suficientes nisso? Simplesmente fuja! Mas,... ok: "Não permita que ninguém vos engane com            

palavras vãs; porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência." (Ef                

5:6) Isso é o suficiente?... "Portanto, não sejais seus companheiros." (Ef 5:7) É o suficiente que               

aprendamos na Palavra de Deus 'corra', "fujam da fornicação..." (1Cor 6:18) "fuja das paixões             

da juventude"? Jesus vem e diz: "qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em               

seu coração cometeu adultério com ela." (Mt 5:28)

Ele continua... Ele está falando sobre... você arranca o seu olho [cf. Mt 5:29]. Ele nos                

deu essas ilustrações bem gráficas. Arranca o teu olho [cf. Mt 5:29], corta a tua mão... [cf. Mt                 

5:30] Se isso é o que necessário, é melhor pra você perder essas coisas e entrar no Reino, no                  

Céu, do que ser lançado fora, não tendo feito essas coisas e ter continuado inteiro. [cf. Mt                

5:29-30] Será que isso basta? Nós entedemos que é errado. Vocês estão aqui e vocês estão se                

identificando com Jesus Cristo. 'Eu serei um seguidor de Cristo.', aí vem o desejo, a cobiça,               

como uma tempestade. Você está sendo tentado. Existe uma atração. Quer te puxar. Existe             

um desejo. Você sente como isso fosse te engolir. E o que você faz? É o suficiente dizer: 'bem,                  

só fuja das paixões da juventude'? Quer dizer, você sabe que você vai até alguém e você está                 

querendo 'prestar contas' e você confessa a ele: 'Eu luto contra isso.', simplesmente fuja disso.              

Simplesmente fuja. Será que isso... Será que isso é bom? Será que é o bastante? Você acha que                 

isso ajuda? É o suficiente saber 'olha, se você não cortar fora essas coisas, Deus vai te jogar no                  

inferno'? É o suficiente? Isso já está bom? É disso que precisamos para lutar?

Eu penso que todos nós podemos admitir o seguinte. Qualquer um aqui que já passou               

pela puberdade, sabe sobre os desejos sexuais e as tentações. Agora, nós podemos estar em              

pontos diferentes em nossas vidas em relação ao tipo de tentações que nós encontramos.             

Alguns de vocês podem vir de um passado onde houve homossexualidade e você luta contra              

isso. Isso é uma enorme tentação. Para outros, isso é algo contra o qual você nunca lutou,                

mas, você sabe que você luta também contra algo. Olha, as Escrituras não colocam a              

homosexualidade em uma categoria diferente da imoralidade sexual como um todo.          

Fornicadores e adúlteros não herdarão o Reino dos Céus tanto quanto os homossexuais não             

herdarão. Não é de certa forma 'aceitável' se a imoralidade for heterossexual. É condenável.             



"Não deixe que ninguém vos engane com palavras vãs." A ira de Deus está vindo sobre os                

filhos da disobediência por causa de pecados como esses... imoralidade sexual, impureza. É por             

causa disso.

Eu vou dizer algo sobre isso que é óbvio pra todos vocês. Se você, de repente, parasse                 

de desejar essas coisas, isso resolveria o problema... não é mesmo? Se todo o desejo              

simplesmente fosse tirado de você, isso resolveria. Só pense sobre isso. O fato é que esse tipo de                 

atração, esse tipo de desejo, esse tipo de atração, esse tipo de tentação que nós sentimos,               

tentação ao que quer que seja, ao sexo oposto ou ao mesmo sexo... Claro, você não sente                

atração por uma árvore à beira da estrada. Existem todos os tipos de objetos nesse mundo pelo                

quais não temos nenhuma atração. Você não tem problemas com isso. Você não tem nenhum              

problema onde não existe atração. Se você pudesse simplesmente apertar um botão e desligar             

esses desejos...

E na verdade, no Cristianismo, não é isso que acontece? Não é simplesmente desligar              

um interruptor. Se simplesmente chegássemos a um ponto no qual nosso desejo fosse            

diminuído... Ou outro desejo fosse aumentado... Então nós estaríamos consertando o          

problema. Não é isso o que tem que acontecer? Você sabe, porque as pessoas caem no pecado                

sexual? Por causa daquela atração, aquela tentação que é suficientemente forte exatamente           

naquele momento, aí eles simplesmente se entregam, dão passagem para aquele desejo. Eles            

não têm nenhum outro desejo que seja maior naquele momento para o segurarem de cair.              

Aquilo se torna o maior desejo. Aquilo se torna o engano, não é mesmo? E com essas coisas,                 

que são desejos enganosos ["concupiscências do engano" cf. Ef 4:22-24] Quer dizer, é isso que              

temos em Efésios. Fala sobre despojar-se do velho homem [Ef 4:22], que pertence à sua              

antiga forma de vida. E fala sobre esses desejos. Eles são corrompidos. Eles são enganosos.              

Eles são desejos enganosos. Por quê esse desejo é enganoso? Porque ele te promete algo e               

exatamente naquele momento você acredita naquela promessa. E você é atraído para aquela            

promessa que o desejo te faz de obter satisfação, promessa de prazer, e nada naquele exato               

momento é mais forte. É por isso que você cede e cai. É por causa disso que as pessoas caem                   

nesse desejo enganoso. É como se nada mais importasse! Mas se você chegar a um ponto               

onde exista algo que outra coisa importará mais do que esse desejo?

É como se a pessoa dissesse: 'como eu posso fazer algo que eu não consigo?' Bem, e se                  

eu for capacitado a fazer isso? Não é? É basicamente isso. Se você tem um filho, e você diz                  

para essa criança: "Vá e levante aquele halter [peso de mão] ali". Ela responde que não               



consegue. Mas e se eu treinar o meu filho e fazer com que ele fique forte o suficiente para                  

conseguir levantar o peso? Aí então ele dará conta de fazer isso. E essa é a solução. E se nós                   

chegarmos a um ponto... a verdade é que se nós chegarmos a um ponto onde nós não                

desejássemos aquilo tanto, e nós desejássemos outras coisas mais, nós resolveríamos o           

problema. Se você puder matar os desejos enganosos, de modo que você não os desejasse              

tanto.

Você sabe as coisas que eu desejava quando eu estava perdido... Quando eu estava              

perdido, eu era, literalmente, como um animal enjaulado nas noites de sexta e de sábado.              

Quer dizer, se eu estivesse em casa, algo vinha sobre mim, algo que era incontrolável... Eu               

não conseguia ficar em casa. Eu precisava estar fora, onde estivesse acontecendo alguma            

coisa. Eu precisava sair, estar onde os meus amigos estavam. Eu precisava estar onde tivesse              

uma festa. Eu precisava estar onde as pessoas estavam. Eu precisava estar no bar. Se eu não                

estivesse, sério, eu sentia algo que era incontrolável dentro de mim. É assim que são as coisas                

quando estamos perdidos. Nós temos esses desejos. Nós temos essas coisas que nos puxam,             

que nos atraem. Nós não conseguíamos resistir a elas. Pois elas nos "puxam" de uma maneira               

muito forte. Não existe nada em nós que queira resistir a elas. Nossa vontade é ceder a isso.                 

Nós "compramos" a idéia mentirosa de que aquilo vai nos satisfazer. Mas se nós chegarmos              

ao ponto em que nós somos verdadeiramente capacitados a não desejar, é disso que             

precisamos. Nós precisamos que o poder desse desejo seja destruído.

Mas as Escrituras dizem isso: "Todos aqueles que pertencem...". Quantos de vocês            

sabem ou já ouviram o versículo Gálatas 5:24? Ele fala algo sobre todos aqueles que              

pertencem a Cristo. Algum de vocês sabe o que ele diz? O que é verdade sobre quem pertence                 

a Cristo? A carne foi crucificada com suas paixões e desejos. Pense agora sobre isso: Paixões e                

desejos foram crucificados.

Bem, qual é a sua idéia sobre crucifixação? Como é isso? E o que significa               

crucificar-se algo? Significa tortura e morte. Quando você prega alguém em uma cruz, a sua              

intenção é matar essa pessoa. É retirar toda a vida daquela pessoa de uma maneira              

torturante. O que quer dizer que a nossa carne, se nós pertencemos a Cristo... algumas coisas               

acontecem com nossos desejos. É isso o que significa matar. E é verdade que isso ocorre com                

os desejos que são crucificados. O versículo diz "crucificados", como quem diz que já acabou,              

que está acabado; mas nós sabemos que nós devemos arrancar fora. Nós sabemos que é uma               

batalha. Nós sabemos que nós devemos fugir das paixões da juventude. Porque nós sabemos             



que existe ali uma atração. Mas o que Gálatas 5:24 está dizendo é que isso é simplesmente                

verdade. Se você pertence a Cristo, essa atração não é... - essa atração é a diferença entre uma                 

pessoa muito ativa, muito forte e uma pessoa que está dependurada em uma cruz. A diferença               

é essa. Se esse desejo não está morto ainda.... O sangue está escorrendo dele. Ele está               

dependurado ali, a vida está se esvaindo dele. Até que o desejo finalmente se vá              

completamente e nós somos transportados para o Paraíso.

Isso é verdade. Preste atenção, você não pode pegar esse texto... - e eu reconheço que                

existem outros textos que enfatizam que existe uma batalha. Existem outros textos que            

enfatizam que nós precisamos mortificar certas coisas. [cf. Col 3:5, Rm 8:13] Existem outros             

que dizem que nós não devemos deixar que o pecado reine em nosso corpo mortal, para               

obedecermos aos seus desejos. [rf. Rm 6:12] Obviamente ainda existem paixões, mas existe a             

pressuposição de que agora você tem a habilidade de não permitir que o pecado reine na               

situação. O que significa que as paixões do corpo foram diminuídas por causa da crucificação              

da carne, e ela está desabilitada de provocar desejos. Você deseja outras coisas mais. Na              

verdade, devemos desejar agradar a Deus. Devemos desejar a vontade de Deus. Devemos            

desejar agradar a Deus. Devemos ter uma fome e sede de sermos justos. Essas coisas são               

realidade.

É um assunto de poder. É necessário poder. Você já considerou estes versículos? Você              

conhece eles, e nós citamos muitas vezes a primeira parte. Você sabe o que está ali perto do                 

final de Efésios, "Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente             

além daquilo que pedimos ou pensamos,..." (Ef 3:20a) "além daquilo que pedimos ou            

pensamos". O que ele diz logo depois disso? Alguém sabe? "...segundo o poder que em nós               

opera" (Ef 3:20b) Você sabe que é uma verdade sobre o cristão, que existe um poder que está                 

trabalhando dentro de nós. Então, se você é um cristão, existe um poder trabalhando em você.               

As paixões (desejos) que você teve anteriormente foram crucificadas e tem um poder            

operando dentro de você. E você sabe o que é dito em Romanos 8:13? O que é dito na segunda                   

metade de Romanos 8:13? "mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis."             

(Romanos 8:13b)

Ótimo. É disso que precisamos. Nós precisamos do poder que vai nos fazer mortificar              

as obras do corpo. E como nós fazemos isso? Nós fazemos isso pelo poder de outra pessoa:                

fazemos isso pelo poder do Espírito Santo. E o que realmente.... o que acontece? O que               

acontece? Bem, quando você está perdido, ou quando você cai como cristão, o que acontece              



nesse momento é que você cede ao desejo do corpo. Claramente o poder que nos liberta disso,                

o poder do Espírito Santo, vai fazer uma de duas coisas, ou fazer uma mistura de ambas: Ele                 

vai diminuir o nosso desejo por satisfações ilícitas e/ou ele vai nos dar desejos por outras coisas                

que são melhores.

Olha este exemplo... O David acabou de comemorar o seu aniversário de 15 anos num               

restaurante chinês. Eu fui pra lá com fome; eu comi do self-service. Você vai para o               

self-service do restaurante chinês - você já foi a restaurantes chineses com self-service?            

Aquelas coisas que eles servem lá são muito boas. Aquela comida é muito saborosa. Você tem               

que ir calculando, porque se você vai pra lá com fome e você pega logo as primeiras coisas que                  

você vê, você enche o seu prato com isso. Aí você continua na fila, e você pensa "olha, eles                  

fazem isso, mas eu nem tenho mais lugar no meu prato..." porque tudo é muito bom. Mas se                 

você está num lugar como esse... Eu sabia que tinha algo ali que eu queria. Eu já tinha ido                  

nesse restaurante, logo antes da Charity ir para a Índia. Eu tinha comido aquele salmão              

antes, e eu tinha deixado passar, de propósito, outras coisas que me atraíam, porque eu queria               

MAIS comer aquele salmão. E vocês sabem que é algo parecido que acontece na vida cristã.               

Quando você chega num ponto em que você deseja MAIS agradar a Jesus Cristo, que você               

deseja mais a santidade. Você deseja mais ser um bom exemplo. Você quer mais não              

envergonhar sua esposa ou seus filhos. Você deseja mais não arruinar com o ministério. Você              

deseja mais a intimidade com Cristo. Você deseja mais o sorrizo dEle. Você deseja mais não               

entristecer o Espírito Santo. Você deseja mais ser capaz de abrir a Palavra de Deus e trazê-la à                 

vida. Você deseja mais orar e sentir a liberdade e alegria. Você deseja mais sentar-se no               

domindo de manhã e cantar cânticos, e ser cheio por fazer melodias no seu coração, cantando               

ao Senhor. Você deseja MAIS essas coisas do que você deseja o prazer de ver algo na internet                 

que é inapropriado.

[Um irmão mencionou 1Coríntios 10:13b "...antes com a tentação dará também o           

escape, para que a possais suportar."]

Mas perceba, existe uma outra ideia um pouco diferente. Que fala que existe uma              

saída; que fala que você nunca tem a desculpa de "Eu não tinha outra opção.", pois você tinha                 

outra opção. Mas esse texto não fala sobre o poder. E é isso... nós precisamos desse poder. Nós                 

precisamos do poder que muda os nossos desejos. E esse poder é de Deus, sim, e mais                

precisamente do Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, eu tenho que descobrir realmente como            

caminhar na vida cristã, levado pelo poder de outra pessoa. E isso é poder de verdade.               



"segundo o poder que em nós opera" (Ef 3:20b). É um poder. Na verdade, é um poder que                 

Paulo quer que nós tentemos agarrar. Ele chama isso de "... sobreexcelente grandeza do seu              

poder sobre nós ..." [Ef 1:19a] É esse mesmo oder que Deus usou para ressuscitar Cristo de                

dentre os mortos. [cf. Ef 1:20] É um poder de ressurreição.

O Tawfiq leu, hoje, todos os 15 capítulos de "Delivered by a Desire" [em tradução livre:                

"Liberto pelo Desejo"] Então, sem dúvidas, ele passou por muita material bom ali. Esse é              

provavelmente um dos melhores.... se não mesmo um dos melhores livros que está por aí              

sobre esse assunto. Então, vai lá, irmão, e conte-nos o que o Senhor te mostrou.

Bem, basicamente é o que você estava falando agora. Enquanto eu estava lendo o              

livro, ele me fez lembrar... Talvez todos vocês já ouviram falar de algo chamado             

"Juneteenth"...? É uma comemoração. E basicamente o que é celebrado é que os escravos nos              

Estados Unidos foram libertados. Eles foram libertados. Mas os escravos no Texas não sabiam             

disso. Então eles continuaram na escravidão, apesar de eles já estarem livres. E então, quando              

chegou a notícia até eles, de que eles estavam livres, eles largaram as correntes e foram para a                 

liberdade. E a maior parte do livro concentra a sua atenção na realidade de que você está livre.                 

É como o Tim estava falando, que o Espírito Santo habita dentro de vocês. Você não tem que                 

cometer o pecado. Você não é um escravo desse pecado. Você ERA um escravo do pecado.               

Isso é o seu velho homem. Você é agora uma nova criação que tem o Espírito de Deus                 

morando dentro de você, que dá poder a você de mortificar o pecado.

Uma das coisas que o irmão fala em seu livro é o que vou falar agora. Vocês                 

conhecem a figura da "galinha sem cabeça": Você corta fora a cabeça da galinha e ela               

continua correndo por aí. Eu matei algumas cobras na minha vida e elas continuam a              

rastejar. E é contra isso que você está lutando. Se você é um crente, não é que você tenha uma                   

natureza má e a sua natureza regenerada está lutando contra a sua natureza má. Se você é                

um crente, você tem um novo coração. Essa é a promessa da Nova Aliança. "eu darei a vocês                 

um novo coração" [cf. Ez 36:26] Nós temos o Espírito de Deus. Nós temos uma nova               

natureza. Somos nascidos de novo. Somos nascidos do alto. [cf. Jo 1:13] A metamorfose             

aconteceu e o velho homem foi morto. Eis que tudo se fez novo. [cf. 2Cor 5:17] É esse quem                  

você é.

Mas você diz: porque ainda estou lutando? Porque eu ainda estou lutando contra isso?              

E tem ainda a carne que ainda vive. Mas é como o Tim disse, ela está pendurada numa cruz e                   

o sangue está se esvaindo dela. É como uma galinha que teve a sua cabeça cortada. Ela vai                 



morrer. Gradualmente, à medida em que você continua, e finalmente no novo céu e nova              

terra, isso terá acabado totalmente e nossos novos corpos serão dados a nós.

Mas antes de ele falar das estratégias e táticas - porque eu descobri que muitos dos                

irmãos jovens que estão lutando com isso querem sempre saber, "Tá, o que eu faço?", eles               

sempre querem estratégias. Mas o que eu percebi nas Escrituras... o que o Senhor faz... veja               

no livro de Romanos. Antes de ele começar a falar como viver isso, ele está se conscentrando                

em quem somos nós em Cristo e isso é muito importante. O que o pastor Tim estava falando,                 

é tão essencial que você deve encarar a realidade de que você está livre, de que você é novo, de                   

que você está liberto das correntes do pecado e de que você não tem que fazer isso mais. Olhe                  

em lugares como Efésios, capítulo 1, onde fala que todas as bênçãos espirituais nos lugares              

celestiais foram dadas a você. [cf. Ef 1:3] Todas as bênçãos espirituais. Com certeza isso inclui               

a bênção espiritual de mortificar o pecado. Certamente isso inclui a bênção espiritual de andar              

em integridade, de andar em honestidade, de andar na luz do Senhor. Veja em 2Pedro, onde               

fala que todas as coisas são dadas a você no que diz respeito à vida [cf. 2Pe 1:3]... - sim, e                    

santidade, obrigado irmão.

É pelo poder divido que isso nos foi dado. Então você tem isso. Tudo o que você                 

precisa, se você é um crente. Tudo o que você precisa para andar em pureza, para andar em                 

integridade, para rejeitar o pecado sexual. Você já tem o necessário para isso. Você não está               

tentando merecer isso. Você não está tentando construir isso. Você já tem isso. Agora, você              

tem que cultivar isso. E vindo para cá, eu estava escutando uma pregação do pastor Tim falar                

sobre o mesmo assunto alguns anos atrás, "A batalha na mente acerca de se abster do pecado                

sexual", e ele estava trazendo a nossa atenção em olhar para o Senhor. E a verdade disso é que                  

você fica muito menos propenso a ir e buscar o pecado sexual depois de você simplesmente               

contemplar a glória de Deus.

Ele citou alguns exemplos: Isaías. Ele viu o Senhor alto e exaltado. Ele caiu sobre o                

seu rosto. [cf. Is 6] Pedro. Ele viu o Senhor em Sua glória quando ele encheu o barco com os                   

peixes. Ele caiu sobre o seu rosto dizendo "afasta-te de mim". [cf. Lc 5:8] Moisés viu as costas                 

do Senhor passando pelo penhasco do monte enquanto ele estava escondido ali. [cf. Ex             

33:17-34:8] O rosto de Moisés estava brilhando, ele desce, as pessoas ficam apavoradas; eles             

dizem "Cubra a sua face" [cf. Ex 34:28-35]. A glória do Senhor faz isso conosco. Ela causa                

louvor em nós. Um temor santo, uma reverência santa. Ela requer uma resposta e essa              

resposta não é entrar na internet e assistir pornografia. A resposta depois de contemplar a              



glória do Senhor não é ir e fornicar com sua namorada, ou ficar olhando as garotas descendo                

a rua. Depois de olhar para o Senhor, a resposta é louvor. A resposta é ficar maravilhado. A                 

resposta é intimidade e desejo de conhecer mais e mais sobre Ele e adentrar ainda mais na Sua                 

presença.

Então no livro, depois que ele continuamente enfatiza a necessidade de se entender             

quem você é em Deus, isso é o indicativo de quem você é. Isso é quem você é. Veja em                   

Romanos. É quem você é. Efésios, capítulo 1, é quem você é. Se você é um crente, se você está                   

em Cristo... Você tem o Espírito de Deus. Você foi escolhido por Deus. Você foi perdoado dos                

seus pecados. Ele não simplesmente salvou você da ira de Deus, Ele salvou você do poder do                

pecado. [cf. Rm 6] Você tem isso. Agora, o que é que você faz?

Ele deu alguma ajuda. Uma das coisas é a Palavra de Deus. Você tem que mergulhar                

na Palavra de Deus. Leia a Palavra. Memorize a Palavra. O autor deu um exemplo de um                

policial. O policial anda por aí com um revólver - uma arma de fogo, como você preferir - em                  

seu lado. Agora diga o quão tolo não seria se ele estivesse trabalhando e a sua arma estivesse                 

no porta-malas do carro dele. Não seria de nenhuma ajuda. A arma não estaria facilmente              

acessível. Não seria fácil pegá-la, não estaria ao alcance da mão. O autor fala que muitos               

crentes... você tem a verdade: você tem a Palavra de Deus. Mas está no fundo da sua mente. E                  

se está no fundo da sua mente, quando a tentação chegar, a Palavra não está facilmente               

"pegável", ao alcance da mão.

Se você olhar para Jesus, Ele estava no deserto [cf. Lc 4, Mt 4]. O diabo está lá. O                   

diabo chega até Ele com tentação. O que Ele faz instantaneamente? Por causa da Palavra de               

Deus está instantaneamente na frente da Sua mente, Ele pôde dizer "está escrito". [cf. Lc 4:4,               

Mt 4:4] "Está escrito". [cf. Lc 4:8, Mt 4:10] "Está escrito". [cf. Lc 4:12, Mt 4:7] Estava ali.                 

Estava acessível. Estava a postos. Era uma arma, uma espada que estava, prontamente, nas             

mãos. Porque se você está preparado, você não quer esperar até que a tentação venha para               

procurar nas Escrituras, "Vamos lá, o que a Palavra fala sobre desejos?" Nâo! Você quer ter               

isso já em sua mente, para que quando a tentação vier, você poderá responder à mentira dela,                

porque é isso que a tentação é.

É como o pastor Tim disse, é uma mentira. [cf. Ef 4:22-24] Toda tentação que vem                

até você vem com uma mentira. E a mentira é: "Eu vou te satisfazer". A mentira é: "Você                 

merece isso". A mentira é: "Não é tão ruim assim.", "Você só está fazendo isso, você não está                 

fazendo aquilo." A mentira é: "Bem, você já caiu, então qual é o problema de você fazer isso                 



de novo?" A mentira é: "Bem, Deus já te perdoou, então isso já está também previsto". E                

existem verdades que irão destruir todas essas mentiras. E todas essas mentiras estão sendo             

atiradas em você constantemente; quando você está na escola; quando você está no trabalho;             

quando você está no shopping; quando você está na loja; quando você está assitindo TV;              

quando você está ali descansando... elas vêm à sua mente. As imagens, as figuras, elas estão               

apresentando constantemente algo a você, e você tem que responder a essas mentiras. E a              

resposta tem que ser a Palavra de Deus. É essa a parte em que lutamos.

E como você disse, Tim, a batalha acontece na mente. É ali que a maioria das                

batalhas acontecem, na mente. Então você tem que encher a sua mente da Palavra de Deus.               

Não é isso o que o salmista fala? Salmo 119, "Com o quê purificará o jovem o seu caminho?                  

Guardando-o conforme a Tua palavra." (Sl 119:9). Eu adoro isso. É uma imagem que eu vejo:               

como um segurança, guardando a porta. A mentira tenta entrar, mas o segurança está lá, e               

ele impede ela de entrar. É a Palavra de Deus. Não se pode entrar naquele lugar, porque está                 

guardado, está protegido. Mas temos em Provérbios 25:28 outra figura: "Como a cidade            

derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito." Qualquer um               

pode entrar ali. Não tem nenhum guarda. Não tem nenhuma proteção. Não tem nenhuma             

barreira. Não tem nada para impedir, e qualquer coisa entra. A Palavra de Deus é onde nossa                

ajuda é encontrada. "Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti." (Sl                

119:11) É aí que a batalha acontece. E é assim que se vence grande parte da batalha.

Outra coisa é que o autor ilustra - o que tem sido de extrema ajuda para mim - é você                    

tem que ter cercas. O que eu quero dizer é que você tem que ter barreiras; você tem padrões,                  

você tem coisas que estão programadas em sua mente, que você não fará. Lugares aos quais               

você não irá. Coisas às quais você não assistirá. Coisas às quais você não escutará. Situações               

que você não permitirá que entrem em sua vida. Antes que elas aconteçam. Você não pode               

começar fazendo listas de regras e padrões e nem construir cercas quando a guerra já estiver               

acontecendo. Você tem que fazer isso agora mesmo. Você tem que construir agora, porque             

quando as batalhas vierem, e elas virão, os muros já estarão aí.

Então, essas são algumas das coisas que o irmão estava trazendo em seu livro: a               

Palavra de Deus, alimentando-se dela, memorizando-a, meditando nela; tendo barreiras         

levantadas. A Bíblia diz "fuja". Fuja da imoralidade sexual [cf. 2Tm 2:22], se abstenha dela. E               

uma das maneiras que o autor estava apontando era que você fuja da imoralidade não              

quando ela vem, mas fuja preparando-se de antemão. E essa é uma outra maneira de fugir.



Eu acredito que se você simplesmente perguntar para alguém, que você vê que é um               

dos mais puros, daqueles que são excelentes no Reino, eles são homens e mulheres de Bíblia.               

Certo? Você diria isso. Quer dizer, essa é uma característica de alguém que está conseguindo              

vitórias? Sim! Eles estão [constantemente] na Palavra de Deus. Qual é a ligação? Deixa eu              

falar para vocês: Paulo fala isso: se você andar em Espírito, você não vai cumprir... você não                

vai obedecer à concupiscência da carne. [cf. Gl 5:16] Você não vai obedecê-la, certo? E isso               

inclui todos os tipos de perverção sexual, imoralidade sexual. Você não fará isso. Se você andar               

em Espírito, você não fará isso, correto? Não é o que está falando? Não é isso que está em                  

Gálatas 5? Com certeza é o que ele fala aí.

Essa é a solução para todos vocês. E para todo cristão que já viveu. Se você andar no                  

Espírito, você não vai.... Perceba, a primeira coisa é: você tem que ser salvo. Sim, existem               

pessoas que tentam ser cristãos, mas que não são cristãos, e isso é um fracasso. Mas para todo                 

filho de Deus ao longo da história, existe isso. É a fórmula bíblica: se você andar no Espírito,                 

você não vai obedecer à concupiscência da carne. É isso que ele diz. Mas isso volta ao que eu                  

havia falado antes para vocês. É pelo Espírito que nós mortificamos as obras do corpo [cf. Rm                

8:13]. Andar no Espírito é essa mesma verdade. Pelo Espírito Santo, eu mortifico [as obras do               

corpo]. É isso que você e eu temos que entender. O Espírito de Deus é real, vocês todos                 

testificam isso. O Espirito de Deus está conosco. Mas como eu me conecto a esse suprimento               

de poder que o Espírito tem? Só pelo fato de Paulo estar nos exortando a andar em Espírito,                 

claramente existem maneiras de não se andar no Espírito.

Com certeza, existem cristãos que caem nos desejos da carne e que não estão vivendo               

segundo os frutos do Espírito. Com certeza, existe o risco de entristecer o Espírito, esse mesmo               

Espírito pelo qual conseguimos esse poder. Essa é a pergunta da vida cristã. "Como eu..?" Pois               

existe um aspecto de responsabilidade de nossa parte. É verdade que nós precisamos ter a              

estrutura correta de pensamento, que dá suporte a isso tudo. Nós vemos essa realidade em              

Romanos. Em Rm 6:11-12. Primeiramente eu preciso me considerar morto para o pecado. E             

então eu não permito o pecado reinar no meu corpo mortal. Eu tenho que pensar              

corretamente antes de agir corretamente.

Claramente é importante o modo como pensamos, saber quem nós somos, e o que              

está disponível para nós. Mas, será que somente saber quem eu sou me faz andar em Espírito?                

Não necessariamente. Veja, eu sei quem eu sou em Cristo, mas se eu entristecer aquele              

mesmo Espírito, de quem eu tiro esse poder, esse canal está obstruído. Essa é a questão da                



vida cristã: santificação. Como nós andamos em uma vida pura? Como nós andamos de             

maneira santa? Como nós caminhamos em semelhança a Jesus Cristo? Nós temos que andar             

no poder do Espírito. Nós temos que caminhar de acordo com o Espírito. Nós temos que,               

através do Espírito Santo, mortificar as obras da carne.

Eu garanto a vocês isso: o Espírito de Deus tem poder para aniquilar cada desejo               

sexual ilícito que você tenha. SEM DÚVIDA NENHUMA! Pelo poder do Espírito você vai             

vencer, quando esse poder for liberado. A pergunta de todos os tempos é: "Como você              

consegue esse poder? Como você se conecta a ele?" Por exemplo, quando eu tiver que mudar               

alguma mesa pesada de lugar, eu vou pedir um de vocês para me ajudar, "Ei, fulano, vem me                 

ajudar a mover essa mesa"... Eu sei onde vocês estão. Eu posso pedir a vocês "Ei, venha aqui e                  

me dê uma mão". Você se empenha. E a mesa se move facilmente. É algo que eu não                 

conseguiria mover sozinho. Você me ajudou a mover a mesa. A realidade disso é que eu não                

tenho nenhum poder em mim mesmo. Eu estou somente descansando no Espírito para me             

dar a habilidade de ter qualquer sucesso nesse combate.

Mas como eu me conecto a esse poder? Essa é a grande questão. Nós tomos               

entendemos, é necessário um poder que mata desejos e que dá outros desejos. Eu preciso que               

os desejos errados sejam mortos e preciso que os desejos corretos ganhem vida. Se eu              

simplesmente começasse a amar o que eu preciso amar e odiar o que eu preciso odiar, seria                

fácil, não é mesmo? Por exemplo, se uma pessoa atraente do sexo oposto passa na minha               

frente e eu somente... - é querer colocar fogo em alto mar, não vai adiantar. Porquê? Pois os                 

meus desejos pela minha esposa, o meu amor pela minha esposa, mas mais que isso, o meu                

amor por Jesus Cristo é muito mais forte.

É claro, eu não sou cego, eu percebo que ela é atraente. Não é que você vá olhar para                   

ela e dizer "Eca!". Mas eu não vou fazer nada pois existem muitos outros desejos em minha                

vida que apontam para outra direção, oposta à direção daquela mulher. Existe algo que me              

atraia? Sim. E obviamente, se eu der lugar a isso, essa atração pode ficar maior. Mas               

exatamente nesse momento, eu não estou mais olhando naquela direção. Assim como Jó (cf.             

Jó 31), meus olhos não vão naquela direção pois existem desejos suficientes que me levam a               

olhar para outra direção. Mas como eu libero o poder do Espírito para que os desejos que                

existem..., para que eu não caia em práticas sexuais imorais ou desejos homossexuais? Como             

eu não caio? Como eu consigo esse poder? Como eu consigo isso, para que quando as               

tentações vierem, elas simplesmente não terão a atração que elas costumavam ter quando eu             



caía nelas todas as vezes? Como? É essa a pergunta de todos os tempos. Se conectando ao                

poder do Espírito Santo.

Escutem, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é real. Ele permanece com e está dentro                

do cristão. Todo o poder dEle está aí. A questão é: como fazer para Ele me dar esse poder? Nós                   

todos entendemos que o Espírito de Deus tem poder suficiente para fazer-nos perfeitos            

imediatamente. Mas existe uma maneira que enche Deus de alegria e que O glorifica, quando              

nós nos conectamos a esse poder. E é claro, que você pode pensar de imediato, o Espírito de                 

Deus veio a este mundo para glorificar a Jesus Cristo. Esse fato pode ajudar muito a mostrar                

como conectar-se a esse poder.

A verdade é que Gálatas 3:5 diz claramente de onde vem esse suprimento do Espírito.               

Qual é a terminologia? "O suprimento do Espírito." O que significa isso? O suprimento do              

Espírito. Significa o suprimento do poder do Espírito. E como esse suprimento de poder chega              

a nós? Como? "Pelo escutar da fé". É exatamente isso que fala ali. Agora, pense sobre isso. O                 

Espírito de Deus veio para glorificar a Cristo. A maneira pela qual conseguimos o suprimento              

do Espírito é pela fé em Jesus Cristo. Vejam bem. Não somente você recebe o Espírito no                

começo... isso foi dito antes. Você pode ler Gálatas 3:1-5. Não é somente como você recebe o                

Espírito, mas como você consegue o suprimento do Espírito é também da mesma maneira.

Vocês entendem que é por isso que as Escrituras... é isso o motivo de Paulo ser tão                 

cauteloso em mostrar, que o viver a vida cristã é feito da mesma maneira pela qual você vem                 

inicialmetne para Jesus Cristo. É pela fé. Mas cuidado, não se perca nessa palavra, "fé." O que                

é fé? Fé é... é ver Jesus Cristo e confiar no que Ele é. Em quem Ele é.

O Tawfiq estava falando sobre a Bíblia. O motivo para você mergulhar nessa Palavra              

é porque é a Palavra de Cristo. "De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus."                     

(Rm 10:17) Na Palavra você encontra os mandamentos de Jesus Cristo. Você encontra a             

pessoa de Jesus Cristo. Você encontra a morte de Jesus Cristo. Você encontra de Jesus Cristo               

exaltado. Você encontra no Antigo Testamento todas esses retratos de Jesus Cristo. Você            

encontra isso. Você encontra todo tipo de mandamento que nós nunca obedecemos, mas que             

Jesus Cristo obedeceu, sob a Lei. Ele se submeteu à Lei. Ele a obedeceu perfeitamente à Lei                

toda.

Você vem para o Novo Testamento. Você tem os Evangelhos. Apenas a vida de Jesus               

Cristo. Você tem as Cartas que explicam toda a realidade doutrinal sobre o que Jesus Cristo               

fez. É tudo sobre Jesus Cristo. Tudo focado em Jesus Cristo. O que acontece é que, à medida                 



em que nós nos envolvemos com Jesus Cristo, e ficamos mais íntimos com Jesus Cristo, e               

andamos com Jesus Cristo, e oramos a Ele, em Sua Palavra, vemos Ele ali... não é               

exatamente isso o que nós encontramos? De uma glória para outra glória, nós somos             

transformados na mesma imagem à medida em que nós contemplamos ao Senhor. [cf. 2Cor             

3:18] E isso é feito pelo Espírito que é do Senhor. E o que é que isso tem a ver com aquilo?                     

"...contemplando a glória do Senhor...", gradualmente.

E, sabe, pode ser que você faça as suas devocionais e mergulhe nessa Palavra e,               

quando você termina esse momento, você diz, "Bom, eu não estou sentindo nada diferente".             

Você não sente nada diferente porque isso acontece gradualmente, mas eu garanto a você             

isso: o homem ou a mulher que está constantemente fazendo isso, constantemente, dia após             

dia, após dia... Eu estava falando há alguns dias com a minha família sobre as devocionais. É                

como o meu filho Joshua. Sabe, se eu apenas ficar encarando o Joshua, eu não consigo vê-lo                

crescer. Mas é bem evidente para mim que ele está crescendo. Porquê? Porque isso está              

acontecendo gradualmente. Eu não consigo assistir isso, mas está acontecendo, e está           

acontecendo constantemente, e ele está crescendo. Ele cresceu trinta centímetros em muito           

pouco tempo. Eu não posso detectar isso visivelmente, mas ele está crescendo tanto, que se              

você não o viu recentemente... A Charity foi para a Índia, mas quando ela voltar, ela poderá                

ver, "Uau, ele cresceu!"

É exatamente assim com um cristão. Se você deixar de vê-lo e voltar depois de 3 ou 6                  

meses a vê-lo novamente, "Uau, ele está crescendo!" Eu garanto isso a vocês. Como isso está               

acontecendo? Bom, todo esse crescimento é santidade. É semelhança a Jesus Cristo. É porque             

todos esses degraus de glória somam para um total de crescimento muito significativo e de              

repente o cristão está vencendo... Ele está vencendo o pecado. Ele está vivendo em santidade.              

Ele está vivendo como Jesus Cristo. A maneira que Ele viveu, a maneira que Ele andou, esse                

cristão está vivendo e andando. Está muito mais evidente agora. Ele está derrotando com             

maestria a tentação sexual. Porquê?

E eu garanto a vocês que isso não aconteceu somente por osmose. Isso não aconteceu               

porque esse cristão cerrou os dentes. Não aconteceu por uma lista de regras. Esse é um dos                

erros comuns. Sim, existe um lugar para cercas, barreiras. Mas se você chega ao ponto de               

achar que as barreiras levantadas vão resolver tudo, você está com problemas. Se você levanta              

cercas/barreiras sem gastar um tempo de qualidade com Jesus Cristo, não irá funcionar. Você             

irá derrubar essas barreiras porque os seus desejos vão levar você a pular essas cercas.



Você tem que... Percebam, é assim: O Espírito Santo, e por meio dEle, você mortifica               

essas obras do corpo. Você tem que andar no Espírito, no poder dEle. O poder dEle, Ele, o Seu                  

suprimento, é fornecido pela fé em Jesus Cristo; confiando em Jesus Cristo, olhando para Ele,              

contemplando a Ele. E o que acontece é que o Espírito se alegra quando Jesus Cristo é                

glorificado, e honrado, e adorado, e quando se confia em Jesus. E quando o Espírito fala:               

"Estou derramando meu poder aqui."

É assim que acontece. Isso irá acontecer ligado a Jesus Cristo, sempre. Todas as vezes.               

E se você tentar de outra forma [vai falhar]... é assim que é a fé. Você não quer deixar de                   

entender isso. Fé não é aquela coisa ambígua que você não consegue encaixar em uma              

definição. A fé tem que estar constantemente em nossas mentes. Essa idéia de não olhar para               

os nossos esforços, não olhar para minha própria ajuda, não olhar para mim mesmo, e ver,               

contemplar a beleza em Jesus Cristo. E contemplar o socorro que há em Jesus Cristo. E               

contemplar a cruz de Jesus Cristo. Contemplar que naquela cruz foi liberado poder para me              

salvar do poder do meu pecado. Não somente me libertar da culpa do meu pecado, mas me                

libertar do poder do pecado, na cruz. E não é simplesmente que isso aconteceu e isso vem                

automaticamente para mim. Esse poder vem para mim à medida que eu contemplo, olho             

[para Jesus Cristo]

É assim que a fé é. Fé é olhar para um outro lugar que não você mesmo. É olhar para                    

Jesus Cristo. E se você tentar qualquer outro jeito para lutar essa batalha, você vai falhar               

totalmente. E [o crescimento] ocorre gradualmente. Se você pensar que você vai ter 100% de              

sucesso... vejam, eu posso falar para vocês o seguinte. Eu não sei de ninguém que começou a                

vida cristã e que nunca caiu ou tropeçou com relação ao pecado sexual. Se você tem essa idéia                 

que (mas você sabe, existem alguns cara que não falam muito sobre pecado sexual, e que eles                

são como exemplos.) Mas eu simplesmente desconheço, dentre os que tenham sido totalmente            

honestos em falar sobre isso... [que nunca tenham caído] Pessoalmente eu desconheço.

Mas você vem e fala: "O quê? Mas o Apóstolo Paulo.. Você quer dizer que ele caiu?"                 

Olha, eu não sei sobre se o Apóstolo Paulo caiu nisso, porque ele não fala. Não fala quais eram                  

as lutas dele. Ele tinha graça de forma que outros poucos têm. Mas eu sei disso, que entre                 

pastores, o testemunho típico é que existe uma luta. Existe uma batalha, e não é 100% de                

vitória. Existem quedas... algumas vezes repetidas. Existem lágrimas. Existe choro         

amargurado, como o de Pedro. Existe uma batalha.

Mas gastando tempo de qualidade e profundo na Palavra, e em oração, em comunhão              



com Jesus Cristo, conhecendo-O mais, indo à Sua Palavra, não de maneira ritualísta quando             

for ler a sua leitura diária, mas parando e contemplando Jesus Cristo para assisti-lO andando              

e falando... admirando-O, ouvindo as Suas palavras, ver como Ele andava, e escutando as             

Suas promessas. Você faz isso dia após dia, e então, sabe o quê? De repente você percebe que o                  

poder do pecado sexual está se esmorecendo à medida que a glória de Jesus Cristo está               

aumentando na minha visão.

E à medida que eu estou sendo moldado e conformado a Ele pelo Espírito. O poder da                 

ressurreição está sendo canalizado um pouco mais, gradualmente. Um pouco mais, um pouco            

mais, um pouco mais. Mas é um poder irresistível. E é poder puro de Deus. E o pecado não                  

pode resistir contra ele. Tentação não pode resistir. E não é somente Deus me dando um               

caminho de saída. Mas é o poder de Deus matando velhos desejos do corpo e pondo novos                

desejos, e esses desejos são reais. E esses desejos são poderosos. Esses desejos são perceptíveis.              

A atração é diminuída e existe outra atração, que te puxa para outra direção.

Mas não existe um substituto. Você não pode andar em Espírito a não ser que você                

esteja encontrando Jesus Cristo. A não ser que você está achando a glória dEle. Não existe               

poder em nenhuma outra maneira. É nisso que os gálatas erraram. Eles estavam buscando             

ser aperfeiçoados através da lei. Se você buscar ser aperfeiçoado em qualquer outro lugar,             

outra maneira, outro jeito, outro que não Jesus Cristo, é FRACASSO! Escreva isso. Você pode              

cerrar os dentes, e ir para o "Pecadores de Imoralidades Sexuais Anônimos" ou o que for.. Não                

acho que exista algo assim, mas de qualquer forma...

Veja, você pode tentar todas as maneiras humanas; você pode tentar todos os meios              

humanos, mas eles não fucionarão. Você não conseguirá. Você não vai domar o dragão. Só              

existe uma única maneira, o poder de Deus assasinando esse 'dragão'. Pelo Espírito, você tem              

que mortificar essas obras do corpo. O que significa que você está confiante, não na sua               

própria força, não no mundo; você está confiante no poder de Deus, na poder do Espírito               

Santo.

Mas o Espírito, sendo uma Pessoa da Divindade, não vai canalizar esse poder a você a                

não ser que você esteja adorando, admirando, e glorificando a segunda Pessoa [Jesus Cristo].             

Essa é a maneira que Deus Pai fez isso. A primeira Pessoa da Divindade... Ele fez com que a                  

segunda Pessoa da Divindade fosse glorificada. Ele não quer que o Espírito seja glorificado             

nisso... Nós reconhecemos que o poder vem dEle, mas o Espírito de Deus entrega a glória para                

Jesus Cristo. O Espírito veio para glorificar a Ele. Não a Si mesmo. Mas a Jesus Cristo.



É por isso que essas igrejas, igrejas carismáticas/neopentecostais, que colocam um           

foco tão grande no Espírito Santo, são tão carnais, e entregues ao pecado sexual, e à ganância,                

e cobiça. Todos esses caras da prosperidade, saúde e riqueza... Entregues a todo tipo de desejo.               

Eles exaltam o Espírito Santo, e não a Jesus Cristo. Onde Jesus Cristo é mais exaltado, as                

pessoas serão mais puras. Não existe alternativa para isso. Você pode ver cada elo dessa              

corrente:

Você precisa de poder. O Espírito Santo tem o poder. O Espírito Santo é suprido pela                

fé. Não fé na fé, ou fé no Espírito, mas fé em Jesus Cristo. Que é olhar para Jesus Cristo, e                    

confiar em Cristo, e ver Cristo. Essa é a maneira. Não existe alternativa, não mesmo. Você               

quer mudar os seus desejos? Você quer parar de cobiçar? Você quer parar de ser tragado para                

a internet? Você quer parar de fazer aquilo que você faz que é como os que os gentis fazem (os                   

que não conhecem a Deus)? Você quer parar de fazer as coisas vergonhosas em lugares              

secretos, na escuridão?

Não existe alternativa, a não ser permanecer na glória de Jesus Cristo; se aproximar              

mais dEle, contemplar a glória de Deus na face de Jesus Cristo [cf. 2Cor 4:6b]. Não existe                

alternativa. É aí que a Palavra de Deus entra. Porque você não vê Jesus Cristo em qualquer                

outro lugar a não ser neste Livro. Sim, você pode conhecer algumas coisas sobre Deus através               

da Criação. Mas quanto ao Seu Filho, quanto à salvação, quanto à cruz, quanto à Sua beleza,                

isso tudo está neste Livro. Essa é a sequência.

E mesmo se você não entender essa sequência, saiba disso... as pessoas que gastam              

muito tempo em comunhão com Jesus Cristo, e em oração, e em Sua Palavra, tendem a ser                

aqueles que mais vivem em santidade. Esse é o motivo. As pessoas que tentam de qualquer               

outra maneira... Se você tentar como os gálatas, indo para a lei... Eu garanto a você, você                

pode encarar o sétimo mandamento, dos Dez Mandamentos, de hoje até o Dia do Juízo, e isso                

não vai adiantar de nada. É aí que a lei te reprova.

Isso é bom? É, é um bom padrão. Mas, sabe o quê, Deus disse que a lei não poderiam                   

resolver, porque ela foi enfraquecida pela nossa carne. A lei nunca prestou auxílio. Mas Jesus              

Cristo, Ele colocou sobre Ele mesmo a semelhança da carne pecaminosa. Ele se entregou por              

causa do pecado. E Ele derrotou o poder [do pecado], para que aqueles de nós que caminham                

segundo o Espírito para sermos libertados, para sermos ajudados. Nós fomos libertos das            

amarras. A lei do Espírio da vida vence a lei da morte e do pecado [cf. 2Cor 3:6-7; Rm 7:7].                   

Nós fomos soltos das amarras de um poder, que nós de nossas próprias forças não poderíamos               



soltar a nós mesmos. Mas o Espírito sim tem poder. E Jesus Cristo comprou isso para nós.

Mas não deixe de entender o seguinte. Se você for até a lei, você não encontrará ajuda                 

na lei. Na verdade, tudo que a lei tende a fazer é despertar uma paixão ainda maior. É isso o                   

que a lei fez com os gálatas. Foi um despertar de pensamentos carnais e atividades carnais,               

um em direção ao outro. É isso o que a lei faz. Mas você precisa é de Cristo. Não é uma coisa                     

que é consertada magicamente. Não vai acontecer de um dia pro outro. Mas pouco a pouco,               

gradualmente. Então você se entrega a isso dia a dia, pedindo ao Senhor ajuda, achegando-se              

a Ele, andando com Ele, tendo comunhão com Ele. E não existe nenhuma alternativa ao              

tempo em comunhão com Ele.

Se você é daqueles que querem um cristianismo de cinco minutos por dia, cinco              

minutos de devocional, um minuto lendo qualquer um desses livros terríveis que existem por             

aí, não é isso! E sabem o que mais? Se alguns de vocês se entrarem naquelas "casas de apoio"                  

procurando alguém a quem "prestar contas".. "Prestar contas" a alguém não vai resolver. Isso             

é exatamente como as barreiras que eu estava falando. Se você quiser substituir Jesus Cristo              

com "prestar contas" a alguém, é fracasso. Já está fracassado. Mas, prestar contas pode ser              

bom. Mas não é um substituto para Cristo.

Todas as suas barreiras/cercas, todo o "prestar contas" a alguém, todos os seus             

programas e aparelhinhos que vocês colocam na internet para tentar impedir os seus [acessos             

a certos sites]... Tudo isso é inútil, tudo isso é simplesmente tolice. Mas esperem, eu não estou                

dizendo que não existe um lugar para isso, que essas coisas não ajudam de nada... Mas olhem,                

se você não está em comunhão com Cristo, você acha que colocar alguma barreira na sua               

internet vai realmente resolver? Não vai resolver. Não vai adiantar nada. Você vai contornar             

isso em um segundo. É só tirar o programa do seu computador. Ou acessar a internet no                

computador de outra pessoa. Ou colocar as fotos na sua cabeça, na sua imaginação, elas já               

estão ali. Esse tipo de coisa não é nenhuma proteção.

Você precisa do poder do Espírito dado pela fé em Jesus Cristo. Fé vem pelo ouvir, e o                  

ouvir a Palavra de Deus. Ver Cristo nessa Palavra... Seja o que for que a sua leitura da Bíblia -                   

escutem, eu não recomendo um esquema de leitura da Bíblia que começa em Gênesis e aí               

leva dois terços do ano até chegar em Mateus, e depois lê os quatro Evangelhos em sequência,                

só aí então você chega às Cartas. Eu recomendo que você intercale a sua leitura da Bíblia com                 

a leitura dos quatro Evangelhos ao longo do ano todo.

Eu me lembro que o John MacArthur falou... ele pregou uma mensagem de manhã e               



uma mensagem à noite, por todo o ministério dele... E ele disse que sempre visava pregar um                

dos Evangelhos, de manhã ou à noite. Ou algo assim. Tipicamente era um dos Evangelhos              

pois ele queria que as pessoas a quem pregava tivessem Cristo sempre diante delas... Isso é               

muito saldável. Isso é bom. Isso é sábio. Eu acho que ele estava totalmente certo. É daí que o                  

poder vem. É daí que vem uma igreja transformada.

OK. Amém. Muito bem, irmãos. Que Deus ajude a vocês a lutar essa batalha. E vocês                

sabem, podem ver que essa batalha é vencida estando com Jesus Cristo. Se você vai se               

disciplinar para a santidade, a disciplina é: você tem que planejar a sua vida, e o seu tempo -                  

mesmo com cristãos! O companheirismo, a comunhão com outras pessoas não é nada boa se              

ela estiver roubando o seu tempo com Jesus Cristo. Você tem que planejar a sua vida e                

disciplinar a sua vida para se encontrar a sós com Jesus Cristo.

Se algum de vocês, homens aqui, estão vivendo nessas casas de apoio e vocês não               

arranjam tempo a sós com Jesus lá, saiam de lá. Se você não conseguir pensar em um lugar                 

naquela casa para estar, ou um lugar ao qual você possa ir a pé, ou uma biblioteca onde você                  

possa se esconder, ou o carro de alguém onde você possa ficar, e você não está conseguindo                

passar um tempo de qualidade a sós com Jesus por causa da sua situação de moradia, onde                

quer que seja, na Grace House ou em qualquer outro lugar, saia de lá. Não fique ali. Não se                  

mate espiritualmente estando em um tipo de situação onde você não consegue se encontrar             

com Jesus. Não existe substituto. Nâo existe alternativa. Vá caminhar nos cemitérios.

Você tem que ter isso [tempo de qualidade com Jesus Cristo] ou você não conseguirá               

vencer esta batalha. Você não conseguirá vencer essa batalha. Você será morno. Você estará             

todo o tempo lutando contra a carne. Você estará entristecendo o Espírito Santo. Não existe              

substituto para a vida cristã, que substitua Jesus Cristo. Nem que substitua se alimentar de              

Jesus Cristo. Ele disse que você precisa comer da carne dEle. [cf João 6:51-58] Beba do               

sangue dEle. Isso significa que você tem que ingerir as verdade dEle e digeri-las e mastigá-las.               

Você não será um gigante na fé cristã se você não entender isso direito.

E lembre-se do que Hudson Taylor disse, "Os gigantes na fé... eles são os que tem fé                 

num grande Deus." Mas a verdade é que existem... escutem, o que todos vocês devem fazer é                

olhar a nossa igreja: existem pessoas que superam outras; existem pessoas que ultrapassam            

outras. Ao longo da história houveram aqueles que viveram vidas em maior santidade. E             

retorna a isso: olhem a vida devocional deles. Olhem a caminhada deles. Olhem a disciplina              

deles em ficar a sós com Jesus. Não existe alternativa.


