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Chegar à maturidade como cristão é realmente se apegar mais a Cristo. É o 

oposto da maturidade mundana, na qual as pessoas se tornam mais independentes. Sabe, na 

maturidade cristã, nós crescemos nos tornando mais dependentes Dele. Então, o que está 

acontecendo aqui é que Cristo, no grande amor que tem por sua esposa, Ele está reprendendo 

o crente num estado comprometido, de ânimo dobre aqui. Como um pai corrige aqueles, o seu 

filho, a quem ama, em quem ele se alegra. Irmãos, nós precisamos aprender a ser cautelosos 

para não provocar Cristo a retirar a conciência da Sua presença. “Que a conciência não te faça 

hesitar, nem de adequação sonhes com carinho; Toda adequação que Ele requer é que sintas 

a necessidade que Dele tendes" E isto Ele dá para você. Isto é o Espírito trabalhando em você, 

quando você sente a necessitade que você tem Dele. Então veja, Ele te chama de "Minha 

imaculada", ou como a Nova Versão Padrão Americana traduz, "Minha perfeita" - Cantares de 

Salomão 5:2. Repare, ele não está olhando para a porta, ele não está batendo na porta com ira 

contra você, agora ele chama você de "minha imaculada", porque a partir do momento em que 

alguém se verdadeiramente se arrepende e põe a sua em Cristo, Deus nunca mais se encontra 

irado contra o crente. Porque assim como nós cantamos "Naquela cruz a ira de Deus foi 

completamente satisfeita." Ele foi punido em nosso lugar, Jesus clamou naquela cruz "Está 

consumado!" - João 19:30. Você vê isso? Está consumado, você ainda está tentando 

consumar? Porque ver isso é a vida eterna. Ver o que ele fez lá, que Ele satisfez completa e 

perfeitamente a ira de Deus em favor de todos que confiarem Nele. Ele pagou a pena pelos 

pecados da Noiva Dele, passados, presentes e futuros. Sabe, quando eu comecei a ir pra 

igreja, me disseram que quando você cre, Cristo pagou pelos seu pegados até o ponto em 

você se tornou cristão. Então você era meio que deixado em...(risada sóbria) Isso não me 

trouxe muita alegria. É claro que aquilo não é verdade. Mas Ele afastou de nós os nossos 

pecados "tão longe quanto o oriente é do ocidente". (Salmo 103:12) Para tão longe Ele 

removeu nossas trangessões de nós. Quero dizer, pense sobre isso, quão longe o oriente fica 

do ocidente? Você só continua indo. Ele diz "Eu serei misericordioso para com as suas 

iniquidades," É isso que Ele está fazendo aqui à porta. "e dos seus pecados e iniquidades não 

me lembrarei mais.” – Hebreus 8:12. Sabe, Ele nos coloca debaixo de convicção para nos 
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corrigir como um Pai corrige o filho em quem Ele se alegra, a quem Ele ama. Mas uma vez que 

você descansa na obra terminada Dele, Ele nunca mais vai a você com ira. Deus não pagou 

um preço tão caro pelos seus pecados para poder ficar olhando com cara feia pra você o dia 

todo. Tudo que Cristo faz é perfeito. Veja, quando Ele salva alguém, Ele o salva perfeitamente. 

Quando Deus adota alguém como Seu filho, Ele o adota perfeitamente. Quando Deus perdoa 

alguém, Ele o perdoa perfeitamente. Não é como os homens fazem frequentemente quando 

dizem "Eu perdoo fulano", então eles enterram o machado, mas deixam a machadinha 

aparecendo para poderem desenterrar depois. 

 “Apagai as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem; torna-

te para mim, porque eu te remi." – Isaías 44:22. Olhe, crente, apesar dos seus sentimentos de 

ter negligenciado a Ele, Ele não está batendo na sua porta com ira, Ele chama você de "Minha 

imaculada". - Cantares de Salomão 5:2 Essas mãos que estão batendo aqui tem buracos 

nelas, traspassadas por causa dos seus pecados, crente. Isso não é suficiente para você? Isto 

deveria mesmo motivar você a se entregar a Ele. 

 Você já chegou a este lugar em que você viu o amor de Cristo? Ou você ainda o vê 

como um capataz cruel? Novamente, está consumado naquela Cruz. Simplesmente se renda 

ao amor Dele. Você "passou da morte para a vida" – João 5:24. Se você simplesmente se 

render ao que Ele fez, à obra perfeita Dele. Se você for a Ele, Ele não lançará você fora. (João 

6:37). Mas vá nos termos Dele, se entregue a Ele. Renda-se ao Seu amor. Pare de tentar 

salvar a si mesmo e diga "Senhor, salva-me!" Então, vamos encerrar em oração. 
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