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Somos chamados 
para sermos
a geração
de vitoriosos. 
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NÃO SÃO FILHOS, MAS MANCHAS

Corromperam-se contra ele; seus filhos eles não são, e a 
sua mancha é deles; geração perversa e torcida é.

Deuteronômio 32.5

Desde a chamada de Abraão, até estabelecer os 
israelitas na Terra da Promessa, passaram-se séculos. Em 
um esforço grandioso, Deus usou servos para a realização 
do Seu plano. Porém, quando os filhos de Israel pecaram, 
Ele os desamparou, por não se terem arrependido. Isso 
deve servir de aviso a quem for chamado para a execução 
da obra divina, uma vez que o Senhor é santo e, de 
modo nenhum, tolerará aquele que se sujar em qualquer 
transgressão. Para que isso não ocorra conosco, temos de 
nos conduzir com sabedoria e, assim, alegrar o Senhor.

O Altíssimo não pode caminhar com quem se entrega 
ao pecado, porque quem se corrompe une-se ao inimigo. 
A pessoa que se deixa levar pela tentação e a assume 
desliga-se do Pai. Com isso, fica nas mãos do espírito do 
erro e deixa-se perverter em várias áreas da vida, passando 
a viver na imoralidade, desonestidade, rebeldia, ganância 
etc. Ora, os que caírem em tentação e se separarem do 
Senhor serão abandonados.

20 de março
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Quem deixa de andar pela fé e, por conseguinte, 

comete iniquidade carrega a mancha de suas ações, 

maculando a si mesmo, e não a obra de Deus. Esta é 

feita por Ele, o qual não usará o que se oferece ao pecado. 

No momento em que alguém assume no coração o que 

o diabo diz, tal pessoa já não é mais usada pelo Senhor. 

Ela pode ter experiência, falar a linguagem do povo de 

Deus, mas não possui a assistência divina.

Somos chamados para sermos a geração de vitoriosos, 

de pessoas consagradas que andam com Deus e, por isso, 

são instrumentos nas mãos dEle. No entanto, quem 

deixa de seguir o Senhor e, não querendo se converter, 

inventa meios de enganar a si mesmo e os outros de que

é usado por Deus percebe que o que fez foi obra de 

homem, sem nenhuma participação do Espírito Santo. 

Além de não ter recompensa, aquele que não cumpriu 

sua missão sofrerá punição. 

Vigiar e orar são ordens de Jesus para os Seus

(Mt 26.41). Quem não faz isso fatalmente transgride e, 

assim, exclui-se da bênção. Por que se deixar levar pelo 

erro e não dar a Deus o direito de dirigir seus passos nos 

caminhos dEle? Os que são guiados pelo Espírito Santo 

provam o quanto vale ser filho de Deus. O Senhor só é 

Pai de quem é filho.
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O Altíssimo tem uma alegria tremenda quando vê 
Seus filhos com o coração cheio de sabedoria. Ele não Se 
alegra quando se tornam religiosos, mas, sim, pessoas 
sábias. Saiba que sábio é quem se deixa guiar pelo santo 
Espírito e, então, tem a sua força bem maior do que a 
do inimigo.

Oração:
Deus eterno! O erro de se deixar corromper é um dos piores 

que os salvos podem cometer, pois eles deixam de ser Teus filhos. 
Com isso, suas orações não serão mais respondidas e, quando o 
inimigo os atacar, não haverá quem os possa proteger.

Não podemos deixar a mancha do erro permanecer sobre nós, 
pois, se isso se tornar realidade, não teremos o direito de clamar 
a Ti e ter a Tua misericórdia operando em nós. Não queremos a 
mancha de nossas más ações dia e noite mostrando quem somos.

Ajuda os meus leitores que, inadvertida ou conscientemente, 
deixaram-se levar pelas seduções do inimigo e, agora, reconhecem 
que erraram. Dá-lhes o dom do arrependimento e, então, quando 
orarem, perdoa-lhes. Assim, eles voltarão a servir a Ti.
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Hoje, podemos 
andar com Deus.
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21 de março
DESPERDIÇANDO BÊNÇÃOS

Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as 
coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à 
destra de Deus. Colossenses 3.1

O versículo destacado foi registrado nas Escrituras 
por direção do Espírito Santo; então, ele é verdadeiro. 
Sabemos que o pecado de Adão nos matou espiritualmente, 
o que significa que fomos separados de Deus. Mas, agora, 
aprendemos que fomos ressuscitados com Cristo, na 
ocasião de Sua ressurreição. Isso foi feito em favor de toda 
a humanidade e entra em vigor quando a pessoa recebe 
Jesus como Salvador e Senhor de sua vida.

Meditemos sobre esse assunto, pois é muito sério! O 
Filho de Deus, o Verbo divino que sempre existiu com 
o Pai, sendo Ele o Criador de todas as coisas, teve de 
vir ao nosso mundo, despir-Se de toda a Sua glória e, 
para nos substituir, morrer em nosso lugar. Ao receber 
o nosso pecado, Jesus foi separado de Deus, morrendo 
espiritualmente. Então, quando foi vivificado, Ele 
ressuscitou, e nós ressuscitamos com Ele.

Não somente ressuscitamos com Ele, mas também 
fomos assentados nas regiões celestiais nEle (Ef 2.6). 
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Para que isso se concretizasse, Deus teve de fazer uma 
obra tremenda; no entanto, o que temos feito a respeito 
disso? Teria tudo isso sido escrito para algum propósito, ou 
foi uma ficção que o apóstolo Paulo criou? Afinal, fomos 
ou não ressuscitados com Cristo? Temos ou não direito de 
voltar a ter comunhão com o Pai?

A verdade é que, hoje, podemos andar com Deus, 
sem nenhum impedimento, porque o império da morte 
não tem mais domínio sobre nós. Somos membros da 
família divina e, fazendo uso do Nome de Jesus, temos 
o direito de colocar o poder de Deus operando em 
nosso favor e em benefício de quem nos pedir ajuda, 
ou de quem o Pai nos dirigir a abençoar. Não podemos 
resumir a nossa fé em credos e preceitos inventados 
por homens.

O Senhor nos ordena a buscar as coisas celestiais, 
onde Jesus está assentado. Quem buscar encontrará; 
porém, quem não se interessar em obedecer ao man-
damento do Pai se comportará como se nada disso fosse 
verdade. A nossa obediência fará a diferença! Se não 
temos mais de Deus, é porque não temos buscado o 
que nos pertence. 

A Escritura declara que estamos assentados nas 
regiões celestiais em Cristo Jesus. Você já pensou no que 
Cristo faz hoje e no que existe onde Ele Se encontra? 
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Amigo, desde que aceitamos o Evangelho, passamos a 

viver lá. Temos de nos convencer de que devemos andar 

em novidade de vida concedida pelo Filho de Deus. O 

que você fará a respeito?

Oração:
Deus da vida! É bom saber que, quando damos ouvidos 

à Tua Palavra, recebemos vida, e, depois disso, a morte – a 
natureza do diabo – não pode mais nos dominar. Agora, 
que fomos ressuscitados por Ti, jamais morreremos. Isso
é reconfortante.

Quando enviaste Teu Filho ao nosso mundo, Ele não trouxe 
as prerrogativas divinas. Jesus veio para nos mostrar como fazer 
a Tua obra e, quando morreu espiritualmente na cruz do Calvário, 
como nós, Ele também foi separado de Ti.

Quando o Teu Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre 
os mortos, também fomos ressuscitados. No momento da 
ressurreição, fomos justificados também; por isso, temos de 
buscar as coisas que são do Teu Reino, onde estamos assentados 
em Jesus. 
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20 de junho
O CORAÇÃO DO NOSSO DEUS

Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno,
os seus pensamentos e se converta ao SENHOR, 
que se compadecerá dele; torne para o nosso Deus, porque 
grandioso é em perdoar. Isaías 55.7

O Senhor é sempre bom. Ele nunca age como o 
homem, que, muitas vezes, deseja o pior para quem 
fez algo ruim; ao contrário, espera pacientemente pelo 
regresso até mesmo de quem preferiu virar-Lhe às costas, 
pois sabe o quanto essa pessoa já está sofrendo aqui e, 
depois da morte, sofrerá por toda a eternidade. Por isso, 
Ele nos ordena que preguemos o Evangelho, a tempo e 
fora de tempo, a toda criatura (2 Tm 4.2).

Cristo já pagou um alto preço para nos resgatar das 
mãos do diabo. Da parte dEle, nada mais precisa ser 
feito para resgatar os que loucamente caminham para a 
perdição. Todos os que desejam a salvação eterna devem 
tão somente confessar com a boca que Jesus é seu Salvador, 
crendo nisso de coração, para que sejam salvos (1 Jo 4.15). 
A paciência divina espera que todos façam isso.

O ímpio é aquele que já foi salvo, mas, tendo des-
prezado o dom celeste, agora age como se não conhecesse 
a Verdade. Certa doutrina afirma que, uma vez salvo,
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salvo para sempre, mas isso é mentira. Ora, o Mestre 
declarou que somente os que perseverarem até o fim 
alcançarão a salvação (Mc 13.13). Portanto, se você já 
se iludiu com essa história, abra seus olhos enquanto há 
tempo e não aceite nada que contradiga a Palavra de Deus.

A pessoa maligna só pensa em si e, para conseguir 
seus objetivos, não se importa se prejudicar alguém. Por 
ser egoísta por excelência, ela se inclui no rol de pessoas 
que não herdarão o Reino de Deus: os devassos, idólatras, 
adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, 
bêbados, maldizentes e roubadores (1 Co 6.10). Caso você 
faça parte dessa listagem, acerte-se logo com Deus. 

O escape para fugir do sofrimento eterno é a conversão 
– mudança de direção. Ainda que alguém tenha poucos 
defeitos, se ele não se converter, perecerá como o mais 
perverso dos homens. Não há meio-termo; ou a pessoa 
nasce de novo, passando a cumprir a Palavra do Senhor, 
ou se perderá para sempre (Jo 3.3). A escolha que fazemos 
aqui determina onde passaremos a eternidade.

Aquele que se converte tem seus pecados perdoados 
e passa da morte para a vida (Jo 5.24). Como José do 
Egito, que fugiu da tentação, os salvos também devem 
evitar pecar. Quem, porém, achar que o Altíssimo não 
será tão inflexível descobrirá que sua rebeldia o condenou 
à perdição.
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Reflita nisto: o Pai é grandioso em perdoar. 
Portanto, analise seu erro, até mesmo o mais oculto, 
e, independentemente do preço que pagará, fale com 
Deus e também com a pessoa que você traiu, roubou ou 
prejudicou de alguma maneira, pois não haverá com paixão 
no Juízo.

Oração:
Altíssimo Deus! Como é lindo observar o Teu coração 

por meio das declarações que fazes. Tu não desejas que alguém 
se perca; contudo, infelizmente, há muitos que não dão atenção ao 
que falas e, por isso, não provarão o novo nascimento nem o Céu.

Senhor, se temos andado em caminhos que não são bons, 
mostra-nos, pois não desejamos caminhar fora da Tua vontade, 
mas seguir os Teus lindos planos. O caminho que Tu nos mostras 
é maravilhoso e, se andarmos nele, não tropeçaremos nunca.

A conversão, o novo nascimento, por incrível que pareça, 
é condição básica para passarmos a eternidade ao Teu lado. 
Como és grandioso em perdoar, nós Te suplicamos por todas 
as faltas que temos cometido: perdoa-nos!
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