Busque por realidade na sua vida interior
(Translation of the vídeo “Seek for Reality in Your Inner Life”)

Por Zac Poonen
Glória a Deus! Estamos felizes por podermos nos voltar à Palavra de Deus novamente nesta
manhã. Como há muitos que são novos, e “novos” significa dizer que vieram nos últimos anos,
vocês provavelmente não sabem que nós, desde quase o início do nosso começo como igreja,
há aproximadamente trinta e sete anos atrás, há algumas coisas que temos enfatizado mais do
que outras. E a razão disso é que essas são as mensagens na Escritura que não têm sido
enfatizadas por outros pregadores e por outras igrejas. E, mesmo se você olhar o nosso
website “cfcindia.com” e vir todas as mensagens, parecerá estar desequilibrado
[desbalanceado]. Todo profeta do Velho Testamento era não balanceado, porque tinha uma
mensagem específica para transmitir, assim como cada membro do seu corpo é desequilibrado
por si só. Ele encontra seu equilíbrio em outros membros do corpo. Você não pode viver só
com seu coração, porque, se a mão não colocar alimento na boca, o coração vai entrar em
colapso. Você não pode viver com um órgão apenas ou com três ou quatro órgãos. E, então,
Deus se levanta em tempos diferentes, como no Velho Testamento. Se você estudar o Velho
Testamento, descobrirá que em momentos específicos Deus mandava um profeta para
enfatizar algo em particular. A mensagem de Jeremias era muito diferente da mensagem de
Oséias. A mensagem de Zacarias era muito diferente da mensagem de Isaías. Dependia de qual
era a necessidade específica do povo de Deus naquela época. Não é como ensinar em uma
escola onde você ensina a mesma coisa no Jardim de Infância por cinquenta anos, e você
ensina a mesma coisa no Ensino Médio por cinquenta anos. A igreja não é dessa forma.
Porque, mesmo sendo a Bíblia a mesma, ao longo dos anos o que acontece é que a tradição do
homem lentamente entra e modifica a Palavra de Deus ou muda a Palavra de Deus e às vezes
substitui a Palavra de Deus. E diferentes igrejas são afetadas de modos diferentes por essas
tradições e às vezes partes da Palavra de Deus são negligenciadas. Então, quando Deus
percebe que, em certas áreas, certas verdades são negligenciadas, Ele levanta pessoas para
enfatizarem essas verdades. Quero dizer, se você ler a história da igreja, foi exatamente isso o
que aconteceu. Foi assim que Deus levantou pessoas como Martinho Lutero e John Wesley e
William Booth e diferentes pessoas para enfatizar certas verdades que não estavam sendo
enfatizadas na Palavra de Deus.
Então, nós temos enfatizado muito a diferença entre graça e lei. Vamos abrir em João, capítulo
1. Porque a maioria das pessoas não entendeu o que significa graça. É um tremendo
desentendimento [falta de compreensão] no Cristianismo que graça significa favor imerecido
de Deus. Bem, olhe este verso, em João 1:17 "A lei foi dada através de Moisés, mas graça e
verdade foram realizadas através de Jesus Cristo". Bem, se a graça só veio através de Jesus
Cristo, é verdade que por 4 mil anos, desde Adão até Cristo, as pessoas receberam o favor
merecido de Deus? Não. Todo favor que o ser humano recebe de Deus é imerecido! O ateu
recebe favor imerecido de Deus pelo fato de ter saúde, de poder respirar, mas isso não é
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graça. Graça não é favor imerecido de Deus. Quando nós temos esse entendimento, o que
acontece é que muitas pessoas vivem em pecado e dizem "Bem, Deus mesmo assim me
abençoa, eu não mereço", e elas vivem por toda a vida, até o final de suas vidas, derrotadas
pelo pecado, e continuam dizendo "favor imerecido de Deus". Mas aqui há um contraste: a lei
veio através de Moisés, graça veio através de Jesus Cristo. E, se você quer saber se a graça é
mais elevada do que a lei, é só perguntar a si mesmo: Jesus Cristo é mais elevado do que
Moisés? Quão mais elevada é a graça do que a lei? Do mesmo tanto que Jesus é mais elevado
do que Moisés! Então, se Moisés podia levar pessoas do Velho Testamento a atingirem certo
padrão de vida, se o seu padrão de vida é menor do que aquele, sabendo você ou não, você
está vivendo debaixo da lei. Quero dizer, se uma pessoa imagina que está no Ensino Médio e
não sabe fazer adição, ela está enganando a si mesma. Que tipo de escola é essa? Você vai
para o Ensino Médio e não sabe como fazer adição? Essa pessoa merece estar na 1ª serie! Ela
está imaginando que está no Ensino Médio, mas não está. Ela pode dizer "eu estou no Ensino
Médio" como muitos cristãos dizem "eu estou debaixo da graça". Você não está debaixo da
graça.
Vamos para outro versículo. É um versículo que temos falado muito, Romanos 6:14. Para mim,
esse é o melhor teste, o teste perfeito para descobrir se eu experimentei completamente a
graça de Deus ou não, e eu quero que todos vocês ouçam, Romanos 6:14. Aqui novamente
você percebe o contraste entre essas duas palavras, lei e graça: "o pecado não terá domínio
sobre você, porque você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça". Isso é tão claro! Eu
posso dizer isso de uma maneira diferente: se o pecado está te dominando, você está debaixo
da lei e você não está debaixo da graça. Se o pecado governa sua vida, sabendo você ou não,
meu querido irmão e irmã, você está debaixo da lei, não debaixo da graça. A Bíblia diz que
Satanás cega a mente daqueles que não acreditam, para que não vejam a glória de Deus.
Deixem-me mostrar-lhes este verso: II Coríntios, capítulo 4. Eu quero tentar deixar isso tão
claro e simples nesta manhã que até mesmo uma criança pequena pode entender, e você
nunca vai estar com nenhuma ilusão acerca do que a Bíblia ensina no Novo Testamento ou
com nenhuma ilusão concernente ao seu próprio estado espiritual. II Coríntios 4 fala, no verso
4, "nos quais o deus deste mundo (que é Satanás) cegou as mentes dos incrédulos para que
não contemplem a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus". Agora,
quando a maioria dos cristãos leem esse verso, eles dizem "Bem, isso não se aplica a mim,
porque Satanás não cegou meus olhos. Eu acredito em Cristo". Tiago diz que até mesmo os
demônios acreditam. Isso não é fé. Não é o tipo de fé sobre a qual a Bíblia fala. "Incrédulos"
significa aqueles que não acreditam no que Deus disse, não aqueles que não acreditam na
existência de Cristo. Se você se dirigisse ao diabo com as suas afirmações doutrinárias e
conferisse com Satanás: "Satanás, você acredita que existe a Trindade, Pai, Filho e Espírito
Santo?" "Sim, três pessoas em um Deus, sim". "Você acredita que Cristo é o Filho de Deus?"
"Sim". "Você acredita que Ele morreu pelos pecados do mundo?" "Sim". Esse é Satanás
respondendo. "Você acredita que Ele ressuscitou dos mortos?" "Sim". "Você acredita que Ele
vai voltar para julgar o mundo?" "Sim". "Você acredita que, se você está debaixo da graça, o
pecado não vai te dominar?" "Sim". Diga-me algo que o diabo não acredita na Bíblia! Ele
acredita mais do que a maioria dos crentes! Isso não o transforma, não o salva, porque sua
vontade está posta contra Deus, para outras coisas. É uma questão de onde sua vontade está
posta, as escolhas que você faz. Sua vontade significa as escolhas que você faz na sua vida.
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Devemos distinguir entre mente e vontade. A Bíblia fala sobre a mente e o coração. O coração
é onde você escolhe. São suas escolhas que determinam o que você é, não o que você
entende. A fé não repousa na sua mente. Se você ler as Escrituras no Novo Testamento, você
descobrirá que sempre se fala sobre acreditar com o seu coração, não com sua mente. Eu
tenho descoberto que muitos cristãos acreditam com suas mentes. Eles acreditam em tudo
que o diabo acredita e é por isso que muito frequentemente suas vidas em seus lares são
como o inferno. Por que isso? Porque ambos marido e esposa acreditam no que o diabo
acredita, mas seus corações não escolhem como Jesus escolheu as coisas de Deus. Então, eu
quero remover esse engano de seus corações, para que não destruam a si mesmos ou
desperdicem suas vidas. Avalie sua vida. Às vezes as pessoas vão ao médico (eu ouvi inúmeros
casos assim), elas vão para fazer um escaneamento, uma rotina, uma revisão médica. Você
sabe o número de casos de pessoas de quem eu ouvi que foram para fazer exames de rotina,
não porque estivessem se sentindo doentes, apenas para fazer uma rotina, revisão médica, e
descobrem que têm câncer no corpo há três anos! Você diz "Doutor, eu tenho me sentido
perfeitamente bem". E o médico diz "É assim que são alguns cânceres, você se sente
perfeitamente bem, até que se espalha tanto que te incomoda e, então, às vezes é tarde
demais". É assim na vida cristã também! Você pode dizer "Eu me sinto bem". Talvez você se
sinta. Mas a Palavra de Deus é como um escaneamento e, se você não a ler, você nunca vai ser
escaneado. Por isso que é tão importante ler a Palavra de Deus e tão importante ouvir apenas
a pregadores que te fazem se voltar à Palavra de Deus, não pregadores que te contam seus
testemunhos. A fé não vem pelo ouvir testemunhos. Como seres humanos, nós preferimos
ouvir testemunhos, é mais interessante, histórias, as experiências dessa pessoa, e as
experiências daquela pessoa. Mas a fé não vem disso. A Bíblia diz, em Romanos 10:17, que a fé
vem pelo ouvir a Palavra de Cristo, e a Palavra de Cristo se refere ao Novo Testamento. Então,
quando se diz que Satanás cegou as mentes dos incrédulos, há crentes que são incrédulos, eles
não acreditam em algo na Escritura. Por exemplo, quantos de vocês acreditam que, se você é
derrotado pelo pecado, você está debaixo da lei? Eu não acho que a maioria de vocês acredita!
Vocês dizem "Independentemente do que o irmão Zac disser, eu estou bem, eu estou debaixo
da graça". Bom, você pode escolher o que você acredita ou você pode escolher acreditar no
que a Bíblia diz. É isso que eu quero dizer. O deus deste mundo cegou a mente das pessoas e
diz "Não se preocupe com tudo isso, você está bem". Eu quero dizer a você: você não está
bem! Romanos 3:4 diz "seja Deus verdadeiro e todo o homem mentiroso". Eu nunca conheci
vitória sobre o pecado na minha vida durante 16 anos depois de ter nascido de novo, porque
Satanás cegou meus olhos para acreditar que eu tinha experimentado a graça completamente,
até que veio o dia na minha vida em que eu escolhi acreditar na Palavra de Deus, que diz que,
se o pecado te domina, você está debaixo da lei, não debaixo da graça. E eu confessei a Deus:
"Senhor, eu estou debaixo da lei. Por favor, me leve para debaixo da graça. Me leve ao lugar
em que 365 dias por ano eu nunca vou levantar minha voz para minha esposa, então eu
saberei que estou debaixo da graça. Me leve ao lugar, Senhor, em que eu não cobice com
meus olhos, então eu saberei que estou debaixo da graça. Quando eu for falar a verdade,
mesmo que me custe dinheiro ou a minha vida, eu vou saber que estou debaixo da graça".
Mas se você modifica o padrão de Deus de acordo com a sua conveniência (eles fizeram isso
no Velho Testamento), você está debaixo da lei. Há três tipos de pessoas: aquelas que estão
debaixo de nenhum pacto [testamento], que não acreditam na Bíblia, e aquelas que estão
debaixo do Velho Testamento, e aquelas que estão debaixo do Novo Testamento. Talvez você
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seja melhor do que aqueles que estão debaixo de nenhum testamento, você está debaixo do
Velho Testamento. Você tem certos padrões, você guarda os dez mandamentos, ou pelo
menos nove deles. Você não mata, não rouba, não comete coisas terríveis. Eu vou te dizer,
muitas pessoas do Velho Testamento viveram sob esse padrão. Eu te mostro inúmeros hindus,
muçulmanos e ateus que viveram sob esse padrão. Se Jesus Cristo não pode me elevar a um
nível bem mais elevado do que todas aquelas pessoas de outras religiões que acreditam em
outros profetas e líderes, eu vou te dizer, você não está acreditando no Cristo da Bíblia! Olhe
para a vida de muitas pessoas que se chamam de cristãos. Compare com a vida de não
cristãos. Olhe para o número de cristãos que são infiéis às suas esposas (o que muitos não
cristãos não o são) e que se chamam "Nós somos cristãos nascidos de novo". Bobagem! O deus
deste mundo cegou seus olhos! Você imagina! Talvez você se sente na CFC [Christian
Fellowship Church) e pense "Esta é uma boa igreja, eu nunca vou para o inferno se eu sentar
aqui". Eu te digo, no nome de Jesus, alguns de vocês vão para o inferno. Mesmo se você se
sentar aqui. Porque Deus não vai te perguntar no dia final: "Qual igreja você frequentou?". É o
seu relacionamento pessoal com Cristo que importa. Há apenas um livro que Deus nos deu
que nos mostra o caminho até Ele, que é a Bíblia. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso,
porque eu o tenho lido há 52 anos e eu sei o quanto tem mudado a minha vida. E eu tenho
visto essas promessas se tornarem realidade na minha vida, como é possível quando a Palavra
de Deus diz "alegre-se no Senhor sempre", 24 horas por dia e 7 dias por semana. É possível
chegar a essa vida. Quero dizer, me levou muitos anos para chegar até lá, mas eu descobri que,
se você se esforçar para isso, você vai chegar lá. E você vai chegar a uma vida piedosa [godly
life - vida divina, vida com os padrões de Deus]. É assim que eu sei que a Escritura é
verdadeira.
Então, o deus deste mundo cegou a mente das pessoas do quê? (Vamos ler cuidadosamente II
Coríntios 4 e verso 4) Não para o evangelho do perdão dos pecados. Agora, multidões de
cristãos acreditam nas boas novas (evangelho significa "boas novas") do perdão dos pecados, e
talvez muitos de vocês sentados aqui acreditem nisso. Mas não é sobre isso que está se
referindo. Está falando sobre Satanás cegando a mente das pessoas para ver o evangelho da
glória de Jesus Cristo, do qual eu posso participar. Você já ouviu sobre esse evangelho? Que eu
posso participar da glória de Jesus Cristo? Não perdão dos pecados, isso é apenas limpar o
copo. Quero dizer, se um menino pequeno vem e te pede um copo de leite e você limpa
aquele copo sujo e oferece-lhe um copo vazio, o que é isso? Isso é provocá-lo! Você não limpa
copos apenas para ficar de enfeite em uma prateleira, você limpa um copo para colocar
alguma coisa dentro dele. Por que Deus limpou o seu coração e perdoou os seus pecados? É só
isso? Para te manter vazio? Você sabe aquela história quando Jesus falou sobre um homem
que tinha um demônio (está em Mateus 12) e o demônio foi expulso, mas ele manteve seu
coração vazio. Ele limpou seu coração e o manteve vazio. Isso é o que a maioria dos cristãos
faz. Eles nunca fazem isso em casa, eles não limpam um copo e o entregam vazio, é sempre
para ser usado para algo. Então, nessa passagem há um homem que teve o demônio expulso
de si e permaneceu com seu coração vazio. E, então, quando o demônio ficou passeando em
volta, ele disse "Ei, o coração desse homem ainda está vazio! Ele me expulsou, mas não me
substituiu com mais ninguém! Ele não obteve o Espírito Santo para preencher seu coração".
Então ele chama sete de seus demônios companheiros e diz "Venham, eu vou lhes mostrar
uma casa em que nós podemos viver!" E ele entrou naquela pessoa (essas são as palavras de
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Jesus) e Jesus disse "O último estado daquele homem foi pior do que seu primeiro". Essa é, na
verdade, a situação de muitos cristãos. Deixem-me mostrar essa passagem, e aí vocês
entenderão o quão sério é isso. Queridos irmãos e irmãs, vocês terão que aguentar comigo
esta manhã. Eu não quero que nenhum de vocês vá para o inferno. Eu não quero que nenhum
de nossos filhos vá para o inferno. E não quero que nenhum de vocês deixe de aproveitar o
que Deus tem para vocês nesta única vida antes que Cristo volte novamente. E eu vou lhes
dizer, não é apenas servir a Ele e ir para estudos Bíblicos e trabalhos missionários, é muito mais
do que isso, é obter a glória do nosso Senhor Jesus Cristo!
Então, aqui Jesus fala sobre isso em Mateus capítulo 12, verso 43: "Quando o espírito imundo
sai de um homem, ele passa por lugares áridos procurando por descanso e não o encontra. E
então fala 'Vou retornar para a casa da qual eu vim' e, quando volta para lá, ele a acha
desocupada." Desocupada! Varrida, lavada no sangue de Jesus, mas vazia, que é a condição da
vasta maioria dos cristãos. "E ele vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele e vão
e habitam lá. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro". Para quem
Jesus disse isso? Ele não disse isso para os gregos e os romanos, Ele disse isso para muitas
pessoas que estão lendo a Bíblia todos os dias e indo para a sinagoga todo sábado! É assim que
vai ser com essa geração má? O seu último estado vai ser pior do que o primeiro. Isso significa
que, comparado ao que ele era quando primeiro se tornou nascido de novo, será muito pior
agora. Há muitos, muitos crentes que, se forem honestos, vão dizer "Quando eu entreguei a
minha vida a Cristo, eu rendi tudo. E eu nem mesmo assistia pornografia da internet! Mas
irmão, o tempo passou e eu voltei a esses hábitos que tinha abandonado". Exatamente. Seu
último estado é pior do que seu primeiro. Ele era um homem bem melhor no dia que ele
nasceu de novo. Dez anos depois, ao invés de ir do Jardim de Infância para o Ensino Médio, ele
largou a escola totalmente e se esqueceu de tudo o que aprendeu no Jardim de Infância. Essa
é a situação de muitos, muitos cristãos. Seu último estado é pior do que seu primeiro.
Veja II Pedro, capítulo 2. Pedro ouviu Jesus dizer isso e foi inspirado pelo Espírito Santo a usar
as mesmas palavras em II Pedro 2, versículo 20, na última parte: "Seu último estado se tornou
pior do que o primeiro". Aqui é a interpretação do Espírito Santo da parábola que Jesus falou
em Mateus 12, que acabamos de ler. Qual é o significado daquela parábola? Verso 20.
Primeiro, qual é o significado do demônio expulso? "Eles escaparam das contaminações do
mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E então eles deixam seus
corações vazios e se envolvem nelas de novo e são vencidos. O último estado é pior do que o
primeiro”. Essa é a interpretação do Novo Testamento daquela parábola. E, em tais casos, ele
diz: "Seria melhor nunca terem nascido de novo, nem terem conhecido o caminho da justiça,
do que, tendo conhecido, se afastarem do santo mandamento entregue a eles. Mas aconteceu
com eles de acordo com o provérbio: O cão voltou para o seu vômito". Você sabe, quando
você larga um hábito na sua vida (lembre-se do dia em que se converteu), você decidiu que
nunca mais assistiria a um único filme imundo de novo, você vomitou isso. Porque você passou
tantos anos assistindo filmes imundos, você vomitou isso. E agora você diz: "Eu não vou assistir
a nenhum filme imundo!". E o cão vê aquele vômito que ele vomitou alguns anos atrás e diz
"Ei, isso tem um gosto bom!". E ele vai para o vômito e lambe ele de novo. Você fez isto? Você
está fazendo isso agora? "A porca que foi lavada volta para o mesmo esterco e lamaçal que
estava antes". Acredite ou não, essa é a situação de muitos cristãos. E o motivo é que eles
ouvem a tipos errados de pregadores. Se você ouvir ao tipo errado de pregador, você vai
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acabar desse jeito. Deus nomeou profetas e professores na igreja, e se você não reconhecer
aqueles que Deus nomeou, você vai ouvir a qualquer um que tem lábia e pega uma Bíblia.
Você vai ser enganado. Esse é o tema de II Pedro 2, que termina com esses versos. Vamos ver
como começa. "Houve falsos profetas naqueles dias no Velho Testamento, e haverá falsos
professores entre vocês". Haverá falsos professores (doutores) entre vocês! Qual será a marca
desses professores? Verso 3: "Na sua ganância eles os extorquirão com palavras falsas". Eles
estarão interessados no seu dinheiro! Marca número um de um falso professor (douto): ele
está interessado em fazê-lo pagar seu dízimo e ele vive do seu dízimo. E ele vive com grande
pompa, mesmo que você seja pobre. Quantos cristãos discernem um falso profeta nisso?
Milhões e milhões de cristãos são enganados, mesmo estando plenamente escrito na
Escritura, "na sua ganância, eles os extorquirão"! Deixe-me fazer uma pergunta direta: quantos
pregadores você ouviu na sua vida que pregam contra esses pregadores que enganam e que
estão interessados em pegar seu dinheiro? Por favor, me diga seus nomes. Eu gostaria de ouvir
esses pregadores de quem você ouviu, que expulsam os comerciantes para fora do templo
como Jesus fez. Bom, se você ouvir ao tipo de pessoa errada, devo dizer o que o Senhor me
falou para dizer a você? Você merece ser enganado. Você merece ser enganado! Porque você
honra um falso professor ao invés dos profetas de Deus que estão mencionados nas Escrituras!
Então, "Muitos seguirão", verso 2, "sua sensualidade, e por causa deles o caminho da verdade
será blasfemado.". E ele continua dizendo que essas pessoas, se você for mais abaixo e ler lá,
uma das coisas mencionadas sobre elas é que, no verso 10, "elas satisfazem a carne nos seus
desejos corruptos e desprezam autoridade". Uma das marcas de falsos mestres é que eles
desprezam autoridade, eles são leis para eles mesmos, atrevidos, egocêntricos, e Pedro
continua dizendo no verso 14 "seus olhos são cheios de adultério, que nunca cessam de pecar
e de engodar as almas instáveis", de novo repete "tendo um coração treinado na ganância".
Lembre que Pedro está falando sobre pregadores cujos olhos estão cheios de adultério. Eles
gostam de conversar com mulheres bonitas. Seus corações são treinados na ganância. Muitos
pregadores são desse jeito. É por isso que você de repente ouve que eles caíram em pecado
sexual e coisas desse tipo. Eles são chamados, no verso 17, de "fontes sem água para os quais
a escuridão das trevas foi reservada". Você pode ler esse capítulo todo. Está nos avisando
sobre o tipo de pessoa que veremos nos últimos dias. E eles são os agentes de Satanás, quem
ele usa para cegar os olhos das pessoas para a verdade. E esse é o motivo por que nós temos
procurado enfatizar a verdade.
Deixe-me voltar para João 1. A Palavra de Deus diz em João 1:17: "A lei foi dado através de
Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo". Agora, eu quero esclarecer
para vocês o que "verdade" significa. Essa é outra palavra que as pessoas não entenderam. Há
dois tipos de verdade. Uma é a verdade da Palavra de Deus. Jesus disse em João 17, verso 17:
"Santifica-os Pai através da verdade: a Palavra é a verdade". A verdade é encontrada na
Palavra de Deus. Esse é um significado de verdade. Assim como a carne tem dois significados
no Novo Testamento. Um se refere à carne física, a carne do nosso corpo. E o outro significado
de carne: o Espírito luta contra a carne, Gálatas 5:17. O Espírito não está lutando contra meu
corpo físico, está lutando contra minha vontade. Esse é o outro significado de carne: lutar
contra minha própria vontade. Quando se diz que Jesus veio em carne, significa que Ele veio
com o corpo como o nosso, com a própria vontade, a qual ele teve que negar durante toda a
sua vida. Você vê isso no Getsêmani: "Pai, não a minha vontade". Do mesmo modo é a
6

"verdade", a Palavra de Deus é verdade. E o outro significado de verdade, a qual é referida
aqui, porque não podemos dizer que a Palavra de Deus veio apenas por Jesus Cristo, ela veio
através de Moisés também. Então por que se diz que a verdade veio através de Jesus Cristo?
Qual é a verdade que veio através de Jesus Cristo, que não veio através de Moisés? Moisés
trouxe a Palavra de Deus, Jesus a expandiu. Mas há outro significado de verdade, quando Ele
disse: "Eu sou a verdade". E isso significa realidade. Veja Salmo 51 e verso 6 para esse
significado de verdade. Salmo 51 e verso 6: "Tu desejas a verdade. Senhor, Tu desejas a
verdade no mais íntimo do ser". Esse é um ótimo verso! Davi, quando caiu nas profundezas do
pecado, adultério e assassinato, ele levou um ano para se arrepender. Imagine um homem
que, uma vez andou com Deus e escreveu a Escritura antes que completasse 30 anos, pôde se
afastar tanto de Deus 20 anos depois. Davi escreveu os salmos quando ele tinha 27/28 anos.
Você percebe isso no subtítulo dos salmos, onde foram escritos. 27/28 anos! Antes que ele se
tornasse rei, aos 30 anos! Mas 22 anos depois, quando ele completa 52 anos, ele comete
adultério com a esposa de outra pessoa, mata o marido e se casa com a mulher. Quanto um
homem pode se afastar de Deus! E no leito de sua morte ele não perdoa alguém, que apenas o
amaldiçoou. Ele fala para seu filho Salomão "mate aquele homem que me amaldiçoou!". É
muito fácil para um homem se afastar de Deus. Mas quando ele se convenceu do seu pecado,
ele escreveu o Salmo 51 e ele reconhece seu pecado completamente. Levou um ano para ele
reconhecer o quão pecador ele era. E porque um profeta chamado Natã veio até ele e o
confrontou e disse: "Você é o homem, Davi!". Eu amo esses profetas do Velho Testamento!
Eles não temiam a face de nenhum homem, eles não queriam o dinheiro de ninguém. Quando
o rico Naamã veio e deu muito dinheiro para Eliseu e ele disse "Fique com ele! Eu não quero
nenhum dinheiro seu!". Onde você tem visto pregadores desse jeito hoje em dia? Onde você
vê profetas como Eliseu, que se voltariam para Naamã e diriam: "Fique com seu dinheiro, fique
com suas roupas, eu não quero nada disso!" Você vê mais pregadores como Geazi, servo de
Eliseu, que correu atrás de Naamã e disse: "Ei, eu fico com isso! Se ele não quer o dinheiro,
tudo bem. Eu quero!" Então, Natã foi um grande profeta, ele confrontou Davi. Elias era assim,
ele confrontou Acabe. Veja, a marca de todos esses profetas do Velho Testamento era que eles
eram completamente livres de duas coisas: do amor ao dinheiro e de buscar honra dos
homens. Ninguém pode ser profeta de Deus se estiver interessado nessas duas coisas. E eles
substituíram isso. Eles expulsaram os demônios do amor ao dinheiro e de buscar honra dos
homens e substituíram isso em seus corações pelo temor de Deus, para viver diante da face
Deus. E vou lhes dizer, eu tenho sido um crente há 52 anos, eu raramente, raramente me
encontrei com um profeta desse jeito na minha vida. Eles são raros. Eles têm sido raros em
todas as gerações. E é por isso que o cristianismo está no estado em que está. Você lê no
Velho Testamento como quando Israel estava para afundar, um profeta os traria de volta,
como Elias. Um homem podia realizar o trabalho, mas eles são raros.
Mas, de qualquer forma, no Salmo 51, verso 5, quando as palavras de Natã convenceram Davi,
ele escreveu: "Ó Senhor, eu estou cheio de pecado, desde quando em iniquidade nasci e fui
concebido em iniquidade. Mas Tu desejas a verdade no mais íntimo do ser". O que Deus deseja
no mais íntimo do ser? Realidade! Realidade no mais íntimo do ser. E ninguém no Velho
Testamento podia ter isso. Essa é a questão. Você desejava, mas não podia ter. "Como posso
obter?". Ninguém podia ter! Porque o Espírito Santo não tinha vindo morar dentro de
ninguém. Eles podiam expulsar os demônios, mas seus corações ficariam vazios. Eles não
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podiam ser cheios do Espírito Santo. Você sabia que eles tinham perdão de pecados no Velho
Testamento? Salmo 103 diz isso. Salmo 103 "Bendize, ó minha alma ao Senhor, e não se
esqueça de Seus benefícios". Número um de Seus benefícios é, verso 3, "quem perdoa todas as
suas iniquidades", não algumas delas. Isso foi escrito 1000 anos antes de Cristo. Em outras
palavras, eles podiam limpar o copo, mas eles não podiam enchê-lo. O copo permanecia vazio.
Davi pôde limpar seu copo na idade de 30 anos. Ao tempo em que ele tinha 52 anos, ele era
um assassino e um adúltero, assim como muitos crentes hoje em dia. Eles aceitam Cristo, são
radicais. Eles dão a volta, aceitam Cristo, 20 anos depois você os vê caídos, tendo perdido sua
salvação e caminhando para o inferno. E ainda 20 anos antes eles eram realmente nascidos de
novo, mas perderam sua salvação. Deixem-me dizer minha opinião. Há uma doutrina que diz:
"uma vez salvo, salvo para sempre". Eu acho que essa doutrina mandou mais gente para o
inferno do que provavelmente qualquer outra doutrina que o homem já tenha pregado.
Porque as pessoas se acomodam e dizem "Ah, eu fui salvo 20 anos atrás, não importa se eu
cometer adultério hoje e fizer isso e fizer aquilo e aquilo outro". É possível que alguns de vocês
sentados aqui acreditem nisso. E é por isso que você caiu em terríveis pecados depois que
nasceu de novo, porque você acredita que, uma vez salvo, salvo para sempre. O temor do
Senhor é o que você precisa, irmão. Você precisa ter tal temor a Deus, mais do que você teme
o homem. Lembre-se do que Jesus disse em Mateus 10. Você já pensou sobre essas palavras?
Ele disse em Mateus, capítulo 10, dois comandos. Mateus 10:28: Não tema alguém, mas tema
alguém. Apenas obedeça a esses dois comandos e você vai ficar bem. Não tema aqueles que
podem no máximo matar seu corpo. Eles podem te insultar, te trazer problemas (pense no seu
chefe), demiti-lo do seu emprego, fazer a vida difícil para você, te matar talvez. O que mais
eles podem fazer? Esse é o máximo! Não tenha medo deles. Mas tema aquele que pode
destruir ambos a sua alma e corpo no inferno. Para quem ele estava falando? Ele não estava
falando para os fariseus. Fala claramente no verso 5: seus 12 discípulos. "Venham, 12
discípulos. Vocês são os que eu escolhi dentre todo o mundo. Eu quero dar-lhes algumas
instruções. Vocês 12, vocês são meus discípulos. Temam a Deus, que pode lançar seu corpo no
inferno". Onde estão os pregadores que dirão para seus discípulos hoje em dia o que Jesus
falou? O deus deste mundo cegou as mentes das pessoas.
Jesus pôde trazer não apenas graça, mas verdade. Essa verdade, a qual Davi mais ansiava no
mais íntimo do seu ser, significa realidade. Isso significa, em linguagem bem simples, que a
minha vida interior corresponde à impressão que eu estou dando às pessoas fora da minha
espiritualidade. Isso significa que, qualquer impressão que você tenha de mim, de me assistir
nos domingos pela manhã, é exatamente o que eu sou por dentro. A maneira que eu me
comporto nos cultos de domingo pela manhã é exatamente a maneira como eu me comporto
em casa, sete dias por semana, no meu escritório, no ônibus, no trem, e na minha vida de
pensamentos, quando eu estou sozinho, naquela área que a minha esposa não pode entrar,
meus pensamentos. Eu sou o mesmo. Sim, isso é verdade no mais íntimo do ser. Mas você
sabe, eu descobri uma coisa com Deus: é apenas quando você anseia por algo que você
recebe. E se você não tem essa vida que eu estou descrevendo, eu posso te deixar por escrito:
você não ansiou por ela! Como que a maioria de vocês teve sucesso em construir um bom
testemunho para si mesmo na CFC (Christian Fellowship Church) [ou na sua igreja local]? Você
ansiou por isso, você conseguiu. As pessoas têm você em alta estima. Elas mencionam seu
nome: "Sim, ele é um bom irmão". Se você tivesse ansiado do mesmo tanto por uma vida
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interior diante de Deus, também teria conseguido. Você sabe aquelas duas parábolas que
Jesus falou sobre oração? Apenas duas. E nas duas parábolas ele enfatizou uma verdade. Você
pode ler com tempo. Você sabe as histórias. Elas estão em Lucas 11 e em Lucas 18. Uma era
sobre uma viúva que foi para o juiz (Lucas 18) e disse: "Meus inimigos estão me
importunando! Faça-me justiça! Eu não estou pedindo pela propriedade dele. Eu estou
pedindo a você, juiz, para me dar minha propriedade, a qual meu vizinho invadiu e tirou de
mim!". Não é esse um pedido justo? E Jesus estava falando sobre o homem clamar a Deus:
"Deus, minha propriedade, a qual Jesus redimiu, o diabo invadiu ela! Minha vida de
pensamentos, o diabo invadiu essa propriedade!". Você nunca deixaria seu vizinho invadir sua
propriedade, sua propriedade física, do mesmo tanto que o diabo invadiu a sua vida de
pensamentos, certo? Quando o diabo invade a sua vida de pensamentos, você diz "Ah, está
bem". Ele invade um pouco mais, você diz: "Está bem". Você nunca deixaria isso na
propriedade física! Imagina se seu vizinho ficasse movendo a parede divisória dele mais e mais
e mais e mais e mais e mais e você se senta quieto e diz "Ah, está bem, está certo. Eu amo
eles". Você nunca faria isso! Porque nós amamos dinheiro! Nós amamos propriedade! Nós não
amamos uma vida pura de pensamentos. Nós permitimos que o diabo ocupe o que Jesus
comprou para nós. Imagine se seu pai tivesse começado na pobreza e farrapos, tivesse
trabalhado duramente por muitos, muitos, muitos, e muitos anos e lutou e lutou e lutou e
ganhou alguns milhões de reais e comprou um pedaço grande de uma terra para você, seu
único filho ou única filha. Ele diz "Meu filho/filha, isso é o que eu trabalhei duro para conseguir
para você. Cuide dela" e ele morre. E você permite todos os vizinhos desonestos ao redor
invadir e invadir e invadir e tirar noventa por cento dela. Que tipo de filho/filha você é? Foi
assim que Jesus morreu para comprar para nós uma vida pura de pensamentos, um falar puro.
Essas são as terras que Ele comprou para nós. Você acredita nisso? Você acredita que Jesus
morreu na cruz para comprar para você uma vida pura de pensamentos? Um falar totalmente
puro? Por que você permitiu que o diabo invadisse e tirasse e tirasse essa vida de
pensamentos puros? A coisa triste não é que o diabo invadiu, a coisa triste é que você senta e
apenas assiste e nem mesmo se incomoda com isso! Aquela viúva foi para o juiz e disse "Me
dê! Me dê de volta!". O juiz fez nada. Ela: "Eu vou continuar importunando". Ela vai para a casa
dele às 2 horas da manhã e acorda ele. Continua importunando e o juiz finalmente diz "Ok, eu
vou fazer o que você me pede". E Jesus disse "Vê o que aquele juiz injusto disse?". Deixe-me
ler para vocês as palavras exatas. Lucas 18, verso 6 "Ouvçam o que esse injusto juiz disse? Não
acham que Deus, que é um justo juiz, irá fazer justiça para seus eleitos para aqueles que
clamam a Deus dia e noite?". Quantos de vocês podem dizer que choraram um dia e noite por
uma vida pura de pensamentos, ou para purificar sua fala? Essa viúva era indefesa. E nós
podemos ser indefesos contra o diabo, mas nós temos um Deus que nos ajudaria se nós
clamássemos a Ele dia e noite. E quanto tempo Ele vai levar para fazer isso? Ele vai delongar
por muito tempo? Por que ele está delongando por muito tempo para muitos crentes que são
derrotados nessas áreas? Eles não estão clamando a Ele dia e noite. Eu vou lhes dizer, "Ele vai
fazer justiça para eles rapidamente". Tome isso como uma profecia. Eu levei a sério alguns
desses versos da Escritura. Eu lamento nunca ter tido um pai espiritual para me guiar nos meus
dias de jovem para me mostrar as Escrituras. Eu queria que alguém tivesse me tomado pelas
mãos quando eu me converti na idade de 19 anos e tivesse dito: "Zac, venha para debaixo da
graça! Não deixe o pecado ter domínio sobre você!". Eu lamento nunca ter tido essa pessoa.
Eles me ensinaram todos os tipos de teorias, muitas coisas, histórias da Bíblia, como se ensina
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as crianças. Eu era derrotado, derrotado, derrotado, derrotado, derrotado por 16 anos, até
que eu me cansei disso. Eu disse "Senhor!", eu estava pregando naquele tempo, e eu disse
"Senhor, eu vou desistir. Não desistir do cristianismo, mas desistir do ministério. Eu não vou
pregar de novo, porque minha vida interior não corresponde à minha vida exterior. Eu estou
dando às pessoas uma melhor impressão do que é verdade internamente. E eu Te peço para
fazer apenas uma coisa por mim, apenas uma coisa: faça minha vida interior igual exatamente
igual à minha vida exterior. Se Tu me concederes isso, eu nunca vou pedir por mais nada". E eu
mantive a minha palavra. Deus fez isso por mim, Ele fará por você. Mas você tem de estar
desesperado. Você tem de estar completamente livre das opiniões de homens. Você tem de
valorizar isso, sua vida interior, mais do que toda a prata e ouro que você possua. Deixe-me
fazer uma pergunta: supondo que Deus aparecesse a você hoje à noite e dissesse: "Meu filho,
minha filha, Eu vou te dar aquela vida interior de pensamentos pura e um falar puro. Amanhã
de manhã, eu quero que você esvazie sua conta bancária e dê tudo para a minha Obra. Esse é
o preço". O que você vai dizer? Você vai voltar atrás como o jovem rico que guardava os
mandamentos e dizer "Senhor, isso é demais. Uma vida de pensamentos pura não vale tanto
assim. Um falar puro não vale tanto assim". E o Senhor vai dizer "Ok, vá para a cama, Eu não
vou te perturbar mais pelo resto de sua vida. Vá para a CFC [igreja], sente lá. Imagine que tudo
está bem com você. Engane a si mesmo. Continue se enganando". Ele vai te dizer isso, porque
Deus nunca força ninguém a seguir o Seu caminho. "Eu bato na porta", Ele diz "se alguém abrir
eu entro". Se alguém responder “não, não, não”. Ele é um cavalheiro. Ele não invade os
corações que não Lhe querem. Ele não força seu Caminho em partes que amam dinheiro e a
honra dos homens mais do que Sua honra. Eu estou te falando a verdade. E me diga se eu falei
alguma coisa que não está na Palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs, essa é a verdade.
A outra parábola que Jesus falou sobre oração está em Lucas 11, sobre esse homem que
queria conseguir comida para seu visitante à noite e ele ficou insistentemente batendo na
porta e dizendo: "Me dê! Me dê! Me dê!". E aquele homem disse: "Não me perturbe! Eu estou
na cama! Pare com essa bateção na porta!". Quantos de vocês continuarão batendo na porta
depois de seu vizinho dizer: "Não me perturbe! Eu estou na cama! Eu não posso te dar
nenhuma comida!"? Eu não acho que nenhum de nós continuaria. Esse homem continuou. Ele
falou do seu tremendo amor por aquele visitante. E Jesus disse: "Se você orar dessa forma pelo
Espírito Santo (Lucas 11:13), seu Pai Celestial vai dá-lo para você". Onde você acha cristãos
orando desse jeito pelo Espírito Santo? Eles acham que já têm tudo! Eles acreditam em alguma
teologia: "É, eu aceitei a Cristo, eu tenho tudo", mas não parece ser assim na sua vida, irmão,
falar que você é um milionário e sentar como um mendigo nas ruas. Não parece que você é um
milionário. Você acha que aqueles mendigos que você vê sentados na rua e vêm mendigar no
seu portão parecem milionários? Mas é assim que os cristãos dizem: "Eu tenho tudo em
Cristo!". Mas olhe para o jeito que você vive, irmão. Você é exatamente como o mendigo que
vem mendigando no seu portão em roupas maltrapilhas, fedendo e diz: "Eu sou um milionário!
Não, eu sou um bilionário!". Você vai pensar que ele está fora de si! É exatamente assim que
muitos cristãos são. "Eu tenho tudo em Cristo. Eu sou um filho do Deus Altíssimo!". Mas até
não cristãos parecem viver uma vida melhor do que você! Suas vidas familiares são melhores
do que a sua. Eles são pessoas mais prestativas do que você. Você é um legalista. Sim, se você
pedir, você vai receber verdade na sua vida interior. Deixe-me dizer também isso: Moisés subiu
para a montanha uma vez e trouxe dez mandamentos. E deixe-me repetir isso, porque muitos
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ainda não entenderam: Deus não esperou que ninguém em Israel mantivesse o décimo
mandamento, era impossível. Nove de dez mandamentos eram exteriores, você podia manter
todos eles. Mas quando foi para o décimo mandamento ninguém pôde mantê-lo, porque o
décimo mandamento era "não cobiçarás" a mulher do seu vizinho, ou a filha do seu vizinho, ou
a casa do seu vizinho ou nada que pertencesse a outra pessoa. Quem podia fazer isso? Isso não
era externo, isso era verdade no interior, e a lei não podia fazer isso. Romanos 8:3 diz: "O que
a lei não podia fazer, Deus fez". Quando eu vivo sob regras, eu não posso entrar naquela vida.
Mas, quando eu sou cheio do Espírito Santo, a vida de Jesus entra, então a realidade entra no
seu interior. Isso substitui aqueles desejos carnais que eu herdei de Adão pelos desejos
espirituais do Espírito Santo. Então Jesus subiu à montanha em Mateus 5 e ele mudou todo o
sermão da montanha e o elevou a um nível mais alto. Ele disse: "O Velho Testamento disse
externamente “não cometa assassinato”, eu digo internamente “não se ire”, mesmo no seu
coração. O Velho Testamento disse “não cometa adultério”, eu digo “não cobice no seu
coração”. O Velho Testamento disse “sempre fale a verdade quanto estiver fazendo um
juramento no tribunal”, eu digo “sempre fale a verdade, esteja fazendo um juramento ou
não”. O Velho Testamento disse “ame seu vizinho”, eu digo “ame seus inimigos”. O Velho
Testamento disse “pague seus dízimos”, eu digo “não deixe ninguém saber o quanto você
deu". Foi assim que Jesus pegou tudo o que era exterior no Velho Testamento sob a lei e fez
dele interior sob a graça. "Tal desejo é verdade no interior". O que a lei não podia fazer, Deus
fez. Isso é o Novo Testamento. No Velho Testamento, Deus, com seu dedo, escreveu os
mandamentos em tábuas de pedra. De pedra! E cortou e deu para Moisés. No Novo
Testamento, Hebreus 8:10, diz "Eu escreverei minha lei no seu coração" com o mesmo dedo. O
dedo de Deus é o Espírito Santo, Ele escreve sua lei no nosso coração. Queridos irmãos e
irmãs, muitos de nós não foram cheios do Espírito Santo, isso é um problema. Alguns de vocês
foram para alguma reunião pentecostal ou reunião carismática e tiveram alguma experiência
que mexeu com vocês ou os fez balbuciar alguma coisa e pensaram que tinham o Espírito
Santo. Eu dou graças a Deus pelos pentecostais de cem anos atrás que trouxeram avante a
verdade sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu não tenho respeito pelos pentecostais e
carismáticos de hoje em dia que pegaram essa verdade e a misturaram com as tradições do
homem e desviaram as pessoas da verdade. Há um mundo de diferença. Há um mundo de
diferença entre aquela primeira geração de pentecostais e a geração falsa de pentecostal de
hoje. Um mundo de diferença! Havia uma verdade que aqueles homens tinham que mudou
suas vidas, os encheu do poder de Deus. Eu me lembro dos meus dias, quando eu não tinha
esse poder, e eu estava buscando a Deus. Eu era tão desafiado pelos testemunhos de pessoas
como DL Moody e Charles Finney. Quando eles foram cheios do Espírito Santo, suas vidas
foram mudadas. Eu me lembro de ter chorado a Deus tão frequentemente: "Senhor, eu quero
isso! A vida na terra não vale a pena ser vivida se eu não for cheio do Espírito Santo. Eu não me
importo com mais nada". Eu quero dizer a vocês meus queridos irmãos e irmãs, em conclusão:
busquem a Deus pelo poder do Seu Espírito Santo. Busquem a Ele dia e noite. Talvez você
tenha tido uma experiência genuína anos atrás e o fogo se apagou. Você precisa dele de novo.
Meu desejo para minha vida é que o fogo cresça mais e mais a cada ano. A Bíblia diz
"Sabedoria pertence ao velho e zelo pertence ao jovem". Eu digo "Senhor, eu quero sabedoria
e zelo. Eu quero o fogo do zelo mais e mais enquanto eu envelhecer. Viver para Ti, Te servir,
nunca diminuir os padrões da Palavra de Deus, não ter um átomo de interesse em dinheiro.
Deus vai prover tudo que eu preciso. Não ter um átomo de interesse no que os homens
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pensam sobre mim ou falam sobre mim pelas minhas costas. Não ser perturbado, amar todos
que me odeiam, abençoar todos os que me amaldiçoam. Me dê esse poder, Senhor! E andar
em solidão com minha face no pó todos os dias da minha vida". Ore desse jeito. Seja
desesperado com Deus, e Ele te mostrará que você é, talvez, apenas uma pessoa religiosa
agora, não uma pessoa espiritual. Você pensa que é muito espiritual, porque você vai para
tantas reuniões, talvez você organize muitas reuniões e fale em muitas reuniões. Os fariseus
fizeram mais do que você irmão/irmã! É a sua piedade [godly life, vida nos padrões de Deus],
seus pensamentos, seu falar, sua atitude em relação ao dinheiro, esses são os testes da sua
espiritualidade, não a quantas reuniões você vai ou a quantidade de dinheiro que você dá para
a obra de Deus ou a quantas reuniões de oração você vai. Os fariseus podiam te superar muito
nessas áreas. Não deixe que o deus do mundo te cegue em relação à verdade no mais interior
do seu ser. Então isso é o que nós temos enfatizado na igreja durante muitos anos e é isso que
continuamos enfatizando. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça!
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