
Aperfeiçoândo a santificaçâo 

No respeito de Deus 

 
CHEGAR ATE A MATURIDADE 

 

 
A Palavra de Deus nos diz em Colossenses 3:15 ... Sede agradecidos. Isso quer dizer que o 

reconhecimento sempre traz bênçãos. Porque marca a gratidão para com aquele cujo bem 

feito é reconhecido. Isso é o que sempre fazemos na casinha de Deus Acvv. Somos gratos a 

Deus pelas obras de homens que gastaram seu tempo trabalhando e tornando a Palavra de 

Deus justamente dividida. 

 

Estamos no caminho direcional aperfeiçoândo a nossa santificação no respeito de Deus por 

vivermos santificados; purificando-nos de tudo o que corrompe o corpo e a mente, para 

levar uma vida plenamente santa reverenciando a Deus. E só Deus. (Nossas desculpas por 

sotaques, esses textos são transcritos em um teclado francês). 

 

Você não se coloca - absolutamente, em conceito, possibilidade ou possibilidade, sob um 

jugo estrangeiro ou um jugo diverso ou acoplado; com aqueles que se recusaram a ouvir o 

suficiente para acreditar na Palavra de Deus e crescer na graça. Pois que partilha, mesmo 

parcial, existe entre justiça - viver adequadamente - e iniqüidade - viver diabolicamente? Que 

plenitude existe entre a luz e a escuridão? Que harmonioso som sinfônico existe entre Cristo e 

Belial? Ou que parte obrigatória tem o fiel com este infiel que se recusa a ouvir para 

acreditar? E que voto de comum acordo é possível ter entre o Templo de Deus e o templo 

desses ídolos, que começam como alucinações de adoração em suas mentes? Pois nós somos 

o Templo - esta casa, este Corpo - do Deus vivo, em contraste com o autor da morte, como 

Deus deixou claro, dizendo: "Farei a minha residência; Vou me sentir em casa, vou viver 

absolutamente no meio deles ". Quem? Aqueles que não se submeteram a vários jugos com os 

infiéis, aqueles que viveram santificados. "E eu andarei", isto é, Ele produzirá naqueles que se 

mantiveram espiritualmente puros. "E eu serei o seu Deus, dando-lhes; e eles - este templo, 

este corpo coletivo - serão absolutamente meu povo; distintivo, único, especial, como um 

corpo coletivo, a casa de Deus ". Portanto, em resposta a este mandamento e à lógica da 

verdade que foi exposta; a figura da redundância retórica; "Saiam deles - ídolos e poder 

espiritual por trás desses ídolos; e você, separe-se, estabeleça os limites, defina os limites, 

defina o quadro, coloque-se dentro da estrutura desta Palavra; e não toquem, prendam ou se 

liguem, nem se ajustem às verdades espirituais impuras de nossos dias, e eu irei recebê-lo 

absolutamente. Vou levá-lo em meu coração com hospitalidade, terna e confortavelmente; e 

eu serei um pai para você ". 

Segue logicamente. Agora, o Corinthians é dirigido aos crentes nascidos de novo. Então, 

técnica e espiritualmente, já está endereçado àqueles que têm Deus como seu pai. Então 

quando é dito que "eu serei absolutamente para você um pai"; no contexto de tudo isso, vamos 

apefeiçoar a nossa santificação, que não fala em termos do direito legal de filiação. Ele fala 

em termos da qualidade do afeto dos amados fiéis dos pais. A palavra "Pai" é uma palavra de 

ternura, um termo de afeto, um termo de bondade e compaixão; e é certamente um ótimo 

termo do compromisso de um Pai para com Seus descendentes, Seus filhos. 

Assim, a maneira nós vamos querido Deus, como substancialmente nós derreter seu coração, 

a nossa forma de amar como Cristo amou Deus para que Deus disse: "Este é meu Filho bem 
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amei em quem tenho bom prazer. ; A maneira como agradamos a Deus é executando seus 

imperativos e respondendo à lógica de Suas diretrizes. Não há outro jeito de agradar a Deus. 

Você não pode agradar a Deus de outra forma. Você não pode agradar a Deus com ritos 

religiosos; você não pode agradar a Deus com ética humanista, mesmo que pareça bonita. 

Você não pode agradar a Deus simplesmente sendo sincero. Você agradar a Deus por estar 

plenamente convencido de Seus mandamentos, acreditando na profundidade de sua alma o 

que ele diz é verdade, eo que Ele disse para fazer, você faz, assim por diante.  

 

II Coríntios 6: 

 

Verso 18 : 

E vos sereis… 

 

"Vos sereis" é mais uma vez absoluta. Todos estes são absolutamente aqui, uma vez que 

respondemos às condições da Palavra. 

 

… E vos sereis [absolutamente] para mim filhos e filhas… 

 

E é realmente ótimo que delimite entre machos e fêmeas e os distinga. Muitas vezes quando a 

Palavra diz: "Amados, sois filhos de Deus"; fala coletivamente. Está afirmado no masculino. 

Mas aqui a delimitação, a distinção é feita para enfatizar a ternura, a compaixão e enfatizar o 

que Gálatas 3 diz no final deste capítulo quando diz que em Cristo não há mais homem 

algum. nem mulher nem escravo nem livre, nem judaica nem grega; e que todos nós temos 

esse dom, e todos nós temos o direito de fazer-te caro ao Pai, ao nos separarmos da impureza, 

do reino dos espíritos que se enfurecem através dessas poluições de ídolos. 

 

… Diz o Senhor Todo-Poderoso. 

 

Isso é único; porque o Todo-Poderoso é esse grande nome de Deus; El Shaddaï ; o Deus que 

generosamente fornece todas as nossas necessidades. Lembre-se, fomos ensinados no ensino 

básico que todas as palavras em um verso devem estar em harmonia, assim como todos os 

versos sobre o assunto devem estar em harmonia. Olhe para todos esses princípios através 

desta seção, mas olhe para isto especialmente. 

 

A palavra "pai" certamente não contradiz o nome El Shaddaï, não é? O termo "Pai" indica a 

ternura de Deus, a compaixão de Deus, o terno amor de Deus por Seus filhos e filhas; 

certamente se alinha perfeitamente com El Shaddaï, que generosamente fornece todas as 

nossas necessidades. Você vê, todas as palavras no verso estão em harmonia. Não há 

contradição neste ponto. E é por isso que você sabe que tem a Palavra original; como se ajusta 

com todos os outros versos sobre o assunto. 

 

Esta Palavre ajusta. Tudo através da Palavra de Deus, estes mandamentos dados a nós; não há 

escapatória. Nós devemos ou decidir e praticá-los, ou dizer que Deus é um mentiroso e ir 

jogar religião em algum lugar; vá ao templo dos ídolos. De fato, existem apenas duas 

escolhas, o templo do Deus vivo; quem é esta casa de fé? quem é esta casa de crentes, 

figurativamente chamado "Sião" no Antigo Testamento, figurativamente falando, o 

verdadeiro Israel - Israel, significando amado por Deus em nosso tempo e em nosso tempo 

pelo Espírito de Deus e caminhando juntos em inteligência renovada; ou você segue o 

caminho para o templo dos ídolos. Você só tem duas opções, uma ou outra. Você não pode ter 

manteiga e pudim. Ou você está nesta casa de Deus forçosamente avançando, ou está se 
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alinhando com outros grupos que estão no mundo da idolatria; e, portanto, o mundo da 

possessão por espíritos malignos. 

 

O próximo verso, como eu disse antes, deve fluir uniformemente com tudo isso, como você 

pode ver facilmente. Não deve haver salto de capítulo aqui. Lembre-se de que cabeçalhos de 

capítulos foram adicionados por tradutores, eles não têm autoridade. Muitas vezes eles 

ajudam; Às vezes, eles obstruem o curso normal do texto. Você deve aprender a amar a leitura 

da Palavra e começará a ver essas coisas cada vez mais claramente, à medida que ler as 

Escrituras com compreensão. 

 

II Corintios 7 :1 : 

Pois que temos… Louis Second diz  Então, tendo ... 

 

Você vê, há outro "entâo" aqui. No verso 17 de II Corintos 6; "É por isso que" responde em 

termos dessas verdades anteriores. (Isso nos lembra de uma lição do Sr. Larry Panarello 

sobre a marca da razão: então é por isso ...) Agora, esta é outra resposta em termos do que 

acaba de ser afirmado de "Sair do meio de e separe-os, não toque no imundo, "que Deus será 

movido pelo nosso amor e será um Pai para nós. Devemos ler em termos de tornar nossos 

corações afetuosos para Deus. Só para ter certeza de ver isso, olhe para Efésios 5 ... Deus é 

amor e nos ama. Mas não nos tornamos caros a Ele a menos que lhe obedeçamos. Se somos 

crianças desobedientes, de coração duro e pescoço duro, então certamente Deus não é 

abençoado por nossa caminhada. Ele não gosta disso. Você sabe, eu não me importo, que 

Deus me ama, mas eu também gostaria que Ele tivesse prazer em mim, você entende o que eu 

quero dizer? Eu gostaria que Deus sentisse prazer em mim. E a maneira que Deus tem prazer 

de nós é quando obedecemos a Ele de coração e acreditamos nEle com uma atitude mental 

plenamente convencida; então, desfrutamos dessa relação de hospitalidade, compaixão, 

conforto e amor com o Pai, espiritualmente falando. 

 

Efésios 5 :1 : 

Sede, pois, imitadores de Deus como [como ?] filhos amados. 

Não ruge e repulsivo, coração endurecido, torcicolo, e desobediente e cheio de lixo. "Amado" 

é a palavra agapetos; uma forma de agapē. Que andamos com amor por Deus, amor por 

Deus. 

Mas diz-se que devemos ser filhos amados, devemos nos tornar caros ao Pai, devemos 

caminhar com amor a Deus em nossa inteligência renovada em manifestação. 

 

Efésios 5 :2 : 

E andai em [que ?] amor [l’amour], como também Cristo vos amou… 

 

II Corintios 7 :1 : 

Pois que temos tais promessas… 

 

O que promete? As promessas de que somos o templo do Deus vivo; as promessas que Deus 

diz: "Vou habitar e andar no meio deles; e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo ". Isso 

não fala apenas espiritualmente, no sentido de que temos o direito legal. É sobre a realidade. 

Na realidade, Ele será o nosso Deus e nós seremos o Seu povo. E ele será para nós pai; Ele 

nos receberá com hospitalidade e conforto. 

 

II Corintios 7 :1 : 

Pois que temos tais promessas, bem amados … 



 4 

Aqui está a palavra mais uma vez, agapetos; amados, aqueles que amam a Deus. Para quem 

isso é endereçado; estas são as promessas que estão disponíveis. Os amados são aqueles que 

amam a Deus; aqueles que andam e guardam os seus mandamentos. Olhe em I Jean 5 ... 

 

I Joâo 5 :1,2  

Todo aquele que cré que Jesus é o Cristo, é nascido do Deus ; e todo aquele 

que ama  [agapē] ao que [Deus] o gerou também ama ao que dele é nascido 

Nisto conhecemos [pela experiência] que amamos os filhos de Deus, quando 

amamos a Deus e guardamos (Louis Second diz …praticamos) os seus 

mandamentos. 

 

A palavra "prática" é a palavra grega tereō; e ele significa "guardar como um tesouro"; 

mantenha como seu item mais valioso na vida. Os mandamentos do Senhor são muito 

preciosos para nós; maior do que um grande saque, do que grandes riquezas, maior que ouro e 

prata. 

 

Verso 3 : 

Porque este é o amor de Deus que gardamos [como um tesouro] seus 

mandamentos ; e os mandamentos nâo sâo pesados. 

 

"Pesados" significa que eles não são opressivos. Obedecer a Deus não lhe dá dores de cabeça; 

não te dá dor de cabeça para te fazer cara a Deus. Religião é uma pressão; a religião é 

dolorosa; a religião é pesada, opressiva; um fardo. Mas os mandamentos do verdadeiro Deus, 

praticados com amor a Deus em nossos corações, não trazem nada além da solidez da bênção 

e do lucro, e certamente nos mantém na proteção de Deus, como os israelitas fizeram. foram 

protegidos dessas feridas quando eles obedeceram à Palavra de Deus, e mantidos juntos como 

uma casa no Livro do Êxodo. 

 

Então aqui está você. Olhe em João 14; Eu mostrarei a você daqui; e como as pessoas 

erraram, com certeza. Todos os seus esquemas diferentes que os fazem pensar que amam a 

Deus, mas não mostram nada. E é assim que amamos a Deus; é muito simples. E você não 

pode guardar Seus mandamentos se você não os entende. Você não pode entendê-los a menos 

que lhes seja ensinado apropriadamente, justamente e diretamente e se você não aprender a lê-

los, e se apropriar deles a ponto de torná-los seu próprio tesouro precioso em seu coração. 

 

Joâo 14 :21 : 

Aquele que tem os meus mandamentos  [então você primeiro tem que recebê-

los] e  os guarda esse… 

 

Essa é a nossa palavra, tereō. "Aquele que tem meus mandamentos"; é receber com doçura. 

"E quem os mantém"; está se segurando com convicção. E você não pode segurar a Palavra 

sem viver a Palavra. Portanto, segurá-lo com convicção é aplicá-lo e vivê-lo. 

E aquele que me ama… [agapaō]  sera amado de meu Pai, e eu o amarei, e 

me manifestarei a ele. 

 

Porque é Cristo em você. Volte agora para II Coríntios 7: 1: 

 

 

Pois que temos tais promessas, bem amados … 
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Vocês se tornam queridos a Deus, guardando Seus mandamentos como um tesouro precioso; 

e vivendo estes mandamentos, praticando a Palavra. 

 

… purifiquemo-nos… 

 

E Boum! O que vimos desde o começo. É nossa responsabilidade. Note que está no plural; já 

que todo o contexto aqui é o templo do Deus vivo. Nós, o Corpo dos Crentes trabalhando 

juntos, purificamos a nós mesmos. Obviamente, isso requer um compromisso individual; mas 

a grande visão desta seção é nos comandar como uma casa; para mantê-lo limpo. Não interfira 

ou coloque-se sob uma variedade de jugos; pois que comunhão existe entre a luz e as trevas; e 

que parte tem os fiéis com os infiéis? Individualmente e como um Corpo, como povo, 

mantenha-nos limpos, mantenha a casa limpa; não permita que seja infiltrado pelas poluições 

dos ídolos; sujeira em vidas práticas ou em lógicas doutrinárias. 

 

Isso é endereçado a todo o corpo. Não é só para os líderes. Isso não é Timothy. São os 

coríntios. É por isso que eu ensino isso tão claramente a todas as pessoas que querem ouvi-lo. 

Não é apenas responsabilidade dos ministros do Corpo fazer essas coisas. Isso é endereçado a 

cada um de nós que somos filhos amados, que dizem que amamos a Deus; devemos nos 

purificar e manter nossas famílias em pureza espiritual, por meio de supervisão e vigilância 

adequadas. Nós pais, por exemplo. Mantenha nossas comunhões de puro lar. Certamente, eles 

estão abertos para as pessoas virem e ouvirem a Palavra; mas se eles não querem a Palavra, 

você deve mostrar a eles a porta. Se eles estão lá apenas para se infiltrar e contrafacção e de 

ferir as pessoas pela hipocrisia e, especialmente, para atacar os jovens crentes, especialmente 

para atacar aqueles que acabou de entrar, então você deve tomar uma posição. 

 

"Purifique-se". Você evita a idolatria; você mantém esta Palavra de Deus tão quente em sua 

alma que ela queima todo o resto do besteira do seu pensamento anterior; ela queima a palha; 

queima aquelas pequenas imagens espíritas que ainda estão presas nos cantos da sua 

inteligência com as quais você estava acostumado antes de conhecê-la melhor. Você não 

precisa de imagens para adorar a Deus. Como eu lhe disse antes, se você precisasse, Deus nos 

daria um. Você não precisa de uma imagem. Você precisa da Palavra; você tem o poder do 

espírito santo em você; e você controla sua inteligência para o que a Palavra diz; por exemplo, 

quando você louva a Deus ou quando ora. Você não tem imagem que vai contra o verdadeiro 

coração da Palavra em operação em sua alma. 

 

"Purifique-se". E mais do que isso é simplesmente o seu compromisso pessoal entre você e o 

Pai; não é da minha conta; se não ensinar. A única razão pela qual este é o caso de outra 

pessoa é se você não e a poluição da sua vida pensamento invade sua caminhada prática, e 

você começa a contaminar e poluir outra crentes; então se torna meu negócio, como um 

discípulo fiel; e eu vou colocar meu nariz em seus assuntos diabólicos se você manchar a 

Comunhão. Aqui está um discípulo. Dizem que nos purifica. Não diz para sentar e assistir 

todo mundo despejar lixo em sua casa; nem permite que alguém entre na sua casa para jogar 

lixo no chão da sua sala de estar. Você não permite que façam isso para o povo de Deus. Você 

aprende a reconhecê-lo 

Então diz: "Purifica-nos". Ninguém mais vai fazer isso por você; e não deixe o governo fazer 

isso. "Vamos nos purificar", nenhuma denominação faz isso por nós. O adversário também 

não fará isso. E eu vou te dizer uma coisa; Deus também não faz isso. Se nos movermos, 

então Ele pode se mover. Se nos movemos, então ele vai para o trabalho. Ele deve esperar até 

que nos movamos antes que Ele se mova. 
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…purifiquemo-nos de toda [toda, toda] imundicia. 

 

"Imundicia"; é poluição; ou impureza; espiritualmente falando; sujeira, sujeira. E agora você 

já sabe o que é tudo isso. Esses espíritos que se associam com 

ídolos e que poluem com sua sujeira as inteligências, as vidas, as casas e as comunhões do 

povo de Deus. Aqui está um exemplo. Olhe o livro de Titus; exatamente um exemplo do que 

fazemos. E os líderes devem, é claro, DIRECT; eles devem ser exemplos; mas é para inspirar 

a todos, para cuidar do seu cantinho da casa; mantenha isso puro. É aqui que você mora; Você 

quer mantê-lo limpo. 

 

Tito 1 :9 : 

Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja 

poderoso, tanto para admoestar com a sâ doutrina como para convencer os 

contradizentes. 

 

Aqueles que moem a Palavra por suas vidas ou por suas palavras 

 

Verso 10 : 

Porque há  muitos desordenados, faladores, vâos e enganadores, 

principalmente os da circuncisâo, 

 

Meu Deus ! , eles estão lá, abrindo a boca grande, tentando se infiltrar em nossa casa. Isto é 

dito no verso "especialmente entre aqueles que? - circuncidado ". Hoje em dia, eu diria que 

isso significa especialmente ministros falsos do nosso tempo que enganam você para pensar 

que eles são sinceros, que eles amam a Deus. E talvez eles digam coisas com as quais você 

concorda. Mas você tem que cheirar e cavar mais fundo. Não é uma coisa muito simples. 

Você deve cheirar e cavar mais fundo; especialmente aqueles falsos ministros que tentariam 

nos convencer de que eles tomam uma posição pelo verdadeiro Deus quando no final eles não 

têm nada a ver com o que nos importamos; eles não se importam em manter esta casa limpa e 

santificada. 

Eles são lobos vestidos com pele de ovelha. É o mesmo hoje porque o adversário não mudou, 

porque ele só adapta seus métodos a tempos e epocas ou periodes. 

 

Então a razão pela qual estamos aqui é para te dizer como isso se encaixa. Nós não temos 

problemas de circuncisão hoje em dia. É um padrão legalista associado a essa grande 

promessa que Deus estabelecera começando com Abraão. Mas depois disso os fariseus 

simplesmente elevaram esse padrão legal muito acima de qualquer lógica. Eles negaram a 

Palavra para que pudessem ter suas pequenas leis e regras; todos os seus rituais. 

 

Verso 10 : 

Porque há  muitos…  os da circuncisâo [quem ?] circuncidados… 

 

Bem, isso não se aplica. Você vê, eles eram tão estúpidos a esse respeito; Paulo teve que 

escrever que eles estão observando a liberdade que temos em Cristo Jesus, em Gálatas 2. 

Você sabe o que isso significa? Isto significa que quando eles foram para mictórios públicos, 

os fariseus colocaram um homem em serviço para controlar os homens que estavam urinando 

para ver se eles eram circuncidados. Não seria bom para alguém? É assim que esse caso é 

ridículo. Eles eram coisas da carne. Eles adotaram essa norma do Antigo Testamento e a 

elevaram da lógica e da perspectiva. Isso é legalismo. O legalismo é sempre estúpido e 

ilógico, ritual. Não há razão para isso, exceto para fazer religião para religião; não para Deus. 
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Não faz diferença para Deus. É o coração da pessoa que foi a chave. É por isso que, quando 

Estêvão olhou para este círculo do Sinédrio, esse monte de fariseus; Ele lhes disse: 

"Incircunciso de coração e ouvidos". É quase a pior coisa que ele poderia ter dito a eles para 

insultá-los; Você entende? Mas Deus lhes disse para contar a ele, já que era a verdade, e 

chamou a atenção deles. Isso os fez se encolher. Eles só tinham espuma na boca e atacaram. 

Eles taparam os ouvidos. Bem, isso é o que as pessoas religiosas fazem. Bem, nós não 

estamos lá. 

 

Tito 1 :10 et 11 : 

Porque há  muitos desordenados, faladores, vâos e enganadores, 

principalmente os da circuncisâo, 

Aos quais convém tapar a boca [que ?] a boca… 

 

Fechar a boca significa torná-los burros. Isso não significa que você irá realmente calá-los. 

Eles encontrarão outros lugares onde abrirão suas bocas. O que isto significa é que, no que diz 

respeito ao seu efeito sobre a sua Comunhão, de que eles deveriam ser excluídos? - a boca; 

pressione o botão que silencia o som como no seu controle remoto. E o botão do modo mudo 

é confrontá-los com a Palavra e convidá-los a sair. E é isso que nossos líderes devem ser 

especialmente treinados para reconhecer. Se é apenas alguém que não conhece melhor e que 

realmente tem o coração para conhecer a Palavra, às vezes leva um pouco de tempo; mas às 

vezes eu sei imediatamente, espiritualmente; Deus mostra para mim. Por que perder tempo? 

Ele mostrará a você; você os coordenadores domésticos. Ele vai mostrar para os nossos 

coordenadores de filiais, setores, filiais, imediatamente você vai saber que eles são apenas um 

bando de rapazes e moças com grandes bocas que são como sanguessugas em nosso povo; e 

eles vão machucar as pessoas; o oponente os enviou; eles não são humildes. É dito. 

 

Verso 11 : 

Aos quais convém tapar a boca, homens que transtormam casas inteiras 

ensinando o que nâo conveém, por torpe ganância.  

 

Este é o motivo do seu coração; o que eles dizem: "Ganho vergonhoso"; é dinheiro. Esse é o 

motivo deles; o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. É por isso que eles querem 

que os seguidores sigam porque, se conseguirem te expulsar, você leva sua caderneta bancária 

com você. É por isso que eles querem roubar discípulos, como fizeram no ministério de 

Paulo. 

 

Verso 12-15 : 

Um deles, seu proprio profeta, disse : Os cretens sâo sempre mentirosos 

13 Este testemunha é verdadeiro. Portanto, reprende-os severamente, para 

que sejam sâos na fé. 

14 Nâo dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de 

homens que se desviam da verdade. 

15 Todas as coisas sâo puras para os puros, mas nada é puro para os 

contaminados e infiéis ; antes o seu entendimento e conciência estâo 

contaminados. 

 

 

E devemos nos purificar dessa sujeira, dessa contaminação. 

 

Verso 16 : 
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Confessam que conhece a Deus, mas negam-no com as obras, sendo 

abominaveis, e desobedientes, e reprovados( Louis Segond diz … Incapazes) 

para toda a boa obra. 

 

"Reprovados ou incapazes" significa vazio de julgamento; eles têm insanidade; uma 

inteligência doentia.   E tudo o que é necessário é um pouco de confronto com a verdade e 

isso mostra quão incapazes eles são de qualquer bom trabalho. E é isso que fecha aquele 

grande buraco que está em seu rosto; por abrir a boca e ferir o seu povo. É o que diz quando 

dizemos "vamos nos purificar". Não é apenas sobre você andar, e você está apenas pensando 

em si mesmo durante todo o dia. Você deve crescer; Torne-se maduro o suficiente para atacar 

o inimigo e ser capaz de proteger seus irmãos e suas irmãs, onde você pode proteger as 

pessoas que precisam de sua ajuda. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas 

daqueles que não são e não ficarmos satisfeitos conosco mesmos; disse Romanos 15, eu li 

para você antes. Você não pode continuar a ficar imaturo toda a sua vida e enterrado em seus 

problemas o tempo todo. Assuma seus problemas! Bata seus problemas. Considere o velho 

como morto; golpeie-o com tanta força que eles não mais mostrem seu rosto feio; e agora 

você pode fazer o bem pelos outros. Então você está realmente na luta como atletas do 

espírito; você evita os golpes; você chuta, soco, cabeça e faz grandes caretas, não importa o 

quê; Retroceda aqueles espíritos malignos desagradáveis. PURIFICANDO EUA! este é um 

chamado para a maturidade. Vamos nos purificar! este é um chamado para se tornar um 

discípulo. É um chamado para vir e comer comida sólida da Palavra; e não basta se contentar 

com leite; elementos fundamentais. É um chamado para subir e destruir e desmantelar em 

seus componentes as obras do diabo; ficar firme contra as artimanhas, manter-se firme depois 

de ter superado tudo; com todos os recursos de Deus. 

 

Você sente falta da vida em abundância se não entrar na luta! Você sente falta da vida em 

abundância se você não vai além desses elementos básicos que fazem você tropeçar o tempo 

todo. Ponha um fim a estas coisas; Vamos! Deixe essas coisas tão para trás que, a qualquer 

hora que pensamos, é como uma pessoa que não reconhecemos mais; torna-se para nós tão 

longe no passado que não pensamos mais em retornar a essas porcarias e lixo; mentiras, 

perfídia, egocentrismo, poluição, sujeira, corrupção, idolatria! Torne-se um filho ou filha de 

Deus de quem Ele pode se orgulhar! Torne-se um filho ou filha de Deus em quem Ele tem um 

bom prazer. Claro que Deus te ama. Mas não diga esse absurdo que Ele ama o seu modo de 

vida simplesmente porque você nasceu de novo. Ele não gosta disso. Por que você acha que 

existem epístolas de repreensão e correção, se tudo o que você tem que fazer é nascer de 

novo? Que estupidez estúpida! A preguiça faz com que a sonolência caia; diz a Palavra de 

Deus. É um chamado para se tornar um discípulo. É um chamado para a maturidade. É um 

chamado ao compromisso; e é um chamado para se levantar, e verdadeiramente se levantar 

para que Ele possa orgulhosamente dizer que somos o Templo do Deus vivo e "Eu serei um 

Pai para eles, e eu irei habitar e eu andarei para com eles, e eu serei o seu Deus ". Ele tem 

orgulho de ser chamado nosso Deus; "E eles serão MEU POVO." Ele tem orgulho de nos 

chamar de seu povo. "Eles serão para mim filhos e filhas"; e como El Shaddai Ele estende 

Seus braços e preenche nossa necessidade. É melhor terminarmos este versiculo. 

 

II Corintios 7 :1 : 

… purifiquemo-nos de toda imundicia da carne e do espirito … 

 

Do ponto da vista dos sentidos e no campo dos espíritos. Não permita que essa porcaria 

chegue até você. Começa apenas com maus hábitos dos sentidos, pensamentos carnais, 

pensamentos do velho; a incredulidade do reino dos sentidos. Mas por trás disso há sempre 
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aqueles maus espíritos diabólicos. Eles sempre tentam ver se podem entrar na sua porta. Eles 

não entram só porque você cometeu um erro ou dois. Se você for fiel e se humilhar e voltar à 

comunhão dia após dia, ele deverá se tornar minuto a minuto e, pelo menos, hora a hora. Eles 

não podem se infiltrar dessa maneira se você se purificar, mantendo seu corpo, sua 

inteligência, suas emoções, sua família, sua família pura. É assim que você as mantém em 

respeito. Um espírito não pode trabalhar onde há força. Onde há força, eles devem fugir. 

Resistir ao diabo e o que? - Fugir. É por isso que a Palavra nos ordena, imperativamente, a 

nos fortalecermos no Senhor e por Sua força todo-poderosa. Nós devemos nos fortalecer; 

devemos nos elevar ao discípulo disciplinado que habita na Palavra. 

 

… Purifiquemo-nos [tando uma casinha] de toda [TODA] imundicia da carne 

e do espirito aperfeiçoândo … 

 

« aperfeiçoândo», é esse processo de remendar; para curar, preencha as lacunas na parede.  

 

…aperfeiçoândo a santificaçâo no temor [respeito] de Deus. 

 

Veja o quarto Salmo ... Esse versículo eu li antes, versículo 4; neste contexto, é maravilhoso. 

 

Salmos 4 :1  

Ove-me quando eu clamo, O Deus da minha justicia !… 

 

É verdade! Deus diz: "Eu serei o seu Deus, o seu Deus", por causa da sua vida justa; Ele quer 

te apoiar, te proteger; suportar você porque você provou que o ama, porque guarda os 

mandamentos. 

 

… na angustia me deste largueza ; tem misericordia de mim e ouve a minha 

oraçâo !… 

 

Ou "Você me coloca fora, de acordo com outro texto; o que significa "você me consola". E 

também é no sentido de que Ele te faz grande o suficiente para lidar com a provação, você 

entende? "Quando estou em perigo. Você me coloca fora ". Ele estará lá para você; aflição 

virá, mas Ele estará lá. 

 

Verso 2-5 : 

… 

Filho dos homens, até quando convertereis a minha gloria em infâmia ? 

Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira ? 

3 Sabei, pois que o Senhor separou para si aquele que é piedoso ; o Senhor 

ouvira quando eu clamar a ele. 

4Perturbai-vos e nâo pequeis ; falai com o vosso coraçâo sobre a vossa cama, 

e calai-vos. 

5 Oferecei sacrificios de justicia, e confiai no Senhor  

 

Fique em reverência pela Palavra; sempre. Nós não pervertemos as palavras do verdadeiro 

Deus. 

 

Verso 5 : 

… Perturbai-vos e nâo pequeis 
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Você não peca purificando-se de qualquer contaminação da carne e do espírito. Você não 

peca por não se colocar sob um jugo diferente com os infiéis. 

 

Verso 4 : 

… falai com o vosso coraçâo [significa "pense nisso em detalhes] em sua cama 

[isso significa" fique em paz em sua mente e pondere a Palavra em detalhes ao 

ponto de ter respeito pela Palavra] e calai-vos [seja abençoado e em paz com 

Deus e Sua Palavra] 5 Oferecei sacrificios de justicia [Isso significa que você 

dá a sua vida por ele; ande no amor], e confiai no Senhor. 

6 Muito dizem : Quem nos mostrara o bem ? Senhor, exalta sobre nos a luz 

do teu rosto 

7 Puseste alegria no meu coraçâo, mais do que no tempo em que se lhes 

multiplicaram o trigo e o vinho 

 

Ainda maior felicidade do que ter suas necessidades físicas atendidas. Ele fala de ter comida 

para o seu coração espiritual; os olhos de seu coração sendo iluminados, permanecendo em 

grande reverência pela profundidade, beleza e complexidade da verdade de Sua Palavra. 

 

 

Verso 8 

Em paz também me deitarei e dormirei, porque so tu, Senhor, me fazes 

habita rem segurança. 

 

 

Você pode reivindicar essas promessas, porque você vive na justiça. Você não pode viver 

para o diabo todos os dias e depois dizer: "Senhor, dá-me um sono agradável". O que um 

pacote de porcaria! Para aqueles que andam na justiça; para aqueles que falam com ele; para 

aqueles que tremem diante de Sua Palavra e não pecam. Então você pode reivindicar essa paz 

e segurança. 

 

Olhe para Salmos 41 ... 

 

Salmos 41 :1 : 

Bem-Aventurado é aquele que atende ao pobre ; o Senhor o livrará !… 

 

Aqui não é sobre finanças. É especialmente um grande verso para vocês, coordenadores de 

comunhão, e nós líderes. "Feliz aquele que está interessado nos pobres" significa estar 

interessado naqueles que estão em necessidade. E isso implica que eles são humildes. A 

palavra "pobre" em Louis Segond significa humilde; aqueles que sabem que precisam da 

Palavra. É para eles que nós entregamos nossas almas; aqueles que têm fome e sede de justiça 

e que demonstram que são sérios em suas vidas e em suas caminhadas; É por isso que nos 

esforçamos por todas as nossas vidas, nossa inteligência e nossas energias para servi-los e 

abençoá-los. 

 

… no dia do mal. 

 

Deus sabe que queremos ensinar os fiéis; Deus sabe que queremos abençoar os humildes. Ele 

cuida de nós; e saímos do poço. Ele flanqueia o oponente no chão e o envia de volta à 

estratosfera. Ele faz isso por nós. É verdade. 

 



 11 

Verso 2 : 

O Senhor o livrara e o concervera em vida ; … 

 

Ele te manterá vivo; porque você é precioso para ele; você está fazendo algo por ele. 

 

… sera abençoado na terra, e tu nâo o entregaras à vontade de seus 

inimigos.  

 

Deus nos protege enquanto continuamos nos movendo. Ele nos dá o seu apoio. Ele não nos 

abandonará à vontade de nossos inimigos. 

 

Verso 3 : 

O Senhor o sustentará no leito da enfermidade ; tu o restaurarás da sua 

cama de doença… 

 

É claro que, quando você fica doente, está cansado, não se sente bem. 

 

Verso 4 : 

Dizia eu ; Senhor, tem piedade de mim ; sara a minha alma, porque pequei 

contra ti.. 

 

Acontece a todos nós quebrar a comunhão de tempos em tempos; e se confessarmos esta 

comunhão quebrada, Deus diz que Ele vai curar a nossa alma. É isso que quero dizer ao 

transformar a fraqueza de alguém em força. 

 

Verso 5-10 : 

Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo : Quando morrerá ele, e 

perecerá o seu nome ? 

6 E, se algum deles em ver-me, fala coisas vâs ; no seu coraçâo amontoa a 

maldade ; saindo para fora, é disso que fala.[ele fofoca]. 

7 Todos os que me odeiam murmuram à uma contra mim ; contra mim 

imaginam o mal, dizendo : 

8 Uma doença má se lhe tem apegado ; e agora que está deitado, nâo se 

levantará  mais. 

9 A té o meu proprio amigo intimo, em quem eu tanto confiava, quem comia 

do meu pâo, levantou contra mim o seu calcanhar. 

10 Porém tu, Senhor, tem piedade de mim, e levanta-me, para que eu lhes dê 

o page. 

 

Acontece com você às vezes também; mesmo aquelas pessoas com quem você compartilhou 

seu coração, sua vida e com quem você tomou sal; eles se levantam contra você. Bem, isso 

aconteceu com o David. Nós continuamos a avançar. 

 

Verso 11 : 

Por isto conheço que tu me favoreces ; que o meu inimigo nâo triunfa de 

mim. 

 

Ele fala especialmente do domínio dos espíritos por trás de todos esses ataques; atrás das 

mentiras, por trás das traições; por trás da traição. É para eles que pagamos o que é devido a 

eles. Nós destruímos o reino do inimigo em ruínas, nós o destruímos ponto a ponto, dia a dia; 
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pessoa por pessoa encontrar os humildes que querem saber e que estão com fome e sede de 

justiça. É assim que processamos o que é devido ao adversário. 

 

Verso 12 : 

Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade [ou que você tenha 

prazer em mim],  

 

Meu velho Eu gosto disso O mesmo é verdade no versículo 3. Você sabe que Deus sente 

prazer em você; quando a aflição chega, quando surgem as provações, você segura e vence; e 

você ganha de dia para dia, você ganha hora após hora; você reprime o inimigo e avança na 

paz de Deus que reina em nossos corações. Eu vivo isso muitas vezes ao longo do dia. O 

adversário ataca, ele traz angústia, dificuldades; ele traz aflição; e você fica firme. E porque 

Ele sabe que estamos interessados no coração das pessoas, Ele conhece a ternura de nossos 

corações para eles, Ele sabe que temos os seus mandamentos e fazemos o nosso melhor para 

mantê-los, ele simplesmente estende sua braço; e nosso inimigo não triunfa. Às vezes somos 

esbarrados; nós estamos em uma briga; não se incomode com isso. Lembre-se, você não entra 

em pânico; você mantém a linha; e Deus terminará com isso, e você não será entregue à 

vontade de seus inimigos, de um jeito ou de outro. 

 

Segundo a vossa integridade, não te ponha debaixo de um jugo estrangeiro com os infiéis; por 

causa de sua integridade para sair pessoalmente dentre eles, e ser separado destes domínios de 

espíritos; e não tocar a abominável abominação do adversário e purificá-lo de toda impureza, 

de toda a imundícia da carne e do espírito; por causa de sua integridade, Deus pode protegê-

lo; para mantê-lo seguro, como fez para Israel no livro do Êxodo. 

 

… , e me puseste diante da tua face para sempre. 

 

Isso significa que somos o centro da atenção de Deus. Lembre-se do grande Orientalismo em 

que Ele nos gravou nas palmas das mãos; Estamos sempre diante de seu rosto. Os fiéis são a 

prioridade de Deus. OS FIÉIS SÃO A PRIORIDADE DE DEUS! Dizem que Ele é o salvador 

de todos os homens, principalmente os crentes. E aqueles que acreditam são os fiéis. Diz em I 

Timóteo 4:10; que o Deus vivo é o salvador de todos os homens, especialmente, 

especialmente daqueles que são fiéis. FIEL é o centro de sua atenção. Estamos grampeados 

nas palmas de suas mãos. De acordo com nossa própria integridade nesta Palavra, nossa 

paixão, nosso fervor, ardor, entusiasmo, zelo, seja o que for que você queira chamar; pela 

verdade. Baseado nisso, ELE nos colocou para sempre em Sua presença. É um bom lugar para 

estar, não é? Ele nos recebeu com hospitalidade, Ele está à vontade em nossa comunhão e 

estamos confortáveis com Siena. Isso é o que significa, fazer-te querido a Ele; vivendo 

vivendo santificado. 

 

Verso 14 : 

BENDITO SEJA O SENHOR DEUS DE ISRAEL DE SECULO EM 

SECULO AMEN E AMEN 

 

Salmo 101; Olhe para o coração de Davi, este Salmo lhe diz como ele levou sua vida, como 

ele manteve sua vida espiritualmente pura. Ele não permitiu que pessoas infectadas se 

aproximassem dele. Ele os pregou; ele varreu-os; ele viveu santificado. E devemos nos manter 

puros. Nós amamos a Deus; Nós amamos as pessoas. Ninguém gosta mais das pessoas do que 

nós; mas se você não continuar a glorificar a Deus primeiro em seu amor pelas pessoas, seu 

amor pelas pessoas é inútil; Seu amor pelas pessoas não tem Deus, e isso não faz bem algum. 
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É hipócrita, é falsificado; está desperdiçando o tempo de todos. Você não pode amar as 

pessoas reduzindo seus padrões ao nível delas; você deve estabelecer algo que eles terão que 

seguir; e as pessoas que o querem ficam espantadas ao ver que há uma casa como essa; para 

ver que há pessoas que querem viver a Palavra de Deus com integridade como nós. Todo 

mundo está falando sobre isso; mas eles nem falam exatamente disso, pois cortam a Palavra. 

Mas nós praticamos e falamos sobre isso. 

 

Salmos 101 : 1 

Cantarei a misericordia e o juizo ; a ti ; Senhor, cantarei 

 

Outro texto diz: "Eu quero agir com sabedoria de uma maneira perfeita. Você sabe, sabedoria 

é conhecimento aplicado; e para nós agirmos com sabedoria é praticar a Palavra de Deus. 

Tudo o que você precisa para ser sábio é praticar a Palavra de Deus. Você não precisa ter 

oitenta e sete anos. Assim que você conhecer a Palavra, coloque-a em prática. Isso é 

sabedoria. A sabedoria está colocando a Palavra em prática. Compreensão vem através da 

prática fiel da Palavra por um período de tempo, e você desenvolve mais compreensão. Mas 

comportar-se sabiamente é praticar a FALA. Sempre que nossos filhos praticam a Palavra - e 

eles fazem isso maravilhosamente; eles agem sabiamente. Aqui está David como um adulto, 

que continua a fazê-lo. 

E o caminho perfeito significa completo, ou um caminho de maturidade. É disso que eu estava 

falando antes. Ele tinha crescido para lidar com todos os eventos que estavam disponíveis 

para ele. Ele havia crescido ao ponto de entender a profundidade da Palavra de Deus que 

estava disponível para ele. Ele diz no Salmo 119 que ele tem mais inteligência do que aqueles 

que o ensinam. Ele havia crescido até a maturidade. Este é o chamado de Deus em nossas 

vidas, para nos tornarmos retos e maduros. 

 

Salmos 101 :2  

Portar-me-ei com inteligência no caminho reto [vai me conduzir com 

sabedoria de uma maneira perfeita]. Quando virás a mim ? Andarei em minha 

casa com um coraçâo sincero. 

 

Esta é nossa primeira responsabilidade; onde você mora. Mantenha isso puro. 

 

Verso 3 : 

Nâo porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se 

desviam [pessoas ou objetos inanimados]. nâo se me pegará a mim [les 

œuvres des infidèles ou leur influence]… 

 

Ele diz que ele odeia as obras dos infiéis. Então, se fosse bom o suficiente para David, seria 

bom o suficiente para mim, porque esta é a Palavra de Deus, e deve ser bom o suficiente para 

cada um de nós que gostaria de viver santificado. 

 

 

Me apegar a mim significa que não deve aderir ao ponto de afeto. Em outras palavras, ele não 

terá afeição; sem compaixão, sem resposta autêntica de coração para as obras dos infiéis; 

aqueles que não tremem diante da Palavra e não pecam. 

 

Verso 4 : 

Um coraçâo perverso se apartará de mim, nâo conhecerei o homem mau. 
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Aqueles que se endureceram para viver as poluições dos ídolos; aqueles que endureceram 

para viver pelo adversário; Eu não os conheço; Eu não estarei ciente deles com qualquer 

afeição. Diz-me que nem sequer sou responsável por orar por eles; porque quando eu oro por 

você, eu oro com carinho. Quando oro pela casa, quando oro pela minha família, quando oro 

pelos meus irmãos, minhas irmãs no Senhor, eu oro com carinho. Ele diz que nem vai pensar 

neles com afeição. Isso significa que quando ele pensa neles, é com outra atitude. Isso é o que 

é dito; é isso que significa; e Deus é amor e esta é a Palavra de Deus. Os fiéis estão gravados 

nas palmas das mãos dele. Os FIÉIS são colocados em Sua presença. 

 

Verso 5 : 

Aquele que murmura (calunia ou difama) do seu proximo às escondidas, eu o 

destruirei ; aquele que tem olha altivo e coraçâo soberbo, nâo suportarei 

 

"Caluniar" significa silenciar; como eu li em Tito 1. Devemos fechar suas bocas. Se você 

conhece alguém que está secretamente caluniando um irmão ou irmã; você o confronta; você 

o silencia com a Palavra de Deus. Mantenha a família pura de todas aquelas fofocas e 

sussurros e contos e palavras nas costas das pessoas. Você os mantém puros. Existe apenas 

um caminho, é orar sobre isso, ir para casa, unir suas mãos. NÃO! Há apenas uma maneira de 

mantê-lo puro, é OCUPAR! NARIZ  com NARIZ! Cuide disso; cara a cara; um para um. Essa 

é a única maneira de fazer isso. Se você quiser orar, ore para que você possa ter força para 

fazê-lo. Essa é a única maneira de fazer isso. Se eles não te ouvirem, pegue duas ou três 

testemunhas. A Palavra te diz como lidar com isso. Isso é o que diz. 

 

Verso 6 : 

… Os meus olhos estarâo sobre os fieis da terra, par que se assentem 

comigo ; o que anda num caminho reto, esse me servirá 

 

Olhos severos para a Palavra, um coração inchado; um olhar arrogante; "Eu não vou 

aguentar." Eles não vão trabalhar em sua casa de crença. 

 

… Os meus olhos estarâo 

 

Meu velho! Isso é ótimo! é como II Timóteo 2, verso 2: "E o que você ouviu de mim na 

presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam capazes de ensiná-lo 

também a outros". 

 

Verso 7 : 

O que usa de engano nâo ficara dentro da minha casa ; o que fala mentiras 

nâo estará firme perante os meus olhos 

 

E a palavra "fraude" é a palavra "preguiça". Porque a fraude é a preguiça. É ser preguiçoso em 

nossa inteligência. A Palavra diz para renunciar a falsidade e falar a verdade ao próximo; que 

significa seu vizinho que é crente na casa. 

 

 

 

Verso 8 : 

Pela manhâ destruirei todos os impios da terra, para desarraigar da cidade 

do Senhor todos os que praticam a iniqüidade. 
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Meu Deus ! Tão logo ele saiba que existe um mal tentando criar raízes em sua casa - essa é a 

prioridade, é disso que Deus está falando - ele não deixa isso acontecer; ele não deixa isso ir à 

deriva; ele não deixa isso acontecer; ele não deixa isso ferver; ele cuida disso ousa. Essa é a 

disciplina. Essa é a vigilância. Este é um discípulo. Se você está acostumado a fazer outra 

coisa, então é preguiça. Então, saímos da preguiça; temos o mal em horror e estamos 

fortemente apegados ao bem. 

 

Verso 8 : 

…Pela manhâ destruirei todos os impios da terra, [o que significa que é sua 

responsabilidade], para desarraigar [desenraizar] da cidade do Senhor todos 

os que praticam a iniqüidade. 

 

A cidade de Jeová; Deus em relação à sua criação; a cidade da montanha de Sion; a casa do 

Deus vivo e funcional. 

 

Aqui está a Vida Santificada destes grandes Salmos, para chegar à maturidade para agradar a 

Deus.________________________________________________________________ 


