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 Porém, se o nosso evangelho 
for escondido, é escondido para 

aqueles que estão perdidos.
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2        A TROMBETA EVANGÉLICA

Quando os discípulos perguntaram a Jesus qual seria 
o sinal de Sua vinda e do fim do mundo, a primeira coisa 
que nosso Senhor disse foi: “Fiquem atentos para que 
nenhum homem vos engane” (Mat. 24:4). Além disso, em 
seu discurso, prosseguiu dizendo: “Porque hão de surgir 
falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais 
e maravilhas que, se possível fora, enganariam até os 
eleitos” (Mat. 24:24).

     Em nossos dias, agora estamos contemplando 
um engano religioso sem precedentes e, acreditando nas 
palavras de Jesus Cristo, sabemos que o fim do mundo 
está bem próximo.

    Os corações dos justos estão profundamente aflitos 
com a obra dos falsos profetas. Vemos as multidões sendo 
mortas por seu feitio nocivo de religião vã e diabólica, 
deixando as pessoas com a expectativa do céu, embora 
ainda permaneçam em seus pecados. Com toda a certeza, 
essas almas não regeneradas estão marchando para o 
inferno, embora marchem através do banco e do púlpito 
até o fim.

   Isso me faz chorar. Isso me deixa com raiva. Ah, 
que eu melhor soubesse como penetrar na escuridão de 
sua decepção e libertar esses cativos! Esta tarefa é ainda 
mais difícil devido ao doutrinamento dos falsos profetas 
contra a vida de santidade. Tendo corações malignos de 
incredulidade, eles desprezam a mensagem que condena 
o pecado e o mundanismo, portanto, eles zombam e 
caluniam os justos.

   Mas os santos do Deus Altíssimo continuarão a 
guerrear contra o pecado e a maldade espiritual em lugares 
celestiais, e também para advertir a esta geração que fuja 
de todo o pecado e procure o caminho estreito, antes que o 
Dia do Julgamento venha.

   Os pés dos santos estiveram ocupados em algumas 
ruas e quarteirões deste mundo durante os meses de verão. 
A glória de Deus os atendeu e as pessoas maravilhadas 
testemunharam, geralmente pela primeira vez, um povo 
com o poder da salvação e da santidade de Deus. A 
“atmosfera” foi alterada à medida que os santos “possuíam 
as ruas”. Os homens bêbados choraram, os pecadores 
confessaram, e alguns ousaram esperar que talvez eles 
também pudessem ser livres. Outros zombavam, mas, sem 
medo, os filhos de Deus trabalhavam para a salvação das 
almas.

   Santos Irmãos, façam tudo o que puderem, deem 
tudo o que puderem, para promover este trabalho mais 
urgente.                        S. Mutch

Visite nossa página em português em:
www.aigrejadedeus.com

�
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TESTEMUNHOS 
E CARTAS

Levantou minha alma
Oi. Sou de São Paulo, Brasil, América 

do Sul. Estou escrevendo esta carta em 
louvor ao nosso Senhor Jesus Cristo pela 
sua igreja. Eu estava fora da igreja por um 
tempo agora, mas seus sermões, pregações 
e louvores me levaram de uma maneira 
incrível. Ele levantou minha alma de volta 
a Cristo.

Deus abençoe a igreja do Deus Vivo e 
nosso Grande Rei e Salvador Jesus Cristo.

Que a paz esteja com todos vocês! 
Bruno Machado

 Brasil 

Eu os escutei em Dublin
Ouvi seu grupo cantando em Dublin 

durante a semana e foi oferecido um CD 
de músicas evangélicas. Passei a minha 

manhã com esse belo canto na minha 
atmosfera e é animador e reconfortante 

pelo coração. Obrigado.        M. Kenny 
  Irlanda 

Seu Evento em Filadélfia
Olá, eu adoraria a oportunidade de 

falar com você. Eu estava no seu evento 
na Filadélfia ontem à noite e gostaria 
de falar mais sobre sua mensagem e 
aprender com suas experiências.     Site

Encontrou um dos seus folhetos 
evangélicos

Olá, Igreja de Deus. Tenho 16 anos, 
sou de Houston, TX. Hoje encontrei um 
dos seus folhetos evangélicos, sentado em 
cima de uma lixeira na Filadélfia. Tenho 
tentado buscar Jesus por meses e ainda não 

me sinto salvo. Por favor, me ajudem. Eu 
li uma parte da Bíblia e sei que é verdade, 
mas como posso vir a Cristo para ser salvo? 
Lamentei meu pecado, mas eu ainda sinto 
seu domínio sobre mim. Por favor, me 
ajudem. Preciso de Cristo para me salvar. 
Eu quero ser a noiva dele. Quero Seu amor 
e abundante graça. Obrigado. Por favor, 
respondam rapidamente.           W. Nockolds 

Texas, EUA 

Espiritualmente Alimentado
Agradável e espiritualmente 

alimentado. Nossos melhores cumprimentos 
e orações que Deus abençoe ricamente o 
seu ministério em conformidade! 

Destinatário da revista eletrônica A 
Trombeta Evangélica 

Estou começando a descongelar
Eu tenho ouvido seu canto cheio de 

Espírito por dois dias agora. Isso ocorreu 
em um momento muito sombrio na minha 
vida e estou sentindo a presença de Deus 
pela primeira vez em muitos anos.

    Eu sou episcopal e eu amo minha 
igreja, mas nunca ouvi esse tipo de canto 
na minha vida. Nós, episcopais, tendemos 
a favorecer uma melodia mais formal e 
tradicional com órgão de tubulação e versos 
designados e isso não é necessariamente 
uma coisa ruim, apenas uma coisa diferente. 
Nós, episcopais, somos chamados de 
“congelados escolhidos”. Depois de 
descobrir o seu canal, estou começando a 
descongelar um pouco.

    Eu vivo em Columbus e só posso dar 
uma volta a Greenville e adorar com sua 

igreja. Isso é, se você não se importar com 
um antigo episcopal que parece perdido 
sem o Livro de Oração. Por favor, ore por 
mim e tenha certeza das minhas orações.

Bênçãos para todos vocês!
T. Vocca 

Ohio, EUA 
 

Enviar Edição Impressa
Louvado seja Deus! Gostaria de 

começar a receber a edição impressa de A 
Trombeta Evangélica. Obrigado e Deus os 
abençoe!               D. Scott 

Ohio, EUA 

Estou tão sedenta por Jesus
Oi. Eu amo muito os hinos da igreja 

de Deus. Eu sou uma cristã à procura da 
verdadeira igreja no Reino Unido e gostaria 
de me unir a sua igreja. Se não estiver no 
Reino Unido, então online.

      Por favor, preciso da sua ajuda. 
Tenho tanta sede de Jesus e fui batizada há 
um ano atrás! Eu aprecio sua ajuda. Deus 
os abençoe.    Jessica 

Site

Uma Revelação sobre a Verdade
Eu escutei o sermão sobre o 

arrependimento e recebi uma revelação 
sobre a verdade sobre esse assunto. Na 
verdade, precisamos dar as costas às 
coisas deste mundo antes de sermos 
verdadeiramente dignos de receber o 
perdão de Deus.

    Oro para que Deus ajude a 
humanidade a mudar completamente a sua 
perspectiva sobre o mundo e a compreender 
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a necessidade de se separar dos padrões deste mundo se quiserem 
viver como verdadeiros cristãos.

Não é fácil, mas é a única saída. Amém.        Paulo Mwalenga 
Site 

Que bela verdade
Que bela verdade que compartilhamos pensativamente com 

o mundo. Jesus desceu do céu para declarar o Pai e destruir as 
obras do diabo. Ele desceu e se entregou para poder redimir e 
resgatar pecadores como eu. Desejo ouvir o soar da trombeta 
anunciando a Sua vinda.

     Eu amo as suas músicas. Eles trazem paz para a minha 
alma. Que o seu louvor a Deus seja abençoado e seja uma benção 
para aqueles que estão buscando a Deus.        Joyce 
                         Site 

O Senhor me curou!
Sou muito grata pela salvação e pelo privilégio de fazer parte 

da igreja abençoada de Deus. Este trabalho está se movendo 
rapidamente, e eu quero continuar.

    Esta última reunião do campo West Milton foi como 
nenhuma que eu já vi antes. A pregação era tão clara e clara que 
tornou a Bíblia mais real do que nunca. Várias das mensagens 
expostas sobre as profecias e a sua realização em nosso tempo. 
O ofício do apostolado está sendo restaurado; restaurando assim 
os dons da cura física pela fé. Durante o decorrer da reunião, 
muitos foram receberam orações e foram curados. Também fui 
oraram por mim porque, durante vários meses, eu estava tendo 
muita dor nas minhas costas e no meu braço. Às vezes, a dor era 
tão aguda que dificilmente podia me mover. Os apóstolos oraram 
por mim, para que o Senhor me curasse. Verdadeiramente, o 
Senhor me curou e tirou a dor e restaurou minha saúde. Não 
posso agradecer ao Senhor o suficiente pelo que Ele fez por mim.

    Eu só quero dar-lhe toda a glória e, de alguma forma, 
pagá-lo por tudo o que Ele fez por mim. Ele ainda é o mesmo 
hoje e capaz de curar e restaurar-nos! Que o Senhor sempre 
aumente a nossa fé e nos ajude a confiar nele mais e mais.

Fervor pela restauração
Irmã Rachel Tiller

Ohio, EUA 

Abençoado pela informação contínua
Queridos irmãos e irmãs nos ministérios da Igreja de Deus,
      Eu realmente sou abençoado pela informação contínua que 
vocês fornecem sobre a Palavra de Deus para estar pronto para 
a vinda do Senhor Jesus Cristo (segunda), pois o mundo está 
verdadeiramente em cativeiro babilônico e que devemos nos 
curvar diante de seu deus.
     Muito obrigado e que o Pai Deus Todo Poderoso pelo Seu 
amado Filho, Jesus Cristo, juntamente com o Espírito Santo, 
continue abençoando vocês e seus ministérios pela Sua glória e 
honra. Amém.     Ruben Jr. 

Alegria piedosa e arrependimento         At. 3:19; 17:30, 2 Cor. 7:10
O Novo Nascimento - uma Conversão Radical         Jo. 3:3-7
Libertação do Pecado / Uma Vida Consagrada   
          1 Jo. 5:18, Luc. 1:73-75, Tit. 2:11-12 
Santificação total - uma segunda limpeza. 1 Tess. 5:23, At. 15: 8-9
Unidade do povo de Deus / Uma Igreja. Jo. 17:21, Mat. 16:18
Cura divina.            Tia. 5,14-15, Isa. 53:5 
Ordenanças.            Mat. 28:19-20, Jo. 13:14-15, 1 Cor. 11:23-26 
Vestimenta modesta.   Deut. 22:5, 1 Tim. 2:9-10, 1 Cor. 11:14-15 
Santidade do casamento. Mat.19:5-6,Mar.10:11-12,Luc.16:18,Rom.7:2-3 
Não Violência.       Luc.3:14; 6:27-29; 18:20 
Restauração. (Soar da sétima Trombeta)   Ap. 10:7; 11:15 
Castigo eterno ou recompensa.          Mat. 25:46

A Companhia Editorial

da Trombeta Evangélica



O engano religioso sempre foi uma 
arma favorita de Satanás, e que melhor 
maneira de seduzir as almas do que pelos 
falsos profetas que correm para agir como 
agentes do céu, quando eles são, de fato, 
agentes do inferno.

Satanás emprega esses “agentes 
duplos” para um único propósito: a 
destruição das almas. Sempre sutil, 
esperto, e evasivo, descobriu uma arte 
sombria para provocar a ruína do homem, 
mas permanecendo bastante obscuro e 
escondido: transformação enganosa! Com 
esta prática, o próprio Satanás se apresenta 
como um anjo de luz, “Portanto, não é 
grande coisa, se os seus ministros também 
são transformados em ministros da justiça” 
(2 Cor. 11:15).

Alguém disse com razão: “se queremos 
encontrar o diabo na América, devemos 

começar por olhar atrás dos púlpitos da 
América”, pois é lá “que o diabo faz o seu 
trabalho mais enganoso”. O aviso dado por 
Jesus “Cuidado com os falsos profetas” é 
mais oportuno agora do que nunca antes. 
Há um grande número deles, e estão 
enganando multidões. Chegou a hora de 
expô-los.

A história conta que, no final da 
Segunda Guerra Mundial, alguns soldados 
alemães se transformaram disfarçados, 
em soldados americanos. Vestidos com 
uniformes americanos e falando inglês 
sem sotaque, penetraram com sucesso 
nas fileiras americanas. Eles não foram 
descobertos até o dia em que um de seus 
veículos ficou sem combustível. Foi então 
que cometeram o terrível erro de pedir 
aos verdadeiros soldados americanos por 
“petróleo”, um termo que não é usado 

na América. Seu discurso os traiu e os 
enganadores foram descobertos!

Da mesma forma, as transformações 
enganosas dos falsos profetas são 
evidenciadas pela forma como “corrompem 
a Palavra de Deus”, revestindo as 
doutrinas “aparentemente desagradáveis”, 
suavizando a ofensa da cruz, rotulando 
o pecado apenas como uma fraqueza, 
encorajando “o orgulhoso, o frívolo, o 
amante do mundo, o homem de prazer... a 
imaginar que ele está no caminho do céu 
“(John Wesley), compartilhando pequenos 
“pensamentos” e grandes piadas e, em 
geral, pregando outro Jesus e um outro 
evangelho. Tal manipulação enganosa da 
Palavra agrada as mentes carnais e faz o 
dinheiro rolar.

Na verdade, esses hipócritas não 
podem “declarar todo o conselho de 
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Transformações enganosas
Irmã Elfie Tovstiga



Deus” porque não 
se conformam com 
isso (B. R. Jones). 
Eles não podem 
proclamar um 
evangelho que muda 
a vida, pois suas próprias vidas não foram 
mudadas; eles não podem “reunir coisas que 
ofendem”, pois ofendem com frequência. 
Mas o que eles são muito capazes e sempre 
prontos para fazer é mudar as vestimentas 
para se adequar a qualquer ocasião. Eles vão 
dar um modo conservador hoje, um estilo 
liberal amanhã, uma maneira intelectual 
aqui, e uma abordagem emocional lá: 
em resumo, esses traidores “usarão” 
qualquer tipo de 
modas necessárias, 
incluindo mudanças 
literais de roupas 
de ternos de três 
peças para golfe 
shorts para bonés de 
beisebol para botas 
de cowboy, todos 
com a finalidade de 
satisfazer seu desejo 
por ganho mundano, 
fama e popularidade 
(Finney). Com o 
jargão espiritual 
inflamdo, eles 
se reúnem e 
lisonjeiam as 
multidões, piscando 
convenientemente 
aos pecados de outros para permitir o 
seu próprio. Como esta prática criou-se o 
acampamento com iniqüidade fora e dentro–

“
televisão, filmes, moda sensual, jóias, corte 
de cabelo e calças para mulheres, divórcio 
e novo casamento, conflitos, ódio, ciúmes 
e tudo mais que os observadores cegos 
permitiram! “Trabalhadores enganados”, 
a Bíblia os chama, que não se importam 
com as necessidades das almas que nunca 
morrerão!

Embora sejam chamados ministros 
de justiça, não é senão um nome e uma 

fachada religiosa. Que epidemia espiritual 
causaram pela disseminação de suas falsas 
doutrinas! Quão precisa foi a resposta dada 

por um pequeno filho 
quando perguntado 
sobre a falsa doutrina: 
“Quando um médico 
dá aos doentes a 
coisa errada!”

Oh, que parassem de correr por toda 
a terra, parassem de “transformar-se em 
apóstolos de Cristo”, para enganar as 
multidões, parar de administrar as “coisas 
erradas”, como eles falam de “seu próprio 
coração e não fora da boca do Senhor!”

É hora de que sua loucura seja exposta 
diante de todos os homens (2 Timóteo 3:9), 
para que almas preciosas possam sejam 
libertas de suas garras.

Se esses “lobos 
d e v o r a d o r e s ” , 
vestidos como 
“ovelhas” apenas 
atentassem para 
a mensagem do 
clamor da meia-
noite, levantando-se 
da condição perdida, 
r e c o n h e c e n d o -
se reprovados 
e submetendo-
se ao verdadeiro 
ministério dos anjos 
de Deus descrito 
em Apocalipse 10, 
eles ainda poderiam 
encontrar a graça 
para arrependimento 
e experiência de 

uma transformação gloriosa em suas almas 
antes do dia da vingança chegar. Que Deus 
conceda isso.  &

“
Quando o coração de um homem está frio e despreocupado com a religião, 
quando suas mãos nunca são empregadas na obra de Deus, quando seus pés 

não estão familiarizados com os caminhos de Deus, quando sua língua é 
raramente ou nunca usada em oração e louvor, quando seus olhos são cegos 
para a beleza do reino dos céus, quando sua mente está cheia do mundo e 

não tem espaço para coisas espirituais, quando essas marcas são encontradas 
em um homem, a palavra da Bíblia é a palavra certa para usar sobre ele, e 

essa palavra é “Morta”.    — J.C. Ryle

Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproxi-

mam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo 

são como lobos devoradores.
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Agradeça a Deus pelo 
julgamento! Quando o 
trabalgo de julgamento 
começa, não é permitido 
que os acusados misturem-

se com os justos e poluam o lugar dos 
santos. O julgamento conserta um grande 
abismo, aqui nesta vida e na vida futura, 
entre os justos e os injustos. O verdadeiro 
julgamento repreende o pecador, cura o 
retrocedente e preserva os justos.

O julgamento é um veredicto que é 
retirado da evidência. Antes de um juiz 
dar o veredicto, é justo que ele considere 
as evidências do caso. Muitas vezes há 
evidências muito antes de o julgamento ser 
aberto. As evidências são sinais que podem 
provar uma pessoa culpada ou inocente.

Qual é a necessidade de julgamento? 
Deus não seria Deus se não houvesse 
julgamento quando um humano não cumpre 
a sua lei. “O Senhor é conhecido pelo juízo 
que executou; o perverso é enlaçado na 
obra de suas próprias mãos”. Sal. 9:16. O 
pecado vai contra tudo o que Deus é, e é 
uma abominação para Ele. “Ele é a Rocha, 
a sua obra é perfeita; porque todos os seus 
caminhos são juízo; um Deus de verdade 
e sem iniquidade, justo e reto é ele.”  
Deut. 32:4.

Para que o julgamento seja estabelecido 
de forma eficiente, ele deve vir da base 

certa. “E sois edificados sobre a fundação 
dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus 
Cristo é a principal pedra da esquina”.  
Ef. 2:20.

Uma maneira de saber se o julgamento 
está certo é olhar para a base a partir da qual 
se emitiu. É a Palavra de Deus imutável? 
Um falso profeta pode aparentemente ter 
todas as palavras e frases corretas, mas sua 
vida é santa e pura? Sua vida reflete o que 
ele está dizendo?

Desde o início, o julgamento foi 
derrotado pela maldade. Deus estabeleceu 
os alicerces para o julgamento. Adão e 
Eva foram os primeiros a receber. Deus 
levantou Moisés e outros depois dele 
para julgar e guiar os filhos de Israel. Foi 
naqueles tempos que eles prosperariam. 
Quando Israel estava em sua condição 
de retrocesso, Deus em Sua misericórdia 
os levaria de volta, se eles buscassem e 
permitissem o julgamento para fazer seu trabalho 
de limpeza.

Dê uma olhada nos apóstolos pela manhã. 
Não vemos um derramamento do julgamento 
sobre o pecado e toda injustiça? Ananias e Safira 
tiveram um julgamento rápido sobre eles. Atos 5: 
1-11. Paulo, Pedro, João e outros eram alguns dos 
vasos por meio de quem Deus costumava julgar. 
Uma limpeza constante estava próxima. Foi após 
a morte dos apóstolos, ou na sua ausência, que 
entraram os “lobos devoradores”. Vemos isso 

na Idade das Trevas e várias vezes ao longo do 
Dia do Evangelho, momentos em que os falsos 
profetas eram maioria e julgamentos verdadeiros 
e penetrantes eram difíceis de encontrar. Esta é, 
a última vez em que vivemos, é o tempo em que 
o Deus dos céus está novamente derramando 
julgamento poderosamente. Assim como Deus 
usou profetas e apóstolos ao longo da história para 
revelar Seu julgamento ao povo, Ele é agora, 
em Sua grande misericórdia, está usando 
o ministério do fim do tempo. Nós, como 
povo, com livre arbítrio, temos a escolha 
do que faremos com o julgamento que nos 
é imposto.

Muitos professores de religião 
tentariam dizer que é errado julgar, usando 
a Escritura em Mateus 7:1 e tais Escrituras, 
“como o fazem também…para sua própria 
perdição “ (2 Pedro 3:16). O único motivo 
para que alguém tão descaradamente rejeite 
o julgamento seria o fato de serem culpados 
e de menosprezarem a reprovação.

O lamento de julgamento sobre o erro 
foi o lamento dos justos através do tempo. 
“Pois quando teus juízos estão na terra, os 
habitantes do mundo aprenderão justiça” 
Isaías 26:9.

Oh, que os verdadeiros profetas de 
Deus nestes últimos e maus dias tomem 
a liberdade e proclamem a verdade alta e 
forte! Que eles continuem a derramar os 
frascos no ar (Apoc. 16:17)!  &

O Dia de Julgamento 
Será Estabelecido

Irmã Darla Wray
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Não pense que você pode 
fazer que a santidade 
seja popular. Não pode 
ser feito. Não há tal coisa 
como santidade separada 

de “Cristo em você”, e é impossível 
tornar Cristo Jesus popular neste mundo. 
Para os pecadores e professores carnais, 
o verdadeiro Cristo Jesus sempre foi 
e sempre será “como uma raiz de um 
terreno seco, desprezado e rejeitado pelos 
homens”. “Cristo em você” é “o mesmo 
ontem, hoje e para sempre” – foi odiado, 
rejeitado, perseguido, crucificado.

O “Cristo em você” não veio para 
enviar a paz na terra, mas uma espada; veio 
“pôr um homem em desacordo contra seu 
pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra 
sua sogra; e os inimigos de um homem serão 
os da sua própria casa” (Mat. 10:35-36).

O “Cristo em você” não apagará o 
linho fumegante, nem quebrará a cana 
machucada da penitência e da humildade; 
mas Ele pronunciará as mais terríveis, ainda 
que tristes maldições contra o hipócrita 
formalista e o professor morno que são os 
amigos do mundo e, conseqüentemente, os 
inimigos de Deus. “Adúlteros e adúlteras, 
não sabeis vós que a amizade do mundo 
é inimizade contra Deus? Qualquer que 
quiser ser amigo do mundo, torna-se um 
inimigo de Deus”.  Tiago 4:4. “Se algum 

homem ama o mundo, o amor do Pai não 
está nele.” 1 Jo. 2:15.

Nas casas dos pobres e nas moradas 
dos marginalizados, o “Cristo em você” 
procurará e salvará os perdidos, e, 
docemente, sussurará ternamente: “Vinde 
a mim, todos vós que estais cansados e 
sobrecarregados, e eu vos darei descanso”, 
mas na igreja majestosa e catedral, onde 
pompa e orgulho e conformidade com o 
mundo zombam de Deus, ele clamará com 
lágrima e santa indignação: “os publicanos 
e as prostitutas entram adiante de vós no 
reino de Deus”.

O “Cristo em você” não é um aristocrata 
magnificamente vestido de púrpura, vestido 
de linho e ouro fino e pérolas, mas é um 
carpinteiro humilde e camponês, dizendo a 
verdade, Servo de servos, buscando sempre 
os assentos mais humildes nas sinagogas e 
nas festas. , condescendendo em lavar os 
pés dos discípulos. Ele “não respeita o 
orgulhoso” (Sal. 40:4), nem é daqueles que 
“lisonjeiam com a sua língua” (Sal. 5:9); 
mas as palavras dele são “palavras puras, 
como prata refinada em uma fornalha de 
barro purificada sete vezes” (Sal. 12:6); 
palavra “viva e poderosa, e mais aguda 
do que qualquer espada de dois gumes, 
penetrando até à divisão da alma e do 
espírito, e das juntas e medulas, e discerne 
os pensamentos e intenções do coração” 

(Heb. 4:12).
Procure conhecer e seguir os passos 

do verdadeiro Jesus e real; o humilde 
e santo Camponês da Galiléia; pois, 
verdadeiramente, muitos “falsos Cristos”, 
bem como “falsos profetas”, vieram para o 
mundo.

Existem cristãos sonhadores e poéticos, 
cujas palavras são “mais suaves do que 
manteiga”, mas a guerra estava em seu 
coração; suas palavras eram mais “macias 
do que o azeite”, no entanto, eram “espadas 
desembainhadas” (Sal. 55:21). Existem 
“cristãos gays e seguidores da moda”, 
“amantes dos prazeres do que amantes 
de Deus”, “tendo aparência de piedade”, 
“mas negando o poder dela [santidade 
de coração]”. Destes, afasta-te. Porque 
deles fazem parte 
os que entram 
sorrateiramente 
nas casas e levam 
cativas mulheres 
tolas carregadas 
de pecados, 
levadas por várias concupiscências, que 
sempre aprendem e nunca são capazes 
de chegar ao conhecimento da verdade” 
(2 Tim. 3:4-7).

Existem “cristãos” mercadores, que 
fazem da casa de Deus um covil de ladrões 
(Mat. 21:13).

A Santidade não é popular

 Samuel L. Brengle

Você não vê a 
impossibilidade de 

fazer um evangelho 
tão radical como 

este popular?
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Existem cristãos alimentando-se, 
que capturam os homens alimentando o 
estômago e não o coração e a cabeça (Rom 
16:18).

Existem cristãos erúditos, filosófos, 
que “engane por meio de filosofias e vãs 
sutilezas, segundo a tradição dos homens, 
segundo os rudimentos do mundo e não 
segundo Cristo” (Col. 2: 8).

Existem cristãos de reforma 
política, que se esquecem dos 
negócios de seu Pai em um 
esforço absorvente para serem 
eleitos, ou eleger, um governante 
sobre este mundo; que viajam 
por metade do continente para 
proferir um discurso sobre a proibição ou 
os direitos das mulheres, enquanto cem mil 
pecadores vão para o inferno em casa; que 
em vão se esforçam para colher os frutos 
dos galhos, em vez de colocar o machado 
na raiz da árvore, para que a árvore seja boa 
(Mat. 3:10).

Eles queriam tornar o “Cristo em 
você” um rei um dia, mas ele não seria um 
rei, senão os corações dos homens. Eles 
queriam fazer dele um juiz um dia por 
cerca de cinco minutos, mas ele não seria 
juiz. Ele se fez sem reputação (Fil. 2: 7). 
Ele poderia ter parado no trono da Roma 
imperial, ou entre as classes superiores 
da sociedade, ou as classes médias, mas 
Ele foi do seio de Seu Pai, descendo dos 
tronos e das classes superiores, médias e 
baixas da sociedade ao mais baixo lugar na 
terra, e tornou-se Servo de todos, para que 
Ele nos levante ao seio do Pai, e nos faça 
participantes da natureza divina e da Sua 
santidade (2 Ped. 1: 4, Heb 12:10).

O “Cristo em você” fica subordinado 
aos homens e levanta-os de baixo para 
cima. Se Ele ficasse no trono, ele nunca 
teria alcançado os pobres pescadores da 
Galiléia; Mas, descendo entre o pescador, 
ele logo sacudiu o trono. Não será popular, 
mas o “Cristo em você” vai cair. Ele não 
buscará a honra que vem dos homens, 

mas a honra que vem somente de Deus 
(Jo. 5:44; 12: 42-43).

Um dia, um jovem rico – um 
governante –veio a Jesus e disse: “Bom 
Mestre, o que farei para que eu possa 
herdar a vida eterna?” (Mar. 10:17) Sem 
dúvida, esse jovem raciocinou um tanto 
assim consigo mesmo: “O Mestre é pobre, 

sou rico. Ele me receberá, pois posso dar-
lhe um prestígio financeiro. O Mestre está 
sem influência no estado – eu sou um 
governante; posso dar-lhe poder político. 
O Mestre está sob uma proibição social, 
associando-se a esses pescadores pobres e 
ignorantes; Eu, um jovem governante rico, 
posso dar-lhe influência social “.

Mas o Mestre atingiu o coração de 
sua sabedoria mundana e autopresunção, 
dizendo-lhe: “vende tudo quanto tens, e 
dá-o aos pobres, e tu terás um tesouro no 
céu; e vem, toma a cruz, e segue-me”. 
“Venha, você pode me servir na pobreza, 
na censura, na humildade, na obscuridade 
social; pois o meu reino não é deste mundo, 
e as armas desta guerra não são carnais, 
mas poderosas por meio de Deus para 
puxar as fortalezas. Você deve negar-se, 
pois se você não tem meu espírito, você 
não é meu” (Rom 8: 9), e meu espírito é um 
sacrifício de si mesmo. Você deve desistir 
da sua elegante casa em Jerusalém, e venha 
comigo; Mas, lembre-se, o Filho do Homem 
não tem onde colocar a cabeça. Você será 
considerado um pouco melhor do que um 
vagabundo comum. Você deve sacrificar 
sua facilidade. Você deve desistir de suas 
riquezas, pois “Porventura não escolheu 
Deus aos pobres deste mundo para serem 
ricos na fé herdeiros do reino que prometeu 

àqueles que o amam?” (Tia. 2: 5). E é mais 
fácil para um camelo atravessar o orifício 
de uma agulha do que para um homem rico 
entrar nesse reino.

Lembre-se, quando fizer isso, você 
perderá sua reputação. Os banqueiros e 
as damas de Jerusalém dirão que você 
está fora de si, e seus velhos amigos 

não o reconhecerão quando 
se encontrarem com você na 
rua. Meu coração está atraído 
por você; sim, eu te amo (Mar. 
10:21), mas digo-lhe claramente 
que se você não aceitar a cruz e 
me seguir, você não pode ser meu 
discípulo; sim, “se algum homem 

vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e 
mãe, e esposa, e filhos, e irmãos, e irmãs 
sim, e também a sua própria vida, ele não 
pode ser meu discípulo” (Luc. 14:26).  Se 
você fizer isso, você terá um tesouro no céu 
(Mat. 19:21).

Você não vê a impossibilidade de 
fazer um evangelho tão radical como 
este popular? Este espírito e o espírito do 
mundo são tão totalmente opostos um ao 
outro, como duas locomotivas no mesmo 
trilho correndo um para o outro com uma 
taxa de sessenta milhas por hora. O fogo e 
a água se juntarão tão rapidamente quanto 
o “Cristo em você” e o espírito do mundo.

Não desperdice seu tempo tentando 
consertar uma santidade popular. Apenas 
seja santo porque o Senhor Deus é santo. 
Procure agradá-Lo sem consideração aos 
gostos ou desgostos dos homens, e aqueles 
que estão dispostos a ser salvos verão em 
breve o “Cristo em você” e irão clamar 
com Isaías: “Pobre de mim! Porque eu 
estou arruinado. Porque sou um homem 
de lábios impuros e habito no meio de um 
povo de lábios impuros. Porque meus olhos 
têm visto o Rei, o Senhor dos Exércitos” e, 
caindo aos seus pés, dirão com o leproso, 
“Senhor, se tu quiseres, podes purificar-
me.” E Jesus, tendo compaixão deles, dirá: 
“Eu quero, seja purificado”. &

Não desperdice seu tempo tentando con-
sertar uma santidade popular. Apenas seja 

santo porque o Senhor Deus é santo. Procure 
agradá-Lo sem consideração aos gostos ou 

desgostos dos homens
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Ao levantar os olhos sobre os campos brancos maduros 
para a colheita, parece bom para o Espírito Santo e para nós 
aumentarmos nossos esforços nas ruas. Quando examinamos 
as façanhas da igreja primitiva, não podemos evitar a simples 
realidade de que muitas de suas conversões ocorreram enquanto 
traziam suas reuniões ao ar livre. O Mestre ordenou a Seus 
servos que saíssem nas estradas e ruas e os convidassem a entrar. 
Reconhecendo que não converteremos às multidões, sentados 
em nossos locais de reuniões e esperando que venham até 
nós, lançamos com maior zelo do que nunca para levar o que 
temos para onde eles estão. Enquanto trabalhamos, Deus dá um 
aumento abundante.

     As reuniões de rua que já ocorreram neste verão foram 
grandes avanços ao ar livre. O medo do homem foi descartado. O 
mundo não hesita nem pede desculpas para afirmar sua vaidade 
sobre os homens, e não teremos medo de perder todo o poder e 
a glória da santidade diante da multidão. Os três mil que foram 
salvos no dia de Pentecostes foram atingidos com convicção 
após a intensidade do encontro na sala de sobrado se estendeu 
as ruas. Uma vez ao ar livre de Jerusalém, os cento e vinte se 
transformaram no poder da unção, pregando e demonstrando 
em plena liberdade do Espírito Santo. Suas manifestações do 
Espírito eram tão vivas que foram acusados de estarem bêbados. 
Isso, juntamente com a pregação apontava o evangelho eterno, 
causou um poderoso efeito sobre a multidão. Se esperamos, ter o 
impacto da igreja primitiva, devemos fazer o que fizeram. Deixe 
nossas reuniões de rua serem preenchidas com a intensidade e a 
glória de nossas reuniões de acampamento, e colheremos nossa 
colheita de almas.

      O mundo comercializa seus megócios bombardeando 
as ruas com placas, outdoors, desfiles, etc. Assim, com 
grande sucesso, eles conseguem avançar seus negócios sem 
dificuldades. Nós, que temos todo o poder no céu e na terra, a ira 
de Deus ardendo em nossos corações e a beleza inigualável da 
santidade que irradia de nossas vidas, faremos o mesmo. Amém.

Irmão Addison Everett

A Mão Estendida

O que você está passando,
fingindo não ver? 

Uma pequena mão com o evangelho 
que está chegando até você.

Mas você segue sem pensar, 
na oferta que você desprezou; 

Uma chance para a felicidade do céu que trouxe,
Mas a partir dela você deu as costas.

A mão estendida do amor de Jesus 
Quando pendurada sobre a árvore, 

Agora se aproximando do céu acima, 
Com misericórdia rica e livre.

Esta mão estendida que você não precisa – 
Ou então você diz a si mesmo – 
Mas o que será o seu sentimento
quando nas chamas do inferno?

O homem rico pediu a Abraão 
uma gota  de água para diminuir a dor;

Ele então desejou a mão estendida, 
que uma vez ele desdenhou.

Em todo o mundo, vão pequenas mãos
Com a verdade do céu para espalhar,

Testemunho do amor de Deus para com o homem, 
e assim julgar os mortos.

Então, enquanto você está fingindo não ver 
A mão que você desprezou, 

Chegará o tempo em que você estará 
Com essa mesma mão será condenado.

Irmão Addison Everett

REUNIÕES NAS RUAS
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Indiferença 
Religiosa

Catherine Booth

O grande esforço do diabo é manter as pessoas 
indiferentes, e nada teme como que usem para 

despertá-las e acordá-las para a pregação

A  indiferença é muitas vezes um 
estado de espírito das pessoas que 
intelectualmente acreditam em 

Deus e na revelação divina. Quão incrível 
é que qualquer ser com uma mente, uma 
consciência e uma alma possam permanecer 
indiferentes depois de ter ouvido uma vez, 
ou uma vez professarem acreditar que existe 
um Deus, uma eternidade, um paraíso e um 
inferno, e que ele é um candidato para um 
ou outro! Nada pode explicar esse mistério, 
exceto que “o deus deste mundo cegou” 
sua mente.

O grande esforço do diabo é manter as 
pessoas indiferentes, e nada teme como que 
usem para despertá-las e acordá-las para 
a pregação, ou outros instrumentos para 
despertar e alarmá-las. Ah, que os cristãos 
entendam! Parece-me às vezes, em vez de 
entender isso, parecem ser parceiros com 
o diabo na tentativa de manter as pessoas 
adormecidas. Eles se afastam de qualquer 
tratamento direto, pessoal, 
fervoroso e minucioso com 
almas que provavelmente 
os despertarão para um 
senso de perigo.

Elas não reconhecem 
o fato de que Satanás tem homens 
adormecidos no pecado e que é o seu 
excelente dispositivo mantê-los assim. Ele 
não se importa com o que fazemos, se ele 
pode fazer isso. Podemos cantar músicas 
sobre “o doce caminhar”, pregar sermões e 
fazer orações, e marchar e caminhar até dia 

do Juízo Final, e ele nunca se preocupará 
conosco se não despertarmos ninguém. 
Mas, se despertamos a alguém, ele irá 
ranger os dentes contra nós. Este é o nosso 
trabalho – despertar as pessoas. É sua 
responsabilidade, cristãos. Desperte-os! 
Desperte-os! Lembre-se: os pecadores são 
indiferentes.

Eles são como um homem que 
adormeceu ao lado de um precipício – eles 
não vêem seu perigo. Eles não apreendem 
o caráter horrível, diabólico e condenatório 
do pecado! O que queremos fazer é 
esclarecê-los e fazê-los enfrentar os grandes 
problemas da existência – vida, morte, 
julgamento, eternidade, céu e inferno. 
Ilumine-os, eles estão na ignorância.

Ah! Quantos estão em ignorância 
deliberada! “Por isso, eles são 
voluntariamente ignorantes”. Pecador, 
você pode fechar seus olhos agora contra 
o glorioso Sol da justiça. Você pode virar 

sua cabeça e se recusar a ver, mas nunca 
mais irá dormir quando mais uma vez você 
for despertado pela última vez. Que Deus 
o apresente agora! “Desperta, ó tu dormes, 
e levanta-te dentre os mortos”. É seu 
trabalho despertar. O Senhor ajudará você 
a despertar! 

Meu amigo, você dará a sua alma 
uma chance? Você dará um pouco de 
tempo para pensar sobre o seu leito de 
morte e julgamento? Você vai parar em 
sua perseguição das riquezas, posição, 
aprendizado, prazer? Você se levantará 
como deve um ser racional fazer, e olhar 
para Deus e para a eternidade no seu rosto? 
Pare e pense! Se você não pensar agora, 
lembre-se de que você terá que passar a 
eternidade pensando.

Essa indiferença é o auge da loucura 
e do extremo da perversidade. TEM UMA 
ALMA? Você vai ficar lá e me dizer que 
você tem e, ao mesmo tempo, que você 
nunca tomou algum tempo para considerar 
o que é para se tornar isso; que você nunca 
enfrentou os grandes problemas deste 
livro, nem se perguntou o que você fará em 
caso de morte; que você não tem nenhum 
plano para a salvação e ainda acredita que 
você tem uma alma! Certamente, o tempo 

passado bastará com essa 
loucura.

Você irá agir como 
um ser racional; Você 
enfrentará o fato do destino 
da sua alma e resolverá se 

você será salvo ou perdido para sempre. 
Você poderia? Peço-lhe, em nome da 
razão, de Deus, de Cristo, da eternidade 
para resolvê-lo, quer você salve ou não a 
sua alma. 

E se você quiser, venha, e deixe que 
seja feito hoje à noite.  &


