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PREFÁCIO

 Pouco tempo depois de eu ter recebido um presente na 
igreja, desses de que as mulheres gostam, com perfumes, toalhinhas 
e todo tipo de mimo, comecei a sentir arrepios dentro da minha 
casa. Era como se estivesse sempre sendo observada por uma força 
misteriosa. 
 Inicialmente, achei que fosse apenas uma impressão minha, 
mas, como aquela sensação não passava, resolvi falar sobre o assunto 
com o pastor Giba. Para minha surpresa, quando expliquei o que 
estava acontecendo, ele me revelou que tinha sentido calafrios 
semelhantes. 
 Aquilo me preocupou ainda mais e passei a orar sobre o 
assunto até que o Espírito Santo revelou que a causa era aquele 
presente aparentemente inofensivo. Eu acordei o Giba no meio da 
noite e falei isso para ele, que, imediatamente, pegou o tal presente e 
foi se desfazer dele no lixo.
 Naquele momento, o arrepio que ambos sentíamos ficou 
muito mais forte, em uma proporção nunca sentida antes. Foi uma 
luta seguir em frente para destruir aquele objeto, mas conseguimos 
executar a tarefa. 
 Isso aconteceu antes do início das ministrações da Casa 
Limpa, e eu creio que já era Deus nos dando experiências espirituais 
que nos preparassem para o propósito para o qual Ele havia nos 
escolhido.
 Basta entender um pouquinho do mundo espiritual para 
saber que os objetos amaldiçoados e consagrados servem como 
pontos de apoio para a entrada de coisas que Deus abomina dentro 
de um lar.
 Às vezes, um homem ou uma mulher continuam guardando, 
depois de anos, o presente que ganharam de um ex-namorado(a) que 
os fizeram sofrer. Então, todas as vezes que olham para aquele objeto, 
trazem de volta o sofrimento. 
 O correto é se desfazer de tudo o que nos faz sofrer e traz 
à lembrança um passado de sofrimento. Essa é a vontade de Deus, 
porque nenhum pai se alegra em ver o filho sofrer.
 Ao acompanhar as ministrações da Casa Limpa ao longo de 
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vinte anos, pude presenciar uma quantidade incalculável de irmãos e 
irmãs que se desfizeram de objetos como punhais, revólveres, artigos 
de sex shop, televisões e outros eletrodomésticos que haviam sido 
fruto de roubo ou furto, sem falar de drogas e uma infinidade de 
outras coisas. 
 Particularmente, um dos casos que mais me chamaram a 
atenção foi o de uma mulher que entregou várias caixas grandes 
contendo livros com temas esotéricos e voltados para filosofias de 
vida diferentes da que aprendemos na Bíblia. Nas caixas também 
havia tanto discos de vinil quanto CDs de bandas americanas do 
gênero rock anticristo e muita coisa de MPB também. 
 Eu creio que ela foi impactada e incomodada pelo Espírito 
Santo de Deus ao ponto de colocar a base de sua antiga vida em 
caixas e entregar para ser queimada. O resultado daquela atitude foi 
uma completa limpeza tanto em sua casa física como espiritual. A 
partir de então as coisas começaram a fluir na vida dela. Portas se 
abriram e ela passou a ter paz interior. 
 A Casa Limpa dá resultados porque ela agrada ao coração 
de Deus. 
 Quando a pessoa passa por esse processo, Deus vê que foi 
pago um preço por amor a Ele. Então, Ele começa a trabalhar no 
nosso interior. Libertando os sentimentos que a aprisionavam e, ao 
mesmo tempo, abrindo espaço para receber o novo dEle.
 É como se fosse uma declaração que fazemos para Deus:
 “Aqui está o espaço conforme a tua vontade. Agora trabalha 
na minha vida.”
 A libertação vivenciada nos lugares em que ministramos a 
Casa Limpa, desde Itanhaém e todo o litoral até o ABCD e outras 
cidades, trouxe o amadurecimento para todas as igrejas, e o resultado 
foi o fortalecimento delas.
 Esta obra significa que, agora, os novos membros das 
novas igrejas poderão limpar suas casas. E aqueles que já foram 
ministrados no passado também terão às mãos uma ferramenta 
para dar continuidade no processo, porque eles sabem que têm essa 
responsabilidade de manter a casa limpa.
 A associação que o livro faz entre o pastor e o faxineiro é 
a forma mais fácil de as pessoas entenderem isso. Além da analogia 
entre o mundo físico e o mundo espiritual, a comparação traz a 
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percepção sobre a importância de não interromper a limpeza.  
 Com as nossas casas físicas nós não fazemos limpeza 
frequentemente? Então, no mundo espiritual nossa casa tem que 
estar sempre limpa também.
 O livro oferece essa oportunidade de forma didática. Nele, 
explica-se a importância de cada um dos principais “cômodos” 
(olhos, boca, ouvidos, mente, coração, pés, mãos e sangue), assim 
como a forma de mantê-los limpos. 
 Como no primeiro livro, Tá Goxtando, em Casa Limpa, o 
pastor Giba consegue fazer aquela mistura equilibrada entre humor e 
teologia, que torna a leitura leve e ao mesmo tempo densa, que deixa 
clara a vontade de Deus para nossas vidas exposta na Bíblia.
 Mas existe um ponto de discordância entre nós, que acontece 
em toda a Casa Limpa e que vale a pena ser mencionado antes que o 
leitor inicie sua jornada: sempre que vai fazer a introdução do tema, 
o Pastor Giba diz:
  - Todo mundo tem um cantinho em casa que chama de 
“quartinho da bagunça”. 
 Mas quando ele fala isso, eu sempre digo: 
 - Menos eu. Eu não tenho esse quartinho!
  Aí a igreja sempre cai na risada, achando que é brincadeira, 
mas o fato é que é verdade. Eu realmente não tenho esse quartinho 
da bagunça porque acredito que não adianta nada manter toda a casa 
arrumada e organizada, mas ainda aceitar que exista um cantinho 
bagunçado.
 É justamente esse pensamento que eu quero encorajar todo 
leitor a ter.
  Leia Casa Limpa. Entenda todo o processo. Faça faxinas 
regulares e não aceite “quartinhos da bagunça” em sua casa física e 
muito menos em sua casa espiritual. 
 Tenho certeza de que, agindo assim, sua vida será 
transformada e feliz.
  Então, desejo a você, do fundo do meu coração, uma boa 
leitura!

Pastora Daniela Seixas 
Igreja Bola de Neve Santo André
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INTRODUÇÃO

 Era o dia 25 de novembro, quando uma mulher me 
procurou na igreja em Peruíbe. Ela estava desesperada e já começou 
dizendo que não sabia se conseguiria passar o Natal daquele ano ao 
lado do filho.
 O foco de sua preocupação era um rapaz forte, frequentador 
de academias, boa-pinta, e que até pouco tempo se gabava dos 
músculos.
 Só que ele mergulhou de forma descontrolada nesse 
universo de culto ao corpo e começou a tomar anabolizantes sem 
controle.
 Em pouco tempo aquele medicamento afetou seus órgãos 
de forma muito violenta e, quando ele percebeu a gravidade, já 
parecia ser tarde demais.
 Agora era necessário fazer um transplante de pâncreas 
urgente para salvar sua vida. A situação era assustadora porque, 
de uma hora para outra, aquele homem forte, musculoso, que 
chamava a atenção de todos por uma aparente saúde, havia ficado 
todo atrofiado e com um aspecto amarelado, porque tinha que fazer 
hemodiálise toda semana.
 A angústia daquela senhora só aumentava quando ela 
analisava as perspectivas de futuro. O médico havia dado um 
prazo de apenas 20 dias para a realização daquele transplante; caso 
contrário, o filho dela não resistiria.
 Acontece que existia, como existe até hoje, uma fila de 
espera para conseguir órgãos a fim de fazer esse tipo de cirurgia, e 
o nome do filho dela não estava nem perto dos primeiros lugares.
Todo cenário de terror levou aquela mulher a quebrar todas as 
resistências, e ela começou a falar comigo dizendo:
 “Pastor, eu não creio em Deus, mas quero crer. Eu nunca 
tive uma experiência com Deus, mas quero ter. Estou me abrindo 
para isso. Eu não quero perder o meu filho. Preciso de um milagre.”
 Na sequência, ela revelou que havia investido anos de sua 



14

CASA LIMPA                                                       TÁ ENTENDENDO?

vida na tarefa de adquirir conhecimento sobre nova era, espiritismo, 
esoterismo e todo tipo de ocultismo que se possa imaginar. E, antes 
que eu falasse qualquer coisa, ela disse:
 “Estou disposta a me libertar de tudo isso.” Então me 
entregou três sacos de lixo, daqueles de 100 litros, cheios de livros 
desses assuntos. E eu orei por aquela mulher; orei pela vida do fi lho 
dela e o que aconteceu depois disso foi surpreendente.
 O órgão que ele precisava apareceu no sistema de doação 
e, quando os médicos começaram a analisar quem o receberia, 
foram descartando um a um dos primeiros nomes da fi la até chegar 
ao nome dele como único compatível com o tipo de sangue e as 
demais condições do doador. Isso aconteceu antes do Natal e ele não 
morreu.
 Muito pelo contrário. Recuperou-se muito bem, mas 
infelizmente perdeu a visão. Depois, ele se fi rmou na igreja e 
permaneceu como um membro ativo por alguns anos. Casou-se com 
uma mulher também defi ciente visual. Sua vida tornou-se muito 
feliz, a ponto de ele conseguir fazer até piadas com sua condição de 
cego. Uma das frases que ele mais falava era: 
 “Eu enxergava, mas não via. Hoje eu não enxergo, mas 
vejo através do coração. Eu sinto Deus na minha vida.” Depois ele 
explicava:
 “Na verdade, eu via e não enxergava quem eu era ou o que 
eu representava para Deus.”
 Essa foi uma das experiências mais fortes que eu vivi em 
todos esses 18 anos de ministrações dos cultos da Semana da Casa 
Limpa, que ensina as pessoas a tirarem de suas casas todo tipo de 
lixo material e espiritual.
 A ideia surgiu logo nos primeiros anos do meu ministério 
pastoral em Peruíbe, no litoral Sul de São Paulo. Por ser uma cidade 
turística, ela era um lugar muito afetado na temporada de verão.
Durante o ano todo as pessoas se fi rmavam, frequentavam a igreja 
constantemente e conseguiam evitar os pecados e as armadilhas do 
inimigo.
 Mas quando chegava dezembro, janeiro e fevereiro, 
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aumentava muito o número de turistas na cidade. Então as vagas 
de trabalho também cresciam e os membros da igreja acabavam 
se desviando, deslumbrados com toda aquela movimentação e as 
oportunidades que ela gerava.
 Quando chegava a época do Carnaval, minha preocupação 
dobrava, porque os desfi les fi zeram parte da minha vida no passado, 
por isso eu sabia como o mundo espiritual fi ca mais aguçado nessa 
época e como ele age para fazer com que as pessoas se distanciem 
muito de Deus.
 Pensando nisso, passei a considerar essa época um período de 
alerta vermelho. Era fácil perceber que, quanto mais se distanciavam 
da palavra de Deus, mais as pessoas se sujavam, porque é justamente 
ela que nos mantém limpos e focados nos propósitos dEle.
 Então, pensando em manter as pessoas em contato 
permanente com a Palavra de Deus, decidi fazer cultos diários nos 
dias em que se comemora o Carnaval. Comecei no domingo e, não 
por acaso, terminei na quarta-feira de cinzas. As cinzas tem muita 
relação com o estado deplorável de uma pessoa. Algo que queima, 
algo que é destruído.
 Os sacerdotes tinham o ritual de jogar cinzas na cabeça 
como forma de reprovação a alguma coisa. Era o jeito que eles 
tinham de demonstrar que estavam indignados com aquilo.
 Então, a quarta-feira de cinzas foi escolhida para ser o ápice 
da Semana da Casa Limpa, porque seria quando os objetos que 
haviam sido trazidos durante os dias anteriores seriam queimados 
em praça pública.
 A primeira edição teve muitos resultados positivos e eu 
percebi que uma segunda edição seria necessária no ano seguinte. 
Agora já se passaram mais de 20 anos e eu continuo fazendo.
 Confesso que inúmeras vezes tentei parar, mas imagina o 
que aconteceria se você resolvesse parar de limpar a sua casa ou o 
seu escritório. Como as coisas fi cariam se você deixasse de organizar 
a sua vida? Ela simplesmente viraria um caos.
 Então não tem como você parar. A manutenção é constante. 
É diária. Nossa casa precisa passar por manutenção e vigilância todos 
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CASA LIMPA                                                       TÁ ENTENDENDO?

os dias para não atrair insetos, moscas, baratas e lixo.
 A Casa Limpa começa a abrir nossa mente para entender 
que a sujeira não está relacionada somente com o aspecto físico. A 
mentira, por exemplo, é uma forma de sujar a vida de uma pessoa, 
assim como a arrogância, a vaidade, etc. Tudo isso é acúmulo de 
lixo.
 Às vezes a pessoa passa 50 ou 60 anos sem ter um relaciona- 
mento com Deus e, nesse período, fi ca somente acumulando esse 
tipo de lixo. Ela entulha muita coisa ruim na vida, tanto no aspecto 
físico quanto no aspecto espiritual, e nós sabemos que Deus não 
habita no meio da sujeira.
 A decisão de abordar a Casa Limpa no meu segundo livro 
tem como propósito ajudar as pessoas a identifi carem quais são esses 
lixos e se livrarem deles.
 O primeiro livro recebeu o título de Tá Goxtando e trouxe 
uma série de crônicas que misturavam histórias engraçadas da minha 
vida com ensinamentos diversos sobre os mais variados assuntos 
encontrados na palavra de Deus. A proposta era servir um banquete 
saboroso, e por isso houve a analogia com a fi gura do garçom ou do 
chefe de cozinha que, ao servir um prato, preocupa-se em perguntar 
ao cliente se ele está “goxtando”.
 Agora o propósito é outro, porque é necessário avançar 
no entendimento da palavra de Deus. Então também muda o 
título. Desta vez o “Tá Goxtando?” dá lugar ao “Casa Limpa - Tá 
Entendendo?”.
 Vejo isso como um processo semelhante ao adotado por 
Jesus. No primeiro ano do ministério dEle, as pessoas se achegavam 
pelas curas, pelos milagres, pelos pães e pelos peixes que Ele 
multiplicava.
 Só que chega um momento na nossa vida em que nós 
precisamos parar de só receber. É a hora de ser confrontado, porque 
não podemos acreditar que vamos dar continuidade nos próximos 
anos ao mesmo estilo de vida que tínhamos antes da conversão.
Dessa forma, no segundo ano do seu ministério, Jesus aumentou o 
tom do discurso. Ele começou a falar de coisas que as pessoas não 
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queriam ouvir. Mas, assim como naquela época, hoje em dia isso 
também é necessário. A palavra de Deus também tem o propósito 
de fazer as pessoas enxergarem algo de errado em suas vidas que elas 
não estão conseguindo e nem querem ver sozinhas.
 É nessa fase que muitos resolvem abandonar Jesus e Ele 
pergunta se os discípulos mais próximos também gostariam de fazer 
o mesmo. Nesse momento, as palavras de Pedro foram exatamente 
a resposta que Jesus queria ouvir:

“Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna.” (João 6: 68)

 Se no livro Tá Goxtando a fi gura da igreja era associada a 
um restaurante e o pastor ao garçom – porque ele é responsável por 
servir o alimento espiritual – em “Casa Limpa - Tá Entendendo?” a 
igreja é associada a um lugar onde as pessoas buscam a purifi cação 
e o pastor, a um faxineiro – aquele profi ssional responsável pela 
limpeza completa nas residências, porque ele é o responsável pela 
limpeza espiritual da igreja. Segundo um levantamento feito pelo 
Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana, (Selurb), 
cada brasileiro gera, em média, quase 1 quilo de lixo por dia. Esse 
volume em um ano se transforma em 343 quilos. Juntando todo 
o país, são 80 milhões de toneladas de resíduos produzidos a cada 
ano. Nessa proporção, uma pessoa que viva 75 anos, por exemplo, 
vai gerar aproximadamente 27 toneladas de resíduos. Considerando 
que, em média, cerca de 60% do resíduo coletado no Brasil tem 
como destino os aterros sanitários e os outros 40% vão para lixões, 
é possível imaginar a quantidade de problema que o lixo causa para 
a cidade e as pessoas, além do próprio planeta.
 Mas, quando trazemos essa refl exão para nossa vida 
espiritual, embora não seja possível fazer cálculos precisos, é fácil 
entender que os lixos que entulhamos nas nossas trajetórias em 
forma de pecado e adoração — mesmo que de forma inconsciente 
— a falsos deuses e outras entidades têm um potencial de gerar 
impactos até mais graves porque interferem na qualidade da nossa 
vida eterna. 
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 Meu desejo com este livro é te ajudar a promover uma 
verdadeira faxina em sua vida. Quero que, ao fi nal da leitura, você 
possa identifi car todo tipo de lixo, entulho, pedra de tropeço ou 
corda de embaraço que esteja te atrapalhando na caminhada.  
 Depois que sua vida estiver limpa e livre, tenho certeza 
de que você também vai querer se juntar à “turma dos faxineiros 
espirituais” para promover limpeza em outros. E, assim como Pedro, 
também poderá afi rmar com convicção que só Jesus tem as palavras 
de vida eterna. É dEle o maior desejo de ver sua vida limpa. Então, 
novamente te convido a “sentar o dedo” nas próximas páginas. Mas, 
não sem antes perguntar: tá entendendo e tá goxtando?





Não meterás, pois, 
uma abominação em tua casa

Deuteronômio 7:26 



SANTIFICA-VOS

Somos casa e morada do Espírito Santo ou de demônios?

 Quando uma casa não é limpa por uma semana e fica 
sem alguém passar um pano ou varrer, acumula lixo e começa a se 
transformar em um ambiente desagradável.
 Uma propriedade sem dono abre a oportunidade para que 
haja uma invasão. No mínimo, as pessoas que veem aquele imóvel 
com sinais de abandono sentem-se à vontade para começar a jogar 
entulho.
 Com a nossa  vida espiritual acontece a mesma coisa.
 Não é raro nos depararmos com pessoas que, mesmo 
frequentando igrejas por muitos anos, ainda vivem em um estado 
deplorável em muitas áreas de suas vidas. Isso acontece justamente 
porque elas não se preocupam em fazer uma manutenção constante 
da limpeza em todos os sentidos.

Disse Josué também ao povo: “Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará 
maravilhas no meio de vós.” . (Josué 3:5)

 Para que ocorressem maravilhas operadas por Deus, seria 
necessário que o povo obedecesse à condição de se santificar.
 A santificação se dá após a conversão, quando o pecador é 
levado a ver a necessidade de aproximar-se de Deus.
 Santificação quer dizer “tornar-se santo”.
 Ser santo é estar cada vez mais separado do mundo e mais 
perto de Deus. É andar cada vez mais em Espírito e cada vez menos 
segundo a nossa própria natureza. Ser santo indica obediência 
mediante ação. Ninguém pode ser santo se não obedece aos 
princípios de Deus contidos em sua Palavra.
 Por outro lado, no sentido bíblico, “maravilha” significa 
algo extraordinário, incomum, espantoso, inédito. Quando Deus 
livrou o seu povo do Egito, Ele operou muitas maravilhas.
 Podemos definir santificação como o estado de uma pessoa 
separada para Deus, ou seja, afastada de toda impureza moral e 
espiritual.
 Assim como Josué liderava o povo para terra prometida, 
Cristo lidera a igreja para a Canaã Celestial. Da mesma forma que 
Josué disse “santificai-vos”, Jesus diz:
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Santifi ca-os na verdade, a tua palavra é a verdade. (João 17:17)

 Dessa forma, podemos usar como exemplo a situação de 
um casal amasiado. Se eles entram na igreja nessa condição, quando 
têm uma experiência com Jesus, entendem a Palavra e conhecem a 
verdade, qual deve ser o próximo passo?

Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já 
passaram; eis que tudo se fez novo. (2 Coríntios 5:17)

 Os que aceitam Jesus pela fé são feitos novas criaturas nas 
quais impera o Espírito Santo. Ou seja, no coração de cada pessoa 
que aceita Jesus como Senhor e Salvador impera o Espírito Santo.
 O novo nascimento apaga todas as informações negativas 
do livro da vida. A regeneração do homem lhe dá o direito de 
recomeçar uma nova história.
 A nova criação começa com o pairar do Espírito sobre um 
mundo sem forma e vazio.
 A nova criação separa a luz das trevas. As escrituras dizem 
que “tudo se fez novo”, não dizem “tudo se fez de novo”. 

Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, 
buscando repouso; e, não o achando, diz: “Tornarei para minha casa, de onde 
saí.” E, chegando, acha-a varrida e adornada. Então vai, e leva consigo outros 
sete espíritos piores do que ele e, entrando, habitam ali; e o último estado desse 
homem é pior do que o primeiro. (Lucas 11:24-26)

 Jesus comparou o interior do ser humano a uma casa. Isto 
é, embora satanás seja expulso da vida daquele que se submete à 
Palavra, ele mantém o constante desejo de voltar para onde saiu. 
Além disso, nenhuma alma permanece o tempo todo vazia, pois 
nela ou habitará o Espírito de Deus ou o espírito maligno.
 Quando a pessoa decide se libertar, pelo uso da fé em 
Jesus, seu interior fi ca limpo e adornado. No entanto, essa casa não 
permanecerá assim sem a presença de Deus.
 Manter a casa limpa signifi ca fazer manutenção da nossa 
vida espiritual. Basta imaginar como fi caria a igreja ou sua própria 
casa se não fosse feita a manutenção da limpeza todos os dias.

“Não sabeis vós que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em 
vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá; porque sagrado 
é o santuário de Deus, que sois vós.” (1 Coríntios 3:16,17) 
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 A primeira ideia de edifi car uma casa para Deus veio dEle 
próprio. Aconteceu quando Deus pediu aos hebreus, no deserto, 
que construíssem um tabernáculo onde Ele pudesse habitar entre 
eles.

“E me farão um santuário, e habitarei no meio deles.” (Êxodo 25:8)

Posteriormente veio a inspiração de Davi de erguer um 
templo em Israel, a fi m de revelar, a todas as nações, a grandeza da 
presença do Senhor entre seu povo.

E disse Davi a Salomão: "Filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o 
propósito de edifi car uma casa ao nome do Senhor meu Deus.". (1 Crônicas 22:7)

 Em ambas as construções, a Glória do Senhor foi derramada 
para mostrar que Ele estava no meio dos israelitas.

E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa 
do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por 
causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. (1 Reis 
8:10-11)

 Todos os judeus tinham consciência da santidade, da 
pureza e do valor espiritual que o templo representava.

TÁ ENTENDENDO E “TÁ GOXTANDO”?
O conceito de templo de Deus na nova aliança traz o 

entendimento de que um tesouro se descortinou. Isto é: Foi-nos 
revelado que, se somos o santuário de Deus, se somos a sua morada, 
cabe a nós termos temor e tremor para não sermos reprovados 
em tão grande privilégio. Afi nal, o Espírito não pode habitar em 
nenhum lugar impuro.

ESTOU ME ESFORÇANDO PARA EXPLICAR que, todos os crentes são  
possuidores do Espírito de Deus.

“Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que Espírito de Deus 
habita em vós. Mas, se alguém não tem Espírito de Cristo, esse tal não é dele.” 
(Romanos 8:9)
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 Paulo é incisivo em suas declarações porque muitos cristãos 
não eram sinceros em suas conversões. Alguns, apesar de professarem 
a fé, continuavam entregues aos prazeres da carne e inclinados às 
emoções do coração. É isso o que acontece com muitos cristãos que 
conhecem a Palavra da Verdade, passam anos na igreja, mas não 
conseguem colocar a vida no centro da vontade de Deus.
 Esses são chamados fi lhos da carne, porque eles sempre resis- 
tem à direção do Espírito. Não por acaso sempre se envolvem em 
contendas e vivem murmurando ou reclamando da igreja, do pastor 
e dos demais. Nunca estão satisfeitos com nada e constantemente 
arranjam um motivo para criticar. Suas atitudes revelam sua 
verdadeira natureza.

“Quem é de Deus escuta as palavras de Deus; por isso vós não as escutais, 
porque não sois de Deus.” (João 8:47)

“No qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, 
no qual também vós juntamente sois edifi cados para morada de Deus no 
Espírito.” (Efésios 2:21-22)

 A igreja é retratada como um templo que cresce 
continuamente com os que são regenerados e salvos. Os trabalhos 
não param e só terminarão na volta do Senhor Jesus. “Bem ajustados” 
signifi ca que mesmo que os “materiais” dessa construção, isto é, 
as pessoas, sejam diferentes umas das outras, devem se encaixar 
perfeitamente no edifício espiritual. Afi nal, trata-se de uma obra 
nobre, pois serve de habitação para o Espírito de Deus.
 Assim, os ornamentos dessa Casa não podem ser produzidos 
por mãos humanas, mas somente por meio da santidade, da justiça e 
do temor.

“E que consenso tem o santuário de Deus com ídolos? Pois nós somos santuário 
de Deus vivo, como Deus disse: 'Neles habitarei, e entre eles andarei; e eu 
serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que, saí vós do meio deles e 
separai-vos, diz o Senhor; e não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei; e 
eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim fi lhos e fi lhas, diz o Senhor Todo-
Poderoso '.” (2 Coríntios 6:16-18)
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 Há total incompatibilidade entre ambos, assim como há 
entre luz e trevas, Cristo e satanás, templo de Deus e templo dos 
ídolos.
 É impossível haver harmonia nessa aliança, pois o que para 
um é bom para outro pode ser considerado loucura.
 Como é possível estabelecer companheirismo, amizade e 
cumplicidade com quem vive sob princípios e valores totalmente 
divergentes dos preceitos de Deus?
 A fé da pessoa torna-se inoperante quando ela a usa com a 
consciência contaminada pelo pecado. Não podemos exigir justiça 
se não estivermos amparados pela lei. Não podemos requerer 
benefícios do Reino sem estarmos em baixo da Palavra. Por isso é 
essencial que o cristão ande em santidade e se mantenha separado de 
tudo aquilo que desagrada a Deus.
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MEMBROS DO CORPO NÃO PODEM ADOECER

 A beleza dos membros da igreja está na união e no empenho 
em prol do Reino de Deus.

“Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros 
deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois 
todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, 
quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. 
"Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser: 
Porque não sou mão, não sou do corpo', não será por isso do corpo? E se a 
orelha disser: 'Porque não sou olho não sou do corpo', não será por isso do 
corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, 
onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um 
deles como quis. E, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, 
pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: 'Não 
tenho necessidade de ti', nem ainda a cabeça aos pés: 'Não tenho necessidade 
de vós'. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são muito 
mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses 
honramos muito mais; e aos que em nós são menos decorosos damos muito 
mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, 
mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta 
dela; Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual 
cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os 
membros padecem com ele; e, se um membro é honrado, todos os membros 
se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em 
particular.” (1 Coríntios 12:12-27)

 Para ilustrar esse texto, o apóstolo Paulo usa como exemplo 
o organismo humano. Assim como o sangue promove a vida, 
levando oxigênio às mãos, aos olhos, aos pés, aos rins e aos de- 
mais membros e órgão do corpo, o Sangue do Senhor Jesus nos dá 
vitalidade e une a todos que fazem parte do seu corpo.

TÁ ENTENDENDO E “TÁ GOXTANDO”?
 A beleza de um corpo está na sua harmonia, que é prejudicada 
quando algum dos membros desse corpo adoece. Todas as partes 
do organismo são importantes, mas existem alguns membros que 
defi nitivamente não podem adoecer, pois comprometem mais 
rapidamente a saúde espiritual das pessoas. Eles são a mente, os 
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olhos, a boca, os ouvidos, as mãos, os pés, o próprio sangue e o 
coração.
 Essas áreas podem ser comparadas aos principais cômodos 
do templo do Espírito que é o nosso corpo. É fundamental que eles 
estejam sempre sendo limpos para evitar que acumulem sujeira. Não 
podemos fazer como muitas pessoas, que têm em casa um quartinho 
no qual ajuntam entulho, lixo e, por saberem que aquele espaço se 
encontra nessa situação, não permitem que ninguém entre lá.

ESTOU ME ESFORÇANDO PARA EXPLICAR que, ao permitirmos que os 
membros do nosso corpo fi quem sujos, agimos na direção contrária 
do que caracteriza um fi lho de Deus. Ninguém pode se intitular 
fi lho de Deus, pois essa atribuição é dada somente pelo Espírito 
Santo a todos os que são guiados por Ele. Uma das características 
marcantes de um fi lho de Deus é sua sensibilidade e disposição a se 
submeter à vontade do Espírito Santo.

“Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são fi lhos de Deus.”
(Romanos 8:14)
“Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito.” (Gálatas 5:25)

 Andar no Espírito signifi ca que a carne deve submeter-
se ao governo do Espírito. Antes de conhecermos Jesus, a carne 
governa pela mente, independentemente do Espírito. Mas, quando 
ela sabe que o Espírito está governando, submete-se. Da mesma 
forma, quando ela percebe que o Espírito é desprezado, aumenta 
sua rebelião.

“Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais 
Deus antes preparou para que andássemos nelas.” (Efésios 2:10)

 A nova natureza, criada em Cristo, da qual somos 
participantes, produz louvor a Deus.

“E a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira 
justiça e santidade.” (Efésios 4:24)
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 Até mesmo aquele que nasceu de Deus, necessita passar 
pelo processo contínuo da renovação espiritual. Isso porque, com o 
passar dos anos, é possível que uma pessoa regenerada acomode -se 
na fé ou torne-se resistente às mudanças e ao progresso exigido para 
que os fi lhos de Deus não se corrompam e nem se percam em suas 
jornadas.

“E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem 
daquele que o criou.” (Colossenses 3:10)

Tudo o que fazia parte da velha natureza deve ser arrancado 
da conduta. Tais práticas fazem parte da velha criatura que, por não 
ter o conhecimento do Senhor Jesus, deixa-se dominar pelas más 
ações.
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NÃO METERÁS, POIS, UMA ABOMINAÇÃO EM TUA 
CASA

 Tudo o que o diabo quer é embaraçar nossas vidas 
cada dia mais, e para isso usa coisas e situações que até parecem 
insignifi cantes. Na primeira vez que eu visitei a Bahia, eu estava 
com muita curiosidade de conhecer a ladeira do Pelourinho e todos 
aqueles lugares históricos. Mas na chegada fui surpreendido com 
algumas mulheres vestidas com roupas brancas e turbantes na 
cabeça que me ofereceram gratuitamente as famosas fi tinhas.
 Ao olhar aquele gesto carinhoso, parece até algo 
insignifi cante. Mas é exatamente aí que muitos se complicam 
com objetos amaldiçoados e levam para dentro de casa artigos 
comprometedores.
 Aquelas mulheres nos dão aquilo de graça e alguns que 
recebem são orientados a amarrar no pulso ou no braço. Outros, 
fi xam na canela ou na alça da bolsa. Tem quem prefi ra levar para 
colocar no espelho ou na placa do carro, etc.
 Aparentemente, não há nada de mais em fazer isso. Parece 
ser uma forma simpática de se integrar à cultura local. Mas, na 
verdade, aquela fi tinha tem uma ligação com o mundo espiritual, 
com práticas de sincretismo religioso que misturam o catolicismo 
às religiões afro. Com a umbanda, com o candomblé. Então essas 
simples fi tinhas podem representar uma atadura, uma pedra no 
caminho e uma forma de embaraço na caminhada do cristão.
 Mas, a partir do momento em que nos achegamos a Jesus, 
começa um processo de santifi cação mais intenso, e é necessário 
atenção maior com esse tipo de coisa. A Semana da Casa Limpa nos 
leva ao entendimento dessa necessidade.

E transgrediram os fi lhos de Israel no anátema; porque Acã fi lho de Carmi, fi lho 
de Zabdi, fi lho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor 
se acendeu contra os fi lhos de Israel. Enviando, pois, Josué, de Jericó, alguns 
homens a Ai, que está junto a Bete-Áven do lado do oriente de Betel, falou-lhes 
dizendo: "Subi, e espiai a terra". Subiram, pois, aqueles homens, e espiaram a 
Ai. E voltaram a Josué, e disseram-lhe: "Não suba todo o povo; subam uns dois 
mil, ou três mil homens, a ferir a Ai; não fatigueis ali a todo o povo, porque 
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poucos são". Assim, subiram lá, do povo, uns três mil homens, os quais fugiram 
diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns trinta e seis, e 
os perseguiram desde a porta até Sebarim, e os feriram na descida; e o coração 
do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, e 
se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até à tarde, ele 
e os anciãos de Israel; e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: "Ah! 
Senhor Deus! Por que, com efeito, fi zeste passar a este povo o Jordão, para nos 
entregares nas mãos dos amorreus para nos fazerem perecer? Antes nos tivéssemos 
contentado em fi car além do Jordão! Ah, Senhor! Que direi? Pois Israel virou 
as costas diante dos inimigos! Ouvindo isto, os cananeus, e todos os moradores 
da terra, nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra; e então que farás 
ao teu grande nome?" Então disse o Senhor a Josué: "Levanta-te; por que estás 
prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e transgrediram a minha aliança 
que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram, e mentiram, e 
debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os fi lhos de Israel não puderam 
subsistir perante os seus inimigos; viraram as costas diante dos seus inimigos; 
porquanto estão amaldiçoados; não serei mais convosco, se não desarraigardes 
o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifi ca o povo, e dize: "Santifi cai-
vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: Anátema há 
no meio de ti, Israel; diante dos teus inimigos não poderás suster-te, até que 
tireis o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas 
tribos; e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará, segundo as famílias; 
e a família que o Senhor tomar se chegará por casas; e a casa que o Senhor 
tomar se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com o 
anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver; porquanto transgrediu 
a aliança do Senhor, e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de 
madrugada, e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos; e a tribo de Judá foi 
tomada; E, fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família dos zeraítas; e 
fazendo chegar a família dos zeraítas homem por homem, foi tomado Zabdi; 
E, fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, fi lho de 
Carmi, fi lho de Zabdi, fi lho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a 
Acã: "Filho meu, dá, peço-te, glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confi ssão 
perante ele; e declara-me agora o que fi zeste, não mo ocultes." E respondeu 
Acã a Josué, e disse: "Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, 
e fi z assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 
duzentos siclos de prata, e uma cunha de ouro, do peso de cinquenta siclos, 
cobicei-os e tomei-os; e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha 
tenda, e a prata por baixo dela." Então Josué enviou mensageiros, que foram 
correndo à tenda; e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata por 
baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué 
e a todos os fi lhos de Israel; e as puseram perante o Senhor. Então Josué, e todo 
o Israel com ele, tomaram a Acã fi lho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha 
de ouro, e seus fi lhos, e suas fi lhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e 
sua tenda, e tudo quanto ele tinha; e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: 
"Por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará neste dia." E todo o Israel o 
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apedrejou; e os queimaram a fogo depois de apedrejá-los. E levantaram sobre 
ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje; assim o Senhor se apartou 
do ardor da sua ira; pelo que aquele lugar se chama o vale de Acor, até ao dia 
de hoje.(Josué 7:1-26)

 Todos os tesouros encontrados em Jericó deveriam ser 
destinados ao Tabernáculo, pois simbolizavam as primícias da terra 
prometida. Então o que foi designado ao Senhor, não pode ser 
tomado pelos homens.
 Mas Acā desobedeceu a esse princípio. Ele tomou e 
escondeu objetos que eram consagrados ao Senhor. Por isso, o povo 
sofreu consequências terríveis.
 Acā quebrou a aliança fi rmada com o Senhor – o pior para 
ele é que desobedecer implicava em atrair maldições.
 Após a vitória sobre a grande cidade de Jericó, os israelitas 
deveriam atacar a pequena cidade de Ai. Eles acreditavam que 
venceriam com facilidade e por isso usaram apenas um pequeno 
exército.
 Porém, não contavam que, por causa da desobediência de 
Acā, o Senhor não lutaria por eles. O pecado tem o grande poder de 
destruição porque afeta diretamente a fonte da vitória, que é a vida 
espiritual.
 Por isso, aparentes pequenos obstáculos transformam-se 
em grandes barreiras.

Respondeu Acã a Josué: "Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de 
Israel, e eis o que fi z: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 
e duzentos siclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de cinquenta siclos, 
cobicei-os e tomei-os; eis que estão escondidos na terra, no meio da minha 
tenda, e a prata debaixo da capa.”. (Josué 7:20,21)

 Acā pensou que fi caria impune, já que ninguém presenciou 
o seu ato; porém, no dia seguinte, foi descoberto. A partir daí, ele 
passou por momentos assombrosos, visto que sua consciência o 
condenava e já lhe mostrava que o apedrejamento seria o seu destino.
 Alguém ainda duvida das consequências para os erros 
cometidos? Confessar o pecado é melhor do que ocultar.
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 O erro de Acā abalou o exército de Israel e custou a vida 
de muitos homens. Desobedecer pode trazer sofrimento para quem 
está próximo.

TÁ ENTENDENDO E “TÁ GOXTANDO”?
 É inútil tentar esconder uma transgressão, pois, cedo ou 
tarde, ela virá à tona.

“Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que 
não haja de saber-se e vir à luz.” (Lucas 8:17)

 Embora o ímpio esconda sua hipocrisia, porque não teme à 
luz, chegará a hora em que suas maldades serão expostas e julgadas.
A família de Acā também pagou com a própria vida porque foi 
conivente com o erro dele. A pessoa que encobre o pecado torna-se  
cúmplice daquele que cometeu o erro.

ESTOU ME ESFORÇANDO PARA EXPLICAR que o mundo espiritual 
precisa do corpo de um homem, de uma mulher, de uma criança, 
de um animal ou de um objeto para se materializar no mundo físico.
 Dessa forma, a palavra de Deus considera qualquer coisa 
conquistada com indício de roubo, prática criminosa ou que seja 
utilizada para qualquer forma de idolatria como maldita. 
 No Antigo Testamento, qualquer metal relacionado à 
idolatria era abominação. Nenhum israelita poderia tomar dessas 
coisas para sua posse, como se fi zesse parte dos seus despojos e 
introduzir esses objetos em sua residência. O indivíduo que assim 
fazia era considerado merecedor de ser destruído, assim como todo 
objeto dessa natureza.

“Não meterás, pois, uma abominação em tua casa, para que não sejas anátema, 
semelhante a ela; de todo a detestarás, e de todo a abominarás, pois é anátema.” 
(Deuteronômio 7:26)
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A AUTORIDADE ESPIRITUAL DOS NASCIDOS DE DEUS

 Na época do apóstolo Paulo, assim como acontece nos dias 
de hoje, era muito comum encontrar pessoas com o entendimento 
de que os demônios podiam ser expulsos por meio de rezas ou rituais 
nos quais é usado o nome de Deus, mas sem a autoridade necessária 
para fazer isso. Este foi o caso de alguns exorcistas judeus, fi lhos de 
Ceva.

E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por 
todas as regiões superiores, chegou a Éfeso; e achando ali alguns discípulos, Disse-
lhes: "Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes?" E eles disseram-lhe: "Nós 
nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo." Perguntou-lhes, então: "Em que 
sois batizados então?" E eles disseram: "No batismo de João." Mas Paulo disse: 
"Certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo 
que cresse no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo." E os que ouviram 
foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio 
sobre eles o Espírito Santo; e falavam línguas, e profetizavam. E estes eram, 
ao todo, uns doze homens. E, entrando na sinagoga, falou ousadamente por 
espaço de três meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, 
como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do Caminho 
perante a multidão, retirou-se deles, e separou os discípulos, disputando todos 
os dias na escola de um certo Tirano. E durou isto por espaço de dois anos; 
de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do 
Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus pelas mãos de Paulo fazia 
maravilhas extraordinárias. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do 
seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos 
saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do 
Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: "Esconjuro-vos 
por Jesus a quem Paulo prega." E os que faziam isto eram sete fi lhos de Ceva, 
judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno, disse: 
"Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo; mas vós quem sois?" E, saltando neles 
o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de todos, pôde mais 
do que eles; de tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa. E foi isto 
notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos; e caiu 
temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos 
que tinham crido vinham, confessando e publicando os seus feitos. Também 
muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros, e os queimaram 
na presença de todos e, feita a conta do seu preço, acharam que montava a 
cinquenta mil peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente 
e prevalecia. E, cumpridas estas coisas, Paulo propôs, em espírito, ir a Jerusalém, 
passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: "Depois que houver estado 
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ali, importa-me ver também Roma." E, enviando à Macedônia dois daqueles 
que o serviam, Timóteo e Erasto, fi cou ele por algum tempo na Ásia.” (Atos 
19:1-22)

 Eles tentaram libertar algumas pessoas usando o nome 
do Senhor Jesus em suas manipulações. No entanto, não criam 
no Salvador. Dessa forma, o resultado foi desastroso, porque essas 
pessoas não assumem a autoridade da palavra, apenas aceitam o que 
está escrito.
 Os exorcistas não contavam que os espíritos malignos só 
obedeceriam às suas ordens se eles estivessem preparados. Demônios 
não se submetem à autoridade humana dos nascidos na carne, mas   
à autoridade espiritual dos nascidos de Deus.

E isto tornou-se conhecido de todos os que moravam em Éfeso, tanto 
judeus como gregos; e veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus 
era engrandecido. E muitos dos que haviam crido vinham, confessando 
e revelando os seus feitos. Muitos também dos que tinham praticado artes 
mágicas ajuntaram os seus livros e os queimaram na presença de todos; e, 
calculando o valor deles, acharam que montava a cinquenta mil moedas 
de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. " 
(Atos 19:17-20)

 Ao tomarem conhecimento do que havia acontecido 
aos fi lhos de Ceva, caiu temor sobre todos eles. A partir daquele 
momento, muitos passaram a crer. Todos entenderam que o nome 
do Senhor Jesus, anunciado pelos apóstolos, era temido pelos 
espíritos malignos. O povo percebeu que os rituais de exorcismo 
e as mágicas, tão respeitadas por todos até aquele momento, não 
passavam de uma grande ilusão e que o verdadeiro poder estava no 
nome do Senhor Jesus e na sua palavra.

E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: "É me dado todo o poder no céu e na 
terra.". (Mateus 28:18)

 Jesus triunfou gloriosamente sobre a morte, sobre o pecado 
e sobre o inferno. Ele conquistou, por seus próprios méritos, todo 
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poder no Céu e na Terra, porque deu tudo de si para nos salvar. Ele 
viveu neste mundo condicionado a um corpo frágil e sujeito a dor, 
ao cansaço, à fome, à sede e a todas as nossas necessidades. 
 Tudo isso mostrava sua humanidade. Como homem, o 
Senhor Jesus foi tentado, mas pelo poder do Espírito Santo em sua 
vida, venceu todas as situações e permaneceu fi el e obediente ao Pai 
até o fi m.

TÁ ENTENDENDO E “TÁ GOXTANDO”?
 Jesus abriu mão da sua Glória e dos seus atributos divinos 
para que todos nós alcançássemos a salvação.

“De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo 
Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, 
mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-
se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si 
mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus 
o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Para 
que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, 
e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para 
glória de Deus Pai.” (Filipenses 2:5-11)

 Para conseguir isso, Jesus experimentou, inclusive, a pior 
forma de morte que havia na época, que era a morte de cruz.

ESTOU ME ESFORÇANDO PARA EXPLICAR que, assim como Ele renunciou 
a Si mesmo, devemos renunciar e sacrifi car nossas próprias vontades 
em obediência ao Deus Pai.

Dizia a todos: "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada 
dia a sua cruz, e siga-me.” (Lucas 9:23)

 Quando olhamos para o Seu exemplo, abrimos mão 
de todas as vaidades humanas. Entregamos-nos ao seu serviço 
com dedicação e renúncia pessoal. É com esse sentimento 
que passamos a olhar para as coisas que foram levadas sem 
conhecimento para dentro de nossas casas e comprometeram 
nossa caminhada com Cristo, como anjinhos, cristais, gnomos, 
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incensos, pedras, bruxinhas, patuás, carrancas, pirâmides e até 
presentes de ex-namorados que nos prendem ao passado.
 Ao retirarmos essas coisas de nossa casa, estaremos 
automaticamente limpando os membros do nosso corpo, que são os 
cômodos da casa espiritual onde Deus quer habitar.


