
Coração desesperadamente corrupto do homem! (Parte 1)
Por Roy Lemke - EB para o Sábado 17.03.2012.

“Portanto, o homem precisa do onisciente,
onipotente, “Deus conosco”, Salvador

ressuscitado (“do pecado”), a fim de ter
aquela “santidade, sem a qual ninguém verá

a Deus”!

 

“Precisais nascer de novo” tendo a lei de Deus
escrita sobre o coração e mente para fazer a vontade
de Deus, ou sois muito maus para entrar no céu!

“Bendito o varão que confia no SENHOR, e
cuja esperança é o SENHOR. Porque ele será como a
árvore plantada junto às águas, que estende as suas
raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor,
mas a sua folha fica verde; e, no ano de sequidão, não
se afadiga nem deixa de dar fruto.  Enganoso é o
coração, mais do que todas as coisas, e per-
verso; quem o conhecerá? Eu, o SENHOR, es-
quadrinho o coração, eu provo os pensamentos; e isso
para dar a cada um segundo os seus caminhos e
segundo o fruto das suas ações.” Jeremias 17:7-10. “E
viu o SENHOR que a maldade do homem se multi-
plicara sobre a terra e que toda imaginação dos
pensamentos de seu coração era só má continua-
mente.” Gênesis 6:5.

Somente por contemplar a Cristo podemos 
ver nossa justiça própria pecaminosa!

“Nenhum homem pode de si mesmo entender
seus erros. "Enganoso é o coração, mais do que todas
as coisas, e perverso; quem o conhecerá?" Jeremias
17:9. Os lábios podem exprimir uma pobreza de espírito
que o coração não reconhece. Ao passo que fala a Deus
de pobreza de espírito, pode o coração ensoberbecer-se
com a presunção de sua humildade superior e exaltada
justiça. Só de um modo o verdadeiro conhecimento do
próprio eu pode ser alcançado. Precisamos olhar a
Cristo. O desconhecimento dEle é que dá aos homens
uma tão alta idéia de sua própria justiça. Ao contem-
plarmos Sua pureza e excelência, veremos nossa
fraqueza, pobreza e defeitos, como realmente são.
Ver-nos-emos perdidos e sem esperança, vestidos
com o manto da justiça própria, como qualquer
pecador. Veremos que se afinal formos salvos, não
será por nossa própria bondade, mas pela graça
infinita de Deus.

A fé precisa renunciar toda confiança 
própria, dependendo inteiramente do 

infinito poder de Jesus para vencer 
qualquer pecado!

“A oração do publicano foi ouvida porque denotava
submissão, empenhando-se para apoderar-se da

Onipotência. O próprio eu nada parecia ao publicano
senão vergonha. Assim precisa ser considerado por
todos os que buscam a Deus. Pela fé - fé que renuncia
a toda confiança própria - precisa o necessitado
suplicante apropriar-se do poder infinito. 

Somente pelo infinito poder divino podemos
esvaziar-nos de nosso ego. Portanto,

precisamos renunciar o eu e buscar a
mediação divina do Espírito Santo de Jesus!

“Nenhuma cerimônia exterior pode substituir a
simples fé e a renúncia completa do eu. Todavia nin-
guém se pode esvaziar a si mesmo do eu. Somente
podemos consentir em que Cristo execute a obra. Então
a linguagem da alma será: Senhor, toma meu coração;
pois não o posso dar. É Tua propriedade. Conserva-o
puro; pois não posso conservá-lo para Ti. Salva-me a
despeito de mim mesmo, tão fraco e tão dessemel-
hante de Cristo. Molda-me, forma-me e eleva-me a
uma atmosfera pura e santa, onde a rica corrente de
Teu amor possa fluir por minha alma.

Renunciemos o ego diariamente, chegando a
Deus com sincera confissão do pecado e

humilhando a alma, dependendo de Cristo
para salvar-nos diariamente de nossa 

pecaminosidade!

“Não é só no princípio da vida cristã que esta entre-
ga do próprio eu deve ser feita. Deve ser renovada a
cada passo dado em direção do Céu. Todas as nossas
boas obras dependem de um poder que não está em nós.
Portanto deve haver um contínuo almejar do coração
após Deus, uma contínua, fervorosa, contrita confis-
são de pecado e humilhação da alma perante Ele. Só
podemos caminhar com segurança por uma con-
stante negação do próprio eu e confiança em Cristo.

Longe de Jesus não vemos nada de errado
conosco, mas ao olharmos firmemente para

Jesus vemos a pecaminosidade de nosso
coração mau, do qual apenas Jesus pode 

salvar-nos!

“Quanto mais nos achegarmos a Jesus e mais
claramente discernirmos a pureza de Seu caráter, tanto
mais claramente discerniremos a extraordinária
malignidade do pecado, e tanto menos teremos a ten-
dência de nos exaltar. Aqueles a quem o Céu considera
santos, são os últimos a alardear sua própria bondade. O
apóstolo Pedro tornou-se um fiel servo de Cristo e foi
grandemente honrado com luz e poder divinos; e tomou
parte ativa na edificação da igreja de Cristo; entretanto,
Pedro jamais se esqueceu da tremenda experiência de
sua humilhação; seu pecado foi perdoado; contudo
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bem sabia que unicamente a graça de Cristo lhe
podia valer naquela fraqueza de caráter que lhe
ocasionou a queda. Em si mesmo nada achava de que se
gloriar.

Todos os que firmemente olharem para
Jesus não colocarão nenhuma confiança em

sua  própria justiça!

“Nenhum dos apóstolos e profetas jamais pretendeu
estar isento de pecado. Homens que viveram mais
achegados a Deus, homens que sacrificariam antes a
vida a cometer conscientemente uma ação injusta,
homens que Deus honrou com luz e poder divinos,
confessaram a pecaminosidade de sua natureza. Nunca
confiaram na carne, nunca pretenderam ser justos em
si mesmos, mas confiaram inteiramente na justiça de
Cristo. O mesmo se dará com todos os que contem-
plam a Cristo.

Quanto mais buscarmos a suficiência
 de Jesus, Seu Espírito Santo habitando no
interior, para salvar-nos do pecado, mais o

arrependimento e a santificação se
aprofundam, quando nos lembramos e

odiamos nossos próprios maus caminhos!

“A cada avanço na experiência cristã nosso ar-
rependimento aprofundar-se-á. Justamente àqueles a
quem Deus perdoou e reconhece como Seu povo, diz
Ele: "Então, vos lembrareis dos vossos maus
caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons; e
tereis nojo em vós mesmos das vossas maldades e
das vossas abominações." Ezequiel 36:31. Outra vez,
diz: "Estabelecerei o Meu concerto contigo, e saberás
que Eu sou o Senhor; para que te lembres, e te
envergonhes, e nunca mais abras a tua boca, por
causa da tua vergonha, quando Me reconciliar
contigo de tudo quanto fizeste, diz o Senhor Jeová."
Ezequiel 16:62 e 63. Então nossos lábios não se abrirão
para nos gloriarmos. Saberemos que só em Cristo
temos suficiência. Faremos nossa a confissão do
apóstolo: "Eu sei que em mim, isto é, na minha carne,
não habita bem algum." Romanos 7:18. "Longe esteja
de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso
Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está
crucificado para mim e eu, para o mundo." Gálatas
6:14.

Temei impedir que Deus opere em vós!
Temei que vossa vontade despreze

 a vontade de Deus!
Temei que vosso eu se interponha 

entre vós e Deus!
Temei andar a sós sem o Messias 

residindo em vós!
Temei confiar em vossa própria força!

“Em harmonia com esta experiência está o
mandamento: "Operai a vossa salvação com temor e

tremor; porque Deus é o que opera em vós tanto o
querer como o efetuar, segundo a Sua boa vontade."
Filipenses 2:12 e 13. Deus não vos ordena temer que
deixará de cumprir Suas promessas, que Sua paciência
se cansará ou que Sua compaixão há de faltar. Temei
que vossa vontade não seja mantida em sujeição à
vontade de Cristo, que vossos traços de caráter
herdados e cultivados vos dominem a vida. "Porque
Deus é o que opera em vós tanto o querer como o
efetuar, segundo a Sua boa vontade." Temei que o
próprio eu se interponha entre vosso espírito e o
grande Artífice. Temei que vossa obstinação frustre
o elevado propósito que, por vosso intermédio, Deus
deseja alcançar. Temei confiar na própria força;
temei retirar da mão de Cristo a vossa mão e tentar
caminhar pela estrada da vida sem Sua presença
permanente.

Louvai a Deus; evitai as lisonjas, louvores,
 acusações e condenação do homem! 

“Precisamos evitar tudo quanto estimule o orgulho
e a presunção; portanto, devemos acautelar-nos de
fazer ou receber lisonjas ou louvores. Lisonjear é obra
de Satanás. Procede ele tanto com bajulações, quanto
acusando e condenando. Deste modo procura causar a
ruína da alma. Aqueles que louvam os homens, são
usados por Satanás como agentes seus. Esquivem-se os
obreiros de Cristo de toda palavra de elogio.
Elimine-se de vista o próprio eu. Cristo, somente, deve
ser exaltado. Dirija-se todo olhar e ascenda o louvor de
cada coração "Àquele que nos ama, e em Seu sangue
no lavou dos nossos pecados". Apocalipse 1:5.
Parábolas de Jesus, 160-162.

Sempre nos lembremos que somos 
pessoas teimosas, rebeldes, más!

“Quando, pois, o SENHOR, teu Deus, os lançar
fora, de diante de ti, não fales no teu coração,
dizendo: Por causa da minha justiça é que o
SENHOR me trouxe a esta terra para a possuir,
porque, pela impiedade destas nações, é que o
SENHOR as lança fora, de diante de ti. Não é por
causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração
que entras a possuir a sua terra, mas, pela
impiedade destas nações, o SENHOR, teu Deus, as
lança fora, de diante de ti; e para confirmar a
palavra que o SENHOR, teu Deus, jurou a teus pais,
Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por
causa da tua justiça que o SENHOR, teu Deus, te dá
esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo
obstinado. Lembra-te e não te esqueças de que muito
provocaste à ira o SENHOR, teu Deus, no deserto;
desde o dia em que saístes do Egito até que chegastes
a esse lugar, rebeldes fostes contra o SENHOR.”
Deuteronômio 9:4-7.

“Sem a influência da graça divina os corações dos
homens são “desonestos acima de todas as coisas, e
desesperadamente maus.” 5 Testimonies, 194.
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Embora procedestes impiamente,
arrependei-vos de vossos pecados, fazei o

direito, temei a Deus, e O servi de verdade
com vosso inteiro coração! Doutra forma

vosso salário será a morte!

“Então, disse Samuel ao povo: Não temais; vós
tendes cometido todo este mal; porém não vos
desvieis de seguir ao SENHOR, mas servi ao
SENHOR com todo o vosso coração. E não vos
desvieis; pois seguiríeis as vaidades, que nada
aproveitam e tampouco vos livrarão, porque
vaidades são.   Pois o SENHOR não desamparará o
seu povo, por causa do seu grande nome, porque
aprouve ao SENHOR fazer-vos o seu povo. E,
quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o
SENHOR, deixando de orar por vós; antes, vos
ensinarei o caminho bom e direito. Tão-somente
temei ao SENHOR e servi-o fielmente com todo o
vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas
vos fez. Porém, se perseverardes em fazer o mal,
perecereis, assim vós como o vosso rei.” 1 Samuel
12:20-25.

É um erro fatal pensar que as mensagens de
Sonhos e Visões se aplicam a algum outro e

não a vós mesmos!

“A palavra de Deus é clara, mas muitas vezes há o
erro em aplicá-la a outra pessoa. Há tendência para o
engano próprio e para pensar que seus avisos e
reprovações não se aplicam a mim. “O coração é
enganoso acima de todas as coisas, e desesperada-
mente corrupto! Quem pode conhecê-lo?” Lisonja
própria pode ser construída num zelo e emoção cristã. O
amor próprio e a confiança própria podem dar-nos
certeza que estamos certos quando estamos longe de
satisfazer os requisitos da palavra de Deus.

Diariamente buscar as Escrituras para 
examinar o fundamento de vossa esperança,
para  perseverantemente vencer o egoísmo e

a confiança própria. Olhar para Jesus!

“A Bíblia é plena, clara e explícita; o caráter do
verdadeiro discípulo de Cristo é marcado com exatidão.
Precisamos pesquisar as Escrituras com corações
humildes, tremendo pela palavra de Deus, se não
estaríamos em qualquer caminho enganoso com
relação ao nosso verdadeiro caráter. Deve haver
esforço perseverante para vencer o egoísmo e a
confiança própria. O exame próprio deve ser
completo, para que não haja nenhum perigo de auto-
engano. Um pequeno exame do eu em ocasiões
especiais não é suficiente. [dar pouca instrução

religiosa para o eu não é suficiente]. Diariamente
examinai o fundamento de vossa esperança, e vede se
estais de fato no amor de Cristo.  Tratai
verdadeiramente com vossos próprios corações, pois
não podeis correr nenhum risco aqui. Calculai o custo
de ser um cristão sincero, e então cingi a armadura.
Estudai o modelo; olhai para Jesus, e sede como Ele.
Vossa paz mental, vossa esperança de eterna salvação,
dependem da fidelidade nesta obra. Como cristãos
somos menos profundos no auto-exame do que em
qualquer outra coisa; não é de admirar, então, que
façamos lento avanço em compreender o eu.

Sério e vigoroso esforço deve ser iniciado
para examinar o eu e para vencer o amor

próprio!

“Estou escrevendo estas coisas para vós porque
quero que sejais salvos [do pecado]. Não quero vos
desencorajar, mas insistir convosco para mais sério e
vigoroso esforço. O amor próprio vos incitará a
fazer uma obra superficial de auto-exame; mas não
permitais nenhuma confiança vã iludir-vos para fora da
vida eterna. Não vos estabeleçais sobre os equívocos e
erros dos outros [pensando que sois melhores cristãos
do que algum outro que reivindica ser cristão], mas
entre Deus e vossa própria alma fixai a importante
questão sobre a qual depende o vosso destino eterno.” 5
Testimonies, 332-333.

Os retos de coração serão salvos!
Os ímpios não serão salvos!

“Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas
estabeleça-se o justo; pois tu, ó justo Deus, provas o
coração e a mente.” Salmo 7:9.

O perverso apenas parcialmente, uma vez ou
outra, talvez, pensa em Deus!

“Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma,
o avarento maldiz o SENHOR e blasfema contra ele.
O perverso, na sua soberba, não investiga; que não
há Deus são todas as suas cogitações. São prósperos
os seus caminhos em todo tempo; muito acima e
longe dele estão os teus juízos; quanto aos seus
adversários, ele a todos ridiculariza. Pois diz lá no
seu íntimo: Jamais serei abalado; de geração em
geração, nenhum mal me sobrevirá.” Salmo 10:3-6.
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