
Coração desesperadamente corrupto do homem! (Parte 2)
Por Roy Lemke - EB para o Sábado 24.03.2012.

“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 SEN-
HOR, 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 perverso; quem o
conhecerá? Eu, o SENHOR, esquadrinho o cor-
ação, 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.

Os ímpios (dentro e fora da igreja)
amam atirar suas flechas nos justos!

“Porque eis que os ímpios armam o arco,
põem as flechas na corda, para com elas
atirarem, às ocultas, aos retos de coração.”
Salmo 11:2.

Os ímpios (dentro e fora da igreja)
amam atirar suas palavras más nos

justos!

“A prevaricação do ímpio fala no íntimo do
seu coração; não há temor de Deus perante os
seus olhos.  Porque em seus olhos se lisonjeia,
até que a sua iniqüidade se mostre detestável. 
As palavras da sua boca são malícia e engano;
deixou de entender e de fazer o bem.   Maquina

o mal na sua cama; põe-se em caminho que não
é bom; não aborrece o mal.” Salmo 36:1-4.

Não devemos nos juntar aos maus em
seus pecados, mas devemos sair do meio
deles, e não participar de seus pecados...!

“Um coração perverso se apartará de mim;
não conhecerei o homem mau.” Salmo 101:4.

Uma resposta estudada e meditada 
é o fruto do justo!

“O coração do justo medita o que há de
responder, mas a boca dos ímpios derrama em
abundância coisas más.  Longe está o SENHOR
dos ímpios, mas escutará a oração dos justos.”
Provérbios 15:28-29.

Somente Jesus nos salva na batalha
entre a verdade e o erro, entre Cristo e o

ego!

“O ego remove toda beleza do caráter de Jesus,
tudo o que é lindo em nós. O 'eu' é horrível, o ego é
torpe; o 'eu' não é lindo. Quando o Espírito Santo
me faz descobrir o ego em mim, digo, "Senhor,
quão feia eu sou! Pois quero ser linda como Tu,
Jesus. Jesus, eu Te suplico, remove este ego para
que eu possa ser tão linda como tu!" 

“JB - Sabes que Jones e Waggoner disseram que
o ego é pior do que Satanás.

“De certo, é o próprio Satanás, porque o ego
encontra seu caráter em nós. O ego é a pessoa de
Satanás; é o caráter de Satanás. E isso é o que cria
os conflitos. É o que cria a batalha entre a
verdade e o erro. Às vezes esse conflito ocorre em
nossa pessoa, em nosso coração; eis por que Jesus
disse, "Quando Satanás vier, este povo de Deus
que terá conquistado o ego será capaz de dizer,
'Satanás vem, e ele nada tem em mim. Eu sou
puro; sou como Jesus. E o Pai vê Seu Filho em
mim.'" ... Muito freqüentemente digo em mim
mesma, "Senhor, é bom ser uma parte da igreja.
Como diz o Espírito de Profecia, as paredes não
salvam; as assembléias não salvam. É unicamente
Jesus quem salva," a fim de que o Sol da graça
brilhe sobre nós cada dia.” SV 79:5:18-20.

"Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de DEUS e a fé de JESUS." Apocalipse 14:12.
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Todo defeito de caráter precisa ser 
vencido pela santificação de Cristo 

residindo no interior!

“Estamos vivendo entre os perigos dos últimos
dias, e devemos guardar toda avenida pela qual
Satanás possa se aproximar de nós com suas
tentações. Um engano fatal se apodera dos que têm
tido grande luz e preciosas oportunidades, mas que
não têm andado na luz nem valorizado as oportuni-
dades que Deus lhes tem dado. Trevas vêm sobre
eles; e eles fracassam em fazer de Cristo sua
força, e caem como presa fácil aos ardis do engan-
ador. Um mero assentimento à verdade nunca
salvará a alma da morte. Precisamos ser santifi-
cados pela verdade; todo defeito de caráter deve
ser vencido, ou ele nos vencerá e se tornará um
poder controlador para o mal.

Nenhum caminho é provido para
ninguém para ser salvo num único

pecado! Deus 
requer perfeita harmonia com o céu 

impecável!

“Cultivai seja o que for em vosso caráter que
esteja em harmonia com o caráter de Cristo.
Acariciai aquelas coisas que sejam verdadeiras,
honestas, justas, puras, amáveis, e de boa fama;
mas colocai fora qualquer coisa que seja des-
semelhante de nosso Redentor. O egoísmo é
acariciado a tal ponto que poucos compreendem;
guardai-vos contra ele em todos os tempos e em
todos os lugares. Não vos escuseis em nenhum
erro, Se tendes um traço objetável, que achais
difícil subjugar, não faleis de vossas fraquezas
como algo que os outros tenham que tolerar. Não
acalmeis vossa consciência com o pensamento que
não podeis vencer as peculiaridades que deformam
vosso caráter, nem escuteis a sugestão de Satanás
que essas peculiaridades não são muito graves.
Não há nenhum caminho pelo qual podeis ser
salvos no pecado. Toda alma que ganha a vida
eterna precisa ser como Cristo, “santo, inocente,
imaculado, separado dos pecadores.” [Hebreus
7:26.] Os seguidores de Cristo precisam brilhar
como luzes no meio de uma geração perversa e
fraudulenta.

Deus manda teste após teste para nos
provar e mostrar o mal em nosso

caráter, para que possamos confessar
nossos pecados e 

abandoná-los!

“Alguns buscam controlar seus arredores
(ambientes), pensando que se estivessem em
posições favoráveis, os maus traços em seu caráter
não seriam desenvolvidos. Mas Deus envia nossos
arredores, e Ele nos colocará onde teremos teste
após teste, para nos provar e revelar o que está em
nossos corações. Novamente e novamente seremos
levados a lugares estreitos, para que seja conhecido
se estamos de fato crucificados com Cristo ou
cheios de amor próprio. Como findará esse
processo de teste com cada um de nós? O príncipe
das trevas colocará todo seu poder para reter-nos
em sua possessão; mas temos um poderoso
ajudante.

O amor próprio nos engana e nos torna
tolos para crer que não somos

desesperadamente maus!

“O amor próprio incita a uma muito melhor
opinião do eu do que a palavra de Deus autoriza;
pois “Enganoso é o coração, mais do que todas
as coisas, e perverso; quem o conhecerá?”
[Jeremias 17:9] A palavra de Deus é o padrão que
precisamos todos alcançar. É inseguro consultar
sentimentos ou confiar em nosso próprio coração;
o homem sábio declara, “Aquele que confia em
seu próprio coração é um tolo.” [Provérbios
28:26.]

Permanecer em Cristo diariamente,
fazer todo esforço para avançar, usando
a ajuda divina para auxiliar e fortalecer!
 

“Ser membro da igreja não nos garante o céu.
Precisamos habitar em Cristo, e Seu amor
precisa habitar em nós. Precisamos cada dia
fazer avanços na formação de caráter simétrico.
“Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai
que está no céu.” [Mateus 5:48.] Como Deus é
perfeito em Sua esfera, assim nos é requerido que
sejamos perfeitos na nossa esfera. Há uma grande
obra diante de nós individualmente, para atingir
esse elevado padrão. Nossas realizações serão
justamente de acordo com o esforço que fizer-
mos, nosso caráter exatamente o que escolhermos
fazê-lo; pois através da divina ajuda prometida
para nós, podemos vencer. Jesus “conhece a
nossa estrutura; Ele Se lembra que somos pó.”
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Coração desesperadamente corrupto do homem! (Parte 2)
Por Roy Lemke - EB para o Sábado 24.03.2012.

[Salmo 103:14.] Em piedosa ternura, Ele nos dará a
ajuda e a força que precisarmos.

Extirpai a auto-estima, os escândalos, os
rumores, mas cultivai o amor aos

outros, a mansidão, e a humildade de
coração!

“Diligentemente cultivemos os puros
princípios do evangelho de Cristo, - a religião, não
da auto-estima, mas do amor, da mansidão, e
humildade de coração. Então amaremos nossos
irmãos, e os estimaremos melhores do que nós
mesmos. Nossas mentes não permanecerão do lado
das trevas do caráter deles; não festejaremos os
escândalos e os boatos. Mas “Quanto ao mais,
irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é
honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro,
tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama,
se há alguma virtude, e se há algum louvor,
nisso pensai.” Filipenses 4:8.”Gospel Workers, 445-446.

Aptos Para a Trasladação

“Porque todo o que é nascido de Deus vence o
mundo; e esta é a vitória que vence o mundo: a
nossa fé.” 1 João 5:4.

Jesus nos conduz a confrontar tudo em
nós que se oponha a Deus, para mostrar-
nos o que em nossos corações nos separa

de Jesus. Aqueles que vencem por
sacrificar seus ídolos e atender aos

conselhos que não querem ouvir estão
adaptados para o céu!

“Deus conduz avante Seu povo, passo a passo.
Leva-os a diferentes pontos, destinados a mani-
festar o que está no coração. Alguns resistem em
um ponto, mas caem no seguinte. A cada ponto
mais adiante, o coração é provado um pouco mais
de perto. Se o professo povo de Deus verifica
estar o coração contrário a esta penosa obra,
isto os deve convencer de que têm alguma coisa
a fazer a fim de vencer, uma vez que não
queiram ser vomitados da boca do Senhor.

Disse o anjo: "Deus operará mais e mais rigoro-
samente a fim de experimentar e provar cada um

entre Seu povo." Alguns são prontos em receber
um ponto; mas quando Deus os leva a outro ponto
difícil, recuam diante dele e ficam para trás, pois
acham que isto golpeia diretamente algum ídolo
acariciado. Aí têm eles ensejo de ver o que, em
seu coração, está excluindo a Jesus. Prezam
alguma coisa mais que a verdade, e o coração não
está preparado para receber a Jesus. Os indivíduos
são experimentados e provados por um espaço de
tempo a ver se sacrificarão seus ídolos e darão
ouvidos ao conselho da Testemunha
Verdadeira. ... Os que satisfazem em todos os
pontos e resistem a toda prova, e vencem, seja
qual for o preço, atenderam ao conselho da
Testemunha Verdadeira, e receberão a chuva
serôdia, estando assim aptos para a trasladação. 

Vede o egoísmo, a cobiça, o orgulho e as
más paixões em vossa mente! A verdade

divina inspirada somente nos torna
magnânimos, generosos, e cheios de boas

obras!

“Deus prova Seu povo neste mundo. Este é o
lugar de adaptação para comparecer a Sua
presença. Aqui, neste mundo, nestes últimos dias,
as pessoas mostrarão qual é o poder que atua
em seu coração e lhes controla as ações. Se é o
poder da verdade divina, ele conduzirá a boas
obras. Elevará o recebedor, tornando-o nobre e
generoso, como o seu Senhor divino. Se, porém,
anjos maus controlam o coração, isto se eviden-
ciará de diversos modos. O fruto será egoísmo,
cobiça, orgulho e más paixões.

Muitos falsamente pensam que a
salvação é por profissão de fé ou
conhecimento da verdade, mas a

salvação do pecado requer
arrependimento do pecado!

"Enganoso é o coração, mais do que todas as
coisas, e desesperadamente corrupto." Jer. 17:9.
Aqueles que professam ter uma religião não estão
dispostos a examinarem-se atentamente para ver
se estão na fé; e é um fato terrível que muitos
estejam se apoiando numa falsa esperança. ... Eles
parecem pensar que uma profissão de fé os
salvará. Quando subjugarem os pecados que

"Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de DEUS e a fé de JESUS." Apocalipse 14:12.
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Deus detesta, Jesus entrará, e ceará com eles, e
eles com Ele. Então extrairão força divina de Jesus
e crescerão nEle, sendo capazes de dizer com
santo triunfo: "Graças a Deus, que nos dá a
vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus
Cristo." I Cor. 15:57. Testimonies, vol. 1, págs. 187 e 188.

A cada passo na vida o mal de nossos
corações desesperadamente ímpios é

revelado, 
a fim de nos prontificar a arrepender-

nos!

“O terceiro anjo está conduzindo um povo para
o alto, passo a passo, cada vez mais alto. Eles serão
provados a cada passo. Testimonies, vol. 1, pág. 190.”
Exaltai-o, 375.

Satanás está criando circunstâncias para
tentar Israel a desobedecer a Deus!

“Os homens não conhecem seu próprio coração;
pois "enganoso é o coração, mais do que todas as
coisas, e perverso". Jer. 17:9. Mas Deus compre-
ende as tendências da natureza depravada do hom-
em. Naquele tempo, como agora, Satanás estava
vigilante para acarretar condições favoráveis à
rebelião, a fim de que o povo de Israel se tornasse
tão aborrecível a Deus como foram os cananeus. O
adversário das almas está sempre alerta para abrir
canais à torrente livre de males sobre nós; pois
deseja que sejamos arruinados e condenados diante
de Deus.” Patriarcas e Profetas, 688.

O dever de guardar os mandamentos de
Deus não pode ser obtido por alcançar o
mais elevado padrão humano de caráter
porque o padrão mais elevado do homem

é desesperadamente mau!

“Os mandamentos de Deus abrangem muito e
são de vasto alcance; em poucas palavras desdo-
bram todo o dever do homem. "Amarás, pois, ao
Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda
a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de
todas as tuas forças. ... Amarás o teu próximo
como a ti mesmo." Marcos 12:30 e 31. Nessas palavras
se compreendem o comprimento e a largura, a
profundidade e a altura da lei de Deus; pois declara
Paulo: "O cumprimento da lei é o amor." Rom.

13:10. A única definição de pecado, encontrada na
Bíblia, é: "O pecado é a transgressão da lei." I

João 3:4. A Palavra de Deus declara: "Todos peca-

ram e destituídos estão da glória de Deus." Rom.

3:23. "Não há quem faça o bem, não há nem um
só." Rom. 3:12. Muitos se enganam acerca do estado
de seu coração. Não entendem que o coração
natural é enganoso mais que todas as coisas, e
perverso. Envolvem-se em sua própria justiça, e
satisfazem-se com alcançar sua própria norma
humana de caráter; mas quão fatalmente fra-
cassam quando não alcançam a norma divina, e
por si mesmos não podem satisfazer as reivindi-
cações de Deus!

Porque todos sobre a terra são
desesperadamente maus, é somente por
olhar a Jesus como o padrão divino para

estar em harmonia com o céu!

“Podemos medir-nos por nós mesmos, podemos
comparar-nos uns aos outros, podemos dizer que
procedemos tão bem como Fulano ou Sicrano, mas
a pergunta para a qual o juízo exigirá resposta é:
Satisfazemos as reivindicações dos altos Céus?
Alcançamos o padrão divino? Está nosso cora-
ção em harmonia com o Deus do Céu?

Nenhum cristão ou não cristão tem força
para fazer nada bom;  tudo é sem

esperança sem Jesus reinar no coração
para nos dar arrependimento e

santificação!

“Toda a família humana transgrediu a lei de
Deus, e como transgressor da lei, o homem está
desesperançadamente arruinado, pois ele é
inimigo de Deus, sem forças para fazer qualquer
coisa boa. "A inclinação da carne é inimizade
contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus,
nem, em verdade, o pode ser." Rom. 8:7. Olhan-
do ao espelho moral - a santa lei de Deus - o
homem se vê como pecador, e convence-se de seu
estado mau, sua condenação sem esperança, sob a
justa penalidade da lei. Mas não foi ele abando-
nado ao estado de miséria sem esperança, no qual o
pecado o mergulhou; pois foi para salvar da ruína o
transgressor que Aquele que era igual a Deus
ofereceu Sua vida em holocausto no Calvário.
"Deus amou o mundo de tal maneira que deu o
Seu Filho unigênito, para que todo aquele que
nEle crê não pereça, mas tenha a vida eterna."
João 3:16.” 1 Mensagens Escolhidas, 320, 321.
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