
1POR9915T • Portuguese • The Faith

http://www.transology.info/tracts/por9915t.htm

Santidade Ao Senhor

A Fe

Por Rev. George Leon Pike Sr.

Esta mensagem é publicada para distribuicao gratuita. Para receber mais cópias, escreva para o endereco 
abaixo, informando a quantidade necessária de folhetos.

Published By

Grace Temple
PO Box 511

Monroe, GA 30655-0511 USA
Web: www.GraceTempleOnline.org

Email: info@GraceTempleOnline.org

POR9915T • Portuguese • The Faith



2POR9915T • Portuguese • The Faith

A Fe
Primeiramente, gostaria de perguntar ao lietor: Você é Crisão? Ser cristão quer dizer ser semelhante a Cristo. Será que você faz na 

sua vida, as mesmas coisas que Cristo fez na dÉle? Éle andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo.
Qual é o seu objetivo ou motivo de vida? É muito importante que seu motivo esteja correto porque, senão, o que você está fazendo é 

errado, mesmo que paraça justo. Será o seu objetivo ter uma casa? Talvez um automóvel e dinheiro no banco? Meu amigo, isto é falta de 
visão. Mesmo sendo você o mais rico, o mais poderoso, o homem mais famoso do mundo, seria apenas vaidade e tristeza do espírito. O 
Rei Salomão, da Bíblia, tinha todas estas coisas e as considerava vaidades.

O único e eterno tesouro é viver em comunhão com Deus. Ser deucado aos limites da perfeição e em todas as coisas da vida, não é 
nada; porque tudo aqui deste mundo será destruido brevememte e ninguém vai se lumbrar de coisa alguma.

Quando se fala em preparação para o futuro, onde está o futuro? Não está com Deus? Ele tem o coração dorei nas mãos e o inclina 
consoante sua vontade, como rios dágua; nos diz a Bíblia. Éle cria o bem e o mal e vemos o Seu estilo em ambos; nos diz a Escritura.

Sem Deus não há futuro nem para este mundo nem para o próximo. Tive oportunidade de falar com certo pastor a repeito do seu 
futuro.

Éle planejava trabalhar na causa de Deus assim que terminasse de pagar sua casa. Porém quando fêz o último pagamento, um de seus 
filhos morreu afogado na lagoa perto de casa. Seria melhor se êle tivesse entregue a vida loge no princípio.

Uma noite um homem assistia nosso culto e durante a chamada do Espírito Santo para o arrependimento, foi dada a êle a chance de 
aceitar a salvação, mas êle recusou. No dia seguinte, ao meio dia pude ver na casa funerária a face dêle morta num caixão. A morte chegou 
logo depois que êle rejeitou a Deus. Éle não estava preparado para o futuro.

Num outro culto fiz o apêlo para dois homens e ambos rejeitaram. Em pouco tempo ambos morreram. Muitos outros casos se pas-
saram no meu ministério, provando que não há futuro sem deus.

Os ímpios não têm paz, a Bíblia nos diz. O som dos horrores esta sempre nos ouvidos dos ricos, sem parar. Ser sempre importunado 
com medo de perder os amados, doenças, loucuras e calamidades, não é vida boa. Lutar e tentar evitar a falência ou a perda de nossos 
bens, que conseguimos com esforço e, ao mesmo tempo, maltratar nosso próximo com a fraude e negócios desonestos, não é vida. Uma 
vida religiosa hipócrita, enganando-nos a nós mesmos diáriamente por raciocínio intelectual, fingindo uma fé e esperança que não existe 
em nosso coração, será esta então a vida real?

O objetivo donosso trabalho deveria ser verdadeiro e deveria ser conciencioso, sentindo sempre nossa responsabilidade peol nosso 
irmão. Somos dependentes uns dos outros para ajuda mútua. Este foi o plano de Deus. Pois somos guardas do nosso irmão.

Caim matou Abel e não quiz ser responsável por seu irmão, devido ao seu egoismo. Deus reconpensa cada um pelos seus atos Aquêle 
que ajunta requezas, não decentemente, no meio de seus dias as deixará, e no seu fim será um insensato.

Não considere apenas as lindas casas, vestimentas e automóveis que você vê com outros. Nem o prestigio, a fama e a posição na vida, 
mas considere os hospitais, hospícios, sanatórios, as notícias diárias nos jornais, e todas as calamidades da vida; como gritos agudos das 
sirenes nas cidades que se ouvem com frequencia. Estas coisas terriveis, juntamente com frustrações e medo, me faz perceber que há 
mais alguma coisa na vida. Há um plano superior de vida, numa atmosfere de alegria, paz e justiça. Pode-se encontrar esta atmosfera 
servindo a Deus.

A mesma voz amável que tem chamado através dos séculos ainda chama por mim e por você. É a voz de Deus, por intermédio ods 
ministros e dilhos de Deus, implorando ao povo desde os primórdios do mundo.

A voz de Cristo se exaltou nas gerações passadas. Foi assim no dia de Noé, antes do dilúvio. E no tempo de Cristo antes das calami-
dades em Jerusalem. Falou para os homens nos planaltos, procurando refúgio das tempestades da vida, nas conquistas venturosas nos 
tempos da História. Do passado vem ecos suaves nas palavras do solitário Homem Galileu, que sofreu por nós. Hoje, a mesma voz con-
tinua pedindo, especialmente a um mundo de docialismo. Uma pergunta, amigo: “Porque não atende ao apêlo para o arrependimento, 
deixando esta vida mundana?” “Não ambiciones grandes coisas, mas acomode-se às humilidades”.

Cristo disse que esta presente geração será obstinada, orgulhosa, atrevida e mais amante de si mesma do que amante a Deus. Paulo 
disse que “Este é o povo para quem já tem chegado o fim do mundo”. Muitos dentre vocês, já tem queimado a própria consciência com 
ferro quente, sem perceber, entregando-se Satanaz, fazendo toda sorte de mal.

Já que tudo será destruido e o mundo queimado, Pedro perguntou: “Que pessoas nos convem ser em atos santos de conduta, aguar-
dando e preparando-nos para a vinda do dia do Senhor”.

Este mesmo Pedro, a quem foi entregue a chave do Reino ficou em pé no dia do Pentecoste quando a igreja foi edificada e abriu as 
portas para todas as gerações. Três mil entraram imediatamente.

Dos três e meio bilhões de habitantes da terra hoje, quantos vão atender as palavras desse grande líder da simplicidade, enquanto a 
voz de Cristo ecoar através dos seus lábios para todas as gerações?

O apelo é para o arrependimento e batismo em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebimento do Dom do Espírito 
Santo, porque a promessa é para você e seus filhos, e todos quantos Deus, Nosso Senhor, chamar. Você está entre os escolhidos?

A Bíblia diz que este povo percevera todos os dias na doutrina dos apóstolos. Lembre-se que não há outro caminho.
Pela graça somos salvos, por meio da fé, não vem de obras paraque ninguém se glorifque, mas por dádiva de Deus. Éles ouviram a 

Palavra quando Pedro pregava; creram na Palavra, e a fé que vem com a audição da Palavra, foi manifestada nas suas vidas pela obediência 
à mensagem de Pedro. Receberam imediatamente o batismo do Espírito Santo; o Espírito de Deus de vida eterna; a salvação e o poder da 
resurreição. A promessa de Deus para Abraão concretizou-se no Pentecoste, quando Pedro disse: “Esta é a promessa para todos a quem 
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o Senhor, Nosso Deus, chamará”.
Em II Pedro 1:10, encontro estas palavras: “Fazei o máximo para assegurar vossa chamada e escolha”. Como podemos saber com 

certeza que somosincluidos na presciência de Deus? I Pedro 1:2, diz que somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação 
do Espírito, para a obediênciae aspersão pelo sangue de Jesus Cristo.

Deus nos deu tudo o que diz respito à vida e piedade e nós chamou para sua glória e virtude, pelas quais, Éle nos tem dadograndes e 
preciosas promessas, paraque por elasnos tornemos integrantes da natureza divina, tendo escapado à corrupção que pela concupiscência 
assola o mundo.

No versículo cinco, nos diz que, neste mundo toda a diligência deve ser feita a fim de acrescentarmos à nossa fé, vitude; à virtude, 
ciência; à ciência, temperança; à temperança, paciência; à paciência, piedade; à piedade, amor fraternal; ao amor fraternal, caridade. Se em 
você estascoisas sobejarem, não será deixado ocioso ou infrutífero. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo delonge, 
tendo-se esquecido quecido da purificação dos seus pecados antigos.

A caridade é sofredora, é benigna, não invejosa e nem leviana, não se comporta com soberba nem indecência e não busca os seus 
interesses, não seirrita, não suspeita mal, não se jubila com injustiça, mas folga com a verdade tudo sofre, tudo cré, tudo espra, tudo suporta.

Jesus disse que conheceremos um crente pelos frutos que êle produzir. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque 
amamos or irmãos. Deus é amor. Quem é fiel ao amor, é fiel a Deus.

O fruto do espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há 
lei. Estas coisas são provas de que você é escolhido e chamado, se possuir estas coisas boas.

Você sabia que os injustos não herdarão o Reino de Deus? Não se iluda: nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os 
efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os usurpadores, herdarão 
o Reino de Deus. Paulo nos disse para não defraudarmos uns aos outros.

Pregua a Palavra. Faça-o urgentemente, em época favorável ou dificultosa; repreenda, advirta, exorte com toda longanimidade e 
doutrina. Pois haverá tempo em que não darão ouvidos ao ensino salutar, mas consoante seus próprios desejos acumularão para si in-
strutores para lhes fazerem cócegas nos ouvidos; e desviarão os ouvidos da Verdade e se voltarão para as fábulas.

Se alguém ensina outra doutrina que não a piedosa, é soberbo e nada sabe, divagando sobre questões das quais nascem contendas 
e suspeitas malígnas. Não há quem faça bem, não há um só. Como ovelhas, andamos desgarrados, e cada um se volta para seu próprio 
caminho; e o Senhor fez cair sobre Éle a iniquidade de todos nós. Éle foi pisado pela nossa iniquidade; o castigo que nos traz a paz caiu 
sobre Éle. Estou falando da fé que um dia foi dada aos santos. Creia no Senhor Jesus Cristo hoje e seja salvo. Que Deus o abençoe, é a 
minha oração.
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