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Introdução
Neste momento mesmo, você tem em suas mãos um relato exclusivo, proveniente do efetivo ministério do
irmão George L. Pike, que claramente apaga qualquer dúvida quanto ao mistério da fé, o qual tem confundido
grandes líderes religiosos por muitos séculos.
Dentro destas páginas, o leitor de coração sincero descobrirá, seguramente, a chave para uma fé firme, aprendendo a diferenciar entre acreditar e realmente ter fé em Deus.
Você deve buscar cuidadosamente uma verdadeira e integral compreensão destas verdades básicas do Cristianismo, nosso Senhor recompensará amplamente seus esforços sinceros com Suas revelações espirituais interiores,
que são abundantemente dadas ao ouvido espiritual.
Convidamos você à vastidão da genuína fé, como o irmão Pike expõe clara e distintamente, referindo-se à sua
totalidade, até descortinarmos novos horizontes em nossa jornada cristã que ainda não foram penetrados. Pelo
que sabemos, não há outro tratado sobre este assunto que venha a revelar estas chaves positivas da fé do modo
magnífico em que são reveladas nestes escritos.
Realmente, muitos ministros e membros leigos de todo o mundo já foram sacudidos com este escritor internacionalmente aclamado, que proclamou sem egoísmo “A Revelação de Jesus Cristo”, tendo não apenas pregado
a fé de Jesus Cristo, mas também vivido esta fé diariamente, mostrando Deus a todo momento, com uma vida
vencedora, resultando de anos de condicionamento em direção a uma firme confiança em Deus.
Confiamos que Deus abrirá seu coração em toda sinceridade, com Suas preciosas Chaves Para Ter Fé, até que
sua taça transborde de fé, livre de toda culpa e totalmente imune aos ferozes dardos da influência satânica, até que
nos unamos todos na fé em Cristo Jesus.
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Chaves Para Ter Fé
Jesus disse tantas coisas e sua vida foi fascinante. Para muitas pessoas, Jesus é algo do passado, e o que foi
feito está feito, e eles pensam “Bem, é grandioso, você sabe, pelo que foi”, mas mesmo nos dias em que vivemos,
Sua vida é tão fascinante; ler as Escrituras sobre Jesus, e ler o que Ele disse. Jesus disse tantas coisas maravilhosas.
Lê-las é tão excitante e tão profundo. Apenas as palavras que Ele disse estão vivas; coisas tão grandes e poderosas até para o dia de hoje e para o futuro para onde olhamos. As pessoas que nunca vieram a estes domínios não
sabem do que falo. Jesus disse coisas como “Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará na escuridão,
mas terá a luz da vida”. Que emocionante! Que profundo! Que assombrosas são estas palavras! “Minha doutrina
não é Minha mas Daquele que Me mandou. Se qualquer homem fizer Sua vontade, ele saberá se a doutrina é de
Deus ou se falo por Mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca sua própria glória, mas aquele que procura
a glória Daquele que o mandou, este homem é sincero e não há maldade nele”.
Jesus disse “Ainda por pouco tempo estarei convosco, e então irei para Aquele que Me mandou. Vós me procurareis e não Me encontrareis, e lá onde estou não podeis ir. Vós sois de baixo, Eu sou de cima. Vós sois deste
mundo. Eu não sou deste mundo”. Você pode imaginar isto? E se eu olhasse para vocês e dissesse “Ei, gente! Eu
não sou deste mundo”. Alguém diria “Sim, lá vai você tentando ser como Jesus”. Isso não é maravilhosos? Glória
ao Senhor.
Ser como Jesus; você diz “Irmão Pike, você não pode dizer isto”. Jesus disse isto. “Mas você não pode dizer
isto porque Ele disse aos outros -- Vós sois de baixo”. Veja, é verdade. Ele pôde dizer isto a eles, mas você sabe
o que Ele disse a mim? Paulo disse “Você não é deste mundo. Você não é de baixo; você é de cima”. Aqueles que
nasceram do Espírito são Espírito. Estão naquelas regiões espirituais do céu. E Ele disse “Eu não sou deste mundo”.
Assim Ele disse a mim “Você não é deste mundo, irmão Pike”.
Isto não é maravilhoso, ser como Jesus? É por isso que Suas palavras são tão emocionantes. São tão emocionantes e tão grandes porque Ele disse que se você souber que a doutrina é de Deus, se você entender isto, então
você verá estas coisas maravilhosas: que como Ele é, assim sou eu Nele. E esta é a maravilha, de glória a glória,
de bênção a bênção, de emoção a emoção; nós vamos direto a estas coisas maravilhosas que Deus está fazendo.
Isto emociona minha alma além das palavras.
Então Jesus disse todas estas coisas. Ele disse “Verdadeiramente Eu vos digo: quem cometer um pecado é
escravo do pecado”. Alguém diz “não posso deixar de pecar, irmão Pike. Quando você diz que aquele que nasceu
de Deus não peca, não compreendo, porque todo mundo peca”. Mas Jesus disse “Quem cometer um pecado é
escravo do pecado”. Agora, se eu dissesse a você “Levante a mão se você comete pecado”, você levantaria a mão?
Se você o fizesse, então eu diria a você “Então vós sois escravo do pecado”. Eu não sou escravo do pecado. Você
ama o Senhor? Eu disse que não sou escravo do pecado. Aleluia! Glória a Deus! Eu não pertenço ao demônio.
Ele não é meu mestre. Não estou ligado às coisas do mundo e aos pecados do mundo. Assim, quem comete um
pecado é escravo do pecado.
Jesus disse todas estas coisas maravilhosas. Acredito que porque Ele disse isto, Ele estava tentando contarme algo. Eles não O reconheceram. Eles disseram coisas como “Vós expulsais demônios através do príncipe dos
demônios, Belzebu”. Ele disse “Não, não faço isto. Vós sois de seu pai, o demônio. Eu não sou do demônio”, ele
disse, “mas vós sois de seu pai o demônio, e o desejo de vosso pai vós realizareis, e fareis o que vosso pai desejou.
Ele era um assassino desde o princípio e não morava na verdade. Ele nunca morou na verdade”.
As pessoas que não têm Deus não moram na verdade. Você sabia que a maior parte das pessoas que negociam
mentem e enganam? Conversei com um homem há pouco tempo. Ele é uma figura de projeção nos negócios, e
eu percebi que ele não era honesto, embora parecesse ser, e então ele me confessou “Bem, eu minto”. Você pode
imaginar? Veja, Jesus disse que aquele homem nunca morou na verdade. Ele era um assassino desde o começo e
não morava na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala uma verdade, ele fala por si mesmo, pois ele
é um mentiroso e o pai da mentira. Jesus disse “Agora, porque vos digo a verdade, não Me acreditais. Não tenho
maldade, mas honro Meu Pai e vós Me desonrais”.
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Quero ir ao lívro do Gênesis. Estas são algumas das coisas que Jesus disse quando Ele veio. É dito no segundo
capítulo, primeiro versículo “Assim o céu e a terra foram feitos, e todos os moradores deles. E no sétimo dia Deus
terminou seu trabalho; e descansou no sétimo dia de todo o trabalho que tinha feito”.
No segundo capítulo do Gênesis se diz “E o Senhor Deus causou um profundo sono a Adão e ele dormiu; e
Ele tomou uma de suas costelas e fechou sua carne; e da costela, que o Senhor Deus tinha tirado do homem, fez
uma mulher, e a levou ao homem. E Adão disse “Esta é agora osso de meus ossos e carne de minha carne: ela será
chamada Mulher, porque foi tirada do homen. Portanto um homem deixará seu pai e sua mãe e será dado a sua
mulher; e eles serão uma só carne”. E eles estavam ambos nus, o homem e sua esposa, e não se envergonhavam”.
Ele diz aqui que Ele terminou Seu trabalho. Ele abençoou o sétimo dia. Isto terminou Seu trabalho, mas durante o tempo de Seu trabalho, Ele segue dizendo que Ele fez a esposa do homem. O terceiro capítulo diz “Agora
a serpente era mais sutil que qualquer animal que o Senhor Deus tinha feito. E a serpente disse à mulher “Sim,
Deus disse - Não comereis de toda árvore do jardim?” E a mulher disse à serpente “Podemos comer os frutos das
árvores do jardim, mas da fruta da árvore que está no meio do jardim, Deus disse -- Não deveis comer, nem tocála, senão morrereis”. E a serpente disse à mulher “Vós certamente não morrereis, pois Deus sabe que no dia em
que a comerdes, vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal”. E quando a
mulher viu que a árvore era boa para alimento, e que era agradável aos olhos, e que tornava uma pessoa sábia, ela
pegou a fruta e a comeu, e a deu também a seu marido, e ele a comeu. E os olhos de ambos foram abertos, e viram
que estavam nus; e se colocaram folhas de figueira como aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus caminhando
no jardim na hora fresca do dia. E Adão e sua esposa se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores
do jardim. E o Senhor Deus chamou a Adão e disse a ele “Onde estais?” E ele disse “Ouvi Vossa voz no jardim e
fiquei temeroso, porque eu estava nu, e me escondi”. E Ele disse “Quem vos contou que estáveis nu? Comeste da
árvore, de onde ordenei que não deveríeis comer?” E o homem disse “A mulher que destes para estar comigo, ela
deu-me da árvore, e eu comi”. E o Senhor Deus disse à mulher “O que é isto que fizeste?” E a mulher disse “A
serpente me enganou, e eu comi”. E o Senhor Deus disse à serpente “Porque fizeste isto, estais amaldiçoada mais
que todo gado e toda fera; sobre vosso ventre vos arrastareis e pó comereis todos os dias de vossa vida, e porei
inimizade entre vós e a mulher, e entre vossa semente e a semente dela; ela ofenderá vossa cabeça e vós ofendereis seu calcanhar”. Para a mulher Ele disse “Multiplicarei grandemente vosso sofrimento e vossa concepção;
em sofrimento dareis à luz; e vosso desejo deve ser o de vosso marido, e ele governará sobre vós”. E para Adão
Ele disse “Porque destes ouvido a vossa esposa, e comestes da árvore, da qual vos ordenei dizendo - Não deveis
comer dela - amaldiçoado é o solo por vossa culpa; em sofrimento devereis comer dele todos os dias de vossa vida;
espinheiros também e cardos ele dará a vós; e vós comereis a erva do campo; com o suor de vossa face comereis
o pão, até voltardes ao solo; pois do pó viestes: pois sois pó e ao pó voltareis”. E Adão chamou sua esposa Eve;
porque ela era a mãe de tudo que vivia. A Adão também e sua esposa o Senhor Deus fez vestimentas de peles, e os
vestiu. E o Senhor Deus disse “Observem, o homem tornou-se um de nós, para conhecer o bem e o mal: e agora
deve estender sua mão e tomar também da árvore da vida, e comer, e viver para sempre”. Portanto o Senhor Deus
mandou-o do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual ele foi tirado. Assim Ele levou o homem e colocou
a leste do jardim do Éden Querubins, e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Deus
colocou ali uma espada flamejante com o Querubim para proteger o caminho da vida.
O capítulo quatro diz “E Adão conheceu Eva sua esposa; e ela concebeu e deu à luz Caim, e disse - Eu tive
um homem do Senhor. E ela novamente deu à luz seu irmão Abel. E Abel foi um guardador de ovelhas, mas Caim
era um lavrador da terra. E com o tempo veio a ocorrer que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor.
E Abel também trouxe os primogênitos de seu rebanho. E o Senhor aceitou a Abel e sua oferta. Mas a Caim e sua
oferta Ele não aceitou. E Caim ficou muito irado, e seu semblante anuviou-se. E o Senhor disse a Caim “Por que
estais irado? E por que vosso semblante anuviou- se? Se fazeis bem, não sereis aceito? E se não fazeis bem, o
pecado espera à porta”. E Caim conversou com Abel, seu irmão; e veio a ocorrer, quando estavam no campo, que
Caim levantou-se contra seu irmão Abel, e o matou. E o Senhor disse a Caim “Onde está seu irmão Abel?” E ele
disse “Não sei. Sou eu o guardião de meu irmão?” E Deus disse “O que fizestes? A voz do sangue de vosso irmão
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gritou a mim do chão. E agora és amaldiçoado da terra, a qual abriu sua boca para receber o sangue de vosso irmão
derramado por vossa mão; quando lavrardes a terra ela não vos dará de agora em diante sua força: um fugitivo
e um errante sereis no mundo”. E Caim disse ao Senhor “Minha punição é maior do que posso suportar. Veja,
vós me expulsaste desde hoje da face da terra: e de vossa face devo esconder-me: e serei um fugitivo e errante
no mundo, e virá a ocorrer que cada um que me encontrar me matará”. E o Senhor disse a ele “Portanto aquele
que matar Caim terá a vingança sobre ele sete vezes”. E o Senhor fez uma marca sobre Caim, para que os que o
encontrassem não o matassem. E Caim saiu da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, a leste do Éden.
E Caim conheceu sua esposa, e ela concebeu e deu à luz Enoque: e ele construiu uma cidade, e chamou a cidade
com o nome de seu filho Enoque”.
Bem, este é um padaço da Escritura. Quero comentar apenas uma pequena parte disto. Muitas coisas são ditas sobre Caim e Abel. Muitas coisas são ditas sobre a semente da serpente, sobre o que a semente da serpente é
realmente, e temos alguns ensinamentos aqui sobre isto. Muitas coisas são ditas pró e contra, e há muita disputa a
esse respeito. E se eu somar o que eu disser, então, é claro, isto será outra coisa a mais para mais disputas, porque
as pessoas, muitas vezes, não buscam realmente encontrar a verdade. Elas apenas aprendem o bastante para discutir, e muitas pessoas têm mentes degeneradas, e procuram certas coisas das Escrituras para degenerar a mente de
outras pessoas e causar muitos problemas. Mas as Escrituras são limpas, são santas, e nós somos limpos, e somos
santos. Somos ordenados a não mencionar aquelas coisas feitas em segredo quanto a qualquer coisa degenerada
que possa contaminar a vida ou a mente de uma pessoa, porque se você rouba as virtudes de uma pessoa, então
você será levado à corte suprema de Deus por causa disso. Isto é um grande crime contra uma pessoa.
Então isto é o que a serpente fez. Ela roubou as virtudes de uma mulher limpa, divina, correta. Esta mulher, ao
que se sabe, era uma pessoa muito virtuosa, mas a serpente contaminou sua mente e fez com que ela abandonasse
sua firmeza em Deus, abandonasse sua confiança em Deus, e contaminou sua mente de tal modo que ela também
contaminou a mente de seu marido, quando foi a ele, dando-lhe a fruta proibida, que Deus os proibiu de comer.
Desse modo o pecado veio ao mundo. Perguntamos: onde o pecado entra no mundo? Como o pecado entra no
mundo? A Bíblia diz que o pecado está no mundo por causa do desejo. Assim o pecado está no mundo porque
Eva desejou o fruto da árvore, e Satã encontrou uma entrada no mundo; isto é, Satã não tinha nenhuma maneira
de entrar no mundo. Ele não tinha como fazer qualquer coisa na vida do homem. A morte não tinha poder sobre o
homem, mas a alma que peca morrerá, e se o pecado está no mundo devido ao desejo, então a morte veio para a
vida do homem. É por isso que a Bíblia diz que a morte veio pelo homem. Pela fraqueza de Eva a morte entrou.
A morte entrou através do desejo, e quando o desejo veio, ele trouxe o pecado, e quando o pecado terminou, ele
trouxe a morte. Assim hoje, existe a morte no mundo. A morte governa a humanidade. A morte está no mundo hoje
porque o homem permitiu que ela viesse ao mundo.
A morte é o resultado de ter uma mente carnal, e o homem não foi feito para ter uma mente carnal. Ele foi feito
para ter coisas carnais, mas não para ter uma mente carnal. Deus fez as árvores. Ele fez o homem do pó. Ele fez
todas as coisas belas que estavam no jardim e deu-as à humanidade, mas Deus nunca quis que o homem tivesse
uma mente carnal. Ele quis que o homem tivesse uma mente espiritual, para se comunicar com Deus, porque Deus
é um Espírito. Portanto, Deus, que é Espírito, criou todas estas coisas e fez o homem e pôs o homem sobre todas
estas coisas, e então disse ao homem manter sua mente nas coisas celestiais.
Portanto, encontramos aqui que Satã entra no mundo do homem. É a primeira vez que entra no mundo do
homem. Foi aqui que ele entrou. Esta foi a porta aberta, e ele entrou no mundo do homem, e no momento em que
ele entrou a maldição veio. Deus começou a amaldiçoar a humanidade. Não foi que Deus amaldiçoasse a humanidade ou que Deus quisesse amaldiçoar a humanidade, mas Deus tinha que amaldiçoar o mal, e então o homem
tomando a maldição se tornou contaminado e ficou sob a maldição. Ele tem estado sob a maldição desde então.
Hoje, estamos ainda sob a maldição. Todo mundo está sob a maldição, a menos que chamemos o nome de Jesus
e nasçamos novamente. A mulher não está sob a maldição de dar à luz em dor e sofrimento. Ela não está mais
sob a maldição. Ela pode usar sua fé e passar por estas coisas como se dizia da mulher no Egito, que dava à luz
rapidamente. Não havia problemas.
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Veja, um homem não está sob a maldição de ter de trabalhar entre espinheiros e cardos e o suor de seu rosto.
Ele pode crer em Deus e Deus lhe suprirá todas as suas necessidades de acordo com as riquezas em glória. A Bíblia
diz “Amaldiçoado é aquele enforcado na árvore”, e Jesus foi pendurado a uma árvore por nós. A maldição veio
como resultado da árvore: a árvore do conhecimento. Deus tinha de destruir a árvore do conhecimento para encerrar a maldição, assim Ele fez isto pela árvore. Quando Judas saiu e enforcou-se, isto indicou o fim da serpente.
O Senhor Jesus pendurado em uma árvore indicou o fim da coisa. Ele se fez semelhante à serpente, isto é,
semelhante ao caído. Ele veio na imagem de um homem, e o homem estava nos domínios da serpente. Portanto,
Ele veio naquela imagem, e quando o Senhor foi ao Calvário, Ele pôs fim ao pecado, e destruiu a maldição para
todos que acreditam. Deus disse “No dia em que comerdes disso, morrereis”.
Mas estamos vivendo num novo dia. Um novo dia surgiu. Um dia dourado surgiu no velho Getsêmani, disse o
compositor. Portanto, estamos vivendo num novo tempo. Estamos vivendo num novo dia, e temos um maravilhoso
futuro no Senhor Jesus. Não há futuro para o mundo. Pessoas que dizem que eu tenho futuro no mundo, e que
estou estudando para conseguir um diploma e ter um futuro no mundo, estas pessoas são ingênuas. Veja, não há
futuro no mundo. Tudo que posso fazer no mundo, todo dinheiro que posso ganhar, todo conhecimento que posso
obter, me levará a um lugar. Grandes homens, homens pobres, ricos e pobres, são levados a um buraco e então a
terra é jogada sobre seus rostos. Este é o fim do homem. Às vezes, quando andamos de carro pelo cemitério com
as crianças, volto-me e olho e digo “Eis o fim de toda carne. Vocês vêem? Este é o fim do pobre, este é o fim do
rico, este é o fim das celebridades. Este é o fim dos presidentes. Este é o fim de todos os grandes homens e todas
as pessoas pobres do mundo. Este é o fim de toda carne, bem aqui”. Veja, tudo que podemos ser ou fazer nos leva
à morte, porque a morte está no mundo. O pecado está no mundo. Quando você peca, você é escravo do pecado,
e se você pecar, você morrerá. A Bíblia diz “A alma que peca certamente morrerá”, mas não temos de pecar. Não
temos de pecar! Já falei a vocês em outras vezes sobre fé e salvação pela fé, e expliquei a diferença entre acreditar
e ter fé. Eu posso acreditar, mas isto não significa que tenho fé. Veja, posso acreditar. Preciso acreditar só para
viver. Preciso acreditar que posso levantar-me. Preciso acreditar que posso sentar-me. Preciso acreditar que posso
falar. Veja, preciso acreditar que posso pegar do meu prato e alimentar minha boca. Preciso acreditar nisso. Preciso
acreditar que aquilo é uma árvore. Preciso acreditar que aquilo é um rio. Preciso acreditar porque você tem de
acreditar, mas isto não significa que você tem fé. Veja, o segredo da fé é diferenciar entre acreditar e fé. A diferença
é que você acredita aqui em sua cabeça, do contato de seus sentidos humanos, de ver e cheirar e provar e sentir você
acredita. A diferença entre acreditar e fé é que a fé está no coração. A fé não é resultado de ver e ouvir, perceber
pelos sentidos. Isto não é a fé. Fé é o resultado da ligação com Deus. Você tem de fazer aquela ligação com Deus.
Você diz “Mas, irmão Pike, eu ouço”. Mas a Bíblia diz “Tendo ouvidos para ouvir, você não ouve”. Significa que
não é o ouvir das coisas naturais. Há algo espiritual que vem à igreja onde se tem um ouvido espiritual para ouvir,
um olho espiritual para ver, e a fé dos crentes é o resultado de seu contato com Deus. Meu acreditar é o resultado
de minha mente natural consciente fazendo contato com o mundo. Isto é acreditar. Isto é o que vocês chamam de
fé. Minha fé, minha verdadeira e genuína fé, vem dos olhos de minha compreensão sendo iluminada, e de ter um
ouvido para ouvir. A Bíblia diz “A fé vem por ouvir, e ouvir pela Palavra de Deus”.
Você pode ouvir a Palavra de Deus como uma expressão oral natural, mas isto não significa que você tem fé.
Quando você ouve o que o Espírito está dizendo para a igreja de acordo com a Palavra do Espírito, e não é o ministro que fala, mas você ouve Deus falando, pois a Bíblia diz que não é ele falando, mas Deus falando, então vem
a fé. Isto sacode o coração. Isto faz um contato com o coração. Como Jesus quando estava ao lado do túmulo de
Lázaro, Ele disse “Pai, sei que Me ouvistes e sei que Me ouvis sempre, mas digo isto para que eles saibam que não
é de Mim mesmo, mas do Pai Celestial”, este é o contato com aquele mundo glorioso. Então Ele disse “Lázaro,
saia”. Posso dizer que sei que Deus sempre me ouve? A Bíblia diz “Os ouvidos de Deus estão sempre atentos ao
choro do justo”. Posso dizer então que sou justo? A Bíblia diz “E estes que nasceram de Deus são justos assim
como Ele é justo”. Portanto posso dizer que nasci de Deus? Eu nasci de Deus, eu tive esta experiência. Assim Deus
me aperfeiçoou através de Seu amor. Ele aperfeiçoou para sempre aqueles que são santificados, o que significa
tornados perfeitos para sempre, e Ele os tem santificado totalmente oferecendo o corpo de Jesus Cristo no Calvário.
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Portanto, aperfeiçoou para sempre o crente. Ele santificou para sempre o crente. Embora o pecado esteja no mundo,
não tenho nenhuma amizade com o pecado, e não sou escravo do pecado, e me guardo e o malvado não me toca. Eu
me protejo pelo poder de Deus e pela força de Deus. Ele é tão poderoso ao me proteger que a Bíblia diz “Quando
você fez tudo o que pode para suportar, simplesmente continue suportando”. Quando você diz “Oh meu Deus,
eu tropecei, entrei em dificuldades e falhei. Fiz tudo o que podia, Deus, para acertar”, Deus diz “Não desfaleça.
Segue adiante. Eu apaguei tudo isto no Calvário. Seja forte em Meu poder e diga -- Não! Longe de mim, Satã!
Ainda sou um filho de Deus. Você pode derrubar-me, mas me levantarei e caminharei. Deus me dá este poder”.
Fé! Maravilhosa fé! Eu diferencio entre acreditar e fé, e digo “O que é isto?” A diferença é que posso acreditar,
mas Jesus disse certa vez “Não desacredite! Não duvide! Não duvide!” Se alguém estava morto, Ele dizia “Não
duvide. Não deixe isto afligi-lo”. Veja, não duvide. Qual é a diferença? Ele estava dizendo “Você pode acreditar,
mas se você duvidar, então você não tem fé.” Se você puder ter fé, então você não duvidará, pois a fé não duvida.
Não há nenhuma dúvida na fé. Quando você duvida, você não tem fé. Você é um crente, mas não tem fé. Jesus
disse “Se podeis crer em vosso coração sem dúvida, então dizei o que quereis, porque esta é a fé”.
Então o segredo é não duvidar. Mas somos pessoas que vão e vêm. Somos como correntes alternadas. Vamos
e vimos. Não podemos crer sem duvidar. Você sabe por que não podemos crer sem duvidar? Porque não caminhamos com Deus. A Bíblia diz que Enoque foi transportado pela fé. Você vai para onde caminha com fé. Enoque
caminhou com Deus trezentos anos, e antes de ser transportado ele teve este testemunho: ele agradou a Deus.
É como eu estava dizendo a minha esposa. Nós tentamos acreditar. Dizemos “Graças a Deus, sou cristão.
Graças a Deus, vou à Pequena Belém. Graças a Deus, sou da Igreja de Deus ou Pentecostal Unida. Eu acredito”.
Veja, isto não é bom. Não é assim que você acredita. Tentar se convencer que você acredita não vai ajudar você.
Deixe-me dizer-lhe algo: comece a preparar seu coração. João disse para fazer as coisas que agradam a Deus. Jesus
disse “Sempre faço as coisas que agradam a Meu Pai”. Enoque teve o testemunho “Eu agrado a Deus”. Quando
começamos a preparar nosso coração, então estamos encontrando a fé, então estamos crescendo na fé. É quando
você começa a preparar seu coração. Você tem de preparar seu coração. Você tem de se esforçar para ser limpo.
Você tem de se esforçar para ser santo. Você tem de pedir a Deus que purifique sua vida com Seu Espírito, e você
tem de abandonar as coisas do mundo relacionadas à ambição da carne. Você tem de fugir destas coisas, e tem de
retirar-se do mundo e ser parte de um povo especial: Você tem de preparar seu coração, então a fé se desenvolverá
em seu coração. É daí que vem a fé.
Milhões de pessoas religiosas não obterão o êxtase ou a entrada no paraíso. Não obterão porque não estão
preparando seus corações. Elas estão nas coisas enganosas do mundo. Estão em esportes. Estão em tudo que é da
carne. Satã gosta das coisas da carne. Elas estão em todas as coisas do mundo e da carne. Estão nos feitos carnais
e os trazem para dentro da igreja. Elas não prepararam seus corações. Alguém diria “Você não acha que elas são
crentes?” Certamente elas são crentes. Elas não construiriam uma igreja se não fossem crentes, mas não têm fé em
Deus. É preciso fé em Deus para se salvar, porque Enoque foi transportado pela fé, e a fé não virá a um coração
sujo. A fé não virá a um coração que ama as coisas do mundo. A fé não pode viver num coração que está no mundo.
Assim disse Deus, que O sirvamos com nossas mentes. Servimos Deus com a mente, e esta mente está dentro
de nossos corações. É o nosso espírito. Nosso espírito tem de fazer contato com o Espírito de Cristo. E quando o
Espírito de Cristo vier para dentro de nosso coração, então teremos fé. Ele disse “Como podem Me chamar Senhor,
Senhor, e não fazem o que lhes digo para fazer? Como posso ser Seu Senhor? Quando uma pessoa é sue senhor,
você não a honra? Não é isto que a faz seu senhor? Como vocês Me chamam de Senhor e não fazem as coisas
que lhes digo para fazer?” Ele é meu Senhor, meu Salvador. Tomé disse “Meu Senhor e meu Deus”. Como vocês
podem chamá-lo Senhor? Como Ele pode ser seu Senhor? Veja, Jesus disse “Não tendes o Espírito de Cristo dentro
de vós. Não tendes o Espírito de Deus dentro de vós. Tendes o espírito do mal dentro de vós, é por isso que fazeis
as coisas do mundo, porque o demônio gosta das coisas do mundo”. Ele ama as coisas do mundo. Mesmo quando
Pedro disse algo a respeito da carne “Não, Senhor! Não deixaremos que abusem de Seu corpo”, Jesus disse “Saia
de minha frente, Satã! Vós amais as coisas do mundo, as coisas da carne”.
Então quando falamos sobre fé, a fé verdadeira não duvida. Quando você duvida, você não tem fé. A fé não
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duvida. A fé acredita. A fé sempre acredita. E quando você crê, então é a fé se estiver no coração: acreditando com
o coração, fazendo as coisas para garantir o coração, vivendo para Deus.
Quero dar a vocês duas ou três coisas para pensarem a respeito. Havia uma mulher que veio a Jesus por causa
de sua filha que estava gravemente aflita e atormentada pelo demônio. Esta mulher veio a Jesus, e se manteve
seguindo Jesus, e os discípulos disseram “Faça-a ir embora. Ele está sempre nos seguindo”, eles devem ter dito.
Jesus disse “Não”. Assim como o homem que era cego e estava gritando, eles disseram “Não dê atenção a ele”,
mas Ele disse “Fui mandado para a ovelha perdida da casa de Israel”. Finalmente ele voltou-se para a mulher e ela
disse “Senhor, ajude-me”. Ele disse “É certo pegar o pão dos filhos e dá-lo aos cães? Não sabeis que somos judeus?
Não sabeis que Deus é o Deus dos judeus, e não sabeis que os gentios nada são, senão cães? É certo então que eu
pegue o pão dos filhos e o dê aos cães?” disse Jesus. Ela disse “Sim, Senhor. Sei disto, mas os cães comem das
migalhas que caem da mesa das crianças”. Jesus disse “Oh mulher, grande é sue fé. Seja feito como você deseja”.
E então um homem veio a Jesus e disse “Venha e faça algo por meu empregado”. Jesus disse “Eu irei”. Ele
disse “Não, não sou digno de que venhas sob meu teto. Apenas diga a Palavra”. E Jesus disse “Ainda não encontrei
fé tão grande, não, não em Israel”. E Ele lhe disse que, como tinha acreditado, então o ajudaria; e ele encontrou
seu empregado curado quando voltou para casa.
Eu disse aquilo para dizer o seguinte: esta mulher, o que ela fez? Ela mostrou sinais de humildade. Ela disse
“Sim, Senhor”. Ela humilhou seu coração. Ela não reagiu. Jesus não teve dela uma revolta. Ela disse “Sim, Senhor,
sei disso, mas os cães comem das migalhas”. Agora, quero que vocês percebam isto. Ele disse “Grande é vossa
fé”. Então quando o homem veio e Ele disse ao homem “Eu irei”, o homem disse “Não, eu não sou digno”. Vêem?
Grande é sua fé. Aqui está a humildade novamente. Jesus encontra a humildade novamente. Jesus disse “Tome
meu jugo e aprenda de Mim, pois sou manso e humilde de coração”. Humilde de coração significa que Ele não
estava interessado em altas posições sociais. Ele não estava interessado em ser famoso. Ele não estava interessado
em dinheiro e negécios e prestígio. Não estava interessado em viver bem e no reconhecimento mundano ou nas
diplomacias da vida. Ele disse “Esteja ao lado do pobre”, não do homem de alta posição, mas de homens que não
têm muito. O pobre O ouvia com alegria. Jesus disse “E o pobre tem o evangelho pregado a eles”.
Portanto, quando pensamos em humildade, pensamos em ajuda. Jesus disse “Eu sou manso”. Moisés era um
homem muito poderoso em Deus. Moisés tinha grande, poderosa fé. Mas a Escritura diz que Jesus era o homem
mais manso em toda a terra. Ele era o homem mais manso. “Pegue meu jugo e aprenda de Mim”, Jesus disse
“Eu sou manso”. Em todo lugar em que há grande fé, ela traz grande honra. Mas Salomão disse que a humildade
vem antes da honra. Esta humildade é algo que os homens não podem ter. Você não pode fabricar humildade.
Uma coisa que homens e mulheres não podem ter é humildade. Eles são sempre arrogantes. Eles têm de ser arrogantes e encontrar você com uma atitude arrogante. Você sabe, “Graças a Deus, você fala para mim e eu falo
para você”. Eles não têm o espírito da mansidão. E irmãos dizendo “Ah, isso não é certo. Onde você conseguiu
tal coisa?” Sempre com sua insensatez, ofendendo um ao outro, discutindo, eles são sempre arrogantes. É difícil
achar um homem manso. É por isso que não se encontra mais poder na igreja. É por isso que não se encontra mais
conhecimento de Deus na igreja. É por isso que não se encontra mais salvação nas vidas dos seres humanos nas
igrejas. É porque eles não têm humildade, não têm mansidão. Eles são autodirigidos. Eles se engrandecem. Todos
seus esforços são para provar como eles são grandes. Mas Jesus não fez isto. A Bíblia diz que Ele não procurou
nenhuma fama para si mesmo.
Portanto vemos que a humildade vem antes da honra. Por que isto? Porque, quando uma pessoa faz um ato
de humildade como a mulher fez, que disse de si mesma “Não tenho nenhuma retidão. Você diz que sou um cão.
Não peço nenhuma honra”, isto automaticamente faz tudo abrir-se para a justiça de Deus. Veja, a justiça de Deus
é por Jesus Cristo. “Sim, Senhor. Eu não tenho nenhuma retidão. Não vim a Vós deste modo”, ela deve ter dito. O
homem no templo disse “Tenha piedade de mim”. Isto é, sua humildade está ali. Sua fé estava ali. Deus o aceitou.
O outro homem disse “Eu jejuo. Eu oro. Eu faço caridade de tudo que possuo”. Deus disse “Longe de mim. Não
quero isto. Não estou interessado nisto”. Ele disse “Se você tivesse feito as outras coisas, amor, humildade, e não
as tivesse deixado sem fazer, então isto seria ótimo. Se você vai fazer aquilo e não fazer estas outras coisas, então
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você tem uma mente natural. Você não tem mente espiritual, e tudo o que você está fazendo é para a carne. Longe
com isto! Não quero seu jejum. Não quero nada de você”. Portanto, vemos a fé novamente. O homem dizia “Não
tenho retidão, Senhor”. E Deus disse “Tudo bem, tudo bem. Você agora tem minha retidão”. Deus estava lhe dizendo “Não se preocupe com isto”. A humildade vem antes da honra. Esta mulher era ousada. Ele disse “Cães”.
Isto não a agitou. Ela corajosamente ficou lá e disse “Sim, Senhor”. Como Moisés perante Deus, quando Deus
disse “Mova-se, Moisés. Eu matarei cada um deles. Acabarei com eles e farei de vós uma nação, o homem mais
manso”. Mas Moisés em sua mansidão disse “Espere, Senhor, espere! Não podeis fazer isto!” E Deus o ouviu. Oh,
alguém diria “Agora Deus não ouviria um homem”. A Bíblia disse, com respeito a Josué, que nunca antes Deus
tinha ouvido a voz de um homem como Ele fez com Josué, quando Josué disse ao sol “Fique parado”, e disse à
lua “Fique parada”. Humildade. Humildade.
Precisamos de humildade na igreja. A única coisa que falta na igreja hoje é a humildade divina. A caridade edifica. Ela tem humildade. O conhecimento incha. As pessoas ficam inchadas com seu conhecimento das Escrituras
e todas estas coisas que elas têm, dizendo “Sou desta igreja” ou “Este é meu pregador” ou “Pertenço à primeira
igreja”. Elas ficam vaidosamente inchadas por suas mentes carnais. Você entende o que estou dizendo? A fé nunca
pode agir num coração como este. Nunca haverá fé num coração como este. Você pode pensar que está a caminho
do céu, e pode estar seguro de que ele vai levá-lo ao céu, mas eu lhe digo que milhões de pessoas estão se perdendo
porque não têm fé. Embora sejam crentes fiéis, eles não têm fé, e a razão disso é porque eles não têm humildade.
A humildade vem antes da honra. O orgulho vem antes da destruição, mas a humildade vem antes da honra.
Assim, quando penso em fé, então quero preparar meu coração. Jesus, uma vez, expulsou um demônio de um
garoto, e o homem havia trazido o menino aos discípulos, e eles não puderam expulsar o demônio. Jesus disse
“Oh, homens sem fé, perversos. Geração perversa e sem fé. Por quanto tempo devo estar com vocês? Por quanto
tempo devo suportar vocês?” Ele disse que eram perversos porque eram sem fé. Vocês não estão preparando seus
corações. Vocês não têm o amor de Deus em si. Vocês não estão buscando as coisas de Deus, mas estão buscando
as coisas do mundo. Ele disse “Por quanto tempo devo suportar isto?” Ele disse “Traga a Mim a criança”. Ele
expulsou o demônio. Quando tinha expulsado o demônio, então os discípulos vieram a Ele e disseram “Senhor,
por que não pudemos fazer isto?” Ele disse “Por causa de vossa falta de fé”. Veja, uma geração perversa, sem
fé. Você não tem fé porque é perverso. Sua descrença não o deixará ter. É sua perversidade. É porque você não
está vivendo retamente, não está indo com Deus, não está preparando seu coração. Se você tivesse preparado seu
coração, se tivesse feito as coisas que poderia fazer, então teria fé. Você não estaria sem fé.
“Assim -- Ele disse -- apesar disso, você não pode prosseguir senão pela oração e jejum”. Por que oração?
Porque a oração prepara o coração. Ele disse “Você vai ter uma relação com Deus”. Tentar expulsar demônios e
não ter uma relação com Deus é absurdo. Quando aqueles homens foram lá e disseram “Nós o exorcizamos pelo
Deus que Paulo prega”, os demônios disseram “Conhecemos Jesus. Paulo prega Jesus. Conhecemos Paulo. Conhecemos a ambos”. Se fosse Paulo que tivesse dito “Saiam daí”, eles teriam partido. Se fosse Jesus que tivesse
dito “Saiam daí”, eles teriam saído. Mas eles disseram “Quem são vocês? Não os conhecemos”. E a Bíblia diz que
o homem em quem os demônios estavam pulou sobre eles e simplesmente os despedaçou. Portanto, não queira
meter-se com demônios a menos que você tenha uma vida com Deus. Jejum e oração. Você deve orar. Você deve
orar a Deus, ficar com Deus, conversar com Deus. Pôr sua mente em Deus. Alguém disse “Você quer dizer ficar
num quarto isolado, irmão Pike, e ficar com Deus?” Isto é bom, é ótimo; não há nada de errado nisto, mas Jesus
disse “Ore sempre”. Você tem de orar. Ore enquanto anda. Ore quando senta. Ore dentro do quarto. Ore à noite,
Ore durante o dia. Ore. Medite em Suas leis dia e noite. Ore. Jesus disse “Você tem de orar”. Se você não orar,
não terá nada de Deus.
Ele disse “Você tem de jejuar”. Por que orar? Porque prepara o coração. É o espírito dentro do coração chamando todo o tempo, todo o tempo, até que seu espírito se ajuste ao Espírito de Deus e se torne unido ao Espírito
de Deus. O poder de Deus é derramado dentro de seu espírito pela oração, pois todo aquele que pede recebe. A
Bíblia diz que quando eles oraram e jejuaram, foram preenchidos pelo Espírito Santo, e o poder de Deus veio a
eles. Eles saíram e foram grandes testemunhas de Deus. Portanto, por que rezar? Porque esta é a ligação. É assim
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que você consegue seu sentimento interior. É assim que você faz contato com Deus.
E por que jejuar? Por que jejuar? De que serve ficar sem comida e passar fome? A Bíblia diz “Não jejues como
fazes hoje, para fazer tua voz ser ouvida”. Não quero sua espécie de jejum. Sua espécie de jejum é regozijar-se
com o que é errado. Sua espécie de jejum é para seus próprios desejos pessoais, e para ter preeminência entre os
homens e ter as pessoas dizendo a você “Rabi, Rabi, eu vos saúdo”, como a saudação dos mercados. Mas este é o
tipo de jejum que escolhi: prive-se de algumas coisas que você tem e dê aos pobres, dê um pouco de seu tempo e
dê sua comida para o propósito do evangelismo mundial, para partilhar e ser como Deus, ter uma visão para ajudar
o pobre e o necessitado. Este é o tipo de jejum que Jesus disse que O interessava.
Então, de que serve o jejum? O jejum serve para quebrar minha resistência carnal. O jejum serve para tirar os
obstáculos que atravessam meu coração. Todo meu jejum é com o propósito de subjugar minha carne e controlar
minhas paixões e sentidos, para ficar sem um ego que quer ser uma pessoa famosa ou quer comer e beber, ou quer
se divertir, fazer dinheiro, jogar e esse tipo de coisas, ir a jogos de futebol e corridas, assistir à televisão, ouvir
rádio, ler jornais e ler livros. Veja, o jejum é para me afastar de tudo isso. O jejum é para retirar meu corpo e meus
sentidos corporais do mundo. Não tenho nenhum desejo de estar nestas coisas. Quero apenas me sentar em algum
lugar. Quero estar em meu quarto. Eu preferiria não ouvir nada do mundo. É para cortar a resistência, para manter
a interferência do corpo longe de minha fé para que eu não duvide. Enquanto este corpo viver, enquanto estas
coisas acontecerem, isto significa que meu coração não vai ser capaz de acreditar sem duvidar. Preciso crer sem
duvidar. Jesus disse “Se você puder crer sem duvidar”. Portanto, se eu puder crer sem duvidar. Ele disse “Diga o
que você deseja”. “Diga o que você deseja”. Não importa se é homem ou mulher. O homem veio a Jesus e Jesus
disse “Grande é vossa fé”. E a mulher veio a Jesus e Jesus disse “Grande é vossa fé”. Não há diferença entre o
homem e a mulher quando eles vêm para Deus. Deus aceita a fé. Deus procura fé, proque pela fé o Espírito de
Deus pode vir a seu coração e Deus pode associar-se a você em Espírito.
Deixe-me dizer isto a você, e quero que você pense nisto. O único problema de Israel era que eles não eram
espirituais. Paulo disse “Eu gostaria que vocês fossem espirituais. Vocês não são espirituais”. Então eles mataram
Paulo. Eles não eram espirituais, então mataram Jesus.
Deus dizia, no tempo de Moisés, “Olha, Israel, dei-vos tudo que poderíeis querer naturalmente. Faço isto
porque vos estou tirando de vosse país natal, e estou mostrando a vós que posso alimentar a vós e a vossos filhos
e cuidar de vós e suprir todas vossas necessidades. Sou um Espírito e não podeis comunicar-vos Comigo. Vós
não Me conheceis. Vós nunca Me vistes. Eis aqui um homem, Moisés, a quem exaltei. Exaltei um líder poderoso
e espiritual, mas ele vai dar-vos as coisas naturais e trabalhar convosco como com bebês”. Como hoje fazem os
pregadores do evangelho. Eles dizem “Cura, cura, prosperidade, prosperidade”. Estas coisas são de Deus. Deus usa
estas coisas. Mas Deus não usou estas coisas para nos tornar porcos, para nos tornar cães, para nos tornar animais
ou glutões. Deus não fez isto. Deus chamou-nos a Si, usando estas coisas para atrair. Ele usa estas coisas para lhe
mostrar que, se nós sairmos do Egito e das coisas do mundo, dos nossos negócios ou seja do que for, Ele pode
tomar conta de nós. Ele fez isto a Israel. Mas Deus é Espírito. Ele estava tentando levá-los ao Espírito. Ele dizia
“Israel, tudo isto é grandioso. Eu estou convosco. Mas Eu quero estar em vossos corações. Sou um Espírito. Criei
o corpo porque vivo na corrente sanguínea, vivo no coração. Trabalho através da mente. Sou uma força invisível.
Sou a vida. Sou a vida e quero estar dentro de vós, e vós vos afastastes de Mim por causa dos pecados de Eva. Vós
vos afastastes de Mim. Nunca tive a chance de entrar nos corações de Adão e Eva. Dei a eles as belas coisas do
jardim do Éden, e então Eu os testei; e no teste, eles falharam e nunca fui capaz de entrar em seus corações. Estou
tentando chegar a vós através dos profetas e todas as outras coisas. Ainda estou tentando entrar em vosso coração,
Israel. Quero entrar em vosso coração. Vós não entrastes em Minha paz. Vós não podeis entrar em Minha paz. A
terra de Canaã é apenas um modelo da Minha paz. Não podeis entrar em Minha paz agindo assim. Juro que não
entrareis em Minha paz por causa de vossas murmurações e queixas. Vós sois muito carnais e vos desligastes do
Espírito. Ter uma mente carnal é morrer. Vós habitais a morte. Não há vida a menos que Eu entre em vosso coração. Tendo uma mente natural, vós vos desligastes da vida. Juro que nunca entrareis porque vos afastastes devido
a vossa carnalidade”.
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Então veio Jesus, então veio o Calvário, então veio este maravilhoso dia da graça. E Paulo disse “Gostaria que
fosseis espirituais. Orai para que Deus vos dê o Espírito da revelação”. Jesus disse “Não é dado a eles conhecer
os mistérios, mas a vós é dado”. Assim, Deus está tentando entrar em seu coração. As igrejas que não salvam pelo
coração, as igrejas que não pregam a entrada do Espírito Santo no coração da humanidade, aquelas pessoas não
terão salvação. Eles não têm nenhuma esperança. São pessoas que estão completamente perdidas e desligadas.
Aquele tipo de religião é só uma formalidade. Não há vida sem o Espírito Santo vivendo dentro de você. Cristo
disse “Se vós não tendes Mue Espírito, não sois dos Meus”. Não há fé, porque se houvesse fé, o coração teria sido
purificado. É apenas um ritualismo religioso e uma formalidade que trazem carnalidade e trazem morte. O cego
guiando o cego, seus líderes caindo todos no fosso.
Mas estou lhes dizendo que Deus é Espírito. Estou lhes dizendo que vocês devem servir a Deus com seu
espírito, que é sua mente e seu coração. A Bíblia diz “Com o coração, o homem crê na justiça, não crê com sua
cabeça”. Assim, com esta salvação pelo coração, com Cristo lá dentro, somos preenchidos com o maravilhoso
Espírito de Deus, e o modo pelo qual conhecemos que uma pessoa está cheia do Espírito é aquele da criança que
é conhecida por suas ações. Se é o espírito de um cão, então é um cão. Se é o espírito de uma vaca, então é uma
vaca. Não posso dizer a um elefante para agir como uma vaca. Se eu dissesse ao elefante “Você deve agir como
a vaca”, ele nunca poderia fazer isto. Ele nem sabe o que estou dizendo. Quantos de vocês entendem o que estou
dizendo? Veja, é a natureza da vaca ser uma vaca e agir como uma vace. É a natureza do porco ser um porco. É a
natureza do cão ser cão. Ele disse “São feras; cães vorazes que nunca obtêm o suficiente”.
Eles não têm o Espírito de Cristo. Não entendem o que você diz. A Bíblia diz “E quando o bem vier, eles não
entenderão, pois Lúcifer, o senhor deste mundo, cegou seus olhos para que não vejam quando o bem vier”. Ele
cegou os olhos de Eva. Cegou os olhos da compreensão. O mandamento era “Não deveis comer”, mas ele a cegou
dizendo “Sereis como deuses”. Eles eram como deuses, mas Eva não entendeu. Sendo como um deus, ela não
entendeu. Portanto você precisa ter a natureza de Jesus para ter fé. Você precisa ter fé para ser salvo, e se você
tiver fé, terá Sua natureza. A Bíblia diz que participamos da divina natureza do Senhor Jesus Cristo, e com esta
natureza, faremos o que Ele fez quando vivia em Seu corpo; é a mesma coisa ontem, hoje e para sempre por mil
gerações. Esta natureza de Cristo fará a criança agir como Cristo. Eles foram primeiramente chamados cristãos
em Antióquia, porque agiam como Cristo.
Esta natureza é a mesma, ontem, hoje e para sempre, e se ela estiver em seu corpo, você fará as coisas do Pai.
Você não terá uma mente carnal, pois ter uma mente carnal é morrer. Você não terá uma mente carnal. Você não
correrá atrás das coisas do mundo. Você não terá em si o amor do mundo. Se o amor do mundo está em você, então
é o espírito de Satã. Se o amor às coisas de Deus está em você, então é o Espírito de Deus. Satã, vós gostais das
coisas do mundo porque sois o senhor do mundo.
Então é preciso ter o Espírito de Cristo. Se você for um cristão, terá o Espírito de Cristo. Aquelas outras pessoas, elas vão agir exatamente como sempre agiram. Eu estava dirigindo pela rua na noite passada, e havia centenas
e milhares deles ali no pecado. Não se importavam com Jesus. A diversão, as luzes coloridas, os corpos nus, eles
não se importavam em nada com Deus. Veja, o que é isto? É sua natureza. Isto é sua natureza. Eles não participam
da divina natureza do Senhor Jesus. Se participassem, agiriam de acordo com ela.
Mas deixe-me dizer-lhes, vocês podem ser religiosos. Vocês podem ir à igreja. Como Caim, podem fazer
suas oferendas, mas isto não significa que você tem Deus. Por que Caim matou Abel? Por que foi? Porque Deus
favoreceu a Abel. Caim matou a Abel porque viu que Deus aceitou a Abel. Por que o mundo lá fora quer matar a
Pequena Belém? Por que querem chamá-la de culto? Por que querem lançar as garras sobre os verdadeiros filhos
de Deus? Por que fazem o que fizeram à igreja primitiva, quando aprisionavam e batiam e matavam os cristãos?
Por quê? É o velho espírito de Caim. É Satã. É Lúcifer. Ele sabe que Deus favorece o povo de Deus. Ele favorece
os filhos de Deus, e Caim odeia isto. Portanto a Bíblia diz que eles matarão você. Eles matarão você.
Então é assim que é a coisa. Não posso convencê-los. Você não pode convencê-los a viver corretamente. Você
não pode forçar isto a eles, porque eles têm uma natureza que é diferente da de Deus. A natureza do mundo. Jesus
disse “Você é de seu pai, o demônio, e seu desejo, sua natureza, você tem. Você ama as coisas da vida: dinheiro,
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prestígio, fama e popularidade, e os lugares do mundo destinados à diversão. Você gosta disto”.
Veja, indo àquelas pessoas, você não pode agir assim. Você tem de viver corretamente. Você tem de dar-lhes
um testemunho. Você deve deixar sua luz brilhar, você tem de conquistá-los, e se houver alguns eleitos entre eles,
os mesmos verão e sairão. Os outros são cegos dos olhos. Nunca poderiam ver, nem quando o bem viesse. São
predestinados a ser condenados e amaldiçoados. São predestinados. Como foi dito de Judas, “Deixe outro tomar
seu bispado, antes que ele um dia nasça no mundo”. Como foi dito de Esaú e Jacó, “A Jacó amo, e a Esaú odeio”.
A Bíblia diz que as crianças que nunca nasceram, que não fizeram o bem ou o mal, ficariam ao lado dos chamados
por Deus.
Estou tentando dizer-lhes que a natureza que você tem, seja de Deus ou de Lúcifer, é o que vai levá-lo a agir.
Veja, dizer à vaca para agir como o elefante não vai adiantar. A vaca nada sabe sobre isto. Mas há algo que Deus
faz: Ele traz graça ao sangue no lugar da expiação, para que cada pessoa possa reunir-se e ouvir a Palavra de Deus,
e Ele acende uma luz para aqueles que estão lá fora para ouvirem o chamado, pela misericórdia de Deus e pelo
amor de Deus e pela graça de Deus, para que, se eles quiserem sair de lá, eles poderão fazê-lo. E se eles saírem
de lá, é porque foram eleitos antes que o mundo existisse. Deus ordenou, Deus viu que agiriam assim, e escreveu
Seus nomes no livro da vida. A Bíblia diz “e isto nos foi dado em Cristo antes que o mundo existisse”. Então eles
ouvem isto, e daí a luz se apaga. Eles não vêm. A luz se apaga e eles ficam de novo na escuridão, e então é o fim
deles, porque eles ouvem e conhecem o amor de Deus, conhecem a graça de Deus, conhecem a bondade de Deus.
Deus lhes deu este entendimento, esta iluminação, e então eles voltam e são condenados a ficar perante Deus no
dia do julgamento, no qual eles não acreditam. Se você não tem fé em Deus, não pode ir.
Vocês que não estão preparando seu coração para viver para Deus, vocês que estão indo à igreja, vocês não
têm fé em Deus, se estão nestas condições. Não importa que você vá à igreja. Não importa. Você ainda não tem
fé em Deus, e não está salvo. Você não tem Deus. Com as primeiras novidades, você será empurrado daqui para
lá, e de lá para algum outro lugar, uma outra coisa, um outro emprego, fazendo outras coisas porque você nunca
ouviu o que o Espírito está dizendo à igreja.
Portanto, para amar a Deus, ter fé em Deus, é preciso ouvir o que o Espírito diz à igreja, e ir a um lugar onde
você tenha fé no coração, acreditando no coração, e isto é fé em Deus.
Mas deixem-me dizer-lhes. Dos milhões e milhões de pessoas no mundo da igreja, apenas uns poucos destas
pessoas serão salvos. Digo-lhes isto com sinceridade. Dos milhões de pessoas no mundo inteiro, apenas uns poucos serão salvos, porque eles não têm fé em Deus. Não estão preparando seus corações. Eles são do mundo. Não
são de Deus. Não são do Espírito de Deus. Sua sede e fome não são pelas coisas santas de Deus e os mistérios de
Deus e a Palavra de Deus, não são pelas coisas relacionadas ao evangelismo, de ajudar o pobre e o necessitado.
Seu mundo não é o de negar a si mesmo, negar a carne e ter sede pelas coisas de Deus. Eles não têm fé em Deus.
Jesus disse “Tenha fé em Deus. Não duvide. Tenha fé”.
A Bíblia diz “Faça seu trabalho para conservar seu coração, pois dele vem a vida”, quer seja a vida eterna ou
outra. Assim, eu lhes pergunto “Seu coração está direito com Deus? Você está fazendo tudo para preparar seu
coração?” Os judeus não prepararam seu coração em absoluto. Eles olhavam para Deus como algo naturalmente
seguro; mas você está olhando para Deus por interesse, por causa das coisas do mundo? Seu único interesse em
Deus é que alimente seu estômago? A velha serpente fica sobre seu estômago, porque Deus a pôs sobre seu estômago. Todo seu trabalho é para seu estômago, porque seu estômago deseja isto dela. Mas nós temos para comer
uma carne que eles não conhecem. Nossa carne é fazer a vontade de Deus e terminar o trabalho que ele nos mandou para fazer. Então eu pergunto “Seu coração está direito com Deus? Está realmente direito com Deus? Você
tem feito algo para preparar seu coração?” Se não tem, não vai ter fé. Você não pode deixar de jogar seu jogo.
Você não tem fé e não tem salvação. Eu disse a um homem aqui, há um ano atrás “Você pode parar com seu jogo.
Você não tem o sentimento do Espírito”, embora ele fosse dos mais mansos entre todos, embora fosse dos mais
esforçados. Mas ele não o tinha.
Veja, você pode parar de jogar. Você sabe, se você não tem Seu Espírito, você não é dos Dele. Se você não
preparou seu coração, então não vai ter fé e não vai ter Seu Espírito. Sem fé, é impossível agradá-Lo. Se você diz
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que a tem, e não está fazendo as coisas que agradam a Deus, então Ele não é seu Senhor, e você não a tem. Por que
mentir, se você está fazendo as coisas que são diferentes de Cristo? Isto significa que você é escravo do pecado, e
o escravo não mora sempre na casa, mas o filho mora sempre.
Portanto, há muitas coisas que eu gostaria de ter dito. Vamos aos países estrangeiros e encontramos milhares de
pessoas nos países estrangeiros, e de todas as pessoas religiosas que encontro, posso contar em uma mão aqueles
a quem encontro que realmente acredito que têm tido uma experiência com Deus, que realmente encontraram a
salvação, porque eles são como os Estados Unidos da América, um mundo religioso mas sem salvação. Um mundo
crente, mas sem fé. Quão perto isto está de nós, irmão Pike? Está tão perto que Jesus olhou para seus próprios
discípulos e disse a um deles “Satã, saia de minha frente”, e disse aos outros “Geração perversa, geração descrente,
sem fé”. Está assim perto. Estes homens O seguiam onde quer que Ele fosse.
Quantas pessoas são realmente cristãs, que realmente nasceram de novo? Quantas delas? Eu lhes digo, conhece-se uma criança pelos seus atos. Olhe ao redor e veja quantos se preocupam com as coisas do Pai, que não
fizeram das coisas uma brincadeira e não fizeram das coisas um jogo, mas veja quantos entregaram suas vidas.
Jesus disse “A menos que odieis vossa própria vida, não podeis ser Meus discípulos”. Por isso declarei que apenas estar no mundo para comer e beber, apenas estar numa rotina, odeio isto. Isto é apenas devassidão. Isto é
amaldiçoado perante a face de Deus. Odeio isto. Odeio minha própria vida, porque a vida natural nada é senão
corrupção. Nada é senão deterioração. Nada é senão crianças de cabeça dura, rebeldes, teimosas; homens rebeldes
e mulheres rebeldes como maridos e mulheres. Nada a não ser práticas imundas sob o pano. Nada senão beber e
se divertir por aí no mundo. Davi disse “Odeio o mal com um ódio perfeito”. A menos que você odeie sua vida,
não pode ser discípulo de Jesus. Você tem de achar outra vida. Tem de achar outro amor pela vida. Você tem de
ter amor pelas coisas de Deus e fome e sede pelas coisas de Deus. Sua rotina, seu prestígio e sues negócios e suas
coisas são uma abominação aos olhos de Deus. Deus sofre se um filho de Deus faz isto. Ele mostra que Daniel
ficou lá embaixo na Babilônia e as três crianças hebréias estavam lá. Mas tudo isto é uma abominação a Deus.
Deus queimará cada pedaço disto.
Todas as práticas religiosas de hoje são vômito em Sue presença. Minhas mesas estão cheias de vômito. Apenas alguns descobrirão isto. Poucos haverá que descobrirão. Pequeno rebanho, quero dar-lhe o reino. Lutem para
entrar nele, pois muitos tentarão religiosamente e não serão capezes de entrar. Eles tentarão. Alguém pode dizer
“Bem, creio que se você tentar, você entrará”. Não. A Bíblia diz “Muitos tentarão e não conseguirão”. Ele disse
para se esforçar. Como dois homens lutando. Dê o melhor de si para derrotar o demônio e faça seu trabalho para
conservar o coração, pois ele está desesperadamente malvado, falso acima de tudo, e dele vem a vida. Ele diz a
você e a mim para nos esforçarmos, pois muitos tentarão e não conseguirão.
Por Rev. George Leon Pike Sr.
Founder and first President of Jesus Christ’s Eternal Kingdom of Abundant Life, Inc.
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