


Do qual todo o corpo, 
bem ajustado e ligado pelo 
auxílio de todas as juntas, 
segundo a justa operação 

de cada parte, faz o 
aumento do corpo, para sua 

edificação em amor.
Efésios 4.16
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21DE DEZEMBRO

PROCESSO BEM PLANEJADO
E PERFEITO

Nesse texto, o apóstolo Paulo fala do Corpo de 
Cristo, do qual somos membros. Está bem claro que 
Deus não quer que sejamos independentes dEle, fazendo 
cada um o que quer. Unidos pelo Seu Espírito, podemos 
e devemos agir como é do Seu agrado. Temos de levar 
todos a entenderem que viver pela fé significa buscar as 
direções do Altíssimo e cumpri-las na íntegra. Precisamos 
estar bem ajustados na posição determinada por Ele.

Para o cristão acertar em servir a Deus, basta exa-
minar o seu coração quando agir de modo diferente 
das Escrituras, pois logo o Senhor irá fazê-lo perceber o 
erro. Então, é só pedir perdão e não mais fazer aquilo. 
Porém, você tem de se esforçar, porque o maligno fará 
de tudo para convencê-lo a voltar ao pecado, dando as 
mais variadas desculpas. O diabo quer que você esteja 
sempre desajustado.

Não deixe de atender aos toques do Senhor no seu 
espírito, a menos que não se importe em se perder 
eternamente. A perdição começa aos poucos e, se a pessoa 
não der ouvidos a Deus e continuar a praticar algo errado 
por qualquer motivo, mais dia menos dia, não sentirá 
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que estará pecando. Assim, Satanás 
a possuirá por completo. Ora, seja 
esperto para não perder a salvação nem 
dar os seus dias ao inimigo.

Os salvos são partes do Corpo de 
Cristo, logo devem vigiar e orar para 
não entrar em tentação. O reino das 

trevas investirá muito para fazê-los se perder. Desse modo, 
o maligno terá “alimento” permanente. Deus Se realiza 
em fazer o bem, e o diabo se realiza em fazer o mal. Os 
preceitos divinos são como alimentos para quem os pratica, 
e o pecado é uma doença que enfraquece todas as juntas. 
Precisamos acertar!

Quando o Senhor “apertar o parafuso”, não chie, 
alegre-se. Ele sabe o que fazer e como tratá-lo, a fim de 
que você produza mais para o Reino. O Altíssimo deseja 
vê-lo bem ajustado, para ser uma pessoa liberta das 
tentações e das aflições. Quando você aceita a tentação, 
recebe sofrimento. O inimigo nunca deixa de cobrar o seu 
favor, mas o Pai celestial é bom e fiel!

Enquanto cada parte do seu ser – alma, corpo e 
espírito – não for regulada, haverá a operação do inimigo. 
Portanto, jamais se insurja contra a correção do Senhor, 
pois Ele interfere em sua vida para seu bem. O Corpo de 
Cristo aumentará quando você estiver bem e produzindo 

Os salvos 
são partes 
do Corpo 
de Cristo. 
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de acordo com a operação dos Céus. O aumento do Corpo 

significa promoção e bênçãos da parte de Deus para nós.

Viva de modo santo, cumprindo o que Deus lhe 

ordenou. Assim, você será edificado em amor. Por que 

permanecer na dor? Não deixe o diabo tirá-lo da presença 

divina. Faça o seu futuro ser lindo!

ORAÇÃO
Deus, nosso Edificador em amor! Somos partes do Corpo 

de Jesus, por isso ajusta-nos, a fim de sermos ligados a Ti e 

possamos cumprir as condições de usufruir das Tuas promessas.

Que a operação do Teu poder em nós ocorra com a Tua 

maestria e perícia! Chegamos à Tua presença, em o Nome 

de Jesus, para recebermos o Teu ajuste no que for preciso. 

Queremos fazer o bem!

Que a nossa vida colabore com o aumento do Teu Corpo. 

Desse modo, seremos edificados em amor e a nossa vinda ao 

mundo será justificada. Se não fizermos o melhor na fé, por que 

chegarmos ao Teu Reino? Usa-nos para a Tua glória e honra!
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Na sua carne, desfez 
a inimizade, isto é, a 
lei dos mandamentos, 

que consistia em 
ordenanças, para criar 
em si mesmo dos dois 

um novo homem, 
fazendo a paz.
Efésios 2.15
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22DE DEZEMBRO

A INIMIZADE JÁ FOI DESFEITA

O Príncipe da Paz não falhou na missão mais im-
portante que recebeu do Pai: reconciliar-nos com Ele. 
Cristo veio para estabelecer a paz entre Deus e o homem, 
no Seu sangue puro, pagando o preço no seu justo 
valor. Não é preciso fazer mais nada para desfrutarmos 
dos nossos direitos reservados no Senhor. Quem crê no 
Salvador é salvo da perdição eterna, nasce de novo e se 
torna vencedor!

Havia um muro espiritual impedindo-nos de ter 
comunhão com o Altíssimo, porém, com o sacrifício de Seu 
Filho, acabou essa separação. Uma das obras de Jesus foi 
fazer dois povos – gentios e judeus – serem um só. Agora, 
quando O aceitamos, somos considerados filhos de Abraão. 
Por causa do sangue de Cristo, o qual nos limpa de todo 
pecado, tornamo-nos filhos do Altíssimo. Seja salvo agora!

A Palavra garante que, na própria carne, Jesus desfez a 
inimizade. Então, só falta recebê-Lo como seu Substituto, 
para que o sangue dEle vertido no Calvário o limpe 
completamente. Então, em um abrir e fechar de olhos, 
você será uma nova criatura, livre da condenação eterna. 
Os salvos não entrarão em juízo, porque as suas culpas 
foram pagas pelo Salvador. O que você diz?
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Isso não acontecia na Lei. O ini-
migo aproveitava o fato de a pessoa 
transgredir algum mandamento para 
oprimi-la. Agora, na Nova Aliança, o 
transgressor não precisa se desesperar, 
pois não terá de sofrer castigo algum, 
desde que confesse seus pecados. 

Assim, o Deus fiel e justo o perdoará dos seus pecados e 
o purificará de toda injustiça (1 Jo 1.9). Porém, se alguém 
brincar de pecar, não será perdoado!

A Lei de Moisés consistia em ordenanças impossíveis de 
serem guardadas, por isso não havia um justo sequer. No 
entanto, a vinda de Jesus nos libertou dessa Lei e, agora, 
estamos na Lei perfeita da liberdade – o Evangelho. Não 
mais morremos, desde que não voltemos ao chiqueiro do 
diabo, para cometer os erros de antigamente. Portanto, 
se cometer iniquidade, confesse-a logo e receba o perdão 
de Deus. 

Jesus veio com um propósito especial: criar um novo 
homem. Quem O aceita como Salvador transforma-se na 
pessoa planejada pelo Pai, sem a culpa do pecado, pois não 
é mais serva do diabo. Por que viver longe do Altíssimo, 
se o sangue de Cristo o levou para perto do Pai? Aproveite 
a oportunidade para nascer de novo, ser cheio do Espírito 
Santo e caminhar ao lado do Senhor para sempre! Aleluia!

Aproveite a 
oportunidade 
para nascer

de novo. 
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A morte do Salvador selou o nosso destino eterno nos 

Céus, livrando-nos de tudo o que nos prendia nas mãos 

de Satanás. Então, passamos a ser filhos do Altíssimo e 

membros do Corpo de Cristo. Temos de aproveitar que a 

paz com Deus já foi feita!

ORAÇÃO
Deus, Criador do novo homem! Agradecemos pela missão 

do Teu Filho entre nós. De dois povos Ele criou os salvos. 
Agora, não somos o que o diabo desejava que fôssemos, pois 
a barreira de separação foi destruída. Aleluia!

Que obra foi a salvação, pois, na carne de Jesus, Ele 
desfez a inimizade entre nós e Ti. A Lei dos mandamentos já 
não existe, então podemos Te servir em espírito e em verdade, 
cumprindo a Tua vontade.

Agora, livres das ordenanças que eram figuras do que 
acontece hoje, Tu nos recriaste em Ti mesmo. Assim, a paz 
foi feita Contigo e todos aqueles que Te amam. Nós Te 
amamos. Amém!
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