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( I ) 
 
  

Entremos Sem Vacilar Pela Porta da 

Santidade Que é Estreita Para a Carne, 

Porém, Larga Para o Espírito: 
 

 

O famoso Pastor Americano, Adrian Rogers (1931 - 2005) 

disse certa vez:  

 

“A Santidade não é o Caminho para CRISTO; CRISTO 

é o Caminho para a Santidade” 
 

Prestemos bem atenção ao que JESUS disse na Sua Palavra: 

Mateus 7:13: “Entrai pela porta estreita; porque larga é a 

porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e 

muitos são os que entram por ela.” 
 

É interessante que saibamos que o Caminho, que é o Próprio 

JESUS, é estreito para quem ama o Mundo e tudo o que ele 

representa de pecaminoso. Para esses, todas as coisas de 

DEUS são penosas. Veja bem o que diz a Palavra: 

 

I João 2:15-17: “Não ameis o mundo nem as coisas 

que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o Amor do PAI 

não está nele; 16.porque tudo que há no mundo, a 

concupiscência da carne (desejo forte da carne), a 

concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede 

do PAI, mas procede do mundo. 17.Ora, o mundo passa, 

bem como a sua concupiscência; aquele, porém, que faz a 

Vontade de DEUS permanece eternamente.” 

 
 

 
 

Porém, em contra partida, para quem tem o Amor de DEUS 

no coração, quem está mandando no seu ser é o seu espírito 

e não a sua carne. E quando isto acontece, a Porta que é 

estreita para a carne, torna-se Larga para o seu espírito: 

Observe: 

 I João 5:3: “Porque este é o AMOR de DEUS; que 

guardemos os Seus Mandamentos; ora, os Seus 

Mandamentos não são penosos.” 

 

 

Entrarei Sem Vacilar Pela Porta da 

Santidade, Porque é Ela Quem Sustenta a 

Minha Vida: 
 

Êxodo 15:11: “Quem entre os deuses é como Tu, ó 

SENHOR? E quem é como Tu Poderoso, Glorificado em 

Santidade, Admirável, Respeitável, Temido em feitos 

Gloriosos, que operas Maravilhas? 

 

É impossível definir, conceituar, a Pessoa de DEUS com a 

linguagem humana, porém, para efeito didático fiquemos 

com a definição de A. B. Langston (1878 - 1965):  

 

"Deus é um Espírito Pessoal, Perfeitamente Bom, que em 

Santo Amor, Cria, Sustenta e Dirige todas as coisas." 

 

A partir desta definição quero destacar três Atributos 

Fundamentais de DEUS: O Amor como sendo a Motivação 

Principal que levou o Altíssimo a Criar tudo o que existe; 

a Santidade que é a Sustentação de toda a Criação; e a 

Justiça, que se encarrega de Dirigir todo o Universo 

Criado! 
 

Sim, amado do SENHOR: O ESPÍRITO SANTO insiste em que 

entremos urgentemente pela Porta da Santidade, a fim de 

que nos Santifiquemos, ao ponto de vivermos um Amor 

Reverente à Sua Palavra, justamente porque Ele anseia em 

preservar-nos da destruição. Observe: 

 
Isaías 66:1-2: "Assim diz YAHWEH: O Céu é o Meu 

Trono, e a Terra, o estrado dos meus pés; sendo assim, que 

espécie de Casa me haveis de edificar? Tal Casa será o 

meu local de descanso? 2. Ora, não foram as minhas 

próprias Mãos que criaram o que existe e só assim tudo o 

que há veio a existir?, pergunta YAHWEH, o SENHOR. Darei, 

pois, minha atenção e estima a este: Ao humilde e 

arrependido de espírito, que dedica seu amor 

reverente à minha Palavra." 

 

 

 

Por outro lado, a Palavra de DEUS nos avisa que Terrível 
coisa é cair nas Mãos do DEUS Vivo. E isto fica claro, 

porque, a partir do ponto em que o homem começa a agredir 

o Único Atributo do Criador que tem a possibilidade de 

Sustentar a sua vida, então tudo ficará Terrivelmente 

Perigoso: 

Hebreus 10:31: “Terrível coisa é cair nas Mãos do DEUS 

Vivo!  

 

Logo, quem vacila em entrar pela Porta da Santidade, está 

batendo de frente com a Própria Sustentação de DEUS 

sobre a sua vida. Inclusive, por esta lógica, entendemos 

melhor Romanos 6:23: 

 

“Porque o salário do pecado é a morte, mas o Dom 

gratuito de DEUS é a Vida Eterna em CRISTO JESUS, nosso 

SENHOR.” 

 
 

Palavra    Rhema,  Palavra    Viva    Para    a   Semana 

“Ora, o mundo passa, bem como a sua carnalidade; aquele, 

porém, que faz a Vontade de DEUS Permanece 

Eternamente.” 

 
 

 


