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Entremos Sem Vacilar Pela Porta da 

Santidade Até Que Adquiramos o Caráter 

de JESUS, a Mente de CRISTO: 
 

Uma pergunta surge de imediato: Como entrar na Porta da 

Santidade de DEUS? Alguém disse muito acertadamente: 
 

“Santidade é o hábito de estar de comum acordo com 

DEUS” 
 

já várias vezes tenho falado sobre o Princípio Bíblico da 

semeadura e da ceifa, e é fundamental que reavivemos este 

precioso conceito em nossos corações e mentes, porque 
adquirir o Caráter de JESUS, a Mente de CRISTO, é adquirir a 

Santidade de DEUS, e esta é a mais extraordinária colheita 

que se pode desejar: 

Gálatas 6:7: “Não vos enganeis: de DEUS não se 

zomba; pois aquilo que o homem semear, isso também 

ceifará.” 
 

O que você tem semeado ao longo da sua vida? Observe 

como as coisas funcionam em nossa caminhada na Terra: 

Semeie um pensamento e você colherá uma ação! 

Semeie uma ação e você colherá um hábito! Semeie um 

hábito e você colherá um caráter! Semeie um caráter e 

você colherá um futuro!  

Portanto, muito cuidado com as ideias, os 

pensamentos, os hábitos, e o seu caráter atual.  

Você pode estar construindo um Grande Futuro, 

ou cavando a sua própria sepultura! 

No entanto, à medida em que semeamos diariamente em 
nossos corações a Vontade de DEUS para cumpri-la, 

estaremos abrindo cada vez a Porta da Santidade; e 

seremos Preservados para realizar um Grande Destino, uma 
Grande Missão. 

Por isso na proporção em que nos alinhamos com a 

Santidade de DEUS; isto é, com Seus Princípios, 

Fundamentos e Valores, mais e mais adquirimos a Mente 

de CRISTO, o Caráter de JESUS. E isto é o que o PAI 

ETERNO espera de nós. Observe: 
 

I Coríntios 2:15-16: “Porém o homem espiritual 

discerne todas as coisas, mas ele mesmo não é discernido 

por ninguém. 16.Pois quem conheceu a Mente do SENHOR, 

que o possa instruir? Nós, porém, temos a Mente de 

CRISTO.” 
 

Filipenses 4:7-8: “E a Paz de DEUS, que excede 

todo o entendimento, guardará os vossos corações e as 
vossas mentes em CRISTO JESUS. 8.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, seja isso o que ocupe o vosso pensamento.” 
 

Em resumo o CARÁTER de JESUS tem estas 

características: Verdade, Honestidade, Justiça, Pureza, 

Amabilidade, adquirindo assim o seu portador, muito Boa 

Fama! 
  

Entrarei Sem Vacilar Pela Porta da 

Santidade, Porque é Ela Quem Preserva a 

Minha Vida (II): 
 

Gênesis 45:7: “DEUS me enviou adiante de vós, para 

conservar vossa sucessão na Terra e para vos preservar a 

vida por um grande livramento.” 

 

A Preservação da Vida do servo de JESUS CRISTO, é algo 

muito mais amplo e significativo do que um livramento 

pontual; uma garantia de segurança durante uma 

determinada ocasião. Trata-se de uma garantia contínua de 
Vida Abundante, em todas as áreas, até que este servo fiel 

complete a Missão designada pelo PAI ETERNO para ele! 
JESUS mesmo nos assegurou esta Preservação: 

 

 Mateus 28:18-20: “JESUS, aproximando-se, falou-

lhes, dizendo: Toda a Autoridade me foi dada no Céu e na 
Terra. 19.Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, 

batizando-os em Nome do PAI, e do FILHO, e do ESPÍRITO 

SANTO; 20.ensinando-os a guardar todas as coisas que vos 

tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até 
à consumação dos séculos.” 

Observe porém que DEUS só poderá cumprir a Promessa de 

Preservação na Íntegra, se o servo do SENHOR estiver 

Cumprindo com Integridade a Missão para Ele 

designada pelo PAI. E a execução total da Missão inclui os 

seguintes ingredientes: 

Ter Autoridade Vinda do Céu, Recebida 
Diretamente das Mãos do ESPÍRITO SANTO. 

 

Fazer Discípulos Para JESUS CRISTO, Cuidando e 

Protegendo-os Como Filhos Amados. 
 

Palavra    Rhema,  Palavra    Viva    Para    a   Semana 

“O SENHOR me Preserva na Terra na esperança de que eu 
gere e cuide de uma descendência para Ele” 

 


