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Uma Vida de Oração Me Garante a 

Entrada e Permanência Dentro da Porta 

da Santidade: 
 

A Vida Secreta de JESUS em Oração era a base, o alicerce 

de Sua Vida Pública. Só assim Ele conseguia realizar 

exatamente a Vontade do PAI e ser Mais-Que-Vencedor! 

Observe: 
 

Mateus 14:22-27: “Imediatamente após, JESUS 

insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e 
fossem adiante dEle para o outro lado, enquanto Ele 

despedia as multidões. 23.Assim que mandou o povo 

embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da 

noite, lá estava Ele, só. 24. Todavia, o barco já estava 
longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas; pois o 

vento era contrário. 25.Na quarta vigília da noite, foi 

JESUS ter com eles, andando por sobre o mar. 26.Quando os 

discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram 

aterrorizados e exclamaram: É um fantasma! E gritavam 

de medo. 27.Mas, imediatamente, JESUS lhes disse: Tende 

bom ânimo! Sou Eu. Não temais!” 

 

Ora, se para JESUS a Oração era vital, imagine quanto a nós 

outros? Por hipótese alguma, nenhum servo de JESUS 

CRISTO deveria viver neste Mundo governado por satanás, 

sem uma Vida Intensa de Oração! 

JESUS orou pelo menos das 18:00h até às 3:00 horas da 
manhã e depois disso andou por sobre as águas turbulentas. 

 

Portanto é uma realidade que uma vida de Oração nos 

permite entrar na Porta da Santidade e lá permanecer, 

garantindo de que nada nem ninguém poderá nos atingir; 

isto é o que garante a Palavra de DEUS: 
 

Isaías 43:13: “Desde toda a Eternidade, Eu Sou; e 

não há nada nem ninguém que possa fazer escapar algo ou 

alguém das Minhas Mãos. Agindo Eu, quem impedirá?” 

 

Esta pergunta que o PAI nos faz, é estranha e ao 

mesmo tempo reveladora: “Agindo Eu, quem impedirá?” 

Em outras palavras Ele está dizendo: “Se Eu agir e 

quando Eu agir, quem impedirá?” 

 

Ora, a revelação é clara: Se eu estiver em Conexão 

Permanente com o Altíssimo, através da Oração, e 

consequentemente atingindo profundidades cada vez 

maiores no Atributo da Sua Santidade, é óbvio que 

estarei preenchendo toda a Legalidade da Justiça de 

DEUS, para que Ele possa agir imediatamente em meu 

favor. E nenhum ataque de satanás, nem mares revoltos, 

nem turbulências desta vida, poderão nos derrotar! 

Sabiamente afirmou E. M. Bounds (1835-1913):  

 

“Oração e Vida Santa são uma só coisa. Elas agem 

reagem mutualmente. Nenhuma delas pode sobreviver 

sozinha. A ausência de uma implica a ausência da outra.” 

 

Entrarei Sem Vacilar Pela Porta da 

Santidade, Porque é Ela Quem Preserva a 

Minha Vida (IV): 
  

“Salmo 116:15: “Preciosa é aos Olhos do SENHOR a morte 
dos Seus santos.” ESPÍRITO SANTO, qual o significado real e 

completo de um versículo tão pequeno e tão impactante? 

Vejamos: 

 

O Eterno zela para que Seus servos fiéis não sejam 
entregues à morte quando seus inimigos atacam. Isto é, eles 

não sofrerão morte violenta ou prematura. A morte deles 

deve ser valiosa aos Olhos do SENHOR, não uma coisa 
trivial, forçada por inimigos ou por uma doença absurda que 

remove a pessoa antes de sua Missão ser completada! 
 

 

Palavra    Rhema,  Palavra    Viva    Para    a   Semana 

“Estou Conhecendo o meu DEUS, e me tornando Forte, e 

farei Proezas” 

Anotações: 


