CONFORMADO SOMENTE A CRISTO
Published on World Challenge (https://worldchallenge.org)

CONFORMADO SOMENTE A CRISTO

David Wilkerson (1931-2011)April 18, 2018
O centro da verdadeira mensagem da graça não é um evangelho permissivo, mas um que ensina a santidade!
“Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e
às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a
bendita esperança: a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo” (Tito 2:11-13).
De acordo com Paulo, não andamos em graça até que nos afastemos das corrupções mundanas. A menos que
manifestemos o poder do Espírito Santo para nos guiar a uma vida santa e justa, buscando a presença do Senhor
em nosso caminhar diário, não conheceremos a graça de Deus.
Muitos cristãos desejam o perdão – porém, somente isto. Eles não querem ser libertos do presente mundo, pois o
amam. Estão presos aos seus pecados e não querem abrir mão dos prazeres desse mundo. Então, inclinam-se à
doutrina que diz: “Posso viver como eu quiser – desde que eu declare que creio.” Infelizmente, tais cristãos não
querem ouvir sobre obediência, arrependimento ou abnegação. Preferem viver nesse mundo sem restrições.
Paulo escreve: “Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente,
para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus” (Romanos
12:2). Devemos afastar-nos desse mundo completamente e estar conformados somente a Cristo!
Jesus justifica-nos, através da fé, para um propósito – encorajar-nos e capacitar-nos para resistir ao diabo e
vencer o mundo, no poder do Espírito de Deus. Sim, Jesus morreu por nós para que pudéssemos ter vida eterna,
mas também morreu para que pudéssemos viver a liberdade desse mundo mal.
“[Jesus Cristo] se entregou a si mesmo por nossos pecados a fim de nos resgatar desta presente era perversa,
segundo a vontade de nosso Deus e Pai” (Gálatas 1:4).
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