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As duas mensagens contidas neste livro foram entregues através do ministério de Stephen Kaung
em Richmond, Virgínia, Estados Unidos em Julho e Agosto de 2003. A palavra entregue foi
transcrita e impressa com permissão e a mínima edição para melhor clareza. A menos que indicado
de outra maneira, as citações da Escritura são da Edição Revisada e Corrigida de João Ferreira de
Almeida.

SER SEPARADO
Gálatas 1:4 – O qual [Jesus Cristo] se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do
presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai.
Gálatas 6:14 – Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus
Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo.
João 17:6,11,14,18-19 – Mas dizia isto para o experimentar; porque ele bem sabia o que havia
de fazer. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os
discípulos pelos que estavam assentados; e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam.
Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o
profeta que devia vir ao mundo. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E, tendo
navegado uns vinte e cinco ou trinta estádios, viram a Jesus, andando sobre o mar e aproximandose do barco; e temeram.
2 Coríntios 6:17-18 – Por isso saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor; E não toqueis
nada imundo, E eu vos receberei; e eu serei para vós Pai, E vós sereis para mim filhos e filhas, Diz
o Senhor Todo-Poderoso.

Vamos orar:
Querido Senhor, queremos agradecer a Ti por nos reunir diante da Tua mesa esta manhã.
Senhor, o nosso coração está sempre agradecido pelo que Tu tens feito por nós. Tu destes o Teu
tudo a nós. O que podemos dizer? Senhor, queremos ouvir a Tua palavra. Queremos Ti seguir.
Queremos Ti amar. Queremos nos dar inteiramente a Ti. Possa o Teu nome ser glorificado em cada
um de nós. Entregamos este tempo em Tuas mãos. Confiamos que o Teu Espírito Santo entregue a
Tua palavra ao nosso coração e nos conduza à Tua verdade. Damos a Ti todo o louvor e glória no
nome precioso do nosso querido Senhor, Jesus Cristo. Amém.
O Senhor parece estar colocando em meu coração nestes dias esse assunto da separação, isto é,
separação do mundo. Sabemos que a palavra igreja no grego é “ekklesia”. E que a ekklesia
simplesmente significa “os chamados para se reunirem”. Deus nos chamou para fora do mundo e
nos reuniu para dentro do nome de nosso Senhor Jesus, isto é, para a autoridade de nosso Senhor
Jesus Cristo. Para fora de cada nação, cada tribo, cada língua, Deus reuniu um povo para Ele. Isso é
o que a igreja é; é o que somos.
Somos uma raça escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo para uma possessão
para que possamos demonstrar as excelências Daquele que nos chamou para fora das trevas para a
Sua maravilhosa luz. Isso é o que somos. Somos os chamados para fora. Deus nos separou para fora
do mundo para que pudéssemos ser inteiramente Dele.
Somos diferentes. Temos uma vida diferente daquela do mundo. Temos um espírito diferente, o
próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo em nós. Temos uma maneira diferente de vida, uma
forma de vida que é celestial, não terrena. Somos peregrinos e estrangeiros nesta terra porque nos
parecemos com Abraão, pai da fé. Estamos procurando por uma cidade com fundamentos, da qual o
próprio Deus é o construtor. Isso é o que somos. Somos um povo separado.

LIBERTOS DO EGITO
Quando Deus livrou os filhos de Israel através do cordeiro Pascal, o anjo da destruição passou
por eles. Eles foram livres da morte pelo sangue do cordeiro, mas Deus fez muito mais do que isso.

Quando Deus enviou Moisés ao faraó, disse: “Deixai o Meu povo ir para que possam Me servir”.
Em outras palavras, Deus não só os salvou da morte pelo sangue do cordeiro, mas Deus os libertou
da terra do Egito, para fora da tirania do Faraó. Deus sabia que se eles fossem salvos da morte e
ainda permanecessem no Egito, não poderiam servir a Ele. O faraó tentou mantê-los no Egito. Ele
disse: “Por que não adorais a Deus no Egito? Por que deveis ir?” Mas Moisés disse: “Temos que ir
viagem de três dias para servir ao nosso Deus. Os nossos homens, as nossas mulheres, as nossas
crianças, o nosso gado, tudo tem que sair do Egito para que Deus possa ser servido”. Graças a Deus,
a Sua obra é tão completa que Ele não só os livrou da morte no Egito, Ele também os tirou para fora
do Egito cruzando o Mar Vermelho e deixando o Egito para trás.
Quando a misericórdia de Deus vem sobre nós, Ele faz a mesma coisa. Em Gálatas 1:4 é dito:
“O qual [Jesus Cristo] se deu a si mesmo por nossos pecados...” Que salvação é essa! Mas não é o
fim: “Para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai”. Portanto é a
vontade de Deus não apenas nos salvar dos nossos pecados, mas também nos livrar deste mundo
mau segundo a vontade do nosso Deus e Pai.

O SIGIFICADO DO BATISMO
No dia de Pentecostes quando Pedro entregou aquela mensagem de salvação, mostrou a eles que
Aquele quem crucificaram Deus O tinha levantado, e agora está entronizado à direita de Deus. Deus
O ungiu Rei, e Senhor, e Cristo. Quando Pedro falou, muitos corações foram tocados porque foram
eles que crucificaram o nosso Senhor. Então Pedro disse: “Arrependei-vos, e cada um de vós seja
batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados; e recebereis o dom do Espírito Santo”
(At 2:38). Depois disso, os exortou com muitas palavras e disse: “Salvai-vos dessa geração
perversa” (At 2:40). Aqueles que escutavam as suas palavras foram salvos e três mil foram
batizados naquele dia.
O que é o batismo? Não é o suficiente apenas crer no Senhor Jesus? Por que devemos ser
batizados? Somos salvos pelo sangue do nosso Senhor Jesus. Somente o sangue pode nos redimir
dos nossos pecados. A água não pode nos redimir, nos limpar dos nossos pecados. Então por que
devemos ser batizados? Qual é a significado do batismo? O que significa: “Salvos pela água?” Não
é que os nossos pecados podem ser lavados pela água porque foram lavados pelo sangue do nosso
Senhor Jesus. É para sermos salvos do mundo. Deus já nos libertou do poder das trevas e nos
trasladou para o reino do Filho do Seu amor. Ao sermos batizados representamos a nossa fé.
Cremos que estamos mortos para o mundo e fomos feitos agora vivos para Deus. Esse é o
significado do batismo. Nós, que cremos no Senhor Jesus e somos batizados, somos um povo
separado. Deus nos libertou do mundo para Ele mesmo. Isso é o que somos.
SEPARADO DO EGITO
Quando você olha para a história dos filhos de Israel, você encontra que quando Deus os
conduziu fora do Egito, Ele não os conduziu pela forma normal de viajar do Egito a Canaã. Há uma
rota terrestre pela qual você pode ir do Egito a Canaã. Essa foi a rota dos Filisteus, mas Deus não os
conduziu por aquele caminho. Por quê? Deus disse: “Quando eles saírem, se encontrarem alguma
guerra, podem ficar desencorajados e regressarem ao Egito”. Por isso para cortar o caminho de
volta para o Egito Deus os conduziu de um modo indireto, até o Mar Vermelho. Depois que eles
cruzaram o Mar Vermelho, o Egito estava para trás deles. Eles não podiam mais voltar.
Como Deus queria que o Seu povo ficasse fora do Egito e nunca voltasse! Infelizmente, quando
eles viajavam pelo deserto, embora tivessem saído do Egito, muitas vezes o coração deles voltava
para o Egito. Oh, como eles desejavam as coisas de mau cheiro do Egito - o alho, as cebolas, e todas

essas coisas! Eles se esqueceram da miséria. Eles se esqueceram que estavam sob a sentença de
morte no Egito. Eles só se lembravam dos peixes e das coisas de mau cheiro do Egito. Não apenas
isso, até tentaram escolher o seu próprio líder para os conduzirem de volta para o Egito. Graças a
Deus que Ele não lhes permitiu fazê-lo. Eles vagaram pelo deserto quarenta anos até que toda a
geração morresse. Somente com a segunda geração foram capazes de entrar na terra prometida.
Penso que isso deve ser sempre um aviso para nós. Somos aqueles que são os remidos do
Senhor, e Deus nos separou do mundo. Essa é a vontade do Deus. Mas somos um povo separado?
Esta é a questão.

O MUDO
A Terra que Deus Criou
Primeiro de tudo, temos que entender o que a Bíblia quer dizer com a palavra mundo ou cosmos.
Na Escritura ela tem vários significados. Ela pode significar “a terra”, a terra que Deus criou e todas
as coisas sobre esta terra. Em Salmos 24:1 é dito: “Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e
aqueles que nele habitam”. Em hebraico uma das expressões poéticas é repetir a mesma coisa com
expressões diferentes, com palavras diferentes. Assim em Salmos 24:1 é dito: “A terra é do
Senhor”, então se repete: “O mundo e aqueles que nele habitam”. Assim aqui a palavra mundo
significa “a terra”, a terra que Deus criou e todas as coisas que estão sobre esta terra. Deus criou
esta terra para o nosso desfrute, para o nosso sustento, para a nossa nutrição. Deus criou a terra para
que pudéssemos cuidar dela, cultivá-la para que pudesse produzir mais, para governar sobre ela para
que Deus pudesse ser glorificado. Essa é a nossa relação com esta terra.
O Povo desta Terra
Há outro significado na Bíblia para a palavra mundo. Ela significa “o povo”, a gente que está
nesta terra. João 3:16 é familiar para nós: “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o
Seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna”. Deus
não apenas amou a terra que Ele criou, mas disse: “Todo aquele que Nele crê”. O mundo aqui
significa “o povo”, a gente que habita neste mundo, aqueles que estão nesta terra. Deus amou o
povo desta terra. Ele nos amou a tal ponto que nos deu Seu Filho unigênito, para que se crermos
Nele não pereceremos, mas teremos a vida eterna. Portanto esse é o segundo significado da palavra
mundo.
Um Sistema Organizado
Então há outro significado para a palavra mundo, cosmos. Cosmos significa “algo organizado,
um sistema, um sistema organizado”. Satanás o inimigo de Deus, tentou opor-se a Deus. Por isso
organizou o mundo em um sistema sob seu controle a fim de usá-lo para fazer oposição ao
propósito de Deus.
Depois que Deus criou esta terra ou a recriou, a tornou habitável, Deus a deu ao homem para
cuidar dela. E, contudo, quando o homem pecou, entregou o mundo que estava sob o seu domínio a
Satanás. Por isso Satanás de fato não é o soberano legítimo deste mundo. Ele é o usurpador, mas é
chamado de o deus deste mundo, o soberano, o príncipe deste mundo. Ele organizou este mundo em
um sistema que está se opondo ao propósito de Deus. Seja ele político, econômico, educativo,
social, ou até religioso, ele os organizou todos em um sistema para se opor a Deus, e é deste mundo
que Deus nos separou.

O RELACIOAMETO CORRETO COM O MUDO
Qual é a nossa relação apropriada com o mundo? Na oração do nosso Senhor Jesus em João 17
Ele nos mostra a nossa relação com o mundo. Primeiro de tudo Ele disse que do mundo o Seu Pai
nos deu a Ele. Pertencemos a este mundo. Não apenas estamos nesta terra, mas pertencemos a este
sistema. Estávamos todos sob o domínio do poder das trevas que vocês encontram em Efésios 2.
Mas Deus nos libertou deste mundo, deste sistema, e nos deu como Seu presente ao Seu Filho
amado. Agradecemos a Deus por ter nos dado o Seu Filho amado como o Seu presente para nós,
mas ao mesmo tempo Ele nos deu, o povo remido, como o Seu presente do mundo, para o Seu Filho
amado. Por isso pertencemos ao Seu Filho amado. Somos o presente de Deus para o Seu Filho
amado. Deus nos libertou do mundo.
Na mesma oração o nosso Senhor Jesus disse: “Agora vou para Ti”. Ele estava deixando esta
terra. Ele estava deixando todo este sistema porque voltava para o Seu Pai. Mas disse: “Eles estão
no mundo”. Estamos fora do mundo, contudo, ainda estamos no mundo. Em outras palavras,
estamos fora deste sistema do mundo que está se opondo a Deus, mas ainda estamos vivendo nesta
terra. Não apenas ainda estamos vivendo nesta terra, mas até certo ponto estamos ainda sob um
ambiente que está se opondo a Deus. Estamos vivendo em um mundo hostil. Estamos vivendo em
um mundo estranho. Somos alienígenas, somos estrangeiros, somos peregrinos neste mundo. Essa é
a nossa situação hoje.
E ainda mais uma vez o nosso Senhor Jesus disse: “Eles não são do mundo, ainda estão no
mundo, mas não são do mundo”. Isso não é maravilhoso, que Deus nos chamou para fora do
mundo, estamos ainda no mundo, e, contudo, não somos do mundo! Sim, ainda vivemos nesta terra.
Sim, ainda vivemos sob esse ambiente hostil, e, contudo, não pertencemos a ele. Estamos fora do
mundo. Não pertencemos a esse sistema mundial porque pertencemos ao reino do Filho do amor de
Deus, exatamente como o nosso Senhor Jesus.
O nosso Senhor Jesus veio a este mundo. Ele nasceu como uma criança. Ele cresceu sob o
domínio do Império Romano. Ele estava até sob o Judaísmo daquele tempo porque nasceu um
judeu. Contudo, enquanto o nosso Senhor Jesus esteve na terra é tão evidente que não era do
mundo. Ele era um Homem celestial que estava vivendo na terra. Ele estava sob o governo do Pai
celestial. Ele não estava sob o governo de nenhum homem - romano ou judeu. Ele não estava sob
nenhum sistema, fosse o sistema romano ou o sistema religioso judaico. Ele não pertencia a eles;
Ele era diferente. Ele viveu uma vida celestial nesta terra. Um dia, depois que realizou a obra de
redenção, voltou ao céu para o Seu Pai. Mas um dia Ele voltará novamente. Este é o nosso Senhor
Jesus.
O Senhor disse: “Vocês devem ser do mesmo jeito. Vocês estão no mundo, mas não são do
mundo. Vocês não pertencem a este sistema. Vocês pertencem ao céu, e devem viver uma vida do
céu na terra, separados, diferentes”. Mas esse não é o fim. O Senhor disse ainda: “Como Tu, Pai,
Me enviaste ao mundo, também os envio ao mundo. Santifico-Me por eles; santifica-os pela Tua
verdade”.
O que isso significa? Isso significa que Ele tanto nos libertou deste mundo, que nos santificou
pela Sua palavra para que fosse capaz de nos enviar ao mundo. Estamos capacitados para ir a todas
as nações, desde Jerusalém até a Judéia e Samaria até os confins da terra para pregar o Evangelho,
ser uma testemunha de Deus ao povo do mundo e trazê-los para o reino de Deus. Assim na oração
sacerdotal do nosso Senhor Jesus Ele nos mostrou a nossa relação com o mundo.
DO EGITO PARA A BABILÔIA
A questão é: Onde estamos? Somos nós como os filhos de Israel? Deus os libertou do Egito e,
contudo, o Egito ainda estava em seus corações. Ou somos ainda piores do que os filhos de Israel?

Deus nos libertou do poder das trevas e ainda depois que somos salvos, nunca deixamos o mundo?
Onde estamos? Qual é a nossa relação com o mundo hoje? Somos um povo separado? Quão
separado somos? O mundo é um sistema terrível. Os filhos de Israel saíram do Egito, do mundo. O
coração daquela primeira geração ainda estava no mundo, por isso caíram no deserto. Pela graça e
misericórdia de Deus a segunda geração entrou na terra prometida. Mas o que aconteceu depois que
estavam na terra prometida? Eles foram levados cativos para a Babilônia. Eles saíram do Egito para
a Babilônia, do mundo para o mundo religioso. Eles ainda eram cativos. Quão sutil é o mundo!
Irmãos, onde está a nossa posição? Realmente saímos do mundo? Posicionalmente saímos, mas
experimentalmente, em nossa vida diária, somos um povo separado? Somos diferentes do mundo?
Ainda estamos almejando o mundo? Ainda estamos imitando o mundo? O mundo deveria nos
imitar, mas em vez disso imitamos o mundo. Onde estamos?
Por isso o Senhor recentemente exercitou o meu coração nesse assunto. Até que ponto realmente
fui liberto deste mundo? O apóstolo Paulo disse que não se gloriaria em nada a menos de Jesus
Cristo e a Sua cruz. Ele iria se gloriar apenas na cruz. Por quê? É porque quanto ao que concerne a
ele está crucificado para o mundo (Gálatas 6:14). Quanto ao que concerne ao mundo está
crucificado para ele. A cruz está no meio, separando-o do mundo. Esse é o nosso testemunho?
Vamos voltar bem para o começo. Vamos voltar pelas nossas pegadas até o dia quando o Senhor
nos salvou. Antes que fôssemos salvos, pertencíamos ao mundo. É a razão por que as pessoas
querem ser daqui; os jovens querem ser daqui. Pertencemos ao mundo. Não somos diferentes dos
demais. Estamos sob o poder das trevas. Não vimos o que o mundo realmente é. Pensamos que o
mundo era belo; era doce; era precioso. Desejamos as coisas deste mundo. Quisemos continuar;
quisemos cada vez mais do mundo. E cada vez mais nos parecemos com o resto do povo,
profundamente sugado para dentro deste mundo que está passando. Mas graças a Deus, o Espírito
de Deus operou em nós. A nossa consciência foi tocada pelo Espírito de Deus. Vimos os nossos
pecados. Vimos que o salário do pecado é a morte. Vimos que não há nenhuma esperança.
Clamamos. Descobrimos que estivemos sob a tirania do poder do pecado. Não éramos livres.
Clamamos a Deus e, graças a Deus, Ele abriu os nossos olhos. Ele nos atraiu de volta para a cruz,
para Cristo, o nosso Senhor Jesus. Ali fomos crucificados, e Ele carregou os nossos pecados em Seu
corpo. O Seu sangue foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Fomos a Ele. Cremos Nele,
e, graças a Deus, fomos salvos. Fomos libertos da carga pesada do pecado.
Mas isso é tudo? Isso é tudo o que aconteceu quando você foi salvo? Não houve nenhuma
mudança? Você não tem uma nova vida que é a celestial? Há algum sinal de que você não é do
mundo? O Espírito Santo já o convenceu das coisas do mundo as quais você deseja? Não há
nenhum tratamento em sua vida para que você ainda possa continuar com os seus velhos amigos
fazendo as mesmas coisas que fazia antes? Você está buscando as mesmas coisas que as pessoas
deste mundo estão buscando e todo tempo o Espírito de Deus está em silêncio? Pode ser? Você
realmente é salvo?
Irmãos, onde vocês estão? Por é que podemos ser salvos e ainda não termos nenhuma
consciência do mundo? Ainda amamos o mundo. Ainda desejamos ser conformados ao mundo. Por
quê?

COSAGRAÇÃO
Romanos 12:1-2: “Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos
corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede
conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para
que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus”.

Qualquer crente, qualquer um que crê no Senhor Jesus, qualquer um que tenha essa nova vida
nele, qualquer um que tenha o Espírito de Deus nele, não pode evitar o tratamento do Senhor com
ele nessa questão do mundo. Pode ser com certas coisas que você ama; as coisas que você considera
como a sua vida. Pode ser com certas pessoas do mundo que você ama mais do que o próprio
Senhor. Pode ser com certo hábito que você tenha do qual não desistirá porque o ama. Pode ser com
certo relacionamento, uma amizade, que o Espírito de Deus fala com você, mas você não escuta.
Creio que você deve ter experimentado essas coisas. Mas por que é que embora o Espírito Santo o
esteja lembrando e no fundo do seu coração sabe que algo está errado, você não desistirá, não
mudará, você ainda ama o mundo? Por quê? Penso que é porque há uma falta básica de
consagração. Quando somos constrangidos pelo amor de Cristo, quando pensamos nas
misericórdias de Deus, isso deve mover o nosso coração para dar todo o nosso ser àquele que nos
ama tanto. Ele se deu por nós e queremos nos dar a Ele. Isso é consagração.
Temo, irmãos, estarmos em falta na consagração. Você pode dizer: “Senhor, dou tudo a Ti”, mas
você não se dispõe a isso. Não há aquela seriedade, aquela eficácia, que você realmente está tocado
pelo amor de Cristo. Você não pode viver mais para você mesmo. Você não pertence a você
mesmo. Você pertence a Ele, e o Seu amor o constrange a dar todo o seu ser a Ele e dizer: “Senhor,
sou Seu. Não sou meu. Não tenho nenhum direito de usar o meu corpo. Não tenho nenhum direito
de usar o meu tempo. Não tenho nenhum direito de usar todos os minhas relacionamentos. Tu és
Aquele que decide tudo”.
Consagramo-nos ao Senhor de um modo absoluto? Sem tal consagração a sua mente não será
renovada. E se a sua mente não estiver renovada você ainda será conformado com este mundo
porque o acha encantador; ele é precioso; ele é vida para você. Você não vê a sutileza do inimigo, a
verdadeira cara do mundo. Você o ama. E a Bíblia diz: “Se você ama o mundo, o amor pelo Pai não
está em você”. Ninguém pode servir a dois mestres. Você ama um e odeia o outro. Você não pode
servir a Deus e a Mamom. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Mas não vemos isso.
Pensamos que podemos amar a ambos. Amamos o Pai; amamos o mundo. Mas Deus diz: “Isso é
impossível”. Pensamos que podemos servir a dois mestres. Você é mais sábio do que Deus? Deus
diz: “Não, você não pode fazer isso”. Quando você é amigo do mundo, você se torna inimigo de
Deus (ver Tiago 4:4).
Por que você não vê isso? Por que é que a sua visão do mundo ainda é a visão mundana e não a
visão cristã? Por que é que você vê o mundo, uma miragem construída pelo inimigo, mas não vê o
mundo em sua realidade? Foi o mundo que crucificou o Senhor. E se crucificou o Senhor não
crucificará você também? A morte é o que ele está tentando trazer a você, mas você não vê. Por
quê? É porque há uma falta de consagração. Infelizmente, muitos do povo de Deus não têm um
firme fundamento. O Espírito de Deus está operando em sua vida, mas você O está negligenciando.

TOCADOS PELO AMOR DE DEUS
Para sermos um povo separado, creio que a coisa mais importante é ir ao Senhor e pedir que o
Seu amor nos toque profundamente. Então se entregue ao Senhor, todo o seu ser ao Senhor, e deixeO ter domínio absoluto sobre a sua vida. Quando você faz isso, as coisas começam a acontecer.
Primeiro de tudo, o Senhor começa a tocar o exterior. Essas são as coisas do mundo, e são
passageiras. “Não ameis o mundo, nem o que no mundo há – a concupiscência da carne, a
concupiscência dos olhos e a soberba da vida” (1 João 2:15-16).
Então você descobre que o Senhor começa a tocar. Em sua vida poderia haver algo. Às vezes é
quase ridículo porque pode ser uma coisa muito pequena, mas é algo que você ama tanto e não a
abandonará. O Espírito do Senhor o tocará e dirá: “Que tal essa coisa? Você a abandonará por

Mim?” Oh, como você luta! Você não pode. Ela pode ser uma pequena jóia, talvez algo mais, uma
pequena coisa.
Ainda me lembro há muitos anos quando estive em Amoy em 1936. Um dia estava pregando
sobre esse assunto da consagração e havia um médico ali. Ele tinha dois passatempos prediletos.
Um passatempo era criar frangos Leghorn, e o outro era cultivar orquídeas. Esses eram a sua vida.
Ninguém podia tocá-los. Se alguém tocasse em seus frangos ou em suas flores ele ficava muito
zangado. Essa era a sua vida. Depois que ouviu essa mensagem sobre a consagração, naquela noite
começou a orar. Ele disse: “Senhor, quero dar tudo a Ti”. Ele começou a entregar uma coisa após a
outra, não de forma geral, mas detalhadamente. Ele entregou isso e isso e isso e aquilo até que
sentisse que tinha entregado tudo ao Senhor. Então teve um bom descanso noturno. Na manhã
seguinte quando se levantou, um dos seus frangos Leghorn tinha morrido. No passado isso teria
sido insuportável, mas desta vez quando isso aconteceu matou mais alguns e os comeu. Foi uma
pequena coisa, mas o Senhor estava tocando nessa questão do mundo.
O que é o seu mundo? É algumas pessoas que você ama? Algumas vezes existem coisas
ilegítimas que você deve abandonar, mas não o faz. Algumas vezes existem coisas até legítimas,
mas quando as coisas legítimas passam o Seu limite e você as ama mais do que o Senhor, elas são
ilegítimas e o Espírito Santo é zeloso. Ele tratará com essas coisas.
Ele pode tratar com as suas amizades. Você tem alguns amigos que não são crentes e costuma
fazer coisas com eles. Depois que você é salvo eles querem que você vá a algum lugar que você
sabe que não deve ir, mas por causa da amizade vai. Eles querem fazer certas coisas. Você sabe que
não deveria fazê-las, mas por causa da amizade não deixará de fazê-las, e vai em frente com elas.
Irmãos, onde vocês estão? Onde está o seu testemunho? Onde vocês estão? É por isso que,
depois que você é salvo, deve dizer ás pessoas que você pertence ao Senhor. Se você fizer isso, se
livrará de muitos problemas. Eles saberão que você é diferente e não ousarão pedir-lhe que o faça.
As suas amizades têm de mudar. As coisas deste mundo – a concupiscência dos olhos, a
concupiscência da carne, a soberba da vida – precisam ser tratadas pelo Espírito de Deus para os
libertar deste sistema do mundo, para que o amor do Pai possa estar em vocês.

O MUDO TEM A SUA MODA
Gradualmente, como você anda com o Senhor, a definição do sistema mundial se torna mais e
mais clara. Não são apenas as coisas do mundo, mas você descobrirá que o mundo é um molde,
uma moda. Por isso a Bíblia usa a palavra “era”. Há outra palavra no grego para era, aion. Ela
significa “um período de tempo caracterizado por certas características morais”. Essa é uma era
perversa, má. Essa é uma era que é perversa e, contudo, tem a sua moda; tem uma corrente. O
mundo é semelhante a uma corrente que prossegue sem interrupção. Sempre que Paris tenha uma
nova moda, imediatamente o mundo inteiro a seguirá para estar na moda. Você não quer ser
considerado fora de moda. Você quer estar na moda. Você quer ser sociável. O mundo todo o está
fazendo. Por que você não o faz?

O MUDO É UM MOLDE
O mundo é um molde. Existe um modismo, uma corrente ali. Algumas vezes o Senhor pode
tratar conosco sobre as coisas do mundo, mas quando isso chega a ser um molde achamos difícil.
Todo o mundo o está fazendo. Se você não o fizer será esquisito. As pessoas o verão e dirão: “Você
pertence ao século passado. Você não está na moda, não é sociável; é antiquado”. Você ousa ser

diferente? Por que devemos imitar o mundo? O mundo deve nos imitar. Por que sair do Egito e ser
levado cativo para a Babilônia?
Se a nossa mente realmente for renovada olharemos de cima para essas coisas, como o apóstolo
Paulo. O que ele considerava como precioso – a sua posição, as suas realizações no judaísmo, o seu
próprio futuro – agora considerava como escória, como perda para a excelência do conhecimento do
Senhor Jesus Cristo.

O ESPÍRITO DO MUDO
Onde estamos? Quando você continua com o Senhor descobre que o mundo não é somente
coisas, não é somente um molde; é um espírito. Em 1 Coríntios 2, o que recebemos não é o espírito
do mundo mas o Espírito de Deus. O mundo tem um espírito. Ele é um espírito de orgulho,
arrogância, egocentrismo e rebelião. Esse é o espírito do mundo. Por causa desse espírito há
contenda, inveja e guerras. E o espírito do mundo entrou na igreja. O povo está contendendo uns
com os outros – contendendo por posição, por poder. Eles são arrogantes, orgulhosos, egocêntricos,
e rebeldes. Oh, como este mundo é rebelde – rebelde contra Deus, contra tudo o que é autoridade. E
o espírito deste mundo se estabeleceu na igreja. Possa o Senhor nos livrar.
Possamos nós ser um povo separado, um povo marcado pelo Espírito do Cordeiro – submisso,
manso, humilde. Graças a Deus, o Seu Espírito está em nós. Ele está operando, mas temos que
cooperar. Temos que nos submeter a Ele. A palavra do Senhor é: “Saia do meio deles, seja
separado. Não toque o imundo”. E Deus disse: “Eu serei Pai para vós e vós sereis meus filhos e
filhas”, disse o Senhor dos Exércitos.
Você pensa que o mundo o amará? Isso é falso. O mundo o odeia porque você pertence ao
Senhor. Ele está tentando atraí-lo para matá-lo. Isso é verdadeiro porque não pertencemos ao
mundo. O mundo nos odeia. Vamos sofrer, mas lembre-se, temos um Pai. Deus disse: “Serei o
vosso Pai. Cuidarei de vós. E vós sereis meus filhos; não apenas bebês, mas filhos. Vós crescereis”,
diz o Senhor dos Exércitos. Possa Deus nos abençoar.
Vamos orar:
Querido Senhor, queremos Ti agradecer por nos libertar deste mundo mau e, contudo, Senhor,
muitas vezes o nosso coração ainda se demora ali. ?ão o vemos como Tu o vês. Outras vezes
tememos sofrer, ser diferentes. Senhor nos perdoe. Oramos para que o Teu Espírito nos convença
profundamente e nos leve aos nossos joelhos para que possamos confessar, para que possamos
voltar e sermos restaurados. Oh Senhor, oramos para que Tu construas um muro entre nós e o
mundo. Possa a cruz nos separar do mundo. Permita que o mundo nos veja como mortos e vejamos
o mundo como morto. Para a glória de Deus em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.

