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SUA PERGUNTA ATÉ ME IRRITA! 

Como assim? É claro que sou!  Por que 
você faz essa pergunta? Sua pergunta até me 
irrita! Você não sabe que vou a igreja, 
dou meus dízimos e ofertas, creio em 
Cristo e nas doutrinas da igreja, tenho 
um estilo de vida saudável, e basicamen-
te procuro ser uma pessoa boa? Até saio 
para testemunhar um pouco e distribuir al-
guns folhetos. Além disso, pertenço à igreja 
verdadeira. Com certeza eu sou um cristão! 
Você não vai me fazer questionar meu cristia-
nismo, vai?  

Se você tivesse sido um membro da i-
greja judaica nos dias de Cristo, provavel-
mente teria acreditado que era um judeu e, 
portanto, tinha boa reputação perante Deus. 
Por quê? Porque era membro da igreja verda-
deira, a igreja de Deus, devolvia fielmente os 
dízimos e as ofertas, ia ao templo aos sába-
dos, abstinha-se de alimentos impuros, se-
guia as leis da igreja e esperava a vinda do 
Messias. E assim, sentia-se bem confiante 
quanto à sua reputação diante de Deus. 

 

QUE ENGANO! 

Mas quando o Messias veio, amigo, ape-
nas uns poucos O reconheceram, poucos O 
seguiram, e uns poucos encontraram “nEle” a 
salvação. A maioria dos judeus não eram re-
almente judeus. De fato, as Escrituras asse-
guram: “Porque não é judeu quem o é ape-
nas exteriormente... Porém judeu é aquele 
que o é interiormente.” Romanos 2:28, 29.  

É evidente não apenas pelas Escrituras, 
mas também pela história que a maioria dos 
judeus eram judeus apenas na aparência ex-
terior. Em outras palavras, eles seguiam 

uma formalidade, uma rotina, um ritual – 
iam à igreja certa e acreditavam na Bí-
blia! 

Esses “professos” judeus foram os 
mesmos que crucificaram a Cristo! Pendu-
raram-nO na cruz e O rejeitaram. Afinal não 
eram apenas os líderes da igreja, mas 
também a maioria de seus membros que 
eram judeus apenas na aparência.  

Romanos 9:6 o expressa nessas pala-
vras: “Porque nem todos os de Israel são, de 
fato, israelitas.” Em outras palavras, nem to-
dos os que professam ser judeus 
(cristãos) são judeus (cristãos). De fato 
as Escrituras mostram claramente que ainda 
que o número deles “seja como a areia do 
mar, o remanescente é que será salvo.” Ro-
manos 9:27. 

Então, você fará parte do remanescen-
te? Será você um cristão de aparência ou 
cristão de coração? Não confie no número 
de membros de sua igreja porque isso não 
lhe salvará! Não confie em sua sinceridade 
para com certas verdades; elas não lhe salva-
rão. Não confie nas reformas de seu estilo de 
vida, nem em suas doações; elas também 
não lhe salvarão. A salvação é encontrada 
somente “em Cristo”! 

No dia do juízo final haverá muito 
“choro e ranger de dentes” (Lucas 13:28) pa-
ra milhões de “cristãos” que têm sido levados 
a confiar, em sua igreja, em suas crenças, 
em seus líderes, em seu estilo de vida, mas 
não têm sido conduzidos “a Cristo”. 

No fim, somente os que forem en-
contrados “em Cristo” serão salvos e 
considerados cristãos verdadeiros em 
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contraste com os que são apenas profes-
sos cristãos. Vamos primeiro confirmar isso 
nas Escrituras e depois definir o que significa 
estar em Cristo. 

 

PROVAS BÍBLICAS 

Vamos começar com I João 5:11 e 12: “E 
este é o testemunho: que Deus nos deu a vida 
eterna; e essa vida está no Seu Filho.” Pode-
ria isso estar mais evidente e claro? Até eu 
posso entender e ver isso. A vida eterna está 
“em Seu Filho”. Não em uma igreja, em 
uma doutrina, ou em um estilo de vida, 
mas “em Seu Filho”. Agora o 
verso 12 explica isso: “Aquele 
que tem o Filho tem a vida; a-
quele que não tem o Filho de 
Deus não tem a vida.” 

Precisamos ter Jesus, pre-
cisamos estar “em Cristo”, pois 
somente nEle está a vida eter-
na. Mas o que significa estar 
em Cristo?  

 

A RESPOSTA 

Estar em Cristo, é o con-
trário de estar fora dEle. Quan-
do Lúcifer se afastou de Cristo, 
decidiu que seu caminho era 
melhor que o caminho de Deus. 
Perdeu a vida eterna porque escolheu se 
desligar da fonte de vida. Escolheu seguir a 
sua vontade e caminho em vez da vontade e 
caminho de Deus. De quem é a vontade e o 
caminho que você está escolhendo, seu 
ou de Cristo? 

Quando Adão escolheu se afastar da 
vontade de Cristo, ele se tornou caído e ego-
ísta. E então, começou a definhar, envelhe-
cer, perder a vitalidade. Ele também queria 
seguir o próprio caminho em vez do cami-
nho de Deus. Em que caminho você está? 
Em seu próprio caminho ou no de Deus?  

 

O “EM” É A ESSÊNCIA 

Por isso a palavra “em” é muito impor-
tante. Para dizer a verdade, essa é a expres-
são favorita do apóstolo Paulo, usada mais de 
70 vezes em suas epístolas. Seis dessas epís-
tolas são dirigidas aos santos e fiéis que estão 
“em Cristo”.  

Você está “em Cristo”? Ou está somente 
na igreja, na verdade, nas reformas, nos tra-
balhos missionários, atento aos eventos do 
tempo do fim? Esses, sem o primeiro, po-
dem ser uma maldição. Por que? Porque 
se tornam uma substituição, uma falsida-
de, uma máscara para o real, o genuíno. 
Eles têm um modo sutil de nos convencer de 
que somos os “esclarecidos”, quando na reali-
dade talvez sejamos os “tolos”.  

É você uma virgem prudente ou tola?  A 
única diferença é que as virgem prudentes 
possuíam o óleo, que representa o Espírito 

Santo. As virgens prudentes vi-
viam sob a influência do Espí-
rito Santo. A cada dia, a cada 
hora, a cada momento se sub-
metiam à vontade de Deus. Es-
tavam “em Cristo” pela fé, uma 
fé que atuava e cooperava 
com Deus em todas as coisas 
no presente, não no futuro, 
“quando . . .” Existe aí uma 
grande diferença. 
 

O QUE É ESTAR SALVO 

Ninguém está salvo a menos 
que esteja “em Cristo” no 
presente, agora, por experi-
ência diária, no seio da famí-
lia. Teoricamente devemos con-

cordar com o que é verdade, mas na realida-
de temos de ser praticantes e não apenas 
ouvintes.  

Toda a humanidade fazia parte de Cristo 
na cruz, toda a humanidade estava nEle. O 
que Ele fez, o fez por todos nós.  Mas isso é 
apenas a metade da equação “em Cristo”. 
Cristo também nos convida, através de Sua 
suprema graça, a entregarmos cada dia 
nossa mente, nosso corpo, coração e vontade 
ao Seu domínio. Porque o que Ele fez por 
nós e o que está fazendo em nós deve ser in-
separavelmente uma só coisa. Você não po-
de ter uma sem a outra. Cristo não pode ser 
dividido; você é completo nEle, não sepa-
rado dEle. Se você aceita Sua função co-
mo substituto pelos seus pecados, deve 
aceitar também Sua função como Senhor 
de sua vida.  

 

ELES NÃO PERMITIRAM 

Atualmente nos encontramos nessa con-
fusão de pecado porque Lúcifer e Adão não 
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permitiram que Cristo fosse o Senhor de sua 
vida. Adão se arrependeu e permitiu que Cris-
to restabelecesse Seu domínio sobre ele. Lúci-
fer ainda continua resistindo se sujeitar ao 
controle de Cristo, tornando-se Satanás, o lí-
der dessa injusta revolta. Quem você está imi-
tando: Adão ou Lúcifer?  

Milhões de cristãos têm aceitado a fun-
ção de Cristo como substituto, mas não per-
mitem que Ele seja o Senhor de sua vida 
por completo, especialmente no presente. 
Enquanto não fizerem isso, não estarão 
“em Cristo”. Como pode ver, “em” indica que 
você está “em”, dentro, neste momento, que 
isso está acontecendo agora, você está coope-
rando com Cristo no presente, em todas as 
escolhas das quais está ciente. Sem resistên-
cia, sem rebelião, apenas um consciente “Sim, 
Senhor, em Ti.” 

Pode estar a 50 graus negativos do lado 
de fora, por exemplo, e você sabe que dentro 
da casa de Cristo está a uma temperatura a-
gradável de 30 graus positivos. Mas se você 
está do lado de fora no frio, não recebe ne-
nhum benefício real, pois continua do lado de 
fora. Saber sobre os 30 graus em Cristo 
não lhe aquece. Conversar sobre isso não 
lhe traz benefício nenhum para salvação. 
Contar isso aos outros faz muito pouco 
por você. O fato da casa de Cristo ter sido 
paga e você ter a escritura em seu cofre 
ainda não lhe traz nenhum benefício pre-
sente, a menos que você escolha estar em 
Cristo.  

Enquanto você permanecer “em Cristo” 
receberá todos os benefícios de Sua proteção, 
Seu calor e segurança. Eles são seus, são gra-
tuitos, mas você precisa escolher entrar e per-
manecer dentro. Você pode sair a qualquer 
momento, mas se assim fizer, perderá to-
dos os benefícios de seu calor, segurança 
e proteção.  

 

NÃO É SUFICIENTE CONHECER OU PER-
TENCER 

Isso é o que Paulo quis dizer quando es-
creveu em Colossenses 2:10: “NEle, estais 
aperfeiçoados.” Não em conhecê-Lo ou pro-
fessá-Lo, mas em habitar “nEle”. Em um arti-
go da revista Sinais dos Tempos de 4 de julho 
de 1892, um conhecido escritor o colocou da 
seguinte maneira: “Estamos completos “nEle” 
e aceitos pelo Amado unicamente ao habitar-

mos nEle pela fé.” Lemos no livro de Atos 
17:28: “Pois nEle vivemos, e nos movemos, e 
existimos.” 

Isaías também compreendeu isso quan-
do declarou: “Tão somente no Senhor há jus-
tiça e força” e, “no Senhor será justificada to-
da a descendência de Israel”. Isaías 45:24 e 
25. Posso ainda mencionar mais alguns textos 
para remover toda e qualquer dúvida? “E, as-
sim, se alguém está em Cristo, é nova criatu-
ra.” II Coríntios 5:17. Esse texto não diz se 
você está na igreja, ou na verdade, ou na 
doutrina da salvação, ou em um estilo de vida 
saudável; diz que devemos estar “em Cristo”, 
não apenas legalmente, mas por experi-
ência, vivência diária. É a experiência de 
deixar Cristo ter tudo de mim aqui e agora 
que me capacita a ter tudo dEle. 

Creio que mais um texto ajudará a fixar 
em nosso coração e na mente em que consiste 
a salvação e conseqüentemente uma vida cris-
tã verdadeira. “Agora, pois, já nenhuma con-
denação há para os que estão em Cristo Je-
sus.” Romanos 8:1, ARC. Quem são eles? Po-
de “os que estão” se referir aos batistas? Sim! 
Pode “os que estão” se referir aos católicos? 
Sim! Pode “os que estão” se referir aos adven-
tistas? Sim! Você quer dizer que no Céu 
haverá católicos, batistas, bem como ad-
ventistas? Sim, se eles se enquadrarem na 
condição, a qual não é caminhar na carne, 
mas sim no Espírito através de uma experiên-
cia viva de fé em Cristo Jesus. 

 

A PRÁTICA 

Você poderá dizer: “Estou lhe ouvindo 
Jim, mas você pode descrever de modo práti-
co, não teológico, como posso estar em Cristo 
a cada dia, a cada hora?” Fico feliz por alguém 
fazer essa pergunta, pois conversão e santi-
ficação não são recebidas nem mantidas 
sem estarmos ‘em Cristo’ e continuarmos a 
depender dEle. Ninguém pode estar em um 
relacionamento que salva por mais tempo 
do que é capaz de permanecer em Cristo 
e exercitar uma fé viva nEle. 

Ser cristão não é uma escolha que se 
faz uma só vez, mas a escolha contínua, 
feita a cada minuto, de deixar Deus ter 
tudo de mim. A cada dia devo viver para Je-
sus. Meu enfoque é estar em Sua vontade, 
em Seu caminho. Muitos se esforçam para 
alcançar isso através de sua própria natureza 
humana. Começam com sua poderosa força de 
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vontade e rangem os dentes na determinação 
de viver a vida cristã. Isso sempre termina em 
fracasso. 

Como, então, é possível viver cada 
dia, cada hora, cada momento para a gló-
ria de Deus? É muito simples. Precisamos 
viver como Jesus viveu. Cada manhã Jesus 
passava um tempo com Deus. Nós também 
precisamos ter tempo a cada manhã para nos 
entregarmos a Deus, para nos sujeitarmos no 
início de cada dia. Isso não pode ser feito 
às pressas; é preciso ter tempo suficiente 
para comungarmos com Deus e realmente ou-
vir o que Ele está nos dizendo 
individualmente.  

Deus fala conosco através 
da Bíblia, da natureza, de provi-
dências e de impressões na 
mente. Após esse tempo de 
comunhão com nosso Pai, ten-
do certeza de que nada nos im-
pedirá de ouvir Sua voz, pode-
mos estar certos de que Ele 
nos guiará.   

Quando saímos de nosso 
lugar tranqüilo de devoção, é 
essencial que levemos Deus co-
nosco a fim de mantermos co-
munhão com Ele durante o dia 
todo. Precisamos aprender a 
perguntar: “O que desejas que eu faça?” Atos 
9:6. Deus deseja que saibamos que não esta-
mos sozinhos. No começo do dia e durante o 
dia inteiro precisamos da ajuda de uma fonte 
fora de nós mesmos. À medida que aprender-
mos a ser sensíveis às impressões do Espírito 
Santo ao nosso coração e aprendermos a su-
jeitar nossa vontade para sempre fazermos a 
Sua vontade, então experimentaremos “... 
Cristo vive em mim”. Gálatas 2:20. 

 

GUERRA ESPIRITUAL 

Mas aí vem a tentação, talvez a mesma 
tentação na qual com freqüência caímos antes. 
No passado rangemos nossos dentes, procu-
rando resistir à tentação até que fracassamos, 
ou nos forçamos a obedecer. Não existe paz 
nem alegria em tal experiência. Amigos, o 
verdadeiro conflito da tentação ocorre no cora-
ção. 

Primeiro preciso decidir se quero per-
manecer submisso a Deus. Quando escolho 
me submeter, o “eu” morre e a vitória é ga-
nha; então, Deus provê todo o poder para en-

frentar a tentação. Essa experiência é difícil, 
pois o “eu”, minhas maneiras e minha vontade 
devem morrer; mas, como cristão, é o único 
modo de obter paz e alegria! Preciso escolher 
permanecer em Cristo diariamente e a todo 
momento. 

A escolha, porém, não me traz mérito 
algum diante de Deus. Não sou salvo pelas 
escolhas que faço. O próprio desejo de 
escolher depender de Deus é um presente 
de Sua graça. A salvação é inteiramente um 
presente de Deus, mas é essa escolha de nos 
sujeitarmos que dá a Deus a liberdade de 

transformar nossa vida através 
do ministério de Sua graça em 
nosso coração. 

É muito importante entender 
isso, pois a maioria dos que to-
mam o nome de Cristo, vivem 
uma estranha amalgamação de 
Cristo e do “eu” lutando para ter 
controle da vida. Essa espécie 
de vida Cristã é como um ioi-
ô, com constantes altos e 
baixos. Nascer do Espírito é 
sair dessa experiência, permitin-
do que Cristo seja o único admi-
nistrador da vida.  

Quando essa amalgamação 
termina, há descanso para o 

coração. Então aprendemos a verdadeira ciên-
cia da salvação e a linguagem do Céu, que é 
simplesmente permitir que Cristo tenha a-
cesso a todas as minhas decisões e assim 
através de Sua graça, e de uma fé viva, dizer 
Sim para Deus e Não para o eu.  

Tudo isso deve ser feito com fé, uma 
fé viva, fé que atua por amor e purifica o co-
ração; assim estaremos habilitados a viver 
acima da atração da carne no presente. Fé 
não é somente crer no que Cristo tem fei-
to por mim, mas também uma entrega 
total das minhas escolhas a Ele; assim to-
dos os meus pensamentos, sentimentos e atos 
se harmonizam com a Sua vontade e escolho, 
por Sua suprema graça, depender somente 
dEle. Essa é a fé que atua! 

Estão todas as suas escolhas sujeitas a 
Ele? Você confia que somente em Seus méri-
tos poderá ficar em pé diante de Deus? Você 
depende de Seu poder para escolher o 
que é correto em vez do que é errado? Se 
assim o faz, então você é um cristão.  Se es-
sa é uma escolha contínua, uma aceitação 
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contínua, uma dependência contínua, en-
tão você é continuamente um cristão. Seja 
bem-vindo ao corpo de Cristo! 

 

SOU CONTRA IGREJAS? DOUTRINAS? 

Apenas uma observação final: Alguém 
pode pensar que sou contra a igreja, ou contra 
a doutrina, ou contra a reforma do estilo-de-
vida porque deixo de enfatizar essas coisas. 
Mas não sou! Eu acredito na igreja, mas 
não como uma solução; apenas como um 
instrumento.  

Eu amo a verdade, mas apenas como um 
meio, não como um fim. Minhas reformas no 
estilo de vida têm me dado melhor saúde e 
maior consciência da presença de Deus, mas 
não sou justificado por causa de cenouras e 
bananas.  

Todas essas coisas são boas unicamente 
se nos direcionarem a Cristo.  Elas são a doca 
que nos conduz ao navio que é Cristo. Não fi-
quemos felizes e satisfeitos apenas em estar 
na doca; vamos embarcar no Navio que é Cris-
to Jesus, nosso Senhor e Salvador! 

Atenção! O navio partirá em breve! 
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