
 

Consagrados Somente para o Deus 
 
 

“E lhes darei um novo coração e um espírito novo porei dentro 
deles e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um 

coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem 
os meus juízos, e os executem; e eles serão o meu povo, e eu serei 

o seu Deus.” 
(Ezequiel 11.19,20) 

  
Ao entrarmos no Reino de Deus (quando aceitamos Jesus como 
nosso Salvador e Senhor), passamos por um transplante espiritual, 
um transplante de coração. 
 
Recebemos um novo coração onde não haverá mais lugar para:  
- Decepções humanas,  
- Traumas familiares,  
- Imoralidades da carne,  
- Correntes e cadeias das trevas. 
 
O coração que recebemos em Cristo é: Limpo, curado, liberto do 
mal, sedento por Deus e pelas coisas espirituais, um coração 
maleável, tratável, ensinável. 
 
Esse transplante ocorre, porque precisamos viver segundo os 
princípios do Reino de Deus, sentindo alegria em sermos crentes e 
o sabor ao sermos alimentados pelas coisas espirituais. 
 
Um coração natural (carnal) não consegue discernir entre o humano 
e o divino. Liderança, tempo de oração, frequência nos cultos, na 
célula, dízimos, ofertas  e outros compromissos com a igreja, tudo 
isso não passa de obrigações que podem ser negligenciadas, pois o 
coração natural depende do humor e das emoções. 
 
Já o novo coração, transplantado por Deus, consegue discernir a 
unção espiritual que flui por trás da fidelidade com os serviços 
eclesiásticos e os investimentos na igreja. 
 
 
Preservando a unção do Espírito Santo 
 
O Senhor nos escolheu quando ainda estávamos no ventre 
materno.  
 
Talvez você não creia nesse chamado. Todavia, o Salmo 139 diz 
que Deus nos viu quando éramos uma substância ainda 
informe, e naquele momento foram escritos no livro de Deus 



todos os nossos dias. Cada um dos nossos dias foi escrito e 
determinado quando nenhum deles havia ainda. 
 
A fonte da nossa força espiritual é a unção do Espírito. E o inimigo 
sabe que sem a unção não temos poder; por isso, ele procura 
seduzir-nos, com o intuito de quebrar a nossa consagração 
espiritual. 
 

Na Palavra de Deus, o vinho simboliza a alegria e o prazer. Jesus 
realizou o primeiro milagre transformando água em vinho, para 
mostrar que o propósito principal de sua obra seria o de transformar 
a vida natural do homem, tal como a água – inodora e insípida –, 
numa vida plena e abundante. 
 

No A.T. um nazireu (como foi Sansão) renunciava a todo o prazer e 
deleite carnais, a fim de consagrar-se inteiramente ao Senhor. Do 
mesmo modo, a nossa consagração perde o sentido se não estiver 
baseada no amor ao Senhor e no prazer de andar em sua 
presença. Sem essa motivação, torna-se simplesmente um ato 
religioso ou legalista. 
 
No mundo espiritual, temos três inimigos, e cada um deles opõe-se 
a uma pessoa da divindade: 
 

1. O diabo se opõe a Cristo  Mt 4.1-11 - Então foi conduzido 

Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo Diabo.2 
E, tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve 
fome.3 Chegando, então, o tentador, disse-lhe: Se tu és Filho 
de Deus manda que estas pedras se tornem em pães.4 Mas 
Jesus lhe respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o 
homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.5 
Então o Diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o 
pináculo do templo,6 e disse-lhe: Se tu és Filho de Deus, 
lança-te daqui abaixo; porque está escrito: Aos seus anjos 
dará ordens a teu respeito; e: eles te susterão nas mãos, 
para que nunca tropeces em alguma pedra.7 Replicou-lhe 
Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu 
Deus.8 Novamente o Diabo o levou a um monte muito alto; e 
mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles;9 e 
disse-lhe: Tudo isto te darei, se, prostrado, me adorares.10 
Então ordenou-lhe Jesus: Vai-te, Satanás; porque está 
escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás.11 
Então o Diabo o deixou; e eis que vieram os anjos e o 
serviram. 
 

2. A carne faz guerra contra o Espírito  Gl 5.16,17 - Digo, 

porém: Andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça 
da carne.17 Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito 
contra a carne; e estes se opõem um ao outro, para que não 
façais o que quereis.  



 
3. O mundo se opõe ao Pai 1 Jo 2.15-17 - Não ameis o 

mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o 
amor do Pai não está nele.16 Porque tudo o que há no 
mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos 
olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do 
mundo.17 Ora, o mundo passa, e a sua concupiscência; mas 
aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. 

 
O sistema que rege o mundo, é morte diante de Deus. O pior 
inimigo de Deus é a morte. Se você não consegue distinguir 
o que é morte, basta olhar dentro de si mesmo após ter 
ficado um tempo fazendo algo impuro ou pecaminoso.  

 
Diante disso, temos que entender três coisas: 

(1) Para vencer o diabo, temos que repreendê-lo e resisti-lo pela 
fé e pela Palavra;  

(2) Para vencer o pecado, temos que confessá-lo, fugir dele e 
crer no poder do sangue do Cordeiro;  

(3) A morte, no entanto, só pode ser vencida através da 
comunhão e do amor do Pai.  

 
Do mesmo modo, tal qual Sansão, nós também somos nazireus: 
Consagrados ao Senhor; consequentemente, precisamos rejeitar o 
vinho da alegria e prazer carnais (toda satisfação que nos leva ao 
pecado) e exibir o selo da submissão ao Senhor.  
 
 
Triunfando sobre as obras do diabo 
 
As obras do diabo somente são destruídas em nossas vidas, 
quando nos dispomos a negar o próprio “eu”. Para declararmos a 
morte do “ego”, precisamos negar nossos direitos e reivindicações, 
nosso orgulho e arrogância, nosso desejo de justiça e de vingança.  
A nossa jornada, obrigatoriamente, deve levar-nos à cruz, pois é 
somente ali que vencemos o diabo. Na cruz: 

a. Antes da glória, vem a humilhação;  
b. Antes de nos sentarmos no trono, temos que ser pregados  

na cruz;  
c. Antes de recebermos a coroa de glória, temos que receber 

a coroa de espinhos.  
 
Quando nos dispomos a morrer para o nosso “eu”, a força dos 
nossos inimigos é destruída. 
 
Em seu ministério terreno, Jesus exerceu autoridade sobre os 
demônios, expulsando-os das pessoas. Mas, de acordo com a 
Palavra de Deus, Jesus somente triunfou definitivamente sobre os 
demônios (principados e potestades) quando morreu na Cruz Cl 



2.14,15 - e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra 
nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do 
meio de nós, cravando-o na cruz;15 e, tendo despojado os 
principados e potestades, os exibiu publicamente e sobre eles 
triunfou na mesma cruz. 
 

Se queremos uma vitória completa, temos que tomar a cruz. 
 
. A vitória no casamento está na cruz. Vida conjugal exige renúncia, 
perdão, andar a dois, compartilhamento, abrir mão de direitos, da 
individualidade – só assim o verdadeiro amor encontra caminho e 
espaço para fluir entre o casal. 
 
. A vitória na vida financeira também está na cruz. Por que 
precisamos trazer nossos dízimos e ofertas à Casa de Deus? 
Porque, quando os entregamos, estamos nos negando a nós 
mesmos e fazendo a vontade de Deus. Dessa forma, o espírito de 
pobreza é derrotado, e as bênçãos podem ser liberadas sobre nós.  
 
. A vitória, em todas as áreas de nossas vidas, está na cruz. A 
verdadeira vitória eu não a conquisto através da força; mas, pela fé, 
eu a recebo das mãos de Deus. 
 
Deus nos pede o que temos de mais precioso - o coração  
Pv 23.26 - Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos 
observem os meus caminhos. 
 
É simples, Ele nos pede o coração para tratá-lo, moldá-lo, para fazer 
melhor do que qualquer pessoa ou qualquer outra coisa faria por nós. 
 

Em troca Ele nos dá tudo o que precisamos  
(Sl 27.14) Espera no SENHOR, anima-te, e ele fortalecerá o teu 
coração; espera, pois, no SENHOR.  
 
(Sl 37.3) Confia no SENHOR e faze o bem; habitarás na terra e, 

verdadeiramente, serás alimentado. 
 
(Sl 125.1) Os que confiam no SENHOR serão como o monte Sião, 
que não se abala, mas permanece para sempre. 
                                                                                                                                                                                                     
 
Conclusão 
  
Deus tem um novo coração, uma nova mentalidade e um caminho 
novo para você, basta você querer!   
 
Você está passando por um transplante, não desista! 
 


