
 

 

Buscando Reavivamento 
 

DIA 3 —  SUBMISSÃO É A CHAVE  
 
“Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a 
Deus; este é o culto racional de vocês.” (Romanos 12:1, NVI).  

Minha jornada 

Eu era um empresário, de 36 anos, quando um amigo pastor faleceu repentinamente aos 41 anos. Isso me trouxe 
a questão: O que aconteceria se Deus me chamasse para ser pastor? Eu não queria isso de forma alguma. Por 
uma semana inteira lutei amargamente e negociei com Deus - de manhã, ao meio-dia e à noite. Expliquei a Ele 
como poderia servi-Lo de outras maneiras. Aparentemente, ele não estava ouvindo minhas objeções e, quando 
me ajoelhei ao lado da cama sem mais argumentos, um pensamento silencioso passou por minha mente: Deus te 
ama! E pensei: Sim, acredito nisso. 

Depois de alguns minutos, a confiança no amor de Deus me levou a me render completamente. Então eu estava 
em paz. E um ano e meio depois, o Senhor me chamou para ser pastor. Anos depois, ainda sou muito grato a ele. 
Foi Seu amor e sabedoria infinitos que me mostraram uma maneira completamente diferente daquela que eu 
tinha em mente. Agora vejo que essa entrega liberou grandes bênçãos em minha vida. Deus me conduziu da 
melhor maneira possível. 

Por que se render? 

Como escreve Garrie F. Williams: “A entrega total é a chave para a salvação, para o renascimento, para a vitória 
sobre o pecado e a tentação e para a plenitude do Espírito Santo” (Como ser cheio do Espírito Santo e saber disso). 
Não podemos enfatizar esta mensagem encorajadora o suficiente. 

Assim como eu tive que me render antes que Deus pudesse me usar totalmente, o apóstolo Paulo teve que 
desistir de sua velha vida e planos quando Deus o chamou na estrada para Damasco. Em sua carta aos Romanos, 
Paulo mais tarde exortou os crentes a “oferecer os seus corpos em sacrifício vivo” e “oferecer cada parte de si 
mesmo a Ele como instrumento de justiça” (Romanos 12: 1; 6:13, NVI). 

Muitos não se entregaram a Deus (muitas vezes por ignorância), mas em vez disso, assumiram a responsabilidade 
pelas próprias mãos. Eles não têm o poder do Espírito Santo, que é o dom que traz todos os outros dons de Deus. 
“Mas, como qualquer outra promessa, é dada sob condições. Muitos acreditam e professam reivindicar a 
promessa do Senhor; eles falam sobre Cristo e sobre o Espírito Santo, mas não recebem nenhum benefício. Eles 
não entregam a alma para ser guiada e controlada pelos agentes divinos ” (O Desejado de todas as nações, p. 
672). 

Como humanos, resistimos em renunciar a nossa liberdade, mas o desejo de Deus para nós é o oposto: "Deus 
deseja nos curar, nos libertar. Mas, visto que isso requer uma transformação completa, uma renovação de toda a 
nossa natureza, devemos nos entregar totalmente a Ele ” (Caminho a Cristo, p. 43). 

Uma vida de pecado não é feita de liberdade como alguns imaginam. “Toda alma que se recusa a se entregar a 
Deus está sob o controle de outro poder. Ele não é seu. Ele pode falar de liberdade, mas está na mais abjeta 
escravidão. Ele não tem permissão para ver a beleza da verdade, pois sua mente está sob o controle de Satanás. 
Enquanto ele se elogia por estar seguindo os ditames de seu próprio julgamento, ele obedece à vontade do 



 

príncipe das trevas. Cristo veio para quebrar as algemas da escravidão do pecado da alma ”(O Desejado de Todas 
as Nações, p. 466). 

O que perdemos ao nos rendermos a Cristo? Ele é capaz de nos libertar da tirania de nós mesmos - da inveja, 
ressentimento, brigas, ganância, vício, raiva, orgulho, presunção, desânimo, complexos de inferioridade e muito 
mais. Lembre-se de que cada ser humano é o seu maior problema. Você é o seu maior problema. “Na mudança 
que ocorre quando a alma se entrega a Cristo, há o mais elevado senso de liberdade” (O Desejado de Todas as 
Nações, p. 466). 

Mas o oleiro só pode trabalhar com o barro que tem nas mãos. É por isso que nos oferecemos a Deus. “A entrega 
de todas as nossas faculdades a Deus simplifica muito o problema da vida. Enfraquece e abrevia mil lutas com as 
paixões do coração natural” (Minha Vida Hoje, p. 6). 

Somente a entrega leva à alegria duradoura. “Os que aceitam a Palavra de Cristo e entregam a alma à Sua guarda, 
a vida ao Seu comando, encontrarão paz e quietude. Nada no mundo pode entristecê-los quando Jesus os deixa 
contentes com Sua presença. Em perfeita aquiescência há perfeito descanso ” (O Desejado de Todas as Nações, p. 
331). Ele o convida hoje a experimentar aquele descanso perfeito! 

Orando na Palavra de Deus 
 
Faça de nós instrumentos do Seu amor. 
“Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça; antes ofereçam-se a 
Deus como quem voltou da morte para a vida; e ofereçam os membros dos seus corpos a ele, como instrumentos 
de justiça.” (Romanos 6:13, NVI). 
Senhor, queremos dar a Ti cada parte de nossas vidas. Use-nos como instrumentos para Sua glória. 
 
Faça de nossas vidas um instrumento de adoração. 
“Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a 
Deus; este é o culto racional de vocês.” (Romanos 12:1, NVI). 
Pai, muito obrigado por nos convidar a nos tornarmos novas criaturas. Mostre-nos como nos render diariamente 
a Teus pés sem quaisquer restrições. Ajude-nos a segui-lo em todas as coisas pela Sua força. 
 
Proteja-nos do maligno. 
“Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado; aquele que nasceu de Deus o 
protege, e o Maligno não o atinge.” (1 João 5:18).  
Senhor, obrigado por prometer nos proteger do maligno quando nos rendermos a Ti. Conduza-nos em seu 
caminho para a alegria perfeita. 

Mais Sugestões de Oração: 

Agradecimentos: Agradeça por bênçãos específicas e louve a Deus por Sua bondade. 
Confissão: Reserve alguns minutos para uma confissão particular e agradeça a Deus por Seu perdão. 
Orientação: Peça a Deus para conceder sabedoria para os desafios e decisões atuais. 
Nossa Igreja: Peça a Deus para abençoar os esforços de nossa igreja local, regional e mundial. 
Solicitações locais: Ore pelas necessidades atuais dos membros da igreja, família e vizinhos. 
Ouça e responda: reserve um tempo para ouvir a voz de Deus e responda com louvor ou música.  
 
Sugestões de Música: 
Hinário Adventista: 281  Eu Venho a Ti, Senhor, 284  Tudo por Cristo, 286  Pai, Eu me Achego a Ti, 290  Jesus, 
Sempre Te Amo, 295  Tudo Entregarei, 298  Toma, ó Deus, Meu Coração. 


