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Charles Fitch (1805–1844)

INTRODUÇÃO

No relato de sua primeira visão, a Sra. White faz referência aos “irmãos Fitch e Stockman”
como pessoas que encontrou e com quem conversou na Nova Jerusalém. Ambos eram ministros conhecidos de Ellen White, que haviam
tomado parte ativa na proclamação da mensagem do esperado advento de Cristo, mas que
haviam morrido pouco antes do desapontamento de 22 de Outubro de 1844.
Charles Fitch, um ministro presbiteriano,
aceitou a mensagem do advento ao ler as palestras de Guilherme Miller e ao conhecer Josias Litch. Ele se entregou inteiramente à
proclamação do esperado advento de Cristo
por ocasião do encerramento do período dos
2.300 anos, e se tornou um líder de destaque
no Despertamento do Advento. Em 1842, ele
preparou o quadro profético usado mui e cazmente e mencionado em Primeiros Escritos,
74. Sua morte se deu em decorrência de ele se
ter exposto em demasia durante três cerimônias batismais que realizou numa manhã fria de
outono. (Ver Prophetic Faith of Our Fathers, 4:533–
545) Primeiros Escritos, 297
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Na sua visão do Céu, Ellen G. White escreveu:
Ali vimos a árvore da vida e o trono de
Deus. Do trono provinha um rio puro de água,
e de cada lado do rio estava a árvore da vida.
De um lado do rio havia um tronco da árvore, e
do outro lado outro, ambos de ouro puro e
transparente. A princípio pensei que via duas
árvores. Olhei outra vez e vi que elas se uniam
em cima numa só árvore. Assim estava a árvore da vida em ambos os lados do rio da vida.
Seus ramos curvavam-se até o lugar em que
nos achávamos, e seu fruto era esplêndido; tinha o aspecto de ouro, de mistura com prata.
Todos nós fomos debaixo da árvore, e sentamonos para contemplar o encanto daquele
lugar, quando os irmãos Fitch e Stockman, que
tinham pregado o evangelho do reino, e a
quem Deus depusera na sepultura para os salvar, se achegaram a nós e nos perguntaram o
que acontecera enquanto eles haviam dormido. Tentamos lembrar nossas maiores provações, mas pareciam tão pequenas em
comparação com o peso eterno de glória mui
excelente que nos rodeava, que nada pudemos
dizer-lhes, e todos exclamamos – “Aleluia! é
muito fácil alcançar o Céu!” – e tangemos nossas gloriosas harpas e zemos com que as arcadas do Céu reboassem. Primeiros Escritos, 17
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Já em 1842, a ordem dada nesta profecia, de
escrever a visão e torná-la bem legível sobre
tábuas, a m de que a pudesse ler o que correndo passasse, havia sugerido a Carlos Fitch,
a preparação de um mapa profético a m de
ilustrar as visões de Daniel e do Apocalipse. A
publicação deste mapa foi considerada como
cumprimento da ordem dada por Habacuque.
Todavia, ninguém naquele tempo notou que
uma visível demora no cumprimento da visão
– um tempo de tardança – é apresentada na
mesma profecia. Depois do desapontamento
pareceu muito signi cativa esta passagem: “A
visão é ainda para o tempo determinado, e até
o m falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o,
porque certamente virá, não tardará. ... O justo
pela sua fé viverá.” O Grande Con íto, 392
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Observações Sobre
a Santi cação
por Charles Fitch,
Pastor da Igreja Presbiteriana Livre
Newark, New Jersey,
“Antes, santi cai ao Senhor Deus em vossos
corações; e estai sempre preparados para responder
com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a
razão da esperança que há em vós.”

PREFÁCIO

O Senhor Jesus Cristo “Ao qual, não o havendo visto, amais; no qual, não o vendo agora,
mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e
glorioso” (1Pedro 1:8), tem feito só o bem a mim
ultimamente. Mesmo sendo eu tão indigno, Ele
mesmo me assegurou que: “aquele que me
ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e
me manifestarei a ele.” (João 14:21). Eu sinto
que seria medíocre da minha parte não reconhecer que através da maravilhosa benevolên-
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cia do meu Redentor, Ele me fez gozar de ricas
manifestações de Seu amor. Falo disso somente para glória Dele. Ele tem me ensinado: “Não
estejais inquietos por coisa alguma; antes as
vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação
de graças. E a paz de Deus, que excede todo o
entendimento, guardará os vossos corações e
os vossos pensamentos em Cristo Jesus.” (Filipenses 4:6-7). Da abundância do meu coração
tem falado minha boca (ver Lucas 6:45), e tenho dado a entender aos participantes do meu
ministério o que acredito: que Deus tem criado
e continuará a criar em mim um coração novo;
e renovar em mim um espírito reto (ver Salmos
51:10). Com isso, Deus me fez saber algo sobre
a bem aventurança dos “puros de coração” Mateus 5:8. Alguns têm pensado que eu estava
“trazendo coisas estranhas aos seus ouvidos,” (Atos 17:20) e foi esse relatório que se espalhou país afora. Numa reunião com os
anciãos, tarde da noite, os irmãos, com perfeita
propriedade e com a mais sincera bondade, pediram que eu lhes mostrasse o que é essa “nova doutrina” (Marcos 1:27). Dei-lhes uma breve
declaração dos meus sentimentos e ponto de
vista, e respondi a vários inquéritos da melhor
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maneira que pude. Então, os anciãos, com perfeita propriedade, por apreensão a mim, nomearam uma comissão para conversarem mais
comigo sobre o assunto. Até aí eu concordo
plenamente com tudo que foi feito. Logo depois, recebi um bilhete de um dos membros da
comissão, no qual, de modo bondoso e cristão,
propôs as seguintes perguntas e requisitou de
mim respostas:
1. Você acredita que a Bíblia ensina que os homens podem ser perfeitos em santidade nesta vida?
(Responda somente sim ou não, por favor).
2. Na história da Bíblia, quais personagens, exceto Cristo, estiveram sem pecado? (Apenas cite os
nomes).
3. De todos dentre os mártires cujas memórias
chegaram até nós, quantos ou quais deles você acredita que foram perfeitos?
4. Nos tempos modernos, os melhores dos homens não tem sido pecaminosos ao menos um pouco? E eles não pensaram em si mesmos como tendo
pecado?
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5. No meio de seus conhecidos, aqueles que se declararam perfeitos, em geral acabaram tão bem
quanto aqueles que sempre foram tementes?
6. As pessoas do seu convívio que alegam isso
são mais mansas, humildes e celestiais do que outros?
7. Os perfeccionistas, com muita frequência não
se deparam com algumas inconsistências palpáveis?
8. Você acredita estar, de modo geral, sem pecado, em pensamento, desejo, fala, obras e sem defeitos?
9. Você está decidido a ensinar e defender, publicamente, a posição de que há homens em nosso meio
que estão sem pecado?
Desta maneira, decidi me abrir aos meus irmãos e ao mundo. Acredito ser esta maneira,
em todos os aspectos, a melhor e mais fácil, e
me regozijo na oportunidade que me foi concedida para testemunhar das “riquezas da glória
deste mistério;(...)que é Cristo em vós, esperança da glória”. Colossenses 1:27. Eu desejo, pela
graça de Deus, ser como uma “carta, conhecida
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e lida por todos os homens” (2 Coríntios 3:2). É
minha oração que Deus capacite outros, como
fez comigo, para dizer: “Eis que Deus é a minha salvação; nele con arei, e não temerei,
porque o SENHOR DEUS é a minha força e o
meu cântico, e se tornou a minha salvação. E
vós com alegria tirareis águas das fontes da
salvação. E direis (…) graças ao Senhor” (Isaías
12:2-4). “Voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria haverá
sobre as suas cabeças; gozo e alegria alcançarão, a tristeza e o gemido fugirão” (Isaías 51:11).
“A alegria do Senhor é a vossa força” (Neemias
8:10).
Charles Fitch
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CARTA A UM IRMÃO DA IGREJA

Querido irmão,
em conformidade com seu pedido e minha
promessa, eu agora me empenharei, no temor
do Senhor sob meu senso de responsabilidade
com Ele, para te dar minhas perspectivas respeitando completamente os pontos incluídos
nas perguntas que você me propôs. Espero que
você não considere impróprio em qualquer
sentido, que eu te dê minhas perspectivas em
geral sobre todo o assunto, ao invés de uma
mera resposta categórica às suas interrogações. Eu pre ro o caminho que usarei aqui,
pois desejo apresentar a você uma perspectiva
do assunto em geral, como ele se encontra na
minha mente. Além disso, eu considero esse
assunto muito grandioso e os interesses pendentes importantes demais para serem eliminados se eu precisar fazer isso de forma
resumida. Eu não tenho a intenção omitir ou
esconder coisa alguma que o senhor ou o presbitério possam desejar saber de minhas perspectivas. Meu intuito é, conforme este assunto
está em minha mente, ser inteiramente claro e
explícito. Entretanto, temo que eu possa sofrer
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com a falta de compreensão de outros em respeitar minhas impressões da verdade caso eu
não zesse algo a mais do que foi proposto no
seu comunicado.
Permita-me, Portanto, abrir meu coração
por completo a você como um irmão cristão
deveria. Tendo feito isto, eu alegremente deixarei o evento com Aquele em quem eu aprendi a lançar todas as minhas ansiedades (ver
1Pedro 5:7), e Sua glória é o único objetivo pelo
qual desejo viver. Com sua própria orientação,
Ele disse: “Instruir-te-ei, e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir; guiar-te-ei com os
meus olhos” (Salmos 32:8). “Mas vós sois dele,
em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por
Deus sabedoria, e justiça, e santi cação, e redenção” (1Coríntios 1:30), e disse também: “E,
se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a
a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não
lança em rosto, e ser-lhe-á dada” (Tiago 1:5). É
sob Sua orientação que eu me lanço enquanto
escrevo. Eu te darei tais perspectivas da verdade, apenas as quais me sinto em condições de
prestar contas no grande dia.
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Também as darei, o quanto possível, na linguagem das escrituras, para que seja visto
aonde reside minha fé, e se de fato eu distorço
ou não a palavra de Deus.
Permita-me então iniciar dizendo que eu
me encontro, em meu estado natural, um
transgressor da santa e justa lei de Deus; tão
culpado a ponto de merecer ser punido com
eterna perdição. (“Os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor
e da glória do seu poder” 2 Tessalonicenses
1:9). Eu também me vejo incapaz de fazer expiação por ao menos um de todos meus dez mil
pecados. Não posso também achar a mínima
desculpa ou algo que alivie e suavize esses
meus pecados. Por mim mesmo, sou, e sempre
serei diante do universo, um réprobo sem esperança, irremediavelmente fadado à danação
do inferno. Entretanto, aprendi no evangelho
que o Senhor Jesus Cristo, por Seu sacrifício
expiatório, proveu plena satisfação à justiça de
Deus por meus pecados, e assim, abriu um caminho pelo qual a punição pelos meus pecados possa ser tirada, desde que eu tenha “a
santi cação, sem a qual ninguém verá o Senhor” Hebreus 12:14.
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A pergunta que absorve minhas energias,
com o que diz respeito aos meus interesse
eternos, é esta: Como me tornarei obediente a
este comando vindo do mais alto Deus: “Sede
santos, porque eu sou santo” 1 Pedro 1:16; ver
Levítico 11:44. Eu não tenho, não devo, e nem
posso ter expectativas de habitar aonde Deus
habita, de ser um objeto do Seu amor para
sempre, e de ser coparticipante das eternas
bem aventuranças que apenas Ele pode dar, a
menos que eu tenha um caráter inteiramente
harmônico ao Dele. A menos que eu ame com
inteireza de coração as coisas que Ele ama e
odeie as tudo o que Ele odeia com um ódio
completo, inteiro, uniforme, perpétuo como o
Dele. Não pode haver em mim aproximação alguma a pensamentos ou sentimentos que não
sejam perfeitos, de inteiro coração e em alegre
acordo com tudo o que Deus é e com tudo que
Ele faz. Isso deve ser meu caráter, ou nunca verei o rosto de Deus em paz.
Como, porém, poderei vir a possuir tal caráter? Todo sentimento do meu coração, em meu
estado natural, está em inteira oposição a
Deus; em mim existe a mente carnal, que é ini-
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mizade contra Ele. Como poderá esse ódio ser
moldado para dar lugar à adoração e amor arrebatado? Existem em mim, por natureza, todos os elementos do inferno. Acendido pelo
toque da ira merecida de Deus, eles queimarão
em um “fogo que nunca se apagará” (Mateus
3:12). Como poderei ter uma natureza apta para
o céu? Eu reconheço minha obrigação completa e urgente de cessar meu ódio por Deus e
amá-Lo imediatamente e para sempre com inteireza de coração. “Porque eu sei que em mim,
isto é, na minha carne, não habita bem algum;
e, com efeito, o querer está em mim, mas não
consigo realizar o bem”. “Porque não faço o
bem que quero, mas o mal que não quero esse
faço. Acho então esta lei em mim, que, quando
quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque,
segundo o homem interior, tenho prazer na lei
de Deus; Mas vejo nos meus membros outra
lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado
que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou! quem me livrará do corpo
desta morte?” Romanos 7:18-19, 21-24.
Este é o meu caso. Cristo morreu pelos
meus pecados. O governo de Deus está pronto
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para me libertar, mas quem me livrará desse
“coração mau e in el, para se apartar do Deus
vivo”? Hebreus 3:12. Com tal coração, in uenciado pelas tentações do diabo, e as seduções de
um mundo pecaminoso, eu estou tão fadado a
pecar eternamente (se deixado sozinho) quanto o próprio Satanás está, e devo tomar minha
morada juntamente com ele para sempre.
O que eu preciso então, aquilo pelo qual
minha natureza caída grita e chora amargamente em necessidade desesperadora, é de um
Salvador do pecado. O fato de que Deus fez expiação pelos meus pecados em nada me benecia se for então deixado a viver pelos meus
próprios meios. Seres santos caíram ante os ardis do sutil tentador, que, brama “como leão,
buscando a quem possa tragar” (1 Pedro 5:8), e
meu coração mal certamente fará de mim uma
presa certa. Estarei fadado à danação eterna a
menos que eu encontre um Salvador do pecado.
Eu nunca poderei salvar a mim mesmo do
pecado. Meus adversários espirituais se encontram prontos para me devorar, e meu próprio coração mal me impulsionará direto para a
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boca do leão; para dentro da boca larga do inferno. Socorro! Socorro! Oh, Socorro! é o grito
que vem das profundezas da minha alma.
Existe, no universo de Deus, algum meio para
salvar um pobre e perdido pecador do seu
amor pelo pecado? Alguma maneira de limpar
seu coração e enchê-lo de pura e perfeita santidade, sem a qual tal pecador nunca poderá
ser recebido no céu?
Com esse inquérito, meu querido irmão, eu
abordarei a Bíblia. Deus revelou alguma coisa
do tipo, como um meio de salvação do pecado?
Se tal salvação pode ser encontrada em algum
lugar, deve estar na Bíblia, e, caso eu não encontre na Bíblia, então todo raio de luz se apaga do horizonte da minha alma, e a eterna
noite de desespero desce por sobre mim.
Já ouvi dizer que posso ser salvo do pecado
na morte; mas essa é a esperança do universalista. Posso ter ouvido dizer que o universalista
nunca nasceu de novo e que aquele que nasceu de novo certamente será salvo do pecado
quando ele sair deste mundo; Mas eu não conheço nada em que eu possa crer plenamente
que diga que a morte deve ser considerada co-
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mo o meio ou o tempo de santi cação. Eu acredito que “no lugar em que a árvore cair ali cará” (Eclesiastes 11:3), que “na sepultura, para
onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma” (Eclesiastes 9:10); e que se um homem morre com seus
pecados, permanece um pecador para sempre.
Acredito que esta é minha única salvação: que
eu devo ser salvo do pecado aqui, ou jamais
verei a face de Deus em paz. Acredito, portanto, que meus interesses eternos estão pendentes sob a questão: se Deus fez ou não provisões
para me salvar do pecado antes que eu deixe
esse mundo. (Todas as ênfases são feitas pelo
autor. Do contrário, será noti cado). Para evitar
qualquer equívoco, já direi logo aqui que estou
longe de acreditar que o homem regenerado,
com os resquícios do pecado, está nas mesmas
condições que o universalista que nunca foi
renovado, mas que nenhum dos dois tem motivo para acreditar que a morte trará alguma
mudança no seu caráter. Se não existe salvação do pecado antes da morte, eu espero a perdição. Então, para deixar o assunto tão claro
quanto possível, à luz de como foi apreendido
pela minha mente, far-te-ei inquéritos:
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1. Deus, em sua graça, fez provisão para salvar
Seu povo dos seus pecados?
2. Se tal provisão foi feita, podem os cristãos recorrer a isso nesta vida?
3. De que modo podem as provisões de Deus se
tornar disponíveis para salvar Seu povo dos seus
pecados?
1. Deus, em sua graça, fez provisão para salvar
Seu povo dos seus pecados?
Eu encontro que foi dito a José, pelo anjo,
em relação ao Messias prometido em Mateus
1:21: “E dará à luz um lho e chamarás o seu
nome JESUS; (isto é, o Salvador) porque ele
salvará o seu povo dos seus pecados.” Por causa disso, então, Ele é o meu Salvador. para me
salvar dos meus pecados, e esse é exatamente
o Salvador que eu preciso.
Quando João Batista apontou Cristo, ele
disse: “Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.” João 1:29. É disto que eu preciso,
um Salvador para tirar meus pecados. Lemos
também na epístola aos Efésios que Ele “nos
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elegeu nele antes da fundação do mundo, para
que fôssemos santos e irrepreensíveis diante
dele em amor” (Efésios 1:4), que Ele “amou a
igreja, e a si mesmo se entregou por ela, Para
santi cá-la, puri cando-a com a lavagem da
água, pela palavra, Para apresentá-la a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem
coisa semelhante, mas santa e irrepreensível.” (Efésios 5:25-27).
Na epístola ao Tito, lemos que o “grande
Deus e nosso Senhor Jesus Cristo; O qual se
deu a si mesmo por nós para nos remir de toda
a iniqüidade, e puri car para si um povo seu
especial, zeloso de boas obras.” Tito 2:13-14. Na
epístola aos Hebreus, vemos Cristo apresentado como mediador do novo concerto, que é este, citado de Jeremias 31:33: “Porei a minha lei
no seu interior, e a escreverei no seu coração; e
eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo.”
“E jamais me lembrarei de seus pecados e de
suas iniquidades.” (Hebreus 10:17). No terceiro
capítulo da primeira epístola de João, achamos
escrito: “Todo aquele que pratica o pecado
também transgride a lei, porque o pecado é a
transgressão da lei.” [ARA]. E bem sabeis que
ele se manifestou para tirar os nossos peca-
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dos;” Isto é, para tirar nossas transgressões da
lei e nos deixar em um estado de obediência “e
nele não há pecado. Qualquer que permanece
nele não peca; qualquer que peca não o viu
nem o conheceu.” (1 João 3:4-6).
Agora, meu irmão, eu acredito que Cristo
veio para salvar “o seu povo dos seus pecados
(Mateus 1:21)”; “para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor” (Efésios
1:4); para apresentá-la a si mesmo “igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível” (Efésios
5:27); “para nos remir de toda a iniquidade, e
puri car para si um povo seu especial, zeloso
de boas obras.” (Tito 2:14) “Porei as minhas leis
em seus corações” (Hebreus 10:16); e “tirar os
nossos pecados (1João 3:5)”. . . . Assim “qualquer que permanece nele não peca” (1 João
3:6). Isso, portanto, acredito ser a salvação do
evangelho: que Cristo veio, de acordo com as
palavras do anjo a Daniel, “para cessar a transgressão, e para dar m aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça
eterna” (Daniel 9:24). Baseado nisso, podemos
ter livramento da punição que o pecado merece. Para minha mente, agora então, de modo
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satisfatório, ca mais do que claro que Deus,
em Sua graça, fez provisão para “salvar o seu
povo dos seus pecados.” (Mateus 1:21) Eu, portanto, saúdo esta salvação como uma salvação
perfeitamente adaptada às minhas necessidades como um ser caído, e, embora eu me encontre em completo desespero pela minha
salvação do pecado, eu saúdo o Senhor Jesus
Cristo como um Salvador, manifesto para tirar
meus pecados, para escrever Sua lei em meu
coração, para me redimir de toda iniquidade,
para me tornar santo e sem culpa perante Ele
em amor, para me santi car e me lavar com a
água puri cadora da Palavra, para que Ele possa me apresentar a Ele mesmo, sem mácula,
nem ruga, nem coisa semelhante, mas santo e
irrepreensível.
Encontrei, portanto, o Salvador e a salvação
que preciso, plenamente revelada a mim pela
palavra de Deus. E lanço minha alma, meu ser,
diante desse Salvador, por toda a eternidade.
Não em mim mesmo, um pobre pecador sem
esperança, mas con ando em um Salvador
“Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade;” que me fez completo Nele (Colossenses 2:9 e 10), para que eu possa
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esperar pela salvação Dele, rme, perfeito e
consumado em toda a vontade de Deus (“para
que vos conserveis rmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus” (Colossenses 4:12). Essa é minha esperança de vida
eterna: que Cristo Jesus, meu Redentor, me
salvará dos meus pecados, e, em comparação
com essa esperança, todo o universo material é
para mim menos valoroso do que “o pó miúdo
das balanças.” Isaías 40:15. Tirar essa esperança de mim signi ca apagar a luz da minha alma e me deixar no breu da escuridão para
sempre.
Eu acredito então, que é feito completa provisão no evangelho para salvar o povo de Deus
dos seus pecados.
2. Eu agora indagarei se os cristãos podem recorrer a essa provisão da graça de Deus a m de serem salvos do pecado ainda nesta vida.
No primeiro capítulo de Lucas encontro Zacarias cheio do Espírito, profetizando, dizendo:
“Bendito o Senhor Deus de Israel, porque
visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma
salvação poderosa na casa de Davi seu servo.
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Como falou pela boca dos seus santos profetas,
desde o princípio do mundo; para nos livrar
dos nossos inimigos e da mão de todos os que
nos odeiam; para manifestar misericórdia a
nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança,
e do juramento que jurou a Abraão nosso pai,
de conceder-nos que, libertados da mão de
nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em
santidade e justiça perante ele, TODOS OS DIAS DA NOSSA VIDA” (Lucas 1:68-75). Agora
acredito que nós, que servimos a Deus “em
santidade e justiça perante ele, todos os dias
da nossa vida,” (Lucas 1:75) estamos salvos do
pecado por todos os dias da nossa vida. Acredito que Deus “jurou a Abraão nosso pai, de
conceder-nos que, Libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor, Em
santidade e justiça perante ele, todos os dias
da nossa vida” (Lucas 1:73-75), e que ele ergueria a corneta da salvação para que pudéssemos
praticar essa misericórdia prometida aos nossos pais e lembrar-se desse santo concerto, esse juramento que Ele fez. Eu acredito em tudo
isso baseado no testemunho de um homem
cheio do Espírito Santo. Portanto, como eu
acredito que o juramento de Deus é digno de
con ança, especialmente por Cristo ter vindo
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com o propósito de cumprir tal juramento; e
como este juramento promete conceder-nos o
andar perante Deus em santidade e justiça todos os dias da nossa vida, eu sou impelido a
acreditar nisto. Eu não me atrevo a pecar contra Deus acreditando que Deus não está pronto
para ser el ao seu juramento; um juramento
que Cristo veio cumprir. “Quem a Deus não crê
mentiroso o fez” (1 João 5:10). Não posso fazer
de Deus um mentiroso dizendo que ele não
cumpre seu juramento. De novo, quando os
discípulos de Cristo disseram: “Senhor, ensina-nos a orar” (Lucas 11:1), Ele ordenou que
orassem dizendo “seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu” (Mateus 6:10). Se a
vontade de Deus é feita no céu com perfeita
obediência, somos ensinados a orar pela mesma coisa na terra, e eu não consigo acreditar
que Cristo nos ensinou a orar por algo que Ele
mesmo não está disposto a conceder. De novo,
você é ensinado a orar para que “o mesmo
Deus de paz vos santi que em tudo; e todo o
vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo”, e você é
assegurado de que “Fiel é o que vos chama, o
qual também o fará” (1 Tessalonicenses 5:23-
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24). De novo, “Se confessarmos os nossos pecados, ele é el e justo para nos perdoar os pecados, e nos puri car de toda a injustiça.” (1
João 1:9) – el, eu suponho, em um caso assim
como no outro. Não vejo motivos para esperar
o perdão ou a puri cação até a morte chegar.
Como maior prova da posição de que os
cristãos podem recorrer à graça de Deus a m
de serem salvos do pecado ainda nesta vida,
falarei agora em resposta direta à sua pergunta: “Quem, além de Cristo, mencionados na
história da Bíblia, estava livre de pecado?” Eu
citarei as palavras de alguém que exclamou,
em vista da sua escravidão à lei do pecado e da
morte: “Miserável homem que eu sou! quem
me livrará”? Respondendo a sua própria interrogação, ele responde: “Dou graças a Deus por
Jesus Cristo nosso Senhor” (Romanos 7:24-25).
Ele diz, além disso, que “Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em
Cristo Jesus, que não andam segundo a carne,
mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do
pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança
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da carne do pecado, pelo pecado condenou o
pecado na carne; para que a justiça da lei se
cumprisse em nós, que não andamos segundo
a carne, mas segundo o Espírito” (Romanos 8:14). Paulo, portanto, encontrou um modo de estar livre da lei do pecado e da morte e de ter a
justiça da lei cumprida nele. Isso não pode ser
nada menos que amar a Deus de todo o coração e o seu próximo como a si mesmo, pois
aquele que faz menos do que isso é um transgressor. A lei não poderia fazer isso por em
consequência da fraqueza da carne, mas Deus
o fez através de Cristo; cumpriu nele a justiça
da lei e assim, o tornou livre da lei do pecado
sob a qual ele havia antes gemido em condenação. Ele estava agora livre de condenação, mas
como podem aqueles que estão continuamente pecando contra Deus serem livres de condenação? Para mim é impossível de se entender.
Ele tinha descoberto que para aqueles que estavam em Jesus Cristo, não havia condenação,
e João nos diz que qualquer que permanece
nele não peca.
Também diz que “aquele que está morto está justi cado do pecado” (Romanos 6:7). Agora
se estamos mortos com Cristo, acreditamos
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que também viveremos com Ele. Se morremos
para o pecado à semelhança da morte de Cristo, devemos andar em novidade de vida à semelhança de Sua ressurreição. “Tendo sido
Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não
morre; a morte não mais tem domínio sobre
ele” (Romanos 6:9); também nós, se morrermos
para o pecado, o pecado não mais nos dominará. Daí, a recomendação do apóstolo: “Assim
também vós considerai-vos (isto é, assim como
eu) certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor” (Romanos 6:11). Considerai-vos mortos
para o pecado con ando em Cristo para assim
vos manter vivos.
Pode talvez ser dito que uma pessoa pode
se considerar morto para o pecado se ela se arrependeu alguma vez, mesmo que agora continua a pecar todos os dias. Entretanto, se eu
encontrar um homem que está diariamente intoxicado, não devo considera-lo morto para esse pecado, seja lá o que ele possa dizer sobre
seu arrependimento passado. O mesmo é válido para todo pecado em pensamentos, palavras ou atos. Nenhum homem que comete
pecado está morto para o pecado, e assim co-
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mo Cristo, que morreu uma vez não mais morre, o que está morto para o pecado, não pecará
mais. Se ele cair em pecado, ele não está mais
morto para o pecado. Assim eram os sentimentos de Paulo, e como eu não posso acusá-lo da
bruta inconsistência de pregar o que ele mesmo não praticava, devo acreditar que ele estava morto para o pecado e vivo perante Deus e
que, sendo livre da condenação do pecado em
Cristo Jesus, ele de fato permaneceu Nele e
não pecou.
De novo ouvimos esse apóstolo dizendo em
outro texto: “Já estou cruci cado com Cristo; e
vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a
vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do
Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a
si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de
Deus; porque, se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde” (Gálatas
2:20-21). Não posso conceber que um homem
poderia usar tal linguagem se estivesse vivendo dia após dia em pecado. Se alguém é cruci cado com Cristo, ele deve estar morto para o
pecado, e tal homem, como nos disse o apóstolo Paulo, “está justi cado do pecado” (Romanos
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6:7). Estou completamente convencido de que
nenhum homem que sabe que está vivendo em
pecado pode dizer: “vivo, não mais eu, mas
Cristo vive em mim” (Gálatas 2:20). Nem pode
alguém que vive em pecado dizer: “a vida que
agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de
Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim” (Gálatas 2:20). Paulo diz: “Não
aniquilo a graça de Deus” (Gálatas 2:20). Não
tenho a expectativa de trabalhar minha própria justiça através de meus próprios esforços
solitários para obedecer à lei. Eu dependo da
delidade de Cristo, que me ama, para me
guardar.
Pedro também aprendeu que: “visto como o
seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e
virtude; pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas
queis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência há no mundo” (2 Pedro 1:3-4). Não
posso duvidar que Pedro haja experimentado
em seu em seu próprio coração aquilo que escreveu; e eu acredito, portanto, que tendo se
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tornado participante da natureza divina pelas
promessas grandíssimas e preciosas de Deus, e
tendo escapado a corrupção que está no mundo pela luxúria, “qualquer que permanece nele
não peca” (1 João 3:6).
João também declarou, em sua primeira
epístola para os quais ele escreveu: “O que (...)
ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o
que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da Palavra da vida” (1 João 1:1). Ele escreveu, portanto, o que ele mesmo experimentou.
Ele havia visto, e sentido “que Deus é luz, e não
há nele trevas nenhuma” (1 João 1:5); e que
quando andamos na luz, em comunhão com
Cristo, “o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos
puri ca de todo o pecado.” (1 João 1:7). João havia também aprendido de sua própria experiência que “se confessarmos os nossos
pecados, ele é el e justo para nos perdoar os
pecados, e nos puri car de toda a injustiça” (1
João 1:9). João também aprendeu da sua própria experiência que Cristo “se manifestou para tirar os nossos pecados” (1 João 3:5). Ele tem
contemplado, e tocado (ver 1 João 1:1) esta verdade. Ele também aprendeu que “qualquer que
permanece nele não peca” (1 João 3:6), que
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“qualquer que é nascido de Deus não comete
pecado porque a sua semente permanece nele;
e não pode pecar, porque é nascido de Deus.” (1
João 3:9). Não posso duvidar de que João era
um homem que colocou seus próprios princípios em prática; especialmente por ter escrito
apenas o que viu e ouviu, e manuseou a palavra de Deus, e, portanto, que ele tanto permaneceu em Cristo que não pecou.
Assim, querido irmão, tenho te mostrado,
conclusivamente, pelo menos ao meu ver, que
na economia da graça de Deus existem provisões disponíveis para nos habilitar como cristãos a andarmos diante de Deus “em santidade
e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida”, e “qualquer que permanece nele não peca.” Com isso, te dei minhas observações
respeitando totalmente a admirável santidade
nessa vida e quanto a questão de alguém ter
conseguido obtê-la.

3. Irei considerar como as provisões da graça de
Deus se tornam disponíveis ao cristão.
A oração do nosso salvador foi: “Santi ca-
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os na tua verdade; a tua palavra é a verdade.” (1
João 17:17).
Por qual verdade é o cristão santi cado?
1. Não por quaisquer preceitos da Bíblia
através de seus desajudados esforços para
obedecer-lhes. Enquanto qualquer homem tentar se tornar santi cado por seus próprios meios, eu certamente direi: “vejo nos meus
membros outra lei, que batalha contra a lei do
meu entendimento, e me prende debaixo da lei
do pecado que está nos meus membros.”, e
constantemente encontrarei ocasião para dizer: “Miserável homem que eu sou! quem me
livrará?” (Romanos 7:24)
2. O cristão pode ser santi cado através das
promessas das verdades de Deus. “Ora, amados, pois que temos tais promessas, puri quemo-nos de toda a imundícia da carne e do
espírito, aperfeiçoando a santi cação no temor
de Deus.” 2 Coríntios 7:1. “Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à
vida e piedade, pelo conhecimento daquele
que nos chamou pela sua glória e virtude; Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e pre-
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ciosas promessas, para que por elas queis
participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência
há no mundo.” (2 Pedro 1:3,4).
Que eu seja perfeitamente compreendido
então de que nunca, nenhum homem que depende dos seus próprios esforços para obedecer a lei, pode ser santi cado. O homem que
deseja isso frustra a graça de Deus. Ele de fato
seria santo, se amasse a Deus de todo o coração e ao próximo como ele mesmo, mas santi car-se seria certamente impossível por esforço
próprio. Isso deve ser feito pela graça de Deus,
e certamente frustra essa graça aquele que não
vive a vida que ele agora vive na carne pela fé
do Filho de Deus. (ver Gálatas 2:20). Devemos
então, nos puri car de toda imundice da carne
e espírito pelas promessas de Deus. Essas contém a verdade através das quais podemos ser
santi cados de acordo com a oração de nosso
Salvador.
Dois inquéritos aqui surgem:
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1. O que Deus prometeu?
2. Como podemos obter o cumprimento das
promessas?
1. Lembro que é dito em Gálatas 3:16: “Ora,
as promessas foram feitas a Abraão e à sua
descendência”, e no verso 29, “se sois de Cristo,
então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa.” Quando encontro
uma promessa na Bíblia adaptada às minhas
necessidades, sendo eu semente de Abraão, se
eu sou de Cristo, sou um daqueles para os
quais a promessa foi feita, e sou herdeiro de
todo o bem que Deus se comprometeu a doar
nessa promessa. Com essa segurança, olho para as promessas e indago com ardente interesse: o que Deus, meu Redentor, me prometeu?
Aqui posso enxergar por toda a Bíblia, que para Abraão e sua semente foram as promessas
feitas; e eu sou um deles, porque acredito em
Cristo.
Deuteronômio 30:6:
“O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração, e o coração de tua descendência, para
amares ao Senhor teu Deus com todo o cora-
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ção, e com toda a tua alma, para que vivas.” Está muito claro que aquele que assim amasse a
Deus não pecaria. A razão pela qual esta e outras preciosas e mui grandes promessas não
foram cumpridas para todo o povo professo de
Deus em todas as épocas, virá à tona quando
eu chegar a mostrar como podemos obter o
cumprimento das promessas.
Ezequiel 36:25-27, 29:
“Então aspergirei água pura sobre vós, e
careis puri cados; de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos puri carei.
E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de
vós um espírito novo; e tirarei da vossa carne o
coração de pedra, e vos darei um coração de
carne. E porei dentro de vós o meu Espírito, e
farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis.” “E livrarvos-ei de todas as vossas imundícias”. Se deve
ser dito que aquelas promessas foram feitas
para os judeus, eu replico: “Ora, as promessas
foram feitas a Abraão e à sua descendência”, e
a essas eu pertenço. Ninguém dentre eles tem
maior necessidade de ser puri cado de toda
imundice, de todos os ídolos, e de ser salvo de
toda impureza mais do que eu. Eu, portanto,
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me considero um herdeiro dos bens aqui prometidos.
Jeremias 32:38-40:
“E eles serão o meu povo, e eu lhes serei o
seu Deus; e lhes darei um mesmo coração, e
um só caminho, para que me temam todos os
dias, para seu bem, e o bem de seus lhos, depois deles. E farei com eles uma aliança eterna
de não me desviar de fazer-lhes o bem; e porei
o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim.” Deverá ser dito novamente que essas promessas foram feitas
somente para os Judeus? Eu nego totalmente
que qualquer descendente natural de Abraão
tenha algum direito, título ou herança nessas
promessas tão grandiosas e preciosas que não
pertença igualmente a mim como discípulo de
Cristo. Devemos dizer que essas promessas estão ligadas à volta literal dos judeus para sua
própria terra? Eu respondo que Deus disse:
“Porque o Senhor Deus é um sol e escudo; o
Senhor dará graça e glória; não retirará bem algum aos que andam na retidão.” (Salmos 84:11),
e que “Aquele que nem mesmo a seu próprio
Filho poupou, antes o entregou por todos nós,
como nos não dará também com ele todas as
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coisas?” Romanos 8:32. Como eu necessito
desses bens aqui prometidos assim como qualquer pecador perdido, exorto o meu humilde
pedido por meio de Cristo a todos os bens aqui
trazidos à vista, e os considero como minha
herança.
É dito de novo em Jeremias 31:31-33: “Eis
que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma
aliança nova com a casa de Israel e com a casa
de Judá. Não conforme a aliança que z com
seus pais, no dia em que os tomei pela mão,
para os tirar da terra do Egito; porque eles invalidaram a minha aliança apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a
aliança que farei com a casa de Israel depois
daqueles dias, diz o Senhor: porei a minha lei
no seu interior, e a escreverei no seu coração; e
eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo.”
Essa é a mesma promessa de ser levado a amar
a Deus de todo o coração, alma, mente e força.
Dessa promessa e benefício da nova aliança,
não posso ser privado. Nessa nova aliança,
Cristo é o mediador, como dito por Paulo em
sua epístola aos Hebreus, que para cumprir essa nova aliança é exatamente o motivo por
Cristo ter vindo. O Seu próprio sangue Dele,
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Cristo mesmo chamou de “sangue do novo testamento”, ou da nova aliança (Marcos 14:24).
Paulo disse a respeito de si mesmo e seus
apóstolos, Deus “O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento,
não da letra, mas do espírito; porque a letra
mata e o espírito vivi ca” (2 Coríntios 3:6). Portanto, essa nova aliança, que põe a lei de Deus
no coração de Seu povo e por esse meio tira
seus pecados, deveria ser considerada o grande e glorioso tema daqueles que pregam em
nome de Cristo. É o cumprimento dessa aliança que Cristo tem em vista quando diz: “Bemaventurados os que têm fome e sede de justiça,
porque eles serão fartos” (Mateus 5:6). “E Jesus
lhes disse: Eu sou o pão da vida; aquele que
vem a mim não terá fome, e quem crê em mim
nunca terá sede … . Assim como o Pai, que vive,
me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim, quem de
mim se alimenta, também viverá por
mim” (João 6:35, 57). “Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e encontrareis; batei, abrir-se-vos-á. Porque, aquele que pede, recebe; e, o que busca,
encontra; e, ao que bate, abrir-se-lhe-á” (Mateus 7:7-8). “E qual o pai de entre vós que, se o
lho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou,
também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe
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uma serpente? Ou, também, se lhe pedir um
ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo
maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos
lhos, quanto mais dará o Pai celestial o Espírito Santo àqueles que lho pedirem?” (Lucas
11:11-13). Que essas promessas se referem às
bençãos da nova aliança, eu in ro do fato de
que não há bem maior que você mais precise,
do que ter a lei de Deus colocada em seu coração para que possas amá-Lo verdadeiramente
“de todo o teu coração e de toda a tua alma” (Mateus 22:37; Deuteronômio 10:12). Por
Ele ter feito esse concerto e mandado Cristo
como mediador do mesmo, e por ter nos assegurado de Sua maior prontidão em nos dar tudo o que é bom, vejo bem aberto o caminho
pelo qual os cristãos possam ser puri cados
“de toda a injustiça” (1 João 1:9). É através do
cumprimento desse novo concerto que isso será realizado, pelo qual nosso Salvador nos ensinou a orar: “venha a nós o Teu reino. Seja
feita a Tua vontade, assim na terra como nos
céus” (Mateus 6:10) pois quando a lei de Deus
é posta no coração do Seu povo, do qual tu fazes parte, para que possais amá-Lo “de todo o
vosso coração, e de toda a vossa alma,” (Mateus 22:37) então o reino de Deus veio para
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dentro de ti. Então a Sua vontade será feita
“assim na terra como nos céus.” À essas benção desse novo concerto podemos aplicar outras grandes e preciosas promessas do nosso
Salvador. “E, tudo o que pedirdes em oração,
crendo, o recebereis.” (Mateus 21:22).
“Até agora nada pedistes em meu nome; pedi, e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra.” (João 16:24). Quando você como cristão
tiver seus pecados tirados, e achar cumprido
em você o novo concerto, para que de fato
ameis a Deus “de todo o teu coração, e de toda
a tua alma” (Mateus 22:37), então, vosso gozo
se cumprirá, e não pode se cumprir até tudo isso acontecer. Conformemente, João, ao escrever sua Epístola diz: ”estas coisas vos
escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra.” (1 João 1:4). E então o que ele escreve depois para dar aos cristãos gozo completo? Ora,
que “o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos
puri ca de todo o pecado (1 João 1:7) “se confessarmos os nossos pecados, ele é el e justo
para nos perdoar os pecados, e nos puri car de
toda a injustiça” (1 João 1:9); que “ele se manifestou para tirar os nossos pecados” (1 João
3:5); qualquer que permanece nele não peca” (1
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João 3:6). Essas são as coisas que dão completo
gozo ao cristão, e nada menos que isso pode o
realizar.
Citarei mais uma passagem agora, e então
terei terminado. É a passagem relacionada
aquilo que Paulo diz aos Coríntios: “Ora, amados, pois que temos tais promessas, puri quemo-nos de toda a imundícia da carne e do
espírito, aperfeiçoando a santi cação no temor
de Deus” (2 Coríntios 7:1). A passagem é esta:
“E que consenso tem o templo de Deus com os
ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei; e eu serei o seu Deus e eles
serão o meu povo. 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 lhos e lhas, diz o
Senhor Todo-Poderoso” (2 Coríntios 6:16-18).
Ao meu ver, aqui o apóstolo quer ensinar
que nas promessas: “neles habitarei, e entre
eles andarei; e eu serei o seu Deus e eles serão
o meu povo,” (2 Coríntios 6:16) existe a promessa de ser puri cado de toda imundícia da carne e do espírito, e de aperfeiçoar a santidade
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no temor do Senhor. Se, então, podemos encontrar uma maneira de assegurar o cumprimento dessas grandíssimas e preciosas
promessas para nós, iremos, como parece para
mim, obter o mais alto bem possível. Vou, portanto, agora inquirir:
2. Como obteremos o cumprimento das promessas de Deus?
Nesse ponto eu observo que existe uma
passagem que me serviu de chave para abrir os
ricos tesouros da palavra de Deus, e que, por
anos, tem aberto para mim mais e mais “as riquezas da glória da sua herança nos santos” (Efésios 1:18), e que fez muito para me
levar até onde estou hoje “pela graça de Deus”.
Isso se encontra em 2 Coríntios 1:20: “Porque
todas quantas promessas há de Deus, são nele
(Cristo) sim, e por ele o Amém, para glória de
Deus por nós.” Por isso eu entendo que, ao
passo que nenhuma promessa de Deus jamais
pode ser cumprida em nós, exceto por causa de
Cristo, nós podemos ter o cumprimento de todas as promessas quando con amos em Cristo
para o seu cumprimento, e que quando con amos em Cristo e recebemos por Sua causa o
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cumprimento das promessas de Deus, Deus é
glori cado através de nós. Considere então esta promessa: “Eu, eu mesmo, sou o que apago
as tuas transgressões por amor de mim, e dos
teus pecados não me lembro.” (Isaías 43:25).
Para quem essa promessa é cumprida? Àquele,
somente àquele que con a em Cristo para
cumprir a promessa nele por causa de Cristo.
Tal indivíduo, e nenhum outro, sempre recebe
perdão.
Agora considere as promessas: “Então aspergirei água pura sobre vós, e careis puri cados; de todas as vossas imundícias e de
todos os vossos ídolos vos puri carei. E livrarvos-ei de todas as vossas imundícias”(Ezequiel
36:25,29); “E o mesmo Deus de paz vos santi que em tudo; e todo o vosso espírito, e alma, e
corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus
Cristo.” (1 Tessalonicenses 5:23).
Para quem essas promessas são cumpridas?
Semelhantemente às promessas prometendo o
perdão dos pecados, todas elas são sim e
amém em Cristo para a glória de Deus por nós.
Consequentemente, quando vamos a Cristo, e
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con amos que ele cumprirá essas promessas a
nós por causa Dele, Deus glori cará a Ele mesmo espargindo em nós água pura, limpandonos de toda a nossa imundícia e de todos os
nossos ídolos, e nos santi cando completamente, e preservando por inteiro, sem culpa, o
nosso espírito, alma e corpo para a vinda de
nosso Senhor Jesus Cristo. Então, através das
promessas de Deus nós somos puri cados de
toda a impureza da carne e do espírito, e nos
aperfeiçoamos na santidade do temor do Senhor quando acreditamos, em Jesus Cristo,
que essas promessas se cumprirão em nós por
amor Dele. Aqui, me parece que, há nesses últimos dias um afastamento da fé, e quando a
igreja de Cristo aprender a puri car a si mesma de toda a imundícia da carne e do espírito,
e se aperfeiçoar na santidade do temor do Senhor con ando que Cristo cumprirá aquelas
preciosas e mui grandes promessas, que prometam a salvação dela de toda sua imundícia,
ela então se vestirá de suas roupagens formosas, se levantará e resplandecerá, tendo vindo
sua luz, e a glória do Senhor terá nascido sobre
ela (Ver Isaías 52:1; 60:1).
E agora, querido irmão, vou entrar direto
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nas suas perguntas. Já tiveste abundante resposta quanto ao questionamento – se os homens são, ou podem ser santos nesta vida.
Embora eu acredite que existe pouca santidade
neste mundo, acredito que existe provisão
abundante na graça de Deus “para que vos
conserveis rmes, perfeitos e consumados em
toda a vontade de Deus” (Colossenses 4:12), e
eu acredito que nos dias de Paulo, Pedro e
João, essa graça estava completamente disponível através da fé em Cristo para o cumprimento das promessas de Deus; e nada menos
que isso é oferecido àquele que trilha no mesmo caminho.
A respeito dos mártires, acredito que nenhum homem se tornou um mártir por Cristo
sem ser puri cado de todo pecado, pois o ato
de deixar o mundo e a própria vida por causa
de Cristo evidencia que tal pessoa deve ter
amado a Cristo de todo o coração e sem reservas, e deve, portanto, ter sido livre de pecado.
Muitos homens podem ter se tornado mártires
em favor de outras coisas e não por Cristo, assim como milhões já zeram por loucas paixões de homens. Porém, nenhum homem, em
minha percepção, pode ter se tornado mártir
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por causa de Cristo sem ter o coração puri cado e enchido com o amor de Cristo. Acredito,
portanto, que todo mártir real do evangelho foi
puri cado do pecado antes de deixar o mundo.
Nos tempos modernos, muitos homens de
Deus pareciam não compreender por completo
todas as riquezas da graça de Deus, e mantiveram a ideia de que nenhum cristão conseguiu
puri car-se “de toda a imundícia da carne e do
espírito, aperfeiçoando a santi cação no temor
de Deus.” (2 Coríntios 7:1) Entretanto, se um
homem pode ser puri cado do pecado pela fé
em Cristo para o cumprimento das promessas
de Deus em um momento antes da morte, por
que não um dia, um ano, vinte ou cinqüenta
anos antes da morte?
Tu me perguntas acerca das minhas perspectivas a respeito do caráter daqueles que
adotaram a doutrina da completa santi cação
nesta vida. Eu respondo: não tenho dúvidas de
que alguns que professam crer nessa doutrina
têm sido promíscuos, assim como alguns que
professam crer na doutrina do novo nascimento, não vejo, porém, em nenhum dos casos, que
a promiscuidade deles seja por culpa da dou-
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trina que eles acreditam. Não consigo imaginar
que um homem deve tornar-se promíscuo como consequência direta de con ar em Cristo
para ser guardado, pela graça de Deus, de todo
o pecado assim como não imagino que um homem deve descer para o inferno como consequência de con ar em Cristo para salvá-lo
do inferno. Em ambos os casos, em minha
compreensão, o mal deve resultar da falta de fé
em Cristo, e não pelo exercício da mesma.
E agora, quanto a grande segurança daqueles que sempre foram tementes, respondo o seguinte: aquele que con a em Cristo a m de ser
guardado do pecado é o homem, e o único homem que, de fato, teme sempre. Ele não apenas teme, mas sabe que nunca, em nenhum
momento, será capaz de guardar-se a si mesmo, e por isso sempre voa para Cristo, enquanto aquele que não teme sempre, não con a em
Cristo, e por isso sempre cai em pecado. Portanto, eu acredito completamente que aquele
que teme sempre está mais seguro, desde que
seus temores são grandes o su ciente para dirigí-lo ao Senhor, em quem unicamente ele
tem justiça e força. Esse temor não tem perturbação, é uma doce con ança em Cristo.
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Portanto, não penso que os absurdos, as irregularidades, inconsistências ou crimes de
qualquer homem sejam, em qualquer sentido,
imputáveis à doutrina que eu defendo. Quão
mais preciosa a moeda, maior o desejo do homem perverso de falsi cá-la. Que a doutrina
abençoada feita para proteger de todo pecado
através da fé em Cristo será falsi cada por homens profanos por propósitos promíscuos, não
tenho dúvida, mas devo eu então, lançar fora a
moeda; a mais preciosa que já caiu das fontes
inesgotáveis do céu para o homem perdido?
Não, meu irmão. A palavra de Deus me assegura de que o meu Redentor foi chamado “JESUS;
porque ele salvará o seu povo dos seus pecados” (Mateus 1:21;) “que ele se manifestou para
tirar os nossos pecados”. Qualquer que permanece nele não peca” (1 João 3:5,6); e a esse Salvador devo me apegar como com o aperto da
morte; pois não vejo segurança em lugar algum, somente sob a sombra de Suas asas. “Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio,
a minha fortaleza, e nele con arei. Porque ele
te livrará do laço do passarinheiro, e da peste
perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e
debaixo das suas asas te con arás; a sua verdade será o teu escudo e broquel” (Salmos 91:24; 2 Pedro 1:4).
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E agora, irmão, acredito que haja aqueles
que abraçam inteiramente essa grandiosa salvação para que o caráter deles sejam formados
pela mesma. Quem pode dizer: “a vida que
agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de
Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim” (Gálatas 2:20)? Acredito que eles
não são apenas decididamente, mas eminentemente mais mansos e celestes do que qualquer
outra classe de homens. Entretanto, devo aqui
dizer que, em minha compreensão, nada pode
ser considerado santidade que que aquém do
cumprimento da promessa: “E o Senhor teu
Deus circuncidará o teu coração, e o coração de
tua descendência, para amares ao Senhor teu
Deus com todo o coração, e com toda a tua alma, para que vivas” (Deuteronômio 30:6). Os
lhos de Deus não são, em minha perspectiva,
semelhantes aos “sepulcros caiados” (Mateus
23:27). Santidade é “para que a justiça da lei se
cumprisse em nós” (Romanos 8:4). A qualquer
perspectiva sobre santi cação que não consista em “amar a Deus de todo o coração, e nosso
próximo como a nós mesmos” (Lucas 10:27), eu
não me associo. Se um homem expressa a mim
sua crença, de que pelo operar do Espírito Santo em seu coração recebeu pela fé em Cristo
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para o cumprimento das promessas de Deus,
ele é habilitado a amar “ao Senhor teu Deus de
todo o teu coração, (...) e ao teu próximo como a
ti mesmo” (Lucas 10:27), enquanto eu sei que
Deus prometeu circuncidar o coração dele, para amar ao Senhor Deus de todo o coração, e de
toda a alma. Não tenho direito de duvidar que
as promessas de Deus se cumpriram nele, a
menos que eu veja que na vida dele, ele se
afasta do caminho do Senhor, como é revelado
na Palavra. “À lei e ao testemunho! Se eles não
falarem [ou atuam] segundo esta palavra, é
porque não há luz neles” (Isaías 8:20).
Entretanto, estou inteiramente consciente
de que existem aqueles que professam ser
“perfeitos em Cristo Jesus” (Colossenses 1:28),
que caem em erros grotescos nesse mesmo
ponto, e dessa forma fazem que de maneira
grave
“seja, pois, blasfemado o vosso
bem” (Romanos 14:16). Por colocarem de lado a
simples Palavra escrita de Deus como regra, e a
única regra pela qual eles devem governar a fé,
provar seus sentimentos, formar suas opiniões, moldar toda a sua conduta, e assumirem
a crença de que o Espírito Santo habita tanto
neles que não precisam consultar a Bíblia co-
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mo único guia, mas podem seguir qualquer
impulso que surgir dentro deles, eles pisam assim, na mesma hora, no amplo terreno do fanatismo. Se tornam o que Cristo teria sido se
conforme a sugestão de Satanás, tivesse Ele se
jogado do pináculo do templo – tentadores de
Deus. Embora Deus tenha prometido a mim na
Sua Palavra todos os requisitos para atender
todas as reais necessidades do meu ser, até à
realização completa do meu mais alto bem tanto na terra, quanto no céu; em nenhum lugar
Ele me deu licença para transgredir suas leis
físicas ou morais com a expectativa de que ele
atenderá a necessidade que eu assim presunçosamente criei. Se eu pulasse de uma altura
com a expectativa de que Deus me salvaria da
morte contrariando a lei da gravidade, ou me
dando asas, ou, se eu me abstivesse de comida
voluntariamente com a expectativa de que
Deus preservaria minha vida sem comida, ou
se eu me aventurasse à navegar em um navio
que estivesse vazando com a certeza que Deus
me salvaria de um túmulo marinho, eu estaria
tentando a Deus por uma transgressão deliberada das leis físicas. Não tenho direito de esperar qualquer garantia miraculosa com ante–
cedência, como Ele fez com Moisés, que Ele es-
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tará comigo de modo miraculoso. Não devo
transgredir preceitos morais me lançando desnecessariamente, pensando que Deus me
guardará da derrota, ou cometendo algum ato
que a Palavra de Deus nitidamente proíbe, com
a presunção de que, por ter o Espírito Santo me
guiado a isso, não é pecado. Sei que há aqueles
que se aventuraram nesse terreno, e assim fazendo trouxeram grande opróbrio para Cristo e
Sua causa.
Devo seguir o conselho: “Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos
são de Deus” (1 João 4:1). Mas com base em
qual regra devo eu provar cada espírito? Claramente pela Palavra revelada. Não tenho nenhuma outra regra, nem preciso ter. Então, se
sinto um impulso para fazer algo contrário à
Palavra de Deus, não devo me equivocar quanto à fonte da qual provém tal impulso. Sei que
o diabo é o originador de tal impulso, tão infalivelmente como se pudesse ver sua cabeça de
serpente, sua língua bifurcada, olhos brilhantes ou ouvir os sibilos de sua garganta infernal.
Sei que existem aqueles que estão acostumados a dizer: “O que o Senhor me mandar fazer,
isto farei.” Entretanto, sei que o Senhor nunca
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lhes mandaria fazer algo contrário à Bíblia, e
quando impelidos a fazer algo desse tipo, estão
certamente sendo conduzidos por Satanás.
Além disso, não espero in uenciar a conduta dos meus companheiros a menos que possa
apresentar a eles razões boas e su cientes para o percurso que desejo que eles sigam. Muito
mais devo esperar que onde o Espírito Santo
me levar, Ele me mostrará os melhores motivos
para O seguir, e por essas razões devo eu examinar a Palavra que foi inspirada por Ele.
Por causa deste erro, de seguir impulsos ao
invés da Palavra de Deus, têm crescido muitas
dessas inconsistências, e em alguns casos, como não tenho dúvida, práticas licenciosas de
alguns chamados perfeccionistas. Ao invés de
se apegarem intimamente à Palavra de Deus,
tornando-a sua única regra de vida, escrevendo-a no coração, e colocando-a sempre “por
frontais entre os teus olhos.” (Deuteronômio
6:8), eles alimentaram a ideia de que o Espírito
Santo habita neles de tal forma que é um guia
infalível sem referência alguma à vontade claramente revelada de Deus. Além disso, quando
um homem pisa nesse terreno, ele bem deve
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esperar, como aquele que desceu de Jerusalém
até Jericó e se achou entre ladrões, foi machucado, despojado de suas vestes, e deixado a
beira da morte. Ele se joga sem defesa entre
inimigos mortais, pois a Palavra de Deus deveria ser para ele, espada e escudo.
Ele poderia muito bem jogar fora o timão,
compasso, grá co, quadrante e cronômetro no
meio do oceano, e esperar que Deus o guie até
seu porto desejado. Poderia até perambular entre armadilhas, à meia-noite, lançar fora sua
lâmpada e pensar estar caminhando seguramente pela fé. De fato, o Espírito Santo nos foi
dado a m de nos guiar à toda verdade, mas toda verdade que precisamos saber está na Bíblia; e toda a orientação que precisamos é para
uma correta compreensão e prática do que está
contido na Bíblia.
Entretanto, quando Deus me revelou claramente que Ele está pronto para apergir “água
pura sobre vós, e careis puri cados; de todas
as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos puri carei.” “E livrar-vos-ei de todas as
vossas imundícias” (Ezequiel 36:25, 29), se eu
inquiri isso Dele, e se Ele jurou “conceder-nos
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que, Libertados da mão de nossos inimigos, o
serviríamos sem temor, Em santidade e justiça
perante ele, todos os dias da nossa vida.” “E
nos levantou uma salvação poderosa” “Para
manifestar misericórdia(...), E lembrar-se da
sua santa aliança, (Lucas 1:74, 75, 69, 72), o juramento que jurou a nosso pai Abraão. e me assegurou de que “todas quantas promessas há
de Deus, são nele sim, e por ele o Amém, para
glória de Deus por nós” (2 Coríntios 1:20), devo
eu seguir impulsos e não a Bíblia quando cono inteiramente em Cristo que essas promessas e esse juramento de Deus será cumprido
em mim por amor de Cristo? Posso estar em
perigo de me extraviar, por assim me apegar à
própria salvação poderosa que Deus levantou
para mim, e por simplesmente con ar que Ele
fará em mim exatamente o que Ele veio para
fazer?
Nesse ponto, meu irmão, meu coração está
oprimido, e labuta por palavras para expressar
suas emoções transbordantes. Para mim, pareço estar numa posição de onde dois caminhos
divergem. Em um, vejo uma classe de pessoas
andando. Eles clamam: “Fora com os dias de
sábado, com as ordenanças e com a Palavra de
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Deus escrita - fora com todas as leis e regras de
conduta humana e divina. Não precisamos de
lei, nenhuma regra de fé, sem meios da graça,
sem devocionais privados e comunhão com
nosso Pai em secreto, sem altares nos lar, sem
orações zelosas e diligentes, e sem esforço el
e perseverante para converter um mundo perdido para Deus. Nós habitamos em Cristo e Ele
em nós, por isso não podemos pecar. Qualquer
impulso que possamos sentir, sabemos que é
in uência do Espírito Santo que não pode errar. Podemos portanto seguir onde quer que tal
in uência nos conduza.” Ao ouvir tal coisa, eu
gritaria com toda a força: perigo, perigo, perigo! Cuidado, cuidado! Não prossiga nesse caminho! Evite-o, não passe por ele, desvie dele e
que longe! Aqui está a classe de homens chamados de perfeccionistas. Posso eu andar com
eles em tal terreno? Nem perto. Longe de abandonar os mandamentos e ordenanças do Senhor, a Bíblia diz: “Sujeitai-vos, pois, a toda a
ordenação humana por amor do Senhor” (1 Pedro 2:13), “e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso quem resiste à
potestade resiste à ordenação de Deus (…)”. Romanos 13:1-2. Com tal classe de homens, nesses
assuntos, não tenho simpatia alguma, nem
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posso ter. Acredito que há almas verdadeiramente conversas que caem nesses erros, e são
terrivelmente desviados. Acredito que outros
aderem a essas noções, em quem, no coração,
nunca houve temor de Deus em momento algum, e o seguem para todo tipo de excessos
promíscuos e criminais. Tornam-se os mais
perfeitos e realizados servos de Satanás já erguidos para fazer o trabalho dele. Não consigo
imaginar que o arqui-enganador consiga gerar
um grupo de princípios pior do que esses. Eu
poderia, logo simpatizar com qualquer forma
de in delidade que já amaldiçoou a terra.
Contudo, por outro lado, e no outro caminho, vejo uma multidão de professos cristãos
andando que, por medo de se desviarem, não
se atreve a acreditar em Deus quando Ele diz
que te “puri cará de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos” (Ezequiel
36:25), e quando Ele jurou que iria “concedernos que, Libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor, Em santidade e
justiça perante ele, todos os dias da nossa vida” (Lucas 1:74-75). Posso me simpatizar com a
descrença de tal promessa? Acredito que é privilégio deles, e meu, que: “Qualquer que per-
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manece nele não peca”, que “o efeito da justiça
será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre.” “E o meu povo habitará
em morada de paz, e em moradas bem seguras,
e em lugares quietos de descanso.” Isaías 32:1718. Eu desejo que o povo de Deus conheça e
desfrute o grande privilégio de permanecer em
Cristo, pois acredito completamente que isso
contribuirá, no mais alto grau, para o bem deles e para a honra de Deus. Essa perspectiva
sobre a santi cação, eu alego, não tem nada
que ver com o elemento essencial do que é denominado de perfeccionismo. Seus nomes e
princípios eu rejeito completamente, e declaro
ao mundo que nenhum homem tem direito de
cobrar-lhes como sendo meus. Entretanto,
quando olho em volta, por entre os professos
seguidores do meu Salvador, e vejo o quão
pouco sabem, aparentemente, e o quão pouco
eles parecem gozar dessa salvação do nosso
Deus, sinto desejo de erguer a prece:
“Todo alma errante e cansada,
guie Senhor para Tua paz perfeita.”1
Quando vejo que muitos que levam o nome
Parte de um hino de Charles Wesley chamado
“Light of those whose dreary dwelling”.
1
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de Cristo parecem perambular entre dúvidas e
medos, tateando em espessa escuridão em plena luz do dia, caindo diante de inimigos espirituais que eles não sabem como vencer,
chorando por pecados cometidos repetidamente que eles não sabem como superar, desejo dizer a tais pessoas:
“Guarda!
deixe seu vaguear,
[Apressa-te] [vá depressa] para seu tranquilo lar,
Viajante!
Veja! O Príncipe da Paz -Veja! O Filho de Deus é vindo!”2
Não se pareçam mais como um Israel espalhado e descrente de um Salvador que ainda
está por vir. Digam, como o crédulo Zacarias:
“Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma
salvação poderosa (…) para manifestar misericórdia a nossos pais, e lembrar-se da sua santa
aliança, e do juramento (...) de conceder-nos
que, libertados da mão de nossos inimigos, o
serviríamos sem temor, em santidade e justiça
perante ele, todos os dias da nossa vida” (Lucas 1:68–75).
Hino “Guarda, Vê se Muito Falta” por William
Batchelder Bradbury (1816–1868), Hinário Adventista, 135.
2
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Tu me perguntas, nalmente, a respeito de
mim mesmo. Aqui, querido irmão, eu falo com
sincera timidez. Amo olhar o meu Salvador, e
mantê–lo diante em toda Sua plenitude para
os meus companheiros que perecem necessitados. Entretanto, em mim mesmo, excluindo o
que a graça de Deus fez e fará por mim, encontro apenas os traços das características de Belzebu, o príncipe dos demônios. Eu falo
sinceramente, meu irmão. Sei que se Deus retirasse Sua graça de mim e me deixasse sozinho,
não existe nenhum pecado dentro do meu alcance que eu não cometeria no mesmo instante e praticaria para sempre.
Agora, tendo dito o que penso de mim mesmo para minha própria vergonha, permita-me
dizer o que penso da graça de Deus para o louvor Dele. Deus prometeu: “(...)Neles habitarei,
e entre eles andarei; e eu serei o seu Deus e
eles serão o meu povo” (2 Coríntios 6:16). E isso
considero um juramento. “Ora, amados, pois
que temos tais promessas,” eu espero, pela
con ança em Cristo, que serão cumpridas por
amor Dele, para puri car-me “de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a
santi cação no temor de Deus” (2 Cor. 7:1).
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Meu Deus jurou que eu, tendo sido liberto
das mãos dos meus inimigos, possa serví-Lo
sem temor, em santidade e justiça diante Dele
todos os dias da minha vida, e Ele levantou Jesus Cristo para ser minha salvação grandiosa,
para me conceder a misericórdia prometida
aos nossos pais, para lembrar desse concerto
sagrado, esse juramento que ele fez. Eu espero,
pela força e delidade do meu Senhor Jesus
Cristo para realizar esse concerto sagrado e juramento divino, para ser liberto das mãos dos
meus inimigos, e serví-Lo sem temor, em santidade e justiça diante Dele todos os dias da
minha vida. Espero que Ele, de acordo com Sua
própria promessa, será el para me santi car
completamente, a preservar por inteiro o meu
Espírito, alma e corpo sem culpa, para a vinda
de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou apenas
um miserável e perdido pecador, nada mais
que isso. Mas no meu Salvador “nele habita
corporalmente toda a plenitude da divindade;
E estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo
o principado e potestade.” (Colossenses 2:9–
10). Eu, portanto, espero permanecer Nele, e
“qualquer que permanece Nele não peca” (1
João 3:6).

69

Agora, meu irmão, quanto ao que espero
pregar, só tenho a dizer que espero revelar aos
meus companheiros somente o quanto Deus
me habilitar: “(...)uma fonte aberta para a casa
de Davi, e para os habitantes de Jerusalém, para puri cação do pecado e da imundícia” (Zacarias 13:1). Espero fazer tudo em meu alcance
para tornar meus companheiros familiarizados
com a (…)“sua santa aliança, e do juramento
que jurou”(…) “de conceder-nos que, libertados
da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem
temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida.” e que Cristo é a
nossa “salvação poderosa” (Lucas 1:72–75; 69)
para realizar esse concerto. Esse juramento de
um Deus que cumpre concertos, que as promessas Dele, e todas as outras promessas de
Deus “(...)são nele sim, e por ele o Amém, para
glória de Deus por nós” (2 Coríntios 1:20). Que
Aquele que os chamou é el para santi cá-los
por completo, e preservar-lhes inteiramente o
espírito, a alma, e corpo sem culpa para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo (veja 1 Tessalonicenses 5:23, 24). Cristo entregou-se a si
mesmo por nós (a igreja), e “para a santi car,
puri cando-a com a lavagem da água, pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja glo-
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riosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível” (Efésios
5:25–27), e que eles como Paulo, somente precisam crer “em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito.” (Atos 27:25).
Como Abraão não duvidem “da promessa de
Deus por incredulidade, mas” sejam forti cados “na fé, dando glória a Deus” (Romanos
4:20-21), e como Sara para julgar “ el Aquele
que prometeu” (Hebreus 11:11), e, por depositarem essa con ança no Salvador deles, eles tão
seguramente receberão o cumprimento das
promessas mui grandes e preciosas de Deus
a m de serem “participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que pela
concupiscência há no mundo” (2 Pedro 1:4),
tendo essas promessas e essa fé em Cristo para o cumprimento delas, “puri quemo-nos de
toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santi cação no temor de Deus” (2
Corintios 7:1). Isso, meu irmão, considero a glória, a coroação de excelência do evangelho, a
estrela mais brilhante em todo o rmamento
da verdade revelada, e com a permissão do
meu Salvador, espero apontar para meus companheiros o caminho dessa Estrela da Manhã
de esperança até que a mão que a aponte seja

71

dada aos vermes. É para minh’alma uma fonte
de águas vivas, uma fonte de vida, e eu espero
dizer aos meus companheiros: “Ó vós, todos os
que tendes sede, vinde às águas, e os que não
tendes dinheiro, vinde, comprai, e comei; sim,
vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite.” (Isaías 55:1); e não cessar até que
os lábios que são dados o alto privilégio de
proferirem tão grande convite possa não mais
dizer nada.*
Agora, meu querido irmão, tens meu coração aberto perante vós sem reservas, e com
Deus, com Sua verdade e com Sua causa, que é
mais preciosa para mim do que a minha vida,
me comprometo. “Ora, àquele que é poderoso
para vos guardar de tropeçar, e apresentar-vos
irrepreensíveis, com alegria, perante a sua glória, Ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja
glória e majestade, domínio e poder, agora, e
para todo o sempre. Amém” (Judas 24-25).
Teu servo no evangelho, Charles Fitch.
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* “Mas Fitch não tinha muito mais para viver e trabalhar. Ele estava em Buffalo, Nova
York, em Outubro de 1844, quando um grande
número de novos crentes pediu pelo batismo.
Outros ainda não haviam se decidido completamente. Arranjos foram feitos, e a companhia
que estava preparada foi com ele para as margens de um lago e foram batizadas nas frias
águas de outono. Um vento frio estava soprando quando Fitch começou o retorno para casa
em suas vestes molhadas - pois eles não tinham vestes batismais protejidos ou botas à
prova de água naqueles dias. Mas logo ele foi
encontrado por uma outra companhia de candidatos tardios, que estavam em seu caminho
para o lago, e que igualmente desejavam o batismo. Assim, com frio como estava, Fitch retornou com eles e os imergiu. E então chegou
uma terceira companhia tardia que por m tomou sua decisão. Ao pedido deles, ele retornou
uma segunda vez, e os batizou também. Mas
Fitch estava seriamente com frio.
Enfermo como estava devido aos efeitos de
sua exposição prolongada, ele mesmo assim
cavalgou várias milhas no dia seguinte no vento frio para chegar a outro compromisso. Isso
demonstrou ser demasiado para ele, e ele foi
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a igido com uma enfermidade fatal, sem dúvida, pneumonia, que rapidamente trouxe sua
morte na jovem idade de trinta e nove anos.
Suas últimas palavras triunfantes foram em 14
de Outubro, poucos antes do dia da expectativa [a data de 22 de outubro], foram “eu creio
nas promessas de Deus.” The Prophetic Faith of
Our Fathers, Vol.4, 545
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Notas:

75

“Você acredita que a Bíblia ensina que os homens
podem ser perfeitos em santidade nesta vida?”, “Você acredita estar, de modo geral, sem pecado, em
pensamento, desejo, fala, obras e sem defeitos?”,
“Você está decidido a ensinar e defender, publicamente, a posição de que há homens em nosso meio
que estão sem pecado?”
Foram essas e outras as perguntas que Charles
Fitch recebeu em um bilhete escrito por um membro
da comissão da igreja Presbiteriana Livre. A comissão foi criada para inquirir acerca da posição de Fitch
sobre a santidade na vida cristã. Essa mesma comissão, posteriormente passou uma “Resolução de Censura”, declarando a posição de Fitch como sendo um
“erro perigoso”.
Com argumentos claros e uma linguagem recheada de versos bíblicos, Fitch responde apresentando
uma mensagem banhada na mesma luz que no futuro chegaria ao adventismo do sétimo-dia como a luz
da perfeita justiça pela fé em Cristo.
Vivemos hoje no tempo em que as antigas controvérsias estão sendo reavivadas, e todo ávido estudioso da Bíblia eventualmente se deparará com as
mesmas perguntas que foram feitas a esse santo discípulo de Cristo. Ao ver o estreito caminho que o
cristão deve percorrer e as ciladas e enganos de loso as humanas que estão preparados para desviar os
pés descuidados, é com alegria que publicamos uma
importante parte das pegadas de um homem que
chegou ao destino nal com segurança, e que trilhou
o mesmo caminho por qual estamos agora trilhando.
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