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"Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão; quando
ouviram isso seus irmãos e toda a casa de seu pai, desceram ali
para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se
achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os
amargurados de espírito, e ele foi feito chefe deles; e eram com ele
uns quatrocentos homens" 1 Samuel 22;1,2
Davi, nas cavernas de Adulão é um tipo de nosso Senhor Jesus
Cristo, que foi desprezado e menosprezado entre os filhos dos homens.
Cristo é o ungido de Deus, porém os homens não percebem essa unção.
Ele é perseguido por seu grande inimigo, o mundo, assim como Davi foi
perseguido pro Saul, e agora prefere morar na caverna de Adulão a
assentar-se em seu trono. Quando Davi experimentava sua desonra foi
o momento preciso em que seus verdadeiros amigos ficaram em torno
dele. Da mesma maneira, nesta hora quando o nome de Cristo é coberto
de muita desonra e censura, é o momento preciso que os verdadeiros
seguidores do Salvador se recolham em torno a Seu estandarte e
defendam Sua causa. Unindo-se a Davi depois de que fora coroado rei,
teria sido uma ação irrelevante; os filhos de Belial poderiam fazê-lo;
porém aliar-se com Davi quando se viu obrigado a ocultar-se de seus
cruéis inimigos nos refúgios do monte, comprovava que aqueles homens
eram verdadeiros amigos e leais súditos de Davi.
Bem-aventurados aqueles a quem lhes é concedido alistar-se sob
o estandarte de Cristo nesse presente momento; bem-aventurados
aqueles que não têm vergonha de confessá-Lo diante dos filhos dos
homens e nem de tomar valorosamente Sua Cruz, e bem-aventurados
aqueles que sofrem as perdas e perseguições que a Sua providência lhe
agrade ordenar que enfrentem. Posto que essa noite eu não me
proponho a falar-lhes sobre Davi, senão sobre o mais grandioso Filho de
Davi, permitam-me pronunciar algumas palavras iniciais, dirigidas a:
1. QUEM JÁ SE ALISTOU NESSA TROPA BENDITA.
Entre aqueles membros da tropa de Davi, sobressaem os seus
irmãos e os homens da casa de seu pai. Assim também, amados em
Cristo, nós, os que temos sido chamados pela graça divina, somos
considerados por Ele Seus irmãos e os homens da casa de Seu pai.
Quando esteve aqui em baixo, olhando os discípulos ao seu redor,
nosso bendito Senhor disse: “Aqui está minha mãe e meus irmãos.
Porque todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, e
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minha irmã, e minha mãe”. Tal a Sua condescendência, que não se
envergonha de chamar-nos irmãos. Todos n quantos temos entregado
nossos corações, todos quantos confiamos nele e lhe amamos, somos,
real e verdadeiramente, Seus irmãos e os homens da casa de Seu Pai.
Seu pai é nosso pai, Seu gozo é nosso gozo e Seu céu será nosso céu e
breve.
Irmãos em Jesus Cristo, agora só lhes direi isso: ponhamos todo o
empenho em confessar valorosamente nosso parentesco com Davi,
nosso Senhor, e não nos envergonhemos nunca de defender a causa de
Cristo. Há diferentes maneiras de fazer o papel de covardes; procuremos
evitar todas elas. O ministro que tem suficiente valor quando prega
diante da multidão, poderia sentir que seu lábio treme quando tem que
falar a um indivíduo cara a cara. Oh, Deus, livra a Teus servos de essa
forma de covardia! Também alguns entre vocês poderiam ser capazes de
falar com uma ou duas pessoas, porém, talvez, se tivessem que se
misturar com algum pequeno grupo promíscuo e tivessem que
confessar sua lealdade a seu Senhor, permaneceriam calados e
perderiam essa oportunidade por carecerem de valor. Deus livre
também a Seus servos de essa outra forma de covardia. Em qualquer
companhia, em qualquer ocasião e sob de qualquer circunstancias,
sejam fiéis a seu Senhor. Não O neguem, antes o confessem
abertamente diante dos filhos dos homens.
Quanto Ele merece ser reconhecido por nós, já que Ele se ocupou
de nós e nos reconheceu quando éramos infinitamente indignos de que
se fixar-se em nós! Oh, dez mil vergonhas deveriam cobrir nossos rostos
ao pensar que, em qualquer momento, consideremos difícil reconhecer
que ELE é nosso Deus e Senhor.
Orem pedindo força, meus irmãos; Eu estou certo de que isso nos
faz falta. O valor parecia florescer naturalmente nos cristãos em tempos
de perseguição; porém nesses dias brandos e sedosos de ressonante
paz, vocês se misturam com a assim chamada sociedade que outorga
tanta deferência à moda, e entram e saem de suas salas com tal
presunção vã e conversam tão complacente com seus amigos, e são
damas e cavalheiros tão bem educados em sua própria opinião, que
frequentemente esquecem que são cristãos obrigados por honrar a
guardar a fé e dar testemunho de Cristo.
Talvez seja mais fácil que os pobres confessem valorosamente o
nome do Redentor, que as pessoas que desenvolvem em circunstância
de maior prosperidade. Ai, ai! Se é que a boa fortuna põe em perigo sua
fidelidade. Isto é perverso, na verdade. É lamentável ter que reprovar
isto de um púlpito cristão. Deveria ser exatamente o contrário. Sua
independência financeira não deveria escravizá-los. Deus livre àqueles
que amam a Cristo, de qualquer coisa semelhante à timidez em conexão
com o reino de Sua exaltada cabeça!
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Ao tempo que confessem valorosamente a Cristo, permitam-me
exortá-los também a que se apartem do mundo e se unam a Cristo.
Somos informados, quanto a Davi, que seus irmãos e os homens da
casa de seu pai abandonaram o território de Saul e se foram à Adulão
para estarem com os perseguidos. Façamos o mesmo.
Ah, há uma conformidade demasiada com o mundo em torno de
cada um de nós! Não vou tentar sinalar com o dedo a nenhum de meus
irmãos, nem vou expor suas faltas, porém é necessário estar cego para
não perceber que muitos cristãos fazem o mais que podem para serem
tão mundanos como querem sê-lo, porém sendo consistentes com sua
ideia de chegar ao céu ao final. Acaso não há muitas pessoas que em
seu vestuário, no arranjo de suas casas e na condução de seus
negócios, se conformam tão intimamente aos tempos e às modas, que
se não foram conhecidos como cristãos por algumas outras evidências,
jamais seriam classificados, por nenhum observador, como entre
aqueles que estão ao lado do Senhor?
Não considero que seja possível que sejamos exageradamente
desconformes com as máximas, os usos e as coisas vãs do presente
século mal. Que significa este texto: "Saí de meio deles"? Acaso não
bastava com isso? Não. "E apartai-vos", não bastava com isso? Não: “e
não toqueis no imundo". A separação deve ser tão completa que tem que
ocorrer um "Sair" e um "Cortar" de todo vínculo que mantenha alguma
conexão com o mal, e devemos evitar a renovação de qualquer relação,
incluindo a que for implicada pelo mais mínimo contato. Optem pela
parte de Davi, vocês que amam a Davi. Renunciem a tudo por Davi, oh,
vocês, homens cristãos! Se vocês amam a Jesus, devem saber que Ele
vale dez mil mundos. Ele deve ser estimado mais que toda a pompa e
alvoroço deste pobre mundo, ainda que seus encantos e seduções
fossem multiplicados um milhão de vezes. Ele deve ser preferido
infinitamente mais que a busca do sorriso dos grandes, ou do gozo do
amor de seus amigos, ou da lisonja das boas opiniões de seus parentes.
Portanto, lhes rogo que deixem tudo para seguir a Ele, e que
abandonem todo o resto para agarrá-Lo, e somente a Ele.
Porém não estou me dirigindo, por acaso, à muitas pessoas que
têm confessado a Cristo, que o confessam e que na verdade praticam
mais ou menos cada dia de suas vidas uma abnegada desconformidade
com o mundo? Oh, varões e irmãos, anelo que nosso sentido do dever
se inflame até converter-se em um ardente entusiasmo! Não podemos
fazer algo heróico ou enfrentarmos algo perigoso em sinal de nossa
lealdade a Cristo? Meu coração se expande deveras por um forte desejo
de ver neste lugar uma igreja que seja preeminente por sua consagração
ao Capitão da nossa salvação. Acabo de orar pedindo isso. Se só
déssemos algo de nossa vasta propriedade ou de nossa pouca ninharia,
na medida em que todos nós devíamos dar, ou se só trabalhássemos
para Cristo na medida em que Ele merece que o façamos, ou fizéssemos
algo parecido a isso - se só vivêssemos para Cristo em qualquer medida
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em que a gratidão pudesse impulsionar-nos,
apresentaríamos e que poder exerceríamos!

que

frente

nós

Como uma grande igreja, como poderíamos influenciar esta
grande cidade; que marca poderíamos deixar sobre nossa época! Porém,
por que estou falando sobre toda a comunidade, quando eu mesmo,
todavia, não tenho alcançado essa devoção pura? Ainda assim, Deus
sabe que estou desejando seguir adiante. Pretendo esquecer o que há
ficado para trás, entretanto meu esforço para avançar mais e seguir
avançando.
Irmãos, vocês recordam a história daqueles três valentes que,
quando Davi suspirava por um gole de água do poço de Belém.
Arriscaram suas vidas para consegui-lo. Acaso não há homens fortes
aqui - homens de fé, homens de valor – que se atrevam a realizar
proezas para meu Senhor? Ele clama pela conversão das almas;
Nenhum de vocês se consagrará para essa obra? Acaso nenhum de
vocês abrirá caminho através dos convencionalismos da sociedade em
pós dos buscadores? Ele disse: "Dá-me de beber", tal como lhe disse a
mulher junto ao poço de Samaria, e Sua fé é saciada quando vê
comprida a vontade de Seu pai. Acaso não há aqui homens fortes,
valorosos e generosos que preguem a Cristo ai onde Ele nunca foi
pregado antes? Houve outros homens entre os seguidores de Davi que
realizaram façanhas como essas; um deles matou um leão em meio de
um fosso, quando estava nevando, enquanto que de outro somos
informados que matou a muitos filisteus e que o Senhor realizou uma
grande vitória. E não poderíamos fazer algo que exceda e supere o
serviço ordinário do Cristianismo Moderno? Me vergonha o cristianismo
moderno. Seu ouro está virando opaco; seu ouro mais fino está
mudando; sua glória tem partido.
Os primeiros cristãos estavam cheios de um entusiasmo que não
poderiam tolerar a grande indiferença destes tempos. Eram tão devotos,
tão intensos, tão apaixonados e tão cheios de um divino ardor pela
extensão do reino do Redentor, que fizeram que sua influência fosse
sentida onde quer que morassem, ou inclusive aonde estivessem em
uma breve hospedagem. Que Deus nos envie agora algo desse sagrado
zelo! Necessitamos mais do entusiasmo que ardia nos corações de
Wesley e de Whitefield. Onde buscaremos agora o refulgente ardor e os
incansáveis labores do Apóstolo Paulo? Onde estão agora os discípulos
que imitam o zelo do bendito Senhor, cuja carne e cuja bebida era fazer
a vontade daquele que o enviou? Que esse zelo seja dado a todos nós!
Que Deus nos envie, que o envie agora, que nos envie aqui, que envie a
mim, que envie a vocês, meus irmãos, e que Ele os enviem desde agora
e ao longo de toda sua vida.
Não creio que precise dizer mais, a menos que seja para implorarlhes que mantenham seu valor sabendo que estão envolvidos na causa
de Cristo. Há uma grande luta que está acontecendo em nosso redor. A

WWW.PROJETOSPURGEON.COM .BR

6

nação inteira se vê convulsionada de tempo em tempo por sérias
perguntas nas quais estão grandemente envolvida a honra do Senhor
Jesus Cristo. Que todos aqueles que O amam prossigam com resoluta
integridade. Conveniência é a perversa palavra que descreve à moral
elástica da época, porém, justiça é o principio eterno e sem desvios pelo
o que o universo é governado. O reino de Cristo não é deste mundo.
Deve a nós corresponder ajudar aos oprimidos, socorrer aos fracos e dá
liberdade de consciência a todos os homens. Que Deus defenda o bem.
Ele o defenderá. Se nossos nomes são suprimidos como malvados, se
somos mal entendidos e mal interpretados, caluniados e difamados, que
assim seja; não estamos surpresos nem nos sentimos desfalecidos. O
bem deve ser mantido sempre, apesar da calúnia e do abuso. Porém, em
nome de Deus, não sejamos medrosos nem covardes. Cumpramos
sempre com nosso dever viril e legalmente. Mantenhamos nossa
profissão alegremente. Estejamos de acordo com confiança e firmeza ao
reino de nosso Senhor Jesus Cristo. A estrela de Davi está em ascensão
e a casa de Saul se enfraquece mais e mais. Havendo-me dirigido assim
aos soldados, passo agora, durante breves minutos a:
II. ATUAR COMO UM SAGERNTO RECRUTADOR
Além dos seus próprios parentes, havia outras pessoas que
uniram a Davi. Agora, por que se uniram? Poderiam responder que por
uma razão muito semelhante à que moveu muito de nós. Era porque
tinham necessidade dele. Eles poderiam ter socorrido Davi porque seu
caráter era muito bom e sua conduta muito reta. Poderiam ter o
ajudado porque sua disposição era muito amável e benevolente. Eles
poderiam ter se juntado sob seu estandarte porque era o ungido do
Senhor. Eles ter unido sua sorte com Davi porque havia uma profecia e
uma promessa de seu triunfo e de seu reino sobre a nação. Porém eles
foram, realmente, influenciados por outros motivos. Vieram a Davi por
três razões: Porque estavam afligidos, porque estavam endividados e
porque se achavam em amargura de espírito. Eles buscaram refugio e
socorro devido a um espantoso desânimo.
Agora, talvez, haveria sido bom que eu lhes tivesse falado sobre o
doce caráter do Senhor Jesus, porém, ainda que fizesse isso, vocês não
viriam a Ele. Teria sido bom que lhes comentasse sobre as proezas do
meu Senhor, e como venceu a Golias, e matou os inimigos que nos
tiranizavam. Teria sido bom que lhes dissesse que Ele é o Salvador
designado por Deus, que está destinado a reinar como Rei, e que quem
lhe confessa agora será exaltado com Ele quando venha em Seu reino.
Atrativo como poderia ser para algumas mentes, a atração principal é
sempre que Ele é idôneo para vocês em suas presentes necessidades,
nesses dilemas que agora pesam terrivelmente sobre suas almas.
Então, me proponho dirigir-me aos três tipos de pessoas que são mais
propensas a vir a Jesus, esperando que se aproveitem dessa hora
propícia, e que se alistem sob Seu estandarte imediatamente, sem
atraso nem dúvida.
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O primeiro tipo de pessoas que vieram a Davi foram o dos
afligidos. Essas pessoas eram de "escassos recursos" como dizemos.
Haviam gastado suas riquezas. Estavam em bancarrota. Tanto seus
recursos como suas esperanças haviam se esgotado; portanto, vieram a
Davi. Pareciam dizer: "Nosso caso é tão grave que não poderia ser pior; é
melhor irmos à Davi". O caso deles era como o de vocês, muito bem
descrito em nosso hino:
"Poderia perecer se vou
Porém estou resolvido a provar,
Pois se permaneço longe, eu sei
Que hei de morrer para sempre"
Eu sei que se encontram aqui algumas pessoas aflitas. Venho
para recrutá-las para o andrajoso regimento do meu Senhor. É só assim
que a esperança se dissipará, e só assim reviverá a esperança, pois
sendo recrutados por Ele, podem recuperar o valor, embora pelejam
Suas batalhas e recebam Sua benção.
Vocês estão aflitos porque sentem que não têm nenhum mérito
próprio. Esse sentimento é muito justo, pois não tem nenhum; nunca
tiveram mérito algum e nunca terão nenhum. Em um tempo pensaram
que eram tão bons com os demais, ou talvez pensaram mesmo ser
melhores. Esse pensamento vão desapareceu agora. Suas boas obras,
seus méritos, seus melhores empenhos, suas seletas orações, tudo isso
se dissolve e já não se gloriam em nada. Venham a Cristo, então. Ele
tem méritos para quem não tem nenhum. Sua causa é boa, ainda que a
de vocês seja má. Vocês são o tipo exato de gente que Ele veio resgatar,
a gente pela qual Ele morreu. Ele veio, não a chamar os justos, senão
aos pecadores ao arrependimento. Na medida em que sejam
evidentemente pecadores, venham; venham ao Salvador dos pecadores;
coloquem sua confiança Nele, e vivam.
Outros estão aflitos porque sentem que não possuem nenhum
poder. Vocês dizem que não podem crer, que não podem se arrepender,
de fato, dizem que não podem fazer nada que quiseram fazer. Entre
mais o intentam, mais descobrem que são desprovidos de poder.
Gostariam de orar, porém não pode fazê-lo; se sentem tão mortos, tão
frios. Se tentam se mover, tudo parece acabar em uma decepção.
Bem, meus queridos ouvintes, Jesus Cristo morreu por aqueles
que não tiveram nenhuma força, pois assim está escrito: "Porque Cristo,
quando ainda éramos débeis, há seu tempo morreu pelos ímpios". Oh,
vocês, que não têm nenhum poder, tenham animo, porque Cristo é o
poder de Deus! Há suficiente capacidade Nele para compensar toda a
impotência de vocês. Venham, e se apóiem com toda sua atenuada
debilidade sobre Seu irresistível poder e assim terão uma ministração
para fornecer completamente tudo o que suas almas necessitam.
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Porém eu sei que há algumas pessoas presentes que estão
afligidas porque, além de não terem nenhum mérito e nenhum poder,
por não terem nenhuma sensibilidade. "Eu não sinto minha necessidade
como deveria senti-la". Disse outro. Oh, amado, Jesus Cristo veio para
ressuscitar os mortos! Ele veio para dar sensibilidade a quem são
inveterados e negligentes, e veio para converter os corações de pedra em
corações de carne. Eu creio que aquelas pessoas que pensam que não
sentem suas necessidades, são aquelas que realmente sentem mais sua
necessidade. Não há um sentido de necessidade tão grande como
quando um homem sente que não sente, e pensam que não percebe a
profundidade de sua própria necessidade, pois então ele está
evidentemente vivo quando a sua verdadeira condição. É possível que já
existe dentro de vocês uma maior obra do Espírito Santo que em outras
pessoas, cujo sentido de necessidade de amostra mais vividamente,
ainda que se comprova ser menos duradouro. Não é depreciável essa
profunda e terrível solicitação que os fazem temer porque não sentem, e
que os fazem gemer porque não podem se afligir, pois, frequentemente,
é uma experiência associada com as operações da graça do Espírito de
Deus.
Se for assim em seu caso ou não, não dêem lugar ao
desencorajamento, antes bem, creiam que Cristo pode salvá-los, pois
Ele é capaz de fazê-lo e está disposto a fazê-lo. Se não podem vir com
um coração quebrantado, venham por um coração quebrantado. Se não
podem vir a Ele arrependidos, venha a Ele para receber o
arrependimento, pois Ele é exaltado no alto para dar o arrependimento,
assim como a remissão de pecados. Ele não exige nenhuma preparação
da parte de vocês. Ele mesmo prepara toda a preparação requerida, que
é a obra de seu Espírito em suas almas. Venham, então, vocês, que
estão afligidos e desconfiados, vocês, que não têm nenhuma coisa boa
que lhes recomende como criaturas, nem nenhum desejo bom que os
façam menos pecadores; venham vocês, que são tão conscientemente
maus que não se poderiam encontrar uma boa apologia para vocês,
inclusive nem em sua própria estima, ainda se fossem torturados uma e
outra vez. Venham a Jesus, tal como estão, todos os perdidos,
arruinados, fracassados e golpeados pela pobreza; venham e confiem
em meu Senhor, o Filho de Davi. A maneira de ser alistado no serviço
de sua majestade, vocês o sabem, é "tomar o Xelim" 1. A maneira de
alistar-se no serviço de Cristo é simplesmente confiar nele. Não
necessitas trazer nada nem pegar nada, senão simplesmente confiar
Nele, e você se converterá em um soldado da Cruz.
As seguintes pessoas que vieram a Davi mencionadas no texto
eram todas aquelas que estavam endividadas. Sinto-me constrangido a
perdi-lhes aos que estão endividados que venham a Jesus. O homem
1

Tomar o xelim: termo usado no século 18 e 19 que significava que um homem concordou em servir
como um soldado ou marinheiro; Xelim era uma unidade financeira inglesa equivalente a centavos no
sistema brasileiro (N.R)
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que está muito endividado, diz: "tenho que pagar com minha vida;
pequei, e Deus tem dito que o pecador tem que morrer. Entretanto, não
posso permitir-me perder a vida. Como poderia atrever-me a morrer?
Não tenho nenhuma esperança, nenhuma confiança com a qual
atravessar as portas de ferro da morte; e logo, depois da morte, está o
terror do juízo para minha alma, posto que tenho quebrantado a lei de
Deus; e a lei me condena e exige meu exílio de Sua presença e minha
destruição final. Que farei? Não posso pagar a dívida, e é terrível para
mim o pensamento de ser jogado em uma prisão para sempre. Como,
como, oh, digam-me como posso escapar?!
Ah bem! Eu estaria feliz, na verdade, se houvesse algumas
pessoas aqui que reconhecessem, desta maneira, suas dívidas e sua
incapacidade de pagá-las. Feliz o pregador que tenha que dirigir-se a
uma audiência desperta desta maneira. Felizes os ouvintes que se sente
comovidos por tais ansiedades esperançosas! Bem-aventurado seria em
verdade nosso trabalho se sempre tivéssemos diante de nós aqueles que
conhecem a dúvida do pecado, que sente sua aflição e demérito, e teme
sua irremediável condenação. Aceitem o conselho, então; qualquer que
seja sua dívida, seja grande ou pequena, venham e confiem em Jesus, e
serão aliviados de sua responsabilidade. Venham e confiem Nele, que
sofreu no lugar do pecador, e que foi castigado pelos ímpios, levando
suas iniquidade em Seu próprio corpo no madeiro. Uma olhada para
Ele, um olhar de fé, lhes revelara a transferência de toda dívida e de
todo pecado de vocês para Ele. Vocês verão como os lança no Mar
Vermelho de Seu sangue expiador, onde, ainda que fossem buscados,
não serão encontrados nunca mais. Sinto-me constrangido a recrutarte, pobre devedor, e vou tira-te da prisão do devedor para conduzir-lhe à
mesa de meu Senhor. Os devedores em bancarrota constituem bons
soldados para o rei; venham, então, sem maiores problemas, e alistemse no exercito do Rei.
Outra categoria de homens que vieram a Davi foi a daqueles que
se acharam em amargura do Espírito. Existem essas pessoas, e não
temos que ir longe para encontrá-las. Por lá está alguém a quem
gostaria de falar agora: Há muito pouco tempo tu eras um jovem feliz.
Podias manter todo o tipo de orgias, e tinhas pouca cautela contra o
pecado, pois desfrutavas todos os teus pecados. Agora você não pode
fazer isso. Não entendes a razão dele, porém o agudo fio de seu apetite
parecia haver-se enfraquecido e seu gosto pela dissipação tem se
dissipado. Aqueles companheiros que uma vez foram personagens
especialmente joviais, hão cessado de alegrar-te com sua prática; agora
já não desfruta da sua conversação incoerente, pois lhe parece muito
insípida, e rançoso e néscia. Já não pode riste de suas brincadeiras
obscenas, nem beber a grandes goles da taça borbulhante, como
costumava fazer antes. Tem estado atrás do cenário deste pobre mundo,
e sentido lástima das pálidas bochechas que estão pintadas com o
matriz de uma florescente juventude. Tem ouvido os pesados suspiros
de quem lançam as joviais gargalhadas, e sido testemunha de tanto
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desfazer dissoluto que está cheio de um triste desgosto. Você tem visto
o suficiente passa saber como haverá de acabar. Não é uma surpresa
que esteja descontente. Você é homem que necessito, seu ouvido é o
que quero interessar, seu coração é o que desejo alcançar. É algo bemaventurado quando um homem se torna descontente com esse mundo
vão, pois então, talvez, busque outro mundo, uma esfera mais brilhante
e melhor. Quando está enfadado de si mesmo de seus néscios
companheiros, então, tal vez, faça amizade com o exilado, porém ungido
homem de Belém, e encontre Nele um amigo, um conselheiro que será
seu ajudador que lhe fale amavelmente, que lhe aconselhe sabiamente e
que guie-lhe triunfantemente, até chamá-lo a participa no reino de Sua
glória.
Vocês estão descontentes de vocês mesmos. Suas próprias
reflexões os repreendem amargamente. Quando se sentam para pensar
um pouco – um hábito que, talvez, adotaram só recentemente –
descobrem que as coisas estão fora de seu lugar. Não podem sentir-se
satisfeitos. Estranhos esforços e múltiplas suspeitas os deixam
perplexos, e não obtêm nenhuma paz. Por minha parte eu estou
agradecido, mil vezes agradecido, porque vocês estão sendo conduzidos
a estarem tão incomodados quando havia tantas causas para o
desassossego. Agora há alguma esperança de que confiem seu futuro e
seu destino ao Filho de Davi. Que alcancem os oferecimentos de Sua
graça e que sejam salvos por Ele.
Lembro-me de um velho marinheiro que, depois de haver sido
um bêbado e um blasfemo e todo o que era mal, durante quase
sessenta anos, ouviu um sermão evangélico que tocou seu coração, e
quando passou à frente para fazer uma profissão de sua fé em Cristo,
disse: "Tenho navegado durante sessenta anos para um empresário
muito perverso, e debaixo de uma bandeira muito malvada, porém
agora tenho levado ao convés uma nova carga, e me dirijo para um
porto muito diferente, debaixo de um estandarte muito diferente" Confio
que assim suceda rapidamente a alguns de vocês, a saber, que mudem
sua carga, que mudem sua bandeira e mudem tudo.
Depois de pregar um dia na Capela Wesleyana de Boulogne, faz
algum tempo, uma pessoa me reconheceu, e comentava como havia
encontrado a Cristo como resultado da leitura dos sermões e, naquele
momento, um velho marinheiro aproximou-se e me disse: "Me
reconhece? Meu nome foi uma vez 'satanás'; eu o recordo bem de você.
Agora, 'satanás' assistiu aqui um domingo pela manhã, e merecia
justificadamente seu nome, pois era tão parecido com 'Satanás' como
podia ser um homem." Havia-se sentado alí, e depois do sermão, o
Senhor tocou ao velho 'Satanás' e lhe deu outro nome. Aquele homem
veio a Cristo porque estava descontente consigo mesmo, e então se
entregou a Jesus, e foi salvo por Ele.
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Acaso não há aqui nenhum velho marinheiro que faça isso agora?
Não poderia ter algum marinheiro, algum soldado, algum forasteiro em
algum lugar aqui, que diga essa noite: "Vou me aproximar do Rei, e vou
pedir-lhe que me aceite, inclusive a mim?”. Se não lhe aceitasse, por
favor, faça-nos saber, porém todavia não encontramos nunca um caso
em que Jesus rejeita um pobre pecado que veio à Ele. Ele disse: "Ao que
vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora." Se lhe deixasse fora,
seria algo novo que ocorreria debaixo do céu. Porém Ele não pode fazêlo. Ainda que você estivesse negro por ter manchado-se pelo pecado,
porém, se você viesse à Ele, você seria conduzido ao peito do salvador,
seria lavado na fonte repleta de sangre, seria lançado à uma nova
corrida, e seria ajudado a servi-Lhe todos os seus dias.
Porém tenho que chegar a uma conclusão. Até aqui tenho me
dirigido ao povo do Senhor; tenho estado insistindo para conseguir
recrutas para o Rei Jesus, e agora quero:
III. Dizer aos recrutas algo SOBRE O SERVIÇO, e logo concluirei.
Lembrem das últimas palavras do texto: "E foi feito chefe deles". Quem
quer, então, que venha a Cristo, tem que submeter-se às regras de
Cristo. Quais são? Uma das primeiras regras é: "Você não deve ser
absolutamente nada, e o Rei Jesus deve ser tudo" Você se submeteria a
isso: que não tenha honra, que não assuma nenhum crédito, que nunca
se apoiará em sua própria força ou sabedoria, senão que tomará Jesus
para que seja feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção?
Espero que não dê coices contra isso.
Outra das regras de nosso Senhor em Seu reino é que: Se o ama,
deves guardar Seus mandamentos. Depois de confiar Nele, tem de
obedecê-lo. Um dos mandamentos é, que deve ser batizado. Não tropece
nisso! Eu penso que se existe algo claro nas Escrituras, só posso falar
por mim mesmo, pois não posso falar por mais ninguém, é que todo
crente deve ser submergido em água como uma confissão de sua fé.
Penso que é a mesma dúvida que a deidade de Cristo tenha sido
declarada, como duvidar que o batismo do crente seja obrigatório, pois
o primeiro me parece que é revelado tão claramente nas Escrituras,
como o segundo. Rogo-lhe, irmão, que não desobedeça aos
mandamentos do Senhor, antes bem, que recorde o Evangelho que
pregamos: “o que crê é for batizado, será salvo". Apegue-se aos dois
pontos, e reivindiquem a promessa.
Em seguida virá a Mesa do Senhor, da qual, se vocês se unem a
Cristo, têm o direito de participar. Não o esqueçam. Docemente lhes
lembrará de tudo o que seu Salvador tem feito e sofrido por vocês. Não é
nada mais que um lembrete; porém cuidem-se de não negligenciar um
memorial tão bendito. Todos os preceitos e estatutos do nosso Senhor
Jesus Cristo têm de ser obedecidos de coração. Ainda que Cristo abra
um hospital para todos os enfermos, Ele não tem a intenção de que
vocês sejam sempre uns desabilitados, senão que Seu propósito é sará-
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los, e depois disso, é ensinar-lhes como caminhar. Ele funda o Seu
reino como Rômulo fundou Roma. Ele recebe a todos os vagabundos da
vizinhança, porém então os converte em homens novos. Da mesma
maneira, aqueles que são recolhidos entre os marginais, deverão ser
convertidos em pessoas fiéis em Cristo Jesus.
Bêbado, tem que acabar com suas taças. Blasfemo, sua boca deve
ser limpa; não deve expressar mais seus sujos juramentos. Vocês que
têm se entregado aos prazeres carnais, devem ser expurgados de todas
suas impurezas. Vocês, que têm sido frívolos e joviais, devem renunciar
a essas coisas vãs e perseguir os interesses eternos, solenes e
essenciais. Vocês, que antes tinham corações duros, precisam pedir ao
Mestre que os faça brandos, e qualquer coisa que Ele lhes diga, têm que
fazê-la.
Agora, meu jovem recruta, que dizes disso? Vocês, que querem
levar o nome de Cristo e chegar ao céu, estão dispostos a vir a Ele e se
entregarem a Ele, abandonando a partir de agora todos seus pecados?
Aquele que não renuncia a seus pecados comete um grave erro se
pensar escapar da irar de Deus, ou se espera encontra graça a Seus
olhos.
Oh, você não quer renunciar a teus pecados? São víboras;
unicamente envenenaram Sua alma; destruirão-lhe. Oh, homem,
renuncie a Eles! Renuncie a eles, pois de que te serviria conservá-los, se
perdesse sua própria alma? Vem a Jesus primeiro. Confia em Seu
mérito; Apóie-se em Seu sangre precioso e logo, com Sua ajuda,
renuncie a todo caminho mau, e busca obedecer-lhe, que têm lhe
redimido com Seu sangue. Assim, a benção do Senhor estará contigo
para sempre. Amém.
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ORE PARA QUE O ESPIRITIO SANTO USE ESSE SERM ÃO PARA
EDIFICAÇÃO DE M UITOS E SALVAÇÃO DE PECADORES.
FONTE
Traduzido de http://www.spurgeon.com.mx/sermon3533.pdf
Todo direito de tradução protegido por lei internacional de domínio
público
Sermão nº 3533— RECRUITS FOR THE KING,
Metropolitan Tabernacle Pulpit,

do volume 62 do The

Tradução: Felipe Araujo
Revisão e diagramação: Armando Marcos Pinto
Capa: Victor Silva
Projeto Spurgeon - Proclamando a CRISTO crucificado.
www.projetospurgeon.com.br
@ProjetoSpurgeon
Você tem permissão de livre uso desse material, e é incentivado a distribuí-lo, desde que
sem alteração do conteúdo, em parte ou em todo, em qualquer formato: em blogs e sites,
ou distribuidores, pede-se somente que cite o site “Projeto Spurgeon” como fonte, bem
como o link do site www.projetospurgeon.com.br. Caso você tenha encontrado esse
arquivo em sites de downloads de livros, não se preocupe se é legal ou ilegal, nosso
material é para livre uso para divulgação de Cristo e do Evangelho, por qualquer meio
adquirido, exceto por venda. É vedada a venda desse material
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