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Introdução

O   de A. W. Tozer foi Deus: Aquele que 
falou e trouxe o mundo à existência, Aquele que simplesmente 
reina sobre os homens e nações, contudo dignou-se de fazer 
do homem a Sua habitação. Ele realmente creu que o que mais 
importa para o homem é estar em perfeito relacionamento 
com Deus, e que a sua tarefa primária — e privilégio — é “glo-
rificar a Deus e desfrutá-lo para sempre”. Por essa razão, ele 
deleitava-se em falar aos homens da majestade, maravilha e 
graça de Deus e sempre buscava instruir e exortar os cristãos a 
deixar que isso se tornasse o propósito de sua vida. Ele lamen-
tava-se de que eles desejassem contentar-se com menos.

Nada que ele pregou ou escreveu foi meramente aca-
dêmico ou teórico. O que ele disse a respeito de Deus foi 
produto de muitas horas investidas em Sua presença e com 
Sua Palavra. O que ele escreveu sobre os homens foi o que 
ele conheceu do seu próprio coração e observou em outros. 
Com a unção do Espírito, veio discernimento; percepção e 
clareza procedente de uma mente disciplinada. Um extenso 
conhecimento preveniu a mesmice, e uma assertividade 
vívida produziu frescor.
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Os capítulos deste livro lidam com muitos aspectos de 
um assunto: o relacionamento de Deus com o homem. Eles 
são acima de tudo práticos, e todos que o lerem lucrarão.

A  M.  B
Gerente editorial
Alliance Witness

 



1

Homem: o local 
onde Deus habita

I ,     existe um san-
tuário privado onde reside a misteriosa essência do seu ser. 
Essa realidade particular é aquilo que dentro do homem é o 
seu eu, sem referência a nenhuma outra parte da natureza 
complexa do homem. Esse é o seu “eu sou”, uma dádiva do 
EU SOU que o criou.

O EU SOU é Deus não derivado e autoexistente; o “eu sou” 
é o homem derivado de Deus, dependente a cada momento 
do Seu fiat1 criativo para a sua contínua existência. Um é o 
Criador, acima de tudo, ancião de dias, habitando em luz 
da qual não se pode aproximar. O outro é uma criatura e, 
ainda que privilegiada acima das demais, uma simples cria-
tura, um pensionário da generosidade de Deus e um pedinte 
diante do Seu trono.

A entidade profundamente humana a que estamos nos 
referindo é chamada nas Escrituras de o espírito do homem. 
Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o 

1[NT]: Do latim, “que assim seja”.
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seu próprio espírito, que nele está? Assim, também as coisas 
de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus 
(1Co 2.11). Assim como o autoconhecimento de Deus reside 
no Espírito eterno, também o autoconhecimento do homem 
consiste no seu próprio espírito, e o seu conhecimento de 
Deus acontece pela direta impressão do Espírito de Deus 
sobre o espírito do homem.

A importância de tudo isso não pode ser menosprezada 
à medida que pensamos e estudamos e oramos. Ela revela 
a essencial espiritualidade da humanidade. Ela nega que o 
homem seja uma criatura possuindo um espírito e declara 
que ele é um espírito possuindo um corpo. Aquilo que o faz 
um ser humano não é o seu corpo, mas o seu espírito, no qual 
a imagem de Deus originalmente reside. Uma das declara-
ções mais emancipadoras no Novo Testamento é esta: 

... os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em 
verdade; porque são estes que o Pai procura para seus ado-
radores. Deus é espírito; e importa que os seus adoradores o 
adorem em espírito e em verdade (Jo 4.23,24).

Aqui a natureza do culto é demonstrada sendo integral-
mente espiritual. A verdadeira religião é removida de dieta 
e dias, de vestimentas e cerimônias, e situada onde ela per-
tence — na união do espírito dos homens com o Espírito 
de Deus.

Do ângulo do homem, a perda mais trágica sofrida na 
queda foi a desocupação do seu santuário interno pelo 
Espírito de Deus. Nesse particular centro escondido no ser 
do homem, encontra-se um arbusto sob medida para servir 
como local da habitação do Deus trino. Nele Deus planejou 
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repousar e resplandecer com privilégios morais e espiri-
tuais e ali deve habitar exclusivamente nesse momento. Pois 
esse lugar é tão intimamente privado que nenhuma criatura 
pode ser intrusa; ninguém pode entrar, a não ser Cristo, e 
Ele entrará somente mediante o convite da fé. Eis que estou 
à porta e bato; se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, 
entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo (Ap 3.20).

Pela misteriosa operação do Espírito no novo nasci-
mento, aquilo que foi chamado por Pedro de “natureza 
divina” penetra profundamente no ponto central do coração 
do crente e estabelece residência ali. ... Se alguém não tem o 
Espírito de Cristo, esse tal não é dele, pois o próprio Espírito 
testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus 
(Rm 8.9,16). Somente tal pessoa é um verdadeiro cristão, 
e somente assim. Batismo, confirmação, recebimento dos 
sacramentos, ser membro da igreja — tudo isso nada signi-
fica, a não ser que os supremos atos de Deus em regenera-
ção também tenham o seu efeito. Externalizações religiosas 
podem talvez possuir um significado para a alma habitada 
por Deus; para muitos outros, elas são não somente inúteis, 
mas também podem se tornar armadilhas, iludindo-os com 
um falso e perigoso senso de segurança. 

... Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da 
vida (Pv 4.23) é mais do que um sábio provérbio; é uma 
incumbência solene imposta a nós por Aquele que mais se 
preocupa conosco. Em respeito a isso, devemos prestar a 
mais cuidadosa atenção, pois, do contrário, deixaremos a 
qualquer momento que isso se perca.

 


