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Prefácio
Nunca houve um tempo na história da igreja quando o corpo
de Cristo precisasse tanto de purificação como agora, no início do
século XXI. Deus quer sua igreja como a Noiva gloriosa esperando
pelo casamento – as bodas celestiais da igreja com seu noivo, o
Senhor Jesus Cristo. Porém, a igreja de hoje é caracterizada pela
indiferença, falta de compromisso e mesmo pela imoralidade entre os membros e líderes, nas formas grandes e pequenas, quase
imperceptíveis. Nós precisamos desesperadamente prestar atenção em nosso trabalho de preparar o Corpo de Cristo.
O Dr. Greg Frizzell está dando a cada crente e pastor um
instrumento que os ajudará a executar o mais importante de
todos os trabalhos – a purificação da igreja neste tempo crucial
de sua história. Uma coisa que eu pessoalmente descobri do Dr.
Frizzell durantes estes anos, é a sua seriedade de propósito. Isto
é o que esta obra pode e inculcará em cada um que a ler – eles
se tornarão sérios a respeito de sua pureza pessoal e de sua
igreja local.
Eu conclamo cada pastor a trabalhar cuidadosamente através
das sete categorias de pecado e a responder pessoalmente a cada
pergunta. Eles devem pedir às suas congregações inteiras que se
submetam a este mesmo processo de exame interior e purificação. Igrejas e membros de igreja não estão cheios do Espírito
porque são ignorantes a respeito das áreas de sua vida onde o
pecado impede que o Espírito trabalhe amplamente nas igrejas e
em suas vidas pessoais. Este livro cobre muitas áreas de comportamentos pecaminosos que existem por causa da ignorância do
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povo acerca das terríveis e maravilhosas demandas de um Deus
Santo. Eu mesmo tenho ensinado durante muitos anos sobre
quebrantamento para que se conheça a plenitude de Deus em
nossas vidas. Este livro tem uma das melhores discussões a respeito de quebrantamento que eu já encontrei. Quebrantamento
é um conceito raro nos escritos evangélicos, e o Dr. Frizzell o
apresenta de maneira completa e eficaz.
Espero que cada crente, pastores e líderes denominacionais
levem muito a sério a intenção de Deus de santificar a igreja,
como o Dr. Frizzell apresenta neste importante trabalho. Nós
precisamos muito disto, tanto como indivíduos, quanto como
assembleia de crentes.
T. W. Hunt
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Introdução
“Santidade – O Alvorecer do Próximo Grande
Despertamento!”
O propósito de Deus para que eu escrevesse este livro trouxe
uma motivação e urgência incríveis à minha vida. Embora eu
tenha ensinado este material durante muitos anos, a vontade de
Deus para que eu o escrevesse se revelou a mim subitamente.
Para você ter uma ideia, a urgência era tão grande que o cerne
deste livro foi escrito em 10 dias. Como eu normalmente não
sou rápido para escrever, isto me mostrou o mover de Deus.
Eu tremo de emoção com a esperança de que Deus há de
purificar a Sua igreja. A propósito, este livro é sobre esperança.
Esperança de uma nova purificação e do revestimento do poder
dinâmico de Deus para cada cristão, esteja ele cansado ou
batalhando. Esperança para cada cristão cheio do Espírito que
deseja ver um avivamento varrendo a igreja. Esperança crescente
de que Jesus está para purificar Sua Noiva para que haja um
grande e final despertamento antes de sua gloriosa segunda vinda.
Sim, apesar de tudo o que Satanás está fazendo, nós ainda
servimos ao Deus que pode sacudir nações. Ele é o Deus de toda
a esperança!
A experiência de escrever este livro foi a de maior submissão e a de
maior mudança na minha vida. De forma alguma eu escrevi estas
páginas como um “professor”, mas como um simples e humilde
aprendiz que necessita de constante purificação. De fato, Deus tocou
e quebrantou o meu coração profundamente durante aqueles dias de
intenso trabalho. Porém, este quebrantamento profundo liberou a
presença de Cristo como eu nunca tinha experimentado antes. Prezado
leitor, por favor, creia que há esperança de uma vitória muito maior
para você e para a sua igreja.
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De alguma forma, este material pode parecer divergente dos
meus outros livros sobre oração, evangelismo e despertamento
espiritual, mas eu estou convencido de que a busca séria da santidade é de fato o âmago da oração poderosa e do despertamento
espiritual de toda a nação. Infelizmente, na igreja cheia de programas (entretenimento), a purificação espiritual profunda é ou
ignorada totalmente ou comentada rapidamente de forma superficial. Como resultado disso, o povo de Deus não está consciente,
em sua grande maioria, dos refinados pecados inconfessos que
extinguem o poder de Cristo em suas vidas.
Mesmo na maioria das iniciativas de ministério, simplesmente se
assume que os participantes se tenham cingido com uma purificação profunda e com oração. Da forma como a sociedade se apresenta hoje, esta suposição é incrivelmente perigosa e falsa. De fato,
muitos crentes confessam que eles não estão certos como podem
se tornar limpos e cheios do Espírito de Deus.
Amigos, se nós falhamos em enfatizar a purificação plena, é
muito fácil cair na armadilha do trabalho febril para realizar
eventos, porém sem o poder do Espírito Santo. Quando nós tentamos fazer o trabalho de Deus na força humana, nossas palavras tendem a alcançar a mente dos homens, mas falham em
penetrar em seus corações. Talvez esta possa ser a razão de metade dos membros das igrejas não serem encontrados e um número preocupante de “convertidos” não evidenciarem um arrependimento duradouro. Um coração impuro é certamente o porquê de muitos crentes lutarem com a fadiga espiritual e com a
falta do poder “movedor de montanhas” de Deus.
De acordo com Salmos 66:18 e Isaías 59 1-2, a falta de santidade genuína é a razão predominante pela qual Deus retém
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