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           Prefácio 

 

A Palavra de Deus é imprescindível em nossas vidas, 

ela é o alimento que nos nutre, nos fortalece e nos 

mantêm bem saudáveis. Muitos cristãos têm 

negligenciado essa verdade e têm abandonado a 

Bíblia, buscam revelação, entendimento, direção em 

muitos lugares e em muitas pessoas, mas as suas 

Bíblias estão largadas no canto, empoeiradas ou 

apenas abertas no salmo 91, como se fosse um 

talismã.  A escritora compartilha nesse livro temas de 

extrema importância para a igreja desse tempo. 

"Bíblia: a bússola perdida - O que estão fazendo com 

a igreja do Senhor?" é um livro com uma linguagem 

simples, acessível a todos, porém de uma revelação 
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sem igual. Cada capítulo traz um assunto que provoca 

em nós uma autoanálise: como tenho vivido o 

cristianismo? Ao mesmo tempo em que é um livro de 

exortação e correção para toda a igreja (pastores, 

líderes, ovelhas), é também um livro de ensino. 

Muitas situações são apresentadas, mas juntamente 

com elas o ensino sobre como realmente vivermos 

para a glória de Deus. A Bíblia é nossa bússola que 

precisa ser resgatada, é tempo do corpo de Cristo 

voltar-se para as escrituras, não para defender 

“achismos” e conceitos humanos, mas para receber a 

revelação e a direção do Pai. Precisamos amar a 

Palavra de Deus, afinal Jesus Cristo é o verbo (Palavra) 

que se fez carne, como dizer que nos relacionamos 

com Cristo se não temos relacionamento com Sua 

Palavra? Assim como escreveu a autora: "Nós éramos 
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pecadores, descentes do homem do pecado, mas 

Cristo veio resgatar-nos e hoje somos descendentes 

de Cristo, e como tais, precisamos amar 

incondicionalmente sua palavra". Tenho certeza que 

ao ler esse livro, você receberá palavras de Vida, que 

transformarão e edificarão a sua vida, que você se 

apaixonará ainda mais por Cristo Jesus e Sua Palavra. 

É uma honra prefaciá-lo, como amiga e pastora da 

Carina sou testemunha do quanto a sua rendição à 

Palavra de Deus trouxe libertação, cura e vida para 

ela, a Bíblia tornou-se a sua melhor companhia e ela 

tem crescido, sido edificada e também está 

edificando a muitos. Desfrute de uma excelente 

leitura e abra seu coração, permitindo que o Pai faça 

em você tudo que Ele deseja, para que através de 
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você se manifeste a Vida de Cristo, afinal, Cristo em 

nós é a esperança da glória. 

 

Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas 

sobre sua vida. 

 

Katiany Lins 

Ministério Vida 
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           INTRODUÇÃO 

 

 

Guardei tua palavra em meu coração, para não 
pecar contra ti. Salmos 119:11 NVT 

 

 

A palavra de Deus é a resposta para todas as coisas, 

tão indispensável quanto o ar que respiramos, sem 

ela as profecias são vãs, o fogo se extingue, a brasa se 

apaga, a oração é inútil… A palavra de Deus é a fonte 

de vida e vida em abundância, nela encontramos as 

respostas para todos os nossos questionamentos. Tão 

poderosa que é capaz de nos penetrar a ponto de 

dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os 

pensamentos e intenções do coração (Hebreus 4:12). 
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Através dela entendemos que nossa identidade não é 

mais de pecadores miseráveis, não pertencemos mais 

ao império das trevas, fomos transportados para o 

reino da luz, e com isso recebemos uma nova posição 

em Cristo, agora somos justos, pois Cristo nos 

justificou, somos nação santa, sacerdócio real, povo 

eleito e adquirido, amigos de Deus. Cada vez que nos 

declaramos pecadores, mais nós pecamos, e mais nos 

convencemos que somos desprezíveis. Deus nos 

chama de filhos amados e não de meus queridos 

pecadores. Precisamos tomar posse de quem somos. 

A Bíblia, não apenas contém a palavra de Deus, ela é 

a palavra de Deus, e se nós desejamos ter um 

relacionamento autêntico com o Pai, precisamos 

urgentemente voltar para as escrituras. 
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Imagine a cena: Você se consagrou recentemente 

como escritor por conta do lançamento de um livro, 

este livro alcança milhares de leitores pelo mundo 

todo. Um dia em um jantar de família você faz a 

seguinte pergunta aos seus filhos: “qual parte do livro 

do papai vocês mais gostaram?” A tirar pelo fato de 

que você tinha 12 filhos sentados à mesa, 

certamente seria uma briga pra ver quem falaria 

primeiro, mas o silêncio que se segue foi no mínimo 

constrangedor, e você descobre decepcionado que 

nenhum dos teus filhos conhecia teu livro.  

Como acha que Deus se sente sabendo que seus 

filhos amados não se interessam por sua palavra? 

Como acha que Ele se sente sabendo que alguns 

questionam sua palavra? Sabendo que outros 

distorcem sua palavra? Sabendo que alguns ainda 
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acrescentam coisas que não tem, e já outros só 

creem na parte que convêm? Em Oséias 4:6 Ele diz 

que seu povo se perde por falta de conhecimento.  

Queremos o milagre, mas não o Deus do milagre, 

queremos o poder, mas não o Deus de poder, 

queremos línguas como de fogo, mas não 

assimilamos conceitos básicos da Bíblia como o 

perdão, queremos as bênçãos e a prosperidade mas 

não a correção. Esta geração tem se tornado pobre, 

cega e nua, pois deseja conquistar e avançar pelo 

caminho, mas esqueceu de levar a bússola nessa 

jornada. 

Não existe vida com Deus, sem vida com a palavra, 

não há um único cristão que seja útil para o reino se 

ele não for conhecedor e praticante da palavra, não 

há vida abundante sem a palavra, não há salvação 
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sem a palavra, não há vitória sem a palavra, não há 

intimidade com Deus sem a palavra, ela é nossa fonte 

de vida, a bússola que nos indica em que caminho 

seguir. 

Muitos têm trocado a palavra por vãs filosofias, por 

psicologia, por frases de efeito e livros de autoajuda. 

Longe de mim, falar contra as ciências ou autores, 

mas a Bíblia é insubstituível, ou entendemos isso de 

uma vez por todas, ou seremos esmagados pelo 

maligno. Amados, se vocês deixarem de comer 

certamente morrerão, se deixarem de beber água 

certamente ficarão desidratados, e assim é com a 

palavra de Deus. É ela quem alimenta teu espírito, é 

ela quem cala a tua alma, é ela que sara as tuas 

feridas, se dela bebermos nunca mais teremos sede, 
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sem ela tudo que fazemos ou falamos é trapo de 

imundícia.  

Se você, assim como eu, deseja viver a vida 

abundante que Deus conquistou naquela cruz, 

resgate já a tua bússola, se deseja uma vida 

abençoada no reino da luz, nunca mais abandone sua 

bússola. Nós éramos pecadores descendentes do 

homem do pecado, mas Cristo veio resgatar-nos e 

hoje somos descendentes de Cristo, e como tais, 

precisamos amar incondicionalmente sua palavra. 

Eu clamo por uma geração de apaixonados pela Bíblia, 

não apaixonados por uma cartilha de regras, não 

apaixonados pela vã religião, não apaixonados pelo 

cumprimento da lei da antiga aliança, mas um povo 

que entendeu a graça de Deus, que entendeu quem é, 

que sabe que sua identidade é filho amado, herdeiro 
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do Senhor. Uma geração que busca resposta na 

palavra, uma geração que não se curva e não se 

entrega diante do mal, uma geração que sabe de 

onde Deus nos tirou e que entendeu que Ele mesmo 

já nos abençoou com toda sorte de bênçãos 

espirituais nas regiões celestiais.  

Eu oro para que cada um que ler estas páginas 

apaixone-se perdidamente pela verdade que liberta. 

Que cada um de nós possa contagiar mais um e que a 

palavra de Deus tome o seu lugar de honra em 

nossas vidas. Eu oro por um povo que não mais se 

deixará enganar por falsas doutrinas. Por uma 

geração que ame, que respeite, abrace e que inclua o 

próximo. Eu oro por uma igreja que não mais 

rejeitará aqueles a quem Cristo não rejeitou, que 

nunca mais amaldiçoará aqueles a quem Cristo não 
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amaldiçoou, por uma igreja sarada que segue 

triunfante aguardando a volta do nosso amado Jesus. 

Eu oro para que cada um que ler estas páginas seja 

transformado, seja submetido a uma metanoia e 

nunca mais seja o mesmo. Que a vida de Cristo Jesus 

seja manifestada através de você e juntos vamos 

ganhar o mundo inteiro.  

Nos capítulos a seguir abordarei, à luz da Bíblia, 

alguns temas que têm sido negligenciados nos dias 

de hoje. E se você quer fazer parte desta viagem, 

embarque comigo nesta grande aventura pela 

palavra de Deus e saiba que você nunca mais será o 

mesmo. 
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1. Crentes carnais 

 

Irmãos, não pude falar a vocês como a 
espirituais, mas como a carnais, como 
a crianças em Cristo. 1 Coríntios 3:1 

 

 

Na primeira carta aos coríntios capitulo 3, Paulo dá 

uma explicação bem clara sobre a conduta dos 

crentes carnais, chega a dizer, como você pode notar 

no versículo acima, que não pôde falar a eles como a 

espirituais, chama-os de crianças, e crianças nós 

sabemos que são imaturas e inexperientes. 

Sabemos também que a igreja de Corinto estava 

passando por problemas como divisão, imoralidade 
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sexual, entre outros. O que não é muito diferente dos 

nossos dias. 

De uma forma mais ampla os crentes carnais são os 

que vivem em função das coisas da carne, ao 

contrário dos crentes espirituais que vivem em 

função das coisas do Espírito. 

 

Porque os que são segundo a carne 
inclinam-se para as coisas da carne; 
mas os que são segundo o Espírito 
para as coisas do Espírito.      
Romanos 8:5 NAA 

 

 

Algumas das definições no strong para a palavra 

carne (no grego - σαρξ sarx): 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/8/5+
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Natureza sensual do homem, “a natureza animal”, 

natureza animal com desejo ardente que incita a 

pecar, a carne, denotando simplesmente a natureza 

humana, a natureza terrena dos seres humanos 

separada da influência divina, e por esta razão 

inclinada ao pecado e oposta a Deus. 

 

A frase natureza oposta a Deus me chamou atenção. 

Deus é Espírito, se somos a imagem e semelhança 

Dele, logo nós também somos espíritos, possuímos 

uma alma e habitamos em um corpo.  

 

A palavra segue da seguinte forma:  
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Porque a inclinação da carne é morte; 
mas a inclinação do Espírito é vida e 
paz. Porquanto a inclinação da carne 
é inimizade contra Deus, pois não é 
sujeita à lei de Deus, nem, em 
verdade, o pode ser. Portanto, os que 
estão na carne não podem agradar a 
Deus. Romanos 8:6-8 NAA 

 

Inclinar-se para a carne gera morte, mas inclinar-se 

para o Espírito gera vida e paz. A palavra segue nos 

dizendo que a inclinação para a carne é inimizade 

com Deus, e os que estão na carne não podem 

agradar a Deus. 

A palavra diz que nós recebemos uma nova natureza 

em Cristo Jesus, então por que vemos tantos e tantos 

cristãos vivendo suas vidas e saciando seus desejos 

como se não tivessem uma nova natureza? A 
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resposta é simples, eles aceitaram a Jesus, mas não 

acessaram a vida de Cristo e continuam vivendo a sua 

própria vida, trazendo com isso enormes prejuízos. 

 

Vós, porém, não estais na carne, mas 
no Espírito, se é que o Espírito de Deus 
habita em vós. Mas, se alguém não 
tem o Espírito de Cristo, esse tal não é 
dele. E, se Cristo está em vós, o corpo, 
na verdade, está morto por causa do 
pecado, mas o espírito vive por causa 
da justiça. Romanos 8:9-10 ARA 

 

 

O corpo na verdade está morto. Nós morremos com 

Cristo e com Ele ressuscitamos. Hoje somos nova 

criação. Fomos transportados do império das trevas 

para o reino da luz. Se estamos em um novo reino 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/8/9,10+
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tudo muda. Imagine que você é brasileiro, mas de 

repente foi trasladado para o Japão. Você não fala 

japonês, não tem roupas de japonês, você não sabe o 

que se pode comer no Japão, ou o que eles ouvem ou 

veem. Você no mínimo precisaria aprender toda 

cultura japonesa para se dar bem nesse reino. É 

exatamente a mesma coisa que acontece conosco. 

Fomos transportados para o reino da luz, mas a nossa 

mente ainda tem todas as lembranças do reino das 

trevas, então precisamos saber como as pessoas 

desse novo reino se comportam e para isso temos 

um manual, uma bússola chamada Bíblia, nela 

encontramos tudo que precisamos para viver nesse 

novo reino. O grande problema é que a maioria dos 

cristãos quer viver nesse novo reino levando consigo 

a bagagem do velho. Por isso vemos tantos crentes 
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carnais, porque simplesmente eles querem viver no 

reino da luz com os costumes do reino das trevas. 

Eles ouvem musicas carnais, assistem a programas 

carnais, filmes carnais, eventos carnais, e acham isso 

extremamente normal. Tudo que o mundo secular 

produz vem da carne e não do Espírito, mas nossos 

amados irmãos alimentam-se disso e ainda usam a 

célebre frase “não tem nada a ver” para convencer 

outros a fazerem o mesmo.  

Por que temos visto tantos cristãos com doenças 

psíquicas? Com doenças físicas? Crentes medrosos, 

sem paciência, que se irritam facilmente, crentes que 

não sabem dar a vez, não pensam no outro em 

primeiro lugar, não sabem perdoar, não levam a 

injustiça, não dão a outra face, não amam seus 

inimigos, crentes julgadores, maledicentes, crentes 
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carnais. Simples, alimentam-se de todo tipo de 

porcaria e deixam apenas 5% do seu tempo para as 

escrituras, isso quando deixam. 

Amados, enquanto não nos dermos conta dessas 

coisas viveremos uma vida miserável, e não 

desfrutaremos da vida plena e abundante que Cristo 

conquistou para nós. Eu oro para que a partir de hoje 

cada um de vocês que resolveu ler esse livro decida 

renovar sua mente pela palavra de Deus, à medida 

que a verdade da palavra for entrando a imundícia da 

velha natureza irá saindo e você poderá enfim 

desfrutar tudo que o Senhor conquistou na cruz. Se 

em algum momento surgir uma dúvida sobre o que 

fazer, falar, ouvir, ver, faça uma pergunta simples a 

você mesmo, Jesus faria isso? 
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Não existe outra forma de renovarmos a nossa mente 

e vivermos pelo Espírito que não seja mergulharmos 

diariamente na palavra de Deus. 

 

Bem-aventurado o homem que não 
anda segundo o conselho dos ímpios, 
nem se detém no caminho dos 
pecadores, nem se assenta na roda 
dos escarnecedores. Antes tem o seu 
prazer na lei do Senhor, e na sua lei 
medita de dia e de noite. Pois será 
como a árvore plantada junto a 
ribeiros de águas, a qual dá o seu 
fruto no seu tempo; as suas folhas 
não cairão, e tudo quanto fizer 
prosperará. Salmos 1:1-3 

 

 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/1/1-3+
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2. A arte de julgar 

 

Não julgueis, para que não sejais 
julgados. Pois com o critério com que 
julgardes, sereis julgados; e com a 
medida que usardes para medir a 
outros, igualmente medirão a vós. 
Mateus 7:1-2 

 

 

Temos a grande tendência de julgar tudo e todos. 

Julgamos as atitudes, as reações, as expressões 

faciais, julgamos quando alguém nos diz um não, 

julgamos se alguém sempre diz sim, julgamos quando 

alguém desmarca um compromisso ou chega 

atrasado ao mesmo, julgamos quando alguém fala 
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pouco, julgamos quando fala muito, julgamos quando 

não entendemos ou não concordamos. Somos 

julgadores natos, mestres e doutores em julgamento. 

Julgamos o amor do próximo pelo próximo, pois 

amamos apenas o próximo que escolhemos amar. 

Julgamos o pastor, o irmão, o contador, a faxineira, o 

papa, o padre e o presidente, e o pior somos tão 

mestres em julgar que julgamos até mesmo Deus. 

Sim, julgamos Deus quando discordamos da sua 

palavra, ou quando achamos que Ele não fez o que 

acreditávamos que deveria ter feito.  

Somos rápidos em apontar erros, mas lentos em 

reconhecer os nossos. Queremos uma igreja perfeita, 

quando nós mesmos passamos longe da perfeição. 

Esperamos demais, criamos expectativas demais e 

nos decepcionamos, pois desejamos que o outro seja 
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exatamente o que imaginamos. Somos 

extremamente egoístas, e o pior, somos cegos, 

porque nem reconhecemos isso. Achamos que somos 

os mais amorosos porque juramos de “pé junto” que 

amamos o próximo, e até amamos, mas apenas ao 

próximo que nos convém amar. Egoístas, julgadores, 

muitas das vezes falsos uns com os outros, faladores, 

prepotentes, mas nos achamos os mais santos, e ai 

de quem duvidar.  

Passamos mais tempo preocupados com as atitudes 

alheias do que com as nossas próprias, aliás, são 

raras as pessoas que observam suas mazelas.  

 

Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me 
tirar o argueiro do teu olho, estando 
uma trave no teu? Hipócrita, tira 
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primeiro a trave do teu olho, e então 
cuidarás em tirar o argueiro do olho 
do teu irmão. Mateus 7:3-5 

 

Temos sempre uma resposta na ponta da língua para 

descrever o comportamento do outro. Nosso 

achismo está sempre pronto pra atacar outra vez. 

Agora imagine comigo: Você está passeando com sua 

família num lindo domingo de sol, e de repente um 

carro rompe o sinal vermelho e acerta seu carro, 

graças a Deus todos estão bem, mas você sem pensar 

sai do carro transtornado e esbraveja: Olha o que 

você fez seu grande ignorante, quase mata minha 

família inteira, comprou a carteira? Não sabe dirigir? 

Aquele homem cai de joelhos aos prantos na sua 

frente e diz: perdoe-me, acabaram de me avisar que 
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minha esposa está à beira da morte, e eu estou 

desesperado… Será que a vergonha tomaria conta de 

você naquele momento? 

Não sabemos o porquê da atitude ou das reações das 

pessoas, temos o mau hábito de sempre pensar e 

ressaltar o mal na vida do outro. Se tentássemos nos 

colocar no lugar do outro certamente pensaríamos 

duas vezes antes de julgar. 

 

Há só um Legislador e um Juiz, que 
pode salvar e destruir. Tu, porém, 
quem és, que julgas a outrem? Tiago 
4:12 

 

 

A igreja, que somos nós, tornou-se craque em 

apontar erros e defeitos, craque em lançar pecados 

https://dailyverses.net/pt/tiago/4/12
https://dailyverses.net/pt/tiago/4/12
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uns na face dos outros, há inclusive uma disputa para 

saber quem é o mais pecador.  

A frase célebre do religioso farisaico de que “Deus 

ama o pecador, mas abomina o pecado” tem virado 

febre no meio gospel, as pessoas repetem sem ao 

menos saber o que realmente isso significa, repetem 

simplesmente porque é um meio que acharam de 

julgar e condenar tudo aquilo que “eles” próprios 

determinaram como má conduta. Mas e a sua má 

conduta de se achar superior ao outro? E a sua má 

conduta de julgar o teu irmão? E a sua má conduta 

de falar mal do próximo?  

 

Portanto, és inescusável quando 
julgas, ó homem, quem quer que sejas, 
porque te condenas a ti mesmo 
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naquilo em que julgas a outro; pois tu, 
que julgas, fazes o mesmo.     
Romanos 2:1 

 

 

Normalmente pecado é só na casa do vizinho, porque 

na nossa todos são anjos aguardando a carruagem de 

fogo passar para levar ao céu. A Bíblia os chama de 

hipócritas (fingido, falso, dissimulado). 

Dou graças a Deus por Jesus Cristo que expõe nossas 

mazelas para que possamos ser curados. Alguns de 

nós, abaixaremos a cabeça e aceitaremos a correção 

diária de um Pai amoroso, já outros…  

Quem você deseja ser no reino espiritual? Somente 

os filhos aceitam a correção. O não julgar é 

totalmente possível quando me dou conta de que 

não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E sendo 
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assim posso manifestar na terra a forma Dele de ver 

todas as coisas.  

 

 

2.1  Quando é que podemos julgar? 

 

Não julguem de acordo com as 
aparências, mas julguem de maneira 
justa.  João 7:24 

 

 

Em João 8:15 Jesus diz que nós julgamos por padrões 

humanos. Esta é a explicação exata do porque 

raramente estamos aptos para julgar. Mas a palavra 

diz em João 7:24, julguem de maneira justa, isso não 

faz parecer que a Bíblia se contradiz? De maneira 



  Bíblia: a bússola perdida 

 

 

33 

alguma. Todas as instruções para não julgarmos são 

justamente porque na maioria dos casos julgamos 

com padrões humanos e não com os padrões de 

Deus. Olha o que diz a versão amplificada:  

 

Sede honestos em vosso julgamento e 
não decidais tão depressa 
(superficialmente e pelas aparências); 
mas julgai razoavelmente e 
justamente. João 7:24   

 

 

A palavra julgar no Strong vem do grego κρινω krino, 

talvez uma palavra primitiva, significa: 1)separar, 

colocar separadamente, selecionar, escolher 2) 

aprovar, estimar, preferir 3) ser de opinião, julgar, 

pensar 4) determinar, resolver, decretar 5) julgar 5a) 
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pronunciar uma opinião relativa ao certo e errado 

5a1) ser julgado, i.e., ser chamado à julgamento 

para que o caso possa ser examinado e julgado 5b) 

julgar, sujeitar à censura 5b1) daqueles que atuam 

como juízes ou árbitros em assuntos da vida comum, 

ou emitem julgamento sobre as obras e palavras de 

outros 6) reinar, governar 6a) presidir com o poder 

de emitir decisões judiciais, porque julgar era a 

prerrogativa dos reis e governadores 7) contender 

juntos, de guerreiros ou combatentes 7a) disputar 

7b) num sentido forense 7b1) recorrer à lei, 

processar judicialmente. 

 

Como podemos observar as definições para esta 

palavra são amplas, podendo assim ser usada de 
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várias maneiras e para situações diferentes. Observe 

os versículos abaixo: 

 

Se algum de vocês tem queixa contra 
outro irmão, como ousa apresentar a 
causa para ser julgada pelos ímpios, 
em vez de levá-la aos santos? Vocês 
não sabem que os santos hão de 
julgar o mundo? Se vocês hão de 
julgar o mundo, acaso não são 
capazes de julgar as causas de menor 
importância? Vocês não sabem que 
haveremos de julgar os anjos? Quanto 
mais as coisas desta vida! Portanto, se 
vocês têm questões relativas às coisas 
desta vida, designem para juízes os 
que são da igreja, mesmo que sejam 
os menos importantes. Digo isso para 
envergonhá-los. Acaso não há entre 
vocês alguém suficientemente sábio 
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para julgar uma causa entre irmãos? 
1 Coríntios 6:1-5 

 

 

Está bem claro quando e de que maneira devemos 

julgar todas coisas. Nós os filhos de Deus, os que 

realmente vivemos pelo Espírito e não por seus 

próprios desejos carnais, temos capacidade vindas do 

Pai para julgar causas entre irmãos de maneira santa, 

justa e verdadeira, com temor a Deus e não do jeito 

que estamos vendo nos dias de hoje. O julgar por 

julgar não procede de Deus assim como mostrei no 

início desse capítulo. 

Amados, eu precisava fazer toda essa exposição para 

que pudesse ficar bem claro a todos que o 

julgamento é algo bem específico e vem de Deus, 
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porque se deixarmos por conta das nossas 

percepções, faremos exatamente o que exemplifiquei 

no princípio do capítulo: Julgar tudo e todos, de 

maneira que seremos nós mesmos julgados pelo 

nosso comportamento reprovável.  

Então, meu conselho hoje é: Pense dez mil vezes 

antes de julgar alguém, e caso haja a necessidade de 

fazer, como corpo de Cristo, seja o Senhor quem 

governe todas as decisões a serem tomadas. Eu 

posso dizer que por conta de um mau julgamento 

muitos já derraparam na vida cristã. Não sejamos 

pedra de tropeço para ninguém, ao contrário, que 

possamos ser exemplos de boa conduta a ser seguida. 

Cristo já conquistou na cruz do calvário esta 

capacidade para nós, basta nos submetermos à sua 

Palavra.  
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3. Necessidade de aprovação 

 

 Aprovação: O vírus que acometeu a raça humana. 

 

Acaso busco eu agora a aprovação 
dos homens ou a de Deus? Ou estou 
tentando agradar a homens? Se eu 
ainda estivesse procurando agradar a 
homens, não seria servo de Cristo. 
Gálatas 1:10  

 

 

A raça humana foi infectada e inúmeros são os vírus, 

mas não falo de doenças como a gripe, o sarampo ou 

outra qualquer, falo de algo muito maior que pode 

levar à morte espiritual. 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/gl/1/10+
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Um desses vírus chama-se altivez, muitos são 

senhores de si, a arrogância estampada na face, 

arrogância essa idêntica a que derrubou satanás. Mas 

o vírus do qual quero tratar neste capítulo é outro, 

um vírus que chegou sorrateiramente, e sem medo 

de errar digo que pelo menos 90% da população 

mundial foi infectada por ele. Esse vírus é a 

aprovação. Certamente você vai me dizer que não 

sofre disso, pois o vírus ataca e faz vítimas sem que 

as mesmas percebam que foram infectadas.  

Todos nós estamos em busca de sermos aprovados, 

uns querem aprovação do marido, outros dos pais, da 

esposa, dos filhos, da família, do chefe, aprovação no 

emprego, na igreja, nas redes sociais, aprovação para 

o que diz, para o que pensa, para o que veste e por aí 

vai. Os valores são medidos pelo que você fez ou faz 
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de importante: sua faculdade, seus cursos, seus 

diplomas, seus bens... Agora imagine uma tribo de 

índios vivendo numa ilha deserta, sem internet, sem 

meio de comunicação, sem roupas, cobertos por 

folhas... Será que também buscam aprovação? 

Provavelmente os machos alfas dessa tribo 

disputarão a atenção das mulheres com seus grandes 

feitos e dependerão da aprovação delas. Talvez esse 

meu texto busque a aprovação de algum leitor, como 

saber? E agora que nos demos conta disso como 

vamos viver? Muitos continuarão da mesma forma, 

afinal acham que isso é normal. Para mim, inicia-se 

uma guerra. 

Imagine uma vida sem redes sociais, porque a meu 

ver é um dos lugares onde a guerra por aprovação é 

maior. Os perfis são currículos, onde as pessoas 
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expõem quem são, o que gostam, o que tem, o que 

fazem, o que já fizeram e o que desejam fazer. Mas e 

se não houvesse leitores, será que nós ainda 

escreveríamos? Certamente que não. O que 

desejamos é aprovação de alguém, desejamos ser 

lidos, ouvidos, vistos, notados, estamos doentes. 

Somos os seres mais extraordinários da terra, com 

uma capacidade incrível para pensar, criar e amar, 

mas nos tornamos doentes emocionais. 

Agora pense comigo, imagine um grande ícone 

gospel, alguém famoso ou famosa, que suas redes 

sociais chegam a milhões de curtidas e 

compartilhamentos, que suas músicas, livros ou 

pregações alcançam o mundo inteiro, imagine que 

Deus peça a essa pessoa para sair de cena. Imagine 

que Ele diga: “abandone esse ministério, pois quero 
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te fazer missionário numa tribo indígena. Você não 

terá honra e nem fama, ninguém nunca mais ouvirá 

falar de você, mas a tribo precisa que você viva e 

pregue para eles, nessa ilha você viverá até o final 

dos seus dias.” No auge da fama, no auge da vida, no 

topo da lista... Acha mesmo que essa pessoa vai dar 

atenção a esse pedido de Deus? Vai no mínimo dizer 

que foi satanás quem falou, e por quê? Nós nos 

acostumamos a sermos ovacionados, nos 

acostumamos com tapinha nas costas, nos 

acostumamos com as palmas, com as multidões que 

nos admiram, com elogios e por aí vai.  

Somos únicos e incríveis, Deus nos ama, o criador de 

todas as coisas, o Rei, o Salvador, Ele nos ouve, nos 

atende, se importa conosco, então por que estamos 

tão desesperados pela aceitação humana? Por que 
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vivemos amargurados como se fôssemos ovelhas sem 

pastor? Perdemos tempo nas redes sociais falando 

tantas besteiras para ver quantas pessoas vão curtir 

quando deveríamos estar preocupados com as almas 

que estão indo para o inferno. Chega de olhar para 

nós mesmos, chega dessa prisão que a aprovação 

coloca sobre nós, Deus nos fez livres para 

desfrutarmos a vida Dele em nós, e nessa vida não há 

necessidade alguma de aprovação.  

 

Foi para a liberdade que Cristo nos 
libertou. Portanto, permaneçam 
firmes e não se deixem submeter 
novamente a um jugo de escravidão. 
Gálatas 5:1  

 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/gl/5/1+
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Que a partir de hoje a única aprovação do nosso 

interesse seja a do nosso Amado, porque a presença 

Dele e a voz Dele são tudo que realmente precisamos. 
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4. Sexualidade: um deus cruel 

 

E conhecereis a verdade e a verdade 
vos libertará. João 8:32 

 

 

Vou começar esse capítulo propondo uma enquete. 

 

Digamos que você esteja diante da seguinte situação: 

Será realizada uma eleição onde nós, brasileiros, 

teremos apenas duas escolhas a fazer e são elas: 

 

1)  Abrir mão da minha liberdade sexual. Sendo eu, 

hétero, trans, homo ou qualquer outro tipo, 

precisarei renunciar às minhas práticas sexuais. 
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Quem for descoberto quebrando essa regra 

será preso e possivelmente morto. 

 

2)  Abrir mão das minhas práticas religiosas. Não 

poderei mais falar em quem creio, não poderei 

jamais pronunciar o nome do meu Deus em 

público, e jamais e de forma alguma poderei me 

reunir com pessoas para orar, adorar ou 

qualquer coisa que lembre religião. Qualquer 

espécie de adoração estará sujeita a prisão e 

morte. 

 

Entre essas duas opções, o que você escolheria? 

Exposta claramente dessa forma, creio que a maioria 

dos cristãos verdadeiros escolherão a opção 
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renunciar a sexualidade, pela lógica, Cristo vem em 

primeiro lugar, certo?  

Pois bem, vou contar um pouco da minha experiência 

pessoal sobre o assunto. Durante muitos anos em 

minha vida a sexualidade foi um deus. Eu vivia, 

respirava e me movia em prol dela. Tudo que fazia, 

falava ou pensava era em prol da sexualidade. Na 

adolescência meu mundo era tenebroso porque 

tinha descoberto com muito desgosto que eu gostava 

de meninas, sendo a homossexualidade taxada como 

um pecado abominável, aquela descoberta para mim, 

que na época era uma boa católica praticante, veio 

com peso de morte. Então minha vida não prestava e 

eu era desventurada e amaldiçoada, por mim mesma, 

por ser homossexual. Até que em um determinado 

dia me converti em uma igreja evangélica, e o que 
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deveria ser uma festa foi uma tragédia total. O peso 

da condenação sobre meu comportamento sexual 

triplicou, era extremamente proibido práticas 

homossexuais para quem era convertido. E agora? 

Meu desespero aumentou e comecei a achar a vida 

muito injusta e com isso culpava Deus por minha 

terrível situação. Não tinha outra opção senão 

renunciar a homossexualidade e foi o que fiz, me 

tornei então “militante ex-gay”, e mais uma vez a 

sexualidade era meu deus, pregava ela, falava dela, 

condenava ela, batia em quem praticasse ela e por aí 

vai. Quando enfim me cansei do peso daquela 

renúncia desprovida de verdade, conheci o “povo 

inclusivo”, olha que grande alegria e alívio para minha 

alma, enfim poderia ser gay e ser cristã em paz, que 

tão doce ilusão. Então, passei a ser “militante gay 
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inclusiva”, e mais uma vez a sexualidade era meu 

deus, vivia nela, pregava sobre ela, defendia ela, 

tentava convencer as pessoas a aceitá-la, usava a 

Bíblia pra tentar explicar que eu podia ser gay e cristã. 

Quanto tempo perdido! Certo dia me deparei com a 

realidade de que me importei mais com a 

sexualidade do que com qualquer outra coisa nessa 

vida. Hoje não sou mais escrava dela, hoje meu Deus 

chama-se Jesus Cristo e somente Ele.  Hoje não vivo 

mais a homossexualidade, mas também não milito 

mais essa causa, portanto a importância que dou a 

ela neste livro é a de um capítulo e nada mais.  

Precisamos nos submeter à Palavra de Deus, é 

através dela que vivenciamos essa metanoia, e à 

medida que a Palavra entra, e você compreende que 

é nova criação, que é espírito, que sua velha natureza 
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foi crucificada com Cristo, daí sim você começa a 

experimentar a real libertação. É realmente possível 

ser livre de tudo aquilo que está em desacordo com a 

palavra de Deus.  

Submeta-se à palavra de Deus. Eu não conheço outra 

maneira para se alcançar real libertação. A palavra é 

viva. Tudo que você precisa fazer é render-se a ela. 

 

A sexualidade não é o centro da nossa vida, 

quer um exemplo? 

 

As pessoas estão tão desesperadas para namorar ou 

casar que já nem sabem mais agir como seres 

humanos. São como animais no cio. Tratando pessoas 

como comida (gostosa e delícia, viraram elogios).  
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A  maioria das pessoas acha que o propósito da vida 

é ter alguém, mas no céu ninguém se dará em 

casamento (casamento físico). Estão tão obcecadas 

por isso que perderam a essência de Deus. Trocam-se 

por elogios asquerosos, se envolvem com qualquer 

pessoa “legal" sem propósito algum. Fizeram disso 

um deus e prestam adoração total. A sexualidade 

virou um deus e muitos vivem em função dela.  

Amados, casar é de Deus para quem tem o dom para 

isso, e é benção. Mas não faça disso um deus. E 

respeitem aqueles que por opção resolveram não 

casar. Se casarem, o façam debaixo da orientação de 

Deus, se não casarem vivam para Deus. No mais se 

respeitem.  

Vi casos onde pessoas se desviaram após o 

casamento, alguns eram extremamente espirituais e 
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de repente se envolveram com as coisas da vida e a 

chama se perdeu. Vi mulheres desviando homens e 

homens desviando mulheres.  

Casem-se, se é o que desejam, tenham filhos, sejam 

felizes e desfrutem das suas vidas amorosas dentro 

do casamento, mas jamais troquem seu tempo de 

intimidade com o Pai por qualquer outra coisa nessa 

terra. O apóstolo Paulo sugere aos solteiros e às 

viúvas que permaneçam como estão, mas no caso de 

não poderem se controlar, então que se casem. 

 

Observem os versículos a seguir: 

 

Portanto, digo aos solteiros e às viúvas: é melhor 

que permaneçam como eu. Mas, se não 

conseguirem se controlar, devem se casar. É melhor 
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se casar que arder em desejo. Quanto à pergunta 

sobre as moças que ainda não se casaram, não 

tenho para elas um mandamento do Senhor. Em sua 

misericórdia, porém, o Senhor me deu sabedoria 

confiável, e eu a compartilharei com vocês. Tendo 

em vista as dificuldades de nosso tempo, creio que é 

melhor que permaneçam como estão. Se, contudo, 

vier a se casar, não é pecado. E, se uma moça se 

casar, também não é pecado. No entanto, aqueles 

que se casarem em tempos como os atuais terão de 

enfrentar dificuldades, e minha intenção é poupá-

los disso. Se você já tem esposa, não procure se 

separar. Se não tem esposa, não procure se casar. 

Quero que estejam livres das preocupações desta 

vida. O homem que não é casado tem mais tempo 

para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como 
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agradá-lo. Mas o homem casado precisa pensar em 

suas responsabilidades neste mundo e em como 

agradar sua esposa. Seus interesses estão divididos. 

Da mesma forma, a mulher que não é casada ou 

que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser 

santa de corpo e espírito. Mas a mulher casada 

precisa pensar em suas responsabilidades aqui na 

terra e em como agradar seu marido. Digo isso para 

seu bem, e não para lhes impor restrições. Quero 

que façam aquilo que os ajudará a servir melhor ao 

Senhor, com o mínimo possível de distrações. Se, 

contudo, um homem acredita que está tratando sua 

noiva de forma inapropriada e que seus impulsos 

vão além de suas forças, que se case com ela, como 

é desejo dele. Não é pecado. Mas, se tiver assumido 

um compromisso firme, e não houver urgência, e ele 
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for capaz de controlar sua paixão, faz bem em não 

se casar. Portanto, quem se casa com sua noiva faz 

bem, e quem não se casa faz melhor ainda.   

1 Coríntios 7:8-9,25-28,32-38 

 

Creio que essa passagem seja tão clara que não há 

nada mais a ser dito. 
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5. Dízimos e ofertas na nova aliança 

 

Ai de vocês, fariseus e mestres da lei, 
hipócritas! Vocês dão o dízimo até da 
folha de hortelã, da erva-doce e do 
cominho, mas se esquecem das coisas 
importantes — a justiça, a 
misericórdia e a fidelidade. Sim, vocês 
devem dar o dízimo, mas não devem 
deixar de fazer as coisas mais 
importantes. Mateus 23:23 NBV 

 

 

Um dos maiores dilemas da atualidade são dízimos e 

ofertas na nova aliança. Eu poderia fazer um estudo 

de umas dez páginas, assim como vejo pastores 

amados fazendo. Vão explicando exaustivamente 

versículo por versículo para no final das contas as 
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pessoas continuarem achando o que querem e lá se 

foi o tempo perdido. 

Amados, vivemos uma era governada pelo dinheiro. 

Não podemos adorar a dois senhores, ou Deus ou o 

dinheiro. Quando eu me detenho no desespero de 

saber se dízimos são da nova aliança ou não, eu estou 

apenas expressando minha natureza caída e avarenta. 

Porque dar, doar, ofertar e dizimar, deveria ser algo 

que fazemos por gratidão e não por mandamento, 

regra, doutrina ou lei.  

Pois bem, olhem comigo esse versículo acima. Jesus 

estava falando com os fariseus. Estava exortando eles 

porque se importavam muito em dar o dízimo, 

apenas para cumprir a lei, mas negligenciavam outras 

coisas muito mais importantes como justiça, 

misericórdia e fidelidade. Jesus estava dizendo: Do 
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que adianta vocês guardarem a lei e darem o dízimo, 

e jejuarem se não são capazes de amar, de dar a 

outra face... Então Ele completa a frase dizendo: 

deem o dizimo sim, mas não deixem de fazer as 

coisas mais importantes. Em outra versão diz: faça 

isso, sem negligenciar aquilo. Essa passagem deveria 

ser suficiente para que entendêssemos o 

pensamento de Cristo. Mas nos tornamos uma 

geração tão avarenta e idólatra do deus dinheiro que 

estamos lutando para que alguém dê uma ótima 

explicação que nos livre de ter que contribuir na 

igreja ou na vida de alguém. Aos amados que pensam 

assim: Vocês já estão desviados. 

 



  Bíblia: a bússola perdida 

 

 

59 

Cada um dê conforme determinou em 
seu coração, não com pesar ou por 
obrigação, pois Deus ama quem dá 
com alegria. 2 Coríntios 9:7 

 

 

Dar com alegria significa com gratidão e não por 

medo de um gafanhoto alienígena mutante pregado 

por alguns pastores. Se você faz por medo, lei, receio, 

mandamento, doutrina ou qualquer coisa que não 

seja amor e gratidão, então nem faça.  

 

Vocês não sabem que aqueles que 
trabalham no templo alimentam-se 
das coisas do templo, e que os que 
servem diante do altar participam do 
que é oferecido no altar? Da mesma 
forma, o Senhor ordenou àqueles que 
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pregam o evangelho que vivam do 
evangelho. 1 Coríntios 9:13-14 

 

Amados, Deus nos deu a honra de dar, porque há 

maior felicidade em dar do que em receber (Atos 

20:35). Deu-nos a honra de sustentar igrejas, 

ministérios, pastores e missionários e isso é 

extremamente bíblico, porém muitos tem se 

aproveitado da boa vontade das pessoas e 

comercializado a palavra do Pai. Infelizmente essa 

história tem dois lados tenebrosos. O lado dos 

avarentos, que acham que não tem mais que ofertar 

e dizimar e com isso não abençoam mais ninguém e 

o lado dos avarentos que de tão avarentos vendem a 

palavra de Deus, cobram cachê para pregar, cantar, 

escrever e por aí vai. 
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A palavra diz que quem prega deve também ter o 

direito de viver do evangelho.  

Vou citar meu exemplo, vamos lá. Eu ministro o 

evangelho e escrevo. No momento em que estou 

aqui sentada digitando esse livro, eu não trabalho 

fora. Então já que eu prego e escrevo vou vender 

meu livro, afinal é meu sustento e eu tenho direito. 

Negativo, isso aqui é a Palavra de Deus, 

entendimento que Ele me deu e não algo como um 

produto, onde eu escrevo e você paga, eu escrevo e 

você paga. Carina quanto você cobra pra pregar na 

minha igreja? Aí eu penso, bom, já que preciso me 

sustentar melhor eu estipular um valor, afinal preciso 

garantir a comida da semana e é meu direito. 

Negativo, de graça recebeste, de graça dê. Meu Deus 

Carina, mas eu preciso comer ou cuidar da família 
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como devo proceder? Amados quando Deus quiser 

que a oferta chegue à tua vida, ela vai chegar, mas se 

ela não chegar você vai seguir a direção de Deus e 

fazer o que Ele direcionar, é para trabalhar fora, 

então vou trabalhar. Quando Deus quiser te tirar do 

trabalho secular para te sustentar ministerialmente, 

Ele mesmo o fará, parece rude? Rude é você cobrar 

um cachê para pregar. Mas para nossa alegria existe 

uma forma certa de fazer isso. Vamos aprender? 

Observe a conversa abaixo. 

 

Um Pastor de São Paulo convida a pastora Carina, 

que reside em Curitiba, para pregar em sua igreja, 

veja a conversa:  
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Olá pastora Carina gostaria que pregasse em minha 

igreja – Diz o Pastor Levi. 

 

Seria um prazer pastor – responde Carina. 

 

Então amada como a gente faz? Quanto você cobra? 

E quais são as despesas? 

 

Então pastor – respondeu Carina - não tenho 

condições, financeiramente falando, de me deslocar 

até aí, precisaria da gasolina do carro ou passagens 

de ônibus ou avião, preciso de um lugar para me 

hospedar, pode ser na casa de um irmão e também 

preciso da alimentação aí. 
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Certo pastora Carina, isso é o básico, mas quanto a 

senhora cobra, além disso? 

 

Pastor Levi, eu vivo de ofertas, eu não vendo a 

palavra, se a igreja quiser e puder ofertar em minha 

vida será uma benção, mas se não eu irei da mesma 

forma e com o mesmo amor.  

 

Mas pastora não quer ao menos estipular um valor? 

A igreja quer sim ofertar na sua vida. 

 

Pastor, ore e veja com Deus. 

 

Certa pastora Carina, vamos acertar então os 

detalhes. Será uma benção. 
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Final feliz. Linda história. História perfeita. Se esta é a 

forma certa de proceder por que não vemos isso 

acontecer? Essa é fácil, eu respondo:  no povo de 

Deus falta confiança no Pai e sobra avareza. 

Amados, pensem que sou uma sonhadora se assim 

desejarem, mas quando eu chegar diante do Pai e Ele 

me perguntar: o que você fez com o que lhe dei filha? 

Multipliquei Pai, abençoei vidas, dei, doei e não vendi. 

O certo é o certo mesmo que ninguém esteja fazendo. 

Minha frase célebre: Faz certo que dá certo.  

 

Por outro lado muitos que poderiam abençoar vidas 

se tornaram idólatras do dinheiro. Pense comigo. 

Imagine que você ama os devocionais do Ministério 

Vida, acompanha diariamente e se alimenta deles, 

imagine também que ama ir lá no nosso site baixar 
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livros abençoados inteiramente grátis, e que também 

ama acompanhar as ministrações e séries bíblicas 

disponibilizadas pelo nosso canal do youtube.  Agora 

imagine que de uma hora para outra nós anunciemos 

que precisaremos parar com os devocionais, páginas, 

ministrações e tudo mais, porque não temos mais 

tempo livre e precisamos trabalhar em dois 

empregos para nos sustentar. Muitos ficariam tristes, 

alguns nem tanto, mas certamente a maioria ia 

procurar outra página com conteúdo abençoador e 

vida que segue. Num caso desses, pela lógica de Deus, 

Ele mesmo levanta pessoas com o coração grato para 

ofertar na vida do ministério para que não haja 

necessidade de parar e sabe por quê? Porque Deus 

sabe que muitos têm sido abençoados. O que quero 

dizer com tudo isso é que quando ofertamos na vida 
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de alguém, ou de algum ministério, estamos 

abençoando não apenas o ministério, mas estamos 

abençoando outras vidas que se alimentam do que 

provém dele e as nossas próprias vidas, pois nos 

alimentamos também, isso não é incrível?  

Em resumo e para encerrar esse capítulo, tudo o que 

for fazer faça como se fosse ao próprio Deus, ame, 

doe, abençoe, seja grato a Deus. E Ele mesmo 

retribuirá a cada um de nós, porque Ele é 

galardoador daqueles que o buscam. 
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6.  Heresia no meio da igreja 

 

No passado surgiram falsos profetas 
no meio do povo, como também 
surgirão entre vocês falsos mestres. 
Estes introduzirão secretamente 
heresias destruidoras. 2 Pedro 2:1a 

 

 

Infelizmente o que temos visto nos dias atuais é 

exatamente o que acontecia há muitos anos atrás. 

Falsos profetas, falsos mestres e pastores se 

levantaram nesse tempo para introduzir 

ensinamentos heréticos no meio do povo de Deus. 

Na maioria das vezes fazem isso sorrateiramente, 

embora alguns sejam bem escancarados em seus 
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ensinos contrários. E infelizmente estão enganando a 

muitos, pois nossa geração é marcada pela falta de 

conhecimento e discernimento bíblico. A maioria dos 

cristãos não tem uma vida diária de estudo bíblico e 

comunhão com o Pai, e quando tem, não conseguem 

fazer distinção entre a velha e a nova aliança, e por 

essa razão são facilmente enganados. 

 

Olha o que Paulo diz nestes versículos:  

 

Sei que, depois da minha partida, 
lobos ferozes penetrarão no meio de 
vocês e não pouparão o rebanho. E 
dentre vocês mesmos se levantarão 
homens que torcerão a verdade, a fim 
de atrair os discípulos. Por isso, 
vigiem! Lembrem-se de que durante 
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três anos jamais cessei de advertir 
cada um de vocês disso, noite e dia, 
com lágrimas. Atos dos Apóstolos 
20:29-31 

 

Chamou-me bastante atenção a parte em que ele diz 

que dentre vocês mesmos, ou seja, no meio de vocês, 

se levantarão homens que torcerão a verdade. E não 

é exatamente o que acontece nos nossos dias? 

Pessoas têm se levantado do meio do povo de Deus e 

disseminado heresias, ensinos controversos. Paulo 

alerta para que vigiemos. Como poderemos vigiar se 

não conhecermos a verdade? E como conhecer a 

verdade sem ler a Bíblia diariamente? Amados, 

somos enganados por nossa própria negligência, pois 

não nos protegemos em Deus e em sua palavra. Se 
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conhecêssemos ao Senhor e a sua palavra, ninguém 

jamais nos enganaria. 

 

Cuidado com os falsos profetas. Eles 
vêm a vocês vestidos de peles de 
ovelhas, mas por dentro são lobos 
devoradores. Mateus 7:15 

 

 

Geralmente os falsos se aproximam de nós em pele 

de ovelhas, sabe o que isso significa?  

Um falso profeta ou falso mestre não vai até você 

com agressões ou vestido de vermelho com chifre e 

rabinho, não, não, ele vai disfarçado de bom moço, 

de boa moça. Ganha a sua atenção, diz alguma coisa 

da sua vida, geralmente do seu passado, porque o 
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diabo conhece teu passado, daí a pessoa te ganha e 

pronto, fica bem fácil te ensinar heresias a partir daí. 

 

 

Recomendo irmãos, que tomem 
cuidado com aqueles que causam 
divisões e põem obstáculos ao ensino 
que vocês têm recebido. Afastem-se 
deles. Pois essas pessoas não estão 
servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a 
seus próprios apetites. Mediante 
palavras suaves e bajulação, 
enganam o coração dos ingênuos. 
Romanos 16:17-18 

 

Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o 

coração dos ingênuos. Não se deixe enganar por 
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bajulações. Conheça as escrituras. Combata as 

heresias. 

Somos a noiva de Cristo. Precisamos urgentemente 

conhecer Jesus, um conhecimento real, precisamos 

entender que vivemos através da vida Dele. 

 

Mas, ainda que nós ou um anjo dos 
céus pregue um evangelho diferente 
daquele que pregamos a vocês, que 
seja amaldiçoado! Como já dissemos, 
agora repito: Se alguém anuncia a 
vocês um evangelho diferente 
daquele que já receberam, que seja 
amaldiçoado! Gálatas 1:8-9 

 

 

Vocês percebem que o evangelho não mudou? Ele é 

exatamente o que se encontra nas escrituras. Mas 
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muitos estão deturpando a palavra de Deus ao seu 

bel prazer, para benefício próprio, para saciar as suas 

expectativas humanas. 

 

Declaro a todos os que ouvem as 
palavras da profecia deste livro: Se 
alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe 
acrescentará as pragas descritas neste 
livro. Se alguém tirar alguma palavra 
deste livro de profecia, Deus tirará 
dele a sua parte na árvore da vida e 
na cidade santa, que são descritas 
neste livro. Apocalipse 22:18-19 

 

 

 

Amados, não queiram uma nova revelação, ou uma 

revelação mais amena, ou algo que se encaixe com 

aquilo que você pensa. Receba o evangelho de 
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maneira pura e verdadeira. A Palavra é pura e simples 

e ao mesmo tempo sobrenatural. Nós morremos com 

Cristo e com Ele ressuscitamos e é a partir disso que 

vivemos, não mais a nossa vidinha medíocre, mas sim 

a VIDA DE CRISTO. Se conseguirmos entender essa 

verdade, então já entendemos tudo. Somos 

embaixadores de Cristo na terra, somos a extensão 

Dele, somos o seu corpo. Viva a partir dessa verdade 

grandiosa. Não aceite qualquer coisa como verdade, 

vá às escrituras, estude-a, ore.  

 

O propósito é que não sejamos mais 
como crianças, levados de um lado 
para outro pelas ondas, nem jogados 
para cá e para lá por todo vento de 
doutrina e pela astúcia e esperteza de 
homens que induzem ao erro. Antes, 
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seguindo a verdade em amor, 
cresçamos em tudo naquele que é a 
cabeça, Cristo. Efésios 4:14-15 

 

 

Que Palavra gloriosa! Não se deixe levar de um lado 

para outro por ventos de doutrinas.  

Olha ali está o fogo, vamos ali, olhem ali está o 

avivamento, vamos lá. Parem de ser imaturos. É 

tempo de crescermos no pleno conhecimento de 

Cristo Jesus. Que possamos seguir a verdade em 

amor. A verdade é Cristo. É tudo por Ele e para Ele, 

tudo vem Dele. Qualquer evangelho que glorifique o 

homem e seus feitos não é de Deus. Nós não 

podemos coisa alguma se não estivermos em Cristo. 
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Minha oração é que cada um de nós, possamos nos 

comprometer com a palavra de Deus, pois é através 

dela que sabemos quem somos em Cristo Jesus. 
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7. Sistemas demais, unção de menos: 

a empresa igreja. 

 

Tenham cuidado para que ninguém os 
escravize a filosofias vãs e enganosas, 
que se fundamentam nas tradições 
humanas e nos princípios elementares 
deste mundo, e não em Cristo. 
Colossenses 2:8 

 

 

Infelizmente a igreja se habituou a seguir os 

exemplos do sistema do mundo, muitos se 

fundamentam em doutrinas criadas pelo homem, se 

deixaram escravizar pelas filosofias enganosas que 

tem aparência de santidade, mas que não geram vida 
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nas pessoas. Baseiam-se nos princípios elementares 

desse mundo para constituir uma igreja física. 

Mundo não é e nunca será exemplo a ser seguido 

pelas igrejas. Nós seguimos a Bíblia, e não a 

psicologia, autoajuda ou toda essa parafernália que 

introduziram na igreja. 

Vou dar alguns exemplos claros e típicos de como a 

igreja se perdeu. Olha isso: 

Conferências de 50 a 200 reais, realizadas na própria 

igreja. Igrejas com lugares para 3.000, 5.000, 10.000 

pessoas. Em vários casos recebe-se em um evento 

desse meio milhão de reais ou muito mais. Só nas 

inscrições. Tudo isso seria lindo se as pessoas 

realmente estivessem sendo transformadas, 

aperfeiçoadas e crescendo no pleno conhecimento 

de Cristo Jesus. Mas ao contrário, vemos membros 
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que vão a várias dessas conferências por ano, que 

tem 5, 10, 15, 20 anos de evangelho e estão indo de 

mal a pior, vivendo suas vidas religiosas e carnais. Um 

clube. É isso que algumas igrejas viraram, um grande 

clube. Pra não dizer um circo. É deplorável. 

 

Este povo me honra com os lábios, 
mas o seu coração está longe de mim. 
Em vão me adoram; seus 
ensinamentos não passam de regras 
ensinadas por homens.               
Mateus 15:8-9 NVI 

 

 

A presença de Deus deveria ser o principal atrativo na 

igreja, fazendo assim ela não precisaria criar outros 

métodos para atrair as pessoas. A igreja cria suas 
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reuniões, seus grupos, congressos e festas, tudo para 

atrair pessoas, quando na verdade nosso chamado é 

simplesmente colocar Jesus no centro e observar 

como Ele mesmo atrai as pessoas para si. Se fizermos 

o contrário disso, teremos um grande número de 

pessoas que frequentam os cultos por aquilo que 

oferecemos de interessante a elas, e não por estarem 

interessadas na presença de Deus. 

Os sistemas têm atraído alguns e afastado outros. As 

pessoas não vão mais à igreja pra desfrutar da 

presença do Pai, elas vão ouvir um bom louvor, ver 

aquele pregador preferido, encontrar a galera (isso é 

disfarçado de comunhão), vão participar das festas, 

congressos e grupos... Mas a maioria não faz ideia do 

que é ter intimidade com o Pai. 
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Tire toda temática, tire os grandes e famosos 

pregadores, tire a banda de louvor e coloque um 

playback no lugar, tire as festas, os grupos, as luzes, 

os congressos, tire toda atração, teatro, dança, tire 

também os seminários e os cursos. E veja o que fica, 

provavelmente um prédio vazio. 

Anuncie um ano sem nada disso, diga para as pessoas 

que os cultos serão com playbacks e que nós iremos 

apenas orar e ler a Bíblia, e aumente as horas para 

isso, cultos de 4 horas seguidas. E você descobrirá 

com tristeza que o que atrai as pessoas não é Jesus e 

sim o sistema que oferecemos a elas... 

 

Conheço as tuas obras, que nem és 
frio nem quente; quem dera foras frio 
ou quente! Assim, porque és morno, e 
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não és frio nem quente, vomitar-te-ei 
da minha boca. Apocalipse 3:15,16 

 

 

Muita técnica e pouca unção. Muitas luzes, mas 

pouca Glória. Muitas vidas, mas pouca transformação. 

Muita beleza, mas pouca manifestação do poder de 

Deus. Porque não é frio nem quente estou a ponto de 

vomitar-te. Porque Deus abate os soberbos e exalta 

os humildes. Infelizmente muitas reuniões de pessoas 

não passam disso, reuniões de pessoas, que levantam 

as mãos no domingo, mas com as mesmas fazem 

coisas desprezíveis a semana inteira. Cantam 

louvores no domingo, mas na segunda deliciam-se 

com as músicas, filmes e seriados do mundo. Reunião 

de costumes e ladainhas intermináveis. Reunião que 
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não gera amor, não gera perdão, não gera fome de 

Deus, não gera poder, ao contrário, gera uma massa 

que pensa de si mesmo mais do que deveria. Uma 

geração egoísta. Uma geração que não assume os 

próprios erros. Uma geração que tem costumes de 

crente, gíria de crente, mas não sabe o significado 

real de ser cristão nessa terra. 

Essa geração não precisa de mais doutores da 

revelação, não, não, essa geração necessita da 

pregação genuína de Jesus. A vida de Jesus precisa 

voltar para os altares. Precisamos entender que viver 

para Cristo é morrer para nós mesmos. Esta geração 

precisa morrer, morrer e morrer, para que daí sim, 

viva a vida de Cristo. Para que assim como Paulo, nós 

possamos dizer que já não vivemos mais nós, mas 

Cristo vive em nós. 
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"…o Espírito da verdade, ele os 
conduzirá a toda a verdade…" João 
16:13a NVT 

 

Nesta passagem Jesus ainda não tinha voltado ao Pai, 

por isso o Espírito Santo ainda viria. Mas hoje, nos 

nossos dias Ele já está aqui. Quando recebemos a 

Cristo Ele vem morar em nós, e Ele nos guia em toda 

verdade. Quem nos guia? Líderes, pastores, diáconos, 

presbíteros? Não, não, quem nos guia é o Espírito 

Santo e nos guia em toda a verdade. As posições 

eclesiásticas tem tomado o lugar do próprio Espírito 

Santo, manipulando pessoas a seguirem seus passos, 

sem ensinar a elas que são livres para serem guiadas 

e ensinadas pelo Espírito Santo. Os líderes, pastores e 

companhia, estão ali para servir o corpo, auxiliar para 
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que todos nós cheguemos à unidade e ao pleno 

conhecimento de Cristo. E não para serem gurus 

evangélicos ou conselheiros espirituais gerando assim 

uma igreja que ao invés de depender de Cristo 

depende de homens. Lembro-me de uma ministração 

da Joyce Meyer onde ela cita que alguns líderes não 

sabem nem para onde eles estão indo, mas se acham 

aptos a conduzir outras vidas. Infelizmente nos dias 

de hoje muito pouco é ensinado sobre nossa 

intimidade com Cristo, sobre Seu Espírito estar em 

nós e Ele mesmo nos conduzir em verdade. Ele é 

nosso conselheiro, Ele nos mostra o caminho, Ele nos 

guia na verdade. 

Quando tomamos consciência de que temos a vida 

de Cristo em nós, de que temos a mente de Cristo, 

não ficamos mais como bebês chorões atrás de re-te-
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té, profetadas, libertações mil, renúncias, culto disso, 

culto daquilo e coisas do tipo. A igreja precisa 

urgentemente entender que não vivemos mais nós, 

mas Cristo vive em nós. É a vida Dele em mim. É 

tudo por Ele e através Dele. Quem quiser ganhar a 

sua vida irá perdê-la, mas quem perder a própria vida 

por amor de Cristo, este sim entendeu as boas novas. 

Voltemos a colocar Cristo no centro. Saia do palco. 

Não vale a pena. Devolva Jesus para o centro, 

verdadeiramente. Não somos e nem fazemos 

absolutamente nada sem Ele. 

Muitos vão à igreja, desejosos de encontrar um bom 

orador, alguém que nos leve a lugares altos através 

da sua pregação e uma adoração genuína. E vão de 

igreja em igreja, e muitas das vezes não acham o que 

procuram. Pois pensam ser isso o que procuram. Mas 
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na verdade o que ansiamos se chama unção. Nos dias 

atuais grandes e prósperas denominações podem 

subsistir sem unção, é uma verdade tenebrosa, mas é 

uma verdade. Empresas não precisam de unção. 

Lindos louvores, muito bem apresentados, boa 

técnica vocal, excelência no som, mas unção zero. 

Palavra boa, muito conhecimento em grego, hebraico, 

aramaico, mil versículos decorados, mas unção zero. 

Algo que sempre digo ao Senhor é: "se for pra fazer 

sem unção eu não farei Pai, eu não vou onde o 

Senhor não for, e não serei mais um fantoche 

eclesiástico nesse tempo, se a unção não me 

acompanhar eu ficarei sentada em meu banquinho 

de igreja a vida toda e irei pro céu bem feliz assim. 

Mas se é pra fazer a diferença nessa geração e pregar 

a VERDADE, só vou com o seu poder, a sua unção, a 
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sua voz. Do contrário, já sabe Pai, banquinho de 

igreja.” 

Sabe queridos, nós nos conformamos com a coisa 

errada e nos deixamos moldar pelos sistemas. Se for 

cantar, cante com unção, se for pregar, pregue com 

unção. Igreja não é teatro e muito menos picadeiro. 

Se for pra subir sozinho neste altar prefira o 

banquinho. Deus resiste aos soberbos, porém dá 

graça aos humildes. 

Nós precisamos acordar. Igreja não é lugar de 

politicagem, por exemplo, e sim de pregar o 

evangelho. Cursinho de teologia não forma pastor, 

mas sim o chamado de Deus, esse sim forma 

genuínos pastores. 
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Pai minha oração é: derrame sobre nós o poder da 

tua unção, para que quando formos, seja o Senhor 

indo, quando falarmos, seja a sua voz, e mediante 

isso, tudo que fizermos seja realmente com a 

excelência de Deus. 
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8. Arrependa-se: Metanoia 

 

Por meio de Silvano, que para vós 
outros é fiel irmão, como também o 
considero, vos escrevo resumidamente, 
exortando e testificando, de novo, que 
esta é a genuína graça de Deus; nela 
estai firmes. 1 Pedro 5:12 ARA 

 

 

Se vocês lerem a primeira carta de Pedro, é exortação 

e conselho do início ao fim. E ele termina dizendo 

que esta é a graça genuína. Mas nos dias atuais está 

um oba oba tão grande que a graça virou motivo para 

pecar. A pregação não mais ensina como viver a vida 

de Cristo, não mais exorta as pessoas a andarem 



  Bíblia: a bússola perdida 

 

 

92 

como Cristo andou. A porta que é estreita tem sido 

pregada de forma larga, e falar em exortação e 

obediência nos dias de hoje virou uma afronta. Os 

que tentam são taxados de quadrados, antiquados e 

defensores da lei. 

Mas a Bíblia em quase todos os livros, se não todos, 

tanto no velho quanto no novo testamento, exorta-

nos a termos uma conduta santa de acordo com os 

padrões de Cristo. Creio que muitos nos tempos 

atuais estão exatamente como a Bíblia diz em  

2 Timóteo 4:3, com coceira nos ouvidos e não 

conseguem mais ouvir a sã doutrina. 

Querem um evangelho de oba oba, querem apenas 

se livrar do fogo do inferno, mas não querem viver a 

vida de Cristo e sim as suas próprias vidas. 
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Creio que seja tempo de arrependimento sobre a 

terra, tempo de conserto. Tempo em que Deus 

levantará um povo disposto a morrer para si e viver a 

vida de Cristo com integridade. 

Tempo de mudança de mente através da palavra de 

Deus, tempo em que a igreja precisa aprender que a 

velha natureza morreu e com ela toda a inclinação 

para o pecado. Nós não estamos renunciando 

desesperados com nossas próprias forças para não 

pecar, não, não e não NÓS MORREMOS COM CRISTO. 

Não é um esforço gigante e uma renúncia 

desesperada se manter reto, isso é o que somos, 

porque mudamos de natureza. Precisamos com 

urgência declarar essas verdades e assumi-las ou 

seremos devorados pelo sistema eclesiástico e pelas 
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trevas, e nossa vida será um martírio, sendo que 

Deus já conquistou tudo para nós em Cristo Jesus. 

 

Não se amoldem ao padrão deste 
mundo, mas transformem-se pela 
renovação da sua mente, para que 
sejam capazes de experimentar e 
comprovar a boa, agradável e 
perfeita vontade de Deus. Romanos 
12:2 NVI 

 

 

 

Amoldar significa se adaptar ao molde ou modelo. 

Acostumar, adaptar, ajustar, conformar, habituar. 

Molde, no sentido figurado significa: Exemplar, 

norma, modelo, tudo o que pode servir de guia ou 

modelo de nossas ações ou modo de proceder. 
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A Bíblia diz, não use o mundo como seu modelo, não 

se encaixe nele, não siga seu padrão e suas regras. 

Mas transformem-se pela renovação da sua mente 

(metanoia). Renovamos a mente pela palavra de 

Deus. Então a coisa é mais simples do que parece. 

Estamos no mundo, mas não somos dele, e se não 

somos dele, ele não é nosso padrão de conduta. 

Somos seres celestiais por isso nosso padrão é a 

palavra de Deus. O versículo acima nos dá uma chave. 

Façam dessa forma para que sejam capazes de 

EXPERIMENTAR E COMPROVAR, a boa, agradável e 

perfeita vontade de Deus. 

Por que hoje muitas pessoas não tem acessado essa 

realidade? Por que muitos nem experimentam e nem 

comprovam essa vontade boa, perfeita e agradável? 

Porque se conformaram com o mundo, seguem seus 
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padrões e moldes. Perderam de vista a vontade de 

Deus para suas vidas. Andam sem saber quem são ou 

para onde estão indo, vão vivendo, mas não sabem 

qual seu propósito ou chamado.  

 

Nós não desfrutamos porque não acessamos. 

 

Vivam entre os pagãos de maneira 
exemplar para que, mesmo que eles 
os acusem de praticar o mal, 
observem as boas obras que vocês 
praticam e glorifiquem a Deus no dia 
da intervenção dele. Vivam como 
pessoas livres, mas não usem a 
liberdade como desculpa para fazer o 
mal; vivam como servos de Deus. 
Tratem a todos com o devido respeito: 
amem os irmãos, temam a Deus...      
   edro      ,     - 17a NVI 
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O novo testamento inteiro possui admoestações, os 

seus autores ensinando e corrigindo a igreja. E nos 

tempos atuais a palavra de correção quase não é 

ouvida nos altares, por essa razão temos uma massa 

de crentes mimados, carnais e que se acham a última 

coca no deserto. Que tipo de crentes os que pregam 

o evangelho tem formado? Lembrem-se, vocês serão 

cobrados pelo que andam ensinando. 

A disciplina a princípio não parece uma coisa boa, 

mas ela produz fruto de justiça e paz, e Deus só 

disciplina a quem ama, como está descrito em 

Hebreus 12. 

Quanto a mim, prefiro pregar a verdade, para que 

aprendam a viver de maneira santa, pois santo é o 

Senhor, para que não sejam contaminados pelo 

mundo e se achem "perdidos", mesmo dentro da 
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igreja. Para que vivam a vida de Cristo e cresçam no 

conhecimento Dele. Pois Dele, por meio Dele e para 

Ele são todas as coisas. 

 

Tomem cuidado com o modo como 
vocês se comportam entre seus 
semelhantes não salvos; porque assim, 
mesmo que eles acusem e falem mal 
de vocês, acabarão louvando a Deus 
pelas boas obras de vocês no dia da 
sua vinda. 1 Pedro 2:12 NBV 

 

 

Nós, que somos cristãos, sabemos que somos 

acusados, caluniados e perseguidos muitas vezes, 

tanto pelos de fora como pelos de dentro da igreja. 

Mas esse versículo acima chamou minha atenção de 
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que mesmo que eles (os pagãos, os não cristãos, os 

de outras religiões, ou os falsos cristãos) falem mal 

de nós, devemos manter o nosso padrão de 

comportamento reto, pois é através daquilo que eles 

veem em nós que vão glorificar a Deus. 

Infelizmente muitos de nós ainda damos péssimos 

exemplos e péssimo testemunho, o que faz com que 

os não cristãos não desejem conhecer a Cristo, pois o 

que eles veem em nós, não é nem de longe um bom 

exemplo cristão. 

A palavra diz que estamos cercados de testemunhas, 

e também diz para amarmos os inimigos, nos diz que 

devemos fazer todas as coisas como se fosse ao 

Senhor, ela nos diz também para amarmos uns aos 

outros. Se agirmos dessa forma estaremos sendo o 

bom exemplo que o mundo precisa para desejar o 
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nosso Jesus. Se sua boca fala uma coisa, mas suas 

atitudes falam outra não espere ganhar alguém para 

Jesus. 

O mundo precisa de bons exemplos e de amor. Um 

bom discurso não salva vidas, eloquência e 

arrogância também não.  Seja você a Bíblia que eles 

vão ler. ARREPENDAM-SE. Arrepender-se e voltar 

atrás não é vergonhoso, pelo contrario, é honroso, 

Deus ama um coração disposto a caminhar de acordo 

com a vontade Dele. 

 

Arrependam-se, pois, e voltem-se 
para Deus, para que os seus pecados 
sejam cancelados.                              
Atos dos Apóstolos 3:19 
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Se confessarmos os nossos pecados, 
ele é fiel e justo para perdoar os 
nossos pecados e nos purificar de toda 
injustiça. 1 João 1:9 

 

 

Os apelos hoje para conversão tem levado um povo a 

apenas "se convencer ",  tudo pela emoção, mas no 

íntimo não sabem quem são e nem o que estão 

fazendo. 

O verdadeiro apelo pela palavra é: arrependam-se, 

pois sem Cristo vocês estão mortos e destinados à 

perdição eterna.  Aceite a Jesus como Senhor e 

salvador para que tenham vida e vida eterna. Ele 

morreu pelos nossos pecados e hoje podemos ser 
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livres através da vida Dele em nós. Sem Ele vocês têm 

nome e fama de que estão vivos, mas estão mortos. 

 

O tempo é chegado, dizia ele. O Reino 
de Deus está próximo. Arrependam-se 
e creiam nas boas-novas!           
Marcos 1:15 

 

 

Em todo tempo os apelos bíblicos são para que haja 

arrependimento. No dicionário Aurélio a palavra 

arrepender aparece como: mudar de ideia. E a 

palavra converter aparece como: mudar de direção. 

Então é impossível que haja genuína conversão sem 

mudança de vida. 
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Esse é o apelo verdadeiro que gera mudança real e 

nós, como ministros do evangelho de Deus, devemos 

fazer o apelo de acordo com a palavra. Porque do 

contrário, as pessoas vêm para igreja, não mudam de 

vida e nem fazem ideia de quem são. E saem da 

mesma forma que entraram. Cabe a nós cuidar e 

ensinar de maneira certa, e cabe ao Espírito Santo 

convencer a pessoa. Façamos, portanto, o que tem 

que ser feito. 

 

Precisamos nos alimentar diariamente com a palavra 

de Deus, pois à medida que a verdade entra a 

mentira sai. Consegue compreender isso? 

 

Amados, oro para que cada um de nós cheguemos ao 

pleno conhecimento de Cristo Jesus e que através 



  Bíblia: a bússola perdida 

 

 

104 

Dele possamos desfrutar a boa, perfeita e agradável 

vontade para nossas vidas. 
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          CONCLUSÃO 

 

 

Acaso não sabem que o corpo de 
vocês é santuário do Espírito Santo 
que habita em vocês, que lhes foi 
dado por Deus, e que vocês não são 
de vocês mesmos?                                   
1 Coríntios 6:19 NVI 

 

 

A Bíblia é clara em muitas ocasiões quando diz que 

pertencemos ao Senhor. Nesta passagem ela diz que 

nós não somos de nós mesmos, ou seja, eu não sou 

minha, eu sou do Senhor. E se eu sou Dele, eu vivo a 

vida Dele em mim, a vontade Dele, o propósito Dele. 
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Não passarão o resto da vida 
buscando os próprios desejos, mas 
fazendo a vontade de Deus.                  
1 Pedro 4:2 NVT 

 

 

Muitas pessoas, digo a maioria dos cristãos, querem 

viver as suas vidas, suas vontades, seus desejos e 

seus sonhos. Mas não querem a vontade de Deus, 

elas esquecem que não são mais donas delas 

mesmas, elas agora possuem um Senhor. Deus é 

nosso Pai sim, sem sombra de dúvidas, mas também 

é o nosso Senhor, e Ele sabe melhor do que ninguém 

o que é melhor para mim e para você. Vejo muitas 

pessoas se inquietarem com o que vão fazer das suas 

vidas, vejo-as quebrando a cabeça e indo de um 

trabalho a outro, uma cidade a outra, um 
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relacionamento a outro, sem entender qual a 

finalidade da própria vida. 

Amados dediquem suas vidas ao Senhor, a partir do 

momento em que o aceitaram como Senhor e 

Salvador, vocês são Dele. Ele sabe o que é melhor 

para cada um de nós. Viva segundo o propósito do 

Senhor e certamente se sentirá realizada (o). Não 

tente viver a vida por você mesmo, Deus sabe 

exatamente para qual propósito você está nesta terra. 

Você tem um papel especial e único. Não deixe 

ninguém te convencer do contrário. 

 

Até mesmo entre vocês se levantarão 
homens que distorcerão a verdade a 
fim de conquistar seguidores. Atos 
20:30 NVT 
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A Bíblia relata que já naquela época se levantaram 

muitos falsos mestres que distorciam a verdade a fim 

de enganar os discípulos, para conquistar seguidores. 

E a Bíblia ainda diz que esses falsos mestres saiam do 

meio do povo de Deus. 

Nos dias de hoje não é diferente, aliás, é exatamente 

igual. Muitos dentre nós levantam-se com "grandes 

revelações", e distorcem as verdades bíblicas. Seus 

ensinamentos são tão parecidos com a verdade que 

conseguem enganar muitos dos cristãos por longos 

anos. Esses "mestres" têm nome e fama de que 

vivem, mas estão mortos, são admiráveis por fora, 

mas o seu interior está corrompido. Desviaram-se da 

verdade para seguir seus próprios ensinos insanos. 

Muitos deles começaram bem, ensinando a verdade, 

mas sua ganância pela fama de serem conhecidos 
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como homens da revelação os levaram a desviar-se 

do evangelho puro e simples, e começaram a 

interpretar a Bíblia através de suas almas 

corrompidas. Vigiem e orem. Não recebam tudo que 

ouvem por aí como verdade absoluta. 

Nós temos a Bíblia e o Espírito Santo dentro de nós. 

Ele mesmo nos guia a toda verdade, e Ele mesmo não 

permitirá que o cristão sincero seja enganado. 

Que possamos ser agentes de mudança nesta 

geração. 

 

Os bereanos eram mais nobres do que 
os tessalonicenses, pois receberam a 
mensagem com grande interesse, 
examinando todos os dias as 
Escrituras, para ver se tudo era assim 
mesmo. Atos 17:11 NVI 
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Muitos hoje se dizem bereanos, mas na verdade são 

lobos disfarçados de ovelhas, pois causam todo tipo 

de contenda e divisão, baseados nas suas 

interpretações insanas da palavra de Deus. Os 

bereanos autênticos relatado em atos são o povo da 

Cidade de Bereia. Eles foram considerados nobres, 

pois recebiam a palavra com interesse e todos os dias 

a examinavam para terem certeza de que aquilo que 

lhes era pregado era de fato a verdade. 

Hoje vemos muitos questionadores da palavra, 

vemos os ditos teólogos que vivem de discussões 

teológicas. Vemos aqueles que batem no peito para 

dizer que a sua teologia é a melhor, é a mais certa e é 

única. Pobres, cegos e nus. 

Devemos seguir o exemplo dos bereanos pelo 

interesse verdadeiro pela palavra, pelo estudo 
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minucioso e diário que faziam. Devemos ter 

intimidade com essa palavra e através do Espírito 

Santo em nós não mais seremos enganados pelos 

falsos mestres. Bem aventurado quem medita na 

palavra de Deus dia e de noite, diz o salmista. 

Não se contente em ser um ouvinte apenas, seja um 

estudioso da palavra, seja um praticante da palavra. 

Que possamos conhecer e prosseguir conhecendo 

aquele que é a palavra. O verbo que se fez carne, 

Jesus. Que sejamos cada vez mais íntimos Dele e de 

sua palavra. 

Que este livro tenha servido não só como um alerta e 

exortação para o nosso crescimento como corpo de 

Cristo, mas também para nos fazer compreender que 

somos embaixadores de Cristo nessa terra, somos 

seus representantes legais. 
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Amados a palavra de Deus é a nossa bússola para 

seguirmos firmes em fé, é através dela que 

crescemos no pleno conhecimento de Cristo Jesus. 

Dedique-se ao estudo dela, especialmente o novo 

testamento, pois estamos na nova aliança, leia 

também o antigo, é claro, mas dedique mais tempo 

ao novo. As cartas de Paulo, por exemplo, são quase 

100% especificamente para nós, igreja de Cristo, 

aprenda a diferenciar os tempos bíblicos, algumas 

coisas são somente para os judeus, não misture tudo, 

peça discernimento ao Espírito Santo de Deus quanto 

a isso. Que a Palavra de Deus seja realmente nossa 

bússola, mas não uma bússola perdida, jogada em 

um canto, ou aberta no salmo 91, mas que ela seja o 

que é: A PALAVRA DE DEUS. 
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Espero que você tenha sido grandemente edificado 

por esta obra. Desejo de todo meu coração que 

possamos ser igreja, igreja madura, íntegra, honesta 

e verdadeira. Igreja realmente bíblica, em nome de 

Jesus.  

 

Que a graça de nosso Deus e Pai, seja com todos 

vocês. 

 

Carina Ramos 
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Conheça as redes sociais do Ministério Vida, 
nos acompanhe e receba Palavras de Vida 
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