
  

Domingos  09:30 h - Escola Bíblica Dominical 
 10:30 h - Culto 
 12:00 h - Almoço missionário na Cantina 
 15:30 h - Ensaio Ministério de Louvor 
 17:00 h - Evangelismo nas ruas 
 19:00 h - Culto Evangelístico 
  Segunda   19:30 h - Curso Bíblico Avançado 
  Terças   16:00 h - Reunião de Oração 
 19:30 h - Ensaio Coral Expressão de Louvor 
  Quartas 19:30 h - Culto  
  Sextas  19:30 h - Reunião de Oração 
 21:00 h - Resgatando Vidas 

P r o g r a m a ç ã o  s e m a n a l  N o t í c i a s  d a  I g r e j a  

por terem se aborrecido com os seus líderes, tendo se recusado a buscar 
o arrependimento. Devemos nos lembrar que os líderes da igreja são 
apenas homens, longe de serem perfeitos. Esta não é uma desculpa, mas 
um fato. Eles não estão acima da Palavra de Deus e, quando pecam, 
devem ser disciplinados, de acordo com maneira bíblica (1Tm 5:19-20).  
Mas a um líder devemos sempre dar o benefício da dúvida. Existe um 
motivo para se abandonar uma igreja, quando ela não está ligada à Pala-
vra de Deus, mas devemos ter o cuidado de abandoná-la de maneira 
correta, mudando para uma igreja mais forte e não para uma mais fraca na 
Bíblia. 
As autoridades devem ser testadas pela Palavra de Deus. Não devemos 
prestar cega obediência a figuras da autoridade, porque vivemos num 
mundo decaído e autoridade maior é Deus. Toda autoridade deve ser 
testada pela Palavra de Deus. Comparar At 5:29; 17:11. Às autoridades 
deve ser dado o benefício da dúvida. Na maioria das vezes, quando as 
pessoas discordam das autoridades, elas não o fazem na base da Escritu-
ra, mas dos seus próprios pensamentos e opiniões. Quando eu achar que 
uma autoridade não está agindo corretamente, devo perguntar a mim 
mesmo: “Será que eu tenho uma Escritura para me comprovar que este 
líder está agindo de modo incorreto, ou apenas estou enganado neste 
ponto?” À luz de muitos mandamentos da Escritura de obedecer os que 
governam sobre nós, é perigoso rejeitar as autoridades constituídas numa 
base que não esteja na Escritura corretamente dividida (2 Tm 2:15). 
8 - Busque um conselho sábio (Pv 12:15; 19:20). 
Uma das maneiras mais importantes para se tomarem decisões sábias, 
segundo a vontade de Deus, é buscar um conselho piedoso, de pessoas 
sábias e maduras (Pv 24:6). O caso clássico na Escritura de alguém que 
deixou de fazê-lo é o de Roboão, filho de Salomão (1Rs 12:1-6). Logo 
após ter subido ao trono, ele foi confrontado pelos súditos que lhe pediram 
para ser tratados compassivamente. Antes de tomar uma decisão sobre o 
assunto, ele consultou os homens idosos que haviam aconselhado o seu 
pai e estes, sabiamente, o aconselharam a atender ao pedido do seu 
povo.  Em seguida, ele consultou os seus próprios camaradas, os quais o 
aconselharam a tratar as pessoas da maneira que bem entendesse. Por 
ter seguido este último conselho, Roboão perdeu a metade do reino. 
Busque o conselho dos mais próximos (Pv 27:10). Muitas vezes buscamos 
conselhos das pessoas que estão afastadas, em vez de buscá-lo nas que 
se encontram mais próximas. Uma porção de estranhos tem-me escrito, 
durante anos, pedindo opinião sobre situações de suas famílias e igrejas, o 
que sempre achei estranho e despropositado. Muitas vezes as pessoas 
buscam conselhos dos que estão longe, porque não os conhecem nem 
conhecem a sua situação; mas, exatamente por esta razão é que deveriam 
buscar conselhos dos mais próximos. Para um jovem a primeira busca de 
conselho deveria ser com os próprios pais, especialmente se estes forem 
crentes. Em seguida, ele poderia buscar os líderes da igreja. Deus dá 
líderes à igreja para que estes possam ajudar as pessoas, como o pastor 
às ovelhas, o qual deve zelar pelas suas almas (Hb 13:7). Os líderes 
escutam os membros da igreja e oram por eles, pedindo que Deus lhes dê 
sabedoria. Os que ignoram este procedimento, invariavelmente têm se 
confundido no assunto. 
9 - Olhe para o futuro (Hb 11:24-27). 
Em algum tempo de sua vida, Moisés tomou uma importante decisão, 

“quando estava farto de anos”. Ele fora adotado como filho do faraó, que 
era o mais rico e poderoso monarca, naquele tempo. Moisés poderia ter 
preferido receber sua parte nas riquezas e no poder do faraó, buscando os 
prazeres; mas, em vez disso, ele escolheu sua parte com os desprezados 
escravos judeus. Ele tomou esta sábia decisão, olhando para o futuro, 
conforme a Palavra de Deus.  Ele contemplou a vida futura e viu que se 
seguisse o Deus de Israel, sofreria o vitupério de Cristo, mas também as 
riquezas de Cristo, no reino eterno. Contudo, se seguisse o faraó, teria 
“por um pouco de tempo  o gozo do pecado”, porém, depois, uma 
eternidade inteira para se lamentar. (Hb 11:24-27). 
Todo jovem cristão deve seguir o exemplo de Moisés, indagando a si 
mesmo: “Se eu tomar esta decisão, o que vai me acontecer no caminho? 
Quais serão as consequências eternas, se eu desposar esta pessoa; se eu 
assumir este emprego, se eu buscar uma educação determinada [por mim, 
teimosamente, escolhida]; se eu me mudar para aquele país; seu eu for 
àquela festa; se eu continuar com esta amizade; se eu comprar aquela TV; 
se eu cantar aquela música; se eu for descuidado com o que vejo na 
Internet; se eu deixar meu coração se prender ao amor por este mundo...” 
Os incrédulos não podem prever o futuro, porque andam nas trevas e não 
crêem na Bíblia. Embasam suas decisões inteiramente no que os seus 
olhos vêem.  Levam em conta apenas as coisas transitórias, como dinhei-
ro, prazer, prestígio, etc. O crente tem uma luz que o incrédulo não tem. E, 
assim, pode tomar decisões sábias, embasadas no que ele aprendeu na 
Palavra de Deus.  (1Co 3:11-15). 
10. - Espere em Deus (Salmo 27:14). 
Quando um crente estiver se esforçando para tomar uma decisão segundo 
a vontade de Deus, é muito importante evitar pressa. Quando estamos 
apressados, é fácil tomar uma decisão errada. Devemos esperar até que 
tenhamos a certeza de que conhecemos a mente do Senhor e que Ele 
cuidará de nós. 
Josué e Israel estavam cheios de pressa, quando concordaram numa 
aliança com os gibeonitas, confiando em seus olhos, sem buscar a face do 
Senhor sobre o assunto. (Js 9:14-15). 
Existem dois princípios bíblicos aos quais devemos atentar, quando 
esperamos pelo Senhor: estar em paz e não em confusão. Encontramos 
estes princípios na 1Co 14:33. Se estivermos confusos, nunca devemos 
tomar qualquer decisão particular, pois... 
“A sabedoria que do alto vem é, primeiramente pura, depois pacífica, 
moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem 
parcialidade, e sem hipocrisia” (Tg 3:17).  
Quando estou buscando a vontade do Senhor, devo buscar a paz. Se me 
sinto inclinado a fazer alguma coisa, preciso descobrir se minha paz 
cresce ou a minha dúvida aumenta. Quando algo procede de Deus, a paz 
e a fé aumentam; mas se houver confusão e dúvida, isto não será da 
vontade de Deus, visto como estou em dúvida e não em paz.  
Vimos dez chaves para se tomarem sábias decisões, segundo a vontade 
de Deus. Depois do dom da salvação, nada é mais importante nesta 
vida  do que aprender a tomar decisões sábias. 
 

David Cloud  
Traduzido por Mary Schultze 
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Como Tomar Decisões Sábias, dentro da VONTADE DE DEUS 
Muitas pessoas têm desperdiçado suas vidas cristãs ao tomarem decisões 
erradas, fora da vontade de Deus (como por exemplo, quando assumem 
um emprego, um casamento e uma educação errados, além dos erros 
cometidos na mudança de um lugar para o outro). E não é somente a 
juventude que toma decisões erradas; muitos adultos, e até pessoas 
idosas, têm cometido sérios erros. 
Daremos a seguir alguns princípios fundamentais para se tomarem deci-
sões segundo a vontade de Deus: 
1 - “Não se estribe no seu próprio entendimento” (Pv3:5;28:26; Jr 17:9). 
A pessoa que confia no seu próprio entendimento não segue a vontade de 
Deus; por isso, em geral, ela toma decisões erradas. Por causa dos nossos 
corações decaídos, não temos a capacidade de tomar, por nós mesmos, 
decisões sábias. Portanto, devemos sempre buscar Deus e confiar exclusi-
vamente nEle. 
Para consegui-lo, devemos ser diligentes estudiosos da Bíblia, pois somen-
te através desta conhecemos a mente do Senhor (1 Co 2:16), Sua vontade 
(Sl 119:105) e conseguimos fé (Rm 10:17). Precisamos manter um estudo 
diário e efetivo da Bíblia.  
Devemos ser fiéis ao ministério da pregação e do ensino entregue numa 
igreja Bíblica. Devemos aproveitar cada oportunidade para crescer na 
graça e no conhecimento da santa Palavra de Deus, a fim de podermos 
conhecer e seguir a Sua vontade. 
2 - Confie no Senhor e Lhe peça mais sabedoria (Pv 3:5-6).  
Em vez de confiar em nosso próprio entendimento, devemos nos lançar ao 
Senhor, implorando-Lhe sabedoria e direção em cada decisão importante. 
Ele prometeu guiar o Seu povo, mas devemos buscar a Sua orientação e 
não apenas presumi-la. Devemos reconhecê-Lo em todos os nossos 
caminhos. É uma tentação pensar: “Bem, o Senhor já sabe que necessito 
de Sua sabedoria e auxílio. Certamente, Ele vai mos dar, automaticamen-
te”. De fato, Deus nos ensinou em Sua Palavra a orar específica e decidi-
damente sobre todos os assuntos. Deixar de fazê-lo é dar um passo para 
se tomarem decisões erradas. 
3 - Andar na luz (1Jo 1:5-6).  
Viver em pecado é andar nas trevas, sendo isto um empecilho ao pensa-
mento e à vida espiritual (1Pe 2:11). 
Quando um crente é desobediente e cínico em relação aos pais; grosseiro, 
crítico ou amargo, ao exercer autoridade sobre a esposa; e quando esta 
deixa de demonstrar a devida honra ao marido, mentindo, furtando e 
amando as coisas malignas do mundo, suas orações são interrompidas e 
eles não terão sabedoria para tomar decisões sábias. 
Tomar decisões importantes, num estado espiritual decaído, é uma receita 
para o desastre. Muitos crentes que estavam com os seus corações 
afastados do Senhor contraíram matrimônio, assumiram um emprego ou 
um campo errado de educação e desenvolveram amizades sobre as quais 
irão se lamentar, profundamente, no futuro. Cuidado! 
4 - “Deleite-se no Senhor” (Sl 37:4) 
A melhor maneira de se conhecer a vontade é Deus é colocá-Lo no centro 
das afeições. Sua vontade não é conhecida por quem assume a vida cristã 
através de um simples “fazer” ou “não fazer”. Ela é encontrada pelos que 
conhecem Deus e nEle se deleitam.  
Quando assim agimos, Ele coloca os desejos corretos em nosso coração 
e, em seguida, realiza esses desejos. Por outro lado, os cristãos munda-
nos, ou nominais, vivem dominados por desejos fúteis, contrários à vonta-
de de Deus, e se sentem frustrados, quando tais desejos não são realiza-
dos. 

5 - Nunca tome uma decisão que o leve a desobedecer ao ensino da 
Bíblia (Jo 8:31-32). 
Qual é a vontade  de Deus? Como sabemos encontrá-la? Basicamente, a 
vontade de Deus é que obedeçamos a Sua Palavra.  
Jesus descreveu isto como “andar na minha palavra”. Qualquer decisão 
que nos leve a desobedecer a Bíblia é contrária à vontade de Deus, sem 
exceção alguma. Isto é que significa “viver pela fé”. Viver pela fé é simples-
mente crer em Deus e obedecer a Sua Palavra (Rm 10:17); significa tomar 
decisões embasadas na Bíblia, em vez de embasadas nos sentimentos, 
pensamentos e circunstâncias. Em seguida, devemos confiar em Deus, 
pois Ele abrirá as portas certas e proverá as necessidades. 
Vamos considerar alguns exemplos e como estes se relacionam com o fato 
de tomar decisões sábias, conforme a vontade Deus: 
A Bíblia diz para não nos associarmos com o mal nem com a idolatria. 
(1Co 15:33; 2Co 6:14-18; Rm 12:2; Ef 5:11). 
Viver pela fé significa que não me associarei com estas coisas.  
Desse modo, não é a vontade de Deus que eu freqüente baladas, consiga 
emprego num lugar que me exija participação na malignidade (como 
vender bebidas alcoólicas, usar roupas indecentes, assistir a filmes inde-
centes, tocar música maligna ou sensual), participar de rituais pagãos, 
desfiles de modas, etc. Lembro-me de uma adolescente numa igreja, a 
qual conseguiu emprego numa casa de exibição de filmes. Ela ficou satura-
da de ver filmes indecentes. O resultado foi que, eventualmente, ela caiu 
num grave pecado. 
A Bíblia ensina a não abandonar a congregação (Hb 10:25).  
A igreja é  “a casa de Deus” (1Tm 3:15). Portanto, não devemos tomar 
qualquer decisão que nos leve a abandonar a congregação, como a 
mudança para um lugar onde não exista uma boa igreja ou arranjar um 
emprego que nos afaste dos cultos. Temos visto acontecer isto muitas 
vezes. 
A verdade é que uma das principais razões para as pessoas abandonarem 
a igreja é que elas desobedecem a Deus, assumindo um emprego que as 
afasta dos cultos e, por isso, acabam retrocedendo. Consideremos as duas 
admoestações seguintes: 
“Perdemos cerca de 20% dos nossos jovens, depois do 7º. grau; isto 
porque eles conseguem empregos que os afastam da igreja, por serem 
obrigados a trabalhar aos domingos. Quando conseguem tais empregos, 
fica mais fácil para se justificarem quanto à falta aos cultos dominicais, o 
que geralmente eles fazem”. 
“Temos observado que muitos crentes que abandonam [a igreja] têm a 
ideia de que se Deus lhes dá um emprego que exige a falta aos cultos, 
então está tudo bem. E se Deus lhes dá um emprego que exija o uso de 
roupas indecentes, tudo OK, pois eles acham que são bastante fortes para 
exercer empregos desse tipo e, ao mesmo tempo, continuar frequentando 
a igreja. Como diretor dos jovens solteiros, tenho acentuado o fato de que 
Deus tem o emprego perfeito para nós e que Satanás tem também o dele. 
Contudo, a maioria dos garotos não espera pelo emprego que Deus vai lhe 
dar.” 
Quando uma pessoa vive pela fé, ela não aceita um emprego que a leve a 
desobedecer a Palavra de Deus, afastando-se da igreja. A Bíblia ensina 
para “não nos prendermos a um jugo desigual com os infiéis” (2Co 6:14).  
Desse modo, nunca é a vontade de Deus que um crente se case com um 
incrédulo, se associe em negócio com um incrédulo, ou coisas assim.  
A Bíblia diz para não nos associarmos com a falsa doutrina (Rm 16:17; 2Jo 
10-11). Isto significa não ser a vontade de Deus que o crente freqüente um 
estudo bíblico ou uma igreja onde seja ensinada [alguma] falsa doutrina, 
onde ele leia livros,                                   Continua na próxima página... 



. Abandono - Foi encon-
trado dentro do banheiro 
da igreja evangélica Deus 
é Amor, na Rua da Con-

ceição, no Centro do Rio de 
Janeiro, um bebê de aproximadamen-
te uma semana de vida. A criança 
estava dentro de uma bolsa e foi 
localizada pela aposentada Ruth Ga-
briel, de 66 anos. 
Ruth contou aos policiais do 5º BPM 
(Harmonia)  que foi ao banheiro após 
o término do culto na quarta-feira 
(7/7) e viu a bolsa próxima a lixeira.  
Ao abrir encontrou o bebê dormindo.  
Na bolsa ainda tinha um pacote de 
fraldas. 
. Reza torta - Ulemás mandaram 
fiéis rezarem virados para a África por 
engano. O Clérigo afirmou que, ape-
sar do erro geográfico, Alá ouviu 
orações. 
A principal entidade islâmica da Indo-
nésia, o Conselho dos Ulemás, anun-
ciou em Julho que cometeu um erro 
em março afirmando que a cidade 

sagrada de Meca estava a oeste do 
país. 
Isso levou os fieis da maior nação 
islâmica do país a orar durante meses 
virados para o lado errado – olhando 
em direção à África, não a Meca. 
O conselho pediu aos fiéis que mu-
dem de direção em suas preces diá-
rias. 
. Vergonha - O cantor evangélico 
Paulo Gontijo, 45, natural de Goiânia  
foi preso pela Polícia Militar de Ouro 
Preto do Oeste acusado de estar se 
masturbando dentro de um ônibus 
interestadual. 
Ele se encontrava fazendo uma turnê 
no Estado nas Igrejas evangélicas  e 
embarcou no município de Cacoal na 
manhã de domingo (18/7) com desti-
no a Ouro Preto do Oeste onde iria 
fazer uma apresentação a noite em 
uma Igreja evangélica no município 
de Urupá. 
Segundo uma mulher, o cantor sen-
tou ao seu lado e no inicio da viagem 
e pareceu uma pessoa confiável, mas 

próximo ao município de Ouro Preto 
do Oeste, o cantor teve uma atitude 
inusitada, abriu o zíper da calça e 
passou a se masturbar, fato este que 
deixou a mulher constrangida. 
A mulher ligou no 190 e relatou o que 
estava ocorrendo, uma viatura policial 
se deslocou até a Rodoviária e deu 
voz de prisão ao cantor que foi con-
duzido a DP local. 
Paulo Gontijo que tem 17 anos de 
carreira e já gravou cinco CDs e con-
grega na Igreja Assembléia de Deus 
Madureira na cidade de Goiânia. Em 
contato com a imprensa confirmou 
que estava se masturbando, mas que 
colocou um paletó durante o ato para 
ninguém presenciar o seu “sexo soli-
tário”. O cantor demonstrou arrepen-
dimento e creditou as forças do mau 
o seu ato e acrescentou que está a 
vinte dias longe da esposa e 
das duas filhas menores de 
idade. 

 D e  o l h o  n a  m í d i a  

escute sermões de falsos mestres, ou mantenha relações de amizade 
com alguém que promova a falsa doutrina. Lembro-me de dois jovens de 
nossa igreja que muito prometiam e pareciam estar crescendo no Senhor, 
até que começaram a freqüentar um estudo bíblico conduzido por um 
falso mestre, e acabaram abandonando a igreja. 
Tomar decisões sábias significa que um filho de Deus não fará coisa 
alguma contrária à Palavra de Deus. Quando desobedecemos a Bíblia, 
não podemos esperar a bênção de Deus. O que muitos cristãos fazem é 
organizar os seus próprios planos e, em seguida, pedir que Deus os 
abençoe; porém isto é um retrocesso espiritual.  
Primeiro devemos ter certeza de que os nossos planos estão de acordo 
com a vontade de Deus, para, em seguida, com razão, pedir e esperar a 
bênção de Deus. 
6 - Não tema o homem; tema a Deus (Pv 29:25) 
Jesus nos comandou a que O amemos mais do que amamos nossos 
parentes mais amados. Vejam Lc 14:26. O que Jesus quis dizer, quando 
ensinou que devemos aborrecer os nossos entes mais próximos e mais 
amados? Entendemos isto comparando Escritura com Escritura. Conside-
remos uma passagem paralela em Mt 10:37.  
Quando Jesus disse que devemos aborrecer nosso pai, mãe, esposa, 
filhos, irmãos e irmãs, Ele estava dizendo que não devemos amá-los mais 
do que O amamos e amamos a Sua vontade. O Senhor exige que O 
coloquemos absolutamente em primeiro lugar, acima de tudo o mais. As 
relações familiares são importantes e a Palavra de Deus nos ensina a 
cuidar dos nossos amados (1Tm 5:8; Cl 3:18-21).  
Ao mesmo tempo, o chamado para a obra de Deus tem precedência 
sobre os nossos relacionamentos humanos. Através dos séculos, muitos 
têm resistido ao chamado divino por causa dos laços de família. Existem 
forças poderosas em ação. Lembro-me do homem que me levou a Cristo. 
Quando Deus o chamou para pregar, sua esposa deu-lhe um ultimato, 
avisando que iria abandoná-lo, se ele não deixasse de pregar. Ele implo-
rou que ela ficasse, porém recusou-se a abandonar a pregação. Eventual-
mente, ela o abandonou e levou o filho com ela. O homem ficou de 
coração partido, mas recusou-se a deixar de pregar, obedecendo, assim, 
ao comando de pregar a Palavra de Deus. Muitos que encaram uma 
escolha assim têm preferido abandonar a vocação, dando as costas a 
Deus. 

É um pecado grave temer os parentes e amigos mais do que temer a 
Deus. Muitos incrédulos cometem este pecado e acabam caindo no 
inferno, por terem sido “tímidos”. (Ap 21:8) Muitos dos que estão no 
inferno diriam que ali estão porque temeram o que os outros iriam pensar.  
Muitos crentes também cometem este pecado. Devemos nos lembrar que 
“fomos comprados por bom preço e já não somos de nós mesmos”. (1Co 
6:19-20). É isto que o batismo significa. O crente morre para a vida velha 
e, simbolicamente, renasce para uma nova vida, na qual Cristo é o 
Senhor de tudo. (Rm 6:34). 
Os jovens sempre cometem o pecado de temer a opinião dos homens.  
Eles sabem que Deus os está chamando para uma vida de piedade e 
serviço, mas não querem sair da multidão e, por isso, deixam de fazer a 
vontade de Deus. Muitas  moças cristãs recusam se vestir decentemente, 
porque temem os outros mais do que temem a Deus. São tolas. Jesus 
nos admoestou:  
“Porquanto, qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, 
se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do 
homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com 
os santos anjos”. (Mc 8:38). 
7. - Honrar a autoridade 
Outro princípio importante para se tomarem decisões sábias é honrar a 
autoridade constituída por Deus. (Ver Rm 13:1;1Co 11:3; Ef 5:22; 6:1-3; 
1Tm 5:17; Tt 3:1; Hb 13:17; 1Pe 2:13-15). 
Muitos deixam de honrar e obedecer as autoridades que Deus colocou 
sobre eles. Muitas pessoas jovens têm cometido o erro de não honrar os 
pais e, por causa disso, fizerem maus casamentos, adquiriram amizades 
perigosas, uniram-se a igrejas erradas, mudaram-se para lugares errados 
e tomaram outras decisões erradas, as quais poderiam ter sido evitadas, 
se tivessem, simplesmente, honrados os seus pais. 
 O mesmo erro tem sido cometido pelas esposas, que desobedeceram e 
não honraram seus maridos. Nossa mãe Eva é um exemplo disto. 
Este erro tem sido também cometido pelos membros da igreja que deso-
bedecem e desonram os seus líderes.  
Se você se zangar ou ficar aborrecido com os seus líderes, não tomará 
decisões sábias. Não é errado questioná-los, porém é errado tomar uma 
atitude errônea em relação a eles. Tenho visto muitas pessoas abandona-
rem boas igrejas e retrocederem espiritualmente,    Cont. última página...  

C o n t i n u a ç ã o  d a  1 ª  p á g i n a  
1– Naum - Na 1:1 

2– Hc 2:4 

A n i v e r s a r i a n t e s  

d o  M ê s   

E b d — a d u l t o s  
Nossa Escola Bíblica Dominical se reúne a cada 
domingo às 09:30h para estudar e debater os 
ensinos bíblicos. Estudo atual: Estudo 
panorâmico do Novo Testamento 
Se deseja se batizar, participe da turma de 
Batizandos. Os Batismos são sempre no 
último domingo de cada mês e a turma de 
batizandos começa no primeiro domingo. 
Para inscrever-se, procure Pr. Mauricio. 
Após o batismo, continue seu estudo na turma 
de doutrinas básicas que utiliza os volumes 1, 2 
e 4 do conjunto doutrinário. 

E x e r c í c i o

s  b í b l i c o s  

1– Qual personagem bíblico é um Elcosita ? 

2– Onde primeiro aparece a frase: o Justo viverá pela fé ? 

Respostas 

i n t e r p r e t a ç ã o  b í b l i c a — P a r t e  7  
Erro número 4: falhar na compreen-falhar na compreen-falhar na compreen-
são do contexto da passagemsão do contexto da passagemsão do contexto da passagem.  
Talvez o erro mais comum dos críticos 
seja o de tirar um texto de seu próprio 
contexto. Como diz o adágio: "um 
texto fora de contexto é simplesmente 
um pretexto". Tudo se pode provar, a 
partir da Bíblia, por meio desse proce-
dimento errôneo. A Bíblia diz: "Não há 
Deus" (SI 14:1). É claro, que o con-
texto é: "Diz o insensato no seu cora-
ção: 'Não há Deus'". Alguém poderá 
afirmar que Jesus nos advertiu: "não 
resistais ao perverso" (Mt 5:39), mas 
o contexto anti-retalia tório em que 
ele lança esta proposição não deve ser 
ignorado. Assim também muitos não 
compreendem corretamente o contex-
to da afirmativa de Jesus, quando ele 
disse: "Dá a quem te pede" (Mt 5:42), 
como se tivés-semos a obrigação de 
dar uma arma a uma criancinha que 
nos pedisse, ou de dar armamentos 
atômicos a Saddam Hussein simples-
mente por ele ter pedido.  
O erro de não observar que o signifi-
cado é determinado pelo con-texto é, 
talvez, o principal pecado daqueles 
que encontram erros na Bíblia, como 
os comentários de numerosas passa-

gens bíblicas neste livro vão ilustrar.  
 
Erro número 5: deixar de interpretar deixar de interpretar deixar de interpretar 
passagens difíceis à luz das que são passagens difíceis à luz das que são passagens difíceis à luz das que são 
clarasclarasclaras. Algumas passagens das Escri-
turas são de difícil compreensão. Às 
vezes a dificuldade é por ,serem obs-
curas. Outras vezes a dificuldade está 
em que uma passagem parece estar 
ensinando algo contrário ao que uma 
outra parte da Escritura ensina com 
clareza. Por exemplo, Tiago parece 
estar dizendo que a salvação é pelas 
obras (Tg 2:14-26), ao passo que 
Paulo ensinou com toda a clareza que 
é pela graça (Rm 4:5; Tt 3:5-7; Ef 2:8
-9). Neste caso, Tiago não deve ser 
interpretado de ma-neira a contradizer 
Paulo. O apóstolo Paulo está falando 
da justifica-ção perante Deus (o que é 
pela fé somente), ao passo que Tiago 
está se referindo à justificação perante 
os homens (que não têm como ver a 
nossa fé, mas somente as nossas 
obras). Um outro exemplo encontra-se 
em Filipenses 2:12, em que Paulo diz: 
"desenvolvei a vossa salvação com 
temor e tremor". Aparentemente isto 
parece estar dizendo que a salvação é 
pelas obras. Contudo, inúmeras passa-

gens das Escrituras claramente contra-
dizem tal idéia, pois afirmam: "salvos, 
mediante a fé; e isto não vem de vós, 
é dom de Deus; não de obras, para 
que ninguém se glorie" (Ef 2:8-9); "ao 
que não trabalha, porém crê naquele 
que justifica ao ímpio, a sua fé lhe é 
atribuída como justiça" (Rm 4:5); "não 
por obras de justiça praticadas por 
nós, mas segundo sua misericórdia, [é 
que] ele nos salvou mediante o lavar 
regenerador e renovador do Espírito 
Santo" (Tt 3:5). Quando esta frase de 
difícil compreensão - "desenvolvei a 
vossa salvação" - é entendida à luz 
dessas passagens tão claras, podemos 
ver que, qualquer que seja o significa-
do dela, uma coisa é certa: ela não 
significa que somos salvos pelas o-
bras. De fato, o seu significado é en-
contrado precisamente no versículo 
seguinte. Temos de desenvolver a 
nossa salvação porque a graça de 
Deus tem operado em nosso coração. 
Nas próprias palavras de Paulo: 
"porque Deus é quem efetua em vós 
tanto o querer como o realizar, segun-
do a sua boa vontade" (Fp 2:13).  

Respostas  

no rodapé 

da página 

L i v r o s  r e c o m e n d a d o s  d o  m ê s  
O que é Hermenêutica? - Carlos Alberto Pires - MK Editora - Uma introdução à interpretação bíblica para uma reflexão sobre a compre-
ensão do texto sagrado. 
O melhor de Max Lucado - Max Lucado - Editora Thomas Nelson - Três livros em um. Derrubando Golias, 3:16 e Dias melhores virão. 
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"Nós nunca 

poderíamos ser 
valentes e  

pacientes, se 
houvesse 
somente 

alegria neste 
mundo" 

 
Helen Keller  

Cega e surda 

E b d — J o v e n s  
Escola bíblica especial para os jovens. 
Reúne-se aos domingos a partir das 09:30h e 
usa uma nova revista trazendo linguagem jovem 
e incentivando o debate. 

Para jovens a partir de 13 anos. 
Na sala da Juventude no terceiro andar. 


