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Você recebe a Palavra de Deus? Quero dizer, você realmente recebe a Palavra ao colocá-la 

em prática? Ou leu em algum lugar que nossas Bíblias foram realmente adulteradas por seus 

tradutores, e que as coisas que estão escritas lá realmente não significam o que elas 

SIGNIFICAM? 

 

 

Eu uso o Novo Testamento Ampliado, e minha esposa me ajuda com o seu conhecimento de 

grego de sua escola preparatória (em casa). Sabemos o suficiente grego para saber que nossas 

Bíblias em inglês não foram tão afetadas como dizem. E nós temos algumas traduções em 

espanhol que também revisamos. 

 

Tudo se resume a isto: Deus revela a Sua Palavra para bebês, não a estudantes de seminários e 

teólogos. Ele escondeu estas coisas aos sábios e entendidos. Ele não está escondendo dos 

pequeninos o que Sua Palavra realmente diz, por todos esses anos. É muito útil saber o que o 

grego diz, e também de como ficam as palavras em outras traduções. Mas você também pode 

usar essas ferramentas para apagar o significado do que a Escritura realmente diz que, se você 

quiser. 

 

Recentemente, um dos meus irmãos pregou uma mensagem chamada "Encontre uma 

desculpa." Se você não quiser realmente seguir a Cristo e tomar uma cruz pesada como: 
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· "Viver só por toda a sua vida, porque você se separou ou se divorciou e não pode voltar para 

seu conjugue de verdade", ou 

 

· "Cobrir a cabeça e vestir de acordo com a Bíblia, se você é mulher", ou 

 

· Virar a outra face de verdade e amar seus inimigos, 

 

· Não participar na guerra, política, Etc., Etc.. 

 

Se você não quer tomar a sua cruz, você vai encontrar uma saída. Parece que Deus deixou de 

propósito essas saídas e desculpas nas escrituras justamente para que você possa encontrar E 

IR EMBORA. Se você se divorciar e casar de novo, você pega dois versículos de Mateus, 

embora TODO o resto do Novo Testamento PROIBE o divórcio e o novo casamento para 

aqueles que amam a Cristo. E se você não gosta do véu, você se agarra desesperadamente ao 

versículo 15 ou 16 1 Coríntios 11 ou apela ao argumento cultural, embora os 14 versículos 

anteriores sejam tão transparentes quanto à água cristalina. 

 

Ou se você quer participar na guerra ou portar arma, você vai agarrar desesperadamente o 

verso "Venda sua capa e compre uma (espada)," Ou "se o dono da casa soubesse a que hora o 

ladrão viria , teria vigiado e não teriam roubado sua casa, "quando o resto de seus 

ensinamentos são tão claros quanto possível. "AMAI OS VOSSOS INIMIGOS", "FAZEI O BEM 

AOS QUE TE ODEIAM", "MINHA É A VINGANÇA". 

 

Ou talvez você queira praticar seu suposto dom de línguas de geringonça (palavras sem 

sentido) ou cura ou profecia que você recebeu enquanto você ainda estava em desobediência 

a um ou mais desses ensinos de Jesus. Ou ainda praticar o seu "dom" mesmo não sendo uma 

linguagem de verdade, ou causar confusão na igreja, ou qualquer outra coisa que desobedeça 

1 Coríntios 14, onde Paulo diz que são "mandamentos do Senhor." Ou talvez você é uma 

mulher e simplesmente não quer ficar em silêncio na igreja, ou pensa que Deus escolheu 

exclusivamente você para pregar, ou usar de autoridade sobre o homem, e não para estar em 

sujeição. Mas qualquer que seja o seu "dom", você se justifica com o verso "E estes sinais 

seguirão aos que crerem." 

 

Agora sim, (eu deveria ter mencionado isso antes de tudo) vamos falar da salvação. Jesus 

ensina que se guardarmos os seus mandamentos, seremos seus amigos, nós o amamos, e 

somos salvos. Mas se você quiser continuar acreditando que você pode "ser salvo" antes da 



obediência, por alguma grande experiência espiritual que teve, vai pegar VÁRIOS versos como 

"Se você confessar com a sua boca..." ou "Todo aquele que invocar o nome do Senhor... "ou o 

mais famoso," não por obras, para que ninguém se glorie... "Quando o próprio Senhor Jesus e 

todo resto do Novo Testamento RESSOA a mensagem da salvação com base em" receber as 

palavras de Cristo e obedecer, tomar sua cruz e segui-lo.” e "se andarmos na luz, como ele na 

luz está...” Então sim o seu sangue nos purificará”. No entanto, apesar disso, a igreja moderna 

está dizendo que você pode ser purificado através duma oração emocionante, com algumas 

lágrimas, ou com algo que acontece com você, ou talvez possam te dizer "somente o batismo 

poderia fazer isso." Mas é claro", você precisa seguir em obediência", dizem eles. 

 

Deus dá o Seu Espírito Santo àqueles que lhe obedecem (Atos 5:32). E, apesar de muitos 

milagres e maravilhas MUITOS fazem em nome de Jesus, adivinha o quê Ele vai dizer a eles?  

”Eu nunca te conheci" Você é um cristão, quando Jesus é o seu Senhor, Isso significa que só Ele 

é que tem poder de te dizer o que você tem de fazer. Isso significa que Ele é o líder em seu 

coração e em toda área de sua vida. 

 

E o seu divórcio, quando Ele diz: "Isso ERA permitido, por causa da dureza do seu coração", e 

seu segundo casamento, não só mostra que ELE NÂO É o seu Senhor. Seus brincos, sua cabeça 

descoberta (se for mulher), roupas pouco recatadas, e outros acessórios do mundo, a sua raiva 

para com aqueles que te ofendem, seu rancor em não perdoar, seu ser um policial ou soldado, 

ou você estar colado à televisão, etc, etc , etc ... só mostram que ele não pode te guiar, e você 

está declarando ser indigno de seu reino e sua glória. 

 

Porque pra Deus não tem valor nem sentido esses "cristãos nascidos de novo", que estão à 

procura de desculpas para não obedecer-lo. Ele não pode fazer sua morada naqueles que 

estão buscando tratar de rever o grego ou hebraico, ou um comentário, ou alguma Escritura 

complicada. Os verdadeiros cristãos BUSCAM o que podem perder  por  Cristo para ganhá-Lo, 

BUSCAM o que podem fazer por Ele para agradá-Lo, para ser aceitos por Ele.  E inclusive se Ele 

não agradecê-los, nem recompensá-los, eles fazem isso do mesmo jeito, porque consideram 

que Ele é Digno. Ao resto, eu acho que Deus diz: "Encontre logo a sua desculpa E BASTA! 

Encontre aí uma saída, e FORA DAQUI! " 

 

Convido você a se juntar a nós em encontrar esta pérola de grande valor, polindo, vivendo, e 

valorizando. Estamos tentando voltar ao que costumava significar  ser um cristão. Voltamos 

para o verdadeiro Jesus. Em consequencia encontramos uma cruz para carregar. Tivemos que 

deixar tudo. Tivemos que deixar nossas igrejas das quais faziamos parte, nossas famílias e 

nossos amigos e bens. Por isso nós trabalhamos, para que seja pela vida ou seja pela morte, 

queremos ser agradáveis a Deus (ver 2 Coríntios 5:9). 
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