PALAVRAS DIVINAS SEQUESTRADAS
Como a palavra de Deus se torna a palavra de satanás?

Uma

das estratégias de Satanás tem sido o artifício de aplicar suas próprias
definições a palavras-chaves da Bíblia. Vamos examinar algumas dessas palavras cujas
definições têm sido alteradas por Satanás, a fim de enganar quase todos que lêm a Bíblia.
Por muito tempo Satanás tem guiado seus servos, entre eles, teólogos, pastores,
professores de seminário e vários líderes religiosos, nesta obra enganosa. Tornou-se quase
impossível escapar das más influências deste engano, resultado de comentários bíblicos,
dicionários bíblicos, pregações e ensinos nas igrejas que apoiam este maligno
propósito. Nossos líderes religiosos exploram nossa fé por meio de condicionar nossas
mentes a definições padronizadas por eles, de modo que já não podemos ler a Bíblia sem
pensar de forma contrária ao que Deus revela.
Algumas das palavras que Satanás “sequestrou”, são precisamente as palavras
que as pessoas depositam sua confiança para serem salvos. Palavras como Graça, Fé,
Salvação e Obras.
Comparemos as definições enganosas com as definições acertivas e assim
perceber facilmente como uma passagem inteira da Bíblia pode tornar-se um conselho
direto de Satanás.
A “graça” segundo satanás: A Graça se manifestou a todos os homens, e os
ensina que os seus pecados são cobertos mesmo sendo maus em seus desejos mundanos,
sendo um favor imerecido de Deus, sem qualquer necessidade de se viver sóbria, justa e
piedosamente. Pior ainda, no livro de Judas, vs. 4, satanás usa este verso e oferece esta
“graça”, sem qualquer condição.
A Graça segundo Deus: A Graça se manifestou a todos os homens para salvá-los
através de ensiná-los que eles devem renunciar à maldade e às paixões mundanas e viver
sóbria, justa e piedosamente, agora. Em Tito 2:11-12 e ainda em 2Coríntios 6:1 em diante,
somos exortados a cumprir determinadas condições para não recebermos a graça de Deus
em vão.

A “fé” segundo satanás: Te salva sem qualquer obediência a Deus. Em Tiago
2:19, até os demônios crêem em Deus com essa fé e tremem. Quando as pessoas vêm a ele
são instruídos a somente crer, e se fizerem qualquer ato que Deus disse para serem salvos,
serão condenados, pois assim, não estão agindo somente por fé.
A Fé segundo Deus: Obedecer às condições que Jesus ensinou como necessárias
para se alcançar a salvação, tais como, perdoar para ser perdoado (Mateus 6:14-15), fazer a
vontade de Deus para entrar no reino dos céus. (Mateus 7:21), negar a si mesmo, tomar a
sua cruz e seguir a Jesus tornando-se um discípulo (Lucas 14:26-27), e assim permanecer fiel
até o fim (Mateus 24:13). Quando vão a Ele buscando a salvação, Cristo diz que devemos
fazer algumas coisas ...(Mateus 19:16-21, Lucas 10:25-37) Ele nos admoesta: “Vá e faça o
mesmo!”. Todos que por fé, fizeram as obras necessárias para serem salvos são elogiados
em Hebreus 11.
A “salvação”segundo satanás: Depende de uma confiança cega de que iremos
para o céu certamente. Quando uma pessoa começa a ter dúvidas sobre a sua salvação,
satanás envia seus pastores para garantir que estão salvos para sempre. Satanás também diz
que a salvação é acessível a qualquer um que pede, sem quaisquer condições.
A Salvação segundo Deus: É o destino final de um caminho justo e estreito no
qual temos que nos esforçar para entrar (Mateus 7:13-14). Também em Lucas 13:23, quando
perguntaram a Jesus se são poucos os que se salvam, Ele disse que muitos procurarão entrar
neste dificil caminho e não poderão.
As “obras” segundo satanás: Isto inclui todo e qualquer mandamento, tanto da
antiga aliança (AT) como da nova aliança (NT). Como foi mencionado acima, pela definição
de fé dada pelo próprio satanás, se tentarmos fazer algo, obtemos a desaprovação de Deus e
somos excluídos da salvação. Segundo satanás não seremos julgados segundo nossas obras.
As Obras segundo Deus: Podem ser de duas classes. Ou obras mortas da lei
mosaica que já foram cumpridas ou obras da lei de Cristo, que dão vida aos que as praticam
(Apocalipse 2.26). De acordo com Jesus, seremos julgados por nossas obras (Romanos 2:5-6,
1Pedro 1:17 e Apocalipse 2:23).
Como já vimos as definições satânicas para estes termos e suas comparações
com as definições Bíblicas, vejamos agora como uma simples passagem pode nos levar a
uma verdadeira salvação ou uma falsa salvação (condenação), de acordo com a definição das
palavras-chave que mantemos.
Uma das passagens usadas por satanás para apresentar uma falsa salvação está
em Efésios 2:8-9 – “Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é
dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie”.
Agora vamos aplicar as definições usadas para enganar as pessoas para ver como
esta passagem torna-se as palavras de satanás.
“Porque pela graça (favor imerecido, cobrindo pecados sem qualquer
necessidade de viver de forma sóbria, justa, e piamente) sois salvos (por uma confiança cega
de que iremos para o céu certamente, sem dúvida, isso é aberto a todos) por meio da fé (de
apenas acreditar sem qualquer obediência ou fazer qualquer coisa que Deus ordena), e isto
não vem de vós, é dom de Deus, Não vem das obras (mesmo as obras que Jesus nos mandou
fazer, porque não seremos julgados por qualquer obra que fizermos) para que ninguém se
glorie”.

Em seguida, aplicaremos a sã doutrina bíblica nestes termos tão importantes,
para ver o que Deus realmente está dizendo aqui.
“Porque pela graça (ensinando-nos que devemos nos arrepender da maldade e
das paixões mundanas e viver de forma sóbria, justa e piedosa, agora) sois salvos (ao final de
um caminho estreito e reto, no qual devemos nos esforçar para entrar), por meio da fé (que
obedece às condições que Jesus ensinou como necessárias para alcançar a salvação), e isto
não vem de vós (ou seja, não são por nossos próprios termos e definições), é dom de Deus,
Não vem das obras (lei mosaica morta, que já foi cumprida) para que ninguém se glorie”.
Entendeu?
Que Deus abençoe Suas Palavras. Amém.
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