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Introdução  

Estamos estudando os motivos para buscar a 
maturidade em Jesus Cristo. O primeiro motivo que 
consideramos foi o de desfrutar da vida eterna com Deus 
aqui na Terra. Quando andamos em comunhão com 
Deus, a vida que está em Jesus Cristo fluindo através do 
Espírito Santo, muda a qualidade da nossa vida. No 
segundo estudo desta série, vimos que devemos buscar a 
maturidade em Cristo para evitar a morte espiritual. A 
morte espiritual não significa chegar ao inferno, mas é 
quando cortamos o fluir do Espírito Santo através do 
pecado em nossa vida, rompendo comunhão com Deus.  

Neste terceiro estudo, vou pregar uma das 
mensagens mais difíceis que eu já preguei em toda a 
minha vida, porque eu vou mexer com as vidas das 
pessoas. Vamos estudar o terceiro motivo para andar 
com Deus: pelo bem de nossos filhos. 

Quando eu pensei nessa mensagem, inicialmente 
estava pensando em um versículo específico que vamos 
ver logo em seguida. Mas, ao estudar a Palavra 
aprofundando neste assunto, a Bíblia me mostrou como é 
importante andar com Deus não somente pelo bem de 
nossos filhos, mas também para cumprir um mandato de 
Deus em nossas vidas.  

Vamos começar vendo uma promessa muito 
preciosa. Deus falando com os judeus através de Moisés 
em Deuteronômio 30.19-20: “Hoje coloquei diante de 
vocês a vida e a morte, a benção e a maldição. Agora 
escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam, e 
para que vocês amem o SENHOR, o seu Deus, ouçam a 
sua voz e se apeguem firmemente a Ele pois o SENHOR 
é a sua vida”. 

Inicialmente, precisamos entender que estamos 
vivendo num campo de guerra: a guerra entre Deus e o 
que a Bíblia chama de “Cosmos”. Como o Cosmos tem 
formulado bastante nosso pensamento, é muito provável 
que neste estudo eu fale coisas que não estejam 
alinhadas com as ideias do Cosmos, e, se você tem 
adotado a perspectiva do Cosmos, nós vamos encontrar 
versículos que vão te ofender.  
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Mas precisamos entender que nessa batalha entre 

Deus e o Cosmos, a maturidade cristã implica em rejeitar 
os pensamentos do Cosmos, nos arrepender de nossos 
pensamentos e aceitar os pensamentos de Deus.  

Mas, o que é o Cosmos? A palavra “cosmos” 
aparece 105 vezes no Novo Testamento. A ideia básica é 
alguma coisa organizada ou bela. A palavra cosmético é 
originária desta. 

Quando Deus criou os céus e a Terra, a Terra 
estava sem forma e vazia e Deus organizou os céus, 
organizou o Cosmos e criou o mundo. A Terra é a parte 
matéria do mundo que Deus organizou e o Cosmos é o 
sistema que existe na Terra. Mas biblicamente na 
maioria dos casos a palavra cosmos é usada com o 
significado do sistema satânico em oposição à Deus. 
Agora o mundo está sob o controle de Satanás. Jesus 
chamou Satanás de príncipe do Cosmos. O apostolo 
Paulo escreveu que Satanás é o Deus dessa era. Estamos 
vivendo em batalha entre Deus e seus planos pela Terra 
e Satanás e seus planos pelo mundo. Satanás tem 
autoridade sobre o Cosmos.  

Jesus falou em João 15.18-19: “Se o mundo os 
odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês 
pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem 
dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os 
escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os 
odeia.” 

1 João 3:13 diz: “Meus irmãos, não se admirem 
se o mundo os odeia.” Nos capítulos 16 e 17 do 
evangelho de João vemos as preocupações de Jesus, pois 
seus seguidores, os crentes, estão no mundo. Mas como 
é que você pode estar no mundo sem ser do mundo? Não 
há jeito de evitar o mundo sem sair do mundo.  

Vivemos no mundo e precisamos aproveitar as 
coisas do mundo para viver. Todavia precisamos ter 
cuidado para que não sejamos poluídos pelo Cosmos. 

Veja o que Tiago escreveu em Tiago 1:27: A 
religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e 
imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em 
suas dificuldades e não se deixar corromper pelo 
mundo. 
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Tiago 4:4 diz: Adúlteros, vocês não sabem que a 
amizade com o mundo é a inimizade com Deus? Quem 
quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. 

1 João 2 15-17 diz: Não amem o mundo, nem o 
que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai 
não está nele. Pois tudo o que é do mundo - a cobiça da 
carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens - não 
provém do Pai, mas do mundo. O apóstolo Paulo nos 
exortou, que sejamos puros, irrepreensíveis, filhos de 
Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e 
depravada. Vocês devem brilhar como as estrelas neste 
mundo retendo firmemente a palavra da vida. Então essa 
guerra é uma guerra entre o criador da Terra e o Deus do 
mundo e nós estamos entre os dois. Precisamos entender 
o mandato divino para o ser humano.  

Em Genesis 1.26-28 temos o propósito da criação 
do ser humano: Então disse Deus: “Façamos o homem, 
à nossa imagem conforme a nossa semelhança, domine 
ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre 
os grandes animais da Terra e sobre todos os pequenos 
animais que se movem rente ao chão”. Criou Deus o 
homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, 
homem e mulher os criou. Deus abençoou e lhes disse: 
“Sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjulguem a 
Terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves 
do céu e sobre todos os animais que se movem pela 
Terra”. 

 
O conflito 

Vamos fazer um contraste entre um mandato 
divino e as alternativas satânicas. Primeiro a Bíblia fala 
que o ser humano foi criado com um propósito, você não 
é um acidente, Deus criou você como parte do plano 
dele. De outro lado, o Cosmos fala que você é o fruto do 
acaso e acidentes. Deus fala que você foi criado na 
imagem e semelhança de Deus, para que o universo 
olhando para você possa ver como é Deus. Já o mundo 
fala que você é um primata evoluído. A bíblia fala que 
nós fomos criados para cuidar da criação, já o cosmos 
fala que nós fomos criados ou para abusar da criação ou 
cultuar a criação. Veja bem os extremos. A Bíblia fala 
que o casamento é homem e mulher, o cosmos fala que é 
uma “salada de frutas”, pode ser dois homens, pode ser 
duas mulheres, pode ser um homem com varias 
mulheres, pode ser um homem só, pode ser uma mulher 
só. Deus fala para multiplicar-se e encher a Terra, o 
mundo fala: só dois. Deus fala ao homem (ao macho): 
trabalhe no meu serviço, já o mundo fala ao homem: 
escravo do seu trabalho ou vagabundo que não trabalha. 
Deus falou para a mulher que ela era a ajudante perfeita 
do seu marido e o Cosmos fala: “mulher, cuide de si”. A 
Bíblia fala que a mulher era a companheira perfeita do 

homem, o mundo fala o homem é um objeto para 
dominar. Deus fala que o sexo é uma celebração de 
união completa. O cosmos fala que o sexo é meramente 
um ato físico, pode fazer quando e com quem quiser. 
Deus fala para a gente criar nossos filhos, o cosmos fala 
para terceirizar nossos filhos aos outros. Deus fala para 
multiplicar a imagem de Deus aqui na Terra, o alicerce 
de tudo é isso! Encher a Terra com o que? A imagem de 
Deus. Mas agora que o cosmos está no colo do maligno, 
o que ele quer fazer é matar a imagem de Deus. Tenho 
que me confessar: “Gente, eu tenho um amante!” O 
nome do meu amante é o Cosmos. Quando eu leio essa 
lista, eu vejo quantas vezes eu tenho traído meu Deus, 
minha esposa, meus filhos, meus irmãos e minha igreja 
porque eu tenho prestado ouvidos ao mundo. Adúlteros, 
vocês não sabem que amar o mundo é odiar Deus?  
 
Devemos buscar a maturidade para o bem dos nossos 
filhos 

É cultural, tudo isso é cultural... Sim é cultural, é 
a cultura que Deus quer para o seu povo. É como Deus 
quer que seu povo se comporte. E nós podemos avaliar 
nossa maturidade avaliando a maneira que estamos 
cumprindo o mandato divino. Devemos buscar a 
maturidade para o bem de nossos filhos, porque Deus 
oferece promessas poderosas e maravilhosas para os 
filhos dos que buscam a justiça. Uma vez que nós 
entendemos a guerra entre o Deus da Terra e o deus do 
mundo, nós estamos prontos para entender o que 
significa abençoar nossos filhos. 

Salmo 37.25-28 diz: “Já fui jovem e agora sou 
velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus 
filhos mendigando o pão, Ele é sempre generoso e 
empresta com boa vontade, seus filhos serão 
abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem e você terá 
sempre onde morar. Para sempre serão protegidos, mas 
a descendência dos ímpios será eliminada. Por que a 
descendência do ímpio seria eliminada? Porque o ímpio 
produz ímpio. Você está querendo a morte de seu filho? 
Se comporte de uma maneira que seu filho vai amar o 
mundo e Deus vai decretar a morte física do seu filho. 
Pode ser AIDS, pode ser um câncer que vem através de 
buscar as químicas, pode ser o álcool, pode ser muita 
coisa. Mas quem não busca Deus está condenando seu 
próprio filho à morte.  

Provérbios 11.21 diz:: Esteja certo de que os 
ímpios não ficarão sem castigo, mas os descendentes dos 
justos escaparão. 

Provérbios 15.27 diz: O avarento põe sua família 
em apuros.  

Provérbios 20.7 diz: O homem justo leva uma 
vida íntegra. Como são felizes os seus filhos! 
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Também pelo mandato de Deus é nossa 
responsabilidade ensinar nossos filhos sobre Deus e 
como andar com Ele. Discipline seu filho, pois nisso há 
esperança. Não queira a morte dele. Como é que um pai 
pode desejar a morte de seu filho? Vendo seu filho 
destruir sua vida. Sabendo que seu filho quando era 
criança, aceitou Jesus, mas agora ele está longe de Deus, 
desviado de Deus. É normal para o pai pensar: “É 
melhor que ele morra e vá para o céu.” Acreditem, já 
escutei isto muitas vezes!  

Efésios 6 1-3 diz: Filhos, obedeçam a seus pais 
no Senhor, pois isso é justo. “Honra teu pai e tua mãe” - 
este é o primeiro mandamento com promessa – para que 
tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra.” 
Você de fato está querendo que seu filho viva bem e por 
muito tempo? Ensine a seu filho a andar com Deus.  

Efésios 6.4 diz: Pais, não irritem seus filhos, 
antes criem-no segundo a instrução e o conselho do 
Senhor. A ideia é de que se você não criar seu filho nos 
conselhos do Senhor você vai acabar irritando seu filho. 
Por quê? Porque você não criou ele para andar nos 
caminhos de Deus no momento adequado e depois 
quando ele está velho, a mãe fala: “Filho, não faça isso; 
filho não faça isso; filho não faça isso!” E o filho fica 
irritado com ela e com seu pai. 

Faça seu filho chorar quando ele for pequeno, ou 
ele vai fazer você chorar quando ele ficar grande. Além 
disto, tem o jeito de Deus para disciplinar seu filho e tem 
o jeito do mundo. Se você não sabe a diferença procure 
em Provérbios, pois está muito claro. 

Deuteronômio 6.4-7 diz: “Ouça, Israel, o 
SENHOR nosso Deus é o único SENHOR. Ame o 
SENHOR, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda 
a sua alma e de todas as suas forças. Todas essas 
palavras que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração. 
Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre 
elas quando estiver sentado em casa, quando estiver 
andando pelo caminho, quando se deitar e quando se 
levantar.” 

86% dos filhos dos evangélicos nos Estados 
Unidos saem da igreja e a razão é porque seus pais vão 
para igreja, mas não vivem a vida cristã no lar. Essa 
geração hoje em dia não é hipócrita, não vai viver como 
o mundo durante a semana e ir para o céu no domingo. 
Também é a responsabilidade do pai, ensinar seu filho. 
Não jogue isso em cima da sua mulher, você é a 
presença de Cristo no seu lar. Ensine seu filho sobre as 
coisas de Deus. Aproveite dos seus momentos com ele.  

Vou lhes contar uma história que talvez seja um 
pouco chocante. Uma vez eu estava andando de carro 
com meu filho quando ele tinha três anos de idade em 
Dallas (Texas). Ele viu muitos prédios em Dallas sem 

janelas e ele discerniu no seu espírito que alguma coisa 
estava errada com aqueles prédios e ele perguntou: ”Pai, 
por que aqueles prédios não têm janelas? O que eles 
estão fazendo naqueles prédios, pai?” Eram bares de 
topless. Nós tivemos uma conversa: “Meu filho, neste 
lugar os homens pagam para as mulheres tirarem suas 
roupas.” 

Ele ficou magoado pela impureza do mundo, mas 
às vezes estamos tão ocupados ganhando dinheiro e 
servindo o Cosmos, que nem temos tempo para ensinar 
nossos filhos como andar com Deus. Salmo 78.5-7 diz: 
(Deus)...ordenou aos nossos antepassados que a 
ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração 
seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda 
nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus 
próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus; 
não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus 
mandamentos. 

Meu sogro, um grande homem de oração, sempre 
orava pelos seus filhos, netos e bisnetos cada vez que 
sentava para jantar ou almoçar. Eu achava um exagero! 
Mas, agora que meus netinhos estão nascendo, neste 
mundo perverso, eu entendo o coração do meu sogro. Eu 
também estou orando por meus filhos, meus netos e 
meus bisnetos. Mas, o caminho certo é você começar 
ensinando o seu filho. Se estivermos procurando dar a 
melhor educação possível aos nossos filhos, com o 
propósito de satisfazer os valores do Cosmos e não 
tivermos tempo para criá-los nos caminhos certos do 
Senhor, teremos sacrificado o que é eterno no altar do 
temporário. É nossa responsabilidade ensinar nossos 
filhos sobre a fidelidade de Deus em nossas vidas. 

Todas aquelas coisas maravilhosas que eu tenho 
feito na sua vida, compartilhe essas coisas com seus 
filhos. Às vezes, escondemos de nossos filhos nossas 
dificuldades. Minhas dificuldades foram tão grandes que 
não tinha como esconder, mas eu chamava os filhos para 
contar: “Meus filhos, estamos passando por uma 
dificuldade, mas estamos confiando em Deus.” E sabe o 
que aconteceu? Meus filhos testemunharam a fidelidade 
de Deus em nossas vidas.  

Quero ler alguma coisa que um amigo me 
mandou: Um amigo meu tem sido acionado injustamente 
pela receita federal sobre impostos que foram parcelados 
há dez anos. Ele pode muito bem usar o jeitinho que 
muitos usam, quer dizer colocar seus bens em nome de 
outros para proteger seu patrimônio. Mas em vez de 
entregar-se ao método e ao medo, e fazer o ilegal, está 
confiando em Deus e está seguindo o processo certo para 
resolver a situação e consequentemente está deixando 
para seus filhos uma herança de fé e integridade. 
Chamou seus filhos: “Filhos, vocês sabem que eu posso 
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muito bem fazer aquele jeitinho, mas não vou”. Cada vez 
que você está utilizando o jeitinho para evitar o certo, 
você está discipulando seu filho sim, mas para ser um 
discípulo do Cosmos e não de Deus.  

O casal maduro valoriza a multiplicação de 
filhos. Multipliquem-se e sejam férteis. Quem colocou 
nos seus corações que só dois filhos é o ideal? Eu já 
notei que quando a família aumenta, aumenta também o 
tamanho do seu carro, da sua casa, do número de 
televisões, enfim, tudo, mas não aumenta a presença da 
imagem de Deus na sua família. Explique para mim 
como você pode obedecer ao mandato de Deus seguindo 
o conselho do Cosmos? 

Salmo 127.1-2 diz: Se não for o SENHOR o 
construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. 
Se não é o SENHOR que vigia a cidade, será inútil a 
sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e 
dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O 
SENHOR concede o sono àqueles a quem ele ama. 

Em hebraico, a explicação é até melhor, pois diz 
o SENHOR abençoa seu amado enquanto ele dorme. 
Nós temos gente hoje em dia que nem dorme mais 
porque trabalha o dia inteiro e não tem tempo para 
descansar. Não sabem que é o Senhor que faz nossos 
lares quando confiamos Nele? É Ele que trabalha. 
Obedecer ao Senhor nessa área é um ato de fé. Veja bem 
como ele termina esse Salmo 127.3-5 diz: Os filhos são 
herança do SENHOR, uma recompensa que ele dá. 
Como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos 
nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a 
sua aljava cheia deles! Não será humilhado quando 
enfrentar seus inimigos no tribunal. 

A razão porque nós não temos mais filhos é 
porque nós não estamos confiando no Senhor? Filhos 
são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. 
Imaginem alguém falando com seu pai sobre uma 
herança que o pai quer deixar para o filho de 100 casas: 
“Não pai eu quero uma só! Essa herança já é suficiente, 
somente uma casa pai!” Imaginem as bênçãos que 
estamos perdendo por ouvir o mundo e não ouvir o Deus 
da Terra. Gente, eu tive três filhos como Pastor 
ganhando meio salário mínimo e nunca faltou comida na 
minha casa. Onde eu estaria hoje sem a Vitória, a 
caçula? Minha vida seria vazia. Uma vez, eu estava 
voltando de Dallas Seminary e meus filhos queriam 
bicicleta e eu não tinha dinheiro para comprar bicicleta. 
Estava voltando do seminário com meu furgão velho e 
enferrujado, resmungando (tanto o furgão quanto eu), e 
reclamando com Deus: “Sou teu servo, sacrifiquei tudo 
para servir ao Senhor, mas meus filhos nem bicicleta 
podem ter?” Foi quando chegando em casa, vi no lixo do 
meu vizinho 3 bicicletas novinhas. Vapt vupt gente!! Eu 

voltei para minha casa, humilde! Eu quero testemunhar 
que Deus é fiel, meus três filhos são formados. O 
primogênito está se formando e doutorando em teologia 
em Oxford University e as mensalidades dos meus dois 
filhos menores é três vezes meu salário. Como? Não 
tenho a mínima ideia, mas eu quero testemunhar.  

“Como flecha nas mãos do guerreiro são os 
filhos nascidos na juventude”. Veja bem, na juventude. 
Quando? Devo esperar até 35, 40, 45 anos? 

“Como é feliz o homem que tem a sua aljava 
cheia deles! Não será humilhado quando enfrentar seus 
inimigos no tribunal. Eu fui expulso do seminário em 
Belém por acreditar que a Bíblia é inspirada por Deus, 
sem erro. Eu me lembro que estava andando na rua com 
meus três filhos, sentindo-me humilhado, quebrado, um 
fracasso e na profundeza da minha tristeza eu falei com 
meus filhos: “Filhos, perdoem-me por ter envergonhado 
vocês!” E como eles reagiram: ”Não pai, estamos muito 
orgulhosos!” Quando hoje em dia a gente faz reunião da 
família, é um exército gente! Salmo 128.1-5 diz: Como é 
feliz quem teme o SENHOR, quem anda em seus 
caminhos! Você comerá do fruto do seu trabalho, e será 
feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera 
em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira 
ao redor de sua mesa. Assim será abençoado o homem 
que teme ao SENHOR!  

Também o casal maduro valoriza o casamento. 
Malaquias 2.13-15 diz: Há outra coisa que vocês fazem: 
Enchem de lágrimas o altar do SENHOR; choram e 
gemem porque ele já não da atenção às suas ofertas nem 
as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam: ”Por 
quê?” É porque o SENHOR é testemunha entre você e a 
mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua 
promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua 
companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não 
foi o SENHOR que os fez um só? Em corpo e em 
espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele 
desejava uma descendência consagrada. Quando você 
acaba com seu casamento, você prejudica a vida 
espiritual do seu filho e Deus cobra! Quando nós 
valorizamos nossos filhos e queremos a maturidade, 
precisamos pensar nas sequelas do divórcio na vida de 
nossos filhos. Não falem para mim: “É melhor para o 
meu filho.” Estou no ministério há 30 anos e nunca vi 
um divórcio que foi melhor para os filhos, nunca, nunca!  
 
Casos Especiais 

Agora eu preciso tratar casos especiais: solteiros 
e solteiras. Por que nós temos tantos solteiros e tantas 
solteiras hoje em dia? Eu fui à internet e encontrei uma 
pesquisa nos Estados Unidos sobre o novo fenômeno 
que está acontecendo nos Estados Unidos. Muitas 
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mulheres de 30 anos de idade ou mais não conseguem 
encontrar maridos. O Pastor Jairo Cárceres falou que  
fizeram a mesma pesquisa no Brasil e está acontecendo o 
mesmo aqui. E o que é que eles descobriram? Temos 
encorajado a mulher a não se casar e a não ter filhos, até 
primeiro investir a sua vida nos seus estudos e na sua 
carreira. No momento que ela conclui esta etapa e quer 
se casar, o que sobra são sobras. A pesquisa também 
descreve os homens que sobram. Nos Estados Unidos ele 
é um garotão que gosta de jogar vídeo game, o surfista 
que não quer levar a vida para frente, o homem que 
nunca saiu da casa de sua mãe, o homem profissional 
que não quer se casar porque ele não quer dividir seus 
bens se acabar em divórcio e o homem que está em seu 
segundo, terceiro ou quarto casamento. Isso não é 
opinião de um pastor radical, é o resultado de uma 
pesquisa sociológica e o pastor Jairo falou que é 
interessante porque é a mesma coisa no Brasil. Aquela 
menina gastou os melhores anos da sua vida, quando 
havia moços disponíveis, provavelmente satisfazendo as 
exigências dos seus pais ou da sociedade ao invés de 
satisfazer as exigências de Deus. Pensem nisso! Quanto 
você investiu na sua filha para ela se tornar engenheira e 
quanto esforço você exerceu na vida da sua filha para ela 
ser uma boa mãe e esposa? Pense nisso!  

Mas mesmo assim, existem promessas poderosas 
na Palavra de Deus para os que não tem filhos. Isaías 65 
diz que a mulher que não tem filhos, o Senhor vai cuidar 
dela de um jeito espiritual que ela vai ter muito mais 
filho do que aquela mulher que tem filho. Vocês 
solteiros que não tem filhos ou vocês casados que não 
podem ter filhos: Invistam suas vidas nas moças que 
estão crescendo em nossa igreja, faça aquela filha dos 
outros sua discípula. A promessa de Deus em Isaías é 
que mesmo que você seja solteiro ou solteira, Deus não 
abandonou você. Estamos vivendo num mundo caído, 
com sequelas do pecado, sendo afastados da árvore da 
vida, passamos por esterilidade, doenças, infertilidade, 
mas Deus na sua grande misericórdia tem dado um jeito 
para que até pessoas não casadas, ainda possam investir 
sua vida para que tenha mais filha do que muitos.  

Uma vez eu preguei essa mensagem e uma 
mulher de 40 anos se aproximou com lágrimas e falou: 
“Eu já fiz a cirurgia, faço o que?” Tem pessoas que são 
de idade avançada e é impossível ter mais filho, não 
podem cumprir com o mandato de Deus, fazer o que? 
Primeira coisa, não critique e ridicularize a mulher que 
tem mais de 2 filhos, para justificar suas decisões. Faça o 
favor de não criticar o pastor quando ele prega sobre o 
divórcio.  

 
 

Conclusão 
Eu juro, diante de Deus, que meu propósito de 

pregar essas coisas, não é para deixar você se sentir 
culpado, criticado ou condenado. Quem conhece meu 
coração sabe. Eu chorei antes de pregar essa mensagem. 
Eu chorei. Nós desviamos de pregar o que a Bíblia fala 
porque não queremos machucar os sentimentos de 
pessoas. Mas, a palavra de Deus não gira em volta dos 
seus sentimentos. A igreja deve girar em volta da 
Palavra de Deus. Uma vez, um pastor falou comigo: 
“Marc, pregando essas coisas a sua igreja nunca vai 
crescer.” E a igreja onde eu era pastor líder dobrou a 
convenção batista dois anos seguidos em número de 
batismos e tinham muitos casais divorciados. Um casal 
veio para nossa igreja, e quando fui visita-los, a primeira 
pergunta do casal foi: “O que você acha sobre o 
divórcio?” Eu falei: “Não vale a pena dizer o que eu 
acho sobre o divórcio, vale a pena saber o que fala a 
Palavra de Deus sobre o divórcio.” A palavra de Deus 
não é como uma borracha, você não pode fazer o que 
quiser com a Palavra de Deus.” Lemos o trecho de 
Marcos sobre o divórcio e falei: “Agora você tem 
escolha. Você pode batalhar pelo resto da sua vida 
contra a Palavra de Deus e contra todos os que falam e 
pregam a Palavra de Deus para se justificar e defender 
ou você pode dizer: “Eu errei, mas Deus me perdoou” e 
nunca mais vou me preocupar com o passado. O que 
você quer?” 

Não podemos distorcer a Palavra de Deus para 
nós nos sentirmos bem, vamos sentir paz com Deus 
através de aceitar o que a Palavra fala, nos arrepender de 
nossos erros e não atrapalhar os outros de seguirem a 
Palavra de Deus. Nós devemos buscar a maturidade 
espiritual pelo bem de nossos filhos, pelo bem de nossos 
netos, pelo bem do corpo de Cristo, pelo bem de nossa 
sociedade e para encher a Terra com a imagem de Deus. 
Oremos 

Querido Pai, confesso Pai que eu me sinto um 
hipócrita porque cada palavra que eu falo eu mesmo 
reconheço que eu tenho desobedecido. Eu não sou 
ninguém para julgar, nem condenar ninguém. Então Pai, 
como um povo no meio de uma geração pervertida, 
perversa, escura, ajude-nos a buscar a maturidade em 
Cristo para que possamos brilhar no meio dessa noite. 
Eu peço Senhor que qualquer pessoa que tenha sido 
magoada por minhas palavras, ofendida, possa me 
perdoar e se eu tiver ofendido o Senhor com minhas 
palavras, eu também peço perdão. Eu oro tudo isso em 
nome de nosso Senhor Jesus, amém.  
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