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"versos mal traÇados pela religiÃo” 
Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos vorazes, que não perdoarão ao rebanho; E 
que de entre vós mesmos se levantarão homens que “falarão coisas perversas”, para atraírem os discípulos após si. ATOS. 20: 
29. 30. Esta importante informação do apostolo Paulo a igreja de Éfeso, irá delinear o perfil do estudo que iremos apresentar
neste dia. Trata-se de homens que não perdoariam ao rebanho, e comunicariam um falso evangelho que traria condenação,
às igrejas fundadas pelo apostolo.

Nos dias atuais encontramos novamene homens maus e perversos, que 
estão com as mesmas praticas, só que hoje eles utilizam a biblia, para 
escravizar a igreja do senhor, vamos dar alguns exemplos:

“Porque se pecarmos voluntariamente depois de haver recebido o 
conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados”, 
“senão, uma horrenda expectação de juízo...”. HEBREUS. 10: 26, 27.

Se o apostolo cita nesta mesma carta em HEBREUS. 9: 26, que o pecado 
foi exterminado da terra, como ele no capitulo seguinte, nos fala de 
pecado, estaria o mesmo se contradizendo? De forma alguma!
Isso ocorre a um crente que uma vez iluminado pela verdade do 
evangelho, sabendo que cometeu um “erro”, já não lhe resta mais 
sacrifícios, para pagar por este erro. Não adianta pedir perdão a Deus, 
teu joelho, teu jejum não tem valor algum, o que te resta agora é o 
“juízo” é a atuação da Lei Espiritual: “Plantei, colherei”!

Não vos enganeis: Deus não pode ser burlado; pois tudo o que o 
homem semear, isso também colherá. Gálatas. 6: 7.

A expectativa é: “Quando receberei a colheita por causa desse erro 
cometido?”

Um assunto que aos olhos carnais, aparenta perca de salvação, é 
paresentado por Paulo em sua carta aos Gálatas, vejamos o texto.

“De Cristo vos desligastes, os que buscam justificação pela lei; da graça 
haveis caído”. GÁLATAS 5: 4.

Um crente do novo pacto, conhecedor da graça de Deus, e de seus 
benefícios, jamais pode olhar para traz. Por maior que sejam as 
circunstâncias desta vida, em nenhum momento devemos buscar 
respaldo no velho pacto. A matemática é simples, se pendermos para a 
lei, automaticamente estamos nos desligando da graça de Deus. 
Quando Paulo cita; De Cristo vos desligastes ele está se referindo do 
sacrifício perfeito da cruz. Na cruz, fomos justificados, limpos, 
abençoados, enriquecidos, fomos feitos mais que vencedores, portanto 
devemos seguir valorizando este sacrifício.

Há uma citação popular que se encaixa perfeitamente a este estudo; 
Texto sem contexto vira pretexto. 

E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. 
Colossenses. 2: 4 Não se deixe levar pelas aparentes interpretações, 
com aparência de sabedoria, conheça o evangelho da verdade e trace 
bem este conhecimento. Você é um abençoado! 
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RECORDANDO O TEXTO COMPLETE O VERSÍCULO:

Porque eu sei isto que, ____________________________________, entrarão no meio de vós 
________________________, que não perdoarão ao rebanho; E que de entre vós mesmos 
______________________________ que falarão ________________________, para atraírem os discípulos 
__________________________. ATOS. 20: 29. 30. 
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