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Meus amigos, acordem! Vocês estão sendo enganados
Foi dito a vocês: “Satisfaçam seus instintos e vocês serão 
felizes!”
A  Palavra  de  Deus  diz:  “Bem-aventurados  os  limpos  de 
coração, porque eles verão a Deus” (Mateus 5.8). “Aos que 
se  dão  à  prostituição,  e  aos  adúlteros,  Deus  os  julgará” 
(Hebreus 13.4).
Foi dito a vocês: “Ouçam música em alto volume e vocês se  
sentirão bem!”
A  Palavra  de  Deus  diz:  “Voltando  e  descansando  sereis 
salvos; no sossego e na confiança estaria a vossa salvação...” 
(Isaías  30.15).  “  E  a  paz  de  Deus,  para  a  qual  fostes 
chamados  em  um  corpo,  domine  em  vossos  corações...” 
(Colossenses  3.15).  “A  Palavra  de  Cristo  habite  em  vós 
abundantemente,  em  toda  a  sabedoria,  ensinando-vos  e 
admoestando-vos  uns  aos  outros,  com  salmos,  e  hinos,  e 
cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso 
coração” (Colossenses 3.16).
Foi dito a vocês: “Desliguem seu raciocínio, relaxem e não 
sejam  críticos!  Pensem  positivamente  e  expandam  sua 
consciência através da meditação, das drogas e de técnicas  
psíquicas”.
A Palavra de Deus diz: “Portanto, sede sóbrios e vigiai em 
oração” (1 Pedro 4.7). “Sede sóbrios; vigiai; porque o diabo, 
vosso adversário,  anda em derredor,  bramando como leão, 



buscando a quem possa tragar; ao qual resisti firmes na fé,...” 
(1 Pedro 5.8-9).
Foi dito a vocês: “Pratiquem o ocultismo – magia, bruxaria  
– e vocês obterão conhecimentos sobrenaturais e poderes  
especiais”.
A Palavra de Deus diz: “Entre ti  não se achará quem faça 
passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, 
nem  prognosticador,  nem  agoureiro,  nem  feiticeiro;  nem 
encantador,  nem quem consulte  a um espírito adivinhador, 
nem mágico, nem quem consulte os mortos; pois todo aquele 
que faz tal  coisa é abominação ao Senhor” (Deuteronômio 
18.10-12).  “Ficarão  de  fora  [da  'grande  cidade,  a  santa 
Jerusalém,  que  de  Deus  descia  do  céu']  os  cães  e  os 
feiticeiros,  e  os  que  se  prostituem,  e  os  homicidas,  e  os 
idólatras,  e  qualquer  que  que  ama  e  comete  a  mentira” 
(Apocalipse 22.15). “A sua parte será no lago que arde com 
fogo e enxofre” (Apocalipse 21.8).
“Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a 
Deus” (Mateus 5.8)
Foi  dito  a  vocês:  “Procurem quem faz  grandes  sinais  e  
prodígios, quem tem grandiosas visões e revelações, para  
que vocês tenham experiências especiais”.
A  Palavra  de  Deus  diz:  “Amados,  não  creiais  a  todo  o 
espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já 
muitos falsos profetas se têm levantado no mundo" (1 João 
4.1). “Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão 
tão  grandes  sinais  e  prodígios  que,  se  possível  fora, 
enganariam até os próprios escolhidos” (Mateus 24.24).
Foi dito a vocês: “Unam-se, pois todas as religiões adoram 
o mesmo Deus”.



A Palavra de Deus diz: “Eu sou o Senhor, teu Deus... Não 
terás  outros  deuses  diante  de  mim”  (Êxodo  20.2-3,  o 
Primeiro  Mandamento).  “Não  aprendais  o  caminho  dos 
gentios...  Porque  os  costumes  dos  povos  são  vaidade” 
(Jeremias  10.2-3).  “São  como  a  palmeira,  obra  torneada, 
porém não podem falar;...” (Jeremias 10.5).
Jesus Cristo, o Filho de Deus, diz: “Eu sou o caminho, e a 
verdade,  e  a  vida;  ninguém vem ao  Pai,  senão  por  mim” 
(João 14.6).
Foi dito a vocês: “Todo ser humano é filho de Deus, pois  
em cada um habita o espírito divino”.
A Palavra de Deus diz: “Mas, a todos quantos o receberam (a 
Jesus  Cristo),  deu-lhes  o  poder  de  serem  feitos  filhos  de 
Deus,  a  saber,  aos  que  crêem  no  seu  nome;  os  quais... 
nasceram... de Deus” (João 1.12-13). “e, sendo ele [Cristo] 
consumado, veio a ser a Causa da eterna salvação para todos 
os que lhe obedecem” (Hebreus 5.9).
Foi dito a vocês: “Não falem de pecado, apenas de falhas,  
deslizes, lapsos! O bem e o mal têm a mesma origem”.
A Palavra de Deus diz: “o pecado é a vergonha das nações” 
(Provérbios 14.34). “Ai dos que ao mal chamam bem e ao 
bem, mal; que fazem das trevas luz e da luz, trevas; e fazem 
do amargo doce e do doce amargo!” (Isaías 5.20).
“Eu sou o Senhor, teu Deus... Não terás outros deuses diante 
de mim” (Êxodo 20.2-3)
Foi  dito  a  vocês:  “Ouçam o  seu  interior.  Se  meditarem 
bastante, encontrarão a verdade dentro de si mesmos”.
A Palavra  de  Deus  diz:  “Porque  do  coração  procedem os 
maus  pensamentos,  mortes,  adultérios,  prostituição,  furtos, 
falsos  testemunhos,  blasfêmias.  São  estas  as  coisas  que 



contaminam o homem” (Mateus 15.19-20).  “Porque eu sei 
que  em  mim,  isto  é,  na  minha  carne,  não  habita  bem 
algum...” (Romanos 7.18).
Foi dito a vocês: “Aceitem as crenças e o modo de ser de  
todos. Sejam tolerantes com as diferentes culturas e estilos  
de vida”.
A Palavra de Deus diz: “Rogamo-vos, também, irmãos, que 
admoesteis  desordeiros”  (1  Ts  5.14).  “Não  sabeis  que  os 
injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis: nem 
os  devassos,  nem  os  idólatras,  nem  os  adúlteros,  nem  os 
efeminados,  nem  os  sodomitas,  nem  os  ladrões,  nem  os 
avarentos,  nem  os  bêbados,  nem  os  maldizentes,  nem  os 
roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm 
sido; mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, 
mas  haveis  sido  justificados  em  nome  do  Senhor  Jesus 
Cristo, e pelo Espírito do nosso Deus” (1 Coríntios 6.9-11).
Por isso:
• Resistam aos maus exemplos em revistas, no rádio, na TV e 
na internet, que falam de “amor” mas praticam imoralidades 
e querem arrastá-los para a destruição.
• Mantenham-se firmes tendo por modelo ao Filho de Deus, 
Jesus Cristo, que é puro e santo. Ele mostrou, através da Sua 
vida e do Seu ensino, como age o verdadeiro amor!
• Resistam à mistura religiosa antibíblica e ao ecumenismo.
•  Mantenham-se  firmes  nas  quatro  exclusividades  das 
Sagradas  Escrituras:  somente  a  Bíblia,  somente  Cristo, 
somente pela graça, somente pela fé.
• Resistam à busca antibíblica por sinais e milagres.



• Mantenham-se firmes no maior milagre: as chagas de Jesus 
Cristo, que entregou na cruz Sua vida pela nossa redenção e 
ressuscitou milagrosamente dentre os mortos ao terceiro dia.
• Resistam ao domínio de uma cultura de “entretenimento” – 
que, infelizmente, se espalha cada vez mais no meio cristão. 
Essa tendência transforma até a cruz de Cristo em objeto de 
distração e blasfema contra a santidade de Deus.
Mantenham-se firmes tendo por modelo ao Filho de Deus, 
Jesus Cristo, que é puro e santo. Ele mostrou, através da Sua 
vida e do Seu ensino, como age o verdadeiro amor!
•  Mantenham-se  firmes  no  Deus  triuno,  que  é  ao  mesmo 
tempo santo e justo, amoroso e misericordioso.
•  Resistam à confusão mística  e  às  afirmações de que em 
todos habita uma “centelha divina”.
•  Mantenham-se  firmes  na  consciência  da  completa 
corrupção e perdição do coração humano,  que depende da 
redenção exclusivamente pela graça.
•  Resistam  à  “cultura  musical”  que  imagina  poder  atrair 
pessoas à fé cristã através de elementos pagãos (por exemplo, 
ritmos  alucinantes  e  que  levam  ao  êxtase,  repetições  de 
palavras como mantras ou melodias extremamente lentas que 
estimulam o transe).
• Mantenham-se firmes ouvindo hinos espirituais agradáveis, 
procedentes de corações tranqüilos e brandos.
•  Resistam  às  tendências  desta  época,  atrás  das  quais  se 
esconde o espírito do inimigo.
• Mantenham-se firmes no Espírito de Deus que os separará 
deste mundo passageiro e os guiará a toda verdade.



“Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os 
que o invocam em verdade” (Salmo 145.18). 
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Jesus Cristo, O Imaculado, sem pecado, tornou ser o próprio 
pecado  para  todo  o  pecador  que  se  arrependa  dos  seus 
pecados  e  crê  pela  fé  nEle.  Para  estes  Jesus  morreu,  foi 
sepultado, ressurgiu dos mortos no terceiro dia e foi aceito 
pelo Pai no céu (1 Co. 15.1-5).
Seja salvo por Ele! Arrependei-vos e creia pela fé nEle! Já!
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