Como é Sua Caminhada Cristã?
O que implica na minha caminhada cristã?
Com relação ao Brasil, somos considerados uma das maiores nações cristãs
do planeta.
Até a década de 90, éramos a maior nação apostólica católica romana do
mundo.
Atualmente, este índice mudou devido ao crescimento evangélico e outros
segmentos religiosos.
A pergunta que faço é:
O que o Brasil ganhou com isso?
O que é a minha vida cristã?
O que é a sua vida cristã?
Nós temos uma teologia no Brasil baseada na teologia da prosperidade,...na
teologia da libertação,...na teologia da cura,...na teologia do triunfalismo.
E nós não sabemos lidar com a nossa fé e as adversidades que acontecem
no mundo temporal e atemporal.
Jesus não nos enganou.
Ele não disse que todos os nossos problemas estariam resolvidos e teríamos
uma supremacia acima dos problemas sociais, por ter confessado a Ele como
Senhor e Salvador.
Pelo contrário, Ele disse no mundo, eu e você, teríamos aflições.
E Ele não está falando para os ímpios,...Ele fala para seus seguidores.
Então, eu e você, o sofrimento do mundo também nos atinge.
A dificuldade que temos em lidar com essa situação, faz com que
nós,entremos em um conflito existencial e espiritual, e buscamos o misticismo, para
justificar algo que é parte natural de nossa caminhada.
O que implica a caminhada cristã:
Gênesis 5.24 - "Enoque andou com Deus; e não apareceu mais, porquanto
Deus o tomou."
Em termos teológicos, creio que este texto é literal. Não entendo como texto
emblemático ou figurativo.
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Deus arrebatava, assim como, arrebatou Enoque,...assim como Elias, ..e há o
indicativo também de Móises. porque ele não entrou na Terra Prometida.
Mas, voltando ao nosso texto, a ênfase é a decisão de Enoque, em um
momento não diferente do atual. Ele tomou uma decisão de manter um
relacionamento com Deus.
Andar com Deus, implica em um relacionamento com Ele. Há uma função
simbiótica.
Você sabe por que muitas pessoas, que nasceram em um lar
evangélico,...que está na igreja à vários anos,...e não se desenvolvem e não
crescem na fé?
Porque somente tem uma caminhada com a igreja.
Porque somente tem uma caminhada com a religião.
Mas, não tem uma caminhada com Deus.
A única forma que eu tenho de vencer a minha natureza humana, que em
contrapartida gosta das coisas que são contrárias a vontade de Deus, e a única
forma que eu tenho para vencer as deficiências da minha natureza humana ou
resistir as pressões da sociedade é andando com Deus.
Você anda com Deus?
Você pode estar indo na igreja e não andar com Deus.
Você pode ser membro de uma igreja e não andar com Deus.
Você pode fazer parte de um ministério na igreja e não andar com Deus.
Você pode até pregar na igreja e não andar com Deus.
Mas, o que faz a diferença, fora do ambiente da igreja, é o quanto tem uma
caminhada relacional com Deus.
Enoque não poderia fazer parte do mundo, porque ele sabia que não era do
mundo.
Gênesis 17.1 - "Quando Abrão tinha noventa e nove anos, apareceu-lhe o
Senhor e lhe disse: - Eu sou o Deus Todo Poderoso; anda em minha presença e sê
perfeito."
Aos noventa e nove anos Deus estimula à Abrão a ser perfeito.
Qual é a lição/mensagem deste texto?
Quando Deus criou, eu e você, e disse: seja feita alma vivente; Deus nos deu
mais do que a outros animais. Deus nos deu a oportunidade de termos uma relação
com Ele, ou seja, uma relação espiritual.
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Deus está dizendo, que eu e você, podemos ser perfeitos: Anda na minha
presença e sê perfeito.
Este texto não é acréscimo gramatical ou texto figurativo,...é literal. Ás nossas
deficiências, nossos cacoetes e as lacunas que são inerentes a nossa alma,...elas
são preenchidas quando nós mantemos um relacionamento ético espiritual com
Deus. De outra forma, não resolve orar,...não resolve celebrar,...porque, na verdade
estamos fazendo, apenas, coisas solenes.
Em que a caminhada cristã implica?
Salmo 1.1 - "Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho
dos ímpios, nem se detém no caminho dos escarnecedores."
Você leva uma vida de diferentes formas? Conforme o ambiente onde se
encontra?
Você consegue ser você quando está fora da comunidade cristã?
Como você é dentro da área profissional?
Como você é dentro da área estudantil?
Como você é fora da esfera religiosa?
Como você é?
O que você crê?
O que você defende?
O que você lê?
O que você medita?
O que você digere culturalmente?
Quem é você culturalmente?
O que e com que você alimenta a sua alma?
Salmo 128.1 - "Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos
seus caminhos."
Sublimação 1, a vida cristã não é uma vida de êxtase. A vida cristã não é
baseado somente em experiências místicas.
O cristianismo ético comportamental é aquele que quer levar para uma vida
cristã com saúde mental e emocional.

1

Sublimação na Psicologia e Psicanálise. Na psicologia e psicanálise,sublimação foi um termo
introduzido por Sigmund Freud que designa um mecanismo de defesa do "eu", em que determinados
impulsos inconscientes são integrados na personalidade e culminam em atitudes com valor social
positivo.
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Observa-se um crescente número de pessoas com desvios psicológicos
dentro das igrejas. Pessoas que não querem cura, que querem se esconder através
da religiosidade. E quer se esconder através, do maior, instituto social da sociedade
pós-moderna, que é a igreja.
Pessoas com desvios mentais, que mentem indiscriminadamente, ...que
enganam,... que querem levar vantagem em tudo.
Deveríamos entender que as pessoas religiosas, deveriam ser as pessoas
melhores no mundo. Seriam as pessoas mais ajustadas do mundo. Mas, não são,
porque o critério não está dentro da igreja.
Critério é... feliz todo aquele que teme ao Senhor.
Feliz é o homem que coloca Deus em primeiro lugar na sua vida.
Feliz é o homem que tem desejo e vontade de esmiuçar, dentro da realidade
de quem é esse Deus.
Essa é a figura de Jó, porque ele era como a maior parte dos religiosos. Jó
conhecia Deus pelos processos ritualísticos e litúrgicos da comunidade a qual ele
pertencia.
Jó pensava de forma que, ele enganava a si mesmo, que tinha um
relacionamento com Deus.
Maior parte das pessoas vivem religiosidade. E confundem religiosidade com
espiritualidade. Confundem religiosidade com caminhada com Deus.
Caminhar com Deus implica em andar em santidade.
Andar com Deus não é subir o monte.
Andar com Deus não é participar de seminários, congressos e eventos.
Andar em santidade vai além, é uma predisposição mental, uma decisão
racional e consciente. Não é uma decisão mística.
Mas, tudo que se refere à fé é místico, porque a fé se move no sobrenatural.
Mas, não podemos esquecer que Deus não quer ninguém alienado.
Alienação é fazer você não entender, que nós não respondemos, apenas com
as experiências místicas à Deus,... nós respondemos à Deus pelos nossos atos. E
atos são ações pensadas e executadas por uma predisposição mental.
1 Pedro 1.15-16 - "Mas, como é santo aquele que nos chamou, sede vós
também santos em todo o nosso procedimento; porque está escrito: Sereis santos,
porque eu sou santo."
Você sabe o que é viver em santidade?
É fazer uma lista da sua performance, em termos de natureza humana. E
fazer uma lista da sua performance segundo a natureza cristã.
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Segundo a minha natureza humana, conforme Gálatas 5, que dará os
mesmos conceitos da sua natureza espiritual.
Gálatas 5 nos traz um retrato lógico e racional do que é que sou.
Gálatas 5.1-26 :
"Ou a lei ou Cristo
1
Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos
submetais, de novo, a jugo de escravidão.
2
Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos
aproveitará.
3
De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a
guardar toda a lei.
4
De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei; da graça
decaístes.
5
Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé.
6
Porque, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão têm valor algum,
mas a fé que atua pelo amor.
7
Vós corríeis bem; quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade?
8
Esta persuasão não vem daquele que vos chama.
9
Um pouco de fermento leveda toda a massa.
10
Confio de vós, no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento; mas
aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação.
11
Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo
perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz.
12
Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia.
A liberdade é limitada pelo amor
13
Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade; porém não useis da liberdade
para dar ocasião à carne; sede, antes, servos uns dos outros, pelo amor.
14
Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber:
Amarás o teu próximo como a ti mesmo.
15
Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais
mutuamente destruídos.
As obras da carne e o fruto do Espírito
16
Digo, porém: andai no Espírito e jamais satisfareis à concupiscência da carne.
17
Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito, contra a carne, porque são
opostos entre si; para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer.
18
Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei.
19
Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia,
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20

idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões,
facções,
21
invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais
eu vos declaro, como já, outrora, vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os
que tais coisas praticam.
22
Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade,
bondade, fidelidade,
23
mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei.
24
E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e
concupiscências.
25
Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.
26
Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja
uns dos outros.
Atualmente, vivemos a crise de entender claramente, que vivemos a maior
crise ética do cenário desta nação.
E está crise ética, também chegou dentro das igrejas.
Porque, as igrejas não são uma ilha.
Nós evangélicos, somos em torno de 32% da população brasileira, e não
fomos capazes de mudar o cenário da nação. É porque também vivemos a crise
dentro das igrejas.
A crise da integridade.
A crise da lealdade.
A crise do caráter cristão.
Quando nós fomos chamados para sermos sal e luz da terra.
Porque, estamos dentro das igrejas, para viver o êxtase provocado pelo
processo moderno de culto ou mesmo pelas programações de entretenimento, que
as igrejas realizam para manterem seus membros ou congregados.
E a vida de Deus em nós?
Como é a vida de Deus em sua vida?
Como é o seu relacionamento com Deus?
Como é o seu momento à sós com Deus?
Pedro está dizendo: Seja santo como é santo vosso Deus em todo o nosso
procedimento.
Está falando de ética.
Deve haver uma conversão de vida, de valores, de princípios.
Há cristãos que defendem o aborto, a relação homoafetiva dentro das igrejas.
Que defendem, dentro das igrejas, ações e comportamentos, sendo cúmplices e
coniventes em nome de uma modernidade.
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Devemos ser relacionais com todos mas, não permite um convite de alienarse de um processo de santificação.
Precisamos entender que santidade, não começa com pluralidade.
Deus é Deus da individualidade.
É Deus em você.
É Deus com você.
Porque, cada um prestará contas de si mesmo à Deus.
E é por isso que a Bíblia diz, para quem tem filhos: Ensina o caminho que a
criança deve andar, para quando for mais velho não se desviará dEle.
A experiência de santidade é uma decisão que você toma, e ai sim você tem
as disciplinas espirituais (jejum, leitura bíblica,...).
Quando entendemos este conceito, e Pedro está dizendo: Sereis santo
porque eu sou santo.
Veja bem, "sereis santo" = "único". É isto que Deus está dizendo.
Seja "único" como "Eu Sou Único".
Assim como a salvação é individual, a santidade é individual.
Jó pensava se fizesse um processo de santificação, seus filhos e filhas seriam
purificados depois dos banquetes com comes e bebes.
Talvez funcionasse dentro da lei mas, dentro da graça, cada homem e mulher
deve decidir tornar-se santo na presença do Senhor.
Jó 1.4-5 - "Os filhos de Jó iam às casas uns dos outros e davam banquetes,
cada um por sua vez. E as três irmãs eram sempre convidadas para esses comes-ebebes. 5 Quando terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de
madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos, para purificálos. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado,
ofendendo a Deus em pensamento."
Quem disse à você que a igreja vai promover santidade à você?
A igreja pode promover elevo espiritual.
O que é elevo espiritual?
Quando você ouvir um louvor e mexer com suas emoções. Isto não é
santidade. É êxtase espiritual.
Pode ser feita oração que mexa com seu interior. Não é santidade. É êxtase
espiritual.
Pode ser tocado um fundo musical para mexer com suas emoções. Não é
santidade. É manipulação emocional.

Página 7 de 10

Santidade é uma decisão racional e consciente que você tem de ser único
com Deus.
É isto que Deus quer lhe oferecer.
É sua identidade espiritual com Deus.
Hebreus 12.14 - "Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual
ninguém, verá o Senhor."
Mateus 7.21-23 - "21 Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no
reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus.
22
Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor! Porventura, não temos nós
profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome
não fizemos muitos milagres?
23
Então, lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que
praticais a iniqüidade."
Nós não seremos medidos pelas obras. Nós seremos medidos pela nossa
caminhada com Deus.
Você caminha com Deus?
Salmo 96.9 - "Adorar ao Senhor vestidos de trajes santos; tremei diante dele,
todos os habitantes da terra."
O conceito de adorar, está muito interligado com a caminhada com Deus.
Há muitas pessoas que acreditam, que adorar ao Senhor, é um processo de
celebração ou liturgia.
Adorar ao Senhor é reverencia-lo, porque ele é Deus.
Tiago 1.22 - "E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes,
enganando-vos a vós mesmos."
Vivemos atualmente, dentro da igrejas, uma avalanche de modismos que nos
levam a termos as mais diversas alternativas, em termos de comportamento de fé.
Tem o humor gospel.
Tem o exorcismo.
Tem o liberalismo teológico.
O que vai permanecer é a Palavra de Deus, e se não estiver enraizada em
você,...você não subexistirá à essência da relação com Deus.
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E por isso que o texto diz: E sede cumpridores da palavra, e não somente
ouvintes.
É um alerta que Tiago esta fazendo. Da habilidade da natureza humana ter
para ser hipócrita gospel. De viver uma religião social. O que faz com que nós
enganemos a nós mesmos.
Mas, aqui, está uma chamada para a transparência.
Aqui, está uma chamada para sermos integros na essência.
Aqui, está um chamado para sermos autênticos e verdadeiros.
Não precisamos acreditar em demônios para nos enganar.
Não precisamos de Satánas para nos enganar.
Não precisamos de uma hierarquia demoniaca, para justificar a
superfecialidade de fé.
Mas, quando Deus nos escolhe e Ele não desiste de nós, quando não
aprendemos pela liberalidade, nós aprendemos pelo sofrimento.
Muitos ainda tem em mente e atribuem o sofrimento a penalidade divina e não
a causalidade das nossas obras.
E vamos para a igreja e aceitamos à Cristo, e achamos que todo o sofrimento
tem origem satânica. Tem, mas, segundo a teologia cristã, Satánas só causa
sofrimento pessoal na sua vida, se você não estiver literalmente alicerçado na
verdade libertadora na cruz de Cristo.
Porque, em Cristo, todo o sofrimento tem uma justificação.
Em Cristo, todo o sofrimento tem um propósito.
Em Cristo, todo o sofrimento recebe a graça.
Em Cristo, todas as coisas contribuem para o bem, para aqueles que amam e
confiam no Senhor.
Sem Cristo, o sofrimento leva ao desespero.
Sem Cristo, o sofrimento leva ao suícidio.
Sem Cristo, o sofrimento leva ao abandono da fé.
Sem Cristo, procura a causalidade e culpabilidade do sofrimento, eximindo-se
de qualquer responsabilidade.
A Bíblia nos exorta a sermos cumpridores da Palavra, e não apenas ouvintes,
enganando-vos à vós mesmos.
O texto não esta falando de um demônio.
O texto não esta falando de uma atmosfera espiritual.
O texto esta falando de uma falta de fé sincera e verdadeira.
A Palavra de Deus não é para ser lida unicamente, é para ser encarnada.
Meditando na Palavra, dia e noite, para fazer cumprir tudo quanto nela esta
escrito, então farás prosperar o teu caminho. (Josué 1.8)
Você sabe o que significa isso?
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Significa, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. (Salmos
119.105)
Pergunto:
Se a vida e caminhada cristã implica em santidade com Deus, e não vive em
santidade, houve conversão?
Ou aderiu à igreja e a religião?
Mateus 5.4-5 - "Bem aventurados que choram, porque seram consolados.
Bem aventurados os mansos, porque herdarão a terra."
Romanos 4.18-21 - "O qual, em esperança creu contra a esperança, para
que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe foi dito: Assim será a tua
descêndencia; e sem se enfraquecer na fé, considerou o seu próprio corpo
amortecido (pois tinha quase cem anos), o amortecimento do ventre de Sara;
contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi
fortalecido na fé, dando glória à Deus, e estando certíssimo de que o que Deus tinha
prometido, também era poderoso para o fazer."
Talvez você ache que, o maior trabalho de Satánas, seja desviar você da fé.
O trabalho de Satánas é fazer com que você, esteja dentro da igreja, sem fé.
É fazer com que você, esteja dentro da igreja, e perca à esperança em Deus.
É fazer com que você, esteja dentro da igreja, e nenhum milagre aconteça
dentro de você.
Este é o trabalho de Satánas!
Paulo diz: Fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder.
Colossenses 3.12-15 - "Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e
amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão,
longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver
queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. E
sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Cristo,
para a qual fostes chamdos em um corpo, domine em vossos corações; e sede
agradecidos."
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