amaldiçoado.” Hoje, encontramos em algumas áreas do assim chamado cristianismo pessoas que ouvem a voz de pseudo-anjos dando mensagens, mas
essas bem diferentes do que a Palavra de Deus é. Há apenas um evangelho, e
o evangelho é Jesus Cristo. Ele é o começo e Ele é o fim. Ele é tudo; Ele é
todas as coisas.
A SUTILEZA DO INIMIGO
O apóstolo Paulo escreveu uma carta muito forte aos gálatas dizendo
que o evangelho que lhes havia pregado não era de homens, mas foi por meio
da revelação de Jesus Cristo. Ele até mesmo mencionou quão sutil o inimigo é,
pois mesmo Pedro, quando veio para Antioquia, se extraviou. Pedro comia com
os irmãos e irmãs que eram gentios; mas, quando alguns irmãos da parte de
Tiago chegaram, Pedro ficou temeroso e se separou dos gentios. Os judeus
também fizeram o mesmo, e até mesmo Barnabé sofreu influência daquela
situação. Paulo, então, apesar de ser mais novo, resistiu em público a Pedro,
face a face, e disse: “Você fez algo errado.” E graças a Deus por Pedro, porque
aceitou a palavra de um irmão mais jovem. Se lermos 2 Pedro 3:15,16, veremos que ali Pedro afirma: “Nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a
sabedoria que lhe foi dada (...) certas coisas difíceis de entender”.
Após cerca de dez anos, vemos que toda a situação na Galácia havia
mudado. Não sabemos o resultado que causou essa carta. Esperamos que
tenha lhes servido para abrir os olhos, a fim de que realmente tenham visto a
sutileza do inimigo e tenham sido libertados e retornado a Jesus Cristo.

Livio Indicado Para a Leitura do Mês
A VIDA DA IGREJA, O CORPO DE CRISTO
Antes da criação do mundo, o propósito eterno de Deus, concernente ao Seu amado Filho, foi fazê-lO herdeiro de todas as coisas.
Com este propósito, Ele criou todas as coisas em Seu Filho, por
Seu Filho, e para Seu Filho.
A decisão do Pai é dar a Seu amado Filho alguém que Lhe é semelhante, uma companheira para toda vida, Sua contraparte, Sua
plenitude, para manifestar Sua glória. Essa é a Igreja, que é o Seu
corpo, por meio do qual o nosso Senhor Jesus continua a fazer e a
ensinar. Ele é a própria vida da Igreja.
Este livro pode ser adiquirido através do site: www.tesouroaberto.com.br/
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“Todos os membros são um só corpo, assim é Cristo”

CRENTES QUE RETORNARAM À LEI
Stephen Kaung

As igrejas da Galácia eram o primeiro amor do apóstolo Paulo porque
eram seu primeiro trabalho, e normalmente nosso primeiro labor se tornará
nosso primeiro amor. Ele amava aquelas pessoas, mas após dez anos, em 57
d.C. aproximadamente, Paulo escreveu às igrejas da Galácia uma carta angustiada, de tristeza. Qual o motivo para isso? As igrejas da Galácia tiveram um
início maravilhoso, e o relacionamento delas com o apóstolo Paulo era muito
precioso, porque na carta ele menciona que, quando pela primeira vez esteve
no meio deles, estava em fraqueza. Ele havia tido malária, doença acompanhada de febre; algumas vezes a pessoa treme e a visão é afetada. Eles o
amavam tanto que, se possível, estavam dispostos a tirar os olhos e dá-los ao
apóstolo Paulo. Havia um tremendo relacionamento de amor entre Paulo e as
igrejas da Galácia.
Dez anos mais tarde, Paulo teve de escrever-lhes uma carta tal como
aquela, porque durante esse tempo alguns judaizantes penetraram no meio
deles persuadindo-os com afirmações assim: “Vocês creem no Senhor Jesus,
mas, se querem se tornar perfeitos, terão de guardar a lei, terão de ser circuncidados, guardar os dias e as festividades, e essas coisas irão aperfeiçoar vocês.” Aqueles irmãos e irmãs, na ignorância e provavelmente no desejo de se
tornarem espirituais rapidamente (todos nós queremos nos tornar espirituais
depressa), ouviram esses conselhos. Após certo número de anos caminhando
com o Senhor, acharam que seu progresso no Senhor estava muito lento, e
queriam se tornar perfeitos. Inesperadamente, algumas pessoas vieram e disseram: “Há uma maneira para ser perfeito. Vocês não poderão ser perfeitos
apenas crendo no Senhor Jesus. Se quiserem ser perfeitos, terão de guardar
os mandamentos e se circuncidarem; assim, instantaneamente se tornarão
perfeitos.” Claro, esse é um apelo à carne. A carne sempre quer fazer alguma
coisa. Se alguém nos disser que a carne não pode fazer nada, isso é bastante

desagradável. Nossa carne sempre gosta de fazer alguma coisa, completar
alguma coisa para que possamos nos vangloriar. Quando vamos ao Senhor
Jesus, não há nada para nos glorificar porque não há qualquer justiça própria.
Temos de ir a nosso Senhor como pecadores e aceitar inteiramente Sua graça.
Não há nada que possamos fazer. Temos de depender completamente da
graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é bastante humilhante, e essa é a
razão porque muitas pessoas orgulhosas nunca vêm ao Senhor.
Lembro-me da história de Charles Finney, que era advogado. Enquanto estudava a lei, observou que a lei se referia à Bíblia. Pegou a Bíblia
como referência e começou a lê-la. Num dado momento, o Espírito de Deus o
convenceu de fato. Então, começou a ler a Bíblia mais intensamente, e não
mais como referência. Mas, sempre que via alguém entrar em seu escritório,
escondia a Bíblia. Um dia, quando estava indo para o escritório, o peso de sua
alma estava tão forte sobre ele que, em vez de ir ao escritório, foi para a floresta. Entrou bem para o interior da floresta porque não queria que ninguém o
visse. Entrou num lugar onde havia umas árvores caídas, ali se ajoelhou e
orou. Antes, porém, de fazer aquilo, fez uma espécie de voto: “Ou eu morro ou
me torno salvo. De outra forma não saio mais daqui.” Assim ele começou a
orar. Pensava que poderia orar, mas sempre que ouvia algum som na floresta,
levantava-se e olhava ao redor. Não queria que ninguém o visse ajoelhado
orando. Isso aconteceu algumas vezes. Ele ficou muito triste de ter feito aquele
voto. Não havia condições de orar mais e nada havia acontecido. O que, então,
deveria ele fazer? Naquele momento, o Espírito Santo o convenceu de seu
orgulho: “Você é um pecador buscando perdão, e mesmo assim está temeroso
de que as pessoas possam vê-lo ajoelhado suplicando por perdão. Que homem orgulhoso você é!” Ele se arrependeu de seu orgulho e se tornou salvo 
maravilhosamente salvo.
Naturalmente somos bastante orgulhosos; queremos fazer alguma
coisa. Não é verdade? Como Paulo disse na carta aos gálatas: “Havendo começado pelo Espírito quereis agora ser aperfeiçoados pela carne.” Eles creram
no Senhor Jesus, receberam a Sua graça, mas rapidamente começaram a
mudar para o campo da lei. Começaram a voltar para a carne. Começaram a
tentar fazer alguma coisa para se tornarem perfeitos. Creio que cada um de
nós já fez isso ou está ainda agindo assim. Pode ser que você diga: “Para ser
justificado, temos de depender do Senhor, mas, para sermos santos, temos de
depender de nós mesmos.” Daí tentamos nos tornar santos. Tentamos ser
ótimos cristãos, vencer o pecado, agradar ao Senhor - tentamos fazer todas
essas coisas. O coração está correto, mas quão sutil é o inimigo que, de algu-

ma forma, fará com que inconscientemente nos movamos para longe de Cristo
e ao mesmo tempo para nós mesmos, para longe da graça e para a lei, para
longe do Espírito Santo e para a carne.
Aqueles crentes na Galácia estavam engodados pelos judaizantes.
Estavam voltando para a lei a fim de, assim, terem alguma coisa do que se
vangloriar na carne. Eles não estavam vendo a sutileza do inimigo. Mas graças
a Deus por Paulo. Ele viu a sutileza do inimigo e que aquilo não era algo sem
importância, uma vez que pervertia toda a verdade do evangelho de Jesus
Cristo.
O EVANGELHO DA GRAÇA
Qual é o evangelho de Jesus Cristo? O evangelho de Jesus Cristo é
o evangelho da graça. O evangelho de Jesus Cristo é o evangelho da fé. O
evangelho de Jesus Cristo é o evangelho do Espírito Santo. Em outras palavras, o eu, a carne, está crucificado na cruz. Não há bem algum na carne. Não
podemos depender da carne de forma alguma. Se tentarmos fazer alguma
coisa por nós mesmos sem o Espírito Santo, estaremos sendo seduzidos a nos
afastar de Cristo.
Paulo viu a sutileza do inimigo. Quando ele ouviu essas coisas, sentiu-se ferido por elas tão profundamente que escreveu uma carta aos gálatas.
Normalmente, devido a sua visão, Paulo deveria ditar, outro escrever e, ao
final, ele escreveria seu nome. Mas a carta aos gálatas ele mesmo a escreveu.
“Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho” (6:11). Ele
disse “letras grandes”, porque ele as havia escrito. Ele estava muito perturbado
e tremendamente angustiado. Ele amava muito aquelas pessoas e as queria
livrar do inimigo; portanto usou palavras fortes. Ele disse: ''Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo, para
outro evangelho.” “Há apenas um evangelho - o evangelho de Jesus Cristo.
Jesus Cristo é tudo. Do início ao fim, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é o
princípio e Ele é a perfeição. Todas as coisas estão em Cristo Jesus. Não podemos achar qualquer coisa fora do Senhor Jesus. Isso é o que a Igreja é, isso
é o que o cristão é, isso é o que o evangelho é. Qualquer coisa que esteja fora
de Cristo nos conduz para longe de Cristo - a lei, as obras, a carne. Isso é outro evangelho, não outro do mesmo tipo.”
A palavra outro que Paulo usou é outro de diferente tipo. Ele disse:
“Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho
que vá além do que temos pregado, seja anátema.” Como essas palavras são
fortes! Paulo disse: “Se eu for novamente até vós e pregar outro evangelho,
misturando a lei com a graça, deverei ser amaldiçoado. Mesmo um anjo será

