TITULO: CRISTIANISMO, UMA VERDADE:
TEXTO: 1 Coríntios 15.1-19
INTRODUÇÃO:
*A Igreja precisa cuidar para não se tornar refém do pensamento da sua
época:
Há três perigos que ameaçam o pensamento cristão da nossa época:
1º)O relativismo: Não existe mais uma verdade absoluta.
2º)O materialismo: O valor de uma pessoa é atribuído pelo dinheiro ou
pela fama.
3º)O humanismo: Leva a igualdade humana ao extremo tornando assim
todos os comportamentos aceitáveis ou justificáveis.
Mas não podemos fugir da verdade de Deus. (2 Co. 13.8)
Jesus deixou bem claro que a verdade não mudaria. (Lucas 21.33)
Hoje falar a verdade soa como ofensivo.
Todo conceito absoluto se tornou preconceituoso ou radical.
*Nesse contexto, pregar o Evangelho, como Jesus mandou, é mais do que
nunca, romper com o mundo.
I – QUAIS SÃO AS VERDADES BÁSICAS DO CRISTIANISMO:
a)Criação.
b)Queda.
c)Promessas a Israel.
d)Jesus Cristo e a singularidade de sua pessoa e obra: ( 1 Coríntios 15)
e)Conversão e discipulado (Mt. 16.24)
f)O amor como fruto do Espírito e não uma obra humana. *O amor
natural sempre põe o homem no centro.
g)A Igreja e sua exclusividade na implantação do Reino: (Ef. 5.24-25) A
Igreja é uma realidade indissociável do Evangelho. Para estar no Reino é
preciso ser Igreja. Esta é uma verdade que o Diabo está querendo minar,
mas é uma verdade.
h)Céu e Inferno: Não há outra alternativa.
*Isso é o cristianismo.
Essas verdades são como os arquivos não removíveis do nosso
computador.
II – COMO INTERPRETAR A BÍBLIA:
(Nós temos a Bíblia como regra de fé e prática).
A Bíblia e o Espírito Santo são as únicas duas formas de revelação. Porém
devemos entender que foi o Espírito Santo que inspirou a Bíblia. ( 2 Pe.
1.20)

*O Espírito Santo usa de muitos meios para falar ao nosso coração. Mas
nunca o Espírito Santo irá falar algo contrário à revelação escrita, uma vez
que Ele mesmo a inspirou. (Gálatas 1.6-8)
*Jesus derrotou a Satanás no deserto, com a sentença: “Está escrito”.
Só que o Diabo tentou distorcer a revelação e a apostasia vem como uma
religião disfarçada.
*Se Deus deu uma palavra escrita para pessoas racionais, então é lógico
que a interpretação da Bíblia deve seguir as mesmas regras pelas quais
interpretamos a palavra escrita.
*A Bíblia é como um Código de lei. No direito temos as mesmas regras de
interpretação da Bíblia:
a)O que é a exegese? Procurar compreender o que realmente está escrito.
Exemplo: A questão do batismo. A palavra significa mergulhar e o
simbolismo é claro por causa do significado que carrega. Ver Romanos
6.4.
b)O que é a hermenêutica? Conseguir aplicar de maneira correta a
Palavra antiga ao contexto atual. *Os tempos mudam mas os princípios de
Deus são eternos!
A questão do cabelo da mulher. Quem escreveu tinha em mente não o
cabelo em si, mas o significado disso. Então entendemos que o
mandamento se cumpre realmente na submissão da mulher, contudo, o
contexto também indica em preservar a diferença dos sexos. Essa é a
hermenêutica correta. *Então, numa exegese correta, a mulher deve, sim,
homem e mulher devem se vestir diferentes.
c)A busca de princípios:
Quando não encontramos uma disposição específica, buscamos o princípio.
Exemplo disso é a questão dos transplantes. Qual é o princípio que
usamos? Que Paulo teria dado os próprios olhos; que Jesus deu seu sangue
por nós; que Jesus disse que a maior prova de amor é dar a própria vida.
Assim, vemos o transplante como a possibilidade bíblica, por causa desses
princípios. (Gl. 4.15)
d)Interpretando a Bíblia a partir da Bíblia:
Precisamos ler a Bíblia, ver o que ela diz e assim formar nossa teologia.
Não formular uma tese e depois ir para a Bíblia para encontrar argumento
para as nossas idéias. É assim que se formam as heresias.
Quase todas as heresias tem argumento bíblicos, mas normalmente são
textos isolados, extraídos dos seus contextos.
exemplos:
1º)O Evangelho segundo o espiritismo:
Na Praia encontrei um devocional de Chico Xavier. Uma mensagem para
cada dia e todas elas com um texto bíblico. Só que tudo é aplicado pela
visão da reencarnação. Textos isolados cabem dentro de qualquer teoria,

de qualquer teologia, de qualquer doutrina.
*Não devemos nos
impressionar com as coisas, só por que há citações bíblicas.
2º) A doutrina da prosperidade:
É extraída completamente do Antigo Testamento, num contexto e numa
dispensação completamente diferente.
3º) A religião do bem: (Rm. 11.32, Gl. 3.22)
*Na sua sabedoria, Deus encerrou tudo debaixo da desobediência, por que
Ele sabe, que o bem, depois que o homem conheceu também o mal, na mão
do homem acaba sempre exaltando o homem. A prática do bem, como
religião, coloca o homem no lugar de Deus.
4º) O Sincretismo:
Hoje mistura-se tudo. Uma Igreja está vendendo um martelo ungido, com
base no texto de Jeremias 23.29.
III – ATITUDES QUE AJUDAM A COMPREENDER A PALAVRA:
a) Procurar todo o conselho de Deus: (Atos 20.27). *Procurar tudo o
que a Bíblia diz sobre determinado assunto.
b)Compartilhar com pessoas mais maduras na fé: Jeroboão provocou a
divisão da nação de Israel por que decidiu ouvir os mais jovens.
c)Isenção: Se vou para a Bíblia com idéias já preconcebidas, dificilmente
mudarei minhas posições. As heresias são consistem no seguinte: A
pessoa cria uma teoria e busca textos na Bíblia para apoiá-la. A teologia é
a busca de todo o conselho de Deus para encontrar a verdade.
d)Humildade: Não adianta querer discutir com o óbvio. Há pessoas que
não se rendem. A falta de humildade desencadeia sempre a rebeldia. Então
cuidado! Às vezes, por ser mais cômodo crer do modo como cremos, não
queremos ouvir que a Palavra pode ter outra interpretação.
Independentemente das minhas circunstâncias, se estou fora da Palavra é
melhor admitir e clamar por misericórdia do que torcer a Palavra para
justificar a minha situação. *Precisamos de justificação e não de
justificativas.
f)Dedicação: Salmo 1. Ler e meditar na Bíblia exige tempo, esforço,
renúncia.
e)O amor pela Palavra: Salmo 119.97-105.
CONCLUSÃO:
Isaías 8.20: À lei e ao testemunho.
Entenda que sua conversão a Cristo, implica na sua conversão à verdade.
A verdade é Cristo e é o único caminho para a verdadeira libertação.
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