O Temor de Paulo
O temor de Paulo quanto ao evangelho é o mesmo que o de outros apóstolos. Paulo, como
qualquer outro missionário, sábia das dificuldades de iniciar uma Igreja. Não estamos falando de
"seitas" mas de igrejas. Paulo sofria muito para iniciar seus trabalhos evangelísticos. Em alguns
lugares ele foi apedrejado - Listra, em outros foi preso - Filipos, e em Corinto ele chegou a ser levado
ao tribunal, apenas porque pregava o evangelho. Depois de tantas lutas, não é de estranhar que ele
recomende as igrejas por onde ele passou que tivesse cuidado com "os cães" Fp 3:1-2;
I.

Uma zelosa orientação: Fp 3:1-2; "Guaidai-vos dos cães"
A. Paulo não se referia aos lulus e duques atuais;
B. Isaías nos revela quem são os cães; Is 56:10-11;
C. Eram os falsos pregadores que se infiltravam nas igrejas desviando o rebanho da verdadeira
fé; Fp 3:18-19;

II.

O Temor de Paulo para com as igrejas é mencionado:
A. Primeiro no seu discurso aos Efésios em Atos 20:29-30;
B. Depois mais detalhadamente em 2 Co 11:3-4;

III.

Olhemos melhor a orientação de Paulo em 2 Co 11:3-4;
A. Ele não se envergonha de revelar que tem um temor;
B. O desejo dele era que a igreja na volta de Cristo estivesse pura! V.2;
1. Pureza de doutrina;
2. Pureza de comportamente dos seus membros;
B. Ele baseava seu temor no acontecimento do Édem;
1. A serpente entrou como amiga;
2. De princípio ela não diz que é uma herege ou está contra Deus;
3. O que ela fe foi trabalhar o "intelecto" ou a mente de Eva;
4. Após fazer Eva cair, ela não age sobre Adão, mas a própria Eva, corrompida, ensina o
mau caminho para o marido;
5. Leiamos o trecho: "Sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos"
6. Foi o que a serpente fez: Corrompeu o sentido de Eva; "infeccionou a sua fé";
C. "E se apartem da simplicidade que há em Cristo"
1. Note o sistema religioso católico:
- Adoram a diversos deuses;
- Trocam as duas ordenanças por uma série de sacramentos;
- Mudaram a forma original de batismo;
- Mudaram o sistema de salvação;
- Mudaram a idéia do pós-moprte inventando o purgatório;
2. Note o sistema pentecostal
- Mudaram o ensino sobre salvação pela graça;
- Inventaram uma segunda benção;
- Pessoas estão sempre perdendo ou ganhando a sua Salvação;
3. Coisa mais difícil que existe é ensinar a simplicidade que há em Cristo para membros
de seitas: Os Testemunhas de Jeová; Os adventistas; Pentecostalismo; maomatanismo;

IV.

Paulo temia que os pregadores falsos fossem recebidos de "boa mente";
A. Alguns crentes estão como os atenienses querem novidades; At 17:21;
B. A pregação de outro Jesus:
1. O Jesus dos testemunhas de Jeová não é o mesmo que o da Bíblia;
2. A capacidade salvadora de Jesus para os católicos está rebaixada em pedir a ajuda de
santos e a Maria, então ele não é suficiente como a Bíblia ensina;
3. O mesmo se dá com os adventistas;
4. O que Jesus que Paulo pregou não é o ensinado por estas igrejas;
C. O recebimento de outro espírito que não recebestes:
1. Hoje o espírito santo é ensinado de uma forma que nunca então foi ensinado;
2. Há separação em ser salvo e receber a benção do Espírito Santo;
3. A Bíblia ensina que o recebimento do Espírito acontece no momento que o indivíduo
recebe Jesus: Atos 19:2; Ef 1:13;
4. A Bíblia ensina que Jesus batizaria com o Espírito Santo sua Igreja; Muitas igrejas hoje
ensinam o batismo do Espírito Santo;
D. O recebimento de outro evangelho que não abraçastes:
1. Não existe dois evangelhos como também não existe dois Jesus;
2. O evangelho é um só; Ela fala de Cristo: mostra Cristo; revela-o ao homem;
3. Evangelho é as boas novas de Deus aos homens pecadores;
4. Mas as igrejas tem mudado isso: Hoje temos:
- a Teologia da Prosperidade;
5. Ela não fala de Cristo. Fala de como ser feliz aqui na terra. O evangelho verdadeiro fala
de como ser feliz ao lado de Cristo aqui na terra e lá no céu;
6. Vejamos Gl 1:6-10;
7. Quem queremos agradar. Cristo ou os homens? Devemos definir isso ao para pregar;
8. Pedro disse que o outro evangelho é "um negócio" 2 Pé 2:1-3;

V. Para não ser infeccionada com estes erros é só a igreja estar alerta: Ser bereano: Atos 17:11;

