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Batalhar fervorosamente pela fé
“A batalha pela verdade”

Judas 1-25
Wayne J. Edwards, pastor

 A apostasia sempre foi um problema para o povo de Deus.

No Antigo Testamento, os israelitas estavam constantemente
abandonando sua aliança com Deus, abandonando seus locais de
adoração e matando os profetas enviados por Deus para avisá-los de sua
apostasia.
No Novo Testamento, Jesus disse que o surgimento de falsos profetas
significaria a proximidade de Seu retorno.
Em cada epístola que Paulo escreveu às igrejas, ele incluiu uma
advertência sobre os falsos mestres que levariam as pessoas para longe
do verdadeiro evangelho.
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Em seu treinamento de Timóteo e Tito para serem pastores, Paulo disse
que sua primeira prioridade era proteger a igreja daqueles que
ensinassem qualquer doutrina diferente daquela que havia sido dada a ele
por Jesus Cristo.
Judas termina os escritos apostólicos com a mesma exortação para os
crentes: “Batalhai com fervor pela fé que uma vez por todas foi dada
aos santos. Pois certos homens se infiltraram sem serem notados,
os quais transformam a graça de nosso Deus em luxúria e negam o
único Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo”. Judas 1:3-4

 História dos Sete estágios da Era da Igreja:

Éfeso: Igreja Apostólica (AD 33-100)
Esmirna: Era da Perseguição (100–312 d.C.)
Pérgamo: Era da União Igreja-Estado (312–590 DC)
Tiatira: A Idade Média (AD 590-1517)
Sardes: Reforma Protestante (AD 1517-1750)
Filadélfia: Crescimento da Igreja/Missões (AD 1750–hoje)
Laodicéia: Era da “Alta Crítica” (AD 1900–Tribulação)

A era da igreja começou no Dia de Pentecostes e tem crescido por
2.000 anos. No entanto, enquanto milhões podem ter se juntado à
religião do Cristianismo, apenas uma pequena porcentagem realmente
recebeu Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor e faz parte de Sua
Igreja.
A era da igreja terminará com o arrebatamento dos crentes de Filadélfia,
e os que forem deixados para trás estarão na igreja de Laodicéia, que
Jesus disse que vomitaria de Sua boca na tribulação.

Então, como Jesus, Paulo, Pedro e Judas escreveram, aqueles na
verdadeira igreja devem estar constantemente cientes dos falsos
profetas; lobos vestidos em pele de cordeiro, cujo único objetivo é levar os
crentes espiritualmente imaturos para longe da verdade e abraçar a
mentira do diabo.
De acordo com aqueles que estudam a história da igreja, é aqui que
estamos no cronograma profético de Deus, e quando vemos as igrejas do
tipo Filadélfia diminuindo e as igrejas do tipo Laodicéia crescendo,
sabemos que estamos chegando ao fim da era da igreja.
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“O discernimento não é saber a diferença entre o certo e o errado, mas sim a
diferença entre o certo e o quase certo!”

Charles Haddon Spurgeon
 

1. Falsos Mestres são Enganadores – 2 Coríntios 11:13 – “Porque os
tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em
apóstolos de Cristo.”

A característica fundamental de um falso mestre é sua natureza
enganosa.
Eles escondem suas verdadeiras intenções fingindo ser servos genuínos
de Cristo, dispostos a fazer tudo o que puderem para ajudar o corpo da
igreja.
Uma vez que eles ganharam a confiança das pessoas, eles não apenas
enganam aqueles dentro da igreja, levando-os para longe do verdadeiro
evangelho, mas também usam seu charme cativante e carisma tortuoso
para levar aqueles de fora da igreja a acreditar em seu falso evangelho,
prometendo-lhes saúde, riqueza e prosperidade se seguirem sua fórmula
de fé e viverem de acordo com seus princípios de vida.

2. Falsos Mestres são Gananciosos – 2 Pedro 2:1-3 – “Mas também
surgiram falsos profetas entre o povo… você com palavras falsas.”

Esses homens não são ladrões e assaltantes que invadem a igreja e
roubam os dízimos e ofertas.
O método deles é explorar as pessoas usando seus falsos ensinamentos
e promessas vazias para manipulá-los e dar-lhes dinheiro para sustentar
seu ministério, que só vai para seus bolsos.
Talvez o maior escândalo do século passado tenha sido o de Jim e
Tammy Faye Bakker, que roubaram dinheiro suficiente de pessoas
espiritualmente imaturas para construir o maior império evangélico que o
mundo já conheceu.
Em janeiro de 1987, Jim Bakker ficou diante de seus apoiadores para
iniciar seu último, mas maior projeto, “The Crystal Palace Ministry Center”,
completo com um auditório de 30.000 lugares e um estúdio de televisão
de 5.000 lugares, ao custo de mais de 100 milhões de dólares. Se tivesse
sido construída, teria sido a maior igreja do mundo.
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No entanto, em poucos dias, o adultério de Jim Bakker foi exposto e ele e
Tammy Faye foram presos sob a acusação de má administração
financeira.
Quando o Dr. Jerry Falwell assumiu os ministérios da PTL, ele os chamou
de “Um dos maiores ministérios de milagres do século – nada
parecido havia sido realizado nos 2.000 anos de história da Igreja”.
Quando o Dr. Falwell descobriu o engano, ele disse que os Bakkers
transformaram o PTL em uma “sarna e câncer na face do cristianismo,
um desastre sem paralelo nos últimos 2.000 anos”.
O que é pior, os Bakkers enganarem milhares de pessoas ou
milhares de pessoas serem tão fracas espiritualmente que seriam
enganadas por duas pessoas?

3. Os falsos mestres têm mentalidade mundana – 1 João 4:5 – “Eles
são do mundo, falam do mundo, e o mundo os ouve.”

Falsos mestres e falsos profetas são precursores do Anticristo.
Suas mentes estão tão “travadas” na “ concupiscência da carne, na
concupiscência dos olhos e na soberba da vida” que não podem falar
com os outros sobre os pecados da carne, para não perderem o apoio
financeiro daqueles que estão envolvidos. nesses mesmos pecados.
Os envolvidos no movimento “Palavra da Fé” não estão ouvindo o
verdadeiro evangelho porque seus líderes não pregam o verdadeiro
evangelho.
No entanto, esses falsos mestres não teriam sucesso se não fossem
apoiados por aqueles que, por causa de sua ganância, invejam as coisas
terrenas ostentadas pelos falsos mestres.
Perguntaram a Joel Osteen se ele acreditava que aqueles envolvidos em
outras religiões seriam salvos. Osteen disse: “ Não sei se eles estão
errados – sei que amam a Deus e vejo a sinceridade de sua fé, mas
acho que Deus julgará o coração de uma pessoa”.
Perguntaram a Osteen se ele usava a palavra “pecadores”. Osteen
disse: “ Não sei – a maioria das pessoas sabe que o que está fazendo
é pecado, então queremos dizer a elas como podem mudar”.
Assim, todas as fés levam ao céu, e o pecado não está mais aquém da
glória de Deus, mas sim, aquém da nossa melhor vida agora.
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Mais de 50.000 pessoas se reúnem para ouvi-lo pregar, e sua transmissão
está disponível em mais de 100 países. Ele é apoiado por aqueles que
não têm discernimento espiritual para saber que estão seguindo um falso
mestre que usou seu ministério para se tornar um dos homens mais ricos
da América, com um patrimônio líquido de mais de 50 milhões de dólares.

4. Os falsos mestres não são verdadeiramente salvos – 1 João 2:19 –
 “Saíram de nosso meio, mas não eram dos nossos; porque, se
estivessem conosco, teriam permanecido conosco. Mas eles saíram
para que ficasse claro que eles não são de nós.”

A apostasia é irreversível:
Hebreus 6:4-6 – “É impossível para aqueles que uma vez foram
iluminados, e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes
do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes da
era vindoura , se eles caírem, para renová-los novamente para o
arrependimento.
Hebreus 10:26-27 – “Porque, se pecarmos voluntariamente, depois de
termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício
pelos pecados, mas uma certa expectação terrível de juízo.”
2 Pedro 2:20-21 , “Se, depois de terem escapado das corrupções do
mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles
são novamente enredados nelas e vencidos, o último fim é pior para
eles do que o começo. ”

5. Falsos mestres rejeitam a sã doutrina – 2 Timóteo 4:3 – “Está
chegando o tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina,
mas, tendo comichão nos ouvidos, acumularão para si mestres
segundo as suas próprias paixões.”

Em 2 Tessalonicenses 2:3 , Paulo disse que o principal sinal que indica
nossa proximidade do fim desta era é uma rejeição mundial da verdade da
Palavra de Deus e uma rejeição total de Jesus Cristo como Salvador
enviado por Deus.
Como cristãos, devemos lutar pela verdade lembrando-nos dela e
permanecendo leais a ela nós mesmos, alcançando aqueles que foram
enganados e descansando na soberania absoluta de Deus.

https://biblia.com/bible/nkjv/1%20John%202.19
https://biblia.com/bible/nkjv/Heb%206.4-6
https://biblia.com/bible/nkjv/Heb%2010.26-27
https://biblia.com/bible/nkjv/2%20Pet%202.20-21
https://biblia.com/bible/nkjv/2%20Tim%204.3
https://biblia.com/bible/nkjv/2%20Thess%202.3

