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   A maior questão que a Igreja enfrenta hoje não é calvinismo versus
arminianismo, contemporâneo versus tradicional, ou a versão King James
versus a nova tradução internacional da Bíblia. A principal questão que a
Igreja enfrenta hoje é se ela pode sobreviver sem a verdade.

Deus estabeleceu a Igreja como a Coluna e Base da verdade, mas a
igreja de hoje adaptou a verdade da Palavra de Deus para manter sua
relevância e amizade com o mundo.
Em 2 Timóteo 4:3-5 , Paulo disse que chegaria o dia em que os
pseudocristãos “não suportarão a sã doutrina, mas desviarão os
ouvidos da verdade e se voltarão para as fábulas”.
Em 2 Tessalonicenses 2:1-4 , Paulo definiu isso como “a apostasia. ” A
rejeição da Palavra de Deus como verdade absoluta e a aceitação da
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mentira de Satanás, e que tal apostasia seria seguida pela revelação do
Anticristo, os sete anos de tribulação e o retorno de Jesus Cristo como o
Rei dos reis e Senhor dos Senhores.

A História da Verdade Bíblica:

A expectativa da verdade – Gênesis 3:15
A Encarnação da Verdade – João 1:1-14
A Proclamação da Verdade – Mateus 28:18-20 , Efésios 2:20
A Preservação da Verdade – 1 Timóteo 4:1 , Judas 1-24
A Revelação da Verdade – Apocalipse 19:11-13

   Embora não esteja dentro de nosso alcance impedir a apostasia, pois
Deus ordenou que ela ocorresse no final da era da igreja, como Judas disse,
é nossa responsabilidade “batalhar pela fé que uma vez foi dada aos
santos”. .”

“Contender” significa defender as doutrinas da fé cristã, protegê-las e
preservá-las por gerações atrás de nós.

   De acordo com a última pesquisa, a Igreja do século 21

está 
encolhendo

 rapidamente.

Em média, em todas as denominações, nove igrejas fecham suas portas
todos os dias e, embora novas igrejas sejam iniciadas, uma média de
3.500 pessoas deixam a igreja todos os dias.
Apenas 47% dos adultos americanos são membros de uma igreja local e
mais de 30% dos adultos não têm preferência religiosa, e esse número
dobrou desde 2007.
No geral, a frequência à igreja diminuiu cerca de 20% desde o susto de
Covid.

Portanto, a maior questão que a igreja enfrenta hoje não é como atrair a
próxima geração para uma denominação moribunda, mas como defender,
proteger e proclamar as doutrinas essenciais do verdadeiro evangelho de
modo a preservá-lo para a próxima geração.

   Judas, um dos quatro meio-irmãos de Jesus, viveu numa época em que o
cristianismo estava sob ataque político do governo romano e
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doutrinariamente de falsos mestres que se infiltraram nas igrejas para anular
a obra de Cristo.

A data para este escrito é 68-70 DC, o que o conecta com a segunda
epístola de Pedro.
Judas é o único livro do Novo Testamento dedicado ao assunto da
apostasia – a deserção deliberada do evangelho; aquele conjunto de
verdades que foi ensinado por Jesus Cristo, transmitido aos apóstolos e
depois ensinado aos líderes da Igreja.
Judas desafiou os líderes da Igreja a exercerem um sério discernimento
em relação àqueles a quem eles permitiam ensinar a doutrina bíblica, pois
a salvação eterna da próxima geração estava em jogo.

   Dos versículos 4-16, Judas lista 18 características de um apóstata. Ele os
dividiu em três grandes categorias:

1. “Homens ímpios” – ímpios em seu caráter – Vs. 4

Esses homens desertaram de Deus de forma deliberada e desafiadora,
com o propósito de se opor ao plano de redenção de Deus, corrompendo
a verdade da Palavra de Deus.
Em Mateus 7 , Jesus disse que eles “se vestem com pele de
ovelha”, mas são “lobos devoradores”, prontos para devorar os
espiritualmente fracos com seus desejos tortuosos.
“O caminho de Caim” – rebelião aberta em relação a dar.
“O erro de Balaão” – amor ao dinheiro mais do que amor a Deus.
“O caminho de Corá” – rejeitou os líderes designados por Deus.

2. “Convertendo a graça de Deus em lascívia” – ímpios em sua conduta
– Vs. 4

Lascívia – significa “devassidão” ou “sujeira” – um estilo de vida lascivo
que abandonou todos os limites – um estado de superação do sentimento
de vergonha.
Eles “contaminam a carne” – eles pegam aquilo que Deus designou
como um reflexo de Sua imagem e o pervertem para glorificar a si
mesmos ou pervertê-lo para suas concupiscências.

https://biblia.com/bible/nkjv/Isa%2068-70
https://biblia.com/bible/nkjv/Matt%207


Eles “desprezam o domínio” – eles desafiam qualquer tipo de restrição
ou restrição ao seu comportamento ilícito – eles se referem a isso como
“julgamento”.
Eles “falam mal das dignidades” – até zombando de Satanás.
Judas lembrou a seus leitores que Deus destruiu Sodoma e Gomorra por
causa de seu desejo por “carne estranha”, ou seja, homossexualidade.
Judas referiu-se a esses homens como “ nuvens sem água, árvores do
final do outono sem frutos, duas vezes mortas, arrancadas pelas
raízes; ondas furiosas do mar, espumando sua própria
vergonha; estrelas errantes para quem está reservado o negrume
das trevas para sempre.”

3. “ Negar o Senhor Deus, e nosso Senhor, Jesus Cristo ” – ímpios em
seu credo – Vs. 4

Judas deixa claro que embora essas pessoas estejam “envolvidas” na
Igreja, elas não são “verdadeiros crentes”, pois “negaram o Senhor Deus
e não têm o Espírito!”
Quando uma pessoa ouve a verdade, abraça essa verdade e depois a
rejeita, ela torna essa verdade impotente para salvá-la.
Eles pensam que estão livres da Lei de Deus e podem viver de acordo
com suas próprias regras, quando, na verdade, estão cativos das leis de
Satanás e destinados à destruição eterna quando Jesus voltar.

   A Bíblia diz que a apostasia aumentará e se espalhará pouco antes do fim
da era da Igreja. ( Mateus 24:11 , 2 Pedro 3:3-4 , 1 Timóteo 4:1-2 , 2
Tessalonicenses 2:3 )

A apostasia é a base da Igreja pós-moderna de hoje, pois eles estão
“fazendo a igreja crescer” por meio de uma religião muito sedutora
baseada na graça barata e na crença fácil.
Embora nossa época não seja a primeira a ver tal mudança cultural,
nossa era é a PRIMEIRA a ver a negação da Palavra de Deus como o
padrão absoluto da verdadeira fé salvadora.
A apostasia é a raiz do pecado por trás dos recentes ataques satânicos
contra:
A santidade do casamento – os apóstatas não querem limites para seu
comportamento lascivo.
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A segurança da família – os apóstatas querem destruir o canal da
verdade para a próxima geração.
A seriedade de nossa fé – os apóstatas não acreditam que um Deus
amoroso permitirá que alguém sofra.
A soberania de Deus – os apóstatas negam que Deus muitas vezes
emprega o que nos parece “mal” para realizar o que Ele determinou ser
“santo” e “para o nosso bem”.

   Como a igreja pode “batalhar” pela fé hoje? Onde devemos concentrar
nossas energias e nossos recursos?

Em vez de lutar contra a crescente apostasia, os crentes devem “batalhar
pela verdade” apegando-se à fé que nos foi transmitida.
Se a verdade absoluta da Palavra de Deus deve ser comunicada à
próxima geração, os pais devem assumir o papel dado por Deus como os
capacitadores espirituais de seus filhos. ( Salmo 78 )
Se nossos filhos devem aprender a permanecer firmes em sua fé em meio
à apostasia, os pais devem plantar suas raízes espirituais profundamente
nas verdades eternas da Palavra de Deus e depois revelar o fruto de suas
convicções na vida de seus filhos.
Não importa o que os homens dizem sobre a Palavra de Deus, pois uma
palavra de Deus é mais poderosa do que todas as palavras dos homens
combinadas em uma.
Portanto, ao enfrentarmos esses dias cruciais à frente, devemos perceber
que a maneira como vivemos nossas vidas hoje definirá o padrão de
como nossos filhos viverão amanhã.
Não importa o que os outros possam dizer, líderes governamentais,
professores e falsos pregadores; vamos assegurar a nossos filhos que a
Palavra de Deus é a verdade absoluta sem mistura de erro, pois é nossa
única arma contra a apostasia de nossos dias.
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