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 Batalhando fervorosamente pela fé
“A batalha pela verdade” # 3

Judas 1:20-23
Wayne J. Edwards, Pastor

      Se os cristãos de hoje devem preservar as doutrinas essenciais da
fé cristã dos hereges e ter um evangelho suficiente para transmitir à
próxima geração, todo crente nascido de novo em Jesus Cristo deve
abandonar sua fantasia egocêntrica de encontrar satisfação nas
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coisas. deste mundo, e unir-se a todos os crentes na batalha pela
verdade.

No entanto, enquanto Satanás certamente usa humanos para
realizar sua agenda, como o apóstolo Paulo disse em Efésios 6:10-
20 , “Não lutamos com carne e sangue”, mas sim com os poderes
do mal por trás deles.
Portanto, como Paulo disse em 2 Coríntios 10:4ss , “As armas da
nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para
destruir fortalezas, destruindo sofismas e toda altivez que se
levante contra o conhecimento de Deus, trazendo todo
pensamento à cativeiro à obediência de Cristo”.
Cada geração de cristãos tem o dever de comunicar o evangelho à
próxima geração de maneira que possam entender. Sob todos os
aspectos, a geração de cristãos de hoje perdeu o contato com as
gerações que vieram depois de nós e estão se afastando da
verdadeira fé.
Você se vê como um soldado nesta batalha pela verdade?
Você está disposto a morrer para si mesmo, tomar sua cruz
diariamente e seguir a Cristo, independentemente do que isso possa
custar a você?
Você já entregou sua vida ao Senhorio de Cristo?
A prioridade da sua vida é buscar o Reino de Deus e a Sua justiça?
Sua comunhão diária com Deus e sua adoração semanal a Deus
são os momentos mais importantes em sua agenda?
Você se vê como uma testemunha do poder de Deus para
transformar um pecador em um santo para que tudo o que você diga
e faça traga glória e honra a Jesus?

“O cristianismo de hoje não está transformando as pessoas; ela está
sendo transformada pelo povo. Não está elevando o nível moral da

sociedade, está refletindo o nível moral da sociedade e se congratulando
por a sociedade ter aceitado nossa rendição.”

AW Tozer
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   A batalha da verdade se trava ao nosso redor, especialmente nas
igrejas.

Satanás está trabalhando por meio de falsos mestres que pregam
uma teologia herética, um falso evangelho e a doutrina dos
demônios.
Eles usam o poder de seu engano para produzir falsos milagres e
falsas visões para desviar os crentes imaturos da verdade e abraçar
as mentiras.
Em Judas 8-15 , o apóstolo traçou o perfil dos falsos
mestres; apóstatas que professavam fé em Jesus Cristo, mas sem
uma transformação de suas mentes ( Romanos 12:1-2 ), não houve
regeneração de seu espírito e, portanto, suas vidas nunca foram
mudadas.
Eles disseram que foram salvos, mas Judas disse que eles
permaneceram lascivos, licenciosos, lascivos, sem lei,
insubordinados e rebeldes com aqueles que tinham autoridade sobre
eles; impuros, gananciosos, materialistas, egocêntricos,
desavergonhados, orgulhosos e sensuais em seu caráter e vazios do
Espírito Santo.

   Até certo ponto, falsos mestres se infiltraram em todas as
denominações cristãs, igrejas, escolas, faculdades, seminários e meios
de comunicação.

No entanto, o poder de Deus e Satanás não são opostos iguais.
Deus é onipotente, onipresente e onisciente, mas Satanás não
é nada. Portanto, se estamos em Cristo, e Cristo está em nós, então,
como diz 1 João 4:4 , “ Maior é Aquele que está em [nós] do que
aquele que está no mundo”.

   Portanto, disse Judas, se quisermos vencer a batalha pela verdade,
devemos:

Lembre -se de que o Senhor nos disse que esses dias estavam
chegando, assim como Paulo, Pedro e João. Jude disse que esses

https://biblia.com/bible/nkjv/Jude%208-15
https://biblia.com/bible/nkjv/Rom%2012.1-2
https://biblia.com/bible/nkjv/1%20John%204.4


dias chegaram.
Permaneça fiel à nossa própria confissão de fé:

Edificando-nos em nossa santíssima fé – estudo bíblico
Orando no Espírito Santo.
Mantendo-nos no amor de Deus.
Esperando ansiosamente pela misericórdia do Senhor Jesus
Cristo para a vida eterna – para viver na expectativa de Seu
retorno iminente.

Estenda a mão para aqueles que foram capturados pelo inimigo ou
que estão prestes a ser.
Judas identificou três tipos de pessoas a quem devemos alcançar:

Versículo 22 – aqueles que estão duvidando –

Eles ouviram o verdadeiro evangelho e creram no
verdadeiro evangelho.
Eles foram expostos ao falso evangelho e agora estão
confusos – até mesmo duvidando do verdadeiro
evangelho.
1 Tessalonicenses 5:14 – “Exortamo-vos, irmãos e
irmãs, a admoestar os indisciplinados, mas a
encorajar os tímidos, a ajudar os fracos, a ser
pacientes com todos.”

Versículo 23 – aqueles que compraram a mentira –

“Tirando-os do fogo.”
Embora não possamos salvar ninguém, podemos ser
parceiros de Deus nesse processo.
Tiago 5:19-20 – “Se algum de vocês se desviar da
verdade, e alguém o converter, saiba que aquele
que converte um pecador do erro do seu caminho
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salvará da morte uma alma e perdoará uma
multidão de pecados .”
Nós os confrontamos com a verdade bíblica que se
opõe às mentiras específicas que Satanás usou para
enganá-los.

Versículo 23 – aqueles que estão sob o engano de
Satanás –

“ De alguns, compadece-te com temor, odiando até
a vestimenta contaminada pela carne.”
A falsa doutrina e a maldade produzida por ela
mancham as almas dos homens.
Romanos 16:17-18 – “Observai os que causam
dissensões e escândalos, contrário à doutrina que
aprendestes, e evitai-os, porque esses tais não
servem a nosso Senhor Jesus Cristo.”
Enquanto devemos alcançá-los, devemos ser
cuidadosos e orar para não sermos enganados por
eles.

   Existem mais de 4.000 religiões reconhecidas no mundo.

Os seis principais são: Cristianismo, Islamismo, Hinduísmo,
Budismo, Sikhismo e Judaísmo, sendo o Cristianismo a única
religião baseada na Pessoa e na Obra de Jesus Cristo.
No entanto, dentro do Cristianismo, alguns grupos estabeleceram
um falso evangelho ou uma falsa interpretação do verdadeiro
evangelho.
Embora afirmem acreditar em Jesus, esses grupos que negam Sua
divindade são chamados de “seitas”: os mórmons, as testemunhas
de Jeová e, até certo ponto, os católicos romanos.
Existem também grupos dentro do Cristianismo que distorceram as
Escrituras para formar sua versão do evangelho:
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Evangelho da Prosperidade – Movimento Palavra/Fé – não
basta a salvação eterna – querem também as bênçãos
temporais.
Evangelho do Sofrimento – quanto mais você sofre nesta
vida, maior a sua recompensa no céu.
Evangelho da Pobreza – quanto menos riquezas você tiver
nesta vida, maiores serão suas riquezas no céu.
Deus é o Evangelho “Somente Amor” – Deus é tão
amoroso que nos aceita como somos e não exige que
mudemos nossas vidas.
O Evangelho da Graça Permissiva – não há necessidade de
convicção, confissão, arrependimento, etc., pois Deus já nos
perdoou.
O Evangelho da Justiça Social – a pregação da cruz é
substituída pelo chamado para ajudar os pobres e
necessitados.
O Evangelho da Espiritualidade da Nova Era – a
experiência de alguém com Deus é igual à verdade da
Palavra de Deus.
Meu Evangelho de Preferência Sexual – permitindo que as
pessoas se tornem membros da igreja independentemente de
seu estilo de vida.
O Evangelho do Diálogo Inter-religioso – fazer amizade
com pessoas de outras religiões para construir uma unidade
de fé.
O Evangelho Terapêutico – Jesus nos ajuda a alcançar todo
o nosso potencial.
O Evangelho Formalista – Jesus me ajuda a manter as
regras da religião.
O Evangelho dos Moralistas – Jesus morreu para nos dar
uma segunda chance de nos tornarmos pessoas melhores.
O Social Club Gospel – Salvação tem tudo a ver com
relacionamentos.


