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Escrevi este artigo devido à crescente apostasia que tenho visto e experimentado 
nestes últimos dias que antecedem o retorno do Senhor Jesus. Já vi uma 
quantidade suficiente de pastores que são maus mordomos e servos inúteis de 
Deus. Este artigo é uma advertência e um encorajamento a todos os que se 
chamam cristãos. Imprima e distribua livremente para as pessoas que possam se 
beneficiar com estas observações.  

Deixe-me dizer logo de início que não creio que todas as igrejas sejam corruptas e 
que os cristãos devam viver enfurnados em suas casas. Acredito que devemos nos 
reunir regularmente com os outros cristãos, participando de um uma igreja 
fundamentada na Bíblia e que reverencie a Deus. O fato é que as igrejas 
fundamentadas na Bíblia e onde há reverência ao nome de Deus estão se tornando 
cada vez mais raras nestes últimos dias. Muitos 'pastores' esqueceram-se de Deus 
e da sã doutrina e levam suas igrejas às falsas doutrinas e a uma grande 
contemporização. Conseqüentemente, está ficando cada vez mais difícil para uma 
família encontrar uma igreja que reverencie a Deus, onde todos possam 
amadurecer e crescer em Cristo.  

A Bíblia diz claramente que haverá uma grande apostasia nos últimos dias. Não 
haverá um grande reavivamento, como alguns lobos estão anunciando, mas, ao 
contrário, apostasia, a rejeição e o afastamento da sã doutrina bíblica. Eis o que diz 
a Bíblia: 

"Ninguém de maneira alguma vos engane; porque não será assim sem que antes 
venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição." [2 
Tessalonicenses 2:3] 

O verso referido diz que chegará um tempo nos últimos dias quando os 
fundamentos da doutrina cristã serão contemporizados e derribados pela aceitação 
do erro e da heresia. Os homens esquecerão o ensino bíblico sadio. Bem, estamos 
atualmente vivendo nesses dias! Estamos vivendo em dias de uma terrível 
apostasia da sã doutrina bíblica e dos valores de Deus. Adivinhe quem está 
liderando essa tendência para a apostasia. São os pastores que contemporizaram 
na fé e que realmente não estão nem aí. Eles rejeitaram a sã doutrina e estão 
desejosos de agradar e de alcançar a aprovação dos homens. Não são como os 
bereanos, que diligentemente examinaram as Escrituras e que procuraram agradar 
a Deus.  

Infelizmente, pastores maus, que contemporizam na doutrina, estão na liderança 
de muitas igrejas. Esses 'pastores' procuram agradar aos homens e nem querem 
saber se estão caminhando em obediência a Deus e à firmeza de sua palavra, a 
Bíblia. Participando como membros dessas igrejas, estão todos os tipos de pessoas 
que rejeitam a sã doutrina bíblica. A Bíblia adverte: 

"Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina; mas, tendo comichão nos 
ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências; e 
desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas." [2 Timóteo 4:3-4] 



Estamos atualmente vivendo nesses dias quando os homens rejeitarão a são 
doutrina. Não somente muitos que chamam a si mesmos de 'cristãos' rejeitam a sã 
doutrina, mas também muitos que se atrevem chamar a si mesmos de 'pastor'. 
Esses maus pastores causam grandes danos à igreja e já feriram muitas pessoas do 
povo de Deus. Os pastores têm poder; podem levar o povo mais para perto de 
Deus e torná-lo mais forte, ou podem fazer o contrário. Aqui está um versículo que 
ilustra esse fato: 

"E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração; mas vós a 
tendes convertido em covil de ladrões." [Mateus 21:13] 

Esse verso tem um significado real nestes dias, à luz da crescente tendência à 
apostasia. Deus não quer que seu templo seja um covil de ladrões; quer que seja 
um lugar santo, ao qual as pessoas possam vir e humildemente adorar a Deus. 
Entretanto, os líderes religiosos o transformaram em outra coisa. O versículo diz, 
"vós a tendes convertido" referindo-se ao fato que os líderes religiosos permitiram 
que o templo deixasse de ser uma casa de oração para se tornar um covil de 
ladrões. Deus também atribui a responsabilidade por essa mudança aos líderes 
religiosos, que deveriam ter mais discernimento.  

Esse verso tem uma aplicação muito importante para hoje! Poucos pastores 
encaram seu trabalho com seriedade. A maioria está preocupada em buscar os 
louvores dos homens, jactando-se dos 'grandes números' obtidos no último 
domingo, e outros estão enriquecendo e vivendo como 'filhos do Rei'.  

Vejamos algumas das coisas que alguns homens que chamam a si mesmos de 
'pastor' estão fazendo nestes últimos dias de grande apostasia: 

Alguns Pastores a Evitar 

- Promotores de concertos de música Rock na igreja e serviços 
'contemporâneos'. Para eles, o único modo de alcançar os jovens é dar-lhes o 
que querem. Afinal, o objetivo é fazê-los entrar pelas portas da igreja e, depois 
disso, talvez alguma 'mágica' aconteça. Pode ser que entre uma canção de música 
Rock e outra alguns jovens 'aceitem' a Jesus como Salvador. No entanto, o objetivo 
primordial é fazer com que venham à igreja. Assim, essa 'variedade' moderna de 
pastores está iniciando serviços/concertos de rock contemporâneo para atrair a 
juventude. Obviamente, a pregação da Bíblia não é mais considerada suficiente. Se 
o bom e fora de moda ensino bíblico expositivo não funciona mais, então vamos 
usar a música Rock. Além disso, é menos trabalhoso contratar uma banda de Rock 
do que passar várias horas preparando um bom estudo bíblico! Estou sugerindo que 
esses pastores sejam preguiçosos? Sim, estou! Estão longe de Deus, não têm fé na 
Palavra de Deus e não têm discernimento algum. Raciocinam tolamente que a 
mocidade não quer a Bíblia (como também o pessoal mais velho)... o que querem é 
a música Rock. Portanto, vamos lhes dar o que desejam e, pelo menos assim, virão 
à igreja! Esses pastores são inúteis e serão julgados com severidade por Deus!  

- Em seguida, temos os pastores ecumênicos. Eles raciocinam que a unidade e o 
amor sejam as coisas mais importantes na caminhada cristã. Assim, preocupam-se 
em quebrar as 'barreiras' e em 'dialogar' com as outras fés. Suas igrejas participam 
ativamente de movimentos como Promise Keepers, e querem aproximar-se da 
Igreja Católica Romana e de outros grupos religiosos que são 'cristãos' apenas no 
nome. Os Promise Keepers estão muito próximos de se unirem ao catolicismo e ao 
mormonismo e de chamar os membros dessas igrejas de 'irmãos' salvos. Em vez 
de levar as almas perdidas para fora dos erros do catolicismo, o objetivo dos 
Promise Keepers é a união, sem consideração pela sã doutrina. Muitas igrejas e 



'pastores' aderiram a esse movimento ecumênico. Esses pastores pensam que é 
ótimo ver 30 ou 40 mil homens 'cristãos' de todas as fés reunidos nos encontros 
dos Promise Keepers. Se eles são católicos ou mórmons, não importa; afinal, todos 
cremos no mesmo Jesus... é o que raciocinam. Esses 'pastores' ignoram as 
advertências sobre as falsas doutrinas e só pensam em união. Não querem saber 
que o catolicismo seja um sistema baseado em sacramentos e em boas obras em 
que as pessoas ganham o direito de ir ao céu aqui na terra (após pagarem seus 
pecados no purgatório). Ignoram todas as advertências e acham que aqueles que 
são contrários, têm mentalidade estreita, gostam de julgar os outros e não têm 
amor. O único problema é que estão se unindo com homens perdidos que estão 
ligados à instituições religiosas que são cristãs apenas no nome. Esses homens 
deveriam estar testemunhando para aquelas almas perdidas em vez de ter um 
encontro ecumênico de oração. No entanto, eles nem querem saber o que Deus 
pensa. Não querem saber que são maus mordomos diante de Deus e estão 
contemporizando grandemente na fé. Preferem ter o louvor dos homens do que o 
louvor de Deus por serem bons mordomos. Deixe-me dizer algo que deve ser 
lembrado: Não pode haver unidade fora da sã doutrina. A unidade fora da doutrina 
é perigosa e enganosa.  

- Pastores que emitem vozes de animais e que se baseiam na experiência. 
Esses homens baseiam-se mais nas experiências do que na Bíblia. Como não são 
bereanos e não estão firmados na Palavra de Deus, estão totalmente abertos à 
enganação demoníaca. Para esses pastores, as 'experiências' têm maior peso que 
as Escrituras. Seguem os mestres da prosperidade que ensinam a 'nomear e 
reivindicar'. A experiência é a força propulsora porque não acreditam que o Espírito 
Santo permitirá que Satanás os engane. Se têm uma experiência, imediatamente 
dizem que é de Deus, e não fazem nada para discernir. Portanto, quando as 
pessoas desmaiam na igreja, ou riem descontroladamente, ou latem como 
cachorros, ou rugem como leões, esses pastores acham que todas essas 
manifestações são de Deus. Não examinam a Bíblia para ver o que ela diz e, na 
verdade, não estão mesmo interessados naquilo que diz! Na verdade, esses 
pastores ficam bravos quando alguém se atreve a adverti-los sobre todas as 
'maravilhosas' experiências que ocorrem em sua congregação (como os risos 
convulsivos, os latidos, rugidos, etc.) A Bíblia só é boa quando não contradiz suas 
experiências e 'visões' do Senhor. Essas experiências são consideradas de 
autoridade igual ou superior à da Bíblia. Ser uma pessoa baseada em experiências 
é estar aberto à enganação. A Bíblia é a âncora da alma... não nossas experiências 
do dia a dia. Nossas experiências vêm e vão mas a Palavra de Deus é uma base 
sólida.  

- Pastores réprobos. É a pior variedade possível; esses homens estão na parte 
inferior do amontoado de estrume. Entregam-se ao mal e à falsa doutrina. 
Envolvem-se em relacionamentos com as mulheres da igreja e ensinam ou pregam 
falsas doutrinas. Os pastores réprobos também rejeitam a sã doutrina. Muitos não 
crêem na doutrina da Trindade, na salvação pela fé e sem a necessidade de obras, 
na inspiração das Escrituras, no nascimento virginal de Jesus Cristo, e em outros 
fundamentos da fé cristã. Também não vêem nada de errado com os sodomitas e 
alguns na verdade até oficiam casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Esses 
pastores dão muita importância aos direitos humanos e às coisas mundanas, mas 
são muito levianos com a Bíblia.  

- Pastores que pregam sobre prosperidade. Alguns desses 'pastores' ensinam 
que Deus quer que todos os seus filhos sejam ricos e que uma pessoa somente 
adoece por falta de fé. São mundanos e extremamente interessados nos prazeres 
terreais. Observe-os enquanto falam e conte o número de anéis que têm nos dedos 
ao pedirem ofertas e dízimos para seus ministérios. Muitos têm um salário 
altíssimo. Por favor, não me entenda mal. Não há nada de errado em um pastor 



receber um salário adequado. No entanto, quando o pastor torna-se milionário e 
vive em uma grande mansão com as ofertas recebidas do seu 'rebanho', então é 
realmente um lobo mercenário interessado apenas em ganhar muito dinheiro.  

- Finalmente, temos as rebeldes mulheres pastoras, que decidiram desobeder a 
Deus, sem temor algum. Qualquer igreja que tenha uma mulher como pastora deve 
ser rejeitada. Todas as mulheres pastoras ignoram ou rejeitam estes versos da 
Bíblia: 

"A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a 
mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. 
Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a 
mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz 
filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação." [1 Timóteo 
2:11-15] 

As mulheres desobedientes não pensam nada da usurpação da autoridade sobre o 
homem. As pessoas que participam dessas igrejas estão encorajando as mulheres 
pastoras a continuarem em sua rebelião. 

Procurando uma Igreja Para a Família 

Acabamos de ver vários exemplos de 'pastores' que 
devem ser evitados. Com todos os lobos que estão 
por aí, torna-se realmente um problema encontrar 
uma boa igreja para a família.  

O que acontece quando uma família temente a Deus 
quer encontrar uma boa igreja que pregue a Bíblia? 
Essa família quer uma boa e sólida igreja que ensine 
a Bíblia, onde possa ser abençoada e amadurecer em 
Cristo. A igreja deve oferecer coisas boas para todos 
na família. Isso significa uma boa programação para 
as crianças, e pregação da Bíblia para os 
adolescentes e para os adultos. Detesto dizer isto, 
mas esse tipo de igreja e de pastor está se tornando 
cada vez mais raro!  

O que a família fará com todos esses maus pastores que existem por aí? Será se 
todos os pastores são maus? É claro que não. No entanto, a família precisará 
procurar muito até encontrar uma boa igreja que esteja firmada na Palavra de 
Deus. As boas igrejas baseadas na Bíblia estão se tornando raras nestes últimos 
dias. Eu diria que há uma grande fome na terra; fome da Palavra de Deus!  

"Eis que vêm dias, diz o Senhor DEUS, em que enviarei fome sobre a terra; não 
fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do SENHOR." [Amós 
8:11] 

Bem, a fome está aqui e podemos agradecer aos pastores maus, mundanos e 
contemporizadores pela parte que fizerem para cumprir esse versículo! Em vez de 
ensinar e pregar a Palavra de Deus, os maus pastores utilizam a música Rock, o 
ecumenismo e outros erros para encher suas igrejas.  

Assim, se você ou sua família estiverem procurando uma boa igreja firmada na 
Bíblia, meu conselho é fazer uma boa pesquisa. Não aceite um pastor que seja 



liberal, que não tenha o temor de Deus, que na realidade não ama a Deus, nem a 
Bíblia, nem a sã doutrina. Ainda existem bons pastores e boas igrejas, mas você 
precisará procurar e usar seu discernimento até encontrar.  

Responsabilidade Diante de Deus 

Os pastores e líderes de igreja atuais têm uma tremenda responsabilidade e 
precisarão prestar contas de como pastorearam a igreja que estava sob seu 
encargo. Se o pastor permite que a palhaçada e a malignidade entrem na igreja, 
isso afetará o povo que Deus redimiu com seu próprio sangue de uma forma 
negativa, causando mundanismo, carnalidade, e o afastamento das pessoas. Um 
exemplo é a cena do Rock religioso. O triste fato é que essa música demoníaca 
nunca teria entrado nas igrejas se os pastores e líderes tivessem obedecido a Deus 
e fechado a porta para esse mal. No entanto, os pastores liberais que buscam 
agradar aos homens em vez de buscar o louvor de Deus, acham aceitável abrir as 
portas para todo o tipo de lixo, desde que esse 'lixo' tenha apelo popular. Bem, a 
música Rock certamente tem apelo popular. É errada diante de Deus, mas é muito 
popular nestes últimos dias. Os pastores transigentes colocaram suas Bíblias de 
lado e a substituiram por sermões aguados e por serviços contemporâneos com 
música Rock. Eles serão julgados e devem ser evitados pelo povo de Deus, que 
busca crescer em Cristo e agradar a Deus com seu estilo de vida!  

Por outro lado, se um pastor manter o mal longe e concentrar-se em edificar o 
povo com a Palavra de Deus, a igreja crescerá e amadurecerá em Cristo e será uma 
bênção para Deus e para a sociedade. Não é a melhor coisa que um pastor pode 
fazer?  

Pastores, 'dêem ouvidos' ao que está sendo dito. Este artigo não é algo que possa 
ser encarado com superficialidade ou com desdém. Encarem seu trabalho com 
grande temor e tremor, pois são muito responsáveis diante de Deus!  

"Olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu 
bispos, para apascentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio 
sangue. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós 
lobos cruéis, que não pouparão o rebanho; e que de entre vós mesmos se 
levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após 
si." [Atos 20:28-30] 

O senhor pastor está ciente da sua responsabilidade diante de Deus para 
supervisionar a igreja de Deus? Ou é um dos lobos que defraudam e fazem o povo 
de Deus contemporizar e se desviar? Esses versos são uma advertência aos cristãos 
que pastores perversos aparecerão e ferirão o povo de Deus. Os cristãos precisam 
saber que Deus advertiu seu povo para estar alerta com relação aos maus 
pastores.  

O pastor não deveria ter objetivos mais elevados? Por exemplo, agradar a Deus e 
ser um bom mordomo em seu trabalho? Não é um objetivo melhor? No dia do 
julgamento, não será melhor para esse pastor se ele fez o melhor que pôde para 
ser um bom mordomo diante de Deus e procurou encorajar, edificar, proteger do 
mal, e alimentar com a Palavra de Deus a congregação que estava sob seu 
encargo? Não será melhor se Cristo lhe disser: "Muito bem, servo bom e fiel!". Não 
é um bom objetivo para um pastor ouvir essas palavras? Para mim, parece que é! 
Se é assim, por que então temos tantos pastores orgulhosos, transigentes, que 
rejeitam a sã doutrina, que não aceitam a repreensão, e que procuram agradar aos 
homens?  



Advertências aos Pastores 

Os versos seguintes são uma advertência aos pastores e líderes que não encaram 
seu trabalho com a devida seriedade e que não estão comprometidos com o 
fortalecimento e a proteção da igreja de Deus: 

"Os seus sacerdotes violentam a minha lei, e profanam as minhas coisas santas; 
não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro; e 
de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles." 
[Ezequiel 22:26] 

Maus pastores não são novidade para Deus! A Bíblia descreve esse tipo de líder 
'religioso' em muitas passagens. Um pastor que procura agradar aos homens não 
faz diferença entre o santo e o profano. Rapaz, essa descrição certamente se 
encaixa direitinho em muitos pastores hoje! De um lado esses pastores liberais 
pregam sobre santidade e de outro permitem que a mocidade da igreja seja 
'abençoada' com um concerto de Rock. Esses pastores liberais falam sobre assuntos 
neutros e caminham com pés de gato sobre a palavra de Deus. O objetivo deles é 
não ofender ninguém; evitam pregar sobre o sangue de Jesus, a existência do 
Inferno, o amor e a ira de Deus. Além disso, seria terrível se o resultado fosse uma 
redução nas ofertas e no número de pessoas que vêm à igreja. 

No entanto, Deus atribuiu um encargo aos pastores e eles têm uma grande 
responsabilidade, que POUCOS encaram com a devida seriedade. A Bíblia continua: 

"Contudo serão ministros no meu santuário, nos ofícios das portas da casa, e 
servirão à casa; eles matarão o holocausto, e o sacrifício para o povo, e estarão 
perante eles, para os servir. Porque lhes ministraram diante dos seus ídolos, e 
fizeram a casa de Israel cair em iniqüidade; por isso eu levantei a minha mão 
contra eles, diz o Senhor DEUS, e levarão sobre si a sua iniqüidade. E não se 
chegarão a mim, para me servirem no sacerdócio, nem para chegarem a alguma de 
todas as minhas coisas sagradas, às coisas que são santíssimas, mas levarão sobre 
si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram." [Ezequiel 44:11-13] 

Os pastores que não se atrevam a encarar com leviandade o encargo que 
receberam de Deus! Os pastores podem levar ao pecado o povo que foi resgatado 
com o próprio sangue de Deus. Eles serão julgados com base em como executaram 
seu trabalho. Hoje, entretanto, muitos pastores literalmente cometem abominação 
diante de Deus, rejeitando a doutrina bíblica e transigindo com o pecado. Deixe-me 
dizer-lhe que Deus o conhece bem, senhor pastor, e você responderá por isso! 
Responderá aqui na Terra e responderá na eternidade! 

Em seguida, temos dois versículos muito apropriados para estes últimos dias que 
antecedem o retorno de Jesus Cristo. Estamos vivendo em dias de grande 
apostasia. Deus literalmente diz 'ai de vós'..., que encaram com leviandade sua 
responsabilidade e não cumprem com fidelidade o trabalho de pastor! 

"Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o 
SENHOR. Portanto, assim diz o SENHOR Deus de Israel, contra os pastores que 
apascentam o meu povo: Vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e 
não as visitastes; eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o 
SENHOR." [Jeremias 23:1-2] 

Saibam todos os pastores liberais que aceitam o Rock and Roll e unem-se com as 
falsas religiões, que estão contemporizando as doutrinas bíblicas fundamentais e 



prejudicando o povo de Deus. Como resultado, deixe-me dizer que Deus sabe o que 
vocês estão fazendo e ele diz "Ai"! Sempre que Deus usa a interjeição "ai" na 
Bíblia, está anunciando julgamento. Deus julgará suas más obras e sua 
contemporização! O julgamento que cairá sobre vocês será aqui na Terra e na 
eternidade. Observe o que ele diz no versículo 2, "... eis que visitarei sobre vós a 
maldade das vossas ações, diz o SENHOR". Minha sugestão é esta: Se você não 
sabe encarar o trabalho de pastor com seriedade e não consegue realizar sua tarefa 
de uma maneira que agrada a Deus, então é melhor renunciar agora e procurar 
outro emprego! É uma coisa muito séria diante de Deus prejudicar, por meio do 
liberalismo, do mundanismo e da contemporização doutrinária, o povo que ele 
resgatou com seu próprio sangue. 

Membros Cegos de Igrejas 

Esta seção não é para os pastores liberais e que não têm o temor de Deus. É para 
as pessoas que participam como membros dessas igrejas e que apóiam esse tipo de 
pastor. A primeira coisa que observo é que muitos seguidores desses falsos 
pastores são elas próprias pessoas não-salvas. Elas participam da igreja apenas 
para ouvirem palavras agradáveis, por razões sociais, ou para fazer contatos nos 
negócios. Esse tipo de pessoa merece um lobo transigente como pastor. 

Entretanto, existem algumas pessoas do povo de Deus que participam de igrejas 
em que o pastor é um dos tipos de personagem descritos neste artigo. Minha 
pergunta a você é: Por que está ali apoiando esse tipo de homem? Sua lealdade 
deve ser para o Senhor Jesus Cristo. As igrejas aparecem e desaparecem, mas o 
Senhor Jesus nunca muda e é totalmente confiável. Se uma igreja ou um pastor é 
liberal e está caminhando longe de Deus, então é seu dever sair dela e procurar 
uma boa igreja para você e para sua família. Não permaneça nessa igreja, mas 
procure e encontre uma boa igreja que pregue a Bíblia. Dê ouvidos a esse conselho, 
pois é importante encontrar um lugar onde você possa ser abençoado e crescer em 
Cristo. 

Infelizmente, muitas pessoas que fazem parte do povo de Deus parecem não se 
preocupar e acabam continuando com um falso pastor. Existe um ditado que diz: 
'Ovelhas agem como ovelhas'. Aqui está um exemplo de algumas ovelhas cegas, 
sem conhecimento doutrinário. Visitei uma igreja para participar de uma reunião de 
oração e de estudo bíblico. Ouvi um missionário da congregação negar a divindade 
de Jesus Cristo. Adivinha? Ninguém, exceto eu se preocupou (incluindo o pastor 
assistente)! Levantei minha mão e confrontei aquela pessoa, enquanto todos os 
demais ficaram assistindo calados. Aquilo me deixou chocado, pois não pensava 
que seria possível em uma igreja 'cristã'... no entanto, aconteceu. 

Estes versos aplicam-se a muitos membros de igrejas: 

"Porque, se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se 
recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, 
com razão o sofrereis." [2 Coríntios 11:4] 

Muitas pessoas sofrem (toleram, suportam) os falsos mestres e as falsas doutrinas. 
O pregador liberal, que procura agradar aos homens, põe o povo a perder e poucos 
se importam. O povo simplesmente senta-se nos bancos e meneia a cabeça, vai 
para casa, mas volta na semana seguinte, para receber mais. 

Se você não é esse tipo de pessoa e seu objetivo é agradar a Deus e crescer em 
Cristo, sugiro que afaste-se desse tipo de pastor. Não os encoraje, não lhes ofereça 



nenhum suporte financeiro, e não vá à igreja deles. Não deixe de ir à igreja, mas 
procure uma que tenha um pastor bom e que realmente ame a Deus. 

Conclusão: Um Desafio Para Obedecer a Deus 

Assim, leitor... qual é seu objetivo? Procura agradar a Deus, ou para você é mais 
importante contemporizar e agradar aos homens? 

"Porque, persuado eu agora a homens ou a Deus? ou procuro agradar a homens? 
Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo." [Gálatas 
1:10] 

Tudo realmente se resume a ser um servo de Deus e um bom mordomo das 
doutrinas fundamentais do cristianismo. Quando estivermos diante de Jesus Cristo, 
precisaremos prestar contas sobre as coisas que fizemos na terra. Ouvir o elogio 
"Muito bem, servo bom e fiel" não deveria ser nosso maior objetivo? 

Por que um pastor se envolveria no liberalismo doutrinário e na contemporização 
com o mundo? Por que as pessoas participam como membros de igrejas liberais 
onde a Bíblia não é o fundamento? Simplesmente não faz sentido.  

Acho muito importante que as pessoas tomem uma posição de um modo ou de 
outro. Se você é um pastor e não pode justificar seu 'ministério' diante de Deus 
com uma consciência limpa, então por que ainda é pastor? Não sabe que será 
julgado com muita severidade se ferir e desencaminhar o povo que Deus resgatou 
com seu próprio sangue?  

"E confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos 
néscios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei; tu, 
pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu, que pregas que não se 
deve furtar, furtas? Tu, que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu, que 
abominas os ídolos, cometes sacrilégio?" [Romanos 2:19-22] 

É hora de tomar uma posição. Se você tem sido liberal, então endireite-se. 
Arrependa-se diante de Deus e determine no seu coração que daqui para a frente 
será um bom mordomo. Nâo endureça seu coração nem recuse a correção. 

"Ah SENHOR, porventura não atentam os teus olhos para a verdade? Feriste-os, e 
não lhes doeu; consumiste-os, e não quiseram receber a correção; endureceram as 
suas faces mais do que uma rocha; não quiseram voltar." [Jeremias 5:3] 
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