
 

 

 

 

 
 

 

   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corte Bíblica: 
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Algumas citações deste Estudo 

 

 

“Também, eu tenho uma grande preocupação pelos jovens, rapazes e moças, para que eles 

andem em piedade. E não apenas em piedade, mas também que eles andem em alegria, pois 

precisamos entender que piedade, a verdadeira piedade, vai produzir alegria em nossas vidas. E 

isso traz tantas bênçãos, mas o pecado simplesmente destrói. Destrói praticamente tudo que é 

bonito, tudo que é maravilhoso em nossas vidas. Então, precisamos aprender sobre os 

relacionamentos, como rapazes e moças, precisamos andar em piedade. Nós precisamos 

descobrir qual é a vontade de Deus e precisamos andar nela pelo Poder do Espírito Santo.” 

 

“O que você precisa entender é que o caminho do pecado não é um caminho de alegria. É o 

caminho de sofrimento. E, por fim, é um caminho de morte.” 

 

“E eu não penso que nas Escrituras nós temos este curso completo de como encontrar um 

parceiro. Mas eu realmente penso que nas Escrituras nós temos princípios maravilhosos, 

princípios genuínos em relação à piedade, em relação à relacionamentos, que nós podemos 

seguir. E estas coisas vão nos proteger de perigos. E vão nos ajudar a discernir a vontade de 

Deus em relação a uma esposa ou um marido.” 

  

“Nós não somos animais selvagens, guiados pelo instinto. Nós não somos aqueles que saem e 

procuram qualquer tipo de parceiros. Nós somos crentes em Jesus Cristo. Nossos corações foram 

transformados. Nós cremos que Deus tem um plano para nossas vidas. Nós cremos que até 

mesmo os cabelos de nossa cabeça são contados. Nós também cremos que Deus tem um plano 

específico, um parceiro específico, uma esposa específica ou um marido específico para nós. E 

nós devemos estar dispostos a esperar por isso. Não deve ser algo como um cativeiro, mas sim 

algo que fazemos com grande expectativa. Um tempo de preparação. Um tempo de utilidade em 

ser solteiro até que Deus traga essa pessoa à nossa vida.” 

  

“[...].ao invés de irmos à mídia e apontarmos todos os tipos de coisas, prefiro ir às Escrituras, e 

permitir ao Senhor falar conosco através do que está escrito.” 

 

“Agora, você precisa fazer uma escolha. Você pode se submeter à autoridade de Deus, ou fazer o 

que é certo aos seus próprios olhos. Tem um ditado popular que você sabe: “viva e aprenda”. 

Essa é exatamente a primeira frase que Satanás disse a Adão e a Eva. Deus lhes disse para não 

comerem da árvore. Basicamente, o que Deus está ensinando é: “Aprenda e viva. Faça o que Eu 

digo a você. Você não precisa experimentar, apenas faça o que Eu digo. Se digo que é bom, é 

bom. Se digo que é mau, é mau. Confie em Mim”. E, então, Satanás vem e diz: “Não”. Ele diz: 

“Você tem que experimentar isso para saber se é realmente certo ou errado. Você precisa viver e 

aprender”. Isso é o que dizem a vocês, rapazes. Isso é o que dizem a vocês, moças. Durante toda 

a sua vida “você tem que experimentar”, “você tem que provar”, “você não pode aceitar autoridade 

como um padrão, ou norma, ou uma verdade a ser seguida”. Até mesmo muitos de vocês que 

estão dando ouvidos a isso, creem que a Bíblia é a Palavra de Deus. Você precisa entender que 



 

 
ainda (pela sua cultura) há essa tendência em você de fazer o que é certo aos seus próprios 

olhos. Você precisa lutar contra isso.” 

 

“Agora, sobre a questão da autoridade há algo muito importante que quero que você veja. 

Autoridade é uma questão de fé. Quando você faz o que é certo aos seus próprios olhos, você 

não está confiando em Deus. Você está no mínimo dizendo em seu próprio coração que você 

sabe mais que Ele, ou que Ele não é confiável. É um grande pecado contra Ele.” 

 

“Veja, fazer o que é certo aos seus próprios olhos não é apenas um pecado pequeno que não tem 

nada a ver com o caráter de Deus, [pelo contrário] tem tudo a ver com o caráter de Deus! Quanto 

mais você confia em si mesmo, mais você está dizendo “Eu não confiarei em Deus. Eu posso 

fazer sozinho”, ou pior ainda, ‘Deus está errado no que está dizendo’.” 

 

“Ouça, jovem, não quero lhe ofender, mas você precisa saber que não é tão esperto quanto pensa 

ser. Você não é! E, à medida que for envelhecendo, você verá isso. Mas, verá isso devido a todas 

as cicatrizes em sua vida, porque você não ouviu. Não seja assim, não seja como uma mula que 

precisa de cabresto na boca [Salmos 32:9] . Não seja como uma pessoa, um tolo, que precisa 

apanhar, apanhar e apanhar, até descobrir o que é correto. Confie em Deus. Se você nasceu de 

novo, você confia em Deus em relação à Salvação, em relação ao seu destino eterno, e você não 

pode confiar nEle aqui na terra? Não siga a sua cultura. Não siga os desejos da sua carne. Não 

siga o que é certo aos seus próprios olhos. Siga a Deus através da Sua Palavra.” 

  

“É por isso que recomendo a alguns de vocês: saia do Facebook e entre na Palavra de Deus. 

Pare de ver televisão e comece a estudar a Palavra de Deus, lendo bons livros.” 

 

“Veja novamente, eu sou bem mais velho que você. Mas, saiba que eu reconheço existirem em 

minha vida áreas nas quais ainda sou cego. Apenas totalmente cego, onde estou fazendo coisas 

que eu penso serem certas. Mas, na verdade, não são certas. É muito humilhante. Agora, depois 

de todos esses anos seguindo a Cristo, eu posso lhe confessar isso. Então, quanto mais você 

deveria estar preocupado, jovem, de possivelmente estar fazendo o que é certo aos seus próprios 

olhos e não estar fazendo o que a Palavra de Deus diz.” 

 

“E, muitas das coisas que pensamos saber, nem ao menos é verdade. Você precisa de 

conhecimento de Deus. Você precisa começar a entender: “eu não sei o que estou fazendo”. Você 

precisa entender que você precisa da Palavra de Deus.” 

 

“Deixe-me dar uma ilustração: Davi disse que a Palavra de Deus é lâmpada para seus pés, luz 

para seu caminho. Quero que você se imagine em um grande local, talvez do tamanho de um 

ginásio. E, em todo o ginásio, ou nesse local, existem minas terrestres plantadas, em diferentes 

tábuas no chão, e tudo o que você tem que fazer é pisar no local errado. E você terminará com 

sua vida. Agora, vamos entender, vamos pensar que têm centenas dessas coisas plantadas no 

chão desse grande ginásio. E você está lá no canto e alguém diz “Venha até aqui”. Se você não 

sabe que aquelas minas estão lá, você tolamente vai apenas atravessar esse chão, e o que vai 

acontecer? Você provavelmente explodirá. Você foi tolo! Você não tinha conhecimento dos 



 

 
perigos que estavam à sua frente. Mas, agora, digamos que você foi informado e está em um 

canto e tem que atravessar o ginásio e o chão está repleto de minas que você não pode ver. 

Agora, o que vai acontecer? Bem, se você for uma pessoa racional ficará paralisado de medo. 

Você não tem ideia de onde elas estão, e você não sabe o que fazer. Você não pode mais 

participar da vida, você está preso em um canto, até você ser levado para casa na eternidade. 

Você está paralisado. Mas, agora, vamos olhar de forma diferente. As minas estão lá, continuam 

perigosas, como sempre, mas você tem um mapa em suas mãos, uma planta acurada do chão, 

algo que lhe diz exatamente onde os perigos estão, e lhe diz exatamente como evitá-los. Lhe diz: 

Dois passos à frente, pare! Três passos para sua direita, pare! Vá para frente novamente cinco 

passos”. E você, [assim], é capaz de manobrar entre os perigos desse chão do ginásio. E, do 

mesmo modo, nós estamos em um lugar muito perigoso. E não é apenas sobre perder sua vida, é 

sobre perder sua alma.” 

 

“Nós vivemos atualmente em um cristianismo, você sabe, onde várias pessoas ensinam princípios 

para isso, princípios para aquilo, e muitos desses princípios são bíblicos e são muito bons, mas 

você pode ter todos os princípios e ainda errar o principal problema, que é este: o conhecimento, 

não apenas de como viver, isso é secundário; mas sim o conhecimento de Deus.” 

 

“Eu descobri, ao longo dos anos, que minha vida é mais controlada pelo que eu sei sobre o 

caráter e a forma de trabalhar de Deus, do que por princípios. Veja, não é apenas por um princípio 

que eu devo ser santo, porque vai beneficiar minha vida... Não! A ideia é: Eu sei quem Deus é, sei 

que Deus é Santo, e eu devo ser santo porque Ele é Santo [Levítico 19:2 e 20:7; 1 Pedro 1:16]. Eu 

sei o que Deus fez por mim na pessoa de Jesus Cristo. E isso por si só me motiva a ser o que 

Deus quer que eu seja, e fazer o que Deus quer que eu faça. Veja, você precisa conhecer o 

princípio, mas também (e mais importante) você precisa conhecer a Deus e as obras de Deus. 

Não se glorie o rico em sua riqueza, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte 

na sua força, mas glorie-se em conhecer a Deus [Jeremias 9:23-24]. Que conheçamos a Ele, que 

Ele é um Deus justo, cujos caminhos são perfeitos.” 

 

“Então, escute jovem, você estuda todo tipo de coisas, você lê todo tipo de coisas, e você também 

fica na internet fazendo coisas, eu apenas desejo que você passe esse tempo na Palavra de 

Deus.” 

 

“Quando eu fui pai pela primeira vez, eu procurei por todo tipo de livro para me ajudar, estudei 

manuais e coisas que eu poderia passar com meus filhos, mas toda vez que eu pegava algum 

material e começava a estudar com meus filhos, eu sempre tinha esse medo de que algo 

estivesse faltando, que existia algo de que precisavam e eu não estava lhes dando, e um dia, eu 

apenas peguei todas essas coisas, coloquei-as de lado e disse: “EXISTE APENAS UM LIVRO 

PERFEITO”. Se eu puder dar-lhes esse Livro, então saberei que nada estará lhes faltando. Então, 

eu apenas me dediquei, como pai, em sentar-me com meus filhos e, linha por linha, explicar-lhes 

as Escrituras, conversando com eles, rindo com eles, tudo no contexto das Escrituras. Tudo o que 

eu vou dar-lhes é: Escritura, porque sei que se eu fizer isto, eles terão o que precisam.” 

 



 

 
“Jovem, é a mesma coisa para você, por favor, me escute. Você precisa do conhecimento da 

Escritura. Você precisa memorizá-la, lê-la. Falar sobre corte?!? Mas, se você aprender alguns 

princípios sobre corte e não souber as Escrituras não vai lhe ajudar a obedecê-los. E, se você 

souber um conjunto de princípios da Escritura, e não conhecer Deus, não conhecer Cristo, não vai 

lhe ajudar a obedecer. Então, mergulhe na Bíblia, alinhe sua vida com as Escrituras.” 

 

“Se eu tenho alguns arrependimentos (e eu tenho), eu quero dizer, todos os homens que pecam 

têm arrependimentos, é que eu estive tão ocupado com minha vida, correndo em florestas e 

montanhas, pra lá e pra cá, querendo ganhar o mundo para Cristo. Provavelmente, uma boa 

coisa. Mas, se eu tivesse passado mais tempo na Palavra, e mais tempo em oração, eu seria um 

melhor servo de Cristo atualmente.” 

 

“Ele diz: “O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento; porque tu rejeitaste o 

conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim”. Você quer 

ser útil para Deus? Você quer ser um ministro? E eu não estou falando no sentido técnico, de 

pastor, ou ancião, ou evangelista, mas todos nós fomos chamados a ser ministros. Você quer ser 

um ministro útil de Deus? Então você precisa ter conhecimento de Deus! Diz aqui: “porque tu 

rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim” – 

não sejas meu ministro!” 

 

“Vocês sabem, jovens, que há tanto aconselhamento por aí hoje em dia, e um monte deles tão 

cheio de coisas horríveis, que é inacreditável. Algumas vezes, Freud tem maior proeminência que 

Jesus Cristo, mesmo entre aqueles que se declaram cristãos. Mas, aqui está o que quero que 

você veja, quando você abre sua boca para conselhos a alguém, para ajudar alguém, é melhor 

que saia a Palavra de Deus, porque, na verdade, suas opiniões, e até mesmo suas experiências, 

não são tudo o que eles precisam. Eles precisam da Palavra de Deus! E você precisa da Palavra 

de Deus! Para ser um ministro em nome de Jesus, você precisa da Palavra de Deus.” 

 

“Mas, poucos jovens têm sido discipulados por seus pais. Eu quero dizer de verdade, onde o pai 

senta lá horas por semana, ele está ministrando aos seus filhos, ensinando-lhes a Palavra de 

Deus. Por esse motivo, uma geração repassa sua ignorância à outra geração, que repassa sua 

ignorância à outra geração. Enquanto o conhecimento diminui, a ignorância aumenta. Você chega 

ao ponto, vamos dizer de 75 anos atrás, um homem secular, não regenerado, saiba mais das 

consequências bíblicas, do que alguém que é cristão hoje em dia. Nós temos uma perda do 

conhecimento de Deus. Agora, nós não podemos usar isso como uma desculpa, por exemplo: se 

você é um jovem ouvindo isso e diz “Meu pai não me discipulou. Ele não me ensinou. Não sei 

nada sobre ser adulto”. Sinto muito, mas isso não é desculpa. Sim, o caminho será mais difícil 

para você. Sim, tem muitas coisas que você precisa aprender agora, que você não aprendeu 

quando tinha 6 anos. Mas, ainda assim, não é uma desculpa. Também você precisa reconhecer – 

rapaz ou moça – que você nasceu de novo através de um Deus Soberano. Ele pode trabalhar. Ele 

vai trabalhar em sua vida, se você se dedicar ao estudo da Palavra de Deus, se você reconhecer 

que você não sabe, e clamar a Ele por sabedoria, Ele dará a você.” 

 



 

 
“Então, entre na Sua Palavra e saiba que essa corrente de ignorância vai acabar em você! Você 

vai ser o primeiro que vai mudar isso, pelo poder do Espírito Santo e pela Graça de Deus, e você 

vai com todo seu coração, toda sua mente, toda sua alma, fazer com que a geração depois da 

sua, ao menos conheça a Palavra de Deus, e não sofra com os resultados da ignorância.” 

 

“Você pode ser um reformador do mundo. Um reformador de família. Você pode mudar muitas 

coisas. Mas, isso vai requerer muito trabalho. Muito trabalho. Entrar na Palavra de Deus, 

preferencialmente clamando a Deus... Mas, saiba disto: Ele prometeu ajudar-lhe. Prometeu fazer 

mais em você do que você pode pedir ou imaginar. Mas, nós precisamos do conhecimento de 

Deus, porque atualmente Isaías disse que era um homem de lábios impuros vivendo em meio a 

um povo de lábios impuros [Isaías 6:5], podemos dizer o mesmo e podemos acrescentar isso: 

somos homens que não conhecem e vivemos em meio a um povo que não conhece. Mas, isso 

pode mudar. Isso pode mudar. Pode começar com você.” 

 

“E, jovem, quero que você perceba algo: o que você faz exatamente agora, na sua vida, não vai 

impactar apenas a sua geração, vai impactar outras gerações que virão. Eu tenho ganhado tantos 

benefícios das gerações que me precederam, de homens mais velhos que me têm discipulado, e 

de homens como Spurgeon, Martyn Lloyd-Jones, de puritanos, Jonathan Edwards e outros. Veja, 

o que você faz, você investe na sua vida agora, vai impactar o mundo por vir. O que você faz 

agora, vai impactar seus filhos, vai impactar sua futura esposa, vai impactar tudo. Veja, você é 

responsável. Mas, isso é algo maravilhoso. Pense na esfera de influência que você pode ter, se 

você apenas se entregar a Cristo, e dedicar-se a ser um homem de Deus, conhecendo Sua 

Palavra.” 

 

“Somos uma nação pecadora. Não existe “nação cristã” nesse planeta! Nós estamos em uma 

nação pecadora e precisamos perceber que nós não devemos ser orgulhosos, nós não devemos 

pensar que vivemos no meio disso tudo e mesmo assim não somos afetados, nós devemos estar 

constantemente observando os meios pelos quais essa nação pecadora, na qual vivemos, seja 

nos Estados Unidos, Inglaterra, França ou Portugal, está tendo impacto, de alguma forma, em 

nossas vidas. Como é isso? O que é assustador é que também está influenciando até mesmo o 

modo que vemos as Escrituras. Nós podemos ter uma tendência de interpretar as Escrituras 

baseados em nossas culturas. A nação pecadora na qual vivemos.” 

 

“Rapazes, o pecado não é divertido. O pecado não traz consigo bênçãos. Até pessoas perdidas, 

que não conhecem ao Senhor, que se entregam ao pecado de forma extraordinária, elas são 

desgastadas por ele e acabam destruídas. Sabe, algumas vezes, vejo pastores dizerem que “O 

pecado é divertido, mas vai destruir você”. Bem, ele vai lhe destruir, mas não tenho certeza que 

um cristão deva ficar dizendo coisas como “o pecado é divertido”. Como cristãos, nós lutamos 

contra o pecado, lutamos com o pecado, nós pecamos, e somos capazes de cair, mas mesmo em 

meio ao nosso pecado, nós rapidamente descobrimos que não é divertido. Ele não apenas nos 

destrói, é nauseante. Para uma pessoa que verdadeiramente foi regenerada pelo Espírito Santo, o 

pecado não é divertido. Não é divertido. Ele vai desgastar você e vai lhe destruir.” 

 



 

 
“Agora, quando falamos sobre relacionamentos, quando o pecado entra nesse relacionamento 

que você quer cultivar com essa pessoa do sexo oposto, quando o pecado entra, ele não vai 

abençoar o relacionamento, não vai trazer felicidade ao relacionamento, ele vai desgastá-lo e até 

mesmo destruí-lo.” 

 

“Eu herdei a Queda do meu pai Adão, e isso é algo que deve ser combatido. É combatido por 

Cristo, através do Calvário, através do trabalho regenerador do Espírito Santo. Mas, apesar de eu 

ter nascido novamente, há algo que permanece em mim, e que é chamado “a carne”, que batalha 

contra o Espírito, batalha contra a Justiça. Eu preciso constantemente lutar contra essa coisa que 

está em mim. Isso não define quem sou. Eu sou um santo, um filho de Deus. Eu sou um filho do 

Deus vivo, eu fui recriado à imagem de Deus, eu sou uma nova criatura. Isso define quem sou. 

Mas, eu não posso negar que existe essa coisa deixada em mim, esse resíduo de mal, essa coisa 

chamada de “a carne”, que batalha contra mim. Eu preciso lutar contra isso. Embora também eu 

precise perceber que, assim como eu herdei de Adão uma natureza corrompida, assim também os 

meus filhos herdaram uma natureza corrompida de mim. Por esse motivo eu sou tão apaixonado 

em pregar-lhes o Evangelho, pois o Evangelho é o único modo que de superar isso. Para que eles 

conheçam a Cristo e para que eles conheçam a Palavra.” 

 

“Algumas pessoas dizem: “O Cristianismo é apenas uma muleta para os fracos”. Absolutamente 

certo! É mesmo! O problema é que não percebemos que todos somos fracos. Perceba, nós 

iniciamos de uma forma muito ruim: mortos em nossas ofensas e pecados. Mesmo após nos 

tornarmos cristãos, ainda há uma grande luta. E isso apenas aumenta nossa consciência da 

necessidade de Deus, da Palavra de Deus e do Poder de Deus. Novamente, isso nos diz também 

que não sabemos o que é certo, em nossos próprios olhos. Mas, que precisamos ser instruídos 

pelo Espírito de Deus, através da Palavra de Deus.” 

 

“Pecar é “deixar ao Senhor”, é abandoná-lO, mas pecar também é blasfemá-lO. Também quero 

que você perceba algo, estamos falando sobre sabedoria para conduzi-lo pela vida... Quero que 

você perceba que seguir o seu conselho ou o conselho de sua cultura acima do conselho de Deus 

é desprezá-lO. É desprezá-lO!” 

 

“Agora, deixe-me também falar sobre isso que é muitíssimo importante. Você acredita, você 

honestamente acredita que a Palavra de Deus é a Palavra inspirada por Deus? Você diz: “Sim, eu 

acredito, irmão Paul”. Ok, isso é a metade da batalha. Agora, vamos lutar a outra metade da 

batalha, e se você não vencer nessa, então a primeira batalha não importa. Qual é? Não apenas 

devemos crer que as Escrituras são inspiradas, devemos crer que as Escrituras são suficientes. 

Que tudo que precisamos nesta vida para sermos justos, piedosos e prósperos na vontade de 

Deus, se encontra nas Escrituras. Você acredita nisso? Você diz: “Sim, eu creio”. Ok, agora 

vamos ao ponto [principal]: Você pratica isto? Você pratica isto?” 

 

“Jovens, vejamos uma outra coisa... Suas roupas. Você diz: “cara, isso está na moda!”. Ok, mas 

isso está na moda com Deus? Você foi à Palavra de Deus? Não apenas ao seu próprio coração, 

não apenas com outros amigos cristãos, você foi à palavra de Deus para descobrir o que Deus 

quer? Se não foi, então talvez você não acredite, o quanto pensa, na suficiência das Escrituras. 



 

 
Ela é suficiente para nos direcionar! Você diz: “Irmão Paul, eu não vejo muitas coisas específicas”. 

Podem não existir muitas coisas específicas. Por exemplo, não lhe diz quão comprido deve ser 

seu vestido, não lhe diz se você pode ou não usar calças, ou isso ou aquilo. Mas, lhe diz muitas 

coisas sobre piedade, santidade, decência, modéstia, simplicidade, os perigos da sensualidade, 

luxúria. Viu?” 

 

“Não estamos falando sobre legalismo aqui, estamos falando a respeito das verdades eternas que 

lhe ajudarão a andar nesta vida na questão de agradar a Deus.” 

 

“‘Por que seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o 

coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, e inchaços, 

e chagas podres não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo’. Essa é a descrição 

não apenas da nossa economia, mas sobre tudo em nossa nação atualmente. Em nossa cultura, 

ao redor de todo mundo. E, ao invés de olharmos para Deus por uma resposta, nós apenas 

continuamos caminhando para a destruição. Somos como um monte de pessoas tolas usando 

ternos e batendo em barulhentos címbalos, todos marchando em linha reta para o desfiladeiro, 

enquanto Deus estende durante todos os dias Suas mãos para um povo obstinado.” 

 

“Existem tantas feridas em nossas vidas que são causadas pelo pecado. Eu não estou, de forma 

alguma (eu odeio o chamado evangelho da prosperidade e todas essas coisas diferentes), não 

estou dizendo que cristãos nunca sofrem, na verdade, muitos dos meus queridos amigos têm 

sofrido muito pela causa de Cristo. Existem muitas coisas que sofreremos, mesmo em nossa 

cultura ocidental, se verdadeiramente seguirmos a Cristo. Mas, quero que vocês saibam, amigos, 

que há tantas coisas que nós sofremos, quero lhes dizer, coisas horríveis, e elas não são 

resultado da piedade, mas sim de nosso pecado, e, muitas vezes, o pecado é o resultado de uma 

falta de conhecimento, pois somos mais influenciados por atitudes, caprichos e opiniões da nossa 

cultura, do que pela Palavra de Deus.” 

 

“Saiba, jovem, uma das razões pela qual estou fazendo esta filmagem, é que não quero que 

vocês sofram, exceto pela causa de Cristo. Eu não quero que vocês sofram por causa do pecado.” 

 

“Eu quero que você saiba que se você é um crente, que vai ser Deus quem vai lhe acoitar 

algumas vezes. Será Deus quem vai discipliná-lo algumas vezes. E não é porque a atitude dEle 

para você tenha mudado ou Seu amor tenha diminuído. Não, isso foi consertado no Calvário. É 

porque Ele realmente lhe ama. Ele vai discipliná-lo. Ele vai fazer isso, aliás, se você se desviar 

para o pecado e não for disciplinado por Deus, é evidência (de acordo com Hebreus 12) que você 

nem ao menos é crente. Você sabia disso? Uma das grandes manifestações do amor de Deus 

para com Seus filhos é o quê? Sua disciplina.” 

 

“Deus tem me disciplinado em minha vida muitas vezes. Sempre tem sido por causa de Seu amor 

e sempre para o meu bem. Se você é um crente, se você verdadeiramente pertence a Cristo, você 

não pertence a você mesmo e Ele vai reivindicar você.” 

 



 

 
“Uma das marcas, eu creio, ao menos dos antigos homens de Deus que eu conheço, é que ele 

parecem homens que tem sido moldados por Deus. E eu apenas tenho esperança que isso 

aconteça a você. Que você seja conformado à imagem de Cristo. E você possa brilhar com Ele.” 

 

“Precisamos estar convencidos que a totalidade da nossa vida precisa se curvar à Glória de Deus. 

Você não quer isso? Você não quer que isso aconteça na sua vida? Se você diz: “Bem, eu não 

tenho muita certeza”, você está em perigo. E se você diz: “Definitivamente não”, como nos velhos 

tempos se costumava dizer, você precisa ser salvo, porque o cristão reconhece: Veja, tudo que há 

em mim é para Ele. E eu quero ser desse jeito, e fico feliz quando é desse jeito. E eu somente fico 

triste e desgostoso, quando não é desse jeito. Você diz: “Eu quero ser desse jeito”. Sim, eu sei, 

escuto você cantando todas essas canções. Mas, se vai tornar realidade em sua vida, vai levar 

um tempo. Vai requerer que você esteja na Palavra de Deus. Vai requerer que você ore, busque a 

Deus, para que essas coisas possam se tornar realidade.” 

 

“Escute, se nas menores coisas em nossas vidas, devemos fazer para a Glória de Deus, quanto 

mais essas coisas mais importantes em nossas vidas, como encontrar um parceiro, casamento, 

família, onde você vai trabalhar, onde você vai morar, todas estas coisas são decididas em qual 

vai mais glorificar a Deus.” 

 

“Um amigo meu, perguntou a T. W. Hunter, certa vez, um maravilhoso homem de Deus, e um 

homem de oração, perguntou-lhe: “Quanto Jesus comia?”. Eu acho que essa é uma pergunta 

incomum, mas é boa: “Quanto Jesus comia?”. E, T. W. Hunter respirou fundo, pensou um pouco e 

disse-lhe: “Bem, Jesus comeu, e comeu, e Ele comeu, e comeu, e comeu, até que se Ele desse 

mais uma mordida isso seria pecado”. Ele viveu para a Glória de Deus. E fez tudo, até mesmo 

comer, para a Glória de Deus. E é desta forma que nós devemos ser.” 

 

“Porque aqui está algo realmente importante, eu não estou lhe dizendo que se você seguir todos 

esses princípios, você terá a melhor esposa, o melhor esposo do mundo, o melhor casamento, 

tudo vai ser perfeito... Não! Não mesmo! Estou lhe dizendo estas coisas, para que suas decisões 

e atos possam glorificar a Deus, porque existem muitas pessoas que tomam muitas decisões 

piedosas, fazem muitas coisas piedosas e o resultado não tem sido alegria, no sentido de que 

tudo saiu perfeito, como eles esperavam. A alegria deles vem do fato de terem glorificado a Deus 

com a vida que viveram, as decisões que tomaram e a forma que agiram.” 

 

“[...]o que você precisa entender é: DEUS É DEUS SOBERANO, SABE O QUE VOCÊ PRECISA 

PARA SER CONFORMADO À IMAGEM DE CRISTO. Veja, a maior coisa em sua vida, 

contrariando a opinião popular, não é ter um grande e bem sucedido ministério, a coisa mais 

importante para Deus na sua vida é conformá-lo à imagem de Cristo e Ele fará tudo o que for 

necessário para isso. Agora, o que você quer? O que você quer? Tudo do seu jeito, ou você quer 

ser conformado à imagem de Cristo?” 

 

“[...] se já existiu um dia onde existem opiniões e ideias dentro do meio evangélico, dentro do 

cristianismo e fora do mundo, ideias que são contrárias à Palavra de Deus, esse dia é hoje! Quero 

dizer, o cristianismo em si é repleto de todo tipo de ideias, doutrinas, todo tipo de coisas que têm 



 

 
sido ensinadas que, na verdade, são contrárias à Palavra de Deus. E elas precisam ser destruídas 

por você. Não que você vá atacar a pessoa, mas quando você escutar algo assim, você saberá o 

suficiente da Palavra de Deus para destruir os argumentos dela. Para dizer-lhe: “Não, isso não é 

verdade. Essa não é a forma que devo pensar, não é o modo que devo viver”. E você precisa 

trazer tudo em sua vida, não apenas suas ações, não apenas suas decisões, mas todo 

pensamento à obediência da vontade de Cristo. Rapaz, isso é difícil! Isso é bem difícil! E, eu tenho 

falhado nisso. Não conheço ninguém que não tenha. Mas, o que nós fazemos? Nós deixamos as 

coisas velhas para trás, e vamos adiante, vamos adiante para sermos mais bíblicos, mais bíblicos 

e mais bíblicos. Mais agradáveis a Deus, glorificando mais a Deus.” 

 

“[...] as Escrituras são inspiradas, que elas são a infalível, completa e totalmente confiável Palavra 

de Deus, mas não apenas isso, elas são suficientes. Ela é suficiente para tudo na vida cristã. Eu 

não preciso contratar um estrategista em marketing para me dizer como começar uma igreja. Eu 

não preciso que alguém venha com psicologia secular e diga-me como pensar. Eu não preciso 

nem mesmo “pegar emprestadas” suas ideias. Eu não preciso que a cultura me diga como devo 

vestir-me, ou coisas a respeito do que devo aprovar ou rejeitar. Eu preciso da Palavra de Deus 

para governar a minha vida.” 

 

 “Deus tem levantado alguns pregadores atualmente que têm sido grandes bênçãos em minha 

vida, mas eles não são sinônimos da Palavra de Deus e nem são substitutos da Palavra de Deus. 

Você deve estudar a Palavra de Deus! Não apenas livros que contenham a Palavra de Deus. Não 

apenas livros que tratam de assuntos sobre a Palavra de Deus. Você deve estudar a Palavra de 

Deus!” 

 

“Sua habilidade em entrar em uma corte, um relacionamento, biblicamente, depende de você ser 

bíblico em um monte de coisas, não apenas em uma.” 

  

  



 

 

Corte Bíblica: O Que Você Realmente Precisa Saber 
Paul David Washer 

 

 

Bem, olá! Hoje nós vamos falar sobre corte bíblica, e a razão pela qual estou fazendo 

isso, na verdade, são várias. A principal é que nós precisamos viver nossas vidas de 

acordo com a Palavra de Deus e não de acordo com os padrões desse mundo. Também, 

eu tenho uma grande preocupação pelos jovens, rapazes e moças, para que eles andem 

em piedade. E não apenas em piedade, mas também que eles andem em alegria, pois 

precisamos entender que piedade, a verdadeira piedade, vai produzir alegria em nossas 

vidas. E isso traz tantas bênçãos, mas o pecado simplesmente destrói. Destrói pratica-

mente tudo que é bonito, tudo que é maravilhoso em nossas vidas. Então, precisamos 

aprender sobre os relacionamentos, como rapazes e moças, precisamos andar em 

piedade. Nós precisamos descobrir qual é a vontade de Deus e precisamos andar nela 

pelo Poder do Espírito Santo.  

 

Eu acho que tenho uma especial preocupação com isso porque antes de eu ser 

convertido, eu tinha 21 anos, e antes dessa época eu vivi de uma forma muito ímpia. E fiz 

muitas coisas ímpias. E até hoje carrego as cicatrizes de muitas das coisas que eu fiz. 

Apesar de eu ter sido perdoado, isso nem sempre remove os efeitos dos seus pecados. E 

não quero que você, como um jovem, experimente os sofrimentos dos pecadores. O que 

você precisa entender é que o caminho do pecado não é um caminho de alegria. É o 

caminho de sofrimento. E, por fim, é um caminho de morte.  

 

Agora, uma das coisas que os jovens têm que lidar, provavelmente mais do que com 

qualquer outra coisa, é a tentação em relação à imoralidade, imoralidade sexual. Nós 

vivemos em uma cultura que é literalmente repleta da perversão de todas as coisas boas 

que Deus nos deu.  

 

Nós vamos falar sobre a corte bíblica, mas antes que eu diga qualquer coisa sobre isso, 

preciso fazer essa afirmação: existem muitos livros sobre corte, e muitos deles são muito 

bons, mas alguns deles e algumas opiniões sobre corte, eu acho que são extremas. 

Pessoas extraindo princípios de versículos que não têm esse objetivo no texto. 

Construindo essa enorme, quase legalista, ideia sobre o que você tem que fazer para ser 

bíblico na busca por um parceiro. E eu não penso que nas Escrituras nós temos este 

curso completo de como encontrar um parceiro. Mas eu realmente penso que nas 

Escrituras nós temos princípios maravilhosos, princípios genuínos em relação à piedade, 

em relação à relacionamentos, que nós podemos seguir. E estas coisas vão nos proteger 

de perigos. E vão nos ajudar a discernir a vontade de Deus em relação a uma esposa ou 

um marido. 



 

 
Agora, para começar, eu digo aqui que: 

 

CORTE É SIMPLESMENTE UMA ALTERNATIVA BÍBLICA A UMA DAS MAIS 

DESTRUTIVAS PRÁTICAS DE NOSSA CULTURA OCIDENTAL. 

 

Que prática é essa? 

 

Bem, eu me refiro ao “namoro recreacional”.  

 

Você pergunta: “O que é ‘namoro recreacional’?”. 

 

Bem, É namorar por diversão. Namorar sem propósito. Namorar para receber certas 

coisas de uma pessoa do sexo oposto, fora do contexto apropriado do casamento. É 

entrar em um relacionamento de uma forma frívola, apenas para se entreter. Apenas para 

se divertir, mas sem pensar muito sobre a vontade de Deus. Sem pensar sobre o bem-

estar da pessoa com a qual estamos nos relacionando. Sem pensar sobre o futuro, e 

sobre os planos de Deus para nossa vida. 

 

Bem, então namoro recreacional... Eu não preciso dizer muito sobre isso, pois até mesmo 

as autoridades seculares compreendem os perigos dessa prática. As coisas que 

aconteceram à nossa cultura. Nós não somos animais selvagens, guiados pelo instinto. 

Nós não somos aqueles que saem e procuram qualquer tipo de parceiros. Nós somos 

crentes em Jesus Cristo. Nossos corações foram transformados. Nós cremos que Deus 

tem um plano para nossas vidas. Nós cremos que até mesmo os cabelos de nossa 

cabeça são contados. Nós também cremos que Deus tem um plano específico, um 

parceiro específico, uma esposa específica ou um marido específico para nós. E nós 

devemos estar dispostos a esperar por isso. Não deve ser algo como um cativeiro, mas 

sim algo que fazemos com grande expectativa. Um tempo de preparação. Um tempo de 

utilidade em ser solteiro até que Deus traga essa pessoa à nossa vida. 

 

Agora, eu quero começar falando sobre algumas coisas que eu considero realmente 

importantes, primeiramente aprofundando o terreno para o ensino. Nós temos que 

entender, antes mesmo de iniciarmos, que tipo de pessoa nós somos em nossa cultura. 

Qual é a grande influência em nossa cultura atualmente? E, ao invés de irmos à mídia e 

apontarmos todos os tipos de coisas, prefiro ir às Escrituras, e permitir ao Senhor falar 

conosco através do que está escrito. Nós precisamos estar cientes da nossa realidade 

atual como povo.  

 

Primeiramente, vamos ver Juízes 17:6: 

 



 

 
“Naqueles dias não havia rei em Israel; cada um fazia o que parecia bem aos 

seus olhos.” 

 

Agora você diz: “O que isso tem a ver conosco, pois não temos rei?”. 

 

Bem, a ideia aqui, o princípio central é mais geral do que isso. Podemos dizer assim: 

“Naqueles dias não havia autoridade em Israel; e por não haver autoridade cada um fazia 

o que parecia bem aos seus olhos”. Não é uma questão sobre rei, e sim sobre autoridade. 

E, no que diz respeito à vida cristã, não é sobre qualquer autoridade, mas sim a 

autoridade de Deus.  

 

Agora, como sabemos o que é autoridade? Como sabemos qual é a vontade de Deus? 

Nós não precisamos ir a um profeta, podemos ir diretamente à Sua Palavra. A Sua 

Palavra é inspirada. Agora, se vamos ter a autoridade de Deus em nossas vidas, 

precisamos ter a Palavra de Deus em nossas vidas.  

 

Autoridade é uma grande questão atualmente. Eu tenho quase 50 anos, então cresci em 

parte na época da cultura “hippie”. E existia uma camiseta muito popular, muitos anos 

atrás, com a frase: “Questione a autoridade”. Agora, temos uma geração de pessoas que 

tudo o que sabem é que autoridade é algo ruim; que devem questioná-la; que é errado. E, 

de alguma forma, você é mais sábio que qualquer autoridade existente. Agora veja, 

pensando assim você se torna sua própria autoridade e isso não é bom.  

 

Agora, quero que pensemos sobre algo que é muitíssimo importante. Vou lhe dar uma 

ilustração: Eu fiz muitas coisas em minha vida, coisas bem radicais. Estive em lugares 

muitíssimo perigosos, lugares perigosos em cidades, lugares perigosos em florestas, 

durante a época da luta socialista, e guerra civil no Peru, e tudo o mais. Passei por todo 

tipo de coisas perigosas e saí basicamente inteiro. Como eu fiz isso? Na floresta, eu 

estive em lugares nos quais poucas pessoas já estiveram. Como eu sobrevivi? Não é 

porque eu sou Bear Grylls. Não é porque sou Indiana Jones. Na verdade, se você me 

deixar na floresta sozinho uns poucos dias, eu provavelmente não vou durar muito. Então, 

como é que fui capaz de ir a tantos lugares selvagens e sobreviver? Autoridade. 

Autoridade. Quando eu estava na floresta, estava com os nativos. Eles haviam nascido na 

floresta, tinham vivido toda a vida na floresta, sabiam tudo o que era preciso para 

sobreviver na floresta. Então, como eu sobrevivi na floresta? Eu fiz tudo o que eles me 

disseram para fazer. Eu me submeti à autoridade deles. Eu tenho um amigo no Peru que 

era um terrível criminoso antes de ser convertido, ele esteve em uma das piores prisões 

do mundo, e o seu nome é Carlos Antezana. E ele era como uma mistura de lutador, 

boxeador da pior prisão da América do Sul, quero dizer, ele era um cara durão. Quando 

ele saiu da prisão e foi convertido, eu e ele fomos a lugares muito perigosos nos 



 

 
subúrbios de Lima. Sozinho, sozinho eu não sobreviveria um minuto. Mas, eu estava com 

ele. Todos o conheciam. Todos ainda tinham medo dele. E ele tinha mais esperteza das 

ruas, do que qualquer outro que já conheci. Então, enquanto eu estivesse com ele, 

enquanto eu fizesse tudo o que ele mandasse fazer, eu estaria bem. Então, é isso que eu 

quero que você veja sobre autoridade. 

 

Foi dito a você que autoridade vai limitar sua vida, que autoridade vai limitar seu modo de 

viver. Isso não é verdade. Autoridade expande seu modo de viver. Por eu ter me 

submetido à autoridade, eu fui capaz de fazer coisas e de ir à lugares que eu nunca teria 

sido capaz de ir. Ou se tivesse ido, não teria sobrevivido. Você vê? Autoridade pode ser 

uma coisa boa.  

 

Agora, você precisa fazer uma escolha. Você pode se submeter à autoridade de Deus, ou 

fazer o que é certo aos seus próprios olhos. Tem um ditado popular que você sabe: “viva 

e aprenda”. Essa é exatamente a primeira frase que Satanás disse a Adão e a Eva. Deus 

lhes disse para não comerem da árvore. Basicamente, o que Deus está ensinando é: 

“Aprenda e viva. Faça o que Eu digo a você. Você não precisa experimentar, apenas faça 

o que Eu digo. Se digo que é bom, é bom. Se digo que é mau, é mau. Confie em Mim”. E, 

então, Satanás vem e diz: “Não”. Ele diz: “Você tem que experimentar isso para saber se 

é realmente certo ou errado. Você precisa viver e aprender”. Isso é o que dizem a vocês, 

rapazes. Isso é o que dizem a vocês, moças. Durante toda a sua vida “você tem que 

experimentar”, “você tem que provar”, “você não pode aceitar autoridade como um 

padrão, ou norma, ou uma verdade a ser seguida”. Até mesmo muitos de vocês que estão 

dando ouvidos a isso, creem que a Bíblia é a Palavra de Deus. Você precisa entender que 

ainda (pela sua cultura) há essa tendência em você de fazer o que é certo aos seus 

próprios olhos. Você precisa lutar contra isso.  

 

Veja, eu gosto de colocar isso desta forma: a sabedoria não nasceu comigo e a sabedoria 

não vai morrer comigo. Simplesmente não irá. Você não nasce sábio. Você não nasce 

sabendo o que deve fazer. E, até mesmo após o seu coração ter sido regenerado e você 

ter aprendido de Deus, não é que naquele momento que você nasceu de novo você foi 

cheio de todo conhecimento. É um processo. É algo que você precisa obter. Você precisa 

estudar a Palavra de Deus. Mas, antes de você estar realmente motivado a estudar a 

Palavra de Deus, você tem que entender que precisa estudá-la. Você dirá: Por quê? Se 

você estiver convencido. Se estiver convencido que você não sabe o que está fazendo. 

Se você se humilhar e admitir “Eu não sei o que estou fazendo”. Então, você ficará mais 

motivado, muito mais motivado em ir à Palavra de Deus, porque nós verdadeiramente 

sabemos que Deus sabe o que está fazendo. 

 

Agora, sobre a questão da autoridade há algo muito importante que quero que você veja. 



 

 
Autoridade é uma questão de fé. Quando você faz o que é certo aos seus próprios olhos, 

você não está confiando em Deus. Você está no mínimo dizendo em seu próprio coração 

que você sabe mais que Ele, ou que Ele não é confiável. É um grande pecado contra Ele. 

Veja, fazer o que é certo aos seus próprios olhos não é apenas um pecado pequeno que 

não tem nada a ver com o caráter de Deus, [pelo contrário] tem tudo a ver com o caráter 

de Deus! Quanto mais você confia em si mesmo, mais você está dizendo “Eu não 

confiarei em Deus. Eu posso fazer sozinho”, ou pior ainda, “Deus está errado no que está 

dizendo”. 

 

Ouça, jovem, não quero lhe ofender, mas você precisa saber que não é tão esperto 

quanto pensa ser. Você não é! E, à medida que for envelhecendo, você verá isso. Mas, 

verá isso devido a todas as cicatrizes em sua vida, porque você não ouviu. Não seja 

assim, não seja como uma mula que precisa de cabresto na boca [Salmos 32:9]1. Não 

seja como uma pessoa, um tolo, que precisa apanhar, apanhar e apanhar, até descobrir o 

que é correto. Confie em Deus. Se você nasceu de novo, você confia em Deus em 

relação à Salvação, em relação ao seu destino eterno, e você não pode confiar nEle aqui 

na terra? Não siga a sua cultura. Não siga os desejos da sua carne. Não siga o que é 

certo aos seus próprios olhos. Siga a Deus através da Sua Palavra. 

 

Em Juízes 17:6, diz: “Naqueles dias não havia rei (autoridade) em Israel; cada um fazia o 

que parecia bem aos seus olhos”. Você só precisa observar um pouco para ver como é 

perigoso. Precisamos ter cuidado. Basta olhar para qualquer tipo de mídia de hoje. Pode 

ser o noticiário das 6 horas, ou algum show popular na TV. Você vê que essa é 

exatamente a cultura na qual vivemos. Todos estão fazendo o que é certo aos seus 

próprios olhos, deveria assustá-lo, pois você não vive em uma ilha, e o que eles estão 

fazendo influencia você, principalmente se você é um jovem como a maioria dos jovens 

de hoje, todo cercado pela mídia, internet, comunicações, todas essas coisas diferentes. 

Você tem sido influenciado. É por isso que recomendo a alguns de vocês: saia do 

Facebook e entre na Palavra de Deus. Pare de ver televisão e comece a estudar a 

Palavra de Deus, lendo bons livros. Se você fica acordado 16 horas por dia, sendo jovem 

eu não sei se você fica acordado tudo isso, mas sendo jovem e se você fica acordado 16 

horas por dia, durante essas 16 horas você é bombardeado pelo mundo. Você entende 

isso? Especialmente hoje em dia que você está tão conectado com todo recurso da mídia. 

Você está sendo bombardeado pelo mundo. Seus amigos ao redor de você... Até mesmo 

pessoas da igreja... Até mesmo as pessoas perdidas com as quais você entra em 

contato... você está sendo influenciado! Portanto, você precisa saber: “espera aí, eu estou  

 

____________ 

[1] “Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não têm entendimento, cuja boca precisa de cabresto 

e freio para que não se cheguem a ti” (Salmos 32:9). 



 

 
realmente em perigo ao fazer o que é certo aos meus próprios olhos, na verdade existem 

algumas coisas que eu estou fazendo que apenas são certas aos meus próprios olhos e, 

na realidade, contradizem a Palavra de Deus”. 

 

Veja novamente, eu sou bem mais velho que você. Mas, saiba que eu reconheço 

existirem em minha vida áreas nas quais ainda sou cego. Apenas totalmente cego, onde 

estou fazendo coisas que eu penso serem certas. Mas, na verdade, não são certas. É 

muito humilhante. Agora, depois de todos esses anos seguindo a Cristo, eu posso lhe 

confessar isso. Então, quanto mais você deveria estar preocupado, jovem, de 

possivelmente estar fazendo o que é certo aos seus próprios olhos e não estar fazendo o 

que a Palavra de Deus diz. 

 

Vamos continuar. Vamos olhar outro versículo.  

 

Em Oséias 4:6, diz: 

 

“O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento; porque tu 

rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas 

sacerdote diante de mim; e, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, 

também eu me esquecerei de teus filhos”. 

 

A primeira coisa que quero que você veja é: “O meu povo foi destruído, porque lhe faltou 

o conhecimento”. É verdade. É justamente uma das maiores verdades de hoje. Isto é, 

mesmo com todo tipo de coisa na internet, mesmo com conferências bíblicas para isso, 

aquilo e tudo mais, por muito... Se você comparar, por exemplo, o cristão – o evangélico 

ocidental moderno – ao, digamos, os crentes Puritanos do passado, você verá que nosso 

conhecimento da Palavra de Deus assusta. E, muitas das coisas que pensamos saber, 

nem ao menos é verdade. Você precisa de conhecimento de Deus. Você precisa começar 

a entender: “eu não sei o que estou fazendo”. Você precisa entender que você precisa da 

Palavra de Deus. Deixe-me dar uma ilustração: Davi disse que a Palavra de Deus é 

lâmpada para seus pés, luz para seu caminho. Quero que você se imagine em um grande 

local, talvez do tamanho de um ginásio. E, em todo o ginásio, ou nesse local, existem 

minas terrestres plantadas, em diferentes tábuas no chão, e tudo o que você tem que 

fazer é pisar no local errado. E você terminará com sua vida. Agora, vamos entender, 

vamos pensar que têm centenas dessas coisas plantadas no chão desse grande ginásio. 

E você está lá no canto e alguém diz “Venha até aqui”. Se você não sabe que aquelas 

minas estão lá, você tolamente vai apenas atravessar esse chão, e o que vai acontecer? 

Você provavelmente explodirá. Você foi tolo! Você não tinha conhecimento dos perigos 

que estavam à sua frente. Mas, agora, digamos que você foi informado e está em um 

canto e tem que atravessar o ginásio e o chão está repleto de minas que você não pode 



 

 
ver. Agora, o que vai acontecer? Bem, se você for uma pessoa racional ficará paralisado 

de medo. Você não tem ideia de onde elas estão, e você não sabe o que fazer. Você não 

pode mais participar da vida, você está preso em um canto, até você ser levado para casa 

na eternidade. Você está paralisado. Mas, agora, vamos olhar de forma diferente. As 

minas estão lá, continuam perigosas, como sempre, mas você tem um mapa em suas 

mãos, uma planta acurada do chão, algo que lhe diz exatamente onde os perigos estão, e 

lhe diz exatamente como evitá-los. Lhe diz: Dois passos à frente, pare! Três passos para 

sua direita, pare! Vá para frente novamente cinco passos”. E você, [assim], é capaz de 

manobrar entre os perigos desse chão do ginásio. E, do mesmo modo, nós estamos em 

um lugar muito perigoso. E não é apenas sobre perder sua vida, é sobre perder sua alma. 

Agora, se você não reconhece que esses perigos estão lá, você é... novamente, você 

sabe, vamos ser amigos, você é um tolo bíblico. Você é. Mas, se você compreende que 

es-ses perigos estão lá e isso lhe paralisa, isso também não é bom. O que você deve 

fazer é compreender que você foi feito para atravessa esse chão. Você foi feito para 

participar da vida. Você foi feito para fazer coisas. Mas, Deus também lhe deu 

conhecimento, através de Sua Palavra, para evitar muitos perigos dessa vida. Eles vão 

lhe confrontar. Eles vão fazer isso. Mas, você pode aprender como manobrar. Também, 

não é somente sobre manobrar, nem somente sobre princípios, aqui há algo muito 

importante para você entender. 

 

Nós vivemos atualmente em um cristianismo, você sabe, onde várias pessoas ensinam 

princípios para isso, princípios para aquilo, e muitos desses princípios são bíblicos e são 

muito bons, mas você pode ter todos os princípios e ainda errar o principal problema, que 

é este: o conhecimento, não apenas de como viver, isso é secundário; mas sim o 

conhecimento de Deus. 

 

Eu descobri, ao longo dos anos, que minha vida é mais controlada pelo que eu sei sobre 

o caráter e a forma de trabalhar de Deus, do que por princípios. Veja, não é apenas por 

um princípio que eu devo ser santo, porque vai beneficiar minha vida... Não! A ideia é: Eu 

sei quem Deus é, sei que Deus é Santo, e eu devo ser santo porque Ele é Santo [Levítico 

19:2 e 20:7; 1 Pedro 1:16]. Eu sei o que Deus fez por mim na pessoa de Jesus Cristo. E 

isso por si só me motiva a ser o que Deus quer que eu seja, e fazer o que Deus quer que 

eu faça. Veja, você precisa conhecer o princípio, mas também (e mais importante) você 

precisa conhecer a Deus e as obras de Deus. Não se glorie o rico em sua riqueza, não se 

glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, mas glorie-se em 

conhecer a Deus [Jeremias 9:23-24]. Que conheçamos a Ele, que Ele é um Deus justo, 

cujos caminhos são perfeitos. 

 

Então, escute jovem, você estuda todo tipo de coisas, você lê todo tipo de coisas, e você 



 

 
também fica na internet fazendo coisas, eu apenas desejo que você passe esse tempo na 

Palavra de Deus. 

 

Você sabe, já que estão filmando isso eu posso ser simplesmente humilde, mas como um 

pai (isso talvez possa ser bom para alguns pais que estão assistindo), como um pai, eu 

olho o total de tempo que eu tenho, apenas essa minúscula janela, de 18 anos mais ou 

menos, na qual eu posso ensinar meus filhos. Quando eu fui pai pela primeira vez, eu 

procurei por todo tipo de livro para me ajudar, estudei manuais e coisas que eu poderia 

passar com meus filhos, mas toda vez que eu pegava algum material e começava a 

estudar com meus filhos, eu sempre tinha esse medo de que algo estivesse faltando, que 

existia algo de que precisavam e eu não estava lhes dando, e um dia, eu apenas peguei 

todas essas coisas, coloquei-as de lado e disse: “EXISTE APENAS UM LIVRO 

PERFEITO”. Se eu puder dar-lhes esse Livro, então saberei que nada estará lhes 

faltando. Então, eu apenas me dediquei, como pai, em sentar-me com meus filhos e, linha 

por linha, explicar-lhes as Escrituras, conversando com eles, rindo com eles, tudo no 

contexto das Escrituras. Tudo o que eu vou dar-lhes é: Escritura, porque sei que se eu 

fizer isto, eles terão o que precisam. 

 

Jovem, é a mesma coisa para você, por favor, me escute. Você precisa do conhecimento 

da Escritura. Você precisa memorizá-la, lê-la. Falar sobre corte?!? Mas, se você aprender 

alguns princípios sobre corte e não souber as Escrituras não vai lhe ajudar a obedecê-los. 

E, se você souber um conjunto de princípios da Escritura, e não conhecer Deus, não 

conhecer Cristo, não vai lhe ajudar a obedecer. Então, mergulhe na Bíblia, alinhe sua vida 

com as Escrituras. 

 

Se eu tenho alguns arrependimentos (e eu tenho), eu quero dizer, todos os homens que 

pecam têm arrependimentos, é que eu estive tão ocupado com minha vida, correndo em 

florestas e montanhas, pra lá e pra cá, querendo ganhar o mundo para Cristo. Provavel-

mente, uma boa coisa. Mas, se eu tivesse passado mais tempo na Palavra, e mais tempo 

em oração, eu seria um melhor servo de Cristo atualmente.  

 

Ele diz: “O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento; porque tu rejeitaste 

o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim”. 

Você quer ser útil para Deus? Você quer ser um ministro? E eu não estou falando no 

sentido técnico, de pastor, ou ancião, ou evangelista, mas todos nós fomos chamados a 

ser ministros. Você quer ser um ministro útil de Deus? Então você precisa ter 

conhecimento de Deus! Diz aqui: “porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te 

rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim” – não sejas meu ministro!  

 

Vocês sabem, jovens, que há tanto aconselhamento por aí hoje em dia, e um monte deles 



 

 
tão cheio de coisas horríveis, que é inacreditável. Algumas vezes, Freud tem maior 

proeminência que Jesus Cristo, mesmo entre aqueles que se declaram cristãos. Mas, 

aqui está o que quero que você veja, quando você abre sua boca para conselhos a 

alguém, para ajudar alguém, é melhor que saia a Palavra de Deus, porque, na verdade, 

suas opiniões, e até mesmo suas experiências, não são tudo o que eles precisam. Eles 

precisam da Palavra de Deus! E você precisa da Palavra de Deus! Para ser um ministro 

em nome de Jesus, você precisa da Palavra de Deus. Para manobrar em meio a esse 

mundo perigoso, você precisa da Palavra de Deus. Você precisa da Palavra de Deus!  

 

Ele diz: “também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim; e, visto que 

te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos”. Agora, eu 

apenas quero tirar um princípio geral daqui, e é muito triste, mas é verdadeiro. É uma 

realidade que eu penso que todos podem ver. Meu pai não era cristão, então ele não 

passou nenhum tempo comigo me ensinando a Palavra de Deus. Então, basicamente 

quando me tornei cristão, aos 21 anos, eu era nada mais que um pagão. Eu ia para 

escolas dominicais, mas lá eu somente pintava figuras da arca de Noé, eu acho. E, então, 

eu me tornei... Entrei na vida adulta (ao menos em relação à idade), sem nenhum 

conhecimento sobre Deus. Agora, o quanto meu pai foi ensinado sobre a Palavra de Deus 

pelo pai dele? E, nós podemos ir descendo a linha e veremos que a maioria dos jovens, 

até mesmo aqueles que talvez venham de família cristã, não tiveram realmente o 

conhecimento de Deus passado a eles. Eles foram enviados às escolas dominicais, foram 

enviados a grupos de jovens, coisas como essas, muitas delas baseadas em entreteni-

mento. Fazendo coisas para interessar crianças carnais. Mas, poucos jovens têm sido 

discipulados por seus pais. Eu quero dizer de verdade, onde o pai senta lá horas por 

semana, ele está ministrando aos seus filhos, ensinando-lhes a Palavra de Deus. Por 

esse motivo, uma geração repassa sua ignorância à outra geração, que repassa sua 

ignorância à outra geração. Enquanto o conhecimento diminui, a ignorância aumenta. 

Você chega ao ponto, vamos dizer de 75 anos atrás, um homem secular, não regenerado, 

saiba mais das consequências bíblicas, do que alguém que é cristão hoje em dia. Nós 

temos uma perda do conhecimento de Deus. Agora, nós não podemos usar isso como 

uma desculpa, por exemplo: se você é um jovem ouvindo isso e diz “Meu pai não me 

discipulou. Ele não me ensinou. Não sei nada sobre ser adulto”. Sinto muito, mas isso não 

é desculpa. Sim, o caminho será mais difícil para você. Sim, tem muitas coisas que você 

precisa aprender agora, que você não aprendeu quando tinha 6 anos. Mas, ainda assim, 

não é uma desculpa. Também você precisa reconhecer – rapaz ou moça – que você 

nasceu de novo através de um Deus Soberano. Ele pode trabalhar. Ele vai trabalhar em 

sua vida, se você se dedicar ao estudo da Palavra de Deus, se você reconhecer que você 

não sabe, e clamar a Ele por sabedoria, Ele dará a você. Mesmo que você não tenha 

estado nesse longo processo de geração após geração de pessoas que não falam sobre 

a Palavra de Deus para seus filhos, você ainda pode ser poderoso nas Escrituras, você 



 

 
ainda pode ser um homem sábio ou uma mulher sábia, e essa corrente de ignorância, 

após ignorância, após ignorância, pode terminar em você. Se você é um jovem e está 

sentado aí e diz: “Eu quero conhecer ao Senhor. Eu quero fazer o que é certo”. Então, 

entre na Sua Palavra e saiba que essa corrente de ignorância vai acabar em você! Você 

vai ser o primeiro que vai mudar isso, pelo poder do Espírito Santo e pela Graça de Deus, 

e você vai com todo seu coração, toda sua mente, toda sua alma, fazer com que a 

geração depois da sua, ao menos conheça a Palavra de Deus, e não sofra com os 

resultados da ignorância. 

 

Veja, você tem... Você tem algo grande acontecendo aqui. Você pode ser um reformador 

do mundo. Um reformador de família. Você pode mudar muitas coisas. Mas, isso vai 

requerer muito trabalho. Muito trabalho. Entrar na Palavra de Deus, preferencialmente 

clamando a Deus... Mas, saiba disto: Ele prometeu ajudar-lhe. Prometeu fazer mais em 

você do que você pode pedir ou imaginar. Mas, nós precisamos do conhecimento de 

Deus, porque atualmente Isaías disse que era um homem de lábios impuros vivendo em 

meio a um povo de lábios impuros [Isaías 6:5], podemos dizer o mesmo e podemos 

acrescentar isso: somos homens que não conhecem e vivemos em meio a um povo que 

não conhece. Mas, isso pode mudar. Isso pode mudar. Pode começar com você. E, 

jovem, quero que você perceba algo: o que você faz exatamente agora, na sua vida, não 

vai impactar apenas a sua geração, vai impactar outras gerações que virão. Eu tenho 

ganhado tantos benefícios das gerações que me precederam, de homens mais velhos 

que me têm discipulado, e de homens como Spurgeon, Martyn Lloyd-Jones, de puritanos, 

Jonathan Edwards e outros. Veja, o que você faz, você investe na sua vida agora, vai 

impactar o mundo por vir. O que você faz agora, vai impactar seus filhos, vai impactar sua 

futura esposa, vai impactar tudo. Veja, você é responsável. Mas, isso é algo maravilhoso. 

Pense na esfera de influência que você pode ter, se você apenas se entregar a Cristo, e 

dedicar-se a ser um homem de Deus, conhecendo Sua Palavra. 

 

Bem, vamos continuar, quero olhar outra passagem. Está em Isaías, capítulo 1, versos 4-

6. Ouça isso, é muitíssimo triste: 

 

“Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de 

malfeitores, filhos corruptores; deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de 

Israel, voltaram para trás. Por que seríeis ainda castigados, se mais vos 

rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a 

planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, e inchaços, e 

chagas podres não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo”. 

 

Rapaz, se essa não é uma descrição da nossa cultura, isso é absolutamente espantoso! 

É assustador! Muitíssimo triste! Quebra nosso coração, mas é verdadeiro.  



 

 
Agora, vamos apenas analisar isso: “nação pecadora, povo carregado de iniquidade, 

descendência de malfeitores, filhos corruptores”. Isso não somos nós? Nós aqui no 

ocidente (mesmo se olharmos isso a partir do 3º mundo), temos que admitir a mesma 

coisa. Somos uma nação pecadora. Não existe “nação cristã” nesse planeta! Nós 

estamos em uma nação pecadora e precisamos perceber que nós não devemos ser 

orgulhosos, nós não devemos pensar que vivemos no meio disso tudo e mesmo assim 

não somos afetados, nós devemos estar constantemente observando os meios pelos 

quais essa nação pecadora, na qual vivemos, seja nos Estados Unidos, Inglaterra, França 

ou Portugal, está tendo impacto, de alguma forma, em nossas vidas. Como é isso? O que 

é assustador é que também está influenciando até mesmo o modo que vemos as 

Escrituras. Nós podemos ter uma tendência de interpretar as Escrituras baseados em 

nossas culturas. A nação pecadora na qual vivemos. 

 

Agora, diz: “nação pecadora, povo carregado de iniquidade”. Aqui novamente vemos isso. 

Rapazes, o pecado não é divertido. O pecado não traz consigo bênçãos. Até pessoas 

perdidas, que não conhecem ao Senhor, que se entregam ao pecado de forma 

extraordinária, elas são desgastadas por ele e acabam destruídas. Sabe, algumas vezes, 

vejo pastores dizerem que “O pecado é divertido, mas vai destruir você”. Bem, ele vai lhe 

destruir, mas não tenho certeza que um cristão deva ficar dizendo coisas como “o pecado 

é divertido”. Como cristãos, nós lutamos contra o pecado, lutamos com o pecado, nós 

pecamos, e somos capazes de cair, mas mesmo em meio ao nosso pecado, nós 

rapidamente descobrimos que não é divertido. Ele não apenas nos destrói, é nauseante. 

Para uma pessoa que verdadeiramente foi regenerada pelo Espírito Santo, o pecado não 

é divertido. Não é divertido. Ele vai desgastar você e vai lhe destruir. 

 

Agora, quando falamos sobre relacionamentos, quando o pecado entra nesse relaciona-

mento que você quer cultivar com essa pessoa do sexo oposto, quando o pecado entra, 

ele não vai abençoar o relacionamento, não vai trazer felicidade ao relacionamento, ele 

vai desgastá-lo e até mesmo destruí-lo. 

 

Agora, diz: “descendência de malfeitores, filhos corruptores”. Essa é uma afirmação 

encorajadora. Mas, há um sentido em que isso é verdadeiro de muitas formas. 

 

Primeiramente, eu percebo algo. Eu herdei a Queda do meu pai Adão, e isso é algo que 

deve ser combatido. É combatido por Cristo, através do Calvário, através do trabalho 

regenerador do Espírito Santo. Mas, apesar de eu ter nascido novamente, há algo que 

permanece em mim, e que é chamado “a carne”, que batalha contra o Espírito, batalha 

contra a Justiça. Eu preciso constantemente lutar contra essa coisa que está em mim. 

Isso não define quem sou. Eu sou um santo, um filho de Deus. Eu sou um filho do Deus 

vivo, eu fui recriado à imagem de Deus, eu sou uma nova criatura. Isso define quem sou. 



 

 
Mas, eu não posso negar que existe essa coisa deixada em mim, esse resíduo de mal, 

essa coisa chamada de “a carne”, que batalha contra mim. Eu preciso lutar contra isso. 

Embora também eu precise perceber que, assim como eu herdei de Adão uma natureza 

corrompida, assim também os meus filhos herdaram uma natureza corrompida de mim. 

Por esse motivo eu sou tão apaixonado em pregar-lhes o Evangelho, pois o Evangelho é 

o único modo que de superar isso. Para que eles conheçam a Cristo e para que eles 

conheçam a Palavra. Aqui está o que você precisa entender: nós somos uma nação 

decaída e quebrada. Algumas pessoas dizem: “O Cristianismo é apenas uma muleta para 

os fracos”. Absolutamente certo! É mesmo! O problema é que não percebemos que todos 

somos fracos. Perceba, nós iniciamos de uma forma muito ruim: mortos em nossas 

ofensas e pecados. Mesmo após nos tornarmos cristãos, ainda há uma grande luta. E 

isso apenas aumenta nossa consciência da necessidade de Deus, da Palavra de Deus e 

do Poder de Deus. Novamente, isso nos diz também que não sabemos o que é certo, em 

nossos próprios olhos. Mas, que precisamos ser instruídos pelo Espírito de Deus, através 

da Palavra de Deus.  

 

Agora, ele diz aqui: “blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás”. Quero que você 

pense sobre algo. Eles “Deixaram ao Senhor”. E eles “voltaram para trás”. Mas, no meio 

dessas duas coisas está que eles “blasfemaram o Santo de Israel”. Quando eu penso em 

“deixaram ao Senhor”, isso é ruim. Quando eu penso em “voltar para trás”, isso é ruim 

também. Mas, há algo que parece até mais terrível, mais horrível, sobre isso de “blasfe-

maram o Santo”. Eu quero que você, em Cristo, seja cheio de alegria, eu quero que você 

saiba quem você é, e tudo mais, eu quero que você seja próspero em todas as coisas 

boas que Deus fez em sua vida, mas também quero que você perceba quão terrível é o 

pecado, e quão terrível é pecar. Pecar é “deixar ao Senhor”, é abandoná-lO, mas pecar 

também é blasfemá-lO. Também quero que você perceba algo, estamos falando sobre 

sabedoria para conduzi-lo pela vida... Quero que você perceba que seguir o seu conselho 

ou o conselho de sua cultura acima do conselho de Deus é desprezá-lO. É desprezá-lO!  

 

Agora, deixe-me também falar sobre isso que é muitíssimo importante. Você acredita, 

você honestamente acredita que a Palavra de Deus é a Palavra inspirada por Deus? Você 

diz: “Sim, eu acredito, irmão Paul”. Ok, isso é a metade da batalha. Agora, vamos lutar a 

outra metade da batalha, e se você não vencer nessa, então a primeira batalha não 

importa. Qual é? Não apenas devemos crer que as Escrituras são inspiradas, devemos 

crer que as Escrituras são suficientes. Que tudo que precisamos nesta vida para sermos 

justos, piedosos e prósperos na vontade de Deus, se encontra nas Escrituras. Você 

acredita nisso? Você diz: “Sim, eu creio”. Ok, agora vamos ao ponto [principal]: Você 

pratica isto? Você pratica isto? 

 

Vamos apenas ver um exemplo. Muitos de vocês que estão escutando isso, devem 



 

 
provavelmente já ter saído para encontros, esses tipos de coisas, e tenho certeza que 

muitos de vocês tentam fazê-lo de uma forma piedosa. Mas, você já atravessou a Palavra 

de Deus? Quero dizer, de capa a capa, procurando como você deve fazer isso? O que 

Deus diz? Existem princípios para guiar-me através deste processo? Você percebe? 

Podemos dizer que acreditamos na suficiência das Escrituras, mas se não praticamos... 

Em relação às suas finanças, você apenas tenta ser frugal ou você olha nas Escrituras 

como Deus quer que você administre suas finanças?  

 

Jovens, vejamos uma outra coisa... Suas roupas. Você diz: “cara, isso está na moda!”. 

Ok, mas isso está na moda com Deus? Você foi à Palavra de Deus? Não apenas ao seu 

próprio coração, não apenas com outros amigos cristãos, você foi à palavra de Deus para 

descobrir o que Deus quer? Se não foi, então talvez você não acredite, o quanto pensa, 

na suficiência das Escrituras. Ela é suficiente para nos direcionar! Você diz: “Irmão Paul, 

eu não vejo muitas coisas específicas”. Podem não existir muitas coisas específicas. Por 

exemplo, não lhe diz quão comprido deve ser seu vestido, não lhe diz se você pode ou 

não usar calças, ou isso ou aquilo. Mas, lhe diz muitas coisas sobre piedade, santidade, 

decência, modéstia, simplicidade, os perigos da sensualidade, luxúria. Viu?  

 

Não estamos falando sobre legalismo aqui, estamos falando a respeito das verdades 

eternas que lhe ajudarão a andar nesta vida na questão de agradar a Deus.  

 

Uma coisa que preciso lhe avisar sobre essas sessões que vamos ter é que eu tenho uma 

tendência de falar sobre muitas coisas. Bem, mas eu acho que é minha câmera, então 

posso fazer isso se eu quiser.  

 

Vamos continuar analisando. Ele diz: “Por que seríeis ainda castigados, se mais vos 

rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé 

até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, e inchaços, e chagas podres não espre-

midas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo”. Essa é a descrição não apenas da nossa 

economia, mas sobre tudo em nossa nação atualmente. Em nossa cultura, ao redor de 

todo mundo. E, ao invés de olharmos para Deus por uma resposta, nós apenas continua-

mos caminhando para a destruição. Somos como um monte de pessoas tolas usando 

ternos e batendo em barulhentos címbalos, todos marchando em linha reta para o desfila-

deiro, enquanto Deus estende durante todos os dias Suas mãos para um povo obstinado.  

 

Existem tantas feridas em nossas vidas que são causadas pelo pecado. Eu não estou, de 

forma alguma (eu odeio o chamado evangelho da prosperidade e todas essas coisas 

diferentes), não estou dizendo que cristãos nunca sofrem, na verdade, muitos dos meus 

queridos amigos têm sofrido muito pela causa de Cristo. Existem muitas coisas que 

sofreremos, mesmo em nossa cultura ocidental, se verdadeiramente seguirmos a Cristo. 



 

 
Mas, quero que vocês saibam, amigos, que há tantas coisas que nós sofremos, quero 

lhes dizer, coisas horríveis, e elas não são resultado da piedade, mas sim de nosso 

pecado, e, muitas vezes, o pecado é o resultado de uma falta de conhecimento, pois 

somos mais influenciados por atitudes, caprichos e opiniões da nossa cultura, do que pela 

Palavra de Deus.  

 

Saiba, jovem, uma das razões pela qual estou fazendo esta filmagem, é que não quero 

que vocês sofram, exceto pela causa de Cristo. Eu não quero que vocês sofram por 

causa do pecado. Você sabe, eu desejo que você aprenda uma dose saudável de temor. 

Eu desejo até mesmo que você seja levado a certas circunstâncias, aonde você chegue 

tão perto do perigo, mas o ultrapasse. Por quê? Para que você saiba que sempre existe 

essa possibilidade. Nós fazemos tanta coisa por ignorância, que nos fere de forma tão 

profunda. Eu me lembro, quando meu filho Ian tinha uns quatro anos de idade, eu o levei 

a esse lugar... Em uma área cheia de água de pântano, um lugar de caçar, e quando eu 

era um garotinho, eu nem acredito que meus pais me deixavam correr nesse lugar com 

uma arma, sendo tão novo quanto eu era. Mas, eu costumava caçar nesse lugar, e eu 

queria levar meu filho comigo e apenas deixá-lo correr, a água estava alta, estava tudo 

pantanoso, cheio de coisas boas para encontrar, como cobras, tartarugas e outros tipos 

de animais, e eu disse: “Ian, apenas fique do meu lado, fique bem ao meu lado e você 

estará bem, porque existem grandes buracos de água nesse pântano e podemos acabar 

na água ou coisa assim”. Mas, ele é um garotinho corajoso, e ele sempre ia na minha 

frente, na minha frente, na minha frente... E eu tinha que ficar dizendo: “Ian, volte, volte, 

volte”. E ele não vinha, ele apenas queria ser... Você sabe, eu nem sei, ele apenas queria 

ser o grande caçador, queria mostrar ao seu pai que ele não tinha medo. Então, uma vez 

ele continuou indo, estava escurecendo... Ele continuou indo e eu pensei: “Ok, rapazinho, 

aqui está uma lição que doerá no coração de seu pai ao lhe dar, mas você vai recebê-la”. 

Então, quando ele começou a ir em frente, eu apenas fiquei atrás de uma grande árvore 

de cipreste. E eu o deixei ir... Eu o mantive sob minha vista, para ter certeza de que ele 

não fosse agarrado por algo. Mas, eu o mantive sob minha vista e ele continuou andando, 

e, então, se virou. E estava ficando escuro. Ficando um pouco tenebroso, as garças 

estavam começando a fazer barulho, e parecia algo como dinossauros. E ele começou a 

ficar assustado. E ele disse: “Pai?”. E eu apenas fiquei lá atrás da árvore. E ele disse: 

“Pai?”. E eu esperei, até que seus olhos ficaram um pouco vermelhos, ele estava quase 

para chorar. Ele estava realmente com medo. E ele disse: “Pai?”. Eu saí de trás da árvore 

e disse-lhe: “Estou aqui”. E ele disse: “Eu pensei que você tivesse me perdido”. E eu 

disse: “Não, filho, eu não perdi você. Mas, você me perdeu. Você foi desobediente. E 

você tem que aprender. Você tem que ficar com medo, porque ao vir em todos esses 

lugares diferentes com seu pai, você precisa perceber que alguns desses lugares são 

selvagens e você verdadeiramente se machucará se não se submeter à autoridade”. 

 



 

 
Aqui está o que quero que você veja, algo muito importante. Vemos um monte de coisas 

ruins acontecendo aqui. Quero dizer, eles foram feridos, espancados, “Toda a cabeça 

está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele 

coisa sã”. Vários pregadores lhe dirão que isso aconteceu simplesmente como a 

consequência dos pecados deles. Entende? Eles fizeram algo que era errado, que era 

perigoso e por isso eles ficaram feridos, mas essa é apenas a forma que as coisas 

acontecem nesse mundo caído e Deus não tem nada a ver com isso. Bem, há alguma 

verdade nessa afirmação algumas vezes, mas essa afirmação é basicamente herética. Eu 

quero que você saiba que se você é um crente, que vai ser Deus quem vai lhe acoitar 

algumas vezes. Será Deus quem vai discipliná-lo algumas vezes. E não é porque a 

atitude dEle para você tenha mudado ou Seu amor tenha diminuído. Não, isso foi 

consertado no Calvário. É porque Ele realmente lhe ama. Ele vai discipliná-lo. Ele vai 

fazer isso, aliás, se você se desviar para o pecado e não for disciplinado por Deus, é 

evidência (de acordo com Hebreus 12) que você nem ao menos é crente. Você sabia 

disso? Uma das grandes manifestações do amor de Deus para com Seus filhos é o quê? 

Sua disciplina. Lembra quando Ele diz: “Amei a Jacó, e odiei a Esaú”? [Romanos 9:13]. É 

verdade. Mas, se você olhar essas duas pessoas na Bíblia você vai começar a se 

perguntar: “Bem, sabe, Deus prometeu muitas coisas até para Esaú. Ele cumpriu todas 

elas. Aliás, Esaú foi tão abençoado por Deus que, quando Jacó retornou à Terra 

Prometida, ele nem mesmo precisava dos presentes de Jacó. Então como é isso de Deus 

amar a Jacó e demonstrar Sua ira contra Esaú? Aqui está a resposta: Deus deixou Esaú 

ser Esaú. Nós não vemos nenhum caso na Escritura, onde Deus discipline Esaú, ou Deus 

esteja trabalhando para mudar Esaú, ou Deus esteja intervindo em sua vida. Não. Esaú 

apenas estava sendo Esaú. O que vemos em Jacó? Quero dizer, como o amor de Deus é 

manifestado em Jacó? Bem, é manifestado dessa forma: Ele, como minha mãe costuma 

dizer, “Ele bateu nesse garoto até a morte”. Ele bateu. Quero dizer que Ele disciplinou 

Jacó em tudo na sua vida, então quando Jacó voltou à Terra Prometida, ele estava 

mancando. Ele estava mancando. Eu tive os dois quadris substituídos e minha esposa 

sempre me lembra que se eu não estivesse em desobediência como Jacó, Deus não teria 

que tocar meus quadris e me fazer mancar. E ela diz que eu sou duas vezes pior que 

Jacó. Ele teve que tocar apenas um quadril de Jacó, em mim Ele teve que tocar nos dois. 

Eu não sei quanta verdade há nisso, mas sei disso: Deus tem me disciplinado em minha 

vida muitas vezes. Sempre tem sido por causa de Seu amor e sempre para o meu bem. 

Se você é um crente, se você verdadeiramente pertence a Cristo, você não pertence a 

você mesmo e Ele vai reivindicar você. Ele vai. E, amigo, algumas vezes, honestamente, 

é melhor ser pego por uma luta de ursos – um urso é muito mais fácil de se lidar –. Eu 

gosto quando C. S. Lewis diz: “Ele não é um leão manso. Ele é perigoso. Ele não é 

seguro. Mas, Ele é bom”. Uma das marcas, eu creio, ao menos dos antigos homens de 

Deus que eu conheço, é que ele parecem homens que tem sido moldados por Deus. E eu 



 

 
apenas tenho esperança que isso aconteça a você. Que você seja conformado à imagem 

de Cristo. E você possa brilhar com Ele. 

 

Certo. Vamos continuar. Nós precisamos estar convencidos... Primeiro, eu disse que 

precisávamos estar conscientes da nossa realidade atual como povo. Então, eu disse que 

precisamos estar convencidos que a totalidade da nossa vida precisa se curvar à Glória 

de Deus e ser submetida à vontade revelada de Deus. Devemos estar convencidos disso. 

Quero dizer, se você não está, então você pode “desligar o You Tube” ou onde você esti-

ver assistindo e parar. Você deve estar convencido de que isso é o princípio fundamental 

da vida cristã. Você vê isso? Precisamos estar convencidos que a totalidade da nossa 

vida precisa se curvar à Glória de Deus. Você não quer isso? Você não quer que isso 

aconteça na sua vida? Se você diz: “Bem, eu não tenho muita certeza”, você está em 

perigo. E se você diz: “Definitivamente não”, como nos velhos tempos se costumava dizer, 

você precisa ser salvo, porque o cristão reconhece: Veja, tudo que há em mim é para Ele. 

E eu quero ser desse jeito, e fico feliz quando é desse jeito. E eu somente fico triste e 

desgostoso, quando não é desse jeito. Você diz: “Eu quero ser desse jeito”. Sim, eu sei, 

escuto você cantando todas essas canções. Mas, se vai tornar realidade em sua vida, vai 

levar um tempo. Vai requerer que você esteja na Palavra de Deus. Vai requerer que você 

ore, busque a Deus, para que essas coisas possam se tornar realidade. 

 

Agora, vamos olhar alguns belos versículos que eu realmente gosto muito.  

 

1 Coríntios 10:31: 

 

“Portanto, quer comais quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo 

para glória de Deus”. 

 

Escute, se nas menores coisas em nossas vidas, devemos fazer para a Glória de Deus, 

quanto mais essas coisas mais importantes em nossas vidas, como encontrar um 

parceiro, casamento, família, onde você vai trabalhar, onde você vai morar, todas estas 

coisas são decididas em qual vai mais glorificar a Deus. E nós estamos aqui hoje, nessa 

série de lições, não apenas sobre “quero aprender princípios para ter minha melhor vida 

agora”. Não! “Eu quero aprender como glorificar a Deus. Eu quero fazer isso. Traz-me 

alegria, satisfação”. “Portanto, quer comais quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, 

fazei tudo para glória de Deus”. Um amigo meu, perguntou a T. W. Hunter, certa vez, um 

maravilhoso homem de Deus, e um homem de oração, perguntou-lhe: “Quanto Jesus 

comia?”. Eu acho que essa é uma pergunta incomum, mas é boa: “Quanto Jesus comia?”. 

E, T. W. Hunter respirou fundo, pensou um pouco e disse-lhe: “Bem, Jesus comeu, e 

comeu, e Ele comeu, e comeu, e comeu, até que se Ele desse mais uma mordida isso 



 

 
seria pecado”. Ele viveu para a Glória de Deus. E fez tudo, até mesmo comer, para a 

Glória de Deus. E é desta forma que nós devemos ser. 

 

Sabem, amigos, eu tenho tido uma vida boa, realmente uma vida boa. Mas, como eu lhes 

disse, existem alguns arrependimentos. Eu nunca me arrependi em dar tudo (se é que eu 

já fiz isso). Nunca me arrependi em fazer isso. Eu nunca me arrependi por obedecer, mas 

eu tenho me arrependido várias vezes por não obedecer, quando eu guardo coisas para 

mim mesmo, quando eu me guardo para mim mesmo. É nauseante. Escute, você não 

quer ser um antissocial, você quer viver para a Sua Glória. Você quer fazer estas coisas 

de corte bíblica, casar, e tudo isso, para a Sua Glória, porque, ao final, mesmo que você 

sofra terrivelmente, e nada saia do jeito que você esperava, você tem a alegria de saber 

que viveu sua vida para a Glória de Deus. É tudo o que importa. É tudo o que importa. 

Porque aqui está algo realmente importante, eu não estou lhe dizendo que se você seguir 

todos esses princípios, você terá a melhor esposa, o melhor esposo do mundo, o melhor 

casamento, tudo vai ser perfeito... Não! Não mesmo! Estou lhe dizendo estas coisas, para 

que suas decisões e atos possam glorificar a Deus, porque existem muitas pessoas que 

tomam muitas decisões piedosas, fazem muitas coisas piedosas e o resultado não tem 

sido alegria, no sentido de que tudo saiu perfeito, como eles esperavam. A alegria deles 

vem do fato de terem glorificado a Deus com a vida que viveram, as decisões que 

tomaram e a forma que agiram. Você pode tentar obedecer a Deus em absolutamente 

tudo e mesmo assim casar com uma pessoa extremamente difícil em sua vida, talvez até 

em seu ministério, mas o que você precisa entender é: DEUS É DEUS SOBERANO, 

SABE O QUE VOCÊ PRECISA PARA SER CONFORMADO À IMAGEM DE CRISTO. 

Veja, a maior coisa em sua vida, contrariando a opinião popular, não é ter um grande e 

bem sucedido ministério, a coisa mais importante para Deus na sua vida é conformá-lo à 

imagem de Cristo e Ele fará tudo o que for necessário para isso. Agora, o que você quer? 

O que você quer? Tudo do seu jeito, ou você quer ser conformado à imagem de Cristo?  

 

Agora, em 2 Coríntios 10:5, Paulo diz: 

 

“Destruindo os conselhos, e toda a altivez que se levanta contra o conheci-

mento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo”. 

 

Agora, se já existiu um dia onde existem opiniões e ideias dentro do meio evangélico, 

dentro do cristianismo e fora do mundo, ideias que são contrárias à Palavra de Deus, 

esse dia é hoje! Quero dizer, o cristianismo em si é repleto de todo tipo de ideias, 

doutrinas, todo tipo de coisas que têm sido ensinadas que, na verdade, são contrárias à 

Palavra de Deus. E elas precisam ser destruídas por você. Não que você vá atacar a 

pessoa, mas quando você escutar algo assim, você saberá o suficiente da Palavra de 

Deus para destruir os argumentos dela. Para dizer-lhe: “Não, isso não é verdade. Essa 



 

 
não é a forma que devo pensar, não é o modo que devo viver”. E você precisa trazer tudo 

em sua vida, não apenas suas ações, não apenas suas decisões, mas todo pensamento 

à obediência da vontade de Cristo. Rapaz, isso é difícil! Isso é bem difícil! E, eu tenho 

falhado nisso. Não conheço ninguém que não tenha. Mas, o que nós fazemos? Nós 

deixamos as coisas velhas para trás, e vamos adiante, vamos adiante para sermos mais 

bíblicos, mais bíblicos e mais bíblicos. Mais agradáveis a Deus, glorificando mais a Deus.  

 

Agora, em 2 Timóteo 3:16-17 é onde terminaremos por hoje,  

 

“Toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, para 

redarguir, para corrigir, para instruir em justiça; para que o homem de Deus 

seja perfeito, e perfeitamente instruído para toda a boa obra”.  

 

O que nós temos aqui, é o que estou dizendo por todo este tempo, ensinando-lhes, é que 

precisamos crer em duas coisas, e essas duas coisas são encontradas aqui. Que as 

Escrituras são inspiradas, que elas são a infalível, completa e totalmente confiável 

Palavra de Deus, mas não apenas isso, elas são suficientes. Ela é suficiente para tudo na 

vida cristã. Eu não preciso contratar um estrategista em marketing para me dizer como 

começar uma igreja. Eu não preciso que alguém venha com psicologia secular e diga-me 

como pensar. Eu não preciso nem mesmo “pegar emprestadas” suas ideias. Eu não 

preciso que a cultura me diga como devo vestir-me, ou coisas a respeito do que devo 

aprovar ou rejeitar. Eu preciso da Palavra de Deus para governar a minha vida. 

 

Agora, uma coisa que quero lhes dizer antes de terminar é isso: A Palavra de Deus não é 

sinônimo de algum pregador em um vídeo. Deus tem levantado alguns pregadores 

atualmente que têm sido grandes bênçãos em minha vida, mas eles não são sinônimos 

da Palavra de Deus e nem são substitutos da Palavra de Deus. Você deve estudar a 

Palavra de Deus! Não apenas livros que contenham a Palavra de Deus. Não apenas 

livros que tratam de assuntos sobre a Palavra de Deus. Você deve estudar a Palavra de 

Deus! Você precisa fazer isso. Eu lhe peço, se nada ficar deste vídeo hoje, nada mesmo, 

exceto uma coisa, eu ficarei feliz: QUE A SUA VIDA, QUE SUA VIDA CRISTÃ, SEJA 

DEPENDENTE, INTEIRAMENTE, TOTALMENTE DEPENDENTE DA PALAVRA DE 

DEUS, E CHEIA DO PODER EM CRISTO ATRAVÉS DO ESPÍRITO SANTO. 

 

Certo, bem, você diz: “Você nem falou muito sobre corte bíblica”. Bem, eu não posso 

apenas isolar uma coisa. Sua habilidade em entrar em uma corte, um relacionamento, 

biblicamente, depende de você ser bíblico em um monte de coisas, não apenas em uma. 

Você quer ser uma pessoa completa, então precisa que a Palavra de Deus permeie em 

cada aspecto de sua vida. 

Deus abençoe você. 



 

 
O texto deste e-book é uma transcrição baseada na legenda deste vídeo: http://youtu.be/zd7Qg7Vebg0 

 

As citações bíblicas desta tradução foram retiradas da versão ACRF (Almeida Corrigida e Revisada Fiel) 

 

Transcrição por Ilanna Prazeres │ Revisão por Camila Almeida │ Capa por William Teixeira 

 

 

♦ Baixe mais e-books por Paul Washer: 
 

• Pregação Chocante: http://oestandartedecristo.com/site/wp-content/uploads/2014/03/Pregação-

Chocante-Paul-David-Washser.pdf 

• A Depravação Total do Homem e a Sua Necessidade de Um Salvador: 

http://oestandartedecristo.com/site/wp-content/uploads/2014/03/A-Depravação-Total-do-Homem-e-a-Sua-

Necessidade-de-Um-Salvador-Paul-David-Washer.pdf 

• Arrependei-vos e Crede no Evangelho: http://oestandartedecristo.com/site/wp-

content/uploads/2014/03/Arrependei-vos-e-Crede-no-Evangelho-Paul-David-Washer.pdf 

• Jesus Cristo, Justo e Justificador: http://oestandartedecristo.com/site/wp-

content/uploads/2014/03/Jesus-Cristo-Justo-e-Justificador-Paul-David-Washer.pdf 
• Missões Indígenas: http://oestandartedecristo.com/site/wp-content/uploads/2014/02/Missões-Indígenas-

Paul-David-Washer1.pdf 

 

 

Visite nossa conta no 4Shared: http://www.4shared.com/folder/ifLU3UEG/_online.html 

 

 

QUEM SOMOS: 

 

O Estandarte de Cristo é um projeto cujo objetivo é proclamar a Palavra de Deus e o Santo 

Evangelho de Cristo Jesus, para a glória do Deus da Escritura Sagrada, através de traduções 

inéditas de textos de autores bíblicos fiéis, para o português. A nossa proposta é publicar e divulgar 

traduções de escritos de autores como os Puritanos e também de autores posteriores àqueles como 

Robert Murray McCheyne, Charles Haddon Spurgeon e Arthur Walkington Pink. Nossas traduções 

estão concentradas nos escritos dos Puritanos e destes últimos três autores. Isto não significa que 

não fazemos publicação de outros autores, como é o caso presente, agora mas que estamos 

concentrados naqueles já mencionados acima. 

 

O Estandarte é formado por cristãos que buscam estudar e viver as Escrituras Sagradas em todas as 

áreas de suas vidas, holisticamente; para que assim, e só assim, possam glorificar a Deus e deleitar-

se nEle desde agora e para sempre. 

 

♦ Participe do nosso grupo no Facebook: facebook.com/groups/EstanteEC 

♦ Visite nossas páginas no Facebook: 

 

www.facebook.com/OEstandarteDeCristo | www.facebook.com/PaulDavidWasher  

http://youtu.be/zd7Qg7Vebg0
http://oestandartedecristo.com/site/wp-content/uploads/2014/03/Pregação-Chocante-Paul-David-Washser.pdf
http://oestandartedecristo.com/site/wp-content/uploads/2014/03/Pregação-Chocante-Paul-David-Washser.pdf
http://oestandartedecristo.com/site/wp-content/uploads/2014/03/Arrependei-vos-e-Crede-no-Evangelho-Paul-David-Washer.pdf
http://oestandartedecristo.com/site/wp-content/uploads/2014/03/Arrependei-vos-e-Crede-no-Evangelho-Paul-David-Washer.pdf
http://oestandartedecristo.com/site/wp-content/uploads/2014/02/Missões-Indígenas-Paul-David-Washer1.pdf
http://oestandartedecristo.com/site/wp-content/uploads/2014/02/Missões-Indígenas-Paul-David-Washer1.pdf


 

 
 

Uma Biografia de Paul David Washer 

 

 
 

 

Paul Washer (nascido em 1961) é marido, pai, pastor, missionário, escritor, advogado; fundador, 

diretor e coordenador de Missões da “Sociedade Missionaria HeartCry”, que apoia o trabalho 

missionário em mais de 20 países, também é pregador itinerante pela Convenção Batista do Sul. 

 

Paul Washer se converteu a Cristo enquanto estudava advocacia em leis petroleiras na 

Universidade do Texas. Depois de terminada a faculdade, ele estudou no Seminário Teológico 

Batista do Sul, obtendo o título de Mestre em Divindade. Pouco tempo depois ele foi enviado 

como missionário na selva do Peru. 

 

Ele passou 10 anos no campo missionário no Peru, onde ele fundou a “Sociedade Missionaria 

HeartCry” pra dar suporte a obra missionária no país. Hoje, a HeartCry mantem cerca de 160 

missões que trabalham principalmente com indígenas em mais de 20 países da Europa, América 

do Sul, África, Ásia e Oriente Médio. 

 

Ele frequentemente ministra na primeira Igreja Batista de Muscle Shoals (Alabama) e é um 

reconhecido escritor de livros como “O único Deus verdadeiro”, “Um Estudo Bíblico da Doutrina de 

Deus”, “A Verdade Sobre o Homem” e “O Poder e a Mensagem do Evangelho”. E de pregações 

como “Pregação Chocante”, “10 Acusações contra Igreja Modermo”, “Verdadeiro Evangelho” e “As 

Maiores Palavras das Escrituras” e muitas outras pregações evangélicas. 

 

 

A Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso, seja a glória pelos séculos dos séculos. 

Amém e Amém! 


