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AS DISCIPLINAS DE UM  
HOMEM CHEIO DA PALAVRA 

 
“Habite, ricamente, em vós a palavra de Cristo; instruí-vos e 
aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, 
com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, com gratidão, em vosso 
coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, 
fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai” 
(Colossenses 3:16-17). 

 
 O nosso primeiro Natal com uma criança foi uma lição que nunca 

esqueceremos. Nós vivíamos num apartamento minúsculo em Los Angeles. 
Nós tínhamos pouquíssimo dinheiro e muito tempo disponível. Assim nós 
decidimos não comprar o triciclo pré-montado para o nosso garotinho, pois o 
montaríamos nós mesmos. 

 
Um dia depois a bicicleta vermelha brilhante estava na árvore à espera da 

manhã de Natal. Então chegou a hora da verdade. Nosso filho, gritando de 
felicidade, engatinhou até ela, se levantou, e logo estava sentado no assento 
com a nossa ajuda e apoio. E foi aí que notamos a tremedeira. Alguma coisa 
não estava direita. O pedalar fazia com que o triciclo inteiro tremesse 
levemente. Nós tínhamos montado o triciclo, mas não corretamente. 

 
Nos anos seguintes – conforme cada filho recebia uma bicicleta montada 

por mim – a tremedeira nunca parou. E todo tremor e ranger durante todos 
estes anos nos lembrava que a única esperança que nós temos de ter 
sucesso em agradar a Deus enquanto permanecemos temporariamente 
neste mundo é seguindo as Suas direções. Como nós evitamos construir as 
nossas vidas da nossa maneira, de modo que ela não vacile? Qual tem sido o 
contínuo plano que Deus tem estabelecido? De Deuteronômio 6 a 
Colossenses 3, do décimo quarto século a.C. ao primeiro século d.C., de 
Moisés a Paulo – Deus buscou que Seus filhos tivessem uma vida cheia da 
Palavra. 
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Você já ansiou ser capaz de dizer, como o apóstolo Paulo, “Sede meus 
imitadores, como também eu sou de Cristo” (1 Coríntios 11.1)? Isto é 
exatamente o que Deus deseja para cada um de Seus filhos, que nós 
sejamos santos, como Deus é santo (1 Pedro 1.16). 

 
Como tal vida vitoriosa é possível levando em consideração o mundo e 

suas anestésicas forças das trevas, as quais se nos opõem, enquanto 
fazemos isto como homens de Deus? O Apóstolo Paulo viveu num período 
que muitos já consideraram como a época mais horrível que já existiu, 
contudo ele tinha a Palavra de Deus para guiar a sua vida. Como era nos 
dias de Paulo? Como ele conseguiu viver tão triunfantemente? 

 
 

A VIDA CHEIA DA PALAVRA FUNCIONA 
NUM MUNDO ÍMPIO 

 
Algum dia em 64 d.C., Paulo provavelmente foi encarcerado num úmido 

calabouço subterrâneo da Prisão Mamertima, a qual estava bem perto do 
epicentro do mundo – o Foro Romano. Fora dali as multidões poderiam ser 
ouvidas surgindo para os jogos e os grandes festivais no Circo Maximus. As 
poderosas Legiões voltavam de vitória após vitória com o deslumbrante 
espetáculo da pilhagem e dos cativos. 

 
Sentado no trono estava um dos mais descarados e abertamente confesso 

homossexuais luxuriosos de todos os tempos – Nero. Contudo, o Apóstolo 
Paulo disse: 

 
“Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores; porque não há 
autoridade que não proceda de Deus; e as autoridades que existem 
foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à 
autoridade resiste à ordenação de Deus; e os que resistem trarão 
sobre si mesmos condenação” (Romanos 13.1-2). 

 
Agora se adiante rapidamente aos nossos dias. Pode haver um presidente, 

um governador ou um prefeito que abertamente se oponha a Deus e à Sua 
Palavra. Contudo, eles são os dirigentes designados por Deus e, levando em 
conta Romanos 13, nós ainda devemos estar sujeitos a eles! 

 
O Apóstolo Pedro, que morreria alguns meses depois sob a mão de Nero, 

disse a mesma coisa: “Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do 
Senhor...” (1 Pedro 2:13a). Portanto, contanto que um decreto 
governamental não esteja claramente contra a Palavra de Deus, ambos os 
apóstolos estavam dizendo, “Obedeçam a essa instituição humana, mas 
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cuidado com a exposição aos efeitos corruptores da cultura do Império 
Romano”. 

 
Paulo se ocupou na prisão escrevendo o seu último livro. Do lado de fora 

estava o pano de fundo diário dos gritos emudecidos de homens ímpios e 
sanguinários antecipando os novos prazeres que o degenerado Nero 
ofereceria ao Foro Romano. O espírito de Paulo estava afinado com o 
Espírito Santo. Ele soprava através de Paulo a Palavra eterna, sem defeito, 
inspirada por Deus. Embora Paulo estivesse escrevendo ao seu filho na fé, 
Timóteo, advertindo-o como um homem de Deus, a lista de descrições 
pecadoras em 2 Timóteo se aplica especialmente à nossa era. Olhando o 
curso do tempo, o apóstolo diz isto: 

 
“Sabe, porém, isto: nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois 
os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, 
blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, 
desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, 
inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos 
prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, 
entretanto, o poder. Foge também destes” (2 Timóteo 3.1-5). 
 
 

Examinando a Palavra 
 

Paulo viveu em meio a um período tumultuoso. Enquanto enfrentava este 
mundo incerto, Paulo manifestou uma entrega sem reservas à Palavra viva e 
escrita de Deus. Ele soube por experiência que maior é Aquele que está em 
nós do que aquele que está no mundo (1 João 4:4; 5:4-5). Portanto, ele 
exortou a Timóteo para cuidadosamente seguir o seu exemplo de 
persistência fiel na doutrina, maneira de viver, propósito, fé, longanimidade, 
amor, perseverança, perseguições e aflições (2 Timóteo 3:10-11). 

 
Se nós permanecermos firmes na fé, continuando nas verdades imutáveis 

de Deus, nós também seremos triunfantes em nosso andar com Deus (2 
Timóteo 3:12-14)! Nós sempre estaremos fundamentados no conhecimento 
de Sua inestimável e eterna Verdade. Nós estaremos completos em Cristo e 
equipados para fazer a Sua obra: 

 
“Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino [doutrinas 
do Antigo e do Novo Testamento], para a repreensão [apontar o erro], 
para a correção [arrepender-se do erro], para a educação na justiça 
[treinamento no comportamento piedoso], a fim de que o homem de 
Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra” (2 
Timóteo 3:16-17). 
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Como incontáveis outros através dos séculos, o Apóstolo Paulo descobriu 

o segredo de se tornar um homem piedoso; assim ele poderia dizer 
honestamente aos outros que o imitassem, da mesma maneira que Ele 
imitava a Cristo (1 Coríntios 11:1). O segredo é muito simples. Está aí 
mesmo na resposta a estas perguntas: “Quem, SENHOR, habitará no teu 
tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte?” (Salmos 51.1). 

 
Todas as semanas na sinagoga de sua cidade natal, enquanto o Apóstolo 

Paulo estava crescendo em Tarso, os judeus liam de acordo com o plano de 
leitura que o gigante do Antigo Testamento no quinto século a.C.,  Esdras, 
havia elaborado. Esdras – que copiou os rolos do Antigo Testamento no 
hebraico bíblico que nós temos hoje – deixou um legado duradouro. Ele 
fundou as sinagogas judaicas e, como parte daquele sistema para a 
renovação espiritual, ele edificou com a leitura sistemática do Tannach 
(Antigo Testamento hebraico). O que é fascinante sobre essa parte da 
história é que eles ainda seguem esse plano. Assim nós, de fato, sabemos o 
que foi lido naquela semana do ano religioso deles. Tudo isso é para dizer 
que Paulo ouviu o Salmo 15 mui regularmente nas leituras em cada 
sinagoga que ele participou. 

 

Enchendo-se com a Palavra 
 

O Salmo 15 é para os homens o que Provérbios 31 deveria ser para as 
mulheres. Há no Salmo 15 um retrato maravilhoso, invariável desse 
abençoado que pode habitar na presença de Deus. O Espírito de Deus nos 
dá, por meio de Davi, nos versículos 2-5, uma descrição maravilhosa de um 
homem piedoso – um que deseja ser santo, como Deus é santo. As 
características citadas abaixo identificam as disciplinas que nós seriamente 
deveríamos cultivar em nossas vidas. Enquanto você lê, “permita, convide, 
dê as boas-vindas e se entregue” a cada versículo. Depois se prostre diante 
do Senhor e deixe a própria Palavra de Cristo se derramar em sua vida, 
encharcando-o - sendo absorvida por sua alma e mudando cada aspecto de 
sua vida – casamento, lar, vida e tudo! Aqui estão algumas das disciplinas 
que nós deveríamos cultivar. 

 
1. VIVA EM COMPROMISSO COM A INTEGRIDADE.  

 
Um homem piedoso é descrito primeiro como alguém que “anda com 
inteireza, e faz o que é justo” (Salmos 15:2, TB). 
 

O andar exemplifica a integridade. Em outras palavras, ele é o que ele 
parece ser; ele é o que ele diz que é. Muitos cristãos têm problemas com 
anorexia ou bulimia espiritual. Os cristãos anoréxicos estão tão ocupados 
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que eles reivindicam não ter nenhum tempo para ler a Bíblia. Cristãos 
bulímicos tipicamente fazem uma festa com a Palavra aos domingos, mas 
prontamente expurgam tal alimentação ignorando a mensagem de Deus 
depois. Essa é a condição espiritual de muitas pessoas. A piedade é 
caracterizada pela internalização – ser um praticante da Palavra, e não 
somente um ouvinte. (Veja Tiago 1:22-25.) Um andar piedoso é guiado pela 
integridade e mostra obras de justiça. 

 
2. LÍNGUAS CONTROLADAS PELA VERDADE INTERNALIZADA.  

 
Davi continua dizendo que uma pessoa piedosa “não difama com sua língua” 
(Salmos 15:3). 

 
Não somente ele caminha com integridade e faz o que é justo, mas é 

verdade o que ele fala dentro e fora. Ele não calunia com a sua língua 
porque ele não é um fofoqueiro malicioso, sobre o qual Paulo falou em 2 
Timóteo 3. 

 
Algum tempo atrás, eu estava indo com meus filhos no carro quando um 

deles disse: “Você ouviu sobre...?” Eu respondi, “Não, mas antes de você me 
falar, de quem você ouviu isso? O que você sabe procede de um fato 
verdadeiro?” A resposta foi, “Não, eles apenas disseram que era”. Eu 
expliquei, “Isso é difamação, porque você não sabe com certeza se é ou não 
verdade. E você vai me falar que a pessoa é ruim porque outra pessoa disse 
isto, e você nunca nem falou com a pessoa?” 

 
Nós precisamos modelar a confissão de que nós algumas vezes não temos 

conhecimento de primeira mão de uma situação e assim nós escolhemos 
permanecer calados para que não acusemos a outrem falsamente. Os filhos 
precisam ser ensinados com esta verdade desde cedo: “Se alguém supõe ser 
religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, 
a sua religião é vã” (Tiago 1:26). Este é um princípio básico: Se você não 
faz parte do problema, ou da solução, você não deveria, em primeiro lugar, 
discutir o problema, porque isso é difamação. 

 
Provérbios 6:16 relata sete coisas que Deus abomina. Aquele que semeia 

falsos relatos sobre os outros vem logo depois das imoralidades grosseiras 
de um viver licencioso. Um homem piedoso não só interiorizará a verdade, 
caminhará com integridade, e agirá com retidão, mas ele também falará a 
verdade no seu coração e para os outros; ele não caluniará com a sua 
língua. 
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3. CORAÇÕES GOVERNADOS PELO AMOR DO ALTO.  
 
No meio do Salmo 15:3, Davi diz que um homem piedoso “não faz mal ao 
próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho”. Isto é o que nós como 
crentes do Novo Testamento somos convidados a deixar Deus fazer em 
nossas vidas. Peça a Ele para fazer deste versículo uma realidade em nossa 
experiência diária.  

 
Tiago 3:17 declara “A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, 

pura; depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons 
frutos, imparcial, sem fingimento”.  

 
Tal homem será caracterizado por viver a verdade. Quando um amigo 

escuta e recebe uma acusação contra outro, isso pode ser devastador. 
Alguém que vive pela Verdade não fará uma coisa tão prejudicial. A igreja 
tem estado ferida em sua maioria por cristãos que aceitam acusações uns 
contra os outros – lutando, dividindo e falando mal dos outros. Cristo disse, 
“Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá 
subsistir” (Marcos 3:25). Como a casa de Deus pode sobreviver com tal mal 
em seu meio? Um homem piedoso se comprometerá a não fazer mal ao seu 
próximo e a não aceitar uma acusação contra os outros. Este é um 
compromisso gigantesco – mas com Deus é possível. 

 
 

4. PENSAMENTOS CATIVOS POR DEUS NO ALTO.  
 
Davi continua descrevendo um homem piedoso como alguém que “a seus 
olhos, tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao 
SENHOR” (Salmos 15:4a-b).  
 

Um homem piedoso respeitará tanto a verdade que ele tem os heróis 
certos. Você sabe por que eu tenho tanto cuidado com os cartazes que meus 
filhos colocam em nossa casa? Porque eu não quero que eles tenham heróis 
que são réprobos – cujas vidas não são governadas por Deus. Você deveria 
ter um herói que é um réprobo?  Não, mesmo que essa pessoa seja o 
maioral em sua música ou esporte favorito. 

 
O USA Today uma vez apresentou um lançador fenomenal, um homem 

cuja média de pontos no boliche era de 285. Ele reivindicava ter tido vinte e 
cinco jogos consecutivos onde ele marcou 300 pontos perfeitos. Eu achava 
que isso era impressionante até que eu descobri que ele joga boliche em um 
beco de quatro metros e meio! Ele fica bem em frente aos pinos e então 
lança a bola. Na superfície, ele parecia ser um grande bolicheiro, mas 
sempre que ele joga pelas mesmas regras como os outros bolicheiros, ele é 
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apenas comum. Antes de ver os outros como verdadeiros heróis e pensar 
que eles são “os maiores”, descubra de quem são as regras pelas quais eles 
estão jogando. Eles estão jogando pelas regras que contam – as regras de 
Deus? Um homem piedoso respeitará tanto a verdade que ele escolhe os 
heróis do tipo de Deus. 

 
Não somente o réprobo é desprezível aos seus olhos, mas ele “honra aos 

que temem o SENHOR” (Salmos 15:4b). O justo e o piedoso se tornam os 
heróis preferidos. Em lugar de desperdiçar tempo, dinheiro, energia e 
emoção nos heróis do mundo, se esforçando para impressionar aos seus 
semelhantes, um homem piedoso escolhe honrar aos homens provados pelo 
tempo e as mulheres de fé – aqueles na sua escola, lugar de trabalho, ou 
igreja que genuinamente amam e seguem a Cristo. Fazendo assim, esta 
prática também estabelece os modelos corretos para seus filhos. 

 
 
5. PROMESSAS MANTIDAS PELA VERDADE NO ÍNTIMO.  

 
Davi diz que um homem piedoso “jura com dano próprio e não se retrata” 
(Salmos 15:4c). 

 
Em Mateus 10, quando os apóstolos de Cristo foram enviados, Ele os 

instruiu para que aceitassem a primeira proposta de hospitalidade sempre 
que eles entrassem numa nova cidade. Por que Ele disse isso? Antes de eles 
pregarem inicialmente, ninguém sabia quem eles eram. Normalmente, as 
pessoas mais humildes estenderiam um convite para comer com eles. (Elas 
acrescentariam um pouco mais de água ao cozido!). Porém, uma vez que os 
apóstolos tinham pregado a primeira mensagem, o rico de repente diria, 
“Venha aqui para a colina – onde nós vivemos!” O que os apóstolos 
deveriam fazer? Cristo esperava que eles mantivessem o compromisso deles 
com as primeiras pessoas que os convidaram. Um homem piedoso não 
mudará a sua decisão baseado em como ele será ajudado. O modo de Deus 
é jurar com dano próprio; tome a decisão que é certa e nunca mude por 
razões externas. 

 
 

6. OBJETIVOS VIVIDOS PARA A VIDA ALÉM DE HOJE.  
 

Davi disse que um homem piedoso “não empresta o seu dinheiro com usura, 
nem aceita suborno contra o inocente” (Salmos 15:5).  

 
Ele não pode ser comprado. Em Israel, o juro era costumeiramente 
cobrado dos estrangeiros, mas nunca dos próprios Israelitas. As 
pessoas em Israel não pediam dinheiro emprestado a menos que elas 
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estivessem em necessidade. Elas não faziam empréstimos em longo 
prazo; elas herdavam a terra; elas economizariam, comprariam, e 
então construiriam. Mas quando elas estavam em necessidade 
desesperada, elas pediriam um empréstimo. Nestas ocasiões, os 
Israelitas não tiravam proveito do aperto de outra pessoa. Um homem 
piedoso não tirará vantagem de alguém que está ferido. Ele não pode 
ser comprado; ele não pode ser convencido do que é certo. Um 
homem piedoso assim resistiria a este tipo de proposta: “Se você 
deixasse isso passar apesar do fato de não estar dentro das 
especificações, nós o recompensaremos graciosamente!” Ou, ele 
recusaria chegar a um acordo, apesar das possíveis repercussões, 
quando solicitado a fazer algo duvidoso como neste exemplo: “Apenas 
deixe esse relatório passar, embora ele não seja totalmente honesto. 
Afinal de contas, nós não queremos que as pessoas na sede da 
corporação se aborreçam conosco!” Um homem piedoso não pode ser 
comprado; ele não aceita um suborno contra o inocente; ele não 
deixará que o inocente seja explorado porque isso beneficiaria a si 
mesmo. Isso é internalizar a verdade. Ele também evita os subornos 
interiores que a ganância humana tenta justificar. Por exemplo, “se eu 
usar materiais mais baratos, eu terei mais lucro e levará anos até que 
meus pacientes ou fregueses descubram”. 

 
Assim como Paulo predisse, nós estamos realmente enfrentando tempos 

perigosos que podem facilmente neutralizar-nos espiritualmente. O apóstolo 
identificou claramente as características da multidão de Satanás – os ímpios 
que prevalecerão nos últimos dias. Ele nos preveniu para que evitássemos a 
exposição aos cânceres culturais deles. Em contraste, Davi apenas 
identificou claramente as características de um homem piedoso que pode 
permanecer na presença do Senhor – aquele que internaliza a verdade, fala 
a verdade, vive a verdade e não abre mão da verdade. Um homem do tipo 
apresentado no Salmo 15 respeita a verdade onde quer que ele a veja. A 
Palavra de Deus se torna a sua vara de medir. Ele é imaculado em seu andar 
com Deus, pois cada detalhe de sua vida está submetido ao escrutínio da 
Palavra de Deus. Isso é santidade; e este é o ideal de Deus para cada de 
nós! 

 

CUIDADO COM AS PEQUENAS COISAS 
 

Levando em conta a simplicidade de se tornar um homem piedoso, por 
que é que muitos tropeçam e caem? Por que nós não temos mais destes que 
são caracterizados pela piedade? Onde estão os líderes do tipo apresentado 
no Salmo 15, que estão estabelecendo o exemplo para o resto de nós? Por 
que não há mais homens que estão dispostos a representar a verdade com 
firmeza? 
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Eu acredito que a resposta a estas perguntas jaz no seguinte princípio 
bíblico: “Quem é fiel no pouco também é fiel no muito; e quem é injusto no 
pouco também é injusto no muito” (Lucas 16:10). Este versículo é um 
princípio transferível de fidelidade que se aplica a cada área da vida. Você 
verá muitos exemplos ao longo deste livro enquanto você prossegue lendo. 
Normalmente não são as grandes coisas na vida que nos desviam; são as 
pequenas coisas, os comprometimentos aparentemente insignificantes que 
podem manchar e neutralizar a nossa reputação, e assim a nossa eficácia 
para Cristo.   

 
Enquanto trilhando meu caminho durante o seminário no começo dos anos 

80, eu fui contratado como mordomo por um neurocirurgião muito 
proeminente. Minha primeira obrigação era examinar e manter o Quarto da 
Prataria. Quando eu entrei no quarto, eu vi a prataria genuína empilhada do 
chão ao teto, em caixas especiais, ou cuidadosamente embrulhada em 
plástico. (Algumas delas datavam de antes do tempo de Paul Revere!) A 
instrução para mim era simples: “Confira para ter certeza que nenhuma 
desta prataria seja exposta a qualquer substancia contaminadora”. Por que 
isso é tão importante? A impressão digital deixada ali, ou o ar, ainda que 
penetre através de buracos minúsculos, fará com que a bela e bem 
elaborada prataria fique manchada. Se até mesmo a mais minúscula mancha 
preta for ignorada por bastante tempo, ela eventualmente marcará e 
destruirá a utilidade do talher. Semelhantemente, ignorar os pecados 
denominados de minúsculos pode multiplicar essas “manchas pretas" – estas 
que desfiguram as nossas vidas – até que o plano de Deus para nós tenha 
sido igualmente distorcido. Acabou levando várias semanas até fazer um 
levantamento dos danos que as manchas tinham causado naquela prataria. 

 
Deus está vitalmente interessado que você e eu tenhamos um caráter que 

nos atraia à Sua presença. Normalmente, nós não tropeçamos e caímos de 
uma vez por falta de integridade; nós escorregamos sem dar muita atenção, 
um pouco aqui e um pouco ali – como aquelas pequenas luzes de 
advertência que às vezes são ignoradas no painel do nosso carro: CONFIRA 
O MOTOR, PRESSÃO DO ÓLEO, PORTA ENTREABERTA, e CINTO DE 
SEGURANÇA NÃO ENCAIXADO. Aqui estão alguns exemplos de pequenas 
coisas que deveriam ser consideradas como grandes luzes de advertência. 

 
 

Nº. 1: AUTORIDADE – Você realmente obedece às leis que Deus 
estabeleceu sobre a sua vida?  

 
No começo deste capítulo nós vimos que os apóstolos ensinaram que os 

crentes estivessem sujeitos a toda instituição humana por causa de Deus 
(Romanos 13:1-2). Nós devemos estar sujeitos a todas as regras do 
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governo sob o qual nós vivemos (1 Pedro 2:13). Você sabia que isso se 
aplica até mesmo às questões aparentemente pequenas como dirigir? A 
primeira “luz de advertência” não é um negócio muito grande para alguns, 
mas é para o Senhor. Como nós dirigimos é indicativo de nosso verdadeiro 
caráter, e assim também pode refletir a nossa visão de Deus. 

 
Uma pessoa que tenta arrumar desculpas, que é impaciente e orgulhosa 

poderia dizer, “Se todos os outros vão tão rápido quanto eles querem, eu 
também vou. Eu não sou legalista. Eu não vou andar apenas no limite da 
velocidade!” A Bíblia diz “esteja sujeito às autoridades...”; portanto, um 
homem piedoso deveria desejar até mesmo obedecer aos limites de 
velocidade. Se nós não estamos dispostos a obedecer pelo menos nas coisas 
pequenas, não é provável que nós obedeçamos nas tentações maiores. 
Gradualmente, nós ficaremos cauterizados. 

 
Você alguma vez já experimentou esta situação? Enquanto numa excursão 

familiar, pisando fundo como todo mundo, ao longe você repentinamente 
identifica a forma quase escondida de uma radiopatrulha, e então você reduz 
a velocidade. O que você terá acabado de ensinar à sua família? Seus filhos 
terão aprendido que só é errado acelerar se você for pego; a sua esposa 
terá observado que você fará tudo que o que você quer, contanto que o 
preço não seja muito alto; e você terá se convencido de que é certo 
encontrar uma justificativa. 

 
Alguém poderia oferecer esta desculpa: “Mas eu estou trabalhando; eu 

dirijo um caminhão e eu tenho que chegar ali no prazo!” Eu dirigia um 
caminhão, assim eu sei como é ter que cumprir um horário exigente. Mas 
estar no horário não torna correto desobedecer a Deus. Estar dentro do 
prazo também não torna correto comprar um detector de radar da polícia e 
colocá-lo na partida – pagar dinheiro para livrar-se de sua desobediência à 
lei. O que você faria se alguém lhe desse um código de acesso que lhe 
permitisse não pagar a TV a Cabo? Se você fosse recebesse um método para 
burlar o computador de sua companhia telefônica para evitar pagar por 
telefonemas, você o usaria? Uma vez que nós vendemos nossa integridade 
por um preço, nós prostituímos a verdade em nossas vidas. 

 
Eu lembro mui claramente do lugar e da hora do dia quando eu deixei de 

lutar com Deus e finalmente disse, “De agora em diante, eu vou estar 
sujeito a toda instituição humana por causa do Senhor – assim como Paulo 
ordenou em Romanos 13!” Você sabe o que eu descobri? Aquele pequeno 
teste de obediência provou ser um grande benefício para minha vida 
espiritual. Ajudou-me claramente a ver que nós podemos ser levados tão 
rapidamente pela correnteza da vida que não queremos ninguém a nossa 
frente - financeiramente, academicamente, na família, ou até mesmo na 
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estrada. Há algo de refrescante em andar no limite de velocidade e ter todo 
mundo nos passando (com exceção da senhora de 85 anos em seu velho 
carro quebrado!). Há algo de limpo em ver todas estas luzes vermelhas da 
traseira passando por você e não ter que se alarmar quando de repente um 
policial aparecer do nada. Ter uma consciência limpa é realmente 
maravilhoso! 

 
 

Nº. 2: DEVOÇÃO – Você realmente se alimenta diariamente da 
Palavra de Deus?  
 

Você está gastando um tempo de qualidade diariamente com Deus? Seus 
e-mails conseguem a sua primeira atenção a cada dia – ou você obtém o 
fresco maná da Palavra de Deus em sua Bíblia? As mais recentes notícias 
on-line capturam a sua atenção – ou o Ancião de Dias? Você assistiu as 
notícias esta semana, mas não leu a Palavra de Deus numa quantidade de 
tempo equivalente? Se você é exposto ao que recebe do noticiário pelo 
menos por uma meia hora, você não precisa ser renovado pelo menos o 
mesmo tanto? 
 

Nós nunca podemos meditar no que nós não lemos; nem nós podemos 
meditar no que nós não armazenamos através de memorização. Quando foi 
a última vez que você memorizou um versículo da Bíblia? Como o líder de 
Deus em sua casa, você deveria ser alguém que estabelece o exemplo por 
memorizar a Palavra. Você deveria ser alguém a quem seus filhos “pegam” 
orando em sua casa. Se você ainda não tem um objetivo, eu posso sugerir 
uma lista do que eu tenho usado por toda a minha vida de ministério. Ela se 
chama “Versículos Que Todo Crente Deveria Saber”, e pode ser encontrada 
no Apêndice B na parte final deste livro. (Este também é um assunto tão 
extenso e importante que nós cobriremos a meditação mais plenamente nos 
capítulos vindouros.) 

 
O que eu quero que você entenda completamente é isto: Um homem 

piedoso é alguém que caminha com integridade, faz o que é certo, honra a 
verdade e não justifica decisões e comportamento profanos. Tal homem não 
é impaciente; nem simplesmente faz o que quer. Ele se recusa a dizer no 
seu coração: Todo mundo faz isso, assim é certo que eu faça também! Ao 
invés, profundamente, um homem que deseja ser santo, como Deus é 
santo, se compromete com este pensamento: pela graça de Deus, eu farei o 
que é certo – custe o que custar! E é assim que Deus retrata alguém que 
pode habitar em Sua presença! 

 
Nós sempre devemos estar vigilantes, observando até mesmo as 

pequenas coisas que podem obstruir o nosso caminhar com Deus. Deus quer 
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homens do tipo retratado no Salmo 15 – homens que manifestam uma 
entrega sem reservas à Sua Palavra viva e escrita. O que você acha? Você já 
assumiu tal compromisso? É preciso ser um homem do tipo retratado no 
Salmo 15 para ser um bem-sucedido marido e pai! 

 
 

ADVERTÊNCIA:  
ISTO PREJUDICARÁ A SUA MENTE 

 
Eu tenho ensinado a Palavra de Deus por mais de 30 anos. Eu tenho 

observado que aqueles a quem eu ensino durante estes anos lutam com “o 
grande neutralizador”. Quando eles vão para casa depois de um estudo da 
Bíblia, comunhão, classe ou culto de adoração, eles se sentam em frente ao 
dispositivo mais poderoso do planeta capaz de alterar a mente – e dentro de 
meia ou de uma hora já esqueceram quase tudo o que eles tinham 
aprendido há pouco. O que é esse dispositivo capaz de alterar a mente? As 
imagens visuais e as poderosas mensagens da televisão e dos filmes! 

 
O Professor Neil Postman, autor de Amusing Ourselves to Death 

(Divertindo-se Até Morrer), relata que entre a idade de seis a dezoito anos, 
uma criança comum gasta de 15.000 a 16.000 horas em frente da TV, 
levando em conta que ela passa só 13.000 horas na escola. Postman diz que 
durante os primeiros 20 anos da vida de um americano, ele verá mais de um 
milhão de comerciais, cerca de 1.000 por semana!2  
 

Os resultados dos efeitos da televisão são infames. As crianças que 
freqüentemente assistem a TV têm o seguinte: pouca concentração, poder 
lingüístico reduzido, uma capacidade limitada para a abstração e uma 
confusão entre a maioridade e a infância. Assim elas não podem pensar em 
Deus; elas não podem falar sobre Deus; elas não podem sonhar com o céu; 
e elas não podem crescer em Cristo. Que impacto negativo! A “babá 
eletrônica” vale esse preço? 

 
E que efeito assistir indiscriminadamente a TV tem sobre os adultos?  

Numa palavra – insensibilidade. Nossa cultura continua examinando as 
águas e trazendo novas profundezas imorais às telas da América. O tempo 
todo, aqueles que estão assistindo-as se tornam insensíveis. Quando isso 
acontece, nós deixamos de cultivar famílias piedosas. Se a sua família está 
sendo constantemente exposta ao vírus mortal da televisão, considere esta 
sinistra lista de verificação: 

 

                                                 
2 Neil Postman, Amusing Ourselves to Death (USA: Viking Penguin Inc., 1985), p. 104-105. 
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• Assista a impiedade — ela o calejará. 
• Assista a sexualidade — ela o tornará impuro.  
• Assista a violência — ela o tornará insensível.  
• Assista o mal — ele o distanciará. 
• Assista o mundanismo — ele o desencorajará. 
• Assista a mente de Satanás — você perderá a de Cristo!  
 
Nós não podemos escapar do princípio “LDLF” – “Lixo Pra Dentro – Lixo 

Pra Fora!” Deixe-me afirmar e repetir o que um pastor de Chicago escreveu: 
 

Eu estou atento às sábias advertências sobre usar palavras como 
“tudo”, “cada”, e “sempre” no que eu digo. É perigoso tornar absoluto 
os pronunciamentos de alguém. Mas eu vou fazer isto de qualquer 
maneira. Aqui vai: É impossível para qualquer cristão que gasta a 
maior parte de suas noites, mês após mês, semana após semana, dia 
após dia, assistindo as principais redes de TV ou vídeos 
contemporâneos e ainda ter uma mente cristã. Isto sempre é verdade 
a respeito de todos os cristãos em qualquer situação! Um programa 
mental bíblico não pode coexistir com uma programação mundana3.  
 

O QUE ESTÁ MOLDANDO A SUA MENTE? 
 

Deixe-me ser franco: você não pode verdadeiramente dizer que está 
comprometido com Cristo a menos que esteja, de fato, procurando a mente 
de Cristo. Deus tem uma vontade para sua mente: “E não vos conformeis 
com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para 
que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus” 
(Romanos 12:2). Você deve primeiro saturar a sua mente com a Palavra 
para ser um discípulo efetivo: “Habite, ricamente, em vós a palavra de 
Cristo; instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, 
louvando a Deus, com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, com gratidão, 
em vosso coração” (Colossenses 3:16). 

 
Ore por sabedoria e busque a direção de Deus sobre como promover o 

crescimento de sua família na mente de Cristo. Não deixe outro dia passar 
sem orar pelas mentes de seus filhos. Planeje a pureza deles; exponha-os às 
coisas certas. Leia a Bíblia para seus filhos e discuta com eles; assim eles 
também aprendem a tirar aplicações práticas para a vida a partir da Palavra 
de Deus. É através de seu andar com Deus que você demonstra que ama 
mesmo as Santas Escrituras. Amado, isto pede por uma parada no assistir 
indiscriminado e interminável da TV e vídeos, e pelo início de uma leitura e 
estudo sistemático e sério da Palavra de Deus. 
                                                 
3 R. Kent Hughes, Disciplines of a Godly Man (Wheaton, IL: Crossway Publishers, 2001), p. 71-82. NT: Disponível 
em português sob o título “Disciplinas do Homem Cristão”, CPAD.  
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Todos nós temos o tempo necessário para fazer o que é certo – nós 

simplesmente temos que fazer disto uma prioridade. Hoje, que cada um de 
nós escolha cultivar a mente que Deus quer que tenhamos! 

 
 
APLICAÇÃO: Como Nós podemos Reverter a Perda de uma Mente 
Cheia da Palavra?  
 

O único modo de cultivar uma vida cheia da Palavra é através da 
obediência ao mandamento de Deus para que mortifiquemos nossas 
concupiscências. Mortificar significa “sufocar o pecado e esmagá-lo em 
nossas vidas, enfraquecendo a sua força, cortando-o pela raiz e privando-o 
de sua influência”. A mortificação envolve o cultivo de novos hábitos de 
piedade, combinados com a eliminação dos velhos hábitos pecadores de 
nosso comportamento. 

 
Em The Vanishing Conscience, John MacArthur escreveu um das 

apresentações mais úteis que eu já achei sobre este assunto. O sétimo 
capítulo4, “Despedaçando Agague”, é maravilhoso. MacArthur listou oito 
ações práticas para começar o processo de mortificação. Deixe-me 
compartilhar uma adaptação dos passos dele para sua edificação nesta área 
vital da santificação: 

 
1. PARE DE PECAR. (1 Pedro 2:11). Se há áreas específicas nas quais 

você sabe agora mesmo que são pecados, você tem que se arrepender 
deles. Pare agora! 

2. NÃO ALIMENTE A CARNE. (Romanos 13:14). Corte todas as rotas de 
abastecimento. Se há revistas, vídeos, e assim por diante, que não se 
parecem com Jesus, destrua-os. Se há avenidas que poluem como, por 
exemplo, a TV a Cabo e o acesso ímpio à Internet, livre-se deles. Faça 
tudo o que for preciso para não alimentar os desejos maus de sua 
carne e os da sua família. Revista-se de Cristo! 

3. OLHE PARA JESUS. (Colossenses 3.1-2). Este é um diário, proposital 
e planejado foco em agradar ao Senhor em todas as coisas. Comece 
seu dia clamando pela ajuda de Cristo. Busque as coisas de cima! 

4. SEJA SATURADO COM A PALAVRA. (Josué 1.8). Depois de ler e 
ponderar, trabalhe na memorização de textos bíblicos chaves que 
podem ajudar-lhe a ter maior vitória sobre o pecado, e então medite 

                                                 
4 John MacArthur, The Vanishing Conscience (Dallas, TX: Word, 1994), p. 145-166. NT: Traduzido em português 
como “A Sociedade Sem Pecado” pela Editora Cultura Cristã. 
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regularmente nesses versículos. (Veja o Apêndice B para sugestões). 
Medite dia e noite! 

5. PERMANEÇA EM CONSTANTE CONTATO. (1 Tessalonicenses 5.17). 
A oração é a melhor, maior e mais poderosa maneira de tocar as vidas 
de sua família! (Veja o Apêndice B sobre “Como Desenvolver um Diário 
de Oração”). Ore sem cessar! 

6. SEJA CAUTELOSO COM O PODER DO PECADO. (Mateus 26.41). 
Como Jesus disse em Mateus 26.41, um homem do tipo retratado no 
Salmo 15 está constantemente vigilante – vigiando os avanços de 
Satanás! Nunca confie na carne. Resista ao diabo e ele fugirá de você! 
Vigie e ore! 

7. FAÇA ESCOLHAS PEQUENAS. (1 Timóteo 4.7). Este é um padrão 
diário que diz não a tentações específicas, e diz sim ao Espírito Santo 
conforme Ele o dirige. Uma escolha pequena é girar seu monitor de 
maneira que aqueles que estão atrás de você possam ver o que você 
está vendo. Se você luta com imagens on-line este é um grande passo 
de responsabilidade. Discipline-se! 

8. ANDE NO ESPÍRITO. (Gálatas 5.16). Deixe a Palavra de Deus encher 
sua vida e depois transmita isso para sua família! Ande diariamente!  

Esses mandamentos bíblicos foram dados para que para cada um de nós, 
como cristãos, possamos obedecer. Eles não são algo para simplesmente 
orar a respeito e um dia tentar achar tempo para cumpri-los. Não, eles são 
para que nos apropriemos ativamente deles e os obedeçamos – agora! 

 
 

QUESTÕES PARA GUIAR O ESTUDO: 

1. Leia Salmos 15. Sem consultar o capítulo 3, com suas próprias palavras, 
liste seis características que melhor descrevem um homem do tipo do Salmo 
15. Como sua vida se alinha com esta descrição? 
 
 
2. Leia Tiago 1.21-27. De quais maneiras esta passagem forma um 
paralelo com o Salmo 15? 
 
 
3. Leia Romanos 13.1-2 e 1 Pedro 2.13-17. A partir destas passagens, 
um homem do tipo do Salmo 15 – um homem cheio da Palavra – se 
submeteria voluntariamente às autoridades que Deus estabeleceu sobre a 
sua vida? 
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4. Leia 2 Coríntios 10.3-5. Como esta passagem se aplica à prática de 
indiscriminada e interminável de assistir TV e vídeos? 
 
 
5. Como descrito em Colossenses 3.16-17, qual é a chave para ser 
um homem cheio da Palavra? Leia, memorize e medite nesta passagem. 
Peça ao Senhor para crescentemente fazer deste o testemunho de sua vida. 


