


		"Portanto,	quem	ouve	estas	minhas		palavras	e	as	
pra4ca	é	como	um	homem	prudente	que	construiu	a	
sua	casa	sobre	a	rocha.Caiu	a	chuva,	transbordaram	os	
rios,	sopraram	os	ventos	e	deram	contra	aquela	casa,	e	
ela	não	caiu,	porque	4nha	seus	alicerces	na	rocha.Mas	
quem	ouve	estas	minhas	palavras	e	não	as	pra4ca	é	
como	um	insensato	que	construiu	a	sua	casa	sobre	a	
areia.Caiu	a	chuva,	transbordaram	os	rios,	sopraram	os	
ventos	e	deram	contra	aquela	casa,	e	ela	caiu.	E	foi	
grande	a	sua	queda".Mateus	7:24-27	







•  Regras	do	Futebol	de	Campinho:	
1)  Os	dois	melhores	não	podem	estar	do	

mesmo	lado,	então	eles	escolhem	os	4mes.	
2)  Ser	escolhido	por	úl4mo	é	uma	grande	

humilhação.	
3)  Um	4me	joga	sem	camisa.		



4)	O	pior	de	cada	4me	vira	goleiro,	a	não	ser	que		
alguém	queira	catar.	
5)	Os	piores	de	cada	4me	ficam	na	zaga.	
6)	O	dono	da	bola	joga	no	mesmo	4me	do	
melhor	jogador.	

	



7)	Não	tem	juiz.	
8)	As	faltas	são	marcadas	no	grito:	se	vc	foi	a4ngido,	grite	
como	se	4vesse	quebrado	uma	perna	e	conseguirás	
uma	falta.	

9)	Lesões	como	ralar	o	joelho,	sangrar	o	nariz	e	outras	
são	normais.	

10)	Lances	polêmicos	são	resolvidos	no	grito.	
11)	A	par4da	acaba	quando	o	dono	da	bola	vai	embora.	









PROBLEMA: Não aprendemos 
 com a história.  
A Igreja brasileira precisa ouvir a 

Igreja de vários países e aprender 
os seus princípios. 

Mas a  Igreja brasileira precisa ouvir a 
Igreja brasileira. 



“Nossas	reuniões	protestantes		
não	tem	sen4do	para	o	homem	das	ruas”	
	
	
Rev.	ERASMO	BRAGA	–	palestra	de	1923.	



Rev Erasmo Braga “achava que  
 as reuniões evangelísticas deviam 
ser informais e não litúrgicas, a 
fim de se tornarem mais atraentes 
para os de fora” 

Alderi	Matos	(	Erasmo	Braga)	p.	321	



Tornamo-nos mais dependentes de nós 
do que de Deus, acreditamos mais na 
eficiência do que na graça, buscamos 
mais a competência do que a unção, 
cremos mais na propaganda do que no 
poder do Evangelho.    

                                   Ricardo	Barbosa 
	



•  Não	existe	erro	algum	
em	planejar	e	buscar	a	
excelência.		

•  O	erro	está	em	planejar	
e	buscar	a	excelência	
sem	ouvir	a	Deus.	

•  Tudo	deve	ser	feito	
para	a	glória	de	Deus.		



Mateus se dirige aos dois grupos 
oponentes em sua comunidade; os 
entusiastas e os legalistas estão 
igualmente propensos a concentra-se 
mais em palavras do que em atos. 

O critério para todo e qualquer ato e 
atitude é o amor a Deus e ao próximo.											
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	David	Bosch		



•  Tim	Keller	cita	Tertuliano	(fonte	provável)						
ao	afirmar	que	assim	com	Jesus	foi	crucificado	
entre	dois	ladrões,	o	evangelho	também	é	
sempre	crucificado	entre	esses	dois	erros.	

•  Religião	e	Irreligião;	Legalismo	e	An4nomismo	
ou	Moralismo	e	Pragma4smo.	



•  “Uma distinção clara e bem 
definida entre legalismo, 
antinomismo e evangelho é 
muitas vezes vital para que o 
poder transformador do Espírito 
Santo opere.”		Tim	Keller	(igreja	Centrada,	p.38)	



•  “Uma distinção clara e bem 
definida entre legalismo, 
antinomismo e evangelho é 
muitas vezes vital para que o 
poder transformador do Espírito 
Santo opere.”		Tim	Keller	(igreja	Centrada,	p.38)	



Legalismo 
(religião) 
Moralismo 
 
	

Evangelho 
	

Pragmatismo 
(Não 
Religião) 
Relativismo 
 
	



Legalismo 
(religião) 
Moralismo 
	

Evangelho 
(Boa notícia que 
diz o que Deus fez 
para nos salvar e  
à maneira em que 
recebemos isso 
por fé) 
	

Pragmatismo 
(Não 
Religião) 
Relativismo 
	

Definindo	os	termos:	



Legalismo 
(religião) 
Moralismo 
 
	

Evangelho 
	

Pragmatismo 
(Não Religião) 
Relativismo 
 
	

Deus é 
Senhor, mas 
não é Pai  
	

Deus é 
Senhor e Pai. 
(João 10.30) 
 

Deus é Pai, 
mas não é 
Senhor. 
	



Legalismo 
(religião) 
Moralismo 
 
	

Evangelho 
	

Pragmatismo 
(Não Religião) 
Relativismo 
 
	

Sou forte e 
não posso ser 
fraco 
	

Quando sou 
fraco, então, é 
que sou forte. 
( II Co. 12.10) 
 

Sou fraco e 
não consigo 
ser forte 
	



Legalismo 
(religião) 
Moralismo 
 
	

Evangelho 
	

Pragmatismo 
(Não Religião) 
Relativismo 
 
	

Tudo é 
pecado  
	

Sou pecador, 
mas pela graça 
fui salvo. 
(Ef 2.8) 

Nada é 
pecado 



Uma pregação sem Evangelho produz: 
-  Um “cristão” egocêntrico que só 

pensa no seu prazer. 
-  Um “cristão”que exige excelência na 

Igreja, mas não é fiel no dízimo, é 
ausente, não serve e só critica quem 
tem compromisso. O pior, ele acha 
que se sua voz é a razão absoluta. 

	



Legalismo 
(religião) 
Moralismo 
 
	

Evangelho 
	

Pragmatismo 
(Não Religião) 
Relativismo 
 
	

Igreja é uma 
organização   
	

Igreja é o corpo 
de Cristo 
(Ef 5.29-30) 
 

Igreja é uma 
organismo 
doente. 
	



Legalismo 
(religião) 
Moralismo 
 
	

Evangelho 
	

Pragmatismo 
(Não 
Religião) 
Relativismo 

Mundo é um 
inimigo a ser 
evitado 

Mundo é nosso 
campo 
missionário. 
(Jo 17.18) 

Mundo é um 
amigo a ser 
seguido. 
	



SUPRIMINDO	NOSSA	CONSCIÊNCIA	DE	
DEUS,	MUDAMOS	NOSSA	FONTE	DE	
VALIDAÇÃO	PARA	OUTRAS	PESSOAS	

Michael	Horton	(	Simplesmente	Crente)	





•  Tem gente que só quer salvar 
almas, mas não quer salvar vidas. 
Onde está a responsabilidade 
social? E as boas Obras? 

•  Seu estilo de vida não tem nada a 
ver com isso?   (René	Padilla)	



André foi para Capadócia após a morte 
de Cristo, mas começou com seu irmão 
(Pedro); e você poderá trabalhar onde 
desejar nos anos vindouros, mas, antes 
de tudo, trabalhe com sua família, 
aqueles que estão sob a sua sombra 
devem receber o seu cuidado 
primeiramente. 		Charles	Spurgeon.	
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