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O espírito religioso 

 

Assim como José, Davi e Jonas, de certa maneira personificam Jesus, os fariseus e os 

escribas personificam espíritos religiosos. 

 

(Mateus 16:6-12) Disse-lhes Jesus: "Estejam atentos e tenham cuidado com o 

fermento dos fariseus e dos saduceus". 

E eles discutiam entre si, dizendo: "É porque não trouxemos pão". 

Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: "Homens de pequena fé, por que 

vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? 

Ainda não compreendem? Não se lembram dos cinco pães para os cinco mil e de 

quantos cestos vocês recolheram? 

Nem dos sete pães para os quatro mil e de quantos cestos recolheram? 

Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? 

Mas tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus". 

Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o 

fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. (NVI) 

 

1. Características dos espíritos religiosos/sistemas operacionais religiosos.  

 

(Mateus 23:1-39) Então, Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: "Os mestres 

da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. 

Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem. Mas não façam o que eles 

fazem, pois não praticam o que pregam. 

Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles 

mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. 

"Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios 

bem largos e as franjas de suas vestes bem longas; 

gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas 

sinagogas, 

de serem saudados nas praças e de serem chamados ‘rabis’. 

"Mas vocês não devem ser chamados ‘rabis’; um só é o mestre de vocês, e todos 

vocês são irmãos. 

A ninguém na terra chamem ‘pai’, porque vocês só têm um Pai, aquele que está 

nos céus. 

Tampouco vocês devem ser chamados ‘chefes’, porquanto vocês têm um só Chefe, 

o Cristo. 

O maior entre vocês deverá ser servo. 

Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si 

mesmo se humilhar será exaltado. 

"Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham o Reino dos céus 

diante dos homens! Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que 

gostariam de fazê-lo. 

"Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês devoram as casas das 

viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais 

severamente. 

"Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar 

para fazer um convertido e, quando conseguem, vocês o tornam duas vezes mais 

filho do inferno do que vocês. 
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"Ai de vocês, guias cegos!, pois dizem: ‘Se alguém jurar pelo santuário, isto nada 

significa; mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu 

juramento’. 

Cegos insensatos! Que é mais importante: o ouro ou o santuário que santifica o 

ouro? 

Vocês também dizem: ‘Se alguém jurar pelo altar, isto nada significa; mas se 

alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento’. 

Cegos! Que é mais importante: a oferta, ou o altar que santifica a oferta? 

Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. 

E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. 

E aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se 

assenta. 

"Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, 

do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da 

lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, sem 

omitir aquelas. 

Guias cegos! Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. 

"Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo 

e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. 

Fariseu cego! Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior 

também fique limpo. 

"Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcros 

caiados: bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de 

imundície. 

Assim são vocês: por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de 

hipocrisia e maldade. 

"Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês edificam os túmulos dos 

profetas e adornam os monumentos dos justos. 

E dizem: ‘Se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos 

tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas’. 

Assim, vocês testemunham contra si mesmos que são descendentes dos que 

assassinaram os profetas. 

Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados! 

"Serpentes! Raça de víboras! Como vocês escaparão da condenação ao inferno? 

Por isso, eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e 

crucificarão; a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade 

em cidade. 

E, assim, sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o 

sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês 

assassinaram entre o santuário e o altar. 

Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. 

"Jerusalém, Jerusalém, você, que mata os profetas e apedreja os que lhe são 

enviados! Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os 

seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. 

Eis que a casa de vocês ficará deserta. 

Pois eu lhes digo que vocês não me verão desde agora, até que digam: ‘Bendito é o 

que vem em nome do Senhor’". 

(NVI) 
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(Marcos 3:6) Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os 

herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. (NVI) 

 

(Marcos 14:1) Faltavam apenas dois dias para a Páscoa e para a festa dos pães 

sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um 

meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. (NVI) 

 

(Marcos 3:22) E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: "Ele 

está com Belzebu! Pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios". (NVI). 

 

(Mateus 2:3-6) Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda 

a Jerusalém. 

Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, 

perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. 

E eles responderam: "Em Belém da Judéia; pois assim escreveu o profeta: 

‘Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais 

cidades  

e Judá; pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo’ ". 
(NVI) 

 

(Marcos 8:11-12) Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus. Para pô-lo 

à prova, pediram-lhe um sinal do céu. 

Ele suspirou profundamente e disse: "Por que esta geração pede um sinal 

miraculoso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado". (NVI). 
 

1.1 Inflexibilidade 

 

“Então, Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: "Os mestres da lei e os 

fariseus se assentam na cadeira de Moisés.” 

 

Os fariseus e os escribas ocupam uma posição sentada - uma posição de imobilidade. 

Aqueles sob um espírito religioso são incapazes de fluir ou se moverem com o Espírito de 

Deus - eles são incapazes de se moverem na revelação progressiva. 

 

1.2 Fidelidade ao passado 

 

“Então, Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: "Os mestres da lei e os 

fariseus se assentam na cadeira de Moisés.” 

 

Moisés representa o passado. As façanhas e o ministério de Moisés eram poderosas e 

divinamente ordenadas por uma temporada passada. 

Os fariseus e os escribas não podiam mudar sua fidelidade para alguém maior que Moisés. 

 

(Lucas 11:31) A rainha do Sul se levantará no juízo com os homens desta geração 

e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de 

Salomão, e agora está aqui o que é maior do que Salomão. (NVI) 

 

A fidelidade ao passado contribui para a inflexibilidade. 
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Esta condição resulta em uma incapacidade de viver por uma palavra "agora" - a "palavra 

procedente". 

Os fariseus e escribas só podiam levá-lo até Moisés - Moisés nunca cruzou o Jordão. 

Moisés sobreviveu na vontade permissiva, e morreu sem o cumprimento da missão. 

 

1.3 Autoridade ilegítima 

 

“Então, Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: "Os mestres da lei e os 

fariseus se assentam na cadeira de Moisés.” 

 

O assento de Moisés era para Moisés - não para os fariseus e escribas. Assim, a autoridade 

dos fariseus e escribas era ilegítima. 

Um sistema operacional religioso obtém sua autoridade de um movimento passado de 

Deus. 

Espíritos religiosos fazem da restauração um mover de um assento e usurpam esse assento. 

Qualquer autoridade que não tenha como base a verdade procedente tem servidão religiosa. 

 

1.4 Estilo de vida inconsistente 

 

“Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem. Mas não façam o que eles 

fazem, pois não praticam o que pregam”. 

 

Eles não praticam o que pregam. Eles não conseguem inserir a Palavra em seu estilo de 

vida. A Palavra escrita não se torna Palavra Viva. Considere o sacerdote e o Levita da 

parábola do Bom Samaritano - eles não podiam mostrar misericórdia, embora eles 

constantemente orassem "Senhor tenha misericórdia". 

 

(Mateus 3:7-10) Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele 

estava batizando, disse-lhes: "Raça de víboras! Quem lhes deu a idéia de fugir da 

ira que se aproxima? 

Dêem fruto que mostre o arrependimento! 

Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: ‘Abraão é nosso pai’. Pois eu lhes 

digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. 

O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto 

será cortada e lançada ao fogo. (NVI) 

 

(Mateus 12:7) Se vocês soubessem o que significam estas palavras: ‘Desejo 

misericórdia, não sacrifícios’, não teriam condenado inocentes. (NVI) 

 

1.5 Escravidão imposta como verdade 

 

“Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles 

mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los.” 

 

O ministério da religião torna a escravidão em vez da liberdade. Isso é acrescentado como 

verdade. 
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Exemplos:  

 

Critérios legais rígidos para a salvação e aceitação da igreja. 

Confirmação antes da aceitação. 

Um período de estudo obrigatório de sete anos antes da aprovação. 

As tradições dos homens são ensinadas como doutrina - este é o fermento deles. 

 

(Marcos 7:7-9) Em vão me adoram; seus ensinamentos não passam de regras 

ensinadas por homens’. 

Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos 

homens". 

E disse-lhes: "Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado 

os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições! (NVI) 

 

1.6 Preocupação externa 

 

"Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios 

bem largos e as franjas de suas vestes bem longas; 

gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas 

sinagogas, 

de serem saudados nas praças e de serem chamados ‘rabis’.” 

 

"Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo 

e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. 

Fariseu cego! Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior 

também fique limpo.” 
 
“Assim são vocês: por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de 

hipocrisia e maldade.” 

 
O sistema religioso está mais preocupado com os aspectos externos do que com o estado 

do coração. Não pode ver além do superficial. 

Julga por aparências externas. (Samuel queria escolher Eliabe através de uma mentalidade 

religiosa) 

Procura por Deus no fogo, vento e terremoto - não em uma foz suave. 

Assim, sente falta de João Batista e Jesus na manjedoura. 

Ele escolhe o Tabernáculo de Moisés em vez do Tabernáculo de Davi. 

Exige códigos externos estritos: código de vestimenta, código de idade, código nacional, 

código de gênero, código educacional, código de raça, código de emprego etc. 

Espera a oportunidade de expressar. 

Usa plataformas públicas para se lançar, exemplo: funerais, ação de graças. 

 

(Mateus 15:2) "Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes 

religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer! " (NVI) 

 

JESUS AVISOU SOBRE A OSTENTAÇÃO 

 

(Mateus 6:2-8) "Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com 

trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem 
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honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena 

recompensa. 

Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está 

fazendo a direita, 

de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito 

em segredo, o recompensará". 

"E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar 

orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu 

lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. 

Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está 

no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. 

E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os 

pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. 

Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes 

mesmo de o pedirem. (NVI) 
 

1.7 Auto exaltação 

 

“gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas 

sinagogas, 

de serem saudados nas praças e de serem chamados ‘rabis’.” 

 

Caracterizada pela busca de posição e pelo reconhecimento do título. 

Aqueles sob este sistema não podem servir de coração e reconhecer o amor, estão 

envolvidos em atividades de reconhecimento. 

Eles estão preocupados com uma mentalidade de "meu ministério". 

 

(Mateus 9:11-13) Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: "Por 

que o mestre de vocês come com publicanos e ‘pecadores’? " 

Ouvindo isso, Jesus disse: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas 

sim os doentes. 

Vão aprender o que significa isto: ‘Desejo misericórdia, não sacrifícios’. Pois eu 

não vim chamar justos, mas pecadores". (NVI) 

 

1.8 Objetivo de suprimir a influência do Reino 

 

"Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham o Reino dos céus 

diante dos homens! Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que 

gostariam de fazê-lo.” 

 

Este sistema expulsa homens e mulheres do Reino dos Céus. Isso aproxima as pessoas, 

mas não permite que elas entrem. É um ladrão que roubou. A igreja local é o escritório do 

reino de Deus. O sistema religioso exalta a igreja local acima do Reino de Deus - daí a 

igreja local se torna um ídolo. 

 

(Romanos 14:17) Pois o Reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz 

e alegria no Espírito Santo; (NVI) 
 

O espírito religioso rouba de cada indivíduo a justiça, paz e alegria no Espírito Santo. 
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1.9 Intenção de abusar 

 

"Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês devoram as casas das 

viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais 

severamente.” 

 
Usando o disfarce de espiritualidade ("longas orações"), este sistema abusa dos mais 

desfavorecidos. 

É um ladrão que mata. 

 

1.10 Influência decadente 

 

"Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar 

para fazer um convertido e, quando conseguem, vocês o tornam duas vezes mais 

filho do inferno do que vocês. 

 

Este sistema danifica o novo convertido. 

É um ladrão que destrói. 

 

(João 10:10) O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir; eu vim para que 

tenham vida, e a tenham plenamente. (NVI) 

 

1.11 Supersticioso 

 

(SISTEMA DE CRENÇA BASEADO EM UM MEDO IRRACIONAL, FALSO 

ENTENDIMENTO DAS COISAS ESPIRITUAIS OU IGNORANÇA) 

 

"Ai de vocês, guias cegos!, pois dizem: ‘Se alguém jurar pelo santuário, isto nada 

significa; mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu 

juramento’. 

Cegos insensatos! Que é mais importante: o ouro ou o santuário que santifica o 

ouro? 

Vocês também dizem: ‘Se alguém jurar pelo altar, isto nada significa; mas se 

alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento’. 

Cegos! Que é mais importante: a oferta, ou o altar que santifica a oferta? 

Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. 

E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. 

E aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se 

assenta.” 

 
O sistema religioso inculca uma falsa compreensão das coisas espirituais. O significado 

espiritual é unido às coisas materiais para satisfazer desejos pessoais e não os propósitos de 

Deus. Eles ensinavam que um juramento feito pelo ouro do templo e o presente no altar era 

obrigatório, enquanto os juramentos feitos pelo templo e o altar eram nulos e vazios. Eles 

exaltaram o ouro acima do templo e o presente acima do altar para cumprir seu interesse 

monetário pela religião. Assim, a superstição foi usada para extorquir coisas materiais de 

seguidores ignorantes. 
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O sistema religioso mina o altar e o templo (ambos são figuras de Cristo) através da 

superstição. 

 

(Hebreus 13:10) Nós temos um altar do qual não têm direito de comer os que 

ministram no tabernáculo. (NVI) 
 

(João 2:21) Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. (NVI) 

 

O sistema religioso usa superstição para minar a natureza de vinculo de qualquer 

juramento. (Um juramento é uma promessa, que deve ser mantida). 

 

(Números 30: 2) Quando um homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento que 

o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que 

cumprir tudo o que disse. (NVI) 

 

1.12 Busca banal 

 

"Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, 

do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da 

lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, sem 

omitir aquelas. 

 

Se preocupam com questões pequenas e esquecem das mais importantes. 

 

Exemplos: 

 

Eles gastam R$ 20.000,00 em uma porta de carvalho e R$ 100,00 em missões. 

Eles se preocupam mais com o comprimento do cabelo e suas roupas, e não com a 

santidade. 

Eles lutam sobre a posição dos instrumentos, mas sancionam uma discoteca na igreja. 

Eles estão tão focados em questões menores que se esquecem de questões mais pesadas 

como justiça, fé e misericórdia. 

 

1.13 Espírito inoperante 

 

"Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcros 

caiados: bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de 

imundície.” 

 
O sistema religioso ministra a morte. 

Suas propostas são eloquentes, bem lidas e informativas, mas não têm palavras 

vivificantes. 

 

1.14 Hipocrisia em sua crença 

 

"Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês edificam os túmulos dos 

profetas e adornam os monumentos dos justos. 

E dizem: ‘Se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos 

tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas’.” 
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Esse sistema (espírito) afirma ser melhor do que seus predecessores, mas ela perseguiu 

Jesus exatamente como seus predecessores perseguiram os profetas. 

 

1.15 Veneno em suas bocas 

 

"Serpentes! Raça de víboras! Como vocês escaparão da condenação ao inferno? 

 

Aqueles com um sistema operacional religioso, carregam veneno na boca. 

 

(Provérbios 18:21) A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte; os que gostam 

de usá-la comerão do seu fruto. (NVI) 
 

A morte está em suas línguas. 

 

1.16 Matam, perseguem ou oprimem o homem estabelecido 

  

Por isso, eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e 

crucificarão; a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade 

em cidade. 

E, assim, sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o 

sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês 

assassinaram entre o santuário e o altar. 

 

Usa um disfarce de espiritualidade para destruir aqueles a quem Deus envia. 

 

1.17 Se afasta da intimidade com Deus 

 

"Jerusalém, Jerusalém, você, que mata os profetas e apedreja os que lhe são 

enviados! Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os 

seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. 

 

As pessoas que estão sob este sistema não podem ficar íntimas com Deus por causa da 

escravidão de regras e regulamentos. Esta é uma consequência de não ser liderada pelo 

Espírito. Eles querem um relacionamento profissional com Deus, não um relacionamento 

de pai. 

 

1.18 Rouba a igreja da presença manifesta de Deus 

 

“Eis que a casa de vocês ficará deserta.” 

 

Este sistema expulsa a presença manifesta de Deus. 

Qualquer sistema que não recebe o homem estabelecido, não pode receber Cristo. 

 

(Mateus 9:14-15) Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: "Por que nós 

e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? " 
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Jesus respondeu: "Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o 

noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado; então jejuarão. 
(NVI) 

 
Embora os fariseus fossem um povo de jejum consistente, eles nunca tiveram a presença 

permanente de Cristo. 

 

(João 13:20) Eu lhes garanto: Quem receber aquele que eu enviar, estará me 

recebendo; e quem me recebe, recebe aquele que me enviou". (NVI) 

 

1.19 Impedem os outros de verem a Cristo 

 

Pois eu lhes digo que vocês não me verão desde agora, até que digam: ‘Bendito é o 

que vem em nome do Senhor’". 

 

Cristo está bloqueado de ser visto devido às regras, regulamentos e preocupações externas. 

 

1.20 Opera através da conspiração 

 

(Marcos 3:6) Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os 

herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. (NVI) 

 

(Marcos 14:1) Faltavam apenas dois dias para a Páscoa e para a festa dos pães 

sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um 

meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. (NVI) 

 

Este sistema obtém força de grupos e democracia. 

 

1.21 Atribuem o trabalho do Espírito a satanás 

 

(Marcos 3:22) E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: "Ele 

está com Belzebu! Pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios". (NVI). 

 

Muitas vezes, um movimento majestoso do Espírito será rotulado como ocultismo. 

 

1.22 Não pode conduzir ninguém a Cristo 

 

(Mateus 2:3-6) Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda 

a Jerusalém. 

Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, 

perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. 

E eles responderam: "Em Belém da Judéia; pois assim escreveu o profeta: 

‘Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais 

cidades  

e Judá; pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo’ ". 
(NVI) 

 

Os principais sacerdotes e escribas sabiam onde nasceria Cristo, mas não conduziram os 

sábios para o lugar. 
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(Mateus 15:12-14) Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: 

"Sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? " 

Ele respondeu: "Toda planta que meu Pai celestial não plantou será arrancada 

pelas raízes. 

Deixem-nos; eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão 

num buraco".(NVI) 
 

Eles só podem levá-lo a uma vala. Eles não têm percepção espiritual. 

 

1.23 Conhecem somente a letra 

 

(Mateus 2:3-6) Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda 

a Jerusalém. 

Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, 

perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. 

E eles responderam: "Em Belém da Judéia; pois assim escreveu o profeta: 

‘Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais 

cidades  

e Judá; pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo’ ". 
(NVI) 

 

Este é o dos maiores enganos. SABEM A LETRA. 

O conhecimento da letra não significa relacionamento com Deus 

Esta é a diferença entre o religioso e o divino. 

 

1.24 Vivem em uma cultura de “busca de sinais” 

 

(Marcos 8:11-12) Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus. Para pô-lo 

à prova, pediram-lhe um sinal do céu. 

Ele suspirou profundamente e disse: "Por que esta geração pede um sinal 

miraculoso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado". (NVI). 
 

Os sinais são para pessoas surdas. 

Aqueles sob escravidão religiosa não podem ouvir a voz do Espírito – com isso, buscam 

sinais e maravilhas. 

 


