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“O FARISAÍSMO MODERNO”
I.
AS CARACTERÍSTICAS DA RELIGIOSIDADE ENGANOSA OU INÚTIL
1. BUSCA RECONHECIMENTO E GLÓRIA HUMANA:
o Mateus 23.5-7.
o Jesus ensinou a seus discípulos a não fazerem suas obras com essa finalidade – com a finalidade de serem
vistos e de receber os aplausos dos homens – Mateus 6.1,2-4,5-6,16.
o Quem pratica suas obras com o fim de ser visto pelos outros, usando a religião como um palco para exibir
seus talentos e habilidades, não deve esperar recompensa de Deus.
o Jesus deu exemplo com Sua vida – João 5.41.
2. O “COAR MOSQUITO E ENGOLIR CAMELO”:
o Mateus 23.16-24.
o Há coisas mais importantes que outras e nós não devemos inverter a ordem delas.
 Atividades “cristãs” não são válidas nem aceitas por Deus sem o comportamento adequado, sem a
devida pureza na vida.
 Isaías 1.10-17.
3. APENAS EXTERIOR:
 Mateus 23.25-28.
 I Samuel 16.6-7.
 Aí está uma frase muito especial da bíblia – “Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência,
o Senhor, porém, o coração”.
o Jesus disse que é o interior do homem que precisa ser cuidado.
 Mateus 15.10,11, 17-20.
o Jesus definiu os fariseus e mestres da lei como hipócritas por praticarem uma religião apenas exterior.
4. COMPOSTA POR LEIS E REGRAS HUMANAS:
 Colossenses 2.8,20-23.
5. RESULTADOS NEGATIVOS – É VÃ E CONDUZ À PERDIÇÃO:
 Mateus 23.4,13.
 Mateus 23.15, 33
II.
O FARISAÍSMO ANTIGO É O LEGALISMO ATUAL
o Os que querem aperfeiçoar a igreja por meio de regras e leis, devem lembrar o que diz o escritor de Hebreus
7.19, quando fala da lei de Deus: “Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma”.
 Romanos 14.13,15,17.
 Naquilo a respeito do que a bíblia não se pronuncia, toda pessoa deve ser livre para decidir o que fazer.
o Colossenses 2.16-23.
III.
AS CARACTERÍSTICAS DA RELIGIOSIDADE DIVINA
1. BUSCA APENAS RECONHECIMENTO E GLÓRIA DIVINA:
o Jesus ensinou que o discípulo verdadeiro e fiel não se exalta buscando o louvor humano, mas humilha-se.
 Mateus 23.12.
 E em Lucas 18 Jesus exemplificou como este princípio funciona na prática – Lucas 18.9-14.
 Mateus 6.3-4,6,17-18.
2. PRINCIPALMENTE INTERIOR:
o Deus agrada-se mais das atitudes do que qualquer outra coisa.
o Tiago 1.26-27.
o Deus espera ver em cada pessoa que se diz dEle, as mesmas atitudes que houve na vida de Jesus – I João
2.3-6.
o A santidade vem pelo Espírito Santo – Gálatas 5.22-23.
3. É BASEADA EM AMOR:
o Jesus disse que toda a Lei e os profetas se resumem a dois mandamentos – Mateus 22.35-40.
 Em Romanos o apóstolo Paulo fala sobre isto de uma forma até mais clara – Romanos 13.8-10.
 Jesus citou uma passagem de Oséias, onde Deus diz que é mais importante ser misericordioso do que
oferecer sacrifícios – Mateus 9.10-13.
o Ainda que eu faça muitas “boas” obras, de nada será válido se minha principal motivação não for o amor – I
Coríntios 13.1-3.
CONCLUSÃO:
o Cada um de nós deve se auto-analisar, para verificar se está ou não praticando uma espécie de farisaísmo
naquilo que pensa ser expressão de religiosidade, e também se está ou não seguindo regras e preceitos
humanos que não estão na bíblia e nem nos recomenda a Deus.
o Deus não se alegra, não se satisfaz, não aceita alguém só porque a pessoa é religiosa e faz boas obras.
 Jesus disse isto desta forma – Veja Mateus 7.21-23.

