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Mensagem: O perigo da apostasia
Pastor Jamir Sbrana
O autor de Hebreus exortou seus leitores, ao longo da carta, a perseverar na fé, alertando sobre
os perigos da apostasia. A palavra apostasia significa afastamento ou abandono. Para isso, ele usou cinco
passagens do livro para tratar:
1.O perigo de se afastar da verdade – Hebreus 2.1 NVT. Era preciso se manter firme na fé, pois Deus
confirmou Suas promessas como verdade através da pregação da Palavra e dos milagres – Hebreus 2.3b,4
NVT.
2.O perigo de se afastar do Deus vivo – Hebreus 3.12 RA. A incredulidade causaria o endurecimento do
coração deles e faria com que eles se desviassem na fé no Filho de Deus crucificado que poderia envolver
um retorno às convicções e práticas judaicas e até à negação pública da fé em Cristo.
3.O perigo de se afastar da prática da verdade – Hebreus 5.12 NVT. Era preciso continuar perseverando
com dedicação – Hebreus 6.11 NVT.
4.O perigo de se afastar da confiança – Hebreus 10.26,27 NVT. Era preciso continuar submisso a Deus,
que havia feito firmes promessas – Hebreus 6.17-19 NVT.
5.O perigo de se afastar a voz do céu – Hebreus 12.25 NVT. Se eles não respondessem com fé perderiam
a bênção – Hebreus 6.7,8 NVT. Era preciso continuar obedecendo a Deus, pois Jesus era o exemplo
perfeito.
A apostasia ocorreria através de um processo que envolvia se afastar da verdade, que levaria os
ouvintes a se afastar Daquele de quem a verdade testemunhava. O afastamento do Deus vivo seria
demonstrado através do afastamento da prática da verdade, do afastamento da confiança na obra de
Cristo e a recusa em ouvir a voz de Deus. Para escapar do processo era preciso se manter firme na fé,
olhando para as manifestações de Deus na história, olhando para o exemplo de fidelidade de Jesus e
crescer na submissão e na obediência a Deus. Assim, como os ouvintes de Hebreus devemos ter cautela
em nossos dias, pois a apostasia pode se instalar em nossas vidas através do ensino que não é
comprometido com a verdade das Escrituras – I Timóteo 4.1 RA. Por isso, reflita e aplique a Palavra de
Deus em sua vida:
1.A quem você tem dado ouvidos?
Judas 1:8
Da mesma forma, essas pessoas, afirmando ter autoridade com base em sonhos, vivem de modo imoral,
desprezam a autoridade e zombam dos seres sobrenaturais.
2.O que você tem aprendido é confirmado pela Palavra de Deus?
Judas 1:4
Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de
Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois
negaram Jesus Cristo, nosso único Soberano e Senhor.
3.Você entregou a liderança de sua vida para o Espírito Santo?
Judas 1:17-19
Amados, lembrem-se do que previram os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles lhes disseram que
nos últimos tempos haveria zombadores cujo propósito na vida é satisfazer seus desejos perversos. Eles
provocam divisões entre vocês e seguem seus instintos naturais, pois não têm neles o Espírito.
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