Por que muitos não deixam a sua religião?

Porque lá há segurança e prosperidade. Porque lá se alimenta o ego dos fiéis,
pois falam somente palavras doces e bonitas. Porque lá se incentiva a
confiança em si mesmo.
Quanto à palavra que nos anunciaste em nome do SENHOR, não
obedeceremos a ti; Mas certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da
nossa boca, queimando incenso à rainha dos céus, e oferecendo-lhe libações,
como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes, temos feito, nas
cidades de Judá, e nas ruas de Jerusalém; e então tínhamos fartura de pão, e
andávamos alegres, e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de
queimar incenso à rainha dos céus, e de lhe oferecer libações, tivemos falta de
tudo, e fomos consumidos pela espada e pela fome. E quando nós
queimávamos incenso à rainha dos céus, e lhe oferecíamos libações, acaso lhe
fizemos bolos, para a adorar, e oferecemos-lhe libações sem nossos maridos?
(Jeremias 44:16-19 ACF)
Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco
não foi vã; Mas, mesmo depois de termos antes padecido, e sido agravados em
Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o
evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com
engano, nem com imundícia, nem com fraudulência; Mas, como fomos
aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos,
não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos
corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem
houve um pretexto de avareza; Deus é testemunha; (1 Tessalonicenses 2:1-5
ACF)

Porque lá se vêem sinais e maravilhas.
Eis que os olhos do SENHOR estão sobre os que o temem, sobre os que
esperam na sua misericórdia; Para lhes livrar as almas da morte, e para os
conservar vivos na fome. A nossa alma espera no SENHOR; ele é o nosso
auxílio e o nosso escudo. Pois nele se alegra o nosso coração; porquanto temos
confiado no seu santo nome. (Salmos 33:18-21 ACF)
Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele; mas o justo pela sua fé
viverá. (Habacuque 2:4 ACF)
Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre,
quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu, e disse: Uma

geração má e adúltera pede um sinal, porém, não se lhe dará outro sinal senão
o do profeta Jonas; (Mateus 12:38-39 ACF)
Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas
que se não vêem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé
entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados; de maneira
que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. (Hebreus 11:1-3 ACF)

Porque lá há visões e sonhos, e também revelações a respeito de todos.
Viram vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: O SENHOR disse;
quando o SENHOR não os enviou; e fazem que se espere o cumprimento
da palavra. Porventura não tivestes visão de vaidade, e não falastes
adivinhação mentirosa, quando dissestes: O SENHOR diz, sendo que eu tal
não falei? Portanto assim diz o Senhor DEUS: Como tendes falado vaidade,
e visto a mentira, portanto eis que eu sou contra vós, diz o Senhor DEUS.
(Ezequiel 13:6-8 ACF)
E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que
tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos
seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes
homens, que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus
Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se
e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E
na mesma hora saiu. (Atos 16:16-18 ACF)
Quando há problemas ou quando alguma pessoa está sob alguma praga,
freqüenta-se as reuniões sobre cura interior e quebra de maldições.
Mas dizeis: Por que não levará o filho a iniqüidade do pai? Porque o filho
procedeu com retidão e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os
praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá; o
filho não levará a iniqüidade do pai, nem o pai levará a iniqüidade do filho.
A justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele.
Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar
todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente
viverá; não morrerá. De todas as transgressões que cometeu não haverá
lembrança contra ele; pela justiça que praticou viverá. (Ezequiel 18:19-22
ACF)
Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já
passaram; eis que tudo se fez novo. (2 Coríntios 5:17 ACF)
Porque lá há retiros espirituais onde se praticam esportes, banhos de piscina,
churrascos, brincadeiras, e muitas festas.

Porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade; e em teu
temor me inclinarei para o teu santo templo. (Salmos 5:7 ACF)
Guarda o teu pé, quando entrares na casa de Deus; porque chegar-se para ouvir
é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal.
(Eclesiastes 5:1 ACF)
E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e
compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos
que vendiam pombas; E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada
casa de oração; mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. (Mateus
21:12-13 ACF)
Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa; Mas, se tardar, para
que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a
coluna e firmeza da verdade. (1 Timóteo 3:14-15 ACF)

Porque lá os louvores são cheios de muita música ao som de guitarras e
baterias, com danças e ritmos que as pessoas gostam. Por isso a igreja
sempre está cheia e alegre, e muitos participam batendo palmas, gritando,
pulando, falando em línguas. Temos contato com outras igrejas que louvam do
mesmo modo. Inclusive há pastoras que nos visitam e pregam
maravilhosamente.
Porém Samuel disse: Tem porventura o SENHOR tanto prazer em holocaustos e
sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do SENHOR? Eis que o
obedecer é melhor do que o sacrificar; e o atender melhor é do que a gordura de
carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como
iniqüidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do SENHOR, ele também
te rejeitou a ti, para que não sejas rei. (1 Samuel 15:22 ACF)
Ouvi a palavra do SENHOR, vós poderosos de Sodoma; dai ouvidos à lei do
nosso Deus, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos
sacrifícios, diz o SENHOR? Já estou farto dos holocaustos de carneiros, e da
gordura de animais cevados; nem me agrado de sangue de bezerros, nem de
cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem
requereu isto de vossas mãos, que viésseis a pisar os meus átrios? Não
continueis a trazer ofertas vãs; o incenso é para mim abominação, e as luas
novas, e os sábados, e a convocação das assembléias; não posso suportar
iniqüidade, nem mesmo a reunião solene. (Isaías 1:10-13 ACF)
Odeio, desprezo as vossas festas, e as vossas assembléias solenes não me
exalarão bom cheiro. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de
alimentos, não me agradarei delas; nem atentarei para as ofertas pacíficas de

vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos;
porque não ouvirei as melodias das tuas violas. (Amós 5:21-23 ACF)
Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e
modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, Mas
(como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus) com boas
obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém,
que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em
silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi
enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á,
porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na
santificação. (1Timóteo 2:9-15 ACF)
Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor
do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da
carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do
mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência; mas aquele que faz a
vontade de Deus permanece para sempre. (1 João 2:15-17 ACF)
Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido; porque maior é o que está em
vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o
mundo os ouve. Nós somos de Deus; aquele que conhece a Deus ouve-nos;
aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da
verdade e o espírito do erro. (1 João 4:4-6 ACF)
Porque lá o pastor expulsa demônios, cura doenças, tem o poder de Deus nas
mãos, e lhe obedecemos em tudo o que ele disser.
Porque o Senhor disse: Pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua
boca, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe
de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens,
em que foi instruído; (Isaías 29:13 ACF)
Porque ímpios se acham entre o meu povo; andam espiando, como quem arma
laços; põem armadilhas, com que prendem os homens. Como uma gaiola está
cheia de pássaros, assim as suas casas estão cheias de engano; por isso se
engrandeceram, e enriqueceram; Engordam-se, estão nédios, e ultrapassam até
os feitos dos malignos; não julgam a causa do órfão; todavia prosperam; nem
julgam o direito dos necessitados. Porventura não castigaria eu por causa
destas coisas? diz o SENHOR; não me vingaria eu de uma nação como esta?
Coisa espantosa e horrenda se anda fazenda na terra. Os profetas profetizam
falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o
deseja; mas que fareis ao fim disto? (Jeremias 5:26-31 ACF)
Porque desde o menor deles até ao maior, cada um se dá à avareza; e desde o
profeta até ao sacerdote, cada um usa de falsidade. E curam superficialmente a

ferida da filha do meu povo, dizendo: Paz, paz; quando não há paz. Porventura
envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma
se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se; portanto
cairão entre os que caem; no tempo em que eu os visitar, tropeçarão, diz o
SENHOR. Assim diz o SENHOR: Ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai
pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele; e achareis
descanso para as vossas almas; mas eles dizem: Não andaremos nele.
(Jeremias 6:13-16 ACF)
Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que
arrebata a presa; eles devoram as almas; tomam tesouros e coisas preciosas,
multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes violentam a minha
lei, e profanam as minhas coisas santas; não fazem diferença entre o santo e o
profano, nem discernem o impuro do puro; e de meus sábados escondem os
seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. (Ezequiel 22:25-26 ACF)
Os seus chefes dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam
por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro; e ainda se encostam
ao SENHOR, dizendo: Não está o SENHOR no meio de nós? Nenhum mal nos
sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um e Jerusalém
se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um
bosque. (Miquéias 3:11-12 ACF)
Fala a todo o povo desta terra, e aos sacerdotes, dizendo: Quando jejuastes, e
pranteastes, no quinto e no sétimo mês, durante estes setenta anos, porventura,
foi mesmo para mim que jejuastes? Ou quando comestes, e quando bebestes,
não foi para vós mesmos que comestes e bebestes? (Zacarias 7:5-6 ACF)
Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos céus, mas aquele
que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia:
Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? e em teu nome não
expulsamos demônios? e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então
lhes direi abertamente: Nunca vos conheci; apartai-vos de mim, vós que
praticais a iniqüidade. (Mateus 7:21-23 ACF)
Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se
aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu
coração está longe de mim. Mas, em vão me adoram, ensinando doutrinas que
são preceitos dos homens. (Mateus 15:7-9 ACF)
Olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos
constituiu bispos, para apascentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com
seu próprio sangue. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no
meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho; E que de entre vós
mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os
discípulos após si. (Atos 20:28-30 ACF)

Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs
palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a
piedade, É soberbo, e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas
de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas,
Contendas de homens corruptos de entendimento, e privados da verdade,
cuidando que a piedade seja causa de ganho; aparta-te dos tais. (1Timóteo 6:35 ACF)
E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor; como também o nosso
amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada;
Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos
difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as
outras Escrituras, para sua própria perdição. (2 Pedro 3:15-16 ACF)
Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação
comum, tive por necessidade escrever-vos, e exortar-vos a batalhar pela fé que
uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns, que já antes
estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em
dissolução a graça de Deus, e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso,
Jesus Cristo. (Judas 1:3-4 ACF)

Por isso muitos não deixam a sua religião.

