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Hoje estaremos olhando para a questão 31 do Catecismo da Cidade Nova. A resposta à pergunta 31 será familiar para você.

Vou ler a pergunta e juntos leremos o Credo Apostólico em nossas próprias línguas. Você encontrará o credo em seu idioma no

Guia de Adoração. Procure este símbolo no Guia de Adoração. 

Pergunta 31: Em que acreditamos pela verdadeira fé?

Cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra;

e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do
Espírito Santo,

nasceu da virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e
sepultado.

Ele desceu ao inferno.

No terceiro dia ele ressuscitou dos mortos.

Ele subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso; de lá ele virá para
julgar os vivos e os mortos.

Cremos no Espírito Santo, na santa igreja católica, na comunhão dos santos, na
remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna.



O Catecismo da Nova Cidade tem sido muito útil para nós este ano na One Voice Fellowship. Ele fornece 52 perguntas e

respostas simples sobre as coisas mais importantes que os cristãos acreditam. 

O Credo dos Apóstolos é um resumo mais curto e muito mais antigo da fé cristã. Não sabemos se os próprios apóstolos a

escreveram. Talvez tenha sido escrito um século ou dois após a morte dos apóstolos. Nós o chamamos de Credo dos Apóstolos

porque ele captura claramente as coisas que Jesus ensinou aos apóstolos, e o que os apóstolos ensinaram aos primeiros crentes. 

Por quase 2.000 anos, os cristãos em todas as partes do mundo falaram publicamente as mesmas palavras que lemos um minuto

atrás. Isso porque o cristianismo não é algo que criamos ou inventamos. Nossa fé é algo que recebemos de Deus e dos crentes

que viveram antes de nós. Somos verdadeiramente o Corpo de Cristo porque estamos unidos a Jesus pela fé e estamos

conectados uns aos outros. 

Eu estava com minha família na semana passada em Michigan. Eram 40 pessoas juntas. Tias, tios, primos, avós, unidos em

uma família. Foi bom ver muitas pessoas que não via há muito tempo. Sinto-me ligado a cada um deles, mesmo quando não

estamos juntos, porque somos uma família. 

O Credo dos Apóstolos é importante porque nos lembra que somos parte de uma família global com milhões de irmãos e irmãs.

Como você sabe, existem muitas religiões ao redor do mundo, e até opiniões diferentes sobre a doutrina cristã. Essa é outra

razão pela qual precisamos do Credo Apostólico. 

O apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo, um jovem pastor da igreja cristã em Éfeso. Paulo quer que o pastor Timóteo

ensine a igreja de Éfeso a reconhecer a verdade das mentiras. Paulo quer que esta jovem igreja cresça forte em sua

compreensão do que significa conhecer e seguir Jesus. 

Vou ler os versículos em inglês e depois orar. Se você estiver usando um tablet ou falar um dos quatro idiomas na tela, poderá

ler o texto no belo idioma com o qual Deus o abençoou. 

2 Timóteo 4:1-7 

1 Conjuro-te na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino: 

2 pregar a palavra; Esteja pronto na estação e fora da estação; repreender, repreender e exortar, com toda paciência e ensino. 

3 Porque está chegando o tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos,

acumularão para si mestres segundo as suas próprias paixões,

4 e deixará de ouvir a verdade e se desviará para os mitos. 

5 Quanto a você, tenha sempre a mente sóbria, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um evangelista, cumpra seu ministério. 



6 Pois já estou sendo derramado como libação, e é chegada a hora da minha partida. 

7 Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. 

Juntos, lemos Isaías 40:8:

A grama murcha, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanecerá para sempre.

Vamos orar juntos. 

Pai do céu, viemos a você porque você é a fonte da vida e da verdade. Jesus, nós adoramos porque você é cheio de misericórdia

e amor. Espírito Santo, por favor, abra nossos corações e mentes para serem transformados pela palavra de Deus. Agora, Deus,

pelo sangue da aliança eterna, ajude-nos a fazer apenas a sua vontade. 

Vejamos o versículo 1 novamente: 

“1 Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino” 

Paulo começa esta frase com uma acusação a Timóteo. Uma carga é como uma ordem ou comando que um oficial dá a um

soldado. Paulo não está dizendo essas coisas com base apenas em sua própria autoridade. Na lei judaica, duas testemunhas

eram exigidas no tribunal. Paulo está lembrando a Timóteo que Deus o Pai e Jesus o Filho estão observando o ministério de

Timóteo. Jesus é o juiz dos “vivos e dos mortos”. Paulo sabe que um dia Jesus avaliará tudo o que Paulo e Timóteo fizeram na

terra com os dons e oportunidades que Deus lhes deu. Jesus também avaliará a minha vida e a sua. 

Você sabe que Deus está observando o que você faz? Na América, estamos muito comprometidos com nossas liberdades, com

nossa independência. Eu sei que a liberdade é uma grande bênção e alívio para você que vem de países opressores que

limitaram severamente sua liberdade. A opressão é má, e a liberdade é boa. Mas a liberdade absoluta não é boa. Isso é o que

nossos corações pecaminosos realmente querem. É aí que começam nossos problemas. Não queremos responsabilidade.

Queremos decidir por nós mesmos o que é verdade. Mas não é assim que a verdade funciona. A verdade é algo que podemos

receber ou podemos rejeitar. Mas a verdade é algo que vem até nós, não de nós. É por isso que o bom ensino da palavra de

Deus é tão importante para nossa saúde espiritual. Vemos isso nas instruções que Paulo dá a Timóteo no versículo 2. 

“2 pregue a palavra; esteja pronto a tempo e fora de tempo; repreenda, repreenda e exorte, com toda a paciência e ensino.” 

Paulo dá algumas instruções específicas a Timóteo sobre como ser um pastor. E esses versículos também falam a todos os

cristãos sobre como ser mensageiros da verdade. Precisamos estar prontos para compartilhar o evangelho em todos os

momentos e ser bons nisso. Às vezes, a oportunidade de compartilhar o evangelho virá em um momento que não gostamos. Ou

com uma pessoa que não gostamos. Mas se Deus nos dá a chance de contar a alguém sobre Jesus, devemos estar prontos “a



tempo e fora de tempo”. É por isso que nosso retiro da igreja em 5 de setembro incluirá tempo para aprender e praticar o

evangelismo. Queremos ter confiança quando compartilhamos o evangelho com outras pessoas. 

Paulo também fala a Timóteo sobre três outras responsabilidades de um pastor. Reprovar não é uma palavra comum em inglês.

Significa corrigir ou dirigir. Um pastor guia as ovelhas para o caminho seguro, para a boa erva. Um pastor deve direcionar as

pessoas para o caminho da verdade. 

A repreensão é a segunda responsabilidade. Se alguém não ouve a verdade, então uma repreensão pode ser necessária. É uma

palavra de amor que é usada para chamar a atenção de alguém que está se desviando do caminho seguro. 

Exortar é a terceira tarefa. Isso significa encorajar. Quando você exorta alguém, você o está lembrando do que é bom e certo.

Você os encoraja a seguir o coração de Deus, não o seu próprio coração. Paulo está exortando Timóteo nos versículos 1 e 2.

Paulo está dizendo a Timóteo que ele precisa estar pronto para responder a diferentes pessoas e diferentes situações. Às vezes,

uma pessoa sabe o que deve fazer e precisa de encorajamento. Outras vezes, as pessoas precisam ser reprovadas. Eles precisam

de uma palavra gentil para corrigi-los e guiá-los. 

Mas às vezes você já corrigiu alguém e eles continuam fazendo a mesma coisa. É quando eles precisam de uma repreensão,

entregue com paciência e amor. Aqui está um exemplo. Se Naomi me pede para desfazer a mala depois de nossas férias, ela

está me lembrando que minha mala está fazendo uma bagunça no chão do nosso quarto. Ela me exorta a fazer o que sei que é

certo. 

E se minha mala ainda estiver no chão depois de uma semana? Prometi guardar, mas não fiz. Então Naomi tem o direito de me

repreender. Ela pode dizer: “Meu amado marido! Você sabe como fico triste quando nosso quarto está uma bagunça. Você

prometeu que iria desfazer sua mala. Por que você está sendo insensível ao meu pedido?” Esse é um exemplo engraçado,

talvez. 

Aqui no capítulo 4, Paulo está falando sobre algo mais sério do que uma mala. Paulo sabe que as pessoas em Éfeso estão

vivendo pecaminosamente e ensinando outros a fazerem o mesmo. Eles precisam ser corrigidos e, às vezes, repreendidos.

Vamos olhar juntos para os versículos 3 e 4. 

“3 Porque está chegando o tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos,

acumularão para si mestres segundo suas próprias paixões,

4 e deixará de ouvir a verdade e se desviará para os mitos”. 

Nos versículos 1 e 2, Paulo disse a Timóteo que ele é responsável pelo que diz e ensina. Nos versículos 3 e 4, Paulo diz que o



público também é responsável. Timóteo ensinará a verdade, mas algumas pessoas não vão querer ouvir seus ensinamentos

sólidos. Em inglês, “ensino sólido” significa “ensino verdadeiro” ou “ensino bom”. Por que você acha que as pessoas às vezes

não suportam o verdadeiro ensino? Porque então eles são os responsáveis. 

Se eu disser ao meu filho adolescente: “Seu quarto está uma bagunça”, ele pode dizer “não, não está!” Por quê? Porque se ele

concorda que seu quarto está uma bagunça, ele agora tem responsabilidade. Você vê como isso funciona? Se o adolescente

pode negar a verdade, ele não tem que aceitar o dever de limpar seu quarto. 

Os adultos fazem a mesma coisa. Por 250 anos neste país, era legal possuir escravos. Milhões de africanos foram escravizados

aqui. No entanto, todos nós sabemos por dentro que é errado possuir outro ser humano. Porque a lei moral de Deus está escrita

em nossos corações. Mas os proprietários de escravos estavam ganhando muito dinheiro. Eles não queriam acreditar que a

escravidão era errada, assim como meu adolescente não quer admitir que seu quarto está uma bagunça. Porque então você se

torna responsável. 

Nos Estados Unidos, África do Sul e outros países, os donos de escravos encontraram pastores e professores para “se adequar

às suas próprias paixões”, como diz o versículo 3. Você pode ver neste slide como as pessoas têm duas opções. Eles podem

andar no caminho da verdade e ouvir professores fiéis. Mas suas “coceiras nas orelhas” querem ouvir alguém dizer:

“Escravidão não é pecado, não há problema em possuir outras pessoas.” Posso compartilhar mais um exemplo do nosso

tempo atual? 

O casamento é um relacionamento de aliança que Deus criou para um homem e uma mulher. Deus disse em Gênesis 2:24, “Por

isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne.” O casamento entre um homem e

uma mulher é o desígnio de Deus. Também é senso comum quando você olha para nossos corpos e como eles funcionam para

fazer filhos. É por isso que o casamento entre um homem e uma mulher é o que todos os seres humanos fizeram ao longo da

história. 

Mas hoje há homens que querem casar com homens e mulheres que querem casar com mulheres. Temos simpatia e compaixão

pela luta que eles vivenciam. Estamos todos quebrados. Todos nós lutamos com coisas que são profundas e difíceis. Devemos

ter compaixão por alguém que sente atração por pessoas do mesmo sexo. Mas a Palavra de Deus pode ajudar a todos nós

quando seguimos o caminho da verdade, em vez de mitos e nossas próprias paixões. A palavra de Deus nos diz que nossos

corações nunca encontrarão a felicidade e a paz no caminho errado. Um relacionamento entre pessoas do mesmo sexo não pode

trazer a felicidade que Deus deseja para você, porque contradiz o projeto de Deus para relacionamentos humanos felizes. 

Eu entendo por que as pessoas não querem ouvir a verdade se ela contradiz o que elas acreditam. Porque quando você aceita a

verdade, pode ter que mudar seu comportamento. É por isso que tem havido muitos falsos mestres da Bíblia. No passado, eles



ensinaram mentiras sobre a escravidão. Hoje eles ensinam mentiras sobre casamento e gênero. Os falsos mestres dizem ao seu

público o que eles querem ouvir, não o que Deus diz. 

Hoje a internet e o YouTube estão cheios de ensino ruim. Os pregadores mais populares na internet são aqueles que apelam

para “coceira nos ouvidos”. Falsos mestres como Joel Osteen e Benny Hinn dizem que Deus quer que você seja feliz, saudável

e rico. Eles não falam sobre pecado e arrependimento. Eles não falam sobre sofrimento, ou serem “derramados como libação”

como servos de Deus. 

Paulo está dizendo nesses versículos que tanto os professores quanto os ouvintes são responsáveis pelo falso ensino. As pessoas

têm a responsabilidade de rejeitar os falsos mestres. Todos devemos nos fazer esta pergunta: 

“Estou colocando a Palavra de Deus sob mim, mudando o que ela diz para combinar com minhas ideias e desejos? 

Ou estou colocando minha vida e minhas escolhas sob a Palavra de Deus? 

Minhas ideias e desejos vêm de mim ou de Deus?” 

A Bíblia deveria nos deixar desconfortáveis às vezes. Você deve ler sua Bíblia e descobrir que ela o está desafiando,

empurrando você para mudar e crescer. Se a Bíblia não está transformando a maneira como você pensa e vive, então você não a

está lendo com a mente e o coração abertos. Isso me lembra o que lemos na Palavra de Deus em Romanos 12:1-2. 

“1 Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a

Deus, que é o vosso culto espiritual.

2 Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente;  

para que, provando, você possa discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, aceitável e perfeito”. 

Vamos olhar para o versículo 5 agora e ler mais algumas instruções de Paulo para Timóteo e para nós. 

5 “Quanto a você, tenha sempre a mente sóbria, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um evangelista, cumpra seu

ministério.”

Um evangelista é um “mensageiro das boas novas”. Eles têm o privilégio de dizer às pessoas que Deus Pai os ama tanto que

enviou seu Filho Jesus para morrer por seus pecados. Mas o versículo 5 não é apenas para missionários que saem pelo mundo.

Todos nós temos um ministério a cumprir. Todos nós que fazemos nosso ministério fielmente vamos “suportar sofrimento”

como evangelistas. Por quê? Se somos mensageiros de boas novas, por que enfrentaríamos oposição durante nosso ministério?

Porque os corações dos seres humanos não gostam da ideia de que Jesus morreu pelos nossos pecados. Se o eterno Filho de

Deus teve que morrer para me perdoar, isso significa que meu problema com o pecado é muito sério. 

O evangelho é uma boa notícia sobre salvação e vida eterna. Mas para entender e acreditar nestas boas notícias, primeiro

devemos entender e acreditar nas más notícias. A má notícia é que somos todos pecadores. Paulo escreveu sobre isso em



Romanos 3:10-12. 

“10 como está escrito: ‘Nenhum é justo, nem um sequer; 

11 ninguém entende; ninguém procura por Deus. 

12 Todos se desviaram; juntos eles se tornaram inúteis; ninguém faz o bem, nem mesmo um.’” 

As pessoas não querem ouvir esta má notícia. Mas você não pode ser salvo se não achar que precisa de um Salvador. Depois

que entendemos as más notícias, estamos prontos para ouvir as boas novas em passagens como Romanos 10:9-10. 

“9 Se você declarar abertamente que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será

salvo.

10 Pois é crendo em seu coração que você é justificado diante de Deus, e é declarando abertamente sua fé que você é salvo”. 

As boas novas do evangelho significam que os mortos voltam à vida quando confiam em Jesus para o perdão de seus pecados.

Corações partidos são curados quando o Pai nos adota como Seus filhos. Recebemos uma nova esperança e um novo propósito

quando recebemos o Espírito Santo. Somos todos ovelhas, que gostam de vagar e se perder. A Palavra de Deus é uma bússola

para nos guiar por um mundo de confusão e conflito. Para nos ajudar a ver claramente o caminho, usamos ferramentas como o

Credo Apostólico e o Catecismo da Cidade Nova. Eles não são escrituras, mas são resumos úteis da verdade que encontramos

nas escrituras. Essas ferramentas nos ajudam a permanecer no caminho certo enquanto viajamos por este mundo. 

Paulo escreveu esta carta perto do fim de sua vida. Ele está começando a olhar para trás na história de seu ministério. É por isso

que ele diz isso no versículo 7: 

“7 Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé.” 

Queremos manter a fé como indivíduos e como igreja. É por isso que precisamos manter a Palavra de Deus perto de nosso

coração e mente. Você terá perguntas se continuar cavando na Bíblia. Isso é bom. Deixe-me e os outros líderes da One Voice

Fellowship ajudá-lo a lutar com suas perguntas e a verdade de Deus. Juntos, terminaremos bem a corrida e manteremos a fé.

Para fazer isso, definitivamente precisamos orar, então vamos fazer isso agora. 

Jesus, você é a Palavra Viva. Ajude-nos a submeter nossas vidas a você, que julgará os vivos e os mortos. Queremos ser bons

seguidores, que ouvem a verdade para que ela mude nossos corações e mentes. E queremos ser mensageiros fiéis, que falam

aos outros sobre as boas novas da salvação pelo sangue de Jesus. Obrigado por derramar seu sangue como uma oferta a Deus

para que pudéssemos ser salvos. Por favor, una-nos pelo Espírito Santo, para a glória do Pai. Oramos isso em nome do Filho,

Jesus Cristo. Agora, Deus, pelo sangue da aliança eterna, ajude-nos a fazer apenas a sua vontade.
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