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INTRODUÇÃO: 
 
Um certo membro da igreja me procurou para um gabinete pastoral, e confidenciou que estava saindo 
da igreja porque Deus tinha assim falado ao seu coração – “o seu tempo tinha acabado nessa Igreja.” 
Perguntei-lhe, como estava a sua vida com Deus? O membro disse, “eu tenho experiência de ouvir a voz 
de Deus: Ele diz, aceite aquele emprego, eu aceito e sou abençoado; Ele diz, não vá trabalhar hoje, não 
vou e sou protegido de um acidente.” Ora, disse eu àquele sincero crente: “o coração é enganoso, 
muito mais é a nossa mente. Examine tudo à luz das Escrituras e a do Espírito Santo!” Aquele membro 
muitas vezes foi dirigido por Deus, mais não tomou atenção necessária ao espírito de engano, e aos 
impulsos da mente que tem reservas de informações más proveniente da TV, dos livros, dos anúncios e 
de si mesmo! Ele saiu, meses depois soube do seu profundo fracasso espiritual! 
 
 
ESBOÇO: 
 
1. Lembre-se da lei, o que se planta, dá - Nosso pensamento é um terreno fertilíssimo 
para o Adversário semear a sua má semente. Se permitirmos que isso aconteça, nosso 
comportamento social e espiritual será tremendamente influenciado, como foi...: 

 
 Com Davi - 1 Cr 21.1: “Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou 

Davi a numerar a Israel.” 
 

 Com Judas - Jó 13.2: “E, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração 
de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse.” 
 

 Com Ananias - At 5.3: “Disse, então, Pedro: Ananias, por que encheu 
Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses 
parte do preço da herdade?” 

 
2. Coloquemos um FireWall na mente - Nunca permitamos que nenhum dos nossos sentimentos ou 
impulsos sejam aflorados, sem primeiro serem conferidos com a Palavra e o Espírito de Deus: (Fl 4.8) - 
“Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, 
tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai”. 
 
3. Somente a boa intenção não é suficiente - Finalmente, aquele membro queria sinceramente fazer a 
vontade do Senhor, mas esqueceu de levar seus pensamentos cativos à obediência da Palavra, não dando 
atenção devida ao Espírito de Deus: (1 Tm 4.10) – “Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos 
tempos apostataräo alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de demónios.” (Gl 5.16) 
– “Digo, porém: Andai em Espírito, e näo cumprireis a concupiscência da carne.” 
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