
 
 

"Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece não 
tem Deus; o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho". 
II João 1.9 Almeida Revista e Atualizada (www.sbb.org.br) 
  
II Carta de João (Acima da Lei, é possível?) 
 
Em certo filme que vi, tive uma melhor impressão sobre a superficialidade no 
relacionamento que melhor se define com a palavra "cumplicidade". Noutra 
oportunidade disse que "eu" sempre associo cumplicidade aos maus, e que se 
contrapõe ao sentido prático da palavra "amizade". 
Era um filme que se passava na penitenciaria onde o contexto ressaltava a 
rivalidade entre os diferentes grupos (gangues). Até os policiais "ali naquela 
história", são se mantinham (perseveravam) na lei. Na visão deles (policiais) 
suas regras era uma "lei aperfeiçoada", ou seja, eles estavam acima da lei. Em 
sua opinião, que nome se dá àqueles que "aperfeiçoam" a lei e que geralmente 
o fazem em beneficio próprio? Para mim só tem um nome: criminoso, fora da 
lei! 
Algo que ficou claro também é que perseverar, seguir até o fim revela quem faz 
parte ou não, se pertence ao grupo idealizador ou não. Percebe? Até mesmo 
entre os maus isso pode ser constatado. No filme, um dos policiais (com crise 
de consciência), arruma a desculpa de ir para a biblioteca quando em um 
momento da execução de um detento. Ele outras palavras ele disse: "não farei 
parte disso". Ele não permaneceu no mal, ele não perseverou naquele 
propósito. 
Não quero dizer que este gesto o inocenta dos outros crimes cometidos, 
apenas demonstro que a perseverança revela o verdadeiro participante. 
O Senhor Deus disse: "Se o Meu povo, que se chama pelo Meu Nome...". 
Observe que Deus mostra que tem seguidores fiéis. E segue dizendo: "... [o 
povo de Deus] me buscar de todo o coração, Eu os ouvirei e os [socorrerei]..." 
Hoje é tempo de endireitar os seus caminhos, se reconciliar com o Pai através 
da fé no Filho. Perseverar neste propósito o fará participantes deste Nação 
Santa, povo Eleito. Pense nisto. 
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