
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA  HHIISSTTÓÓRRIIAA  DDOO  RREEII  MMEESSSSIIAASS  ((1166)) 
 
“Este povo diz que Me honra, mas os seus corações estão 
muito longe de Mim. A sua adoração não vale nada, porque 
ensinam suas leis feitas pelos homens, em lugar das leis que 
vêm de Deus”. Mateus 15.8-9 Viva 
  
Adoração inválida – será que é possível? Uma pessoa diz ter Deus em 
seu coração, procura obedecer as “leis” que tem aprendido. Cumpre 
com pelo menos os rituais mínimos exigidos, como uma pessoa 
separada por Deus. Até aqui tudo bem, não é mesmo? Pois é, sabia 
que essa adoração, esse culto, pode estar sendo em vão? 
 
Muitas vezes adotamos um costume de rituais vazios que privam o 
culto de seu verdadeiro sentido e poder. O Senhor Deus deseja 
adoradores fieis. Ele procura aqueles que O adorem em espírito e em 
verdade (João 4.23-24). Naturalmente sua adoração é em vão se for 
prestado a um deus falso. Quando você permite que o culto se 
transforme em algo mecânico, ele também se torna em vão. Essa 
prática denota claramente que não passa de  obediência a 
“ensinamentos do homem”. 
 
Jesus quando foi desafiado pelos “religiosos”, sobre a forma como 
descumpria a lei, fez com que esses homens lembrassem de limitação 
de suas visões. Jesus nos mostra o perigo da “religiosidade” e a falta 
de “espiritualidade” quando perdemos o foco que é o Senhor Jesus. 
O homem tem o dom de adaptar as leis às suas necessidades e é 
aqui que o Espírito Santo de Deus deixa de agir. Saiba que no Senhor 
está tanto o querer quanto o realizar. Uma vida que agrada a Deus só 
pode ser fruto de uma adoração sincera, consciente e fervorosa. 
 
Uma forma fácil de se identificar uma religiosidade, é quando somos 
rápidos para aplicar a lei de Deus aos outros enquanto que para nós 
tudo se torna relativo. Isso é sinal de canalidade e não agrada a 
Deus. 
 
O primeiro passo, meu amado, é ser humilde. Humilde para 
reconhecer a Graça de Deus sobre sua vida. Não há mérito na minha 
ou na sua parte, mas é dom de Deus. Somente isso pode nos tornar 



iguais. Como posso apontar o dedo para você e destacar suas falhas? 
Qual é a referência que eu estaria utilizando? Não pense assim! O dia 
lhe reserva muitas surpresas, permita a direção de Deus e você verá 
os resultados. Pare, pense e aja com amor! 
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