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CINQUENTA MARCAS DE FARISEUS

Nós lemos nos evangelhos que Jesus advertiu as pessoas contra três tipos de
fermento:
1. O fermento de Herodes (Marcos 8:15)
2. O fermento dos Saduceus (Mateus16:6).
3. O fermento dos Fariseus (Mateus16:6)
Esses três tipos de fermento representam três tipos de cristão.
O fermento do Rei Herodes era o mundanismo. Em Marcos 6:20, lemos que Herodes
gostava de ouvir João Batista. Contudo, dois versículos depois, lemos que ele também
gostava de assistir a Salomé dançar (que provavelmente estava escassamente vestida e
dançando de forma sexualmente provocativa). Há cristãos assim hoje, que conseguem
apreciar um sermão poderoso no domingo pela manhã e, então, na tarde do mesmo dia,
também vão gostar de assistir a filmes imundos. Herodes apreciava ouvir João Batista,
porque João era um pregador fervoroso, diferente dos enfadonhos fariseus. Entretanto,
gostar de ouvir a um profeta fervoroso não significa que essa pessoa é espiritual.
Cristãos mundanos não são geralmente hipócritas como os fariseus. Eles gostam de
entretenimentos mundanos e não escondem esse fato.
O fermento dos saduceus era a falsa doutrina. Eles eram liberais em suas crenças.
Eles não acreditavam em anjos, ou milagres, ou na ressurreição, ou no mundo espiritual.
Existem cristãos assim hoje que são "seccionistas". Eles não acreditam que Deus faça
qualquer milagre hoje e não acreditam que os dons sobrenaturais do Espírito Santo estão
disponíveis para os cristãos de hoje.
O fermento dos fariseus era principalmente a hipocrisia. Eles eram doutrinadores
fundamentalistas e eram corretos em sua vida exterior. Jesus mesmo deu a eles um
certificado nessas duas áreas (Mateus 23:3, 25). Eles davam o dízimo, oravam e
jejuavam regularmente, guardavam os mandamentos exteriores da Lei e até mesmo se
engajavam em trabalhos missionários. Existem cristãos hoje que fazem todas essas
coisas, mas são, ainda, muito parecidos com aqueles fariseus.
Alguns cristãos podem ter a mistura de todos esses três fermentos.
Das descrições anteriores, alguém poderia imaginar que os maiores conflitos de Jesus
teriam sido com os seguidores de Herodes ou dos saduceus. Mas não foi assim. O Seu
maior conflito foi com os fariseus fundamentalistas, que pregavam santidade! E foram
os fariseus os que, entre todos, estavam mais ansiosos e determinados a crucificar Jesus.
No cristianismo de hoje, os saduceus e os herodianos não são tão perigosos quanto os
fariseus. Um herodiano pode estar indo para o inferno. Contudo, ele não pode levar
outros a se desviar do caminho, porque é óbvio para todos que ele é uma pessoa
mundana. No que se refere aos liberais saduceus, não é provável que alguém seja
enganado por pensar que ele é espiritual, visto que não acredita em milagres nem
mesmo na ressurreição dos mortos.
A pessoa mais perigosa no cristianismo de hoje (como no tempo de Jesus) é o
fariseu, que tem todas as suas doutrinas corretas e prega "santidade". Contudo, sua
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"santidade" é uma santidade legalista produzida pelas leis e regras. E a sua "justiça" não
tem a "alegria e a paz do Espírito Santo" (Romanos 14:17). Tal homem é perigoso,
porque ele pode desencaminhar os cristãos para uma falsa santidade.
É muito importante para nós, portanto, entender as características dos fariseus. Não
há muito escrito sobre as características dos seguidores de Herodes ou dos saduceus
além do que eu já mencionei. Contudo, no que diz respeito aos fariseus, há muito escrito
sobre eles nos evangelhos. Então, Deus deve estar querendo que estudemos suas
características.
Todos os crentes cujas doutrinas são fundamentalistas e estão buscando santidade
estão em perigo de se tornar fariseus - mesmo sem saber disso. Como muitos de nós se
encaixam nessa categoria, vamos abordar este estudo com extrema humildade.
Existem pelo menos cinquenta características dos fariseus que eu descobri nos
evangelhos. Se pelo menos uma delas se encaixa em nós, então somos fariseus, mesmo
que não tenhamos as outras 49 características. Esta não é uma lista exaustiva. Se você
olhar dentro da sua própria vida, você pode descobrir outras características que não
estão mencionadas na Bíblia.
O espírito dos fariseus é diametralmente oposto ao Espírito de Cristo. Essa é a razão
por que é tão importante este assunto. Da mesma forma que não queremos nem um
átomo do espírito do inferno em nós, também não deveríamos querer um átomo do
espírito dos fariseus em nós.
Uma marca principal da bênção de Deus é que o Espírito Santo nos dá luz em nós
mesmos. Se progressivamente não tivermos luz nas áreas da nossa vida que não estão de
acordo com a natureza de Cristo, não estamos sendo realmente abençoados por Deus.
Saúde e prosperidade não são marcas da bênção de Deus, porque muitos não crentes
têm ambas essas coisas - até mais do que a maioria dos crentes.
Quando Deus nos mostra áreas da nossa vida que não se parecem com Cristo, Ele
quer que nos limpemos dessas coisas (II Coríntios 7:1), de tal modo que possamos
participar da Sua natureza Divina. Assim, nossa vida pessoal, vida familiar e vida na
igreja se tornarão mais e mais iluminadas. Nós, então, seremos libertados do legalismo e
só assim seremos capazes de voar como as águias nos céus. Continuaremos presos à
terra se não virmos "o fariseu dentro de nós".
Deus nos dá a Sua palavra para que possamos ter luz em nós mesmos - e não para
vermos farisaísmo nos outros. É apenas quando vemos farisaísmo dentro de nós e nos
limpamos disso, que poderemos ser úteis a Deus em Seu trabalho.
CARACTERÍSTICA 1
Fariseus se gloriam em sua ligação com homens espirituais.
“E não presumais, de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão” (Mateus 3:9).
Um fariseu sabe que ele mesmo não é espiritual e, então, procura estar associado
com "Irmão X", que tem a reputação de ser um homem espiritual, assim pode
reivindicar espiritualidade pela associação. Existem muitos cristãos carnais hoje que se
gloriam que são membros de uma igreja que é conduzida por um homem que tem a
reputação de ser espiritual. Eles vivem dessa reputação, mesmo que tenham zero
santidade neles mesmos. Fariseus se misturam com pessoas espirituais e imaginam que
também são santos.
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Você pode fazer parte de uma igreja muito boa e, ainda assim, ir para o inferno, se
houver na sua vida um pecado do qual você não se arrependeu, ou se você tiver
ressentimento contra alguém. Se você imagina que Deus vai desculpar e ignorar toda a
sua maledicência e palavras malignas, simplesmente porque você faz parte de uma boa
igreja, você está errado. Você terá uma grande surpresa no dia do julgamento. Talvez
um dia você tenha sido salvo; mas você está provavelmente perdido hoje. Então, nunca
se glorie de sua conexão com pessoas espirituais.
CARACTERÍSTICA 2
Fariseus se gloriam na sua justiça exterior.
Jesus disse: "Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e
dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus" (Mateus 5:20).
O que Jesus quis dizer aqui? Devemos jejuar, orar e dar o dízimo mais do que os
fariseus faziam?
Jesus não estava falando sobre quantidade - mas qualidade. Ele estava dizendo que a
qualidade da nossa justiça deve ser muito superior à dos fariseus se quisermos entrar no
reino de Deus. E Ele continuou explicando isso nos versículos restantes do capítulo. A
justiça dos fariseus era apenas exterior. Eles se gloriavam na sua obediência às leis de
Deus no exterior. Contudo, Jesus disse que é a justiça interior que Deus procura - não
apenas evitando matar exteriormente, mas evitando a raiva interior também; não apenas
evitando o adultério exterior, mas também evitando o desejo interior por mulheres.
Jesus disse que a raiva e a cobiça sexual pecaminosa são tão sérias que a pessoa
poderia ir para o inferno por esses pecados (Mateus 5:22, 29, 30). A maioria dos
cristãos não levam a sério esses pecados interiores - porque são fariseus. Eles se gloriam
no seu testemunho exterior diante dos homens. Poderia haver outras áreas também nas
quais sua justiça é apenas do lado de fora. "O homem vê o exterior, mas Deus olha para
o coração" (I Samuel 16:7). O que os outros crentes pensam de sua espiritualidade não
tem valor diante de Deus. Ele olha para os seus pensamentos, motivos e atitudes. Não se
glorie de sua reputação diante das pessoas, se o seu coração está sujo.
CARACTERÍSTICA 3
Fariseus não se misturam com pessoas pecadoras.
"Os fariseus disseram para os discípulos de Jesus: Por que o seu Mestre está
comendo com pecadores" (Mateus 9:11).
Os fariseus se misturam apenas com a sua própria turma de fariseus "santos". Eles
criticaram Jesus por se misturar com pecadores. A sua santidade é algo que impede você
de se relacionar com seus parentes não convertidos? É verdade que encontramos
comunhão apenas com os filhos de Deus, mas podemos ser amáveis com todos. Jesus
era conhecido como "amigo de pecadores". Se você quiser ser como Jesus, você deve
ser amigo de pecadores.
Um fariseu não comparecerá à recepção de casamento de um parente não convertido,
porque acha que ficará contaminado por meio disso. Jesus, entretanto, teria comparecido
alegremente à recepção de casamento de um parente não convertido. Ele foi à casa de
pecadores, onde provavelmente estava tendo dança e bebida. Ele compartilharia o
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evangelho com tais pecadores. O contato com eles não o corromperia, porque Sua
justiça era interior. É verdade que Ele passou a maior parte do Seu tempo com Seus
discípulos, mas Ele gastou muito tempo conversando com pessoas pecadoras. Como
poderemos ganhar pecadores para o Senhor se não somos amáveis com eles?
Uma boa pergunta que você pode fazer a si mesmo é a seguinte: Quantas pessoas em
sua igreja foram trazidas para o Senhor por você? Mesmo que você esteja na sua igreja
por 20 anos, talvez não tenha trazido uma única pessoa para Cristo. Você não acha que
isso indica alguma coisa sobre sua vida? Muitos líderes também não trouxeram uma
única pessoa para Cristo em muitos e muitos anos. A razão pode ser que eles são
fariseus. Se você honestamente reconhecer seu farisaísmo nesta área, Deus pode usar
você para trazer outros a Ele.
CARACTERÍSTICA 4
Fariseus são ascéticos.
"Por que os fariseus jejuam, mas os Seus discípulos não jejuam?" (Mateus 9:14).
Os fariseus forçavam as pessoas a jejuar e a orar. Eles enfatizavam a disciplina do
corpo, como o jejum, como meio de se tornar espiritual e se vangloriavam disso. Jesus
jejuou muito mais do que os fariseus, mas Ele não jejuou com a intenção de ser santo.
Ele jejuou porque Ele era santo. E Jesus não se vangloriou sobre Seu jejum como os
fariseus. Nem tampouco Ele forçou as pessoas a jejuar - não quando Ele esteve na terra
e nem ainda hoje. Jejum tem valor diante de Deus apenas quando é totalmente
voluntário. De outro modo se torna obra morta.
Pessoas de todas as religiões praticam alguma forma de asceticismo, como jejum.
Alguns até param de ter relações sexuais com suas esposas com a intenção de ser santo.
Contudo, esse não é o caminho para o cristão ser santo. A marca de um homem perfeito
não é que ele se disciplina em questões como comida e sexo, mas que ele controla a sua
língua (Tiago 3:2). Então, devemos controlar nossos pensamentos e nossos olhos.
Jesus pôde apreciar uma boa refeição. Eles O chamaram de "um homem glutão"
(Lucas 7:34). Seu primeiro milagre foi fazer mais vinho num casamento! Isso pareceu
como um dos milagres mais desnecessários que Jesus jamais fez. Aqueles convidados já
tinham bebido tanto vinho; e Jesus fez 600 litros de vinho para uma festa de casamento
para talvez 200 convidados - o que significa que Ele fez 3 litros de vinho por pessoa!!
Qual foi a necessidade de fazer tanto vinho para eles? Nós poderíamos pensar que o
primeiro milagre de Jesus deveria ter sido mais um milagre "espiritual" como
ressuscitar um morto! Uma razão para Ele ter feito esse milagre foi por que Ele veio
para demolir uma religião de exteriores que ensinava: "Não toque nisso. Não saboreie
aquilo", etc.
Eu encontrei cristãos (especialmente em algumas denominações) que sutilmente
mencionam seus períodos de jejum nas suas conversas. Eles dizem palavras como: "Eu
quero apenas compartilhar com você uma preciosa palavra que o Senhor me deu quando
eu estava no 21º dia de jejum recentemente". O seu principal objetivo é impressionar
você com o fato de que jejuaram por 21 dias. Todas as suas palavras são secundárias.
Jesus, entretanto, nos disse para nunca deixar ninguém saber quando jejuamos.
Contudo, os fariseus se vangloriam sobre seu asceticismo.
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Há certamente um importante lugar para disciplina em comer e dormir e em questões
sexuais na vida cristã; todavia, isso não é definitivamente uma questão que devemos
contar aos outros ou nos vangloriar.

CARACTERÍSTICA 5
Fariseus são muito críticos dos outros em questões pequenas.
"Os fariseus disseram a Jesus: 'Os Seus discípulos fazem o que não é permitido fazer
no sábado'" (Mateus 12:2).
Os fariseus sabiam que a Lei permitia aos israelitas pegar espigas para comer,
quando estivessem caminhando pelo campo de alguém. Entretanto, o que eles
questionaram aqui foi o motivo por que os discípulos faziam esse “trabalho” no dia de
sábado. Os fariseus são muito críticos das pessoas em pequenas questões. Em Mateus
15:2, eles perguntaram a Jesus por que Seus discípulos não lavavam as suas mãos
ritualmente, como ensinado pelas tradições dos antigos. Os fariseus estão sempre
procurando em outros crentes pequenas coisas para achar erro.
Se você é um irmão líder e você é assim, então é provável que a sua igreja seja
também cheia de fariseus – porque a maioria das pessoas em qualquer igreja
normalmente desenvolve o hábito do seu líder. Nós vemos isso em Apocalipse,
capítulos 2 e 3. Se, por outro lado, o irmão líder é livre de farisaísmo, então as chances
são de que a maioria das pessoas na sua igreja seja também livre de farisaísmo.
Eu diria, portanto, para cada crente: não siga seu líder da igreja se ele é um legalista e
um fariseu. Submissão a um líder é requerida apenas em questões da igreja e não em
questões pessoais. E com isso eu quero dizer que, se ele anunciar que os encontros de
domingo vão começar às 10 horas da manhã, então obedeça a ele e vá às 10 horas da
manhã. Na reunião, quando ele anunciar hino nº 45, obedeça a ele e se junte a outros e
cante o hino nº 45. Quando ele pedir para a congregação se levantar, você também se
levanta. E, quando ele disser para todos se sentarem, você também se senta. Isso é tudo
o que ser “submisso ao líder” significa. Mas você não tem de seguir seu exemplo na sua
vida, se ele não é um exemplo digno de ser seguido. De outro modo, você se destruirá
também. Siga a Jesus e nunca siga um líder legalista e fariseu – quem quer que ele seja
– mesmo que ele seja o “principal”, o mais importante de sua congregação. Você pode
se submeter a um líder em outras áreas da sua vida, apenas se você tiver total confiança
nele como um homem de Deus.
CARACTERÍSTICA 6
Fariseus vivem de regras.
“E havia ali um homem com a mão mirrada. E eles questionaram Jesus,
perguntando: „É lícito curar no sábado?‟ – para que pudessem acusá-Lo” (Mateus
12:10).
Os fariseus vivem de regras. Eles não vivem pela vida de Jesus. Suas regras ridículas
ensinavam que um homem doente não deveria buscar cura no dia de sábado. Muitos
líderes de igreja de hoje têm também feito regras ridículas, que tornam difícil a vida dos
seus rebanhos. Aqueles fariseus tinham feito essa pergunta a Jesus apenas “para que

9

pudessem acusá-Lo”. O mesmo é verdade sobre muitos líderes de hoje que também são
rápidos em acusar qualquer pessoa que violar alguma pequena regra que eles fizeram.
Deus é o único Legislador (Fazedor de regras) neste universo. Se você faz regras para os
outros na igreja que o Deus Todo Poderoso não tenha feito, então você estará agindo
como se fosse Deus – e isto é “o espírito do anticristo” (Veja 2 Tessalonicenses 2:4).
Então, como aqueles fariseus, você terminará unindo as mãos com Satanás, o “acusador
dos irmãos” (Apocalipse 12:10).
Como exemplo, considere a questão de as mulheres cobrirem suas cabeças com véu.
A Bíblia diz que as mulheres devem cobrir suas cabeças com véu quando oram ou
profetizam (I Coríntios 11:5). Mas alguns líderes de igreja ensinam que as mulheres
devem usar véu sempre (24 horas todos os dias), porque elas deveriam “orar sempre”.
Contudo, sua inconsistência é vista no fato de que eles não insistem (pelo mesmo
princípio de “orar sempre”) em que os homens devam, portanto, manter suas cabeças
descobertas sempre (e nunca usar um quepe ou chapéu). Sua inconsistência é também
vista no fato de que permitem que as irmãs cubram apenas 15% de suas cabeças (apenas
a parte de trás de seu cabelo, porque é inconveniente cobrir toda a cabeça durante o
calor do dia!!). Fariseus são completamente inconsistentes, mas são ignorantes de sua
inconsistência. As únicas senhoras que eu tenho visto que cobrem suas cabeças
completamente são algumas freiras da Igreja Católica Romana, como a falecida Madre
Teresa. Eu tenho achado quase todos os outros que “enfatizam” isso como lei (e julgam
os outros por não obedecê-la) inconsistentes. Eles são hipócritas e fariseus. Deus
pretendeu que o cobrir a cabeça da mulher com véu fosse um símbolo e não uma regra.
Então, eu pessoalmente não perco meu tempo verificando se cada irmã cobriu 100% de
sua cabeça ou se algum fio de cabelo é visível sob o véu!!
Líderes fariseus são também tolerantes com os membros de suas famílias em
questões como essa, mas são severos com os outros. É por isso que Jesus disse para
aqueles fariseus: “Se o seu jumento cair num poço no dia de sábado, o que você vai
fazer?” Eles se importavam com seus próprios jumentos, mas não com um homem
doente. Líderes de igreja devem ser muito cuidadosos, para não isentar os membros de
sua família de regras que eles fazem para os outros.
CARACTERÍSTICA 7
Fariseus são motivados pela inveja e pelo ódio.
“Os fariseus saíram e conspiraram contra Jesus, como eles poderiam destruíLo” (Mateus 12:14).
Sua inveja de alguém talvez não chegue ao ponto de você matar essa pessoa.
Entretanto, você deve se lembrar de que a inveja e o ódio são os primeiros passos para o
assassinato. Foi essa a progressão de Caim: inveja ... ódio ... assassinato.
Os fariseus tinham inveja de Jesus, porque Ele podia fazer muitas coisas que eles não
podiam e, portanto, era muito popular com o povo mais do que eles eram. Até mesmo
Pilatos (que sabia muito pouco sobre Jesus) pôde ver que os fariseus queriam crucificar
Jesus apenas porque estavam com inveja Dele (Mateus 27:18). Quando você estiver
com inveja de alguém, isso ficará muito óbvio na sua conversa e pela sua conduta.
Você pode ter inveja de alguém que pregue melhor do que você ou que tenha
riquezas ou dons espirituais que você não tem. Então, você achará muito fácil procurar
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por alguma pequena falha para criticá-lo. E você desejará vê-lo cair de alguma forma. A
religião dos fariseus é a religião de Caim.
A história da raça humana começa com duas correntes – uma espiritual (Abel) e a
outra religiosa (Caim). O pecado principal de Caim foi inveja de Abel. Essas duas
correntes finalmente terminam em Jerusalém (a verdadeira igreja) e Babilônia (a falsa
igreja). Se nós seguirmos a corrente religiosa e invejosa de Caim, iremos, no final das
contas, terminar como parte da Babilônia – mesmo que todas as nossas doutrinas sejam
evangélicas.
CARACTERÍSTICA 8
Fariseus são desconfiados e supõem o pior das outras pessoas.
“Os fariseus disseram: „Este homem expulsa demônios senão por Belzebu, o
principal dos demônios‟” (Mateus 12:24).
Quando Jesus expulsou um demônio, as multidões disseram: “Este deve ser o Filho
de Davi (o Messias prometido)” (Mateus 12:23). Entretanto, os fariseus ficaram
perturbados pelo fato de que Jesus fez algo que eles mesmos não poderiam fazer. E
então eles presumiram o pior.
Mesmo quando alguém faz algo bom que traz bênção para os outros, os fariseus irão
atribuir um motivo mal para aquele feito. Se, contudo seus filhos tivessem feito aquela
mesma coisa, eles teriam se vangloriado disso e atribuído o melhor dos motivos –
porque os fariseus são parciais em relação aos membros de sua própria família, mas
muito críticos com os outros. Os fariseus são muito desconfiados dos outros e não
podem acreditar que alguém faria algo com um motivo altruísta – porque eles mesmos
são tão egoístas. Se você é um fariseu, você vai encontrar-se atribuindo motivos errados
para o bem que os outros fazem e ser crítico daqueles que outros apreciam.
CARACTERÍSTICA 9
Fariseus são muitos descuidados em suas palavras.
“Os fariseus disseram: „Este homem expulsa demônios senão por Belzebu, o
principal dos demônios‟” (Mateus 12:24).
Os fariseus falam palavras rudes e danosas sobre os outros de forma descuidada e
julgam os outros em seu discurso. Imagine chamar o Filho de Deus de “o principal dos
demônios”.
Como Jesus respondeu àquela crítica maldosa dos fariseus? Jesus respondeu dizendo:
“Vocês falaram contra mim, um homem comum. Vocês estão perdoados. Mas tenham
certeza de não falar contra o Espírito Santo” (Mateus 12:32). Jesus perdoou aqueles
fariseus (como Homem). Contudo, Deus no céu não lhes perdoou.
Quando pecamos contra alguém, existem dois elementos para tal pecado – (1) um
elemento horizontal – contra a outra pessoa; e (2) um elemento vertical – contra Deus.
Aquela pessoa deve perdoar você, e Deus também deve perdoar você, se é para o seu
pecado ser apagado. Mas antes de Deus perdoar alguém, essa pessoa tem de se
arrepender primeiro. Então, mesmo que um ser humano lhe perdoe o elemento
horizontal do seu pecado, você ainda enfrentará o julgamento de Deus pelo elemento
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vertical, até que você se arrependa e peça Seu perdão. Se algum daqueles fariseus
tivesse mais tarde ido a Jesus e dito: “Senhor, sinto por tê-lo chamado de Belzebu. Por
favor, me perdoe” e, então, pedido perdão a Deus, apenas então seu pecado teria sido
apagado, não de outra forma. Jesus nos advertiu de que seremos condenados pelas
palavras que falamos, no julgamento final (Mateus 12:37).
Você tem uma doença que não está sendo curada, apesar de todas as suas orações e
tratamento médico? É possível que você tenha desobedecido ao mandamento de Deus
no Salmo 105:15 “Não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas”?
Você falou alguma coisa de forma descuidada sobre algum irmão piedoso? Talvez seja
por isso que sua enfermidade não é curada. Talvez você tenha julgado homens que são
dez mil vezes mais santos do que você é e que fizeram dez mil vezes mais para Deus do
que você fez. Arrependimento e um pedido de desculpas para aquela pessoa é a única
forma de trazer sua cura.
CARACTERÍSTICA 10
Fariseus negligenciam suas responsabilidades familiares em nome da religião.
“Por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da sua tradição?
Porque Deus disse: „Honra a teu pai e a tua mãe ...‟. Mas vocês dizem: „Qualquer que
disser ao seu pai ou a sua mãe: „Tudo o que eu tenho que poderia te ajudar foi dado
para Deus‟, ele não tem de honrar seu pai ou sua mãe” (Mateus 15:1-9).
Os fariseus invalidaram o mandamento de Deus de honrar os pais, dizendo que a
pessoa não precisa amparar seus pais carentes se ele tiver dado seu dinheiro na caixa do
tesouro do templo. Deixe o pobre pai ficar doente e morrer, porque seu filho “santo”
deu seu dinheiro para a obra missionária!!
Um equivalente para o dia de hoje seria algo assim: o fariseu diria à sua esposa: “Eu
tenho de ir para o encontro na igreja nesta noite. Então, eu não posso te ajudar com o
trabalho de casa”. Ou ele poderia estar sentado com sua Bíblia durante a manhã,
estudando o tabernáculo (em Êxodo 25), pedindo a Deus para falar com ele, enquanto
sua esposa está lutando para conseguir deixar as crianças prontas para a escola,
preparando o café da manhã para elas e tomando conta de um bebê chorando. O Senhor
estará tentando dizer a esse fariseu: “Feche sua Bíblia, esqueça seu „estudo do
tabernáculo‟ e vá ajudar sua esposa na cozinha”! Contudo, ele não consegue ouvir Deus,
porque seu ouvido fariseu se tornou surdo para a voz de Deus.
Uma parte principal de sermos espirituais é ter responsabilidade pelo trabalho que
precisa ser feito dentro de casa. “Se o homem não tem cuidado das necessidades de sua
família, ele é pior do que o não crente” (I Timóteo 5:8).
CARACTERÍSTICA 11
Fariseus ficam facilmente ofendidos.
“Os discípulos se aproximaram e disseram a Jesus: „Você sabe que os fariseus
ficaram ofendidos quando ouviram essas palavras?‟ Jesus disse: „Deixe-os sozinhos‟”
(Mateus 15:12-14).
Quando Jesus corrigiu os fariseus por ensinarem às pessoas desonrar seus pais (como
vimos anteriormente), eles ficaram ofendidos. Fariseus ficam facilmente ofendidos por
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qualquer palavra de repreensão ou correção que o Senhor possa dar por meio de um
irmão mais velho. Uma das lições do “jardim de infância” na vida cristã é obter vitória
sobre “ficar ofendido”. Não há esperança de você ficar livre de farisaísmo, se você não
buscar ser totalmente livre de ficar ofendido quando corrigido.
Eu conheço pessoas que estavam em nossa igreja que ficaram tão ofendidas por
alguma correção que receberam, que deixaram totalmente a igreja. Elas estão vagando
no deserto hoje e há toda a chance de que fiquem perdidas eternamente. Eu posso
assegurar-lhe que, como os fariseus, você pode estar no seu caminho para o inferno
também, se você tiver ficado ofendido por alguma correção que recebeu.
Jesus disse aos Seus discípulos “deixe-os sozinhos”. Não é para nós irmos atrás de
fariseus ofendidos para tentar trazê-los de volta para a igreja. Devemos obedecer ao
Senhor e deixá-los sozinhos. Se eles se arrependerem, então podem voltar para o Senhor
e para a igreja. Não de outro modo.
CARACTERÍSTICA 12
Fariseus são espiritualmente cegos.
Jesus disse: “Eles são guias cegos. E se um homem cego guiar outro homem cego,
ambos cairão na cova” (Mateus 15:14).
Os fariseus são grandes estudiosos da Bíblia. Contudo, eles são espiritualmente cegos
e, então, eles não têm nenhuma revelação das realidades espirituais. E, quando esses
líderes cegos conduzem outros cegos, Jesus disse que “eles mesmos cairão no poço (do
inferno) e aqueles que os seguem irão também cair no mesmo poço” (15:14).
Nunca siga um homem cego. Assegure-se de que seu líder/ancião é um homem de
visão espiritual, que ama o povo de Deus. A falta de amor é o que causa a cegueira
espiritual e isso leva pregadores a pregar de modo que condene as pessoas. Um homem
que ama Jesus vê o Senhor tão claramente que ele pode exaltar Jesus no seu sermão e
mostrá-Lo para você. É a tal líder que você deve seguir e a quem você deve desejar ser
igual.

CARACTERÍSTICA 13
Fariseus são hipócritas.
“Cuidado com o fermento dos fariseus que é a hipocrisia” (Lucas 12:1).
A palavra “hipócrita” é na verdade uma palavra grega que foi importada para a
língua inglesa (e também a portuguesa) e significa “ator”. Se você fosse à Grécia no
primeiro século e perguntasse às pessoas onde todos os hipócritas estavam, eles
responderiam: “No teatro”. Os hipócritas vão para os palcos e praticam sua hipocrisia
(atuar) por algumas horas e vão para casa viver suas vidas normais.
Em um filme de Hollywood, um homem pode desempenhar o papel de João Batista e
parecer muito santo por um pouco, porque ele é um ator experiente. Mas, na vida real,
ele pode ser um bêbado e um adúltero.
Hoje a maioria dos hipócritas são encontrados nas igrejas, onde eles também
representam um papel por algumas horas nas manhãs de domingo. Eles fazem um
grande ato de louvar ao Senhor nesse momento, todos os domingos. Mas, se você for a
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suas casas durante a semana, você logo descobrirá que eles estavam apenas
representando um papel nos domingos de manhã. Em suas vidas normais em casa, eles
não estão louvando a Deus, mas reclamando, murmurando, fofocando e discutindo uns
com os outros.
Você é assim – representando um papel para os outros verem nos encontros da igreja,
mas uma pessoa muito diferente em seu escritório e na sua casa?
CARACTERÍSTICA 14
Fariseus procuram pegar os outros nas suas palavras.
“Alguns fariseus foram ter com Jesus, tentando-O e perguntando: „É lícito ao
homem se divorciar de sua mulher por qualquer motivo? (Mateus 19:3).
Os fariseus procuram pegar as pessoas em alguma coisa que elas dizem com o
objetivo de acusá-las diante dos outros.
Eles podem até fazer perguntas para experimentá-las e pegá-las de surpresa. Lemos
em Mateus 22:15 que “os fariseus armaram entre si como poderiam pegá-Lo em
alguma coisa que Ele dissesse” (Veja Lucas 11:54 também).
Eu tive experiências semelhantes também. Às vezes, crentes de algumas igrejas (que
são condenados pelo que eu prego e que querem me acusar de pregar heresia) me
visitaram e me fizeram perguntas a fim de me pegar em alguma palavra que eu possa
dizer. Eles não estão interessados em ser livres do pecado nas suas vidas, mas apenas
em encontrar algumas falhas nos outros. Isso é exatamente como os fariseus eram. Eles
pegariam as palavras de Jesus fora de contexto e O acusariam de heresia. Os fariseus
dos dias modernos têm distorcido as minhas palavras também de modo similar.
Se amamos alguém, sempre vamos dar o melhor sentido no que ele diz. Nós vamos
dizer: “Talvez eu tenha entendido mal o que ele disse. Talvez ele estivesse brincando”,
etc. Um fariseu, entretanto, nunca será condescendente com ninguém. Está escrito sobre
Jesus que “Ele não julgará pelo que Seus ouvidos ouviram ou por aquilo que Seus
olhos viram” (Isaías 11:3). Esse é o exemplo que todos os homens de Deus irão seguir.
CARACTERÍSTICA 15
Fariseus são duros de coração.
“Este povo Me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de Mim”
(Mateus 15:8).
O coração de um fariseu é duro, porque ele está longe de Deus. Se você colocar
manteiga perto do fogo, ela derreterá imediatamente. Contudo, se você colocá-la no
congelador, ela se tornará dura. Ela pode ficar tão dura como uma pedra, de tal modo
que você necessitará de uma faca para cortá-la. O coração de um fariseu é assim. Deus é
fogo e, se você viver perto Dele, seu coração será sempre macio. Até mesmo pedras irão
derreter na presença de Deus.
Se você é duro para com os outros, você pode estar certo de que você está vivendo
longe, muito longe de Deus. Os fariseus eram duros com os outros, porque eles estavam
milhões de quilômetros de distância de Deus. Os fariseus honram a Deus com seus
lábios e cantam bonitas músicas de louvor: “Ó senhor, Tu és digno”, etc. Entretanto,

14

não julgam a si mesmos. A pessoa que ouve a Deus julgará sempre a si mesma e nunca
julgará os outros – esta é uma marca do homem que tem o coração macio.
Eu tenho observado, todavia, que, mesmo que os fariseus sejam muito duros com as
pessoas, muitos deles são muito sensíveis para com os membros da sua própria família.
Eles fazem regras para os outros, mas não irão impor essas regras aos membros da sua
família. Eles são cheios de parcialidade e de hipocrisia.
Devemos ter convicções. Eu tenho minhas próprias convicções quanto ao que me
permito ter ou fazer; mas eu não imponho minhas convicções aos outros em matérias
em que a Escritura é silenciosa. Eu não digo às pessoas para ter ou não um aparelho de
TV. Eu acho que um computador conectado à internet é muito mais perigoso do que
qualquer aparelho de TV. Eu advirto as pessoas sobre os perigos de ambos os aparelhos;
mas eu não faço regras para os outros, como os fariseus fazem. Eu conheço fariseus que
disseram aos outros nunca possuir esses aparelhos, mas tiverem de engolir suas palavras
depois, quando eles mesmos compraram computadores por necessidade.
CARACTERÍSTICA 16
Fariseus não podem apreciar louvor alto em público.
“Quando os principais dos sacerdotes e os escribas viram as crianças gritando:
„Hosana ao Filho de Davi‟, eles ficaram indignados” (Mateus 21:15).
Fariseus ficam perturbados quando as pessoas levantam sua voz para louvar a Deus.
Eles acreditam que a reverência a Deus exige que Seu povo fique em silêncio em Sua
presença ou pelo menos mais moderado em seu louvor. Jesus, entretanto, ficou muito
feliz quanto Ele ouviu as crianças gritando louvores a Deus, porque isso lembrou a Ele
do céu! Céu é um lugar onde existe louvor alto e contínuo – em alguns momentos tão
alto quanto um trovão (Apocalipse 19:6). Não atingimos ainda aquele nível de decibéis
em nossos encontros de louvor; mas esse é o nosso objetivo. Fariseus ficariam
perturbados mesmo que alguém dissesse “Amém” ou “Aleluia” em resposta a algo que
eles ouviram na mensagem! Eles olhariam em volta para ver quem disse isso. Eles
acham que tais palavras não deveriam ser ditas em encontros nas igrejas! Eles acham
que todos deveriam sentar-se durante os encontros como se estivessem num culto de
funeral. Observando os fariseus, enquanto eles cantam, alguém poderia pensar que eles
não ouviram ainda que Jesus ressuscitou dos mortos!
CARACTERÍSTICA 17
Fariseus têm conhecimento sem obediência.
Jesus disse: “Os fariseus têm se sentado na cadeira de Moisés; portanto tudo o que
eles disseram a vocês, façam e observem, mas não façam de acordo com suas obras;
porque eles dizem e não fazem” (Mateus 23:2,3).
Em Mateus 23, Jesus expõe mais características dos fariseus do que encontramos em
qualquer outro capítulo na Bíblia. Mateus 23 é um capítulo que é oposto a I Coríntios
13. Ser conduzido pela Lei é o oposto de ser conduzido pelo Amor Divino através do
Espírito Santo. Então, se quisermos ser levados para fora do farisaísmo e do legalismo e
introduzidos em uma vida de amor Divino, devemos estudar Mateus 23
cuidadosamente.
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Os fariseus se sentaram na cadeira de Moisés, o que significa que eles foram a
escolas bíblicas e conseguiram o doutorado e tiveram muito conhecimento acurado.
Jesus mesmo disse a Seus discípulos para fazer tudo o que eles ensinavam. Então, o que
os fariseus ensinavam deveria estar certo. Contudo, eles não obedeciam ao que sabiam
ser certo.
Conhecimento é uma coisa muito útil, mas pode ser também muito perigoso. Apenas
conhecimento associado com obediência produzirá vida spiritual. Conhecimento sem
obediência, entretanto, produz morte spiritual. É melhor não ter nenhum conhecimento
do que ter conhecimento e não obedecer. O conhecimento pode ser comparado ao
alimento que comemos e o processo digestivo à obediência. É quando o alimento é
digerido que se torna parte do nosso corpo. Arroz e curry são transformados em carne e
ossos – um milagre que não é menor do que a água transformada em vinho. E nosso
corpo realiza esse milagre todos os dias!
Contudo, se a comida que comemos não for digerida, então essa comida pode nos
matar, porque a comida não digerida apodrecerá em nosso estômago e nos fará doentes.
Você já percebeu que, quando você vomita, a comida que sai do estômago fede e tem o
gosto podre? Pode até ter sido um frango saboroso quando você comeu; mas teve um
gosto muito diferente quando você vomitou. Isso é também o que acontece quando
acumulamos conhecimento e não obedecemos. E é por isso que muitos cristãos fedem
espiritualmente. Os que fedem mais são os que têm o máximo de conhecimento e o
mínimo de obediência. Fariseus são assim; mas a parte triste é que eles mesmos não
percebem que estão fedendo. Uma pessoa espiritual, entretanto, pode cheirar aquele
fedor muito rápido. Um homem de Deus pode discernir um fariseu em cinco minutos
de conversa com ele. Seus olhos são ou arrogantes ou cheios de adultério (Provérbios
6:17; II Pedro 2:14). Muitas mulheres que viveram uma vida como paqueradoras nos
seus dias de não convertida não limpam completamente seu espírito depois de sua
conversão. O resultado é que, mesmo depois de 20 anos após sua conversão, seus olhos
são ainda de paqueradoras. Eu digo a todos os jovens homens: Mantenham-se longe de
tais irmãs.
CARACTERÍSTICA 18
Fariseus não praticam o que ensinam.
“Fariseus dizem coisas e não as fazem” (Mateus 23:3).
Esse verso é oposto de Atos 1:1, em que está escrito a respeito de Jesus que Ele “fez
(primeiro) e (então) ensinou”. Os fariseus ensinavam, mas não faziam. Eles não
praticavam o que ensinavam. Jesus, entretanto, fez primeiro e então pregou apenas o
que ele já tinha feito!! Esses são dois espíritos opostos. Aqueles com o espírito dos
fariseus irão construir a igreja prostituta Babilônia. E aqueles com o Espírito de Cristo
irão construir a noiva igreja Jerusalém.
Jesus nunca ensinou o que ele não fez primeiro. Quanto tempo você acha que Jesus
levou para preparar O Sermão da Montanha – (Mateus, capítulos 5, 6 e 7) – o melhor
sermão que alguém já pregou? Jesus levou 30 anos para preparar aquele sermão. O
sermão veio da Sua vida e não apenas da Sua mente.
Quando você prega um sermão que você ouviu de outra pessoa, aquele sermão vem
apenas da sua cabeça. É mero conhecimento. Não há nele nem vida nem unção. Se você
quiser pregar como Jesus pregou, então você deve primeiro viver a Palavra e, então,
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pregá-la. Algumas pessoas têm me perguntado: “Irmão Zac, posso pregar seus sermões
em meu ministério?” E eu tenho respondido: “Sim, se você vivê-los primeiro e for
honesto em admitir de onde você os obteve”. Deus disse: “Alguns desses pregadores se
importaram em Me encontrar e Me ouvir e então viver pela minha Palavra? ... Eu
nunca enviei esses pregadores, Eu nunca falei com eles, mas eles pregaram mesmo
assim” (Jeremias 23:17, 18, 21 – Tradução Mensagem).
Quando você prega sermão de alguém, sem tê-lo vivido ou sem dizer às pessoas de
onde você o obteve, você está apenas buscando honra para si mesmo. Esse é um hábito
perigoso e pode resultar em morte espiritual para você, porque Deus disse: “Eu sou
contra pregadores que obtêm seus sermões de segunda mão de outros e que dizem:
„Esta mensagem é de Deus‟” (Jeremias 23:30, 31 – Tradução Mensagem e Living).
Por 30 anos eu tenho tentado o melhor para assegurar que eu pregue apenas o que eu
tenho primeiro praticado na minha vida. Deixe-me dar um exemplo: eu nunca preguei
em nenhum lugar, incitando as pessoas a ir como missionárias para o norte da Índia. Por
que eu não fiz isso, quando muitas centenas de missionários são necessários no norte da
Índia? Apenas porque eu mesmo nunca morei no norte da Índia como um missionário.
Agora escute o que eu vou dizer e veja se não é verdade: Quase todos os líderes
evangélicos de sociedades missionárias na Índia vivem com conforto no sul da Índia e
desafiam outros a ir como missionários para o norte da Índia. Esses líderes enviam
seus próprios filhos para boas escolas e faculdades no sul da Índia. Mas eles dizem aos
seus missionários que estão em aldeias remotas no norte da Índia (onde não há escolas)
que enviem seus filhos para alguma escola de internato distante. Eu não estou aqui para
julgar esses líderes, porque Deus é o seu juiz. Mas eu digo isso que eu nunca vou seguir
seu exemplo. Eu seria um fariseu se eu pregasse como eles, porque eu estaria pedindo
outros para fazer o que eu mesmo não estou fazendo. Apenas alguém que tenha morado
no norte da Índia e criado seus filhos nas circunstâncias difíceis ali tem o direito de
dizer aos outros para fazer a mesma coisa. Todos os demais são fariseus. Esse princípio
se aplica a muitas outras áreas.
Nunca pregue sobre alguma coisa que você próprio não tenha praticado. Não tente
aconselhar pais que têm filhos adolescentes como criar seus filhos adolescentes, se você
mesmo nunca criou corretamente filhos adolescentes. Isso seria tão tolo como um
solteirão dizer aos pais como criar seus filhos. Muitas vezes, podemos abençoar os
outros apenas orando por eles e mantendo nossas bocas fechadas no que se refere a
aconselhamento.
Você pode ensinar Química sem ter estudado Química primeiro? Não. Se o seu
diploma universitário é em Inglês, você só pode ensinar Inglês. Essa é uma verdade tão
simples que todos os professores sabem. Contudo, os fariseus não entendem algo tão
simples como isso.
CARACTERÍSTICA 19
Fariseus atam fardos pesados sobre os outros
“Eles atam fardos pesados e os colocam nos ombros dos homens, mas eles mesmos
não estão dispostos a movê-los nem com um dedo” (Mateus 23:4).
Fariseus tentam parecer espirituais ao pregar altos padrões para os outros seguirem,
mas eles mesmos não seguem tais padrões.
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Eu me lembro de um acampamento de jovens muitos anos atrás, em que eu era um
dos dois palestrantes. O outro palestrante pregou dizendo que todos deveriam dar 10%
do seu tempo para Deus (como o dinheiro do dízimo), significando que todos devem
gastar 2 horas e 24 minutos todos os dias em leitura bíblica e oração. Durante o período
de perguntas que se seguiu, um dos jovens me perguntou se eu concordava com esse
ensinamento. Eu disse a eles que não concordava; e então perguntei ao outro palestrante
abertamente: “Irmão, você gasta 2 horas e 24 minutos todos os dias em leitura bíblica e
oração?” Ele timidamente respondeu: “Não”. Todos, então, viram que ele era um fariseu
hipócrita, que estava amarrando fardos pesados sobre os outros que ele mesmo não
levantava. Esse é apenas um exemplo.
Há pessoas que incitam outros a dar 10% do seu dinheiro a Deus e elas mesmas não
dão 10% da sua renda bruta. São fariseus hipócritas. O mundo cristão está cheio de
pregadores fariseus, que colocam padrões impossíveis ante os outros que eles mesmos
não vivem. Esses são os pregadores que constroem Babilônia e que destroem o trabalho
de Deus. Eles usam a Palavra de Deus para trazer fardo sobre as pessoas em vez de
abençoá-las.
Eu amo a tradução “Mensagem” de Mateus 23:4, que diz assim: “Em vez de dar-lhe
a Palavra de Deus como comida e bebida pela qual você pode se banquetear em Deus,
eles empacotam a Palavra de Deus em pacotes de regras, carregando vocês como
animais de carga. Eles têm prazer em ver você vacilar com essas cargas e não
pensariam em levantar um dedo para ajudar”.
Tais pregadores tratam os filhos de Deus como jumentos que levam cargas pesadas.
A mesma mensagem da Bíblia pode ser pregada de dois modos – como um fardo ou
como uma bênção. Tudo depende do pregador.
É por causa de pregadores fariseus que muitos jovens estão fartos de assistir a
reuniões da igreja. Jesus pregou do mesmo Velho Testamento que os fariseus pregavam;
mas Ele libertou as pessoas com as Escrituras, enquanto os fariseus as prendiam com
grandes correntes com as mesmas Escrituras. A mesma coisa acontece quando fariseus
pregam hoje.

CARACTERÍSTICA 20
Fariseus buscam a honra dos homens.
“Os fariseus fazem suas obras para serem vistos pelos homens” (Mateus 23:5).
Jesus disse que os fariseus oravam em pé das esquinas das ruas e oravam com alta
voz (Mateus 6:5). Jesus estava obviamente exagerando aqui – mas com um propósito.
Ele foi um grande mestre do exagero quando queria destacar um ponto importante. Ele
falou de pessoas tendo uma trave nos olhos e daqueles que engoliam camelos! Eu tenho
também seguido o exemplo de Jesus nessa questão de exagerar um ponto com o fim
transmitir a mensagem. Nós não devemos certamente exagerar quando estivermos
dando um relatório. Não devemos dizer: “200 pessoas vieram ao meu encontro quando
apenas 150 pessoas vieram”! Mas o tipo de exagero que Jesus usava para transmitir a
mensagem é muito valioso.
Jesus falou uma vez sobre os fariseus que oravam com o fim de obter honra das
pessoas. E nós, não oramos publicamente para obter honra dos outros? Enquanto
estamos orando, frequentemente estamos escutando se alguém dirá um “Aleluia” ou um
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“Amém” para a nossa oração. Isso é farisaísmo, porque então oramos para as pessoas e
não para Deus. Precisamos nos purificar desse pecado.
Pregadores podem pregar para obter honra? Eu julgo a mim mesmo depois de cada
sermão que prego para ver se procurei agradar a Deus ou aos homens e ver onde posso
melhorar a qualidade da minha pregação. Todo cozinheiro quer melhorar a qualidade de
sua culinária. Contudo, infelizmente, muitos poucos pregadores procuram melhorar a
qualidade da sua pregação. É por isso que é tão enfadonho ouvir a maioria dos
pregadores. Eles são vaidosos o suficiente para imaginar que estão entregando um
sermão poderoso e ungido. Eles não perguntam nem mesmo a suas esposas o que elas
pensam dos seus sermões. Nesses últimos anos, tenho procurado melhorar
continuamente a minha pregação, porque quero pregar do mesmo modo cativante que
Jesus pregou e com o mesmo fogo e paixão que Ele tinha.
Há outras áreas também onde somos tentamos a buscar honra das pessoas. Você
pode escrever relatórios do seu trabalho, não para glorificar a Deus, mas para
impressionar os outros com o que você está fazendo para Deus. Em nossas igrejas,
desde o dia em que começamos, em 1975, nunca enviamos um relatório ou fotografia
do nosso trabalho para ninguém, em nenhum lugar do mundo. Decidimos que era
suficiente se Deus soubesse o que estávamos fazendo.
Buscar honra das pessoas é um dos pecados sobre o qual nunca se fala na maioria das
igrejas. Buscar honra é o que faz de uma pessoa um fariseu. E fariseus vão construir
apenas Babilônia.
Para construir a verdadeira igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, devemos nos
purificar de toda busca de honra das pessoas.
CARACTERÍSTICA 21
Fariseus pensam que a santidade está no estilo de roupa de alguém.
“Os fariseus alargam seus filactérios (pequenas caixas contendo texto da Escritura
usadas na testa) e alongam as franjas dos seus vestidos” (Mateus 23:5).
Outra característica dos fariseus é se gloriar na “santidade” das suas roupas!!
Deus disse aos israelitas para fixar franjas (um feixe de fios soltos presos de um lado
e pendurados livremente do outro lado) na orla dos seus vestidos com um cordão azul –
para lembrá-los todas as vezes que vissem essas franjas dos mandamentos de Deus que
vieram do céu (Números 15:38).
Os fariseus fariam suas franjas um pouco mais longas do que as dos outros. Eles
poderiam então se gloriar em que, enquanto a franja dos outros media apenas três
centímetros, as suas mediam seis centímetros – provando que eram mais santos!!
Existem muitos fariseus hoje que também se gloriam nas roupas “santas” que eles
vestem!! Alguém uma vez me deu uma camisa havaiana muito colorida. O que você
pensaria de mim se me visse vestindo aquela camisa? Isso chocaria alguns cristãos. Isso
revelaria seu farisaísmo a eles. Temos muitas ideias que são completamente contrárias
às de Cristo – porque não meditamos suficientemente nas Escrituras. Temos medo do
que as pessoas irão pensar de nós se vestirmos uma determinada camisa colorida. Mas a
santidade de Jesus não estava nas Suas roupas.
Fariseus observam os outros cuidadosamente para ver o que eles estão usando –
roupas, sapatos, brincos, etc. – com o fim de encontrar algo para criticar. Eles têm olhos
de águia para tais questões.
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Jesus falou contra homens vestindo “roupas efeminadas (malako – Grego)” (Mateus
11:8). E o Espírito Santo exorta as mulheres a se vestir “modestamente, discretamente
e com simplicidade” (I Timóteo 2:9, I Pedro 3:3). Fora isso, a santidade não é
encontrada nas roupas que vestimos. Santidade é principalmente interior.
CARACTERÍSTICA 22
Fariseus gostam de posições e títulos de honra.
“Eles gostam de sentar-se à mesa principal em jantares da igreja, ficando na
posição mais proeminente, orgulhando-se no esplendor do elogio público, recebendo
títulos honoríficos, e ser chamados de „Doutor‟ e „Reverendo‟. Não deixe as pessoas
fazerem isso com você, colocá-lo num pedestal dessa forma” (Mateus 23:6-8 –
Tradução Mensagem).
Fariseus gostam da honra de se tornar presbíteros em uma igreja. E as esposas
fariseias de líderes ficam também orgulhosas da honra que seus maridos recebem. Se
você tiver um pouquinho de orgulho de que você é um ancião de uma igreja ou de que
seu marido é um líder, você é certamente um fariseu de primeira ordem. Tais líderes
podem construir apenas Babilônia. Não há diferença entre fariseus daqueles dias que
gostavam de ser chamados de “Rabi” e os fariseus de hoje que gostam de ser chamados
de “Pastor”, “Reverendo”, “Pai”, e outros títulos ridículos que os líderes cristãos têm
tomado para si mesmos. Você pode ter esse espírito, mesmo se você chamar a si mesmo
de “Irmão” – mas com um “I” maiúsculo. Tais fariseus gostam de se sentar nos palcos
em todos os eventos públicos e ser reconhecidos como “Pastores”.
Recebi uma carta alguns anos atrás de um Seminário Bíblico nos Estados Unidos me
oferecendo um título honorífico, por causa do meu ministério na internet e de todos os
livros que escrevi. Eles me pediram apenas que eu preenchesse um formulário e o
devolvesse. Eu nunca respondi. Estaria Jesus interessado em ter um título honorífico?
Certamente que não.
A passagem acima continua a dizer: “Não deixe que as pessoas te coloquem num
pedestal. Vocês todos têm um único Professor e todos vocês são colegas de classe. Não
coloque as pessoas como especialistas sobre sua vida, deixando-as dizer-lhe o que
fazer. Deixe essa autoridade para Deus; deixe-O dizer-lhe o que fazer. Ninguém mais
deve levar o título de “Pai”. Você tem apenas um único Pai e Ele está no céu. E não
deixe que as pessoas manobrem você para que tome conta delas. Há apenas um único
Líder Vivo sobre você e eles – Cristo. Você quer se destacar? Então dê um passo para
baixo. Seja um servo. Se você se inflar, o vento será tirado de você. Mas se você estiver
satisfeito em ser simplesmente você mesmo, sua vida será abundante” (Mateus 23:8-12
– Tradução Mensagem).
Muitos crentes em nossas igrejas têm tentado me colocar para tomar conta de suas
vidas. Eles me pedem para dizer-lhes o que devem fazer. Recuso-me a dizer-lhes. Eu
lhes dou minhas sugestões e, então, lhes digo: “Agora vá e pergunte a Deus primeiro se
você deve fazer o que eu lhe disse. Se Ele não te der paz sobre isso, então jogue fora
meu conselho e faça o que Deus lhe disser para fazer. Seu único líder deve ser Cristo”.
Existem muitos líderes de igreja que não seguem o ensino de Cristo nessa área, mas
gostam de dizer às pessoas como conduzir suas vidas particulares. Tais líderes são
fariseus que estão construindo Babilônia. Eles mesmos estão sob a lei e trazem seu
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rebanho também sob a lei. Eles não conhecem a liberdade do Espírito, porque amam
títulos, posição e honra.

CARACTERÍSTICA 23
Fariseus corrompem os outros.
“Aí de vocês, fariseus, porque vocês fecham às pessoas o reino dos céus; porque
vocês mesmos não entram nem permitem entrar aqueles que estão entrando” (Mateus
23:13).
Jovens sinceros que se tornam crentes são corrompidos pelos líderes fariseus. Esses
jovens talvez tivessem grande zelo em vencer o pecado e viver para Deus quando se
converteram no início. Contudo, eles veem seus líderes de pé em grandes palcos como
atores de cinema, pregando e coletando das pessoas grande quantidade de dinheiro “em
nome de Jesus” e usando esse dinheiro para viver como atores de cinema em suas vidas
particulares. Desse modo, esses jovens, que começaram querendo seguir a Jesus e viver
como Ele viveu, agora terminam querendo viver como esses pregadores famosos e
imaginam que, se forem fiéis, então, um dia se tornarão também famosos e com
condição de viver como atores de cinema. Dessa maneira, esses líderes fariseus os
corrompem e os impedem de seguir a Jesus e de entrar no reino de Deus.
Hoje, os jovens carecem de bons modelos que possam seguir. Infelizmente, quase
nenhum pregador de hoje pode dizer como Paulo disse: “Siga-me como eu sigo a
Cristo” (I Coríntios 11:1; Filipenses 3:17). Então eu digo aos jovens: Olhe para Jesus e
siga Seu exemplo. E, se você encontrar alguém que está com empenho seguindo a Jesus,
então olhe para essa pessoa e siga seu exemplo também.
CARACTERÍSTICA 24
Fariseus tiram proveito [abusam] de pessoas pobres.
“Aí de vocês, fariseus, porque vocês devoram a casa das viúvas” (Mateus 23:14).
Não sabemos exatamente como os fariseus “devoravam” a casa dessas viúvas. Eles
talvez pressionassem aquelas pobres viúvas a dar suas propriedades para “a obra do
Senhor”, dizendo a elas que Deus as abençoaria por isso – e, então, tomariam posse das
suas propriedades e ficariam satisfeitos com isso. Assim, eles “até mesmo roubariam as
viúvas”, como os injustos juízes israelitas fizeram 700 anos antes (Isaías 10:2).
Essa mesma exploração de pessoas pobres está acontecendo no século 21 também.
Pregadores cristãos na TV são famosos em fazer viúvas pobres e pensionistas dar-lhes
grandes somas de dinheiro, por assegurar a elas: “Deus lhes abençoará e curará suas
doenças, se vocês derem dinheiro para o meu ministério”. Como muitas viúvas idosas e
pensionistas têm muitas doenças e outros problemas, pregadores na TV sabem como
explorar essa situação para seu próprio benefício. Eles usam todos os truques
psicológicos e muitos apelos emocionais e versículos da Bíblia para arrancar dinheiro
dessas pessoas pobres. As viúvas pobres acreditam nesses enganadores gananciosos e
enviam suas parcas economias para eles. Os pregadores, então, usam esse dinheiro para
viver em grande estilo – comprando aviões a jato particulares e propriedades, etc.
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Esse padrão de fraudar o pobre começou na América nos últimos tempos, mas já se
espalhou por todo o mundo e agora é encontrado entre muitos pregadores indianos
também. Tais fariseus são ladrões à luz do dia.
Que testemunho Paulo tinha a ponto de poder dizer no final da sua vida: “Não
prejudicamos ninguém, não corrompemos ninguém, não tiramos vantagem de
ninguém” (II Coríntios 7:2). Esse deve ser o testemunho de cada servo de Deus no final
da sua vida.
É maligno e satânico tirar vantagem de crentes pobres – de qualquer modo.
CARACTERÍSTICA 25
Fariseus oram longas e impressionantes orações em público.
“Aí de vós, fariseus, porque, para o justificar, fazem longas orações; por isso
sofrereis maior condenação” (Mateus 23:14).
Eu tenho observado ao longo dos anos que aqueles que oram mais longamente em
público são aqueles que oram menos em particular. Eles são todos fariseus. Na próxima
vez que você ouvir um homem fazendo uma longa oração em público reconheça que ele
é um fariseu. No momento de louvor público, se o líder pedir a todos para limitar sua
oração em um ou dois minutos cada, todos devem fazer isso. Entretanto, os fariseus não
irão ouvir nem obedecer. Eles acham que suas orações devem ser mais longas do que as
dos outros. A única razão para isso é sua arrogância, seu orgulho e sua opinião
fantasticamente alta sobre si!
A Bíblia ordena aos pregadores que “profetizem de acordo com a proporção de sua
fé” (Romanos 12:6). Isso significa que a extensão dos nossos sermões deve ser
proporcional à maturidade da nossa vida; mas 90% dos líderes de igreja que encontrei
pregam sermões longos e entediantes e desobedecem a esse comando todos os
domingos. Mais uma vez, a única razão para tal desobediência é sua opinião
fantasticamente alta sobre si mesmo!
CARACTERÍSTICA 26
Fariseus fazem trabalho missionário e tornam as pessoas duas vezes filhas do
inferno.
“Aí de vocês, fariseus, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um
prosélito e quando o fazem, vocês o tornam duas vezes mais filho do inferno do que
vocês mesmos” (Mateus 23:15).
Os fariseus podem ter o espírito missionário, mas os seus chamados “convertidos”
vão para o inferno, porque eles não os conduzem ao arrependimento e à fé genuínos.
Os fariseus podem se envolver em muitos “trabalhos religiosos” (que é
fundamentalmente diferente de fazer a vontade de Deus) – e mesmo com muito
sacrifício. Eles podem se tornar “trabalhadores cristãos com tempo integral”, mas seus
convertidos serão duas vezes filhos do inferno – porque eles não pregam
arrependimento e asseguram às pessoas que nunca deixaram suas práticas pecaminosas
que elas são nascidas de novo apenas porque “creram”. Do mesmo modo, eles
convencem as pessoas de que estão cheias do Espírito Santo (quando não estão) apenas
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porque balbuciam alguma palavra inarticulada – o que é totalmente diferente do
verdadeiro dom de línguas. Assim, eles fazem as pessoas duas vezes filhas do inferno.
Elas estavam vivendo no pecado, como filhas do inferno, para começar. Entretanto,
agora, elas foram convencidas por algum pregador fariseu de que estão “eternamente
seguras”, porque repetiram as palavras “mágicas”: “Senhor Jesus, venha para o meu
coração” - mesmo que a sua atitude para com o pecado não tenha mudado. Agora é dito
a elas que deem o dízimo regularmente e um lugar no céu está garantido. Assim, são
isoladas contra o evangelho, porque, quando agora ouvem a mensagem do evangelho,
pensam que não precisam responder a isso porque estão “eternamente seguras”. Que
grande engano está acontecendo hoje. Eu tenho dito às pessoas em algumas de nossas
igrejas que elas não são nascidas de novo, mesmo que estejam sentadas em nosso meio
por muitos anos. Muitos irmãos fariseus mais velhos têm zero discernimento quando se
refere a saber se uma pessoa é nascida de novo ou não. Eles permitem que todos os
tipos de pessoas participem de suas igrejas e estes são os que causam a eles muitos
problemas mais tarde.
Alguns anciãos fariseus são parciais com os pobres. Eles fazem as pessoas pobres se
sentirem importantes na igreja apenas porque são pobres. E esses anciãos pensam que
estão sendo como Jesus! (Isso é o oposto daqueles pregadores que são parciais em
relação aos ricos – Tiago 2:1-4). Deus sabia que poderia existir essa tendência maligna
entre os “super líderes espirituais” e, então, Ele advertiu os líderes de Israel: “Você não
deve ser parcial em relação a um homem pobre” (Êxodo 23:3). Por mostrar tal
parcialidade e fazer essas pessoas pobres se sentirem importantes na igreja, apenas por
causa da sua pobreza, eles fazem essas pessoas pobres duas vezes filhas do inferno.
Jesus não era um comunista, que veio para igualar o pobre com o rico. Eu também não
sou um comunista. Sou um cristão. Eu respeito as pessoas que são humildes e tementes
a Deus, independentemente de serem ricas ou pobres; mas muitos líderes de igreja
confundem cristianismo com comunismo.
Podemos nos enganar como igreja de duas maneiras. Uma é imaginar que somos
uma igreja maravilhosa, porque temos muitas pessoas ricas, educadas e cultas em altas
posições em nossa igreja (mas a maioria das quais são impiedosas). A outra maneira é
imaginar que somos uma igreja maravilhosa, porque não temos nenhuma pessoa rica,
educada, mas apenas um monte de pessoas pobres, sem instrução (mas a maioria das
quais são impiedosas)! Ambas as igrejas são Babilônia – com cores diferentes. Não
pense que pessoas pobres são todas espirituais ou que pessoas ricas são todas não
espirituais. Pobreza não é igual a piedade. Não faça as pessoas duas vezes filhas do
inferno.

CARACTERÍSTICA 27
Fariseus interpretam as Escrituras sem a revelação de Deus.
“Aí de vocês, guias cegos, que dizem: „Qualquer que jurar pelo templo não é nada;
mas qualquer que jurar pelo ouro do templo está obrigado‟. Seus tolos e cegos! Qual é
mais importante: o ouro ou o templo que santifica o ouro? E „Qualquer que jurar pelo
altar não é nada, mas qualquer que jurar pela oferta que está sobre o altar está
obrigado‟. Cegos, qual é mais importante: a oferta ou o altar que santifica a oferta?
Portanto, qualquer que jurar pelo altar jura por ambos: pelo altar e por tudo o que está
sobre ele. E qualquer que jurar pelo templo jura por ambos: pelo templo e por Aquele
que nele habita. E Qualquer que jurar pelo céu jura por ambos: pelo trono de Deus e
por Aquele que se assenta sobre ele” (Mateus 23:16-22).
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Os fariseus interpretam as Escrituras com suas mentes, sem nenhuma revelação de
Deus. Então, eles modificam a Palavra de Deus de acordo com suas ideias e ensinam
que isso é a lei de Deus. Existem pregadores fariseus fazendo isso hoje também. Eles
não entendem o espírito por trás da Palavra de Deus, mas a ensinam de acordo com a
letra – e “a letra mata” (II Coríntios 3:6). Esses pregadores não veem sua
inconsistência, quando eles desobedecem a mesma palavra em alguma outra área.
Aqui está um exemplo. Alguns líderes de igreja ensinam que usar joias é um luxo
pecaminoso e olham com desprezo qualquer irmã que estiver usando até mesmo
bijuteria (que custe apenas 400 rúpias). Contudo, aqueles mesmos pregadores podem ter
gastado mais de um milhão de rúpias construindo sua própria casa com muitos
acessórios de luxo. Entretanto, eles não veem sua inconsistência e hipocrisia nisso. Eles
aliviam sua consciência, dizendo que a Escritura não fala contra o uso de
dispendioso/caro piso de mármore em uma casa, mas apenas contra joias (I Timóteo
2:9; I Pedro 3:3)!! Todavia, na verdade, a Escritura nos exorta a evitar todos os luxos
desnecessários.
Existem muitos outros exemplos como esse. Tais líderes de igreja não têm a
revelação do Espírito Santo sobre a Palavra. Em vez disso, interpretam as Escrituras de
acordo com a sua própria conveniência e julgam os outros.
CARACTERÍSTICA 28
Fariseus são defensores da letra da lei.
“Vocês fariseus dizimam a hortelã, o endro e o cominho e negligenciam as
disposições mais importantes da lei” (Mateus 23:23).
Os fariseus pegam algum aspecto pequeno de um mandamento da Escritura e
enfatizam isso. Eles “se especializam nos pormenores”. Há muita pregação assim hoje.
Esse tipo de pregação fará uma igreja cheia de pessoas legalistas, que se orgulham de
sua obediência em questões menores, mas são inconscientes de sua desobediência
absoluta em questões maiores. Jesus não disse aos fariseus para não dizimar o endro e o
cominho, etc. O que Ele disse foi que as questões mais importantes da lei de Deus
precisavam de maior ênfase do que o dízimo.
Eu estudei os quatro evangelhos uma vez e anotei todos os assuntos que Jesus
enfatizou: Ele pregou sobre arrependimento, pobreza de espírito, bondade, pureza,
lamentação pelo pecado, pagar os impostos, nascer de novo, adorar a Deus em espírito,
amor, humildade, fidelidade conjugal, quebrar com a tradição dos homens, etc.
Contudo, Ele nunca, nem uma vez, falou sobre como as pessoas deveriam se vestir ou
se as mulheres deveriam usar joias ou usar véu. Ele falou, entretanto, em um estilo de
vida simples e não amar o dinheiro.
Eu, então, estudei as epístolas para ver quais assuntos eram mais enfatizados pelo
Espírito Santo e quais assuntos eram muito pouco enfatizados ou não mencionados.
Assim, eu descobri o que eu deveria enfatizar mais na minha pregação e a que eu
deveria dar menos importância. Se você estudar as Escrituras assim, você será
equilibrado/balanceado em sua pregação e evitará se tornar um pregador fariseu.

CARACTERÍSTICA 29
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Fariseus não têm nenhuma justiça, nenhuma misericórdia e nenhuma fidelidade.
“Vocês fariseus negligenciam as disposições mais importantes da lei: justiça e
misericórdia e fidelidade; mas essas são as coisas que vocês deveriam fazer …”
(Mateus 23:23).
Os fariseus eram injustos e desleais em suas relações com as pessoas. Eles não
tinham misericórdia para com aqueles que tinham falhado, e eles não eram fiéis em sua
vida privada. Entretanto, com todas essas faltas em suas vidas, eles ainda se
consideravam santos, por causa de seus jejuns e orações e conhecimento da Bíblia, etc.
Eles eram como uma noiva indo para o casamento, cujo vestido de noiva estava todo
sujo e desarrumado, mas estava apenas preocupada em andar graciosamente para o
casamento. Se há egoísmo, orgulho, atitudes sem misericórdia e infidelidade em nossas
vidas, então se gloriar em nossas atividades religiosas é apenas nos enganar que somos
espirituais. Devemos reconhecer quais são as questões mais importantes da vida cristã –
e se concentrar nelas.
CARACTERÍSTICA 30
Fariseus coam mosquitos e engolem camelos.
“Vocês fariseus, hipócritas e guias cegos – que coam mosquitos e engolem
camelos!” (Mateus 23:24).
Fariseus são muito cuidadosos em questões menores sem importância (coando
mosquitos mortos). Entretanto, negligenciam em obedecer aos mandamentos das
Escrituras (engolindo camelos mortos). Jesus não estava por meio disso dizendo aos
fariseus que estava certo engolir mosquitos mortos. Ele estava lhes mostrando sua
inconsistência em negligenciar questões mais importantes.
Tais fariseus são cuidadosos em questões menores, como vestir roupas limpas
quando vão para as reuniões na igreja, ou manter suas casas limpas e arrumadas. Esses
são bons hábitos. Contudo, quando diz respeito a questões mais importantes, como
buscar a Deus fervorosamente para superar a raiva e a cobiça sexual, ou ajudar nos
trabalhos práticos na igreja, ou viajar para as aldeias para trazer as pessoas para Cristo,
eles não estão tão interessados – porque essas questões requerem o sacrifício da própria
conveniência, tempo e dinheiro.
A Tradução Mensagem parafraseia esse verso assim: “Você tem alguma ideia de
quão tolo você fica, escrevendo uma história de vida que está errada do começo ao fim,
tendo a preocupação de colocar as vírgulas e ponto e vírgulas?”
Existem competições de Memória Bíblica realizadas em Bangalore, em que muitos
cristãos participam para obter o prêmio de algumas centenas de rúpias. Para ganhar o
prêmio, alguém tem de escrever não apenas todas as palavras da passagem das
Escrituras com precisão, mas também colocar todas as vírgulas e ponto e vírgulas com
precisão!! Alguns crentes passam semanas e semanas memorizando o lugar correto para
essas vírgulas e ponto e vírgulas a fim de ganhar o prêmio. Todavia, todo o tempo eles
vivem em desobediência às Escrituras em seus lares. Entretanto, isso não os perturba.
Você pode ganhar o primeiro prêmio em tais competições bíblicas e, ainda, ser um
fariseu de primeira categoria.
O amor é o objetivo final do evangelho (I Timóteo 1:5) – amar a Deus com todo o
nosso coração, alma e força e amar nossos companheiros crentes como Cristo nos amou.
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Se seguirmos após esse amor, saberemos instintivamente quais são as coisas mais
importantes da vida cristã.
CARACTERÍSTICA 31
Fariseus se concentram somente em ter um bom testemunho exterior.
“Vocês fariseus limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios
de roubos e de autoindulgência. Vocês fariseus cegos, primeiro limpem o interior do
copo e do prato, de modo que o lado de fora também fique limpo” (Mateus 23:25, 26).
Fariseus limpam o exterior de suas vidas, mas não se incomodam com o estado de
seus corações, que estão cheios de autoindulgência e ganância. Eles vivem com motivos
egoístas, pensando apenas em obter mais e mais dinheiro e honra e conforto para si e
suas famílias. Mas exteriormente são piedosos e religiosos e até mesmo ativos em todos
os tipos de “ministérios” que outros cristãos possam ver. Assim, eles conseguem uma
boa reputação diante das pessoas.
Deus nos prova para ver se procuramos Sua aprovação ou a dos homens. Aquele que
é descuidado com impureza em seu coração e está preocupado apenas em ter um bom
testemunho diante das pessoas prova por meio disso que não tem nenhum temor de
Deus. Ele é um fariseu. As pessoas olham para nós do lado de fora, mas Deus olha os
nossos corações (I Samuel 16:7). A principal marca de um homem de Deus é que ele
procura manter seu coração limpo e puro diante de Deus.
CARACTERÍSTICA 32
Fariseus dizem que eles nunca teriam feito o mal que os outros fizeram.
“Vocês fariseus constroem os sepulcros dos profetas e adornam os monumentos dos
justos e dizem: „Se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido
parceiros deles para derramar o sangue dos profetas‟” (Mateus 23:29,30).
Fariseus olham para os pecados e falhas dos outros e dizem: “Nós nunca teríamos
feito aquilo. Nós nunca nos vestiríamos daquela forma. Nós nunca teríamos nos
comportado daquele modo. Nós nunca teríamos falado daquele jeito”, etc.
Nós precisamos reconhecer, até mesmo como o melhor dos cristãos, que temos a
mesma carne corrupta que todo filho de Adão tem. Fariseus não reconhecem a
corrupção em sua própria carne. Um homem de Deus reconheceria que ele é capaz de
cometer qualquer pecado que qualquer pessoa já cometeu. Ele reconhecerá que é apenas
a graça refreadora de Deus que o impede de cometer muitos pecados. Um velho santo
de Deus, quando viu um criminoso sendo conduzido para sua execução, disse: “Lá iria
eu, se não fosse a graça de Deus”. Aquele santo reconheceu que era capaz de cometer
todos os crimes que aquele criminoso tinha cometido, se não fosse o poder refreador da
graça de Deus para a qual ele abriu seu coração para receber. Todo homem de Deus
reconhecerá isso. Mas um fariseu nunca o admitirá.
CARACTERÍSTICA 33
Fariseus perseguem os profetas de Deus.
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“Eu estou lhes enviado profetas … A alguns deles vocês irão matar e crucificar, e a
outros deles vocês irão açoitar nas suas sinagogas, e persegui-los de cidade em cidade,
para que sobre vocês caia a culpa de todo sangue justo derramado na terra, desde o
sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, o filho de Baraquias, que vocês
assassinaram entre o templo e o altar” (Mateus 23:34,35).
Fariseus ficam ofendidos quando ouvem a verdade de um profeta. E, então, irão
perseguir tais pregadores de uma forma ou de outra. Eles gostam daqueles pregadores
que os bajulam, mas odeiam aqueles que os repreendem e os corrigem. Os profetas do
Velho Testamento falaram a Israel sobre seus pecados, diretamente nos seus rostos – e
todos eles foram perseguidos e alguns deles foram até mesmo mortos. Se você fica
ofendido pela repreensão ou correção de um homem de Deus, é muito provável que
você também seja um fariseu.
CARACTERÍSTICA 34
Fariseus se importam muito com as opiniões das pessoas.
“O batismo de João, de onde era? do céu ou dos homens? E os fariseus começaram
a arrazoar entre eles, dizendo: „Se nós dissermos: „Dos homens‟, nós tememos o povo,
porque eles consideram João como um profeta” (Mateus 21:25-27).
Os fariseus eram sempre preocupados com o que os outros pensariam acerca deles,
se tomassem uma posição sobre determinado assunto. Suas convicções eram
determinadas não pelo que a Palavra de Deus ensinava, mas pelo que as pessoas em sua
volta pensariam deles. Eles não estavam preocupados com as opiniões dos romanos ou
dos gregos, mas estavam preocupados com as opiniões dos seus companheiros judeus.
Se você está mais preocupado com o que as pessoas na sua igreja pensam sobre você
do que fazer a coisa certa de acordo com a sua consciência, então você é um fariseu.
Muitos pregadores fazem e dizem coisas para agradar algum grupo de pessoas em sua
igreja cujo favor eles desejam. Muitos crentes querem que suas crianças se comportem
adequadamente, não para a glória de Deus, mas porque querem honra para si próprios
como pais. E, assim, eles fazem muitas regras tolas para suas crianças e fazem-nas agir
como “soldadinhos de chumbo”.
Em 1987, meu filho mais velho havia terminado a escola e conseguido admissão em
duas faculdades – para o IIT na Índia e para uma melhor faculdade nos Estados Unidos
(com bolsa de estudos também). Quando ele me disse que preferia ir para a faculdade
nos Estados Unidos, eu disse: “Tudo bem. Eu vou enviá-lo para lá”. [Hoje, inúmeros
jovens das nossas igrejas na Índia vão para os Estados Unidos. Mas em 1987, não
havia nem sequer um único caso nas nossas igrejas. Havia também uma ideia farisaica
na mente de muitos irmãos de que “pessoas espirituais na Índia não viajam para o
exterior nem enviam seus filhos para o exterior – nem para o Golfo Arábico nem para
os Estados Unidos”]. Meu filho ficou, portanto, surpreso quando concordei em enviá-lo
e me perguntou: “O que as pessoas na nossa igreja irão dizer quando ouvirem que você
enviou seu filho para os Estados Unidos?” Mas eu não ia permitir que meus filhos
vivessem de acordo com as regras que os fariseus tinham feito. Eu queria que eles
vivessem em liberdade em Cristo. Então eu lhe disse: “Isso vai apenas testar se eu sou
livre da opinião dos outros”.
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Curiosamente, alguns que me criticaram por enviar meu filho para a América,
poucos anos mais tarde enviaram seus próprios filhos para a América. Fariseus são
assim: Eles pregam regras muito rígidas para os outros, mas modificam essas regras
quando se trata de seus próprios familiares. É extremamente raro encontrar irmãos
anciãos que são totalmente livres de mostrar parcialidade para com os membros de sua
família.
Podemos perder nossos filhos para o mundo, se ficarmos preocupados com a opinião
dos outros. Não estrague o futuro de seus filhos, dando ouvidos a regras tolas e
legalistas que fariseus anciãos fazem na sua igreja.
Paulo disse: “Eu estou crucificado para o mundo e livre da sufocante atmosfera de
agradar os outros e de me enquadrar nos pequenos padrões que eles ditam” (Gálatas
6:14 – Tradução Messagem). Buscar agradar as pessoas é como viver numa sala cheia
de odor fétido. Saia para fora e viva no ar fresco da liberdade de Cristo.
CARACTERÍSTICA 35
Fariseus amam dinheiro.
“Os fariseus eram amantes do dinheiro” (Lucas 16:14).
Quando pensamos em fariseus, normalmente não associamos o amor ao dinheiro
com eles. Mas, na verdade, esta é uma das marcas mais claras de um fariseu. Mesmo
que você não tenha nenhuma das outras 49 características de um fariseu, mas tem
apenas esta, você ainda é um fariseu. Fariseus se ocuparão com pormenores da Lei, mas
quando se trata de dinheiro eles amam isso imensamente. Jesus tinha acabado de dizer
(em Lucas 16:13) “Vocês não podem amar a Deus e a Mamom (riquezas materiais)”.
Os fariseus zombaram dessa declaração, porque eram amantes de dinheiro e achavam
que amavam a Deus também. Um crente pode usar a riqueza material a seu serviço
(qualquer quantia dela), mas no momento em que começa a amá-la, ele se torna um
fariseu.
Deus nos deu coisas materiais para usar e pessoas para amar. O diabo conseguiu
inverter isso na raça humana e como resultado as pessoas amam as coisas materiais e
usam as pessoas (em proveito próprio). Jesus veio para nos colocar na posição certa –
para que possamos amar as pessoas e usar as coisas materiais (para abençoar as
pessoas). Pessoas de Deus negam muitas coisas materiais, para que possam abençoar
pessoas com essas coisas. Foi assim que Jesus viveu.
Muitos pregadores que são defensores de pequenas regras que eles impõem aos
outros são eles mesmos grandes amantes de dinheiro. Eles até mesmo negligenciam
suas responsabilidades na igreja para fazer mais dinheiro para si – porque são fariseus e
suas mentes estão sempre voltadas para o dinheiro.
CARACTERÍSTICA 36
Fariseus imaginam que são melhores do que os outros.
“Jesus falou esta parábola para algumas pessoas que viam os outros com desprezo:
Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu ... que orava para si mesmo:
„Deus, eu Te agradeço, porque eu não sou como as outras pessoas” (Lucas 18:9-11).
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Nesta parábola, observamos em primeiro lugar que este fariseu não orou a Deus. Ele
orou para si mesmo (v.11). Ele agradeceu a Deus em seu coração porque era melhor do
que os outros. Ele não disse isso em voz alta, porque assim ele teria perdido sua
reputação de humildade!!
Suponha que um dia alguém perca a paciência com você e fique com raiva. Mas você
controla seu temperamento e mantém a calma. Então secretamente você se congratula e
diz: “Senhor, eu Te agradeço, porque não sou como essa pessoa. Eu Te agradeço porque
eu tenho autocontrole”. Você orou, naquele momento, a mesma oração que o fariseu
orou. Aquela pessoa caiu num poço de 10 metros chamado “raiva”. Mas você caiu em
um buraco mais profundo de 1000 metros chamado “orgulho espiritual”. Qual de vocês
foi pior? Aquela pessoa pode depois se sentir culpada de sua raiva, se arrepender e se
voltar para o Senhor. Mas você pode nunca ver a sua autojustiça – e assim nunca se
arrepender do seu orgulho espiritual! Finalmente, aos olhos de Deus, aquela pessoa
acaba melhor do que você.
Orgulho espiritual é como uma cebola. Quando você descola uma camada, você
pensa que terminou com ele, mas existe outra camada debaixo – e outra camada debaixo
desta e ainda outra camada debaixo desta última – e assim por diante. Nunca iremos
eliminar completamente o orgulho espiritual de nossas vidas na terra. Mas podemos
deixar a cebola bem fina, se nos julgarmos a nós mesmos fielmente – em vez de julgar
os outros!!
O orgulho espiritual também é muito sútil e pode se vestir com o manto da
humildade!! Uma professora de escola dominical estava ensinando a história do fariseu
e do cobrador de impostos para suas crianças. No final, ela disse (palavras que soaram
exatamente como as palavras do fariseu): “Crianças, graças a Deus que não somos como
o fariseu”!! Nós rimos e dissemos: “Graças a Deus que não somos como a professora de
escola dominical”!! Sim, orgulho espiritual é de fato como uma cebola!!
O orgulho e o egoísmo são dois pecados dos quais nunca seremos totalmente livres,
até que Cristo volte e nos tornemos como Ele. Esses pecados são como cebolas com
inúmeras camadas. Se nos limparmos tão logo vejamos uma camada de um desses dois
em nós, podemos gradualmente reduzir o tamanho dessas cebolas. Nosso desejo deve
ser o de tornar essas “cebolas” o mais finas possível, antes que Cristo volte. Se você
estiver fazendo isso, você está no caminho certo – e você nunca será um fariseu.
CARATERÍSTICA 37
Fariseus confiam na sua própria justiça.
“Ele também disse esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, crendo
que eram justos” (Lucas 18:9).
Há uma justiça da fé, que é presente de Deus. E há uma justiça que podemos
produzir por nós mesmos. A maneira de você descobrir qual delas você tem é perguntar
a si mesmo se você está orgulhoso de sua justiça. Se estiver, então você deve tê-la
produzido por si mesmo. Se você tivesse a justiça de Deus, que foi recebida como um
presente Dele, você seria grato por isso, mas você não poderia ter orgulho dela. Fariseus
têm justiça da qual eles se orgulham.
Você pode se orgulhar de um livro que você escreveu. Mas você não pode ter
orgulho de um livro que outra pessoa escreveu. Então, se você se orgulha de alguma
qualidade que você tem na sua vida – se a humildade, ou generosidade, ou devoção, seja
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o que for -, você deve tê-la produzido por si mesmo. Se você é generoso e hospitaleiro,
e você é orgulhoso disso, então essas qualidades podem ser apenas qualidades humanas,
e não a natureza divina. Porque, se elas fossem parte da natureza de Deus que Ele lhe
deu de graça, como você poderia se vangloriar delas? Ser hospitaleiro é uma boa
virtude, mas se você está orgulhoso disso, então sua hospitalidade fede diante de Deus.
Esse princípio se aplica em outras áreas também – que não tem nada a ver com
justiça. Talvez você possa cantar melhor do que os outros, ou tocar um instrumento
melhor, ou pregar melhor. Ou talvez sua igreja seja maior do que a igreja de outra
pessoa. Qualquer coisa de que você tenha orgulho é o resultado de seu próprio esforço.
Se fosse o trabalho de Deus, você não poderia se gabar disso.
Muitos de vangloriam dos sacrifícios que fizeram para o Senhor. Isso torna evidente
que eles não viram a imensidão do sacrifício de Jesus na cruz por eles. Você pode ver
uma única estrela quando o sol está brilhando? Não. Quando o sacrifício de Jesus no
Calvário se torna tão claro como o sol nas nossas mentes, todos os nossos pequenos
sacrifícios irão desaparecer como as estrelas na luz do dia – e nós nem mesmo os
chamaremos de “sacrifícios”. Se você se lembra de todos os seus sacrifícios, então você
deve estar ainda na escuridão – porque é apenas à noite que podemos ver as estrelas!!
Venha com fé e humildade e receba a justiça de Deus que Ele oferece a você em
Cristo – e dê a Ele toda a glória por isso, todos os dias de sua vida. Então você nunca
será um fariseu.
CARACTERÍSTICA 38
Fariseus menosprezam os outros.
“Jesus falou esta parábola para algumas pessoas que olhavam os outros com
desprezo” (Lucas 18:9).
Existem muitas razões por que as pessoas veem os outros com desprezo. Elas podem
ter sido ensinadas por seus pais desde a infância a desprezar os outros que são inferiores
em status social, ou em riquezas, ou em educação, etc. Se você é muito inteligente e
primeiro na sua classe na escola, você pode começar a ver os outros da sua classe com
desprezo. Se, além disso, você é infeliz o suficiente de ter pais tolos que fazem você
imaginar que você é um gênio, então as coisas podem ser piores.
Deixem-me argumentar com todos os pais: Se seus filhos são inteligentes, por favor,
não arruínem com eles se gabando deles. Eu fiz disso uma regra na minha casa sobre
meus filhos nunca dizer a ninguém sobre sua posição na classe ou sobre os prêmios que
eles ganharam em qualquer lugar. Eu sabia que, se eles se tornassem orgulhosos, eles
perderiam a graça de Deus imediatamente. Então, eles cairiam no pecado e nunca
seriam capazes de ter comunhão com os irmãos comuns. Eu temo que muitos pais
tenham arruinado seus filhos dessa forma.
É um hábito comum entre as crianças fazer brincadeira com alguém que não
consegue falar inglês (ou qualquer que seja a sua língua materna) com um bom sotaque.
Tenha cuidado de não encorajar isso em sua casa. Será se algum de nós saiu do útero da
mãe falando com bom sotaque? Devemos agradecer a Deus por qualquer habilidade que
temos. Mas nunca devemos ter orgulho disso. Você sabe com que sotaque eles falam no
céu? Com o sotaque da humildade e do amor. Aprendamos tais sotaques claramente.
Talvez você seja uma mulher que mantém sua casa impecavelmente limpa, com tudo
no seu devido lugar. Então você vê a casa de outra pessoa desarrumada e descuidada – e
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você a despreza. Você é então uma fariseia; enquanto a pessoa cuja casa está
desarrumada pode ser uma pessoa piedosa.
Alguns irmãos têm pouca percepção musical e, se eles começam a cantar um coro em
um momento aberto de louvor na igreja, eles irão invariavelmente cantar totalmente
desafinados. Não os despreze, porque Deus não escuta a música. Ele ouve as palavras.
E aquele irmão cantando no tom errado pode ser mais sincero do que você, que canta no
tom certo. Pessoalmente, eu tenho agradecido a Deus por esses irmãos, porque eles
tornam humildes todos os músicos entendidos da igreja. São os músicos fariseus que
destroem a igreja, não os irmãos desafinados. Deus ama os irmãos não musicais tanto
quanto qualquer pessoa – mas Ele rejeita fariseus. Grande a surpresa que aguarda tais
fariseus quando o Senhor voltar.
Não estou dizendo que você não deve ser o primeiro em sua classe, ou que você não
deve manter sua casa arrumada, ou que você não deve cantar com a melodia certa. De
forma alguma. Por favor, vamos fazer todas essas coisas. Mas vamos ser humildes
sobre isso – e não desprezar ninguém que não pode fazer o que nós podemos.
Existem muitas áreas como essa em que podemos desprezar os outros com bastante
facilidade. Está escrito em Jó 36:5 que “Deus é todo poderoso, mas Ele não despreza
ninguém”. Quanto mais nos tornamos semelhantes a Deus, mais iremos valorizar as
pessoas e nunca desprezar ninguém – por qualquer coisa.
Vamos nos purificar e aprender a olhar para as pessoas como Deus as olha. “O que
você tem que não recebeu de Deus? Como você pode se vangloriar, então, sobre
alguma coisa ou desprezar alguém?” (I Coríntios 4:7).
CARACTERÍSTICA 39
Fariseus exaltam-se sobre os outros.
“Este cobrador de impostos foi para sua casa justificado, e não o fariseu – porque
qualquer que se exaltar será humilhado” (Lucas 18:14).
Fariseus não podem ser justificados por Deus, porque eles se exaltam. Deus humilha
todos aqueles que se exaltam sobre os outros.
Existem muitas maneiras sutis pelas quais podemos nos exaltar sobre os outros.
Podemos nos comportar de modo que faça os outros se sentirem diminuídos e inferiores
a nós. Pessoas talentosas e músicos estão em grande perigo aqui. Você não deve tocar
um instrumento musical em um encontro de igreja de forma que faça as pessoas
admirarem você. Você está lá para ajudar as pessoas adorarem a Deus, e não para fazêlas adorar você!!
Às vezes casais falam sobre as alegrias da vida de casado na presença de irmãs
solteiras, que são mais velhas e não casadas. Eles estão exaltando seu relacionamento
conjugal quando falam assim, sem nenhuma consideração pelos sentimentos dessas
irmãs solteiras. Não devemos ferir os outros com tais testemunhos. Fariseus são
totalmente insensíveis com os sentimentos dos outros. É por isso que não podem ser
declarados retos (justificados) por Deus, porque Deus justifica apenas o humilde.
Há muitas outras maneiras pelas quais podemos nos exaltar sobre os outros.
Devemos pedir ao Espírito Santo que nos faça sensíveis nesta área.
CARACTERÍSTICA 40
Fariseus se gabam de suas realizações.
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“Deus, eu Te agradeço porque não sou um trapaceiro, ou injusto, ou um adúltero.
Jejuo duas vezes por semana; pago o dízimo de tudo que eu tenho...” (Lucas 18:11,12).
Estamos diante de grande perigo todas as vezes que fazemos um relatório do que o
Senhor tem feito através de nós. Devemos dar o nosso testemunho para a glória de Deus
– mas devemos ser sempre tão cuidadosos de que não estamos nos gabando das nossas
realizações como os fariseus faziam. Especialmente os pregadores estão em perigo aqui.
Muitos relatórios de trabalho cristão que são enviados por obreiros cristãos da Índia
para os países ocidentais geralmente têm muitas vezes um espírito de vanglória. Esses
obreiros estão tentando provar que estão fazendo um grande trabalho para Deus – e,
possivelmente, até mesmo sutilmente insinuando que estão fazendo trabalho maior do
que outras missões estão fazendo na Índia.
Deve haver zero vanglória sobre o que estamos fazendo para o Senhor, se queremos
ser livres de farisaísmo.
Devemos manter o nosso trabalho que estamos fazendo para o Senhor escondido,
para que apenas o Senhor veja. Não podemos receber graça de Deus se há um cheiro de
vanglória nas nossas vidas – porque Deus dá Sua graça apenas para o humilde.
CARACTERÍSTICA 41
Fariseus acusam os outros.
“Os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério e, colocando-a no
centro, disseram-Lhe: „Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério, no próprio ato.
Na lei Moisés nos mandou apedrejar tais mulheres; o que então Você diz?‟ Eles
estavam dizendo isso, tentando-o, para terem motivos com que acusá-Lo” (João 8:3-6).
Os fariseus não tinham entendido o coração de Deus por trás da lei que dizia que
mulheres adúlteras deveriam ser apedrejadas. Deus não amava ver mulheres apedrejadas
até a morte, mas Ele queria colocar um severo impedimento no caminho do adultério.
Os fariseus não estavam realmente interessados em obedecer à Lei aqui. Tudo o que
eles queriam era encontrar algum motivo para acusar Jesus. Eles já tinham acusado a
mulher pecadora e agora queriam acusar o puro (sem pecado) Filho de Deus também. É
assim que os fariseus são. Eles não têm temor a Deus e acusariam o homem mais santo
tanto quanto acusariam qualquer outra pessoa.
Os fariseus pensaram que isso era uma situação “Catch-22”, em que qualquer coisa
que Jesus dissesse daria a eles motivos para acusá-Lo. Se Ele dissesse: “Apedrejem-na
até a morte”, eles O acusariam de falta de compaixão; e se Ele dissesse: “Não. Não a
apedrejem até a morte”, então eles O acusariam de não guardar a Lei de Moisés. Era
como jogar uma moeda e dizer: “Cara nós vencemos, e coroa vocês perdem”. Nós
venceremos de todos os modos. Mas eles não venceram. Eles perderam! Jesus não
respondeu imediatamente, mas se sentou e esperou pela palavra do Seu Pai. Tão logo
Ele ouviu a resposta do Pai, Ele disse-lhes: “Aquele que está sem pecado, atire a
primeira pedra”. Uma frase do Pai foi suficiente para resolver o problema.
Se você ouvir o Espírito Santo, você não terá de pregar um longo sermão em
situações como esta. Uma frase pode calar a boca de seus inimigos. Deus dá tais
palavras de sabedoria ainda hoje para aqueles que não são fariseus e que não acusam os
outros. A promessa de Deus para tais pessoas é “Eu te darei as palavras certas e tal
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lógica e sabedoria que nenhum de seus oponentes serão capazes de responder ou
refutar!” (Lucas 21:15 – Tradução NASB e Living Bible).
Era Jesus contra o adultério? Sim. Ele certamente era. Mas Ele era muito mais contra
legalismo do que Ele era contra adultério. Vemos isso muito claramente aqui: A mulher
adúltera estava de um lado de Jesus e os fariseus legalistas do outro. No final,
encontramos apenas a mulher adúltera aos pés de Jesus. Os outros foram expulsos pela
palavra que Jesus falou. O adultério era apenas um cisco no olho da mulher em
comparação com os maciços troncos (toras) de legalismo e ódio nos olhos dos fariseus.
Agora pergunte-se quantas vezes você acusou bons irmãos e irmãs de coisas que não
são nem um milionésimo tão ruim quanto o adultério. Pense nas coisas que você tem
falado sobre eles por trás das suas costas, em sua casa e em outros lugares. Todas as
vezes que você se entregou a tais acusações, a trave no seu olho – sua atitude dura,
julgadora, acusativa em relação aos outros – se torna maior e maior e faz você mais e
mais cego para as coisas espirituais. A quem você feriu recentemente? A você mesmo
mais do que a qualquer outro.
Você acha que um homem com uma trave no seu olho pode ser um médico de olho
para remover ciscos dos olhos dos outros? Você precisa ouvir a palavra do Senhor,
dizendo-lhe: “Deixe seus irmãos e irmãs em paz. Eles têm apenas alguns ciscos nos seus
olhos. A trave no seu olho é muito pior do que todos os seus ciscos colocados juntos”.
Por que Jesus foi tanto contra esse espírito de acusação? Porque, quando Ele estava
no céu, Ele ouviu Satanás (o “acusador dos irmãos”) acusando pessoas “dia e noite”
continuamente (Apocalipse 12:10). Quando Jesus veio à terra e viu pessoas tendo
aquele mesmo espírito, elas Lhe fizeram lembrar-se de Satanás. Jesus odiava esse
espírito de acusação então e Ele odeia isso ainda hoje. Você já se deu conta de que
quando você acusa outros você faz Jesus lembrar-se de Satanás? A maioria dos crentes
não enxerga isso – porque a trave nos seus olhos lhes tem cegado.
Se há uma mensagem que eu tenho pregado por 30 anos é esta: Se você quer
progredir espiritualmente, pare de julgar os outros e comece a julgar a si mesmo. Use
seu microscópio em si mesmo e não nos outros. E depois de ter julgado a si mesmo, eu
vou te dizer o que você deve fazer. Julgue a si mesmo um pouco mais. Quando você
deve parar? Quando você se tornar completamente como Jesus Cristo. O apóstolo João
disse aos crentes no final de sua vida: “Quando Cristo aparecer, seremos semelhantes a
Ele ... e todo aquele que tem essa esperança se purificará, assim como Cristo é puro” (I
João 3:2,3).
Como então deve um líder de igreja corrigir alguém que está errado? Com
misericórdia – com imensa misericórdia, com a mesma tanta misericórdia que o Senhor
lhe mostrou. Jesus não ignorou o pecado de adultério que essa mulher cometeu. Não.
Ele primeiro disse a ela com grande compaixão: “Eu não te condeno”. Então Ele
advertiu-a fortemente: “Nunca mais cometa esse pecado novamente”. A graça de Deus
não tolera o nosso pecado! A graça de Deus perdoa nosso pecado primeiro e depois nos
adverte a não pecar e, então, nos ajuda a não pecar.
Por que todos os fariseus foram embora? Eles deveriam ter ido todos ao Senhor com
quebrantamento, dizendo: “Senhor, por favor, me perdoe. Eu obtive luz sobre os meus
pecados ocultos e sobre a minha dura atitude legalista agora. Vejo agora que sou muito
pior do que essa mulher. Por favor, tenha misericórdia de mim”. Entretanto, nenhum
deles veio a Jesus dessa forma.
E quanto a você que tem encontrado falha em tantas pessoas? Você deixará o Senhor
te quebrar hoje?
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Quando algumas pessoas vêm até mim e me pedem desculpas por algo que disseram
ou fizeram contra mim, eu tenho percebido que elas não estão quebradas. Isso prova que
não se arrependeram realmente de seus pecados. Estão apenas obedecendo a uma lei
para manter suas consciências limpas. Eu as perdoo imediatamente. Contudo, tenho
certeza de que cairão naqueles mesmos pecados novamente, porque são legalistas.
Reconheceram tecnicamente terem desobedecido à “Lei Número 347 – Não deverás
falar mal contra um irmão mais velho atrás das suas costas” e agora precisam pedir
desculpas. Então eles cumprem a formalidade de pedir desculpas, com o objetivo de
obedecer à “Lei Número 9 – Deverás pedir desculpas àquele a quem tu ofendeste”!!
Mas nada mudou por dentro deles. Continuam com suas vidas como antes.
Quando Deus nos dá luz sobre nossos próprios pecados, ficamos tão cegos por essa
luz que caímos aos pés de Jesus como um homem morto (Apocalipse 1:17) e nos
consideramos como “o maior pecador da terra” (I Timóteo 1:15). Você já se sentiu
assim alguma vez? Ou você apenas sente que escorregou de leve? Então você é um
fariseu e as coisas não irão bem com você até que se arrependa de jogar pedras nas
pobres pessoas que têm ciscos nos seus olhos. Deixe Deus quebrar seu coração teimoso.
Tiago 2:13 nos lembra de que “Deus será sem misericórdia no julgamento daqueles
que não mostram misericórdia com os outros”. E os líderes de igreja são geralmente o
culpado Número Um nessa área. Os pais também precisam ser cuidadosos para não ser
sem misericórdia com seus filhos.
Um líder de igreja que cai em adultério não pode destruir uma igreja, porque todo
crente sabe que adultério é pecado, e aquele líder será removido da sua posição
imediatamente. Contudo, se o líder da igreja é legalista, ele é um perigo muito maior –
porque ele está pregando “santidade”. E aqueles que não têm luz sobre legalismo irão
segui-lo e se tornarão legalistas. Como um fariseu cego, ele, assim, conduzirá outros
também ao poço profundo do legalismo em que ele mesmo caiu.
Você realmente percebeu que sua atitude de julgar e acusar os outros é pior do que se
tivesse caído em adultério dez vezes? Como você se arrependeria se tivesse caído em
adultério dez vezes no último mês? Você deve se arrepender muito mais do que isso de
ter o espírito de acusação.
CARACTERÍSTICA 42
Fariseus imaginam que Deus é seu Pai quando, na verdade, Satanás é seu pai.
Jesus disse-lhes: “Se Deus fosse seu Pai, vocês me amariam ... Vocês são do seu pai,
o diabo, e querem fazer os desejos de seu pai” (João 8:42,44).
Jesus disse aos fariseus, no seu rosto, que o pai deles era o diabo. Alguns pregadores
acreditam que nenhum ser humano é um filho do diabo. Contudo, Jesus disse o
contrário; e Ele sabia a verdade sobre isso melhor do que qualquer um de nós. Aqueles
fariseus imaginavam que Deus era seu pai, quando, na verdade, Satanás era seu pai. O
mesmo ocorre com os fariseus de hoje. As crianças manifestam a natureza de seus pais;
e os fariseus são “acusadores dos irmãos”, como seu pai, o diabo. É simplesmente
surpreendente como muitos “crentes” continuam acusando e condenando outros crentes
e ainda não parecem perceber que essas são características de Satanás. Então, ele deve
ser seu pai! Como podem tais pessoas imaginar que Deus é seu pai? Isso é total
cegueira! Os fariseus do primeiro século não acreditaram no que Jesus lhes disse. E os
fariseus de hoje também não acreditam.
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Eu tenho por vezes dito a pessoas que frequentam nossa igreja por muitos anos que
eu não sinto que elas conhecem o Senhor, apesar de terem repetido as palavras “Senhor
Jesus venha morar no meu coração” em algum momento no passado – porque eu não
vejo fruto nas suas vidas que indiquem que conhecem ao Senhor. Muitos líderes de
igreja não são fiéis (como Jesus era) em dizer às pessoas a verdade. Estão mais
interessados na sua própria reputação do que em salvar pessoas do inferno. Assim, o
sangue dessas pessoas não convertidas está nas mãos de tais líderes.
CARACTERÍSTICA 43
Fariseus são mentirosos e assassinos.
Jesus disse: “Vocês são de seu pai, o diabo, e querem fazer os desejos de seu pai.
Ele foi homicida desde o início e não se firmou na verdade, porque nele não há
verdade. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e
pai da mentira” (João 8:44).
Os fariseus tinham um desejo assassino em relação àquela mulher pega em adultério;
mas os fariseus de hoje se tornaram mais civilizados e assassinam as pessoas apenas
com suas línguas.
Você já matou a reputação de alguém por espalhar histórias maliciosas sobre essa
pessoa – mesmo que as histórias fossem verdadeiras? Quando Satanás acusa os crentes
diante de Deus, ele nunca conta nenhuma mentira a Deus. Ele fala a verdade, porque
sabe que não pode dizer mentiras a Deus. Ele diz a Deus a verdade sobre seus pecados,
mas com um espírito de acusação. Da mesma maneira, é possível contar histórias
verdadeiras sobre um crente com o espírito do acusador, a fim de destruir a reputação do
crente. Nenhum de vocês espalharia tais histórias sobre seus próprios filhos. Se sua filha
caísse em adultério, você contaria a todos na sua igreja sobre isso, ou você tentaria o
melhor para encobri-lo? Muitos de seus filhos e filhas fizeram coisas tolas no passado.
Contudo, vocês pais, com amor, encobriram-nas e protegeram suas reputações. Por que
você não faz o mesmo quando se trata de filho ou filha de outro irmão? Devemos nos
livrar de todos os “assassinos” da igreja.
Fariseus são também mentirosos. Tenho observado uma coisa de novo e de novo por
todos esses anos: Sempre que um crente se desvia, ele começa a contar mentiras
imediatamente. É quase como se Satanás assumisse seu coração e língua imediatamente.
Eles irão adoçar suas mentiras e fingir como se estivessem sendo honestos. Eles farão
rodeios e falarão sobre tudo, exceto a verdade. Eles não te olharão diretamente no rosto
quando falam. O diabo é o pai da mentira. Contudo, ele precisa de uma mãe para por
meio desta produzir essas mentiras. E é apenas quando você dá seu coração ao diabo
que ele é capaz de produzir uma mentira por meio de você. Pedro perguntou a Ananias:
“Por que Satanás encheu seu coração para dizer uma mentira” (Atos 5:3). Um
pregador que conta mentira entregou sua língua a Satanás naquele momento. Ele não
pode esperar que Deus use sua língua e o unja para pregar, até que confesse seu pecado
e se arrependa e abandone esse hábito.
Devemos odiar mentir tanto quanto odiamos assassinar.

CARACTERÍSTICA 44
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Fariseus perseguem aqueles que não os escutam.
“Os fariseus disseram a ele (o homem cego que fora curado): „Você nasceu todo em
pecado e está nos ensinando?‟ Então eles o expulsaram (da sinagoga)” (João 9:34).
Os fariseus não puderam curar aquele pobre homem que nascera cego. Contudo,
quando Jesus o curou, eles ficaram chateados e o chamaram de pecador e o expulsaram
da sinagoga.
Líderes de igreja fariseus ameaçam colocar as pessoas para fora da igreja se elas não
obedeceram às ordens dos líderes. Anciãos fariseus amam ter autoridade sobre outros e
controlá-los. Jesus disse que, se um irmão pecar, devemos ir e falar com ele e tentar
ganhá-lo (Mateus 18:15). Excomunhão deve ser a última opção. Nosso objetivo deve
sempre ser tentar ganhar o irmão que pecou.
Os crentes podem cair em pecado e fazer coisas erradas. Quando isso acontece, seu
líder de igreja tem uma opção: falar com ele como Jesus faria, ou como um fariseu faria.
Jesus buscaria tentar ganhar o irmão. Entretanto, o diabo vai querer destruí-lo. Fariseus
estão em conluio com o diabo e irão atormentar e perseguir aqueles que não os ouvem
ou que não se submetem à sua autoridade.
CARACTERÍSTICA 45
Fariseus são invejosos daqueles que podem fazer milagres que eles (fariseus) não
conseguem fazer.
“Os fariseus disseram: „O que estamos fazendo? Porque este homem está operando
muitos milagres‟. Daquele dia em diante, eles planejaram juntos como matá-Lo” (João
11:47,53).
Aqui, em João 11, Jesus havia acabado de ressuscitar Lázaro dentre os mortos. Os
fariseus deveriam ter ficado animados com isso. Entretanto, eles não ficaram – porque o
Homem que fez o milagre não pertencia ao seu grupo!! Jesus pertencia a outra
denominação!! Os fariseus ficaram verdes de inveja por causa disso. Inveja é uma coisa
tão óbvia, que até mesmo uma pessoa mundana como Pilatos pôde reconhecer isso nos
fariseus (Mateus 27:18). Cuidado com a inveja!
Fariseus são invejosos daqueles que fazem milagres. Eu não estou falando sobre os
falsos “milagres” feitos por evangelistas de televisão hoje que engana muitos crentes.
Todos nós temos visto muito disso. Estou falando de milagres reais que estão
acontecendo ainda hoje. Contudo, você não os vê na televisão nem nas chamadas
“cruzadas da cura”. Os verdadeiros milagres que acontecem hoje (exatamente como nos
Atos dos Apóstolos) estão em lugares onde o evangelho está sendo pregado pela
primeira vez – por exemplo, em alguns lugares no Norte da Índia. Muitos não percebem
o fato de que, nos Atos dos Apóstolos, os milagres que Deus operou foram em lugares
onde o evangelho estava indo pela primeira vez. As pessoas por meio das quais Deus
está operando tais milagres hoje são comuns, crentes desconhecidos; e, assim como
Jesus, eles não fazem propaganda dos milagres que têm visto.
Deus é um Deus de milagres e, se você não pode confiar Nele para fazer um milagre
para você, então você é um fariseu. Quando você estiver doente, deve orar a Deus pela
cura, e não apenas aceitar a doença. Temos alguns privilégios como filhos de Deus que
outros não têm. Podemos “experimentar os poderes dos séculos vindouros” (Hebreus
6:5). E, se não for da vontade de Deus curar você (por qualquer razão), então você pode
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pedir a Ele para lhe dar “alguma coisa melhor do que a cura”, como Ele deu a Paulo (II
Coríntios 12:7-10). Se você é ancião em uma igreja e alguma pessoa doente vem a você
para oração, você deve orar (com o tanto de fé que você tem) para que Deus a cure e a
faça chegar mais perto Dele por meio disso. E quando Deus responder sua oração, tenha
o cuidado de dar glória a Ele e não se vangloriar sobre isso – ou então você terminará
como um grande fariseu.
CARACTERÍSTICA 46
Fariseus julgam pessoas piedosas por não fazer alguma coisa que eles fazem.
“Os fariseus disseram: „Este homem não é de Deus, porque Ele não guarda o
sábado‟” (João 9:16).
Fariseus avaliam as pessoas não por sua piedade, mas pelo fato de elas observarem
alguns rituais religiosos ou não. Eles estavam certos de que Jesus não poderia ser de
Deus, porque Ele não guardava o sábado da forma que eles guardavam. Nós também
podemos ter nossas próprias ideias de como algo deve ser feito em uma igreja; e, se
alguém não faz daquela forma, podemos desprezá-lo como descrente. Preconceito é um
mal poderoso que pode destruir a comunhão.
O Exército da Salvação (fundado por William Booth no século 19 na Inglaterra) não
tem “o partir do pão” em seus cultos. Uma razão que eles deram para isso foi que
muitos de seus convertidos eram bêbados e ficavam tentados a voltar ao alcoolismo,
quando eles sentiam o cheiro do vinho na comunhão. Eles não praticam o batismo nas
águas também, porque muitos dos que foram batizados não eram realmente convertidos.
Contudo, William Booth foi um dos homens mais santos/piedosos do seu tempo; e ele e
sua esposa trouxeram milhares para Cristo das escórias da sociedade, em todo o mundo.
O que você pensaria de tal homem? Fariseus o teriam rejeitado prontamente. Entretanto,
se eu estivesse morando na Inglaterra 150 anos atrás, eu teria me juntado a ele no
trabalho que ele estava fazendo, trazendo bêbados, e prostitutas, e ladrões para Cristo –
um trabalho que ninguém mais estava fazendo. Eu não concordo com suas doutrinas
nesses dois assuntos, mas eu não avaliaria a piedade de um homem pelo fato de ele
concordar comigo sobre o batismo e a Mesa do Senhor.
Temos de ser cuidadosos em não falar palavras vazias de crítica contra homens
santos como William Booth. É verdade que Paulo criticou Pedro por uma posição
condescendente (transigente) que Pedro tomou (Gálatas 2:11). Contudo, Pedro tinha
reconhecido a graça que Deus tinha dado a Paulo (Gálatas 2:9). Então, quando um
homem como Paulo critica Pedro, isso é aceitável.
Todavia, quem são os que estão criticando os homens piedosos hoje?
Invariavelmente, aqueles que não têm feito nada para o Senhor e aqueles de quem Deus
não deu testemunho de nenhum modo. Tais crentes tolos se atrevem a criticar homens
de Deus, que Deus tem usado mil vezes mais do que eles. Isso é farisaísmo.
CARACTERÍSTICA 47
Fariseus testam Deus pedindo a Ele sinais.
“Os fariseus disseram a Jesus: “Mestre, queremos ver um sinal de Você” (Mateus
12:38).
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Fariseus sempre querem algum sinal ou milagre para ter certeza da verdade. Eles não
podem viver pela fé simples. E é por isso que charlatões religiosos são capazes de
enganar tais fariseus com seus falsos sinais e prodígios hoje. Nunca pense que pedir a
Deus um sinal ou milagre é uma marca de espiritualidade. É a marca de um fariseu.
Encontramos essa afirmação repetida em Mateus 16:1 também.
CARACTERÍSTICA 48
Fariseus não têm nenhuma preocupação com os pecadores perdidos.
“Os fariseus disseram: „Esta multidão, que não conhece a Lei, é maldita‟” (João
7:49).
Os fariseus de hoje podem ter a mesma atitude em relação àqueles que estão indo
para o inferno e dizer: “Oh, essas pessoas que não aceitam Cristo como seu Salvador
estão indo para o inferno”. Isso é verdade. Contudo, tal comentário também expõe o
falante como um fariseu que não se preocupa com o perdido. Se você não tem nenhuma
preocupação com aqueles que estão indo para o inferno, isso prova claramente que você
é um fariseu.
Quando testemunhamos aos outros, nossa preocupação deve ser que eles sejam
salvos e não que seu sangue não mais esteja em nossas mãos. Tenho visto cristãos
distribuírem panfletos indiscriminadamente para pessoas e colarem panfletos nas caixas
de correspondência e nos carros das pessoas e, então, ficarem satisfeitos de que fizeram
sua parte. “Deus não enviou Seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que
o mundo seja salvo” (João 3:17). Entretanto, muito da distribuição de panfletos feita
hoje por muitos crentes apenas resulta em condenação dos não crentes. É feita com o
motivo egoísta de aliviar a consciência dos crentes e não com amor e com um peso de
trazer aquelas pessoas perdidas para os pés do Salvador. Muitos desses distribuidores de
panfletos imaginam que têm uma preocupação com o perdido. Contudo, eles não têm.
São fariseus.
CARACTERÍSTICA 49
Fariseus valorizam suas tradições mais do que a Palavra de Deus.
“Jesus disse aos fariseus: „Vocês são especialistas em pôr de lado o mandamento de
Deus, a fim de manter sua tradição‟” (Marcos 7:9).
Todas as igrejas têm tradições de um algum tipo ou de outro. Se essas tradições se
tornaram mais importantes para você do que a Palavra de Deus, então você é um
fariseu. Jesus disse aos fariseus que, por exaltar suas tradições acima da Palavra de
Deus, eles progressivamente (1) “negligenciaram a Palavra de Deus”, (2) “colocaramna de lado” e, finalmente, (3) “invalidaram-na completamente” (Marcos 7:8-13).
Todos nós precisamos nos perguntar se qualquer um de nós é culpado do mesmo
pecado. São suas tradições mais importantes para você do que amar a Deus com todo o
seu coração e amar seus companheiros crentes (em cada denominação) exatamente
como Jesus te amou? Você rejeita um filho de Deus apenas porque ele não guarda as
tradições de sua igreja? Se é assim, então você é um fariseu.
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CARACTERÍSTICA 50
Fariseus justificam-se.
“Jesus disse aos fariseus: Vocês são aqueles que justificam a si mesmos aos olhos dos
homens, mas Deus conhece seus corações; pois o que é muito estimado entre os homens
é detestável aos olhos de Deus” (Lucas 16:15).

Um fariseu se justifica em qualquer situação. Ele não pode humildemente reconhecer
seu erro e assumir a culpa por seus pecados e seus erros.
Adão não assumiu a culpa por seu pecado. Quando Deus lhe perguntou “Você comeu da
árvore?”, havia apenas uma resposta correta: “Sim, Senhor”. Mas ele não disse isso. Ele
primeiro culpou sua esposa por lhe dar o fruto e então culpou a Deus por lhe dar tal
esposa!! (Gênesis 3:12). Isso é o que significa se justificar. Como resultado, Adão foi
expulso do paraíso.
O ladrão na cruz que foi salvo foi totalmente diferente. Ele disse: “Eu mereço a minha
punição” (Lucas 23:41). Ele não culpou seus pais por terem-no criado de forma errada,
ou seus amigos por terem-no feito desviar, ou o juiz por ser preconceituoso ou parcial
ou muito duro. Ele simplesmente disse: “Eu sou totalmente merecedor desta punição”.
Como resultado, ele foi com Jesus para o paraíso naquele mesmo dia – pois o paraíso é
feito para aqueles que assumem a culpa por seus próprios pecados e não culpam
ninguém.
Se você é um que acusa sua esposa ou Deus ou qualquer outra pessoa, a fim de se
justificar, você é um fariseu e você está no seu caminho para o inferno.
As palavras finais de Jesus para os fariseus são temíveis: “Vocês serpentes, raça de
víboras, como escaparão da condenação do inferno?” (Mateus 23:33).
“Como temos um reino que não pode ser destruído, vamos agradar a Deus, servindo a
Ele com corações gratos e com santo temor e reverência. Porque Deus é um fogo
consumidor. Assim, continuem a amar uns aos outros com verdadeiro amor fraternal”
(Hebreus 12:28 a 13:1).

Farisaísmo é como pus em um furúnculo infectado na sua pele. Ao espremer o pus a
cada dia, você encontrará mais e mais pus até que esteja completamente limpo. Assim,
devemos espremer todo o farisaísmo de dentro de nós, até que não reste mais nada.
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Que possamos reconhecer honestamente: “Senhor, eu sou o culpado. Não é meu
marido, nem minha esposa, nem meu irmão, nem minha irmã, nem ninguém, que é um
fariseu. Sou eu. Por favor, tenha misericórdia de mim e me liberte completamente do
meu farisaísmo. Dá-me graça para ser um homem de Deus e um discípulo Seu. E me
ajude a ser misericordioso com os outros em todos os momentos, como Você tem sido
misericordioso comigo”.
Que o Senhor nos ajude a andar este caminho todos os dias da nossa vida, a fim de que
possamos ter uma abundante entrada no Seu reino um dia.
Amém e amém.
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