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Bíblia ou consciência?
De Ted Stewart, “The Star” 12/1962

Um ditado popular hoje diz que o 
homem agrada a Deus quando se
gue  apenas  as  diretrizes  da  sua 
consciência. Assim, muita gente se 
apóia na consciência ou nos senti
mentos para justificar suas crenças 
religiosas.

Certamente,  Deus  incentiva  a 
toda  pessoa  que  busque  uma  boa 
consciência, 1Ts 1.5, 19, mas ele não 
ensina  que  a  boa  consciência  seja 
um guia religioso seguro. A consci
ência  é  a  faculdade  mental  pela 
qual  o  homem  julga  suas  ações 
como sendo boas ou más. Porém, o 
julgamento da consciência é basea
do,  necessariamente,  no  conheci-
mento.  O  conhecimento  humano 
pode ser falho. O que parece corre
to, conforme a consciência, pode na 
verdade ser errado e levar à morte, 
Pr 14.12, 16.25.

Por exemplo,  Paulo sempre agia 
com uma boa consciência,  At  23.1. 
Mas antes  da  sua  conversão,  esta 
sua boa consciência o levou a perse
guir  cristãos,  At  26.9.  Ele  estava 
certo conforme a consciência,  mas 
errado aos olhos de Deus: precisava 
do  perdão,  1Tm  1.12-17.  Para  ser 
aceito  por  Deus,  sua  consciência 
faltava um conhecimento suficiente 
da verdade, Jo 8.32. Da mesma for
ma,  hoje,  uma  consciência  não 
guiada pela vontade de Deus leva a 
pessoa a “acreditar numa mentira”, 
2Ts 2.11, a a servir a Deus no erro, 
Rm 10.2-3.

Seguindo  a  consciência  como  a 
autoridade final, o homem usurpa a 
autoridade  de  Cristo  e  se  exalta 
como seu próprio guia religioso. As
sim,  ele  contraria  os  avisos 
proféticos  que  o  homem  não  deve 

confiar no próprio coração, Pr 28.26, 
e  nem tentar  dirigir  seus  próprios 
passos, Je 10.23.

Portanto, a consciência não deve 
ser guia para estabelecer a verda
de, mas esta deve se estabelecer na 
verdade pelo único guia verdadeiro: 
a vontade de Cristo, como registra
da na Bíblia, 2Tm 3.16-17.   V 

Leituras da semana
Na semana de 28/jan a 3/fev, leia

mos  Êxodo  15-24,  Mateus  21-25, 
Salmos 13-15 e Provérbios 6.1—7.27.

O novo plano de leitura para 2013 
se encontra disponível em formato 
PDF  no  site  alcanceweb.com.  O 
novo plano inclui toda a Bíblia.

Orações por todos
• Pelos que estão estudando a Bí

blia  para  seguir  a  Cristo,  ou 
aproximando-se do Reino.

• Pelo  crescimento  das  congrega
ções em espírito, em número, no 
amor e nas boas obras.

• Pela saúde de D. Carmita, Élida, 
sr. Benedito, sr. Odílio, Rose, Pau
la e Daniel, D. Claudete.

• Por Graça (SJCampos),  na casa 
de  familiares  em  Barra  Mansa 
RJ, após cirurgia no cérebro.

• Pela fidelidade dos irmãos ao en
sino de Cristo.

• Pela  chegada  de  Ron  Jackson, 
que deve estar conosco nos dias 3 
e 24 de fevereiro.

“Preste atenção no homem íntegro 
e no justo e verá que a coisa é bem 
diferente! Quem obedece ao Senhor 
e vive em paz terá um fim 
abençoado”. —Salmo 36.37 NBV

Oração para janeiro
Peçamos a Deus pelos novos es

forços de abrir trabalhos, como o de 
Rolfe e Valéria em São Luís do Ma
ranhão.

Que  nossa  petição  missionária 
seja para que atuemos mais no seu 
reino para trazer as Boas Novas de 
paz a todos.

Grupos Leitura Bíblica
Vários grupos se reúnem durante 

a semana, nas terças, quartas, e sá
bados.  Para  informações,  veja  na 
Internet neste espaço: is.gd/grupos

Taubaté divulga o 
World English Institute

Pelo Evangelismo 13-13-13, os ir
mãos  taubateanos  divulgam  um 
programa de evangelização online  
pelo estudo do inglês.

Estudar  online,  com  áudio,  com 
professor  pessoal,  curso  básico  ou 
avançado, o último em preparo para 
o TOEFL, se quiser, e ainda grátis!? 
Tá louco, mas é verdade.

Conhecemos  o  pessoal  que  faz 
este trabalho, é coisa séria. Familia
res  nossos  nos  EUA  começam  a 
trabalhar com o grupo.

O  link  para  o  site  dos  irmãos  é 
esse: worldenglishinstitute.org/.

Usa-se  o  texto da  Easy-to-Read 
Version do Novo Testamento.  Esta 
versão foi trazida para o português, 
a Versão fácil de ler.

Investigue e divulgue entre seus 
amigos!

Novos amigos

Passaram pelo aeroporto de Gua
rulhos  no  24/01  o  casal  Andrew  e 
Kathyrn  Philips,  com  seu  filho 
Luke, a caminho de Belém, para vi
sitar  seus  amigos,  o  casal  missio-
nário Nick e Amy Fowler.

Randal  e  Vicki  almoçaram  com 
eles dentro do aeroporto, conhecen
do-os  pela  primeira  vez,  e 
ajudaram-nos a seguir viagem.

Andrew é pregador do evangelho 
na  cidade  de  Columbia,  no  estado 
americano de Tennessee.

~~~~

Meus próximos
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