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INTRODUÇÃO 
  
Entender mal um conceito leva-nos a pensar equivocadamente, assim sendo, 
é crer errado e atuar de forma errada. Em nossa terminologia religiosa existem 
muitos conceitos que já ocupam um lugar em nosso pensamento ainda que, 
em ocasiões, eles se desviem da verdade revelada. Com frequência repetimos 
expressões que pertencem ao jargão religioso e que se parássemos para 
pensar na profundidade de seu significado, nos surpreenderíamos.  
  
Nesta nova série, queremos abordar alguns desses tópicos que nos parecem 
relevantes e que formaram escola e estabeleceram doutrinas pouco rigorosas. 
 
Em alguns casos, uma verdade se derivou de algo completamente diferente 
daquilo que poderíamos encontrar nas escrituras. Porém através de frases 
feitas ou slogans repetitivos ela se instalou em nosso meio, como base 
essencial de nossa fé. 
 
Em outras vezes, quando ouvimos um termo, cada um de nós o entende de 
forma muito diferente, o que nos conduz a confusões conceituais que levam a 
um diálogo de surdos. 
  
Muitos desses conceitos errôneos se convertem em fortalezas mentais que 
impedem o descobrimento da verdade que nos liberta. Acumulamos idéias 
preconcebidas que se instalam em nosso sistema mental e que repetimos 
mecanicamente. De forma que quando ouvimos algo que não se encaixa com 
esses moldes internos, nós repelimos a mensagem considerando-a errônea e 
acusamos o interlocutor de falso. Assim, chegamos a discussões teológicas 
carregadas de arrogância e que conduzem a divisões no Corpo de Cristo. 
 
Um pensamento errôneo defendido como verdadeiro nos coloca atrás de uma 
mentira posta na categoria de imutável. Quando a mentira se instalou como 
verdade inegociável, entramos em uma prisão mental que acabará nos 
prendendo nas trevas.   
  
O apóstolo Paulo nos disse: “Examinai tudo. Retende o bem”. De forma a nos 
instar a sermos abertos, despertos, não temermos o exame do que ouvimos, (e 
do que falamos ou pregamos), separar o trigo da palha e passar os 
ensinamentos pelos filtros necessários sem preconceito, mas também sem 
atravessar os parâmetros da verdade revelada nas Escrituras e do testemunho 
do Espírito de Deus.   
  
Entramos nessa nova série com a disposição de aceitar o desafio.   
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