
Igrejas em Células e Pastores Ambiciosos – Uma Mistura Perigosa 
 
Ultimamente tenho recebido inúmeros e-mails com reclamações e questionamentos 

a respeito da estratégia denominada “igreja em células”. Já me manifestei anteriormente 
sobre o assunto, mas sinto a necessidade tornar a fazê-lo. Para que não haja um 
entendimento errado a respeito de minha posição deixo claro que: 

 
1. Apesar de muito decepcionado com o que se tornou nossa estrutura denominacional, 

sou Batista e zeloso na doutrina dos apóstolos e convicto de nossos princípios os 
quais foram defendidos por nossos heróis e mártires. Irmãos nossos morreram por 
defender nossos princípios de liberdade, democracia e autonomia. Alguns chamam 
isso de radicalismo, mas creio que esses não conhecem nossa história, nem mesmo 
sabem porque são batistas. Devemos saber o porquê de sermos batistas e o porquê 
de não pertencermos a um outro grupo qualquer. 

2. Meu zelo doutrinário não se mistura com preferência litúrgica, estilo de culto, etc. 
Doutrina não pode ser mudada. Liturgia, estilo de culto, tipo de música, etc., 
caminham com a cultura do povo e nunca mais será como foi na igreja primitiva.  

3. Não acredito que as pessoas devam atacar as igrejas em células 
indiscriminadamente. Acredito na estratégia da igreja em células. Atualmente faço 
parte de uma igreja que escolheu democraticamente caminhar para uma estrutura 
deste tipo e até o momento vai muito bem1. O processo de transição vem sendo 
conduzido com sabedoria e coerência por nosso pastor.  

4. Não penso que o sistema de “Igrejas em Célula” seja o sistema ideal nem tampouco 
o melhor. É simplesmente uma das várias alternativas possíveis para igrejas em 
contextos especiais, no caso, centros urbanos onde a comunhão é deficitária. 

 
Minha palavra é para (1) o esclarecimento dos irmãos que não sabem o que pensar 

sobre o assunto, (2) para o conforto e o esclarecimento daqueles irmãos que estão sofrendo 
perseguição por gostarem mais de suas igrejas com uma estrutura “tradicional” e não se 
adaptarem a uma nova estrutura de células, (3) para mostrar o “outro lado da moeda” para 
os pastores que acham que os fins podem justificar os meios, e (4) para que os pastores que 
estão se engajando neste processo de transição possam estar alerta para alguns problemas 
comuns deste processo.  

Primeiramente, vamos definir três casos distintos: (1) há igrejas que começam do 
“zero” e se estabelecem através da aplicação desta estratégia de igreja em células; (2) há 
igrejas que unanimemente decidem mudar sua estrutura “tradicional” para uma estrutura de 
células e iniciam um processo de transição coerente usando sabedoria e flexibilidade; e (3) 
há igrejas que são arrancadas de sua estrutura “tradicional” e levadas para um sistema de 
células por meio de manipulação, injustiças e desonestidade. Vou me deter no terceiro caso 
apenas. 

1. Fico assustado quando vejo pastores de igrejas nossas (como alguns que estão 
tentando transformar suas igrejas em igreja em células) seguindo exatamente os 

                                                 
1 Infelizmente, já não estamos mais nesta igreja. Passei quase dois anos fora do país a trabalho 
com a família. Ao voltamos, encontramos práticas diferentes daquelas que acreditamos ser de uma 
igreja Batista. Sem criar problemas, sem criar inimizades, sem promover insurreições, sem minar a 
liderança do pastor, seguimos naturalmente para uma outra igreja.  



mesmos critérios e o mesmo modelo adotado pelas igrejas carismáticas como se 
fosse uma cartilha a ser rigorosamente seguida. Tenho visto séries de sermões com 
o mesmo enfoque e com as mesmas ilustrações. Isto não é bom. Tal comportamento 
geralmente leva a um padrão de ausência de flexibilidade, demonstra falta de 
capacidade de criar, e o que é pior, falta de questionamento por parte dos que 
repassam tudo como está para seus rebanhos. Vejo muita retórica e pouca análise 
teológica séria; muito material (cópias e xerox) sendo distribuído e pouca referência 
(de onde vem tal material? quem foi o autor?). Ouço muitos jargões de motivação e 
pouca “bereianidade” (Atos 17.11). Sinto muito entusiasmo e sinto pouco amor 
cristão verdadeiro. Ouço muitos planos “tremendos” e pouca busca real da vontade 
de Deus e da vontade da igreja (inclusive através da consulta democrática aos 
membros da igreja – Mateus 16.19). Ouço defesas elaboradíssimas sobre “o sistema 
ideal de igreja” mas vejo pouca coerência histórica, acadêmica, e principalmente 
doutrinária.  

2. “Teremos uma igreja verdadeira... uma igreja muito grande!”. Uma igreja com mais 
de mil membros não é, e não deve ser, o objetivo de um pastor. Uma igreja grande 
PODE ser um dos resultados de um trabalho feito com HUMILDADE diante de 
Deus, mas NEM SEMPRE vai acontecer assim. Se assim fosse, uma igreja em uma 
pequena cidade com uma população de apenas 500 pessoas estaria sempre abaixo 
do padrão ideal de igreja. Um missionário entre pequenas tribos estaria sempre 
frustrado por saber que nunca teria uma “igreja de verdade”. Quantidade pode 
indicar inchaço e não crescimento. O trabalho do Espírito não pode ser quantificado 
por métodos humanos.  

3. “Nossa igreja terá a simpatia de comunidade...”. Uma igreja pode e deve buscar 
causar um impacto social positivo em sua comunidade. Isto tem acontecido e é 
maravilhoso. Todos, desde as autoridades até os mais humildes, podem ter 
excelentes coisas para falar a respeito da igreja. No entanto, deve-se lembrar que 
pode acontecer justamente o contrário. É bem possível que a igreja INCOMODE a 
comunidade e comece a ser PERSEGUIDA. Uma das referências muito utilizada 
por tais pastores é a de Atos 2.47 ("...e caindo na graça de todo o povo..."). Os que 
massificam esta parte precisam também expor o outro lado: Atos 4.2-3 
("...perturbaram-se muito de que ensinassem o povo, e anunciassem em Jesus a 
ressurreição...lançaram mão deles, e os encerraram na prisão..."). Tal atitude 
começa a se transformar em um padrão entre alguns líderes. A visão positivista que 
se passa para os crentes pode deixá-los confusos caso ocorra o contrário. Deixar de 
preparar as ovelhas para outras situações é o mesmo que pregar a doutrina da 
prosperidade. Jesus foi perseguido, preso e morto. Os apóstolos foram mortos ou 
deixados em lugares para morrer. A igreja sofreu e foi martirizada. Isto tudo pode 
acontecer, assim como a igreja também pode cair na graça do povo. Isto não é uma 
visão pessimista, e sim é a realista. Deve-se ensinar a verdade, e a verdade inclui os 
dois cenários.  

4. “Chega de um sistema errado e tradicional!”. Achar que, só o sistema de células é o 
correto e que tudo que foi feito no passado foi errado, é dizer: “o Espírito Santo só 
aprendeu a fazer o seu trabalho agora, através da minha pessoa... antes ele estava 
equivocado...”. Deus utiliza pessoas e situações especiais para tempos especiais. 
Deus é o Senhor da história. Deus não muda.  



5. “O pastor fulano exercia um ministério equivocado e sem frutos reais. Nunca vi 
alguém batizado e integrado à igreja através de seu ministério!”. Esta frase parece 
um absurdo, mas é exatamente o que alguns pastores estão dizendo de seus púlpitos. 
A filosofia usada é a seguinte: “denigro o ministério do outro para que o meu pareça 
melhor”. Tentar destruir o que foi feito no passado é errado, desonesto e 
covarde. Alguns pastores dedicam minutos preciosos de seus sermões e estudos para 
falar que determinados pastores, a maioria já falecida, não sabiam como fazer seu 
trabalho de pastoreio ou evangelismo. Em seguida, começam a levantar problemas e 
a avaliar numericamente seus resultados sem saber de suas lutas, perseguições e do 
contexto daqueles tempos passados. As vítimas da covardia de tais pastores já nem 
podem se defender. Os pastores que se engajam nesta metodologia perversa estão 
entristecendo profundamente ex-ovelhas e familiares (todos frutos do trabalho 
daquelas pessoas difamadas). Tenho certeza que isto também entristece muito 
o Espírito Santo.  

6. “Se alguém não se adaptar a meu sistema... que saia...” ou “...já sei que muitas 
pessoas vão sair... é melhor que saiam logo para eu poder trabalhar melhor!”. Não 
acredito na sinceridade de um pastor que pensa poder realizar um ministério 
“tremendo” com muita “celebração” em detrimento de crentes sinceros e piedosos. 
Trabalhar em prol da saída de tais pessoas do convívio e da comunhão da igreja, 
provocando o entristecimento profundo de tais irmãos, apagando suas alegrias do 
convívio com igreja, fazendo manobras para desmoralizá-los perante a 
igreja, promovendo situações constrangedoras, fomentando facções, denegrindo 
suas imagens, transformando a igreja em um lugar desagradável para eles, etc., 
não é a atitude de um homem separado para PASTOREAR ovelhas. O pastor deixa 
de levar as ovelhas a pastos verdejantes e começa a dar ração amarga. Criar 
dissensão (semear contenda entre os irmãos) é abominável perante Deus (Provérbios 
6.16-19). Tais homens foram chamados para pastorear ou para matar ovelhas? Digo 
isto pois estou assistindo exatamente isto acontecer em duas grandes igrejas nossas. 
As pessoas afetadas não são crentes mornos ou inativos, mas são pessoas que 
tiveram uma experiência de transformação profunda e sempre foram crentes 
FRUTUOSOS. 

7. “É melhor que vocês saiam...”. Dei o nome deste comportamento de “Síndrome de 
Caim”. Criar uma estrutura de células destruindo vidas e outros ministérios 
frutuosos que não se enquadram na estratégia do pastor, é pelo menos falta de 
sabedoria. É triste dizer que estes pastores estão no processo de aprender uma lição 
com o seguinte título: "o que não fazer e como não fazer". Só que este processo de 
aprendizado levará anos de suas vidas e colocará sobre seus ombros o peso da 
injustiça contra seus próprios irmãos. Deus continua o mesmo Deus que cobrou de 
Caim o sangue de seu irmão Abel. Há pastores por aí assassinando a vida cristã de 
irmãos frutuosos. Tais crentes acabam apagados e com suas famílias afetadas para 
sempre... é o sangue inocente clamando a Deus desde a terra (Gen. 4.11) e é o 
pastor que está tão certo de si mesmo e de que está oferecendo uma oferta de 
sacrifício a Deus (oferecendo seu serviço a Deus), mas suas mãos estão cheias de 
sangue inocente... 

8. “...Este tipo de ministério não está nos meus planos... estamos indo em direção a 
outro propósito!” ou “...esse ministério não se encaixa em ‘nossos’ propósitos” ou 
“... escola bíblica dominical é invenção de americano, ela não tem lugar na ‘igreja 



moderna com propósito’” ou ainda, “sociedade feminina era para uma estrutura 
tradicional... isto não funciona mais”, e ainda mais “projetos de evangelismo são 
ineficientes... o evangelismo vai ser feito naturalmente nas células... o evangelismo 
deve ser feito somente com pessoas de seu convívio pessoal diário”. Seguir uma 
receita ao “pé-da-letra” só porque deu certo para outro é também falta de sabedoria. 
Um indivíduo escreve um livro (exemplo: Uma Igreja com Propósito) e todo mundo 
começa a seguir a “receita” sem considerar que as variáveis (os parâmetros 
culturais, sociais, etc.) são diferentes. Esses pastores acham que tudo que foi lido 
vai ser feito exatamente como no livro. A intenção do autor não era nem a de fazer 
uma cartilha, ou transformar sua experiência em método, ou muito menos 
arrebanhar “discípulos que não enxergam”. Outra situação: alguém cria um sistema 
que aparentemente funciona bem em seu contexto (exemplo: G-12), e alguns 
pastores acham que vão seguir todos os seus passos assim como se acompanha uma 
receita de bolo. Existem pastores apressados em acabar com EBD, sociedade 
feminina, grupos de evangelismo pessoal, etc. Tenho pena dessas pessoas. Elas não 
conhecem nem suas raízes históricas, por isso é fácil destruir aquilo de que não é 
parte. Se há um grupo entre nós batistas que fez e tem feito uma grande obra, é o da 
União Feminina Missionária (Mulheres Cristãs em Ação). Às vezes chego a pensar 
que Deus ainda preserva nossa CBB (ainda que cheia de erros, intrigas, política, 
escândalos, etc.) por amor dessas irmãs e de sua dedicação e sinceridade. Aproveito 
até para advertir tais pastores que atacar este ministério pode ser um risco muito 
grande para eles. A EBD bem feita e com bom material é uma bênção. 
Nunca freqüentei um seminário de teologia, mas me sinto à vontade em discutir 
temas bíblicos diversos. Vivo no meio de ateus em ambientes acadêmicos, mas 
estou sempre pronto a responder sobre as razões da minha fé... aprendi isto em casa 
e na EBD. Fui aluno chato, que perguntava e levava os professores a buscar um 
melhor preparo. Nossa igreja tem um ministério com pessoas separadas, 
divorciadas, viúvas e solteiras (Grupo Âncora) que começou com uma irmãzinha. O 
ministério é uma bênção e não faz parte do contexto das células... o que fazer então? 
Acabar com o ministério? Seria uma lástima. Temos também um salão de artes que 
atrai a vizinhança. Isto não tem nada haver com as células. O que fazer? Acabar 
com o salão de artes? Também não. Se existir um grupo que gosta de sair e fazer 
evangelismo pessoal na rua, esse grupo tem seu valor e não deve ser destruído só 
porque um determinado autor não incluiu tal estratégia em sua apostila de “igreja 
em células”. Cada igreja é um contexto diferente. Se o obreiro não consegue ver 
isso, ele vai cometer injustiças. 

9. “...O evangelho só se espalhou com sucesso porque a igreja primitiva funcionava 
com o sistema de células” Usar o manual do G-12, por exemplo, para dizer que os 
cristãos só cresceram por que se reuniam nos lares é um erro clássico. É o que 
chamo de erro acadêmico, pois faltou ESTUDO. Para alguém falar esta barbaridade, 
a pessoa tem que se valer de informação incompleta ou distorcida. É o que fazem os 
testemunhas de Jeová, os mórmons, os cientistas que pregam a inexistência de um 
Deus e o evolucionismo... é simplesmente errado. A apostila do G-12 está repleta de 
incorreções históricas e principalmente de erros doutrinários (não vou nem entrar na 
questão ética). Os cristãos primitivos começaram a se reunir nas sinagogas (Atos 
2.46) mas começaram a ser perseguidos e foram se reunir nas casas. 
Com intensificação da perseguição eles começaram a se reunir nas 



catacumbas. Porque ninguém fala desta metodologia: “Igreja em Cemitérios”? 
Talvez não seja bom nem dar esta idéia. Daqui a pouco elas aparecem por aí. 

10. “Temos que ser tolerantes em algumas questões doutrinárias...” ou “unidade na 
adversidade” ou ainda “aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa”: 
Abrir mão do doutrinamento e dos ensinos dos apóstolos para manter pessoas de 
todos os tipos na igreja está longe de ser um modelo ideal. Uma construção sem 
alicerce está fadada ao desastre. Não existe discipulado sem doutrinamento. O bom 
doutrinamento preserva o crente. O crente fica firme e enraizado, pronto para 
resistir aos ventos doutrinários. Nem nossos líderes denominacionais parecem 
entender isso. Não pode haver comunhão sem que haja o mesmo espírito e o mesmo 
pensamento. Como poderemos nos unir a igrejas renovadas se aqueles irmãos 
entendem que se não manifestamos algum efeito especial cinematográfico não 
possuímos o Espírito Santo?  

11. “Temos que nos fazer de tudo para ganhar alguns...”. O contexto de I Coríntios 9 
está longe do convite ao estimulo à conformidade com o mundo. Para tornar a igreja 
mais atrativa (com a desculpa de "fazer-se fraco para os fracos...") igrejas vêm 
adotando festividades pagãs, práticas mundanas e fazendo vistas grossas ao pecado 
do crente. I Cor.9.20 – “Procedi, para com os Judeus, como Judeu, a fim de ganhar 
os Judeus...”. No entanto, quando Paulo precisava combater o erro dos judeus ele 
não poupava esforços (Gálatas 5.2). I Cor.. 9.22 – “Fiz-me fraco para com os 
fracos...”. No entanto não poupou os fracos e carnais crentes de Corinto de suas 
repreensões cheias de autoridade e fundamentadas com os ensinamentos de Cristo. 
Certamente se o Apóstolo Paulo estivesse vivo hoje, ele não poderia pregar em 
muitas de nossas igrejas... ele seria “muito radical” na visão de muitos. Da mesma 
forma, ele não conseguiria um cargo de liderança em nossa denominação, afinal de 
contas, nossos “lemas denominacionais” seriam duramente combatidos por ele. 
“Fazer-se como” não quer dizer aceitar e trazer coisas erradas para o meio dos 
crentes. Você não vai drogar-se para ganhar alguns viciados. Da mesma forma, você 
não vai prostituir-se para ganhar prostitutas. Você não vai trazer uma escola de 
Samba na época do carnaval para pregar para foliões. Se o mundo se sente “em 
casa” quando vai a igreja, ou a uma reunião na célula, ou mesmo quando está na 
presença de um crente... há algo errado. O perdido deve perceber a luz de Jesus 
refletida no crente... a luz incomoda as trevas pois revela o que estava em oculto, o 
pecado; o perfume da salvação pode ter cheiro de morte para o perdido... este 
confronto pode levá-lo a aceitar a Jesus como o Seu Salvador. Se a vida do crente e 
da igreja não deixar claro os parâmetros e marcos espirituais (não litúrgicos, não 
culturais, não de fachada..., mas as marcas de Cristo) para que haja este confronto 
(comparação), o perdido não verá a Cristo nos crentes e nem na igreja... ele não 
saberá o que fazer, pois se perdeu o referencial. O perdido continuará perdido.   

12. Questões doutrinárias: Quando a questão é doutrinária, não abro mão. Já interrompi 
uma palestra onde o dirigente, um seminarista, ensinava a perda da salvação em 
uma de nossas igrejas, minimizando o caráter definitivo do plano de salvação de 
Deus para humanidade. Seguir o modelo do G-12 pode ser perigoso se o pastor não 
estiver ciente de que vai ter que rejeitar muita coisa. Alguns dos principais 
problemas que vejo são: (1) ministérios e cultos de libertação. Onde é fundamentada 
esta prática? Qual a base usada para isto? Quem liberta o que e de que? Jesus Cristo 
liberta no ato da conversão! O que segue é um processo de discipulado onde o novo 



crente aprenderá sobre a constante busca da santificação. O processo de santificação 
vai ampliar o conhecimento do crente a respeito de seu Deus, incentivando um 
relacionamento pessoal que trará a experiência e o crescimento da fé do novo 
crente. Durante este processo o crente vai se livrando de muitos problemas 
decorrentes do pecado. A libertação que alguns andam pregando por aí não é 
fundamentada biblicamente e não faz parte dos ensinamentos apostólicos. (2) A 
salvação do crente não depende de mais nada a não ser do arrependimento e a da fé 
em Jesus. Batismo não é pré-requisito. Nem manifestações e nem experiências de 
"batismos do Espírito Santo". Muito menos a entrega de dízimos e ofertas. (3) A 
valorização de experiências místicas. Em alguns grupos de células as reuniões dão 
muita ênfase a uma prática macabra: “uma espécie de concurso de quem conta a 
manifestação mais evidente da presença do inimigo em sua vida depois que eles 
decidiram participar da célula”. Fala-se muito do diabo. Ele deve estar adorando, 
pois gosta de atenção. Uma pessoa fala que viu uma sombra, outra diz que ele anda 
acionando a descarga do banheiro, fazendo barulho no quintal, etc. Se não há um 
cuidado do líder, o objetivo do evangelismo e discipulado vai por água abaixo. As 
células vão crescer pelo mesmo motivo que crescem as seitas místicas... ou seja, o 
mundo apesar de muito bem informado, procura cada vez mais o misticismo e o 
culto ao macabro. Não estou dizendo que todas as células agem desta forma. Este é 
um problema comum quando não há o cuidado necessário.  

 
Às vezes um obreiro tem que lutar muito para mudar a mentalidade “mais 

tradicional” de suas ovelhas e durante este processo ele comete muita injustiça. Eu 
pergunto: Porque não começar do zero, já que o pastor tem tanta convicção desta 
metodologia e estratégia de células? Isto mesmo! Vá para um lugar e comece sozinho, 
assim como fez o autor do livro "Uma Igreja com Propósito". Outro dia fui esclarecido por 
um pastor: “começar do zero é difícil por causa do sustento”. Se a fé desses pastores fosse 
do tamanho de seus “sonhos tremendos”, tudo ficaria mais fácil. Ora, se o propósito deles é 
tão nobre, porque não confiar que Deus, o mais interessado nisto, proverá o sustento 
necessário? Porque “colocar vinho nobre em odre velho”? O vinho vai estragar e o odre vai 
partir. Minha opinião, e a dou com temor, é de que tais pessoas são covardes e medrosas. 
Um ministério feito nestas condições poderá inchar muito, mas quando provado pelo fogo 
será queimado como palha e não restará nada. Todos querem seguir os modelos de sucesso, 
mas ninguém está disposto a começar com os desafios que os outros começaram. O pastor 
deve ter muito cuidado. Seu desejo de sucesso e crescimento pode estar acima do amor 
pelas almas as quais ele foi separado para pastorear e apascentar. "Ninguém seja devasso, 
ou profano, como foi Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura..." 
(Heb.12.16). Poderia um pastor colocar seu sonho de igreja ideal acima do bem estar de 
suas ovelhas, a sua verdadeira chamada? Estariam tais pastores vendendo barato e 
levianamente o privilégio de pastorear o rebanho?  

Geralmente os pastores que agem da forma acima descrita acabam por colocar as 
mangas de fora e abertamente declaram que o sistema democrático batista não se encaixa 
na estrutura da igreja em célula. Esta questão me deixa profundamente entristecido, sendo 
eu batista por convicção. O pastor entra na igreja através do processo democrático de 
escolha e quando ganha a confiança do povo, “vira a mesa”. Vejo isto como desonestidade, 
falta de caráter e uma demonstração clara da sede de poder que corre nas veias de tais 
pessoas. 



  Tenho acompanhado alguns casos e tenho aconselhado irmãos feridos (fatalidades 
de uma guerra sem nenhum sentido) a deixarem suas igrejas e ir servir ao Senhor em outro 
lugar. Prefiro que eles saiam e não se engajem em uma batalha contra o obreiro, mesmo 
sabendo que este age sem piedade. Tenho dito que igreja é para nos dar alegria... lutamos 
nossas batalhas durante o dia e quando vamos a igreja é para termos comunhão e gozo. A 
igreja é um lugar de recarregamento de forças e não um lugar onde entramos e saímos 
deprimidos e desmotivados. Se o pastor não está agindo bem, ou se alguém tem problemas 
com ele, tente conversar. Seja sincero. Se isto não adiantar, o crente deve ir para outra 
igreja. Tenho dito: “não crie problemas e não se engaje em insurreições. Você pode 
cometer injustiças e Deus vai cobrar de você. Saia e deixe Deus cuidar do Pastor”. Deus 
tem feito isto. 

Minha análise geral é que passamos por momentos difíceis. Os tempos são 
verdadeiramente maus. Vivemos tempos em que o servo é tentado a buscar um destaque 
dentro da denominação através de cargos e política, derrubando quem estiver em seu 
caminho. Não importa o preço dos meios, o importante é o fim. A mais nova moda parece 
ser a das “great ventures”, isto é, os “grandes empreendimentos eclesiásticos”. Vejo que 
EGO e a AMBIÇÃO estão à frente disto tudo. São pessoas se escondendo atrás do nome de 
SERVO, que é respeitado por causa do serviço cristão prestado por seus antecessores, para 
satisfazer suas aspirações de poder e glória pessoal. Tais pessoas nunca seriam nada na vida 
se não estivessem na igreja sendo sustentados por um povo ingênuo. O pior é que a igreja 
local acaba sendo usada e ninguém cuida dela. O povo passa a ser uma mera peça ou 
trampolim para os sonhos de um homem. A instituição passa a ser mais importante do que 
o homem. É a troca de valores. Se alguém pensa que a igreja católica sempre foi o que é 
hoje, está tremendamente enganado. Eles passaram pelos caminhos que estamos trilhando 
hoje. E assim como já foi dito, o povo passa a ser mercadoria nas mãos de mercenários. “... 
também, por motivo de avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias; para eles o 
juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme.”(2 Ped.2.1-3). 

Não sou o dono da verdade e ninguém deve aceitar o que escrevo como sendo a 
verdade. Prefiro que as pessoas verifiquem se todas as coisas que falo são de fato assim. Se 
você que leu ficou muito irritado, comece a olhar para seu ministério e considere se é 
mesmo um ministério ou um projeto de satisfação pessoal que depende da participação e do 
sustento de suas ovelhas. 
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