
 

 

 

 

ARTIGO 

Eu penso assim... Na minha opinião! 
Por Defensores do Evangelho 

 
 

 
 

8 Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, 
nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o SENHOR. 

Isaías 55:8 

 
 

Que a graça e a paz do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. 
 
 
 
 
 
 

 Somente como base para o nosso artigo, gostaria de citar duas referências, são elas: 
Salmos 119:105 
105 Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz, para o meu caminho. 
Atos dos apóstolos 17:11 
11 Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas 
coisas eram assim. 
 
 É indiscutível que Deus nos dotou de raciocínio, inteligência, poder de decisão e direito de escolher como vamos conduzir 
a nossa vida. Faz-se importante mencionar que respeitamos o ponto de vista de cada um levando em consideração que cada um 
de nós desenvolvemos um sistema de crenças e valores diferentes um do outro devido a educação que recebemos e o meio social 
que vivemos. 
 Entretanto me chama atenção à quantidade de pessoas crentes que agem e pensam como querem em detrimento a 
direção de Deus expressa na Sua Palavra, e isso vem contribuindo para o declínio espiritual de muitos cristãos. 
 O povo de Deus deve ter a mente de Cristo (1 Coríntios 2:16) e buscar agir e pensar com Ele em todos os sentidos, 
principalmente em se tratando de doutrina; infelizmente, e o que mais vemos são pessoas doutores de si mesmos (Tiago 1:14 / 2 
Timóteo 4:3). Vemos opiniões absurdas e a maioria delas vem de encontro com a correta interpretação do texto sagrado. 
  
 Vemos crentes tratando de assuntos teológicos em cima dos “achismos”, as conversas são cada vez mais para 
mostrarem suas visões acerca da Bíblia do que para ensinar com a Sã Doutrina (2 Timóteo 3:16). Em uma conversa chegamos a 
perceber o absurdo de pessoas discutirem um assunto sobre um texto bíblico com opiniões completamente diferentes. Fico 
pensando como pode ser possível este fato; estariam as duas pessoas certas no mesmo sentido se suas interpretações são 
diferentes? Claro que não, um proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Geralmente está com a verdade 
aquele que abre mão do que pensa para buscar interpretar o que o texto realmente diz. Hoje, as pessoas atribuem à Bíblia o que 
eles acham que o autor deveria dizer, o que é absurdo! 
 As opiniões pessoais acabam desvirtuando as pessoas de uma fé sólida dando ouvidos a todo o vento de heresia e sendo 
cada vez mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, 
enganam fraudulosamente (Efésios 4:14) ao ponto de uma pessoa intitulada como “apóstolo” passar pela igreja com um cajado que 
aponta sozinho para onde está o demônio, quando o cajado pára a pessoa cai endemoniada; rsrsrs tudo bem herege e místico. 
 É assim que acontece quando empregamos nossa maneira de pensar e usamos nossas opiniões pessoais para 
interpretar textos sagrados, as pessoas caem na “invencionisse” e respaldam suas heresias no que acham atraentes e não na 
mensagem pura de Cristo expressa na Palavra. 
 
 Viver uma vida espiritual baseada em opiniões pessoais é permanecer as margens de uma fé racional (1 Pedro 3:15 / 
Mateus 22:37) que Cristo nos exorta a ter como base para nossa vida cristã. 
 
Tito 1:9 
9 retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina como para convencer os contradizentes. 
Tito 2:1 
Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. 
 
 
Que Deus abençoe a todos... Fiquem na paz de Cristo! 

 


