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NADANDO CONTRA A CORRENTEZA
“Sabe, porém, isto: Nos últimos dias sobrevirão tempos
difíceis; pois os homens serão amantes de si mesmos,
gananciosos,
presunçosos,
soberbos,
blasfemos,
desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem
afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem
domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos,
mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas
negando-lhe o poder. Afasta-te também destes”. 2 Timóteo 3.1-5.

Neste quadro Paulo nos mostra as condições degenerativas da sociedade do seu
tempo, com seu declínio moral e espiritual. Timóteo não deveria ficar surpreso nem
desanimado diante desta realidade dos “últimos dias”.
Hoje vivemos numa sociedade hostil a Deus e aos seus valores. Como se não
bastasse, vemos ainda, práticas religiosas errôneas de rejeição a verdade.
Lições que podemos extrair deste texto:
a. Paulo recomenda a Timóteo que se afaste destas pessoas.
b. O perigo da imoralidade invadir nossas práticas religiosas, pois gera legalismo.
Esta é a pior característica: apresentar-se com aparência de piedade, mas na
prática da vida diária negar a sua realidade interior (versículo 5).
c. Todo o cristão deve se mostrar preocupado com a degeneração moral que se
instala em nossa sociedade, especialmente quando esta degeneração é produzida
pelos falsos ensinos.
d. Paulo chama a atenção do seu discípulo, procurando fazê-lo ver o cenário dos
tempos difíceis, perigosos e ameaçadores, dominados por superficialidade,
ingratidão, impureza, desamor e incapacidade de perdoar.
1. Há alguma relação entre o que Paulo viu naqueles dias com o que está
acontecendo em nossos dias?
2. Seriam as recomendações que ele dá a Timóteo úteis para nós hoje?
3. Quais das características negativas tem mais se acentuado em nossos dias?
4. Podemos concordar em que a “imoralidade” tem invadido nossas práticas
religiosas”?
5. Qual deve ser nossa atitude como cristãos diante de tudo isto?
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