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O sacrifício dos perversos já é abominação; quanto mais 
oferecendo-o com intenção maligna!  

 

Religião não impressiona ao Deus do céu. Você pode confortar a sua alma tola, mas a 
hipocrisia ofende a Ele. Ele odeia a freqüência na igreja, a contribuição, palavras e serviços, 
se você tem pecado em sua vida. 

Provérbios 15:8:- “O sacrifício dos perversos é abominável ao SENHOR, mas a 
oração dos retos é o seu contentamento.   

Provérbios 28:9:- “O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será 
abominável.” 

Ele odeia isto! Ele afirma que isto fede! Ele não pode suportar isto! Se você tem intenções 
más nos seus serviços religiosos, Ele odeia ainda muito mais! 

Os homens adoram a religião, porque eles querem honrar a Deus, justificar a si mesmo 
para Ele, a agradar a outros homens, e acalmar as suas almas. Os homens amam a religião 
porque ela é fácil. Freqüentando a igreja, carregando a Bíblia, falando a fala, doando algum 
dinheiro, e praticando obras novas, é fácil. Eles até podem amar a Deus. Mas 
esquadrinhando o coração e a vida para desarraigar  aquelas coisas agradáveis mas que são 
contrárias à Palavra de Deus, é difícil. Por isto, muito vivem como hipócritas. Mas Deus 
odeia a hipocrisia! 

Outros homens amam a religião porque ela lhes é útil. Eles freqüentam a igreja para obter 
glória pessoal, esfolar vítimas ou roubar das viúvas. 

1 Samuel 2:12-17 e 22 Eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial e não se 
importavam com o SENHOR; pois o costume daqueles 
sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, 
vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com 
um garfo de três dentes na mão; e metia-o na caldeira, ou na 
panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo 
tirava o sacerdote tomava para si; assim se fazia a todo o Israel 
que ia ali, a Siló. Também, antes de se queimar a gordura, vinha 
o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá essa 
carne para assar ao sacerdote; porque não aceitará de ti carne 
cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: Queime-se 
primeiro a gordura, e, depois, tomarás quanto quiseres, então, 
ele lhe dizia: Não, porém hás de ma dar agora; se não, tomá-la-
ei à força. Era, pois, mui grande o pecado destes moços perante 
o SENHOR, porquanto eles desprezavam a oferta do 
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SENHOR. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto 
seus filhos faziam a todo o Israel e de como se deitavam com 
as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. 

Mateus 6:1-6 Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com 
o fim de serdes vistos por eles; doutra sorte, não tereis galardão 
junto de vosso Pai celeste. Quando, pois, deres esmola, não 
toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas 
sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em 
verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, 
porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a 
tua mão direita; para que a tua esmola fique em secreto; e teu 
Pai, que vê em secreto, te recompensará. E, quando orardes, 
não sereis como os hipócritas; porque gostam de orar em pé nas 
sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos 
homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a 
recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, 
fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto; e teu Pai, 
que vê em secreto, te recompensará.        

Mateus 23:14 Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as 
casas das viúvas e, para o justificar, fazeis longas orações; por 
isso, sofrereis juízo muito mais severo! 

Eles até se oferecem para ocupar cargos na igreja. Todas as cidades têm algumas igrejas das 
‘queridas’ da sociedade ‘rasgando seda’ uma das outras. Algumas dessas pessoas são 
agnósticos e mesmo ateus; eles não têm nenhuma vontade de Deus. Eles utilizam a religião 
para más ambições. E Deus as odeia mais do que aos próprios hipócritas!   

Outros homens amam a religião, porque ela esconde as suas más intenções de irem em 
busca do pecado. Considere  a pretensão religiosa de Balaão, 

Números 23:1-3 Então, Balaão disse a Balaque: Edifica-me, aqui, sete altares 
e prepara-me sete novilhos e sete carneiros. Fez, pois, 
Balaque como Balaão dissera; e Balaque e Balaão ofereceram 
um novilho e um carneiro sobre cada altar. Disse mais 
Balaão a Balaque: Fica-te junto do teu holocausto, e eu irei; 
porventura, o SENHOR me sairá ao encontro, e o que me 
mostrar to notificarei. Então, subiu a um morro desnudo.   

Absalão ocultando a sua traição, 

2 Samuel 15:7-13 Ao cabo de quatro anos, disse Absalão ao rei: Deixa-me ir a 
Hebrom cumprir o voto que fiz ao SENHOR.  Porque, 
morando em Gesur, na Síria, fez o teu servo um voto, 
dizendo: Se o SENHOR me fizer tornar a Jerusalém, 
prestarei culto ao SENHOR. Então, lhe disse o rei: Vai-te 
em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Enviou 
Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, 
dizendo: Quando ouvirdes o som das trombetas, direis: 
Absalão é rei em Hebrom! De Jerusalém foram com Absalão 
duzentos homens convidados, porém iam na sua 
simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. 
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 Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do 
conselho de Davi, da sua cidade de Gilo; enquanto ele 
oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspirata, 
e crescia em número o povo que tomava o partido de 
Absalão.  Então, veio um mensageiro a Davi, dizendo: Todo 
o povo de Israel segue decididamente a Absalão.     

A rapidez de Jezabel para assassinar a Nabote, 

1 Reis 21:9-13 E escreveu nas cartas, dizendo: Apregoai um jejum e trazei 
Nabote para a frente do povo.  Fazei sentar defronte dele 
dois homens malignos, que testemunhem contra ele, 
dizendo: Blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois, 
levai-o para fora e apedrejai-o, para que morra. Os homens 
da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam 
fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito 
nas cartas que lhes havia mandado. Apregoaram um jejum e 
trouxeram Nabote para a frente do povo. Então, vieram dois 
homens malignos, sentaram-se defronte dele e 
testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, 
dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o 
levaram para fora da cidade e o apedrejaram, e morreu.      

E a mulher adúltera mostrando a sua piedade à sua vítima,  

Provérbios 7:13-14 Aproximou-se dele, e o beijou, e de cara impudente lhe diz: 
Sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer; paguei hoje os 
meus votos.  

E os falsos professores nas igrejas cristãs. 

2 Pedro 2:12-19 Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos 
para presa e destruição, falando mal daquilo em que são 
ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, 
recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam. 
Considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno 
dia, quais nódoas e deformidades, eles se regalam nas suas 
próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto 
convosco; tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis 
no pecado, engodando almas inconstantes, tendo coração 
exercitado na avareza, filhos malditos;  abandonando o reto 
caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, 
filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça (recebeu, 
porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal 
de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do 
profeta). Esses tais são como fonte sem água, como névoas 
impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão 
das trevas; porquanto, proferindo palavras jactanciosas de 
vaidade, engodam com paixões carnais, por suas 
libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que 
andam no erro prometendo-lhes liberdade, quando eles 
mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é 
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vencido fica escravo do vencedor.,      

 

Todos estes usam a religião para cobrir o seu amor ao pecado, e Deus os odeia mais do que 
aos hipócritas” 

Todos os homens mentem para si mesmos. 

Jeremias 17:9 Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e 
desesperadamente corrupto; quem o conhecerá? 

Eles imaginam que Deus passa por cima de alguns ou de todos os seus pecados por causa 
da sua adoração religiosa. Mas eles estão terrivelmente enganados! Deus odeia os 
hipócritas, e Ele despreza todas as suas adorações. Ele considera tais adorações como 
pecado! 

Isaías 1:13 Não continueis a trazer ofertas vãs; o incenso é para mim 
abominação, e também as Festas da Lua Nova, os sábados, e 
a convocação das congregações; não posso suportar 
iniqüidade associada ao ajuntamento solene. 

Ele odeia essa prática! 

Isaías 1:14 As vossas Festas da Lua Nova e as vossas solenidades, a 
minha alma as aborrece; já me são pesadas; estou cansado de 
as sofrer. 

E Ele promete rejeitar as suas orações. 

Isaías 1:15 Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os 
olhos; sim, quando multiplicais as vossas orações, não as 
ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. 

Ele detonou Israel por causa da hipocrisia religiosa. 

Salmos 50:7-23 Escuta, povo meu, e eu falarei; ó Israel, e eu testemunharei 
contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus.  Não te repreendo pelos 
teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente 
perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes, 
dos teus apriscos. Pois são meus todos os animais do bosque 
e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço 
todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que 
pululam no campo. Se eu tivesse fome, não to diria, pois o 
mundo é meu e quanto nele se contém. Acaso, como eu 
carne de touros? Ou bebo sangue de cabritos? Oferece a 
Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos 
para com o Altíssimo; invoca-me no dia da angústia; eu te 
livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: De que 
te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a 
minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas 
as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprazes nele e 
aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua 
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língua trama enganos. Sentas-te para falar contra teu irmão e 
difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas, e eu me 
calei; pensavas que eu era teu igual; mas eu te argüirei e porei 
tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos 
esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver 
quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de 
graças, esse me glorificará; e ao que prepara o seu caminho, 
dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus.                    

Isaías 1:10-20 Ouvi a palavra do SENHOR, vós, príncipes de Sodoma; 
prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. 
 De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? - 
diz o SENHOR. Estou farto dos holocaustos de carneiros e 
da gordura de animais cevados e não me agrado do sangue 
de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando 
vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o 
só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas 
vãs; o incenso é para mim abominação, e também as Festas 
da Lua Nova, os sábados, e a convocação das congregações; 
não posso suportar iniqüidade associada ao ajuntamento 
solene. As vossas Festas da Lua Nova e as vossas 
solenidades, a minha alma as aborrece; já me são pesadas; 
estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as 
mãos, escondo de vós os olhos; sim, quando multiplicais as 
vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão 
cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de 
vossos atos de diante dos meus olhos; cessai de fazer o mal. 
Aprendei a fazer o bem; atendei à justiça, repreendei ao 
opressor; defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das 
viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o SENHOR; ainda 
que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se 
tornarão brancos como a neve; ainda que sejam vermelhos 
como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me 
ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas, se recusardes e 
fordes rebeldes, sereis devorados à espada; porque a boca do 
SENHOR o disse.         

Isaías 58:1-7 Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como 
a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à 
casa de Jacó, os seus pecados.  Mesmo neste estado, ainda 
me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus 
caminhos; como povo que pratica a justiça e não deixa o 
direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça, 
têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: Por que jejuamos 
nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa 
alma, e tu não o levas em conta? Eis que, no dia em que 
jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se 
faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e 
rixas e para ferirdes com punho iníquo; jejuando assim como 
hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum 
que escolhi, que o homem um dia aflija a sua alma, incline a 
sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de 
saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao 
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SENHOR? Porventura, não é este o jejum que escolhi: que 
soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da 
servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? 
Porventura, não é também que repartas o teu pão com o 
faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e, se 
vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante?     

 

Isaías 66:1-4 Assim diz o SENHOR: O céu é o meu trono, e a terra, o 
estrado dos meus pés; que casa me edificareis vós? E qual é o 
lugar do meu repouso?  Porque a minha mão fez todas estas 
coisas, e todas vieram a existir, diz o SENHOR, mas o homem 
para quem olharei é este: o aflito e abatido de espírito e que 
treme da minha palavra. O que imola um boi é como o que 
comete homicídio; o que sacrifica um cordeiro, como o que 
quebra o pescoço a um cão; o que oferece uma oblação, como 
o que oferece sangue de porco; o que queima incenso, como o 
que bendiz a um ídolo. Como estes escolheram os seus 
próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas 
abominações, assim eu lhes escolherei o infortúnio e farei vir 
sobre eles o que eles temem; porque clamei, e ninguém 
respondeu, falei, e não escutaram; mas fizeram o que era mau 
perante mim e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer.   

Jeremias 6:20 Para que, pois, me vem o incenso de Sabá e a melhor cana 
aromática de terras longínquas? Os vossos holocaustos não me 
são aprazíveis, e os vossos sacrifícios não me agradam.  

Jeremias 7:1-15 Palavra que da parte do SENHOR foi dita a Jeremias:  Põe-te à 
porta da Casa do SENHOR, e proclama ali esta palavra, e dize: 
Ouvi a palavra do SENHOR, todos de Judá, vós, os que entrais 
por estas portas, para adorardes ao SENHOR. Assim diz o 
SENHOR dos Exércitos, o Deus de Israel: Emendai os vossos 
caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. 
 Não confieis em palavras falsas, dizendo: Templo do 
SENHOR, templo do SENHOR, templo do SENHOR é este. 
Mas, se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas 
obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu 
próximo; se não oprimirdes o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, 
nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes 
após outros deuses para vosso próprio mal,  eu vos farei habitar 
neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos 
antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, 
que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, 
cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e 
andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes, e 
vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu 
nome, e dizeis: Estamos salvos; sim, só para continuardes a 
praticar estas abominações! Será esta casa que se chama pelo 
meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que 
eu, eu mesmo, vi isto, diz o SENHOR. Mas ide agora ao meu 
lugar que estava em Siló, onde, no princípio, fiz habitar o meu 

http://www.monergismo.com


Monergismo.com – “Ao Senhor pertence a salvação” (Jonas 2:9) 
www.monergismo.com 

nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo 
de Israel. Agora, pois, visto que fazeis todas estas obras, diz o 
SENHOR, e eu vos falei, começando de madrugada, e não me 
ouvistes, chamei-vos, e não me respondestes, farei também a 
esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este 
lugar, que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Siló. 
Lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os 
vossos irmãos, a toda a posteridade de Efraim.              

Oséas 8:11-14 

 

Porquanto Efraim multiplicou altares para pecar, estes lhe 
foram para pecar. Embora eu lhe escreva a minha lei em dez mil 
preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. Amam o 
sacrifício; por isso, sacrificam, pois gostam de carne e a comem, 
mas o SENHOR não os aceita; agora, se lembrará da sua 
iniqüidade e lhes castigará o pecado; eles voltarão para o Egito. 
Porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e 
Judá multiplicou cidades fortes; mas eu enviarei fogo contra as 
suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios.  

Amós 5:21-24 Aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembléias 
solenes não tenho nenhum prazer.  E, ainda que me ofereçais 
holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei 
deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais 
cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque 
não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como 
as águas; e a justiça, como ribeiro perene.  

Miquéias 6:6-8 Com que me apresentarei ao SENHOR e me inclinarei ante o 
Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros 
de um ano?  Agradar-se-á o SENHOR de milhares de carneiros, 
de dez mil ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela 
minha transgressão, o fruto do meu corpo, pelo pecado da 
minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o 
que o SENHOR pede de ti: que pratiques a justiça, e ames a 
misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. 

Malaquias 2:1-9 Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento.  Se o 
não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra 
ao meu nome, diz o SENHOR dos Exércitos, enviarei sobre 
vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos; já as tenho 
amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis 
que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso 
rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste 
sereis levados. Então, sabereis que eu vos enviei este 
mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o 
SENHOR dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de 
paz; ambas lhe dei eu para que me temesse; com efeito, ele me 
temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução 
esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios; 
andou comigo em paz e em retidão e da iniqüidade apartou a 
muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o 
conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a 
instrução, porque ele é mensageiro do SENHOR dos Exércitos. 

http://www.monergismo.com


Monergismo.com – “Ao Senhor pertence a salvação” (Jonas 2:9) 
www.monergismo.com 

Mas vós vos tendes desviado do caminho e, por vossa instrução, 
tendes feito tropeçar a muitos; violastes a aliança de Levi, diz o 
SENHOR dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz 
desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não 
guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no 
aplicardes a lei.       

 

Ele considerava e valorizava o sacrifício de um boi deles como se eles tivessem assassinado 
um homem; um cordeiro como se fosse o pescoço de um cão, e uma dádiva como sangue 
de suíno! 

Isaías 66:3 O que imola um boi é como o que comete homicídio; o que 
sacrifica um cordeiro, como o que quebra o pescoço a um 
cão; o que oferece uma oblação, como o que oferece sangue 
de porco; o que queima incenso, como o que bendiz a um 
ídolo. Como estes escolheram os seus próprios caminhos, e 
a sua alma se deleita nas suas abominações,  

Isto no Novo Testamento também não é diferente. Jesus Cristo prometeu vomitar os 
cristãos de Laudicéia pelo mormaço da religião que praticavam. 

Apocalipse 3:14-19 Ao anjo da igreja em Laodicéia escreve: Estas coisas diz o 
Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação 
de Deus:  Conheço as tuas obras, que nem és frio nem 
quente. Quem dera fosses frio ou quente! Assim, porque és 
morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-
te da minha boca;   pois dizes: Estou rico e abastado e não 
preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, 
miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim 
compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, 
vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja 
manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os 
olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a 
quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te.   

Quanto de hipocrisia você acha que praticar e não ter que responder a Ele? Pouca? Você 
está enganado! Todas as coisas são claras e reveladas aos olhos Daquele com Quem nós 
temos que prestar contas. 

Hebreus 4:12 Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais cortante do 
que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto 
de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para 
discernir os pensamentos e propósitos do coração.  E não há 
criatura que não seja manifesta na sua presença; pelo 
contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos 
olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, 
a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que 
penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão.  

Ele exige de você todo o seu coração e uma vida de santidade. 
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Mateus 6:24 Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de 
aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e 
desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. 

Mateus 22:37 Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o 
teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu 
entendimento. 

Qualquer coisa menor do que isto Ele as considera como sendo adultério espiritual e a 
julgará severamente. 

Tiago 4:1-10 De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? 
De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? 
 Cobiçais e nada tendes; matais, e invejais, e nada podeis 
obter; viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque 
não pedis; pedis e não recebeis, porque pedis mal, para 
esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis 
que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, 
que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de 
Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: É com 
ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em 
nós? Antes, ele dá maior graça; pelo que diz: Deus resiste 
aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, 
portanto, a Deus; mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. 
Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as 
mãos, pecadores; e vós que sois de ânimo dobre, limpai o 
coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso 
riso em pranto, e a vossa alegria, em tristeza. Humilhai-vos 
na presença do Senhor, e ele vos exaltará.           

Apocalipse 2:1-5 Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele 
que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no 
meio dos sete candeeiros de ouro:  Conheço as tuas obras, 
tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes 
suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si 
mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste 
mentirosos; e tens perseverança, e suportaste provas por 
causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, 
porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. 
Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à 
prática das primeiras obras; e, se não, venho a ti e moverei 
do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas.     

A religião de Jesus Cristo exige um coração puro e uma vida santa; 

João 4:24 Deus é espírito; e importa que os seus adoradores o adorem em 
espírito e em verdade. 

Romanos 12:1-2 Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que 
apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável 
a Deus, que é o vosso culto racional.  E não vos conformeis 
com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa 
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mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e 
perfeita vontade de Deus. 

Tiago 1:27 A religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é 
esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si 
mesmo guardar-se incontaminado do mundo. 

Jesus zombou da religiosidade externa sem que houvesse a santidade interna. 

Mateus 5:17-20 Não penseis que vim revogar a Lei ou os Profetas; não vim 
para revogar, vim para cumprir.  Porque em verdade vos 
digo: até que o céu e a terra passem, nem um i ou um til 
jamais passará da Lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, 
que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, 
e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no 
reino dos céus; aquele, porém, que os observar e ensinar, 
esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos 
digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos 
escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus.    

Mateus 6:1-6 Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, 
com o fim de serdes vistos por eles; doutra sorte, não tereis 
galardão junto de vosso Pai celeste.  Quando, pois, deres 
esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os 
hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados 
pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a 
recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão 
esquerda o que faz a tua mão direita; para que a tua esmola 
fique em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te 
recompensará. E, quando orardes, não sereis como os 
hipócritas; porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos 
cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em 
verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, 
porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a 
porta, orarás a teu Pai, que está em secreto; e teu Pai, que vê 
em secreto, te recompensará.       

Mateus 23:23-28 Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o 
dízimo da hortelã, do endro e do cominho e tendes 
negligenciado os preceitos mais importantes da Lei: a justiça, 
a misericórdia e a fé; devíeis, porém, fazer estas coisas, sem 
omitir aquelas!  Guias cegos, que coais o mosquito e engolis 
o camelo! Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque 
limpais o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, 
estão cheios de rapina e intemperança! Fariseu cego, limpa 
primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior 
fique limpo! Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque 
sois semelhantes aos sepulcros caiados, que, por fora, se 
mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de 
mortos e de toda imundícia! Assim também vós 
exteriormente pareceis justos aos homens, mas, por dentro, 
estais cheios de hipocrisia e de iniqüidade.       
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Desobediência faz com que a adoração religiosa se torne em idolatria e feitiçaria! 

2 Samuel 15:22-23 Então, disse Davi a Itai: Vai e passa adiante. Assim, passou 
Itai, o geteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que 
estavam com ele.  Toda a terra chorava em alta voz; e todo o 
povo e também o rei passaram o ribeiro de Cedrom, 
seguindo o caminho do deserto.   
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