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REMOVENDO OS ENTULHOS 
Romanos 12.1-3 

 
SENTIR 

 
Você já fez alguma reforma na sua própria casa? Como foi 

essa experiência? O que você não faria de novo? 
 

APRENDER 
 
O cristianismo possui bases sólidas, que remontam desde os 

primeiros cristãos. Podemos listar os quatro valores que a igreja 
primitiva praticava conforme mencionado no livro de Atos 2.42: 

 
• Doutrina dos apóstolos 
• Comunhão 
• Partir do pão 
• Orações 

Estes foram os alicerces seguros pelos quais aquele grupo de 
cristãos primitivos cumpriram a missão que receberam de Jesus. 

 
Porém, da mesma forma que aconteceu com a igreja em 

Éfeso lá em Apocalipse 2.4, muitos cristãos nos dias de hoje têm 
abandonado o primeiro amor e essas bases da fé cristã. Muitos 
têm trocado os valores bíblicos pelo humanismo do nosso tempo. 

 
ENTULHOS 
 
As ideologias da sociedade atual, a busca pelo prazer sem 

compromisso, o individualismo egoísta, um comodismo frio e 

desinteressado, a religiosidade, a visão secular da vida, entre 
outras coisas, tem permitido que entulhos tomem o lugar de uma 
relação íntima, profunda e pessoal com o Senhor Jesus. 

Esses entulhos bloqueiam nossa vida espiritual, e nos 
desviam do caminho da comunhão com o Pai. Perdemos 
princípios com o passar do tempo. E adotamos valores da cultura 
sem Deus. 

 
REFLETIR 

 
“Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por 

sua causa, até que Cristo seja formado em vocês.” 
 Gálatas 4.19 

 
É tempo de refletirmos. Como cristãos somos desafiados a 

cultivar um relacionamento íntimo, profundo e pessoal com Jesus, 
através das Escrituras e de uma vida devocional. 

 
Além disso, ser cristão é muito mais do que apenas ir uma vez 

por semana ao culto. Ser cristão também é manter uma vida de 
estreita comunhão e compartilhamento com os irmãos de fé. 

 
Paulo tinha zelo pelas pessoas. Seu objetivo era sempre 

alertá-los a permanecerem firmes no caminho. Assim devemos 
viver. Devemos deixar de lado a religiosidade, a frieza, o 
comodismo etc., e voltarmos a viver o cristianismo autêntico. 

 
APLICAR 

 
Deus é poderoso para remover todo e qualquer entulho em 

nossa vida – basta reconhecermos esses entulhos, nomeá-los, 
nos arrependermos, abandoná-los e nos voltarmos novamente 
para o verdadeiro cristianismo. É o desejo do Pai que vivamos 
este estilo de vida. 

 
Existem entulhos em sua vida tomando o lugar dos valores 

bíblicos da fé cristã? Consegue identificá-los? É tempo de nos 
arrepender, orar e mudar de atitude. 

 



 


