
Permissividade 

Permissividade é permitir em nossas vidas algo que sabemos que está errado. É ser 
tolerante com algo que sabemos não agradar a Deus. 

Nos últimos dias Deus tem se revelado a nós de muitas maneiras e temos recebido 
várias palavras e ministrações ( fazer discípulos, renunciar a tudo por Jesus, 
oração, intimidade com Deus, comunhão, etc. ) . Temos visto que o padrão de 
Deus é elevado e quando olhamos para ele e vemos que ainda não atingimos, 
começamos a ser tolerantes com algumas coisas. 

Ex.: 

 Nosso comportamento em viagens, jantares, reuniões 
 Nosso cuidado com as coisas dos outros ( objetos emprestados , dinheiro 

emprestado ) 
 Nosso tempo de comunhão. reuniões gerais, de grupo, etc.  

Esquecemos o padrão de Deus para estas coisas e nos acostumamos com nossas 
debilidades. Acabamos ficando cegos, e não percebemos o que fazemos. 

I Sa 3:10-13 Os filhos de Eli ( Ofini e Finéas ) 

 Ele sabia do problema 
 Mesmo sabendo não corrigiu nem mudou seu comportamento. 
 Quando somos tolerantes tentamos baixar o padrão de Deus. ( mas Deus 

não muda seu padrão )  

Ap 2:18-20 

 Toleras = continuas com ela. 
 Ainda permite o pecado.  

Quando somos tolerantes e nos acostumamos com nossos pecados começamos a 
dar mau exemplo. Ai então começamos a tolerar o pecado não só em nossas vidas, 
mas também na dos outros irmãos, pois se você o condena, condena a si mesmo. 

Nossas conversas passam a ser fúteis, nossos programas passam a ser errados e 
nos associamos com pessoas que não edificam. 

I Co 15:33 " Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes" 

 O mau exemplo deteriora o padrão de Deus. 

Isso gera em nós uma acomodação. Nos contentamos com o que somos e não nos 
empenhamos em ir adiante. 

Caminhar com Deus não é se acomodar, é se sacrificar por Ele. 

 Sacrifício = perder algo, dar algo a Deus. 

É amar a Deus com amor ágape, amor que não exigem nada em troca, mas se dá a 
si mesmo pelo outro. É amar com o Amor que ele nos ama. (Ex.: Pedro em Jo 
21:15-17) 



Por buscarmos o nosso bem estar damos uma ênfase exagerada no lazer. O tempo 
que poderíamos ter comunhão usamos para diversão. Procuramos várias atividades 
como TV , cinema, fitas de vídeo, festas, bebidas, Fazemos mau uso da liberdade 
que temos em Cristo. 

Ef 5:1-21 I Co 10:23-33 Gl 5:1 e 13 Rm 14:22 

Eu tenho colocado limites para o sacrifício ? 

Marcos cap. 4 ao cap. 7 

 Acalma a tempestade 
 Expulsa demônios 
 Cura a filha de Jairo 
 Cura uma mulher no caminho 
 Percorrem várias aldeias 
 Alimenta uma multidão, etc  

Foram 4 dias. Os discípulos quase não dormiram, não comeram andaram a pé cerca 
de 100Km. 

Nós agüentaríamos ? 

 Até onde eu vou com Deus ? 

Oito perguntas que devemos fazer antes de nos envolvermos com qualquer 
atividade: 

1. Isto convém ? (sim) 
2. Isto edifica ? (sim) 
3. Isto está te dominando ? (não) 
4. Isto glorifica a Deus ? (sim) 
5. Isto visa o meu próprio interesse ? (não) 
6. Isto ajuda o meu próximo ? (sim) 
7. Isto provem da fé ? (sim) "tudo que não provém da fé é pecado" 
8. Isto á uma prova de amor ? (sim)  

   

 Não devemos ser tolerantes com o pecado, devemos ser radicais com o 
pecado. 

No reino de Deus as coisas não são relativas, são absolutas. Pecado é pecado, não 
existe meio termo. 

Mt 5:37 Sim, sim; não, não. 

 


