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 Precisamos de olhos espirituais para ver a falsa sabedoria. Uma das formas que podemos vê-la é que 
podemos ver para onde ela vai, nós podemos ver quais serão seus resultados. Note Tiago 3.16, “Pois, onde há in-
veja e ambições egoístas, aí há desordem e toda espécie de coisas ruins.” Como eu sei que a minha vida está cheia 
de inveja e ambições egoítas? Porque sua vida será caracterizada por desordem e todo tipo de práticas vis.
  Deixe-me te dar um exemplo de como o Senhor me convenceu disso enquanto eu estudava esta passagem. 
Nós estivemos tentando, nas últimas semanas, crescer em nossas disciplinas em ser como uma família, na Palavra 
de Deus. Então, eu estive tentando ter certeza de que as minhas quatro crianças teriam um tempo particular com 
a Palavra de Deus todas as manhãs. Para dois deles, isso significa ler muito a Bíblia. Para um deles, significa ler 
seis palavras da Bíblia muito devagar. Para um deles, significa ouvir a Livro de Histórias Bíblicas de Jesus, no iPod, 
repetidas vezes, e nunca parecer se cansar com as mesmas histórias.
  E então, nós temos tentado cultivar este tempo na Palavra e depois nos assegurar que minha esposa tenha 
seu tempo na Palavra, porque eu não estou lavando-a na Palavra, se não estou me assegurando de que em sua 
agenda lotada haja um tempo para a Palavra de Deus. E, depois, vou eu mesmo à Palavra de Deus, a fim de que 
possa ser temente a Deus, para encher minha própria alma com a Bíblia e, então, orar por vocês todas as manhãs. 
Nós temos tentado nos disciplinar nessas coisas. 
  E o Espírito Santo e minha esposa têm deixado bem claro o porquê de eu estar tendo dificuldades com isto. 
Eu sempre digo à minha esposa: “eu tenho dificuldade de levantar cedo!” Ela diz: “Não, você não tem. Você tem 
dificuldade de ir para a cama cedo.” Se você for dormir cedo, adivinha o que fica fácil de fazer? Eu sei que há dife-
rentes agendas, e que nem todos podem ir para a cama cedo. O ponto é o auto-controle, não a que horas ir dormir. 
Mas o que eu descubro é que eu só quero olhar o jornal. Eu só quero comer uma tigela de sorvete tarde da noite. Eu 
só quero olhar o Facebook. Eu só quero jogar video game. Eu só quero ler um livro - mesmo um bom livro - mas 
eu só quero lê-lo para sempre. Mas eu quero fazer o que eu quero fazer. Eu quero algum momento “meu” agora que 
todos estão ausentes. E, porque eu quero vários momentos “meus”, eu não tenho tempo para servir minha familía; 
então, as crianças saem da cama e, ao invés de ordem, há desordem e caos. E não é só porque elas são crianças, é 
porque elas têm um pai egoísta. 
  Carol Mahaney dá o mesmo exemplo para as mães. Ela fala sobre mães não sendo capazes de tomar conta 
de seus filhos porque estão muito ocupadas esculpindo o “meu” momento. E amigos não sendo capazes de tomar 
conta das viúvas, dos órfãos e de seus amigos porque estão muitos ocupados esculpindo o “meu” momento. Essa 
ambição egoísta sempre resultará em desordem. Ela sempre resulta em todo tipo de práticas vis. 
  Por anos, aconselhamos homens que estavam envolvidos com pornografia, e eles pensavam que tinham 
esse problema minutos, ele eram bons, depois, naqueles 15 minutos, eles eram egoístas. E, então, você começa a 
indagá-los sobre a vida deles, e todos os minuto dela eram egoístas. Se fossem casados, a forma como falavam com 
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sua esposa era agoísta. Se fossem solteiros, as coisas com as quais preenchiam suas vidas eram todas para o seu 
próprio entretenimento. Assim, eles eram egoístas o dia todo, e 15 minutos por dia os condenava, porque eles eram 
tão odiosos; aqueles 15 minutos. 
  Ambições egoístas sempre levam a todo tipo de práticas ruins. Somente o fato de que a nossa cultura se 
ama tanto, e quer se sentir tão boa sobre si mesma, e quer tanto servir-se a si mesma, é a razão de termos a extrava-
gante aprovação de adultérios, fornicação, homossexualidade e poligamia. Não é apenas porque as leis mudaram. 
É porque o coração desenfreadamente egoísta não foi transformado pelo evangelho. E você precisa reconhecer, 
quando alguém vem com uma vida desordenada, quando alguém vem com uma vida perversa, e eles podem ter 
as maiores banalidades espirituais - “estamos apenas tentando amar uns aos outros.” Eles podem ter as maiores 
banalidades espirituais - “eu só estou tentando avançar no meu ministério.” Mas isso não tem nada a ver com 
sabedoria. Ela é terrena, é carnal, e é demoníaca; e o povo de Deus precisa ver através dela e nunca segui-la.
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