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         Vamos a meditação da palavra de DEUS, cujo o tema é bem interessante e importante que é igreja 

empresa espírito. 

 

LUCAS 9:46-51 

 

46. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. 

47. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino, pô-lo junto a si, 

48. E disse-lhes: Qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim; e qualquer que 

me receber a mim, recebe o que me enviou; porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo 

será grande. 

49. E, respondendo João, disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lho 

proibimos, porque não te segue conosco. 

50. E Jesus lhe disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. 

51. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a 

Jerusalém. 

 

 Vemos na palavra de DEUS citada acima, uma clara demonstração de humildade do nosso SENHOR 

JESUS CRISTO ao dizer que quem quer ser o maior, deve obrigatoriamente ser o menor. E assim deveria ser, 

principalmente dentro da igreja. 

 Outra menção sobre o assunto se encontra em Lucas 22: 

 

LUCAS 22:24-27 

 

24. E houve também entre eles contenda, sobre qual deles parecia ser o maior. 

25. E ele lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são 

chamados benfeitores. 

26. Mas não sereis vós assim; antes o maior entre vós seja como o menor; e quem governa como quem 

serve. 

27. Pois qual é maior: quem está à mesa, ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, 

porém, entre vós sou como aquele que serve. 

 

 Já existia uma clara busca entra os próprios apóstolos para ver quem era maior, quem era o melhor, 

quem mandava em quem, a famosa hierarquia. JESUS logo repreende seus discípulos dizendo para não ser 

assim: o maior deve ser aquele que serve, não aquele que manda pois ele mesmo veio servir, e não ser servido. 

 Nos dias atuais esse texto é simplesmente ignorado. Hoje há uma profissionalização e hierarquia do 

clero. Pastor é maior que presbítero, ministro é maior que pastor. Muitas vezes se cria uma elite de pastores 

que cuidam da igreja e eles são autoridades de toda a igreja. Isso de fato é uma profissionalização do clero e 

uma tendência de que a igreja está se tornando uma empresa. Outra característica é promover vários encontros 

com temas específicos, como por exemplo encontro dos jovens, das mulheres e etc. Nota-se sempre uma 

cobrança nesses “encontros” e um lucro em cima desse ensino. Cria-se então um marketing ou uma espécie 

de sistema de arrecadação. Igrejas também utilizam os cultos como esse sistema de arrecadação. Há um culto 

de manhã, dois ou três cultos de tarde e mais alguns no período da noite. Todos eles obtendo lucro em cima 

das suas pregações. 

 Muitas igrejas para aumentar o número de adeptos e assim obter mais lucros, buscam uma pregação de 

prosperidade, de benção material, como o foco dos seus cultos. Pregações para os “contribuintes” gostarem 

do que estão ouvindo e, consequentemente, o sistema de arrecadação aumentar com tais práticas. São pastores 

com o objetivo claro da sua homilética, estar totalmente voltada para aumentar o número de adeptos. Sua 

preocupação é aumentar a arrecadação. Isso é uma igreja empresa.  

 Quando esse espírito adentra em uma igreja, ela cada vez mais se afasta dos ensinos da palavra de 

DEUS. Homens não falam mais segundo a vontade de DEUS e sim, sobre a vontade humana de obter cada 

vez mais contribuições. Algumas igrejas estão mais inclinadas e mais evidentes, outras de uma forma mais 

sutil. No entanto, grande parte delas está com esse espírito de empresa e marketing como: venda de CDs, 

camisetas, pegar o endereço de todos os membros, catalogar todos os integrantes, etc. Enfim, ter um controle 
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de todo o rebanho, ao ponto das palavras desses pastores serem mais importantes do que a própria palavra de 

DEUS para os seus membros. A reverencia para esses líderes, muitas vezes é bem maior do que a própria 

palavra de DEUS. Os integrantes não duvidam do que eles falam, porém duvidam da palavra de DEUS. 

Infelizmente é o resultado desse sistema. 

 O Apóstolo Paulo também alerta sobre essa profissionalização do clero: 

 

2 TIMÓTEO 4:3-4 

 

3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina; mas, tendo comichão nos ouvidos, 

amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências; 

4. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 
 

 Infelizmente, o que vemos atualmente são verdadeiros shows em seus púlpitos e pregações. Utilizam 

caríssimos meios de comunicação, como programas de televisão para atrair mais e mais contribuintes. Por trás 

disso, há um grande sistema de arrecadação montado nessas empresas, arrecadando milhões de reais 

mensalmente e obtendo o controle quase que total de seus adeptos. 

 Muitos membros perdem o senso da justiça e acabam adentrando em uma lavagem cerebral. Escutam 

mais a esses líderes do que a própria palavra de DEUS, dando ouvidos ao espírito do erro. Nesse momento, 

começam as heresias como “unção do carro, óleo santo de Jerusalém, água benta do rio Jordão, a cruz da 

unção, envelope santo do dízimo” e muitas outras heresias. Logo começam a venda dos CDs, grandes shows 

de banda famosas e os encontros da juventude, mais parecidos com shows pirotécnicos do que um culto em 

adoração a DEUS. Quero deixar bem claro, essas coisas são contrárias a vontade de DEUS, são caminhos que 

levam a perdição. JESUS CRISTO nos diz que a porta que nos leva a salvação é estreita, apertada e são poucos 

que entrarão por esse caminho. No entanto, o caminho mais largo nos leva a perdição e terá muito mais adeptos.  

 Esse espírito de Igreja empresa infelizmente vai atacar também na Igreja de DEUS por não terem 

vigiado, não terem o discernimento de DEUS e por ter ambições secretas de poder. Temos aí uma clara 

identificação com uma igreja de Laodicéia. E quais são suas características? Vamos a palavra de DEUS:  
 

APOCALIPSE 3:14-19 

 

14. E ao anjo da igreja de Laodicéia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio 

da criação de Deus: 

15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente; quem dera foras frio ou quente! 

16. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. 

17. Como dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta; e não sabes que és um desgraçado, 

e miserável, e pobre, e cego, e nu; 

18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças; e roupas brancas, 

para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez; e que unjas os teus olhos com colírio, para 

que vejas. 

19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo; sê pois zeloso, e arrepende-te. 

20. Eis que estou à porta, e bato; se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e 

com ele cearei, e ele comigo. 

 

 A Igreja de Laodicéia está cega espiritualmente, “pobre (sentido espiritual), nua e soberba”, como 

diz o versículo 17 do texto acima.  A Igreja tem várias missões missionárias, shows esplêndidos, lindos 

louvores com ótimas apresentações de culto, no entanto é pobre espiritualmente. Por ser soberba e achar que 

nada falta, ela fica cega e sem discernimento espiritual. Outro defeito para refletirmos é que ela é “surda”. 

Repare bem no versículo 20 quando JESUS revela ao Apóstolo: “Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a 

porta, entrarei em sua casa...”. Por ela ser “surda”, ela não consegue discernir quando é a voz de DEUS ou 

não. 

 Bom, então como não fazer parte dessa tendência atual? Como não participar desse engano majoritário 

nos dias contemporâneos? A primeira recomendação à Igreja laodiceniana do nosso SENHOR JESUS 

CRISTO é sair da surdez e obter o discernimento espiritual. Ele diz no verso 18 “Aconselho-te...”, isso é um 
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plano individual, pois coletivamente a igreja laodiceniana chegou em um estágio de enfermidade, e não há 

mais solução para ela coletivamente. Se você seguir a maioria e essa tendência, você está se colocando na 

situação de enfermo espiritualmente. O chamado é individual. Serão pessoas dentro desse sistema de engano 

chamadas para sair dele. JESUS diz: “...se alguém ouvir a minha voz...”, se alguém tiver discernimento 

espiritual para sair e escutar sua voz, ele está batendo a porta. Caso você quiser abri-la, ele irá entrar e cear 

com essa pessoa individual, em meio a todo esse sistema laodiceniano.  

 Grande parte desse sistema laodiceniano será “vomitado da sua boca”, rejeitado. O vomito é uma 

rejeição e não há mais acordo. Mas a outra parte que não será vomitada, irá ser repreendida e castigada. Quando 

essa Igreja não consegue sair desse estado de engano, geralmente há repreensões para que aja arrependimento 

e discernimento espiritual. De modo geral, as pessoas não gostam de escutar uma mensagem tão dura como 

essa. No entanto, a pessoa sábia escuta a repreensão, a acata e com isso se faz mais sábio. O néscio não ouve 

a advertência e cai no engano. A Igreja do engano acredita estar tudo bem, fazem grandes shows, arrecadam 

dinheiro para as viagens missionárias. Estão com cultos lotados, uma juventude ativa em seu ministério, uma 

casa publicadora que grava muitos CDs e livros, mas estão carentes da verdadeira sã doutrina.  

 O Apóstolo Judas em sua epístola já advertia sobra tal feito: 

 

JUDAS 1:4 

 

4. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se 

dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, e transformam a graça de nosso Deus em 

libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único Soberano e Senhor. 

 

 O Apóstolo Judas diz claramente sobre o que hoje acaba sendo muito evidente. Infiltram-se 

dissimuladamente no meio do povo, para fazer sua própria vontade, transformando a graça de nosso DEUS 

em libertinagem. Infelizmente, a Igreja de Laodicéia acaba ficando dependente dessas pessoas, das quais 

muitas vezes para manter o seu cargo e a sua profissão acabam dissimulando e persuadindo ao engano. A tática 

muitas vezes utilizada por esses pregadores é muito simples: acabam apenas ensinando o que os mantém no 

seu controle. As informações que o povo deveria saber são filtradas e passadas apenas aquilo que é importante 

para sua profissão. Na cabeça de tais pessoas, eles se consideram como Moisés da igreja, o cabeça da igreja, 

responsável pela salvação daquela alma. Dessa forma, ele acredita ter o direito de controlar o que ela irá 

escutar, sendo assim nicolaítas e controladores. No entanto, essa não é maneira bíblica de ser um ancião e 

pastor do rebanho. A maneira correta como ensina as escrituras, seria como Paulo ensina:  

 

2 CORÍNTIOS 12:15 

 

15. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei 

pessoalmente. Visto que os amo tanto, devo ser menos amado? 

 

 Mas qual é o modelo pregado nos dias atuais pelo clero profissionalizado? “Vocês devem contribuir, 

vocês devem me respeitar, respeitar ao ministério”, é assim que a Igreja laodiceniana prega. JESUS CRISTO 

não pedia autoridade, pois ele pregava a verdade de DEUS e o exemplo que ele tem dos seus seguidores é pelo 

exemplo que ele dava a todos.  

 Infelizmente, a Igreja empresa cria um sistema hierárquico de cargos e disputas acirradas por seus 

próprios presbíteros, almejando maiores cargos de poder e representatividade nacional. Cria-se uma disputa 

por aquele que está abaixo do “chefe”. Cria-se uma ambição de obter o cargo daquele que manda, cria-se uma 

escalada pelo poder. Tudo isso corrompe, destrói aquilo que deveria ser o normal e ensinado pelo nosso 

SALVADOR: 

 

MATEUS 20:25-28 

 

25. Jesus os chamou e disse: "Vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas 

importantes exercem poder sobre elas. 
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26. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser 

servo, 

27. e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo; 

28. como o Filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate 

por muitos". 

 

 Eis aqui o exemplo principal de nosso SENHOR JESUS CRISTO de como devemos fazer, um ensino 

deixado para trás há muito tempo. Hoje criou-se um sistema de cargos e salários, de favoritismos e 

preferências, onde a verdade é questionada, caso ela se encaixe dentro desses interesses. Se o interesse é bom 

para “chefe”, é claro que isso é aceito. Porém se ela não é interessante, com certeza ela será corrompida ou 

muitas vezes acusada de mentira. Passarão a utilizar meias verdades, astúcias, palavras fingidas, palavras 

carregadas de más intenções, com aparência de piedade, mas com consequências devastadoras.  

 O Evangelho do nosso SENHOR JESUS CRISTO nos ensina que não existe hierarquia no povo de 

DEUS, somos irmãos. O presbítero não é o dominador do povo. Ele é o irmão acessível com um bom 

conhecimento, um bom exemplo. Ele não está acima de outros, ele está no mesmo patamar ou muitas vezes 

abaixo de outros irmãos pois ele deve servir. Quão distante está a Igreja de Laodicéia dos ensinamentos e 

princípios da primeira Igreja, do primeiro amor que é a de Éfeso. Perdendo a identidade, se tornam uma Igreja 

empresa e um clero nicolaíta de preferências e favoritismos, onde a verdade não está totalmente revelada e 

está sendo controlada. 

Ali se forma o espírito do erro, surge Jezabel: um poder corrompido e prostituído, que persegue os 

sinceros e todos os interesses contra sua vontade, para poder estabelecer sua idolatria e o seu controle. Assim 

era Jezabel, uma mulher ímpia e pagã que se casou com o rei Acabe. Utilizou do seu poder para dominar e 

estabelecer sua idolatria sobre o povo de Israel, perseguindo e matando os profetas. Jezabel nasce dentro da 

Igreja, como um poder acima da própria Igreja, como um conluio de presbíteros movidos por uma ganância 

secreta, interesses escusos, sistema de cargos e salários, passando a perseguir os sinceros que questionam ou 

que coloquem em risco esse sistema de poder. Do fruto de tudo isso, temos a Igreja de Laodicéia. 

Que DEUS possa nos livrar, dar discernimento, abrirmos verdadeiramente a porta do nosso coração 

seguindo a pureza da sua voz e a sua palavra, para não cairmos nesse engano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Site:  http://igrejadedeus.biz/  Contato: flavioschmidt2018@gmail.com 

Este material faz parte do Discipulado do Canal Evangelista Flávio, para vídeos com mais estudos, acesse: 
https://www.youtube.com/channel/UCeVoCTqEOXMoCUkSAUpN2ig/videos 

http://igrejadedeus.biz/
https://www.youtube.com/channel/UCeVoCTqEOXMoCUkSAUpN2ig/videos

