
 

 

Vendendo o peixe pelo preço que me venderam 
Pr. Harry Tenório 

 

Em I Corintios 6:10 -  “nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os 

roubadores herdarão o reino de Deus”, 

 

Introdução 

O legado que Deus nos deixou pelo punho de Paulo no capítulo seis da primeira carta a Coríntios é 

fantástico. Na medida certa para problemas internos na igreja, na família ou no lar. O litígio entre irmãos é 

seriamente combatido, e evoca a descoberta de homens sábios e conselheiros no meio da congregação 

para evitar as tensões dos desentendimentos. 

 

Esta parte interessante da certa nos apresenta o um quadro de atitudes seletivas e qualificatórias para 

entrarmos no céu. 

 

Comecei a olhar para ela esta semana não como se fosse a carta que Paulo escreveu para a igreja a Corinto, 

mas como sendo uma carta que ele escreveu a mim. 

 

Oremos. 

 

1) Não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus? 
 

A primeira pancada que o Senhor nos dá é acerca das injustiças que praticamos. 

Uma mãe criou preferência por um dos filhos e durante toda vida deu para ele o melhor de todas as suas 

conquistas. Quando pequeno era o melhor bife, quando adolescente às melhores roupas e os melhores 

perfumes, na sua maturidade um inventário que transferia quase todos os bens para o filho preferido. Já 

perto de morrer teve um sonho. Sonhou que estava à porta de entrada do céu, quando um anjo com uma 

espada de fogo vetou seu ingresso. Lamentando aquela mãe disse: 

 

• Mais eu servi a Jesus toda minha vida 

• Enquanto minhas amigas dormiam com vários homens, levei uma vida inteira apenas para o meu 

marido 

• Era dizimista 

• Nunca roubei e sempre fui obediente a pai e mãe 

       -  Por que não herdei a salvação? 

 

O anjo respondeu. De fato a senhora foi uma cristã assídua aos cultos e praticante da palavra. Ocorre que 

no seu ambiente familiar praticou a injustiça com todos seus filhos em detrimento de um só. O que se vê 

hoje é que todos seus filhos apesar de terem sido criados na casa de Deus, hoje estão afastados. Você não 

sabia que os injustos não herdam o reino dos céus? 

 

O caráter de Deus é justo, ele não poderia suportar um homem ou mulher que desenvolveu e semeou 

princípios de injustiça a vida inteira herdar o céu. 

 



 

 

Quem é você quando ninguém te vê? Quais são os princípios que norteiam sua vida? A autoridade materna 

e paterna são os princípios mais elementares de autoridade que alguém pode receber. Esta mulher deixou 

descobriu antes de morrer que sua entrada no céu havia sido vetada porque fora injusta com os filhos. 

 

 E a lista dos excluídos continua andado... 

2) Não vos enganeis... 
 

Há muita gente andando enganada, mas não é por falta de aviso, ou oportunidade. 

Jesus quando estava aqui várias vezes como descrito em Mt 11.15, 13.9 e Mc 4.9 disse: “Quem tem 

ouvidos para ouvir ouça”. Ele reclamava da surdez voluntária. Gente que consegue ouvir perfeitamente e 

não escuta o que Deus está falando. 

 

Já ouvimos falar de muitas pessoas que foram usadas para abençoar a vida de outras, mas quem diria que 

uma Mosca poderia levar um homem a ser salvo por Deus? 

- Contam que John Wesley, o grande evangelista do século XVIII pregava em Dublin, capital da Irlanda. 

Certo homem católico romano fanático e intolerante de tudo que a religião fosse alheio a igreja Romana, 

resolveu assistir a um dos cultos para ouvir apenas cânticos.  

 

 Resolvido a não escutar o que John Wesley dissesse em sua prédica, tapava os ouvidos com os dedos 

sempre que não estivessem cantando. A cena quase infantil durou até que uma mosca começou a 

incomodar aquele home, que para afugentá-la tirava sempre uma das mãos do ouvido. 

 

Precisamente na hora que a mosca apareceu, Wesley citava repetidas vezes as palavras onde Jesus dizia 

“Quem tem ouvidos para ouvir ouça!” nos evangelhos. O homem que se recusava a escutar o pregador 

ficou tão impressionado que resolveu agora ouvir, resolvendo por fim aceitar Jesus como salvador ao final 

do trabalho. 

 

Não vos enganeis... 

Não entram impuros, idólatras, adúlteros, efeminados nem sodomitas. 

Sai um pacote de pecados relacionados à prática de impurezas sexuais e espirituais. 

 

Neste mundo danificado pelo pecado e pela operação de Satanás, se vê de tudo um pouco. Já existem 

igrejas “tidas por evangélicas” com pastores cor de rosa. A lascívia e a fornicação estão instituídas com 

autorização até dos pais. O adultério virou uma prática deslavada e comum. E nunca se permutou adoração 

a Deus pela adoração a tantas coisas estranhas como no tempo de hoje. 

 

• Cantores, jogadores, escritores e até pai de santo... Todos viram ícones e ídolos desta geração 

 

Outro dia estava procurando uma estação cristã no rádio quando ouvi uma propaganda de um pai de santo 

no estilo universal. Dizia o Spot do Rádio: “Se você tem problema no amor, nas finanças ou na vida, venha 

se consultar com o Pai de Santo José Mamão, o que fala tudo o que precisa ouvir seu coração. Venha 

conhecer este ícone da adivinhação”. 

 



 

 

Nunca o homossexualismo tomou uma forma de comportamento tolerável na intensidade como hoje. Aos 

sábados tem um programa de auditório na TV que entre vários participantes o público tem que adivinhar 

um que é Gay. 

 

- Havia um vendedor que trabalhou comigo que depois de visitar dois anos um cliente casado com seis 

filhos, ouviu dele o seguinte pedido: “Feche os olhos que hoje tenho um presente para você”. O vendedor 

fechou os olhos inocentemente e recebeu de presente um beijo nos lábios. O velho tinha tendências 

sexuais enrustidas. 

 

Quer ter tais práticas? A igreja precisa proclamar que estas práticas induzirão o moço ou a moao ir para 

o inferno. 

 

3 ) Um pacote de exclusões por comportamentos morais deficientes 
 

Ladrões, avarentos, bêbados e maldizentes... 

Entre os quatro comportamentos existem três mais agressivos e mais visíveis, mas gostaria de concentrar 

minhas atenções apenas no último que é o mais sutil, mas nem por isto menos danoso. 

 

O maldizente é uma erva daninha que nasce no meio de plantações boas e compromete toda colheita. Sua 

ação é sutil, às vezes aparece com uma roupagem de quem quer ajudar. Seu propósito é diabólico e seu 

destino por isto mesmo é o inferno.  

Não se iludam, dizem as escrituras os maldizentes não herdarão o reino dos céus... 

 

Ilusão é tudo aquilo que eu penso que é e não é, que eu penso que vai e não vai... A bíblia diz que tem 

gente iludida pensando que vai para o céu por se declarar cristão. Ilusão, os maldizentes arderão no 

inferno. 

 

Tem gente que até para pedir é maldizente... 

Ontem estava dentro de uma igreja aguardando a chegada de pastores para uma reunião da convenção. 

Entra um moço com um certificado de batismo e a original de um cartão de membro e “manda o pau” no 

seu pastor e na sua denominação porque queria dinheiro para um gás e uma lata de leite e não conseguiu 

do seu pastor. Depois fala do seu último emprego onde não passou do contrato de experiência e depois 

tendo colocado a empresa na justiça foi demitido. Moço, clamei: Pare! Vou te ajudar mas por favor deixe 

de maldizer seu pastor. Isto levará você ao inferno. 

 

Um adágio muito antigo serve de justificativa a um grupo muito perigoso que se infiltra em meio aos 

santos: “ESTOU VENDENDO O PREXE PELO PREÇO QUE COMPREI”. Mas de sã consciência me digam qual 

comerciante vende a mercadoria pelo preço que comprou? Com o pressuposto de não acrescentar nada 

além daquilo que tomou conhecimento muitos se tornam maldizentes.  

 

Um crente fiel ao Senhor enfrentava uma crise financeira acentuada. As crises vêm e vão. Muitas provêm 

das dificuldades naturais da vida, outras provocadas pelo próprio inimigo, algumas são verdadeiras 

oportunidades recebidas para o nosso crescimento e aproximação de Deus. O nosso Pai só fecha uma 

janela quando já tem uma porta escancarada à nossa frente. Sei que este homem passou esta crise dentro 

da igreja, local onde deveria ter recebido apoio e carinho. Certo irmão, “vendendo o peixe pelo preço que 



 

 

comprou”, começou a espalhar pela igreja que tudo não passava de uma dura repreensão de Deus porque 

ele não devolvia o dízimo. Sei que ao seu tempo a crise cessou e ele se tornou muito próspero, enquanto o 

maldizente faliu o seu negócio e até hoje está na miséria. 

 

Um pastor por quem tenho o maior carinho, em uma semana perdeu seu filho e levou um tiro no braço de 

uma bala perdida. Um grupo de pastores se levantou para fazer uma visita a este irmão e no meio daquele 

grupo se levantou um maldizente que perguntou: “irmão, o que você fez que despertou o ataque do 

Senhor contra a sua vida? Confessa porque aqui estás entre amigos e viemos orar por você”.  Qual não foi a 

surpresa do irmão sofredor, achava que era uma visita amigável de socorro e solidariedade cristã. Recebeu 

outro ataque, que fez concluir ser mais letal do que o veneno de cobra. 

 

Paulo deixou uma diretriz e uma palavra de Deus aos que maldizem os outros. O apóstolo escrevendo para 

a igreja alertou para exclusão desta classe de crentes de “meia tigela” da graça de ser chamado filho de 

Deus. Os maldizentes não herdarão o reino de Deus, assevera o Senhor. Se você quer ir morar no céu, 

aconselho urgentemente deixar esta mania de revender peixe sem lucro. 

 

Fechamento: Hoje quero orar por pessoas que estando na igreja cometem estes pecados que o levará ao 

inferno.  


