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Este

é o primeiro livro de uma série que
pretendemos publicar, utilizando traduções e
adaptações que fizemos de textos escritos por A.
W. Pink, que consideramos ser um dos mais fiéis
reprodutores da obra e vida dos puritanos
históricos, não por meramente tê-los citado
abundantemente em seus escritos, mas por ter
sido inspirado por eles, tanto quanto nós, a
incorporar sua forma de interpretar as Escrituras
à própria vida.
Como Charles Haddon Spurgeon, Jonathan
Edwards, George Whitefield, John Piper, John
Macarthur, e tantos outros, pode-se dizer que ele
foi um puritano nascido fora de época.
O espírito puritano habita em todos aqueles que
se tornam cativos da verdade bíblica, em
qualquer época que seja considerada, e que estão
dispostos a morrer, se necessário for, a ter que
renunciar à mesma.
É, portanto, o espírito apropriado que convém a
todo aquele que ama de fato a Palavra de Deus
na exata forma em que nos foi revelada por
inspiração do Espírito Santo.
Com mais esta série de obras, sigo no
cumprimento fiel da ordem direta que recebi da
parte do Senhor, há anos atrás, em uma visão
noturna, para que fosse aos puritanos e traduzisse
seus escritos, para que colocasse em língua
portuguesa, especialmente aqueles escritos que
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ainda não têm sido vertidos para o nosso
vernáculo.
A.W. Pink partiu para a glória em 1952, ano em
que nasci, e considero-me entre aqueles que
receberam não somente dele, como de outros, o
bastão da verdade revelada para continuar
conduzindo-o em nossa própria geração.
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Sinais dos
Tempos

A. Por W. PInk (1886-1952)
Traduzido, Adaptado e
Editado por Silvio Dutra
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Vamos garantir ao leitor espiritual, desde já, que
não vamos desperdiçar seu tempo nem nosso
espaço, considerando as últimas ações políticas.
"Deixe o pedreiro se esforçar com os cacos da
terra" (Isaías 45: 9) - o filho de Deus não tem
nada a ver com suas atividades. É algo muito
mais solene do que qualquer coisa que ocorre no
domínio político sobre o qual agora vamos
escrever, ou seja, o personagem enganador da
alma da maior parte do "Evangelismo" dessa
geração degenerada e apóstata.
Geralmente, reconhece-se que a espiritualidade
está em um baixo refluxo na cristandade, e
poucos percebem que a sã doutrina está
rapidamente em declínio - ainda que muitos do
povo do Senhor se consolarem, supondo que o
Evangelho ainda seja amplamente pregado e que
grandes números estão sendo salvos desse modo.
Infelizmente, sua suposição otimista é fundada
em areia. Se a "mensagem" agora sendo entregue
nas Salas da Missão for examinada, se os
"caminhos" espalhados entre as massas sem
igreja forem examinados, se os autofalantes "ao
ar livre" forem cuidadosamente ouvidos, se os
"sermões" ou "endereços" de uma "campanha
vencedora da alma" for analisada; em suma, se o
"Evangelismo" moderno for pesado nas balanças
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da Sagrada Escritura - será encontrado faltando faltando o que é vital para uma conversão
genuína, sem o que é essencial para que seja
mostrado aos pecadores a necessidade deles de
um Salvador, faltando o que produzirá a vida
transformada de novas criaturas em Cristo Jesus.
Não é num espírito de culpa que escrevemos,
buscando fazer do homem um ofensor por uma
palavra. Não é que estamos procurando a
perfeição, e reclamemos porque não podemos
encontrá-la; nem que criticamos os outros porque
eles não estão fazendo as coisas como pensamos
que deveriam ser feitas.
Não! É muito mais grave do que isso. O
"evangelismo" do dia não é apenas superficial até
o último grau - mas é radicalmente defeituoso!
Falta absolutamente um fundamento para basear
um apelo aos pecadores para vir a Cristo. Não há
apenas uma lamentável falta de proporção (a
misericórdia de Deus sendo muito mais
proeminente que a Sua santidade, o Seu amor,
que a Sua ira) - mas há uma omissão fatal
daquilo que Deus deu com o propósito de
transmitir um conhecimento de pecado. Não há
apenas uma representação reprodutível de
"cantar brilhante", gestos humorísticos e
divertidas anedotas - mas há uma omissão
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estudada no fundo sombrio sobre o qual somente
o Evangelho pode efetivamente brilhar.
Mas, de forma séria, como é a acusação acima, é
apenas metade disso - o lado negativo, o que
falta. Pior ainda, é o que está sendo
comercializado pelos evangelistas do mais barato
do dia. O conteúdo positivo de sua mensagem
não é mais que uma jogada de poeira nos olhos
do pecador. Sua alma foi adormecida pelo
opiáceo do diabo, ministrado sob a forma mais
desavisada. Aqueles que realmente recebem a
"mensagem" que agora está sendo distribuída
pela maioria dos púlpitos e plataformas
"ortodoxos" hoje, estão sendo enganados
fatalmente.
É um caminho que parece certo para um homem
- mas, a menos que Deus intervenha
soberanamente por meio de um milagre de graça,
todos os que o seguirem certamente acharão que
os seus fins são os caminhos da morte. Mais de
dez milhares de pessoas que se imaginam com
confiança para o Céu - terão uma terrível
desilusão quando acordarem no inferno!
Que é o Evangelho? É uma mensagem de boas
novas do Céu para deixar os rebeldes
desafiadores de Deus à vontade em sua
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iniquidade? É dado com a finalidade de garantir
o prazer aos jovens loucos que, desde que apenas
"acreditem", não têm nada para eles temerem no
futuro? Certamente, pensaria assim pelo modo
como o Evangelho é apresentado ou pervertido
pela maioria dos "evangelistas", e mais ainda
quando olhamos a vida de seus "convertidos".
Certamente, aqueles com algum grau de
discernimento espiritual devem perceber isso
para garantir que Deus os ama e que Seu Filho
morreu por eles, e que um perdão total por todos
os seus pecados (passados, presentes e futuros)
pode ser obtido simplesmente "aceitando Cristo
como seu Salvador pessoal" é apenas um elenco
de pérolas lançado aos suínos!
O evangelho não é uma coisa separada. Não é
algo independente da revelação prévia da Lei de
Deus. Não é um anúncio que Deus tenha
relaxado Sua justiça ou baixado o padrão de Sua
santidade. Até agora, quando exposto pelas
Escrituras,
o
Evangelho
apresenta
a
demonstração mais clara e a prova mais positiva
da inexorabilidade da justiça de Deus e da Sua
abominação infinita ao pecado. Mas para a
exposição bíblica do Evangelho, jovens sem
barba e homens de negócios que dedicam seu
tempo livre ao "esforço evangelístico", são
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bastante desqualificados. Ai! Que o orgulho da
carne permite que tantos incompetentes se
apresentem em onde deveriam temer pisar. É
essa multiplicação de novatos que é em grande
parte responsável pela situação lamentável que
agora nos confronta e porque as "igrejas" e
"assembleias" são tão amplamente preenchidas
com seus "convertidos", explica por que eles são
tão não espirituais e mundanos.
Não, meu leitor, o Evangelho está muito, muito
longe de fazer luz do pecado. Ele nos revela a
terrível espada de Sua justiça ferindo seu Filho
amado, para que a expiação possa ser feita para
as transgressões de Seu povo. Até o Evangelho
deixando de lado a Lei, exibe o Salvador
perdendo a maldição dela. O Calvário forneceu a
exibição mais solene e inspiradora do ódio de
Deus ao pecado que o tempo ou a eternidade
jamais fornecerão!
E você imagina que o Evangelho seja ampliado
ou que Deus seja glorificado, indo aos mundanos
e lhes dizendo que "podem ser salvos neste
momento simplesmente aceitando Cristo como
seu Salvador pessoal" enquanto eles estão
casados com seus ídolos e seus corações ainda
em amor com o pecado? Se eu fizer isso, digolhes uma mentira, perverto o Evangelho, insulto
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