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Capítulo 101
ISMAEL E ISAAC
As ações de Deus são bem diferentes das dos homens e, com certeza, superiores
a elas. Da mesma forma o tempo de Deus deve ser aguardado com extremo carinho por nós,
pois, só naquele tempo é que poderemos receber as bênçãos com toda sua pujança e sermos
plenamente enriquecidos.
Vejam o caso de Ismael e Isaac. Deus prometera um filho a Abraão (Gênesis
16.3), mas Sara, pelos olhos da carne, fixou-se no estado físico dela e do marido, ambos
velhos demais, riu da promessa e procurou “ajudar Deus”, a respeito do prometido.
Resultado, Abraão teve um filho com sua escrava Agar, coisa já sobrenatural,
visto a idade avançada dele, mas, desde que Ismael nasceu, Sara passou a ter inúmeros problemas sendo humilhada pela escrava ao ponto de, não suportando mais a situação, forçar
Abraão a expulsá-la de casa com o filho!
Além disso o Ismael se casou com uma mulher egípcia, gerando o povo árabe o
qual, até hoje, tem sido inimigo declarado de Israel com quem disputa territórios palmo a
palmo; povo que, informa a Palavra, só no final dos tempos se converterá ao Deus vivo e
reconhecerá a primazia de Israel entre os povos.
Ismael pode ser visto, espiritualmente, como os frutos recebidos com aquelas
“ajudazinhas extras” que, às vezes damos a Deus, para ver Suas promessas cumpridas mais
rapidamente.
Você ora pedindo algo, Deus lhe promete aquilo e, matreiramente, você começa
a forçar as coisas para a bênção no seu tempo, não no tempo de Deus!
Pode gerar um Ismael! Deus pode lhe satisfazer a ansiedade só para que aprenda
a respeitar o TEMPO d’Ele, que se fundamenta numa infinita sabedoria não, na lógica humana!
Você pode descobrir não estar preparado para cuidar da bênção; como Sara não
esteve para suportar as picardias da escrava, nem era psicologicamente forte para cuidar do
filho que tomara como seu!
Resultado: problemas e mais problemas até o reconhecimento do fracasso e da
necessidade de submissão ao TEMPO DE DEUS.
Tudo se resume em saber quando se trata, exatamente de um retardo por causa
do TEMPO DE DEUS ou por alguma ação demoníaca! Pois, neste último caso temos de
tomar nossa bênção das mãos do diabo!
Para resolver isso temos de ter a certeza, firme convicção, ou seja: FÉ de que
Deus nos falou e prometeu aquilo! Por exemplo, parte de meu polegar foi decepado por eu
ter aberto uma brecha pela qual o diabo atacou. O relato inteiro está no meu livro: “Jesus o
Leão de Judá”.
Orei, Deus me prometeu a restauração dele pelo verso de II Reis 3.18: “Isto é
pouco aos olhos do Senhor de maneira que também entregará moabe nas vossas mãos”!
Como tenho certeza de que irá restaurar este dedo enquanto eu ainda estiver vivo? Porque Ele tem cumprido, fielmente, a parte da promessa que Ele mesmo me fez de
entregar moabe nas minhas mãos!
Ora, se vem cumprindo a parte que sequer pedi, certamente cumprirá a outra,
NO SEU TEMPO!
Fisicamente posso olhar os fatos materiais e concluir que Ele ter se esquecido
da promessa ou, posso me esquecer dela; pois, pouca falta me faz aquela parte do polegar
esquerdo. Além do mais posso pensar: já estou com mais de 66 anos de idade, quantos ainda
irei viver para ser útil Deus me dar o faltante? Assim por diante posso desanimar ou esquecer de ver esta bênção.
Mas, pela FÉ, sei que o tempo de Deus é mais perfeito que o meu, e Sua Sabedoria infinitamente maior que a minha, portanto, ESPERO.
Interessante! A palavra ESPERAR me remeteu agora a outro verso: “mas os que
esperam no Senhor renovarão as suas forças; subirão com asas como águias; correrão, e
não se cansarão; andarão, e não se fatigarão” (Isaías 40.31)!

Lembram-se de Números 14.30, onde Deus diz ao povo judeu que nenhum dos
adultos entrariam na terra prometida apenas seus filhos; com exceção de Josué e Caleb;
porque esses dois foram os únicos que esperaram nas promessas de Senhor e não olharam
para a situação adversa?
Com 85 anos os dois ainda eram cheios de vigor e disposição para a guerra, enquanto todos os demais tinham perecido! Calebe mesmo disse aos 85 anos:“e eis que hoje
tenho já oitenta e cinco anos; ainda hoje me acho tão forte como no dia em que Moisés me
enviou; qual era a minha força então, tal é agora a minha força, tanto para a guerra como
para sair e entrar” (Josué 14.10,11).
Como você quer ser, como um desses dois ou como os outros milhares?
Eis a grande pergunta. A decisão fica por conta de cada um.
MARANATA !

Capítulo 102
DAI DE BEBER
Muitos irmãos tremem ao lerem sobre a ira de Jesus que pode cair sobre certas
pessoas que não agiram conforme Ele queria:
“Porque tive fome, e não me destes de comer; tive sede, e não me destes de beber; era forasteiro, e não me acolhestes; estava nu, e não me vestistes; enfermo, e na prisão, e não me visitastes. Então também estes perguntarão: Senhor, quando te vimos com
fome, ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? (Mateus 25.42).
E devem temer sim, porém, muitos que se apressam em fornecer sopas quentes,
distribuir cobertores, colchões e comidas para os pobres ou fazem visitas às cadeias, ainda
assim, continuarão incursos naquela severa reprimenda do Senhor!
Por que? Por só olharem a parte física das coisas, esquecidos do que Jesus declara em João 4.23:
“Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai
em espírito e em verdade; porque o Pai procura a tais que assim o adorem”!
Temos de nos acostumar a ver as coisas pelo prisma espiritual! O Espírito deve
ter sempre primazia sobre a matéria ou, não andaremos como verdadeiros adoradores sequer, como crentes!
Deus ordena, em Romanos 12.2: “E não vos conformeis a este mundo, mas
transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável, e perfeita vontade de Deus”!
Agora, vejam como aquele versículo acima, que fala em dar de comer, beber,
acolher, cobrir, curar e libertar pode ter uma conotação espiritual diferente, para cada palavra!
Jesus disse que as obras de Deus eram verdadeira comida! Isto está em João 4.
34:“Disse-lhes Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e completar a sua obra”.
Quando procuramos fazer o que Ele quer estamos em comunhão com Ele, e isso
nos dá força, vigor, alegria, paz, prosperidade, tudo de bom; o que não acontece quando
fazemos a nossa própria vontade e obra!
Quanto a beber, eis o que Ele disse, em João 7.38:
“Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água
viva”.
Ele estava se referindo, aí, ao Espírito Santo, que pode fluir do crente, para tirar
a sede dos sedentos...
Vejam o que disse àquela samaritana, junto ao poço, em João 4.10:
“Se tivesses conhecido o dom de Deus e quem é o que te diz: Dá-me de beber, tu
lhe terias pedido e ele te haveria dado água viva”; e em João 4.14: “mas aquele que beber
da água que eu lhe der nunca terá sede; pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele
uma fonte de água que jorre para a vida eterna”!
Era forasteiro e não me acolheste. Refere-se a não alimentarmos as criaturas de
Deus com a Palavra, nem lhes darmos a provar do Espírito dele! Por isso, não as levando a
Jesus, deixamo-las sem acolhimento!
Ser nu, espiritualmente, significa não estar revestido pelo Espírito Santo! Pode
entender isso, lendo o que Deus diz à igreja de Laodicéia, em Apocalipse 3.17:

“Porquanto dizes:Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta; e não
sabes que és um coitado, e miserável, e pobre, e cego, e nu; aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças; e vestes brancas, para que te vistas, e
não seja manifesta a vergonha da tua nudez”.
A veste branca é o Espírito Santo que deve revestir o cristão.
Quanto a enfermo e na prisão, claro está que Jesus recrimina irmãos que, embora capacitados por Ele, não decretam a cura dos doentes e nem se preocupam em libertálos do poder de Satanás, expulsando os demônios que os estejam perturbando !
Assim, aquele versículo adquire uma explicação espiritual ao alcance de qualquer crente !... Lembramos apenas que, quando me refiro a crente, refiro-me à concepção
de Jesus para esta palavra; conforme a definiu em Marcos 16, 15:
“E estes sinais acompanharão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios; falarão novas línguas; pegarão em serpentes; e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum; e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados”.
Quem ainda não foi batizado pelo Espírito não pode fazer nada espiritual, ficará
apenas na parte física de tudo; portanto, se cuide, pois o tempo é curto.
MARANATA !

Capítulo 103
VISÕES, TEMOR E MEDO
Está escrito que “O temor ao Senhor é o princípio da Sabedoria”. Mas algumas
cousas têm de ficar claras, para esse temor não virar medo e terminar-se misturando tudo,
perdendo-se inúmeras bênçãos.
Este assunto me veio, depois de um irmão perguntar se a gente não ficaria com
medo, ante a aparição de um anjo ou de Deus. Lembrou que alguns profetas ficaram tão
atemorizados que caíram; sendo necessário o anjo lhes passar brasas vivas nos lábios e darlhes forças, para eles se erguerem...
Lembrei-me de experiência com uma “aparição” dessas; e resolvi tentar esclarecer as cousas.
Primeiro devemos situar historicamente os fatos. Todos os profetas do Antigo
Testamento pertenciam ao “povo de Deus”. Nenhum deles era filho-de-Deus !... Essa é uma
diferença gritante, que temos de ter sempre em vista.
O crente, ou seja, o cristão batizado pelo Espírito Santo, não é mais um homem
carnal, mas espiritual. Foi convertido em filho de Deus e tudo que vier de Deus, na verdade,
deve ser natural para ele!
Logo, seja um anjo, uma aparição de Jesus, uma visão celestial, será como remeter os tais ao ambiente mais adequado deles. Não poderá lhes trazer medos nem problemas só alegria e bem estar !
Para esses o temor a Deus deve ser traduzido como amor a Ele. Por serem filhos-de-Deus não devem se comportar ante Ele, como muitos homens, ante seus pais carnais; com desrespeito, malícia, brincadeirinhas, trocadilhos, etc.
Minha experiência particular a este respeito, foi idêntica aquela que uma pessoa
teria ante alguém importante e sumamente agradável.
Sequer acheis a cousa estivesse se passando noutro nível fora do material ! Não
foi preciso nenhum anjo me tocar com brasas vivas. Seria bom ler a experiência no meu
livro: “Jesus o Leão de Judá”.
O apóstolo Paulo interpretou experiência semelhante, dizendo: “Se no corpo se
fora do corpo não sei”; tal a “naturalidade” da coisa.
Enfim, sendo Deus fonte de vida, saúde, alegria, felicidade, paz, ao nos aproximar d’Ele, só sensações de bem-estar é que nos poderão ocorrer, nunca de medo!
Já a presença de um demônio, sim, irá ser detectada (pelo dom de “discernimento de Espíritos”) como algo repugnante e ruim, algo de que devemos nos afastar.
O homem carnal diante de uma presença demoníaca até poderá se sentir bem!
Pois ele faz parte da sua natureza, embora o diabo só lhe cause toda sorte de males: do pânico às enfermidades e à morte!
Quanto aos anjos é bom notar que toda vez que um deles veio a terra, foi na
forma de um varão. Nunca foram invocados. Foram enviados por Deus! Isso é importante,
mas, acima de tudo, devemos nos lembrar que: “Satanás também se fantasia de anjo de
luz” (2a Corintos 11.14)!

Enfim, no caso de dúvidas, teste quem se apresentar ante você com o teste ensinado na Palavra, em 1a de João 4.2, indagando ao ser se: Jesus veio à Terra em carne ou
não; e se ressuscitou mesmo ou não!
Se a “entidade”, espiritual ou física, procurar desviar a conversa, esquivando-se
de dar uma resposta positiva, saia de perto dela ou a expulse em nome de Jesus.
Problema GRAVE pode interferir na visão que o crente tem de Deus. Referimonos ao relacionamento dele com seu pai carnal! Este relacionamento é importantíssimo na
vida de todas as pessoas mesmo das, não crentes.
Se um pai carnal não deu lhe amor, foi injusto, decepcionou, traiu a família, abandonou os filhos; toda vez que um filho buscar o Pai celestial, a imagem daquele pai carnal interferirá, levando-o a sentir os sentimentos negativos de: raiva, impotência, frustração,
medo, carência, ódio, que seu pai carnal lhe suscite.
Para remediar isso, só uma cura interior adequada e um perdão pleno ao pai
carnal.
MARANATA!

Capítulo104
A BRIGADA DE DEUS
Nós, que vivemos longe de Israel e só, eventualmente, ouvimos notícias do que
ocorre por lá; deveríamos nos ligar mais a respeito da vida do povo judeu. É que aquele
povo continua sendo o povo escolhido e Israel é o relógio profético pelo qual Deus cronometra seus atos na terra!
Para nós Israel lembra apenas terroristas e guerras, encontros de Paz que nunca
prosperam, balas e corpos destroçados e bombas, muitas bombas.
Acontece que, sobre Israel, sempre existiu uma tremenda pressão entre as forças
celestiais e as demoníacas, por Israel, centralizar todo o cumprimento das promessas divinas.
Lembram-se,quando Herodes mandou matar todas as crianças de dois anos para
baixo (Mateus 2.41)? O diabo estava querendo impedir promessas feitas a Israel! Quando a
Assíria pretendeu extinguir Israel do mapa, idem; quando Hitler executou o holocausto, idem; quando os árabes tentaram expulsar Israel mar afora, idem.
Mas, onde está hoje o poderoso Egito, a Assíria, o famoso “Reich” de Hitler, a
Rússia atéia e todos os outros povos (inclusive de gigantes) que pretenderam apagar Israel
do mapa? Sabemos que Israel está lá.
Mas aquela pressão continua. A polícia israelense, acostumada a agir como relâmpago na luta contra o terrorismo, criou uma brigada especial para o 3o Milênio: a “Brigada de Deus”. Treinada para agir com extrema cautela, procurando antecipar qualquer ação
dos fanáticos que, por lá, aparecem aos montes.
Ela se mistura aos grupos religiosos, assiste a cultos em todo tipo de igrejas;
examinando se alguém não está passando dos limites, a fim de cortar o mal, antes que atinja
proporções irreversíveis.
Três coisas eram aguardadas como sinais da volta de Cristo. A primeira era o
povo judeu retornar a Israel. E isso já aconteceu! A segunda seria Israel reconquistar Jerusalém, ainda não ocorreu! A terceira é a reconstrução do Templo. Aqui está o fulcro de todo o
problema espiritual: o Templo!
Onde deve ser o Templo fica, hoje, a “Mesquita de Omar”!
Como muitos crêem que o Templo terá de ser reconstruído, antes de Jesus retornar, muitos fanáticos podem, a qualquer momento, tentar explodir a mesquita, para abreviar
sua volta!
Isso deflagraria uma guerra de proporções inusitadas. Quiçá, a Terceira e Última
Guerra Mundial.
Portanto, devemos observar o que acontece ao redor da “Mesquita de Omar” e
procurar apoiar Israel no sentido de preservar a sanidade no seu meio. Intercessões devem
ser incessantes.
Um dono de hospedaria israelense declarou rindo, à TV, que uma “Virgem Maria” já se hospedara lá, um “Jesus” também e assim por diante. Mas, dificilmente pessoas
assim, claramente desestabilizadas são as mais perigosas.
Muitos israelitas ou cristãos fanáticos, sem a Luz e o Poder do Espírito, cegos
ao Tempo de Deus e que não aceitam ver árabes adorando Alá onde deveria estar o “Templo

de Deus”, podem sair do controle, mesmo parecendo psicologicamente sadios! Esse é o
maior dos perigos.
Convido os irmãos a orarem, daqui por diante, pela “Brigada de Deus” com veemência, a fim de que nada de mal venha a acontecer fora dos propósitos divinos. Que Deus
dê aos componentes daquela brigada olhos abertos, para verem o invisível e detectar, de
longe, toda astúcia maligna.
Orar por Israel é fonte de bênçãos. Para os que não sabem, leiam Gênesis 12.3,
onde Deus faz uma promessa à Abraão:
“Abençoarei a os que te abençoarem, e amaldiçoarei àquele que te amaldiçoar; e em ti serão benditas todas as famílias da terra.”. Por acaso teria feito Deus à aquela
promessa só a Abraão ou não, a todos os seus descendentes?
Eis a razão pela qual, além de interceder pelo povo de Deus, temos de evitar nos
unir com aqueles que os queiram amaldiçoar de alguma forma. Exemplo prático à esse respeito, está no caso do neo-nazismo!
Olhos fitos em Israel, o fiel da balança de Deus, ao redor dali todos os eventos
bíblicos acontecerão.
MARANATA!

Capítulo 105
CERCADOS
Evito chorar, por problemas nasais. Quando choro fisicamente fico sem poder
respirar pelo nariz e incomoda! Mas, tenho chorado muito, intimamente, o Senhor é testemunha!
Chorado por Israel, pelos seres humanos e, mais ainda, chorado pelas crianças.
Já ouvi menosprezarem Jeremias, apelidando-o de: “O Profeta Chorão”. Eu o
respeito; não sei se me entenderão!
As crianças do mundo inteiro estão cercadas. Um cerco hediondo, monstruoso e
fatal do qual, é impossível escaparem sem a interferência de Jesus! Cada criança do mundo está sob este cerco.
O diabo não quer, simplesmente, tirar-lhes a vida! Quando mata alguma antes da
idade da razão, sabe que ela vai para o céu e assim perde: almas!
Ele quer suas almas e, por isso, montou todo um aparato para um envolvimento
eficaz das crianças, como um enorme polvo tateia, selecionando e injetando seus venenos
lentos, mas, embriagadores, com prazos de validades nunca vencidos.
Num consultório médico onde fui por causa de uma “sinusite”; chorei, abundantemente, pelas pessoas da sala. Principalmente pelas crianças. Até minha neta inclusive, foi
atacada pelo mesmo mal que me atacara e que deve fazer parte de alguma maldição familiar
da qual, não consegui libertar-me ainda.
Assim, transferi a maldição para ela! Embora, tenha sempre buscado me livrar
dos laços espirituais e ensinado os outros a fazerem isso, ali estavam duas provas de um
fracasso. O diabo rindo a valer!
Quantas crianças sofrem das mais terríveis moléstias por culpa dos seus antepassados! Acossadas, por todos os lados mesmo antes de nascerem (Como não chorar!)
Alguns me acusam de pessimista de só ver a maldade no mundo! Choro!
Também vejo o Poder do Senhor em ação! Mas, como não chorar pelo sofrimento de tantos?
Como pode o mal agir tão livre e gritantemente? E levarmos o bem em contagotas! Enquanto ajudamos um ou dois, centenas caem!
Na sala de espera, um garotinho nipo-brasileiro andava de um lado para outro,
vestindo uma camisa azul-marinho na qual, na parte da frente, estava escrita em garrafais
letras brancas uma pornografia abaixo da qual, uma seta apontava para sua região genital;
atrás, outra pornografia berrante!
Para todo lado que nos voltássemos o garotinho aparecia gritando sua imundície
e com a cumplicidade da genitora. a qual, talvez, nem saiba o que aquilo pode causar ao
pupilo!
“O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento” (Oséias 4.
6). Tinha vontade de alertá-los, mas, o Espírito não me constrangeu a isso, afinal, seriam de
Deus?
Na rua comprei uma bóia de praia para minha neta. Nela uma figura engraçada
de um coelhinho. Minha netinha (de 4 anos) foi quem me chamou a atenção: “- Pokemon,

vovô, Pokémom!” (Graças a Deus sua mãe já lhe tinha ensinado a respeito do perigo daquele desenho animado.).Tive que destruir a bóia e comprar-lhe outra!
“Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não
se desviará dele” (Provérbios 22.6).
Mas, para qualquer lado que nos voltemos, o cerco é visível: nas roupas, nos jogos, nos livros, cadernos, salas de aulas, professoras, tios e tias, pais e mães, todos, são armas engatilhadas contra as crianças.
Os próprios Governos colaboram! A partir do facilitarem a necessidade das
mães trabalharem fora para sobrevivência das famílias, deixando os filhos sob a educação
alheia; iniciando, assim, a destruição da célula familiar e a desmoralização da instituição do
casamento. Tudo faz parte do cerco.
Choro. (e não entendo, como não se chorar.)
Escuto a voz do Senhor:“Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes
do Maligno” (João 17.15)!
Creio ser essa a oração que temos de repetir, segundo a segundo: “Guarde-os do
maligno”... “Guarde-os do maligno”... “Guarde-os do maligno”!
Mas os programas de TV estão ali, vomitando “cultura”, ensinando garotinhas a
rebolar; vestirem-se como prostitutas com pais ansiosos por verem suas pequerruchas virarem estrelas e trazerem um dinheirinho extra, para eles. Garotinhos são ensinados a fazerem
gestos obscenos e a dizerem palavrões e maldições, iniciados, muito antes do tempo, na área
do sexo ou, exibem habilidades assassinas em artes marciais sob os mais diversos pretextos.
Como não chorar! Sei que o Senhor é Rei, mas, vejam aqueles pequenos!
Só isto pode me estancar meu choro: a fé no Senhor. Pois, “... até os cabelos da
vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos” (Lucas 12.7).
Senhor, salva estas crianças de seus pais, de suas culturas, de suas religiões, dos
Governos e do mundo! Acode, Senhor, o inimigo as quer tornar seus futuros servos.
MARANATA!

Capítulo 106
DEUS FALA HOJE?
Grande parte dos irmãos defende vigorosamente, o tempo de Deus falar conosco ter terminado, e concluem isso, baseados no que Apocalipse 22.18 declara:
“Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas
que estão escritas neste livro”.
Portanto, se julgam biblicamente escudados e, com isso, perdem maravilhas e
maravilhas, que Deus poderia fazer por eles hoje!
Até pela lógica, me é impossível imaginar um Deus mudo. Ele que criou a boca
e a fala? Mas a letra está ali, ameaçando pragas a quem aumentar algo ao que Ele escreveu;
portanto, para eles Deus ficou mudo!
Felizmente, estes irmãos estão errados! Deus fala hoje, como antes; e como não
iria falar, justamente hoje, quando tem milhões de filhos na terra, querendo ouvi-Lo? Durante os tempos proféticos falava com seu povo, hoje, com uma multidão de filhos, ficaria mudo?
Ah!Mas já nos deu Sua Palavra e pronto. Não precisa mais falar!
Os que se dirigem pela Letra pensam assim, por desconhecerem o Espírito que
vivifica. Em lugar nenhum Deus escreveu sobre usarmos o rádio, televisão, avião ou Internet para propagar o Evangelho! Não existem nem as palavras: rádio, televisão, avião ou
Internet, na Bíblia!
Portanto, evangelho por rádio, televisão, avião, Internet ou o uso de várias outras coisas expressas por palavras modernas não seria bíblico! Pela Letra seria pecado!
Só pela Letra, pois, missionários e pastores se utilizam de todos estes meios para
divulgarem a Palavra e só vemos Deus abençoá-los e não maldizê-los. Porque são pessoas
de fé não de letras!
Os incrédulos sempre descobrirão algo na Palavra, que irá ajudá-los a não agirem pelo Espírito!
Outro dia soube, admirado, por meio de uma judia, que os judeus (zelosos do
“Antigo Testamento”!) proíbem a leitura de Isaías 53 nas sinagogas! Justamente o capítulo
daquele livro que dá um retrato perfeito de Jesus, pensaram!

Irmãos também defendem o batismo do Espírito Santo não ser mais para hoje !
Só sei que milhões de outros (além de mim) bem diante eles, somos batizados no Espírito,
operamos maravilhas, falamos com Deus e Ele nos responde. E, muitas vezes, responde
falando mesmo!
Acontece Deus só falar a pessoas de fé ! “Sem fé é impossível agradar a Deus”.
Deus só fala a crentes não a letrados!
Deus só não fala algo que contrarie sua Palavra escrita. Isto é verdade!
Também não iria deixar escrito algo capaz de caducar, que precisasse, depois,
algum missionário ou profeta remendar! Isto NUNCA!
Tudo que Deus falar hoje, terá de estar perfeitamente enquadrado na Bíblia ou,
não será Ele falando!
Embora, as palavras possam ser outras, o sentido, o Espírito do que disser, deverá estar, preto no branco, dentro do que ESCREVEU! É nisso que temos de prestar atenção.
Portanto, SE alguém vier lhe dizer que Deus lhe disse isso ou aquilo, é fácil saber se é verdade ou mentira! O dito está garantido na Bíblia? Basta verificar isso!
Outra recomendação, a respeito, nos vem do próprio Deus, em Jeremias 28.9:
“Quanto ao profeta que profetizar paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, então será conhecido que o Senhor na verdade enviou o profeta”.
Aqui, uma coisa bastante engraçada. É algo poder estar escrito pela Letra, mas
os incrédulos fazerem ao contrário!
Por exemplo está escrito em Isaías 53, que:“e pelas suas pisaduras FOMOS sarados” os incrédulos adoecem e, não crendo no que a Letra diz, procuram os médicos. Nem
pela Letra, agora, acreditam.
Alguma desculpa? Sim, alegam Deus já lhes ter dado os médicos!
Mas há um ponto onde até crentes caem. O desprezo ao tempo no qual o verbo
sarar está.
Pela fé temos de crer que JÁ FOMOS SARADOS e expulsar o espírito de doença de nossa vida, não se preocupando SE isso pode não ser do agrado de Deus!
Vejam outro caso: Deus disse: “Há um só Deus e um único mediador entre
Deus e os homens, Jesus Cristo homem” (1a Timóteo 2.5). Se vier alguém dizendo que
Deus o colocou como seu único representante na Terra, podemos renegar isso sem medo.
Por não se coadunar com o escrito!
Acontece muitos não acreditarem mesmo em Jesus ter ressuscitado e estar vivo,
portanto, O consideram mais um fantasma que homem.
Desta forma preferem seguir a algum humano ou ídolo de pau e pedra, nos quais
têm mais fé, porque vêem e tocam!
A loucura humana vai por aí, enquanto Deus aguarda, pacientemente, que alguém converse com Ele e O escute, para receber as bênçãos só que Ele pode dar.
MARANATA !

Capítulo 107
O LIVRO E A SOBERBA
Duas coisas são incompatíveis entre si: a soberba e a leitura da Bíblia!
Uma moça, a quem perguntei se tinha alguma dúvida sobre o Evangelho, me
respondeu: “Obrigada, tio, mas mamãe já me ensinou tudo. Já li a Bíblia todinha no ano
passado!
Um cidadão, ante a mesma pergunta, veio com uma carrada de outras perguntas
nas quais, demonstrava já saber a resposta e fazê-las só para ver se eu iria discutiria com ele.
Não estava interessado no Evangelho mas em querelas religiosas.
Dois exemplos claros, onde a soberba impede a visão espiritual que Deus quer
achar em nós.
A Bíblia não é um livro que a gente leia só uma vez todinho e depois ponha lá
na estante ou aberto num salmo para dar sorte na casa! Não é um livro para procurarmos
descobrir incongruências a fim de discuti-las. Quem faz isso NUNCA leu a Bíblia de fato!
Para começar a Bíblia não é nem um livro, mas: O LIVRO!
A Bíblia é um organismo vivo, a Palavra de Deus É DEUS! Não papel, não letra
(que “mata”, conforme Jesus avisou em Hebreus 4.12), mas Espírito (Vida) por trás de cada
palavra nela contida.
Aquela mocinha não entendeu bulufas do que leu e está caminhando para o desastre, nutrida pela própria soberba, bem como o cidadão acima citado.

Deus disse que:“Sem fé é impossível agradar a Deus”( Hebreus 16.1) disse
também que “Destruirei a sabedoria do sábio e aniquilarei a sabedoria e a prudência dos
entendidos” (1a Corintos 1.19) “Maldito o varão que confia no homem, e faz da carne o
seu braço, e aparta o seu coração do Senhor !” ( Jeremias 17.5). “Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus; pois está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria
astúcia” (1a Corintos 3.19).
Vejamos no que tais versículos podem ajudar aos que querem LER e aproveitar
da Bíblia.
1o) “Ora, sem fé é impossível agradar a Deus; porque é necessário que aquele
que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam.”
(Hebreus 11.6).
Quando alguém vai ler a Bíblia com o intuito de provar que Deus não existe, Jesus é uma farsa ou, a Palavra um engodo, sua soberba, imediatamente, o faz desagradar a
Deus, que não lhe falará.
Ele poderá ler a Bíblia mil vezes, tornar-se especialista nela, mas, nenhuma palavra dela cairá no seu coração, conseqüentemente, não irá ajudá-lo! Pelo contrário, fica é
ameaçado de morte:“porque a letra mata” (2a Corintos 3.6)!
Não recebendo os ensinos, pelo Espírito, tentará consegui-los pela razão que o
demônio habilmente levará para o erro. Por exemplo: os testemunhas de Jeová, acreditam
no Espírito Santo não ser uma pessoa, mas, o poder, a energia de Deus!
Isso faz que escrevam nas suas Bíblia o termo Espírito Santo com minúsculas
e, ao afastá-Lo de si, perdem as bênçãos que só através d’Ele se manifestam, hoje, na terra!
Pois estamos na era do Espírito Santo (Leia João 16.7)!
“Destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a sabedoria e o entendimento
dos entendidos” (1a Corintos 1.19). Este verso, creio, nem precisa de explicações.
Sem humildade, desejo de aprender a Verdade, coração sincero diante de Deus,
só se chega à loucura ou a se negar a Deus e Jesus; o que só leva ao tanque de fogo.
Não importa nem se não acredita no inferno nem nos demônios e só na existência de Deus; isto já é parte de uma loucura!
Crer na existência de Deus os demônios nem precisam crer, eles sabem que
Deus existe, pois, o vêem e falam com Ele! Mas isto em nada irá lhes adiantar, porque não
O obedecem!
Se diz que crê em Deus mas não crê na Palavra dele, a Bíblia: chama-O de mentiroso. Espera o que?
Nenhum soberbo receberá bênçãos e isso inclui muitos irmãos evangélicos.
A soberba se mascara de religiosidade, de entusiasmo e até um crente pode pensar ter fé e descobrir, na hora do aperto, estar enganado!
Temos de aprender com a Palavra do Senhor, minuto a minuto, dia a dia, eis o
melhor modo de conhecê-la. Temos de lê-la, meditar no que ela afirma e pô-la em prática,
pois, sem isso estaremos fritos.
MARANATA !

Capítulo 108
Bênçãos
Outro dia irmãos mencionaram na igreja como Deus manda, às vezes, chuvas
sobre justos e injustos, indicando com isso Ele abençoar tanto uns quanto os outros. Mas a
Palavra de Deus diz existirem maldições para os injustos e bênçãos para os justos!
Os irmãos não se lembravam era de como as chuvas que caem nos terrenos dos
justos lhes dá prosperidade e, nos terrenos dos injustos, podem se transformam em calamidades.
Porém, eles estavam preocupados mesmo era em saber porque, algumas de suas
orações não tinham sido atendidas e, às vezes, bênçãos pedidas pareciam ter ido para ímpios.
Portanto, ficamos pensando em onde tirar alguma sabedoria dali.
E, no decorrer do culto, o Senhor nos deu um exemplo prático. Uma irmã, que
há muito orava por uma causa trabalhista, estava com sua última oportunidade de vencê-la,
à frente. Seria o último dia que a justiça lhe daria, para defender sua causa.
Ela sempre tinha orado pela sua classe profissional em peso, isto é, pelo conjunto de pessoas que tinham a mesma profissão e cargo que ela (advogada de ofício) e, nos
vários julgamentos teve seu pedido indeferido, restando-lhe só, aquela última oportunidade.

Depois de ouvi-la, chamamos sua atenção para fato de suma importância. Sua
oração estava errada!
Nunca devemos nos enquadrar como pertencentes à uma classe ou partido, ou
estaremos incorrendo no risco de recebermos os mesmos castigos acaso pendentes sobre
aquela classe ou partido! Somos filhos-de-Deus, raça eleita, sacerdócio santo. Assim devemos nos ver SEMPRE.
Então, daquela vez ela orou diferente, confessou que havia muitos pecadores no
meio de sua profissão, mas, lembrou o Senhor também haver vários irmãos como ela, esperando o justo benefício. Por isso, pediu apenas por ela e por aqueles irmãos!
Foi tiro e queda! E o Senhor nos mostrou, na prática, que tudo tinha acontecido,
graças àquela oração.
Entre os dez juízes que votavam a respeito do caso todas as vezes, 4 ou 5 sempre foram contra o que a irmã pretendia, desta vez todos os dez juízes foram à favor! E eram
os mesmos juízes de antes! Quem fez mudar de pensamento aqueles cinco se a causa era a
mesma e eles já estavam, até comprometidos, em negar? A resposta só pode ser uma: JESUS, nosso Advogado!
Quando oramos por um pedido temos de saber fazer a coisa direito ou a bênção
não vem, por pedimos que Deus aja contra a Sua própria Palavra! Nem sempre é fácil se
descobrir onde está nossos erros, mas, o fato é: oração errada, não tem resposta certa!
Nesses casos, temos de pensar em Deus como um computador: se perguntar errado ao computador ele dará resposta errada, como se diz no meio da informática: entrou
lixo sai lixo!
Deus não se deixa levar por nossos sentimentos ou conversa mole. Ele quer saber o que nós, de fato, desejamos sem a menor capa de fingimentos. Se fizermos o pedido
correto a resposta será imediata.
Cito algumas outras orações que não serão atendidas, por irem contra a Palavra,
são elas: pedidos de prosperidade econômica feitos por quem não é dizimista; pedido para
Jesus obrigar alguém a se casar com alguém; pedido de um automóvel, quando se é menor
de idade, e não se tem sequer carteira de habilitação, nem dinheiro para a gasolina; pedido
para ganhar num jogo; pedido para Deus consertar alguém que nos abusa; pedido para Deus
evitar fazermos algo que temos medo, como ir a dentista, etc. e , assim, quaisquer outros
pedidos que, de antemão, exigiriam que Deus contrariasse a Sua Palavra escrita, se nos atendesse.
Examinem seus pedidos e verifiquem se alguma das orações que vêm fazendo
há anos, não é uma destes tipos. Reformule-a e verá os resultados!
Se quer saber porque tais pedidos não serão atendidos a respostas são as seguintes, sucessivamente: Deus não ajuda quem o rouba nos dízimos; Deus não forçará a vontade
de ninguém nem subjuga uma pessoa a outra; Deus não transgride as leis de trânsito, seculares ou físicas que Ele mesmo instituiu; Deus não admite a prática da adivinhação; quando se
pede para Deus consertar alguém, se está, de antemão, condenando aquela pessoa e isto Ele
não admite, o certo será pedirmos forças para amar tal pessoa que Ele, sabiamente, colocou
junto de nós; medo? “Não vos dei espírito de covardia mas de fortaleza”, nos diz 2a Timóteo 1.7 Quem tem medo de algo considera aquilo maior que Deus logo está idolatrando aquilo!
Irmãos, muitos poderão lucrar se examinarem detidamente estes tipos de orações e as compararem com as que andam fazendo. Tenham muito cuidado, também, se em
sua Igreja, quando alguém fizer uma oração errada! Não diga Amém, só para passar de bonzinho! Você estará assinando em baixo daquela oração e irá sofrer junto com todos, pelo
erro, se não o consertar.
Que o Senhor os abençoe a todos e lhes dê sabedoria, pois, disse o Senhor:
“Meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento” (Oséias 4.6) e “Se um príncipe pecar e por ignorância fizer alguma de todas as cousas que o Senhor ordenou não se fizessem, ele se tornou culpado” (Levíticos 4.22).
Por acaso não sabem que formamos um reino de sacerdotes e devemos saber todas as leis de Deus pelo Espírito ?
MARANATA !

Capítulo 109
CURANDO, CURADO
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