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Capítulo 501
Espírito de Erro
Assim que iniciamos aquela reunião vi uma velha de saia preta sentada numa cadeira que flutuava a mais ou menos metro e meio, acima de nossas cabeças e voltada para a irmã. Lembrei-me imediatamente de minha avó, carola católica, idólatra consumada, e me incomodou bastante o sapato que ela vestia: de homem!
Falei para a irmã o que vi e lhe disse como o sapato contrastava com o versículo
que diz:
“quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam a boa nova”,
Romanos 10: 15.
Em seguida me lembrei do testemunho que um irmão dera domingo, na igreja,
onde falou que muitos não vêem maravilhas porque não obedecem as ordens expressas que o
Espírito lhes dá. E falou de várias curas que operou num “shopping”, deixando todos, lá, maravilhados.
Naquele momento me lembrei de um programa de TV que assisti, onde uma apresentadora falava sobre “intuição” e no qual um escritor (que escrevera um livro a respeito)
nos mostrava vários exemplos de como “nossa intuição” nos avisa de perigos e como nós éramos os únicos animais (palavra dele!) que não ouviam ao que a mesma dizia, com resultado
tristes.
Nos primeiros exemplos que aquele psicólogo e a apresentadora deram vi que a
“intuição” sobre que se referiam, não era outra coisa senão o próprio Senhor Jesus falando. Apenas eles não atribuíam ao Senhor os avisos.
Aí, a ficha caiu! Aquela irmã, na reunião, disse que já sabia do que se tratava. O
Senhor tinha lhe dado um ministério e ela já devia tê-lo posto em prática, mas, antes, resolvera
falar com seu pastor a respeito. Informou que o mesmo nem foi contra nem a favor, porém, sentiu que ele não gostou muito do que ouvira.
Lembrei-me, também, do que nosso pastor falara no domingo anterior, exatamente sobre o mesmo assunto e contei tudo para a irmã.
Ele tinha pregado que não devemos consultar a Bíblia nem ninguém, a respeito
de coisas que Deus nos fala ou ordena. Porque quem faz isto irá receber a visita de um espírito
de erro, para fazer exatamente o contrário do que Deus quer. Leia 1ª Reis 22. 22. Ele falou insistentemente não devermos ir atrás de profetas nem de pessoas especiais para confirmarmos tudo,
porque o Espírito de Deus que está neles está em nós (nos batizados com o Espírito Santo, é
claro!) e a Ele devemos ouvir e OBEDECER.
É terrível este costume de se considerar pastores e autoridades eclesiásticas como
maiorais! Deus chama isto de nicolaismo que é uma das bases do catolicismo e de todas as religiões. Por meio desta “prerrogativa” um líder religioso pode fazer um confrade executar o que
ele quiser! Basta torcer um pouco as coisas e o beato engole e sai como louco, praticando coisas
contra o que prega, até contra sua própria religião.

Há poucos dias tinha dito a esta irmã, que deixara de me comunicar com outra
(que mora na Suíça e a quem estávamos ajudando) porque, depois de receber várias bênçãos
fazendo o que lhes ensinamos, resolveu fazer contrariar todo o caminho da fé (que parecia que-

rer seguir) preferindo obedecer a qualquer pessoa que se dissesse pastor, por lá, apesar de ter
sido deste erro, que nós a tínhamos tirado!
Deus dizia o que ela tinha de fazer, ela ia conversar com pastores locais (os
quais, antes, ela já tinha percebido não crerem em nada!) para ver se devia fazer o que Deus lhe
ordenara! Eles a roubaram à vontade até planejaram seqüestrar sua filha foi um tormento, mostramos-lhe tudo isto, mas, como ela não queria mesmo mudar e fazer o que Deus lhe mandava,
adverti-a e deixei-a para lá.
Quando recebemos uma ordem de Deus não devemos ouvir nem procurar a ajuda
de nenhum ser humano para executá-la. Claro que toda ordem divina terá de vir completamente
de acordo com o Espírito da Palavra, caso contrário ela não vem de Deus! Só a isto devemos
obedecer.
Espero que a partir de agora, nossa irmã comece a colocar seu ministério em ação, para ver maravilhas ocorrerem com ou sem as bênçãos das autoridades religiosas de sua
congregação. A estas alturas muitos dirigidos por espíritos de rebeldia já estarão exultando,
pensando em como poderão agir contra as ordens das autoridades de suas igrejas.
Mas não foi isso que eu quis dizer. Abram bem os olhos, as igrejas precisam de
autoridade para que tudo flua em ordem, mas tudo tem seu limite!
“... porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos” (1ª Corintos 14: 33).
MARATANA!

Capítulo 502
A CEIA DO SENHOR
Não há instituição divina menos respeitada que a Ceia do Senhor, embora, na
maioria das vezes, tal desrespeito se dê não por vontade dos participantes, mas, por ignorância
de como se conseguir uma santificação adequada, para participar dela.
Aliás, nunca fui a um culto onde o pregador nos ensinasse a fazer uma purificação completa, a única adequada não só a nos dar a santificação necessária para participarmos
de uma Santa Ceia, como para nos centralizar no estreito Caminho da Verdade e da Vida, o único lugar onde podemos receber todas as bênçãos de Deus.
Muita gente anda doente e até dorme (morre) antes do tempo, por não saber fazer
aquela purificação e se atrever a participar da Ceia! Esta declaração não é invenção minha, está
em 1ª Corintos 11: 29-31, que diz:
“Porque quem come e bebe, come e bebe para sua própria condenação, se não
discernir o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos
que dormem. Mas, se nós nos julgássemos, a nós mesmos, não seríamos julgados”.
Como vêem é necessário nos julgarmos a nós mesmos ANTES de participarmos
da Ceia, para não cairmos em erros que poderão nos ser FATAIS; porque o dormir, daquele
último versículo não se refere ao sono comum, mas ao: falecimento!
Porém, como nos julgarmos SE não soubermos COMO fazê-lo? Este problema
decorre, exatamente do que abordei antes, por as igrejas não ensinarem a fazer uma PURIFICAÇÃO.

Pergunto: Alguns de vocês já foram ensinados a respeito desta PURIFICAÇÃO
que lhes ensinarei em seguida?
É por isso que Deus diz em certo lugar:
“O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porquanto
rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim;
visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos.”Oséias 4: 6.
Tenho encontrado pela internet até pastores e esposas de pastores, que não têm a
menor idéia de COMO fazerem uma purificação completa. Muitos afirmando que, como já aceitaram o Senhor estão limpos e não precisam de mais nada; outros que não sabem diferenciar
RAIVA de ÓDIO; outros, ainda, que PENSAM serem batizados com o Espírito Santo sem o
serem, exatamente, por não saberem fazer a purificação adequada para que o Espírito venha
habitar plenamente, em seus corações! É um desastre, um caos!
A Palavra de Deus diz que ÓDIO é ASSASSINATO! Mas, em geral, os irmãos
não sabem discernir entre ÓDIO e RAIVA, trocam uma coisa pela outra e vão para a Ceia com
CRIMES DE MORTE nas costas. Outros fizeram pactos com o diabo e não sabem como quebrá-los e vão para a Ceia com tais pactos. Imaginem os resultados!
Não vou ensinar neste livro COMO fazer uma purificação adequada. Os que desejarem aprender isso reportem-se ao meu primeiro livro: “Jesus, o Leão de Judá”, que podem
baixar gratuitamente do meu site www.jesus-leao-juda.com e vejam a purificação no Capítulo
41 dele.
Lembrem-se do que o Senhor falou em 2ª Pedro 1: 9 e que tem tudo a ver com
esta purificação sobre a qual tanto insisto:
“Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados”
Só por este versículo, já dá para qualquer um ver ser necessário fazermos purificações de antigos pecados, contrariando o que muitos advogam. Na verdade esta purificação
não é nem mais nem menos, que uma cura interior aplicada a nós mesmos, para aparecermos
perante Deus: santos e inculpáveis.
Se os irmãos acordassem e copiassem aquela PURIFICAÇÃO COMPLETA ensinada no Capítulo 41 do meu livro e a divulgassem entre outros irmãos nas igrejas, iriam ver as
maravilhas que ela faz.
Que a Paz do Senhor esteja com todos!
MARANATA!

Capítulo 503
6 ou 9
Outro dia, antes de um culto estava trocando experiências com uma missionária
(que fora ao Chile) e estava um tanto ou quanto decepcionada por não ter tido o êxito que esperara na missão. Contei-lhe, então, o que aconteceu (enquanto ela estava no Chile) com o filho de
um amigo meu, que tinha 43 anos de idade e que apareceu subitamente enfermo (por doença
desconhecida e de rápido desenvolvimento) e por quem orei pela cura (junto com um pastor de
renome nacional!) e que, dias depois faleceu. Apesar de eu ter até recebido um versículo do
Senhor que me dera a entender que ele seria curado!

Durante o velório do jovem cheguei a ordenar (junto ao cadáver) que retornasse a
vida em Nome de Jesus, mas nada aconteceu. Passei dias intrigado com o fato e, até hoje, ainda
me intrigo.
Falando com outro pastor, ele me disse que já deixou de pensar a respeito destas
coisas. Tinha visto isso acontecer muitas vezes e não encontrava explicações. Porém, o Senhor
me fez ser escritor dele e,como posso deixar para o lado, coisas que não consigo entender se vou
ter de escrever a respeito delas?
Logo em seguida ao meu fracasso, li um livro do missionário R. R. Soares: “Exija Seus Direitos” no qual ele me lembrou como temos direito à cura e prosperidade e isto só me
deixou mais perplexo.
Lembrei-me de várias enfermidades que tenho, há alguns anos, e das quais ainda
não experimentei a cura! Lembrei-me, das muitas vezes repreendi os espíritos de enfermidades
envolvidos nelas, mas, de uma forma ou outra, lastimei depois, por não ter sido curado e, com
isto, destruí a semente que tinha plantado. Determinei todas as curas de novo, agora estou procurando me manter firme na fé, para não destruir o que semeei.
Creio que o missionário Soares tem toda razão. Deus não vai mais fazer nada por
nós, neste mundo. Ele já fez TUDO! O próprio Jesus disse: “Está consumado” a respeito de
todo o sacrifício e sofrimento que precisávamos sofrer para sermos justificados.
A nós, cristãos, compete tomarmos POSSE pela FORÇA DA FÉ do que já nos
pertence. E isto só se faz imitando o que Deus fez (enquanto ainda não havia mundo) isto é:
chamando à existência as coisas que não existem! Tudo está na ponta de nossos lábios como já
esteve, antes, na ponta dos lábios divinos.
A Bíblia diz em Romanos 8: 19:
“Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de
Deus”.
Vejam: a CRIAÇÃO não está esperando por Deus, mas por nós! O que decretarmos ACONTECERÁ. O tempo, claro, pertence ao Senhor, mas, não vamos nos acomodar
demais ou podemos estar sendo roubados das bênçãos pelas astúcias do inimigo. “Vigiai e orai”, é ordem divina!
Depois de trocarmos aquelas experiências eu e a missionária tocamos nosso culto
semanal, no qual o Senhor resolveu três problemas que perturbavam aquela senhora e me mostrou um número seis com um traço em cima.
Ora, quando temos um número seis (parecido com um nove invertido) à solta,
concluímos que se colocarmos um traço na parte de baixo dele, saberemos número correto. Mas
no caso o acima, eu sabia ser o número seis, apesar do traço estar em cima! O que o Senhor queria nos dizer?
À noite, enquanto meditava a respeito da reunião, este número me veio à memória num “flash” de luz e entendi completamente a coisa. Nós vemos segundo os padrões de baixo, da terra, do chão. Deus vê segundo os padrões de cima, do céu!
Aprendi algo, também, com o falecimento daquele rapaz. algo que sempre me incomodou e se encontra naquele versículo onde Simeão, entre outras coisas, disse a Maria:
“E uma espada transpassará o seu coração” (Lucas 2: 35).
Ficava pensando qual coração a tal espada transpassaria: se o de Jesus ou o de
Maria. O de Jesus foi transpassado por uma lança, já o de Maria nem por espada nem lança!
Porém, ao presenciar a dor do meu amigo pela morte do filho que mais amava
(filho este que muito o amava também) entendi tudo. Porque ele não cessava de repetir, no velório:

- Roberto, eu já perdi mãe, pai, esposa, parentes, mas, nada se compara a isto.
Aquelas pessoas já estavam velhas, doeu, mas era natural! Perder um filho, assim, na flor da
idade é antinatural! É como se uma espada transpassasse meu coração. Dói demais. É insuportável! É impensável!
E, assim, pude imaginar o que Maria deve ter sentido, ante a morte brutal de Jesus.
Por favor, não entendam mal, isto não significa que devemos adorar e invocar
Maria, eu não vou adorar meu amigo nem os milhares de pais e mães que passaram por estes
sofrimentos tão antinaturais!
MARANATA!

Capítulo 504
Católicos São Salvos?
Quem pergunta: “- Católicos são salvos?” - mostra não entender do Evangelho do
Senhor Jesus Cristo por várias razões. A primeira, porque mostra desconhecer que Deus não é
Deus de denominação religiosa, mas: Deus pessoal. Quando Ele se apresentou ao povo judeu,
não disse ser Deus dos judeus, mas, de Abraão, de Isaque e de Jacó! Já, quanto a católicos serem salvos, a pergunta continua confusa porque:
“se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que
Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo”, garante a Palavra, em Romanos 10: 9.
E são numerosos os católicos que têm feito isto, à parte os erros de sua religião.
Daí, podemos concluir que pessoas de todas as classes, nações, povos, línguas e religiões PODEM ser salvas! Dependendo, totalmente, da eleição gratuita de Deus a respeito de cada uma
delas. Porque:
“Vós não me escolhestes a mim, mas, eu vos escolhi a vós, e vos designei, para
que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai
em meu nome, ele vo-lo conceda”, João 15: 16; “Porque, se Abraão foi justificado pelas obras,
tem de que se gloriar, mas não diante de Deus”, Romanos 4: 2; “Meu justo viverá pela fé”,
Hebreus 10: 38; e, finalmente: “Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem
de vós, é dom de Deus”. Efésios 2: 8.
O povo judeu é descendência de Abraão. De fato o povo judeu foi um povo que
Deus preparou durante séculos, para ser o canal através do qual, o Messias viria a terra.
Mas nem todos os judeus serão salvos e, também, nem todos eles são povo de
Deus de fato! Muitos nascem em Israel, mas, são incrédulos, religiosos de nome ou totalmente
desligados de Deus. É como nas igrejas evangélicas onde existem muitas pessoas, mas nem todas são evangélicas de fato.
Claro que haverá um número muito maior de salvos nas igrejas evangélicas que
nas católicas, assim como haverá muito mais salvos nas igrejas católicas, que nas outras religiões. Lembrem-se nos lugares onde se pregar e ensinar mais corretamente o Nome de Deus: o
Jesus Vivo, Homem e Deus, será onde Ele mais se manifestará e se revelará às pessoas.
Mas Deus pode, também, se manifestar a quem ele escolher sem a pessoa JAMAIS ter ouvido sequer falar do Evangelho! Conhecemos alguns casos de muçulmanos que
foram tocados pelo Espírito de Deus o qual os encaminhou, depois de várias manobras maravi-

lhosas, até o pleno conhecimento do Senhor Jesus como Salvador. Mas entre os muçulmanos, os
salvos são em menor número que no Brasil, por exemplo, onde as igrejas evangélicas multiplicam-se e o número deles aumenta.
Não devemos jamais nos esquecer disto: mesmo nas igrejas mais legitimamente
evangélicas podem existir pessoas que não são salvas. Elas andam nestas igrejas por modismos,
simpatia por pessoas de lá, interesses particulares, tradição familiar, quaisquer outros motivos,
menos por Jesus! Elas até podem ter falado para todo mundo ouvir que entregavam a vida a
Jesus; porém, em seus corações, não acreditando em Jesus estar VIVO! Existem pessoas, também, que O aceitam apenas como um profeta morto ou, então, como um Jesus crucificado, chaguento, de pau, gesso, metal ou neném.
Portanto, antes de fazerem aquela pergunta com a qual iniciamos este capítulo, é
bom pensarem melhor. Em qualquer canto, iremos ver o joio misturado ao trigo. Jesus já alertou
a respeito. Não é novidade. Mas, existe uma coisa que caracterizará com CERTEZA se alguém
é um EVANGÉLICO de fato, e tal coisa são os SINAIS que os verdadeiros CRENTES darão de
sua FÉ, conforme Jesus determinou em Marcos 16: 15:
“... estes SINAIS hão de acompanhar os que crerem”, Marcos 16: 15.
Numerosos participantes das igrejas evangélicas até podem ser salvos, mas, fazerem parte do grupo das virgens néscias que não subirão no Arrebatamento e formam o único
grupo de salvos que pode até perder a salvação se deixarem-se marcar pela besta, depois do
Arrebatamento.
No mais, fiquem na Paz do Senhor.
MARANATA!

Capítulo 505
“EVANGÉLICOS”
Nós, que vivemos num país onde existem igrejas evangélicas quentes, por todos
os lados, nem imaginamos como pode ser a vida de um irmão na Europa, onde as igrejas são tão
frias quanto a neve e muitos irmãos: casos de polícia! Uma irmã da Europa entrou em contato
comigo pela internet e me pediu para conversar pelo MSN. Geralmente não dou meu MSN para
ninguém, mas, o Senhor me tocou para abrir uma exceção neste caso e o fiz. Foi impressionante
este contato.
Aquela senhora (filha de pais satanistas) saíra de Minas Gerais casada com um
europeu. Mas, informou-me que, desde cedo, ao contrário de sua família só confiava em Jesus.
Não pude descobrir como pode ter acontecido assim, embora isto mostrasse na prática, ela já ser
uma ESCOLHIDA e a Misericórdia de Deus a ter dirigido até o Salvador.
O fato é que como ela tem excelente tino para negócios, ficou riquíssima na Europa. Porém, não conseguia o que mais queria na vida: um filho! Fez exames na Áustria, Alemanha, França, EEUU e todos constataram que ela NÃO podia ter filhos. Um médico até resolveu lhe aplicar uns hormônios, para tentar a gravidez. Foi a pior coisa que experimentou;
bateu na UTI; seu marido, assustado, decidiu que não mais iriam procurar a gravidez adotariam
uma filha.
Ela saiu do hospital em CRISE. Então, começou uma solitária luta de orações.
Confessou todos os pecados a Jesus e lhe disse que SE ele a tivesse perdoado o sinal seria um

filho para ela. Disse que foi um mês inteiro pedindo ao Senhor aquele filho e agindo a respeito
com o marido. Belo dia acordou passando mal, com ânsias de vômito. Levada às pressas, ao
hospital, lhe tiraram material para exames.
No outro dia, pela manhã, seu médico, sem acreditar no que via, telefonou-lhe
dizendo: Você está grávida!!!
A alegria durou exatamente um mês e meio, quando ao levantar, viu seu esposo
todo sujo de sangue, sangue no colchão e sangue pingando dela como de uma torneira. Correram para o hospital, mas, não podiam nem examiná-la por causa do sangramento. Ninguém
nunca tinha visto tanto sangue fluindo daquela forma. Chamada, a médica-chefe disse: aborto!
A irmã expulsou todo mundo da sala e clamou ao Senhor a respeito. Depois de
algum tempo de oração cessou a hemorragia e os médicos, espantados, puderam examiná-la e
ao bebê. Estavam perfeitos!
Ela passou três meses, bastante fraca, recuperando-se do sangue perdido. Mas viva e feliz com sua filhinha à qual até o nome o Senhor deu. Seu marido abandonou as duas depois!
Sabem por que ela perdeu tanto sangue? O Senhor estava trocando todo o sangue
familiar dela (possivelmente consagrado pelos pais aos demônios) por um sangue novo!
O maior problema dela, depois disso, foi não ter nenhum apoio cristão. Com dois
anos de crente, membros de uma igreja fria local se juntaram para seqüestrar sua filha! Seqüestro este que Deus desmantelou e a quadrilha inteira foi presa.
Outro problema é que, como todos sabiam que ela era rica, choviam “ordens de
Deus” (dada por falsos profetas) para ela financiar isto e aquilo. Foi, então, que encontrou meu
livro começou a entender como o Evangelho funciona e, assim que regularizou a situação de
seus dízimos, dois dias depois, dois compradores disputaram (como se num leilão) uma casa
que ela tinha em Minas, e não conseguira vender por quatro anos!
E, melhor ainda, vendeu o imóvel por um preço que NUNCA imaginou conseguir! Pouco tempo depois me informou que sete processos na justiça (que empregados demitidos, injustamente requeriam) foram todos vencidos por ela.
Agora, alertada contra os espertalhões de plantão no meio evangélico, com maior
entendimento da Palavra e o apoio de mais algumas pessoas de confiança (que lhes apresentei e
que a instruem via internet) pode caminhar sem ser roubada.
Ela me disse ainda que, o que quase a fez deixar de ser evangélica foi ver a chefe
da quadrilha do seqüestro, durante o julgamento no Tribunal, com uma Bíblia debaixo do braço
e a cara mais inocente do mundo como se fosse uma santa. Conheço o tipo!
Maranata!

Capítulo 506
FALAR E OUVIR
Estas são as duas faculdades fundamentais, para uma pessoa se comunicar com
os outros e com Deus: falar e ouvir.
Várias vezes o Senhor declara na Palavra: OUVI O QUE FOI DITO. QUEM
TEM OUVIDOS PARA OUVIR OUÇA.

E não podia ser de outra forma, porque Romanos 10: 17, diz:
“Logo a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo.”
Daí os surdos não poderão ser salvos porque não têm ouvidos perfeitos? Então
só a pessoa que tem ouvidos sadios pode ouvir o que Jesus fala? – perguntam os tolos.
Quando o Senhor nos fala, nos fala do ponto de vista espiritual, não carnal! Os
surdos que, seja por linguagem de: mímica, sinais ou escrita, ESCUTAREM e obedecerem ao
que o Senhor lhes falar serão salvos. Em contrapartida, muitos músicos de excelentes ouvidos,
não irão ESCUTAR o que o Senhor lhes falará e irão parar no inferno!
Este OUVIDO sobre o qual o Senhor Jesus fala, na verdade é o ouvido do coração sensível à fé. Só os que têm fé ESCUTAM o que Deus diz. Isto é, OUVEM e ACREDITAM naquilo! Os que não têm fé (por não terem sido ESCOLHIDOS por Deus) podem OUVIR, mas, não ESCUTARÃO isto é, NÃO ACREDITARÃO nas Palavras de Deus.
Há uma frase muito repetida (até nos meios evangélicos) que diz que: até o diabo
tem fé! Esta é uma confusão feita por quem mistura fé com crendices ou, com o simples acreditar em que Deus EXISTE! Tais coisas não são FÉ (segundo a concepção de Jesus).
Muitas pessoas acreditam que Deus existe, MAS, não FAZEM (não põem em
prática) o que Deus determina na Sua Palavra! Estas pessoas são religiosas, mas, não são crentes! São os chamados fariseus hipócritas, que Jesus tanto recriminou.
A definição do verdadeiro CRENTE é dada por Jesus em Marcos 16: 15, ao afirmar:
Ou seja, os CRENTES devem mostrar sua Luz, que é o PODER DE DEUS em
suas vidas. E tal Poder só vem às chamadas virgens sábias de Mateus 24: 40 e 25: 10, quando o
salvo recebe o batismo com o Espírito Santo,.
Jesus avisou: “a letra mata o espírito é que vivifica” (2ª Corintos 3: 6); avisou
também que:“só há um evangelho, o que existe são pessoas querendo perturbar o evangelho de
cristo” (Apocalipse 14: 6); avisou, ainda, que existiriam as VIRGENS SÁBIAS E AS VIRGENS NÉSCIAS (Mateus 24: 40 e 25: 10) e, também, que:“meu justo viverá por fé e sem fé é
impossível agradar a deus” (Hebreus 11: 6). Notem bem sobre qual FÉ ele fala! Não vão confundi-la com religiosidade, superstições ou crendices!
E o FALAR, porque é tão importante?
Porque SEM a declaração feita pelo CRENTE, NADA irá acontecer neste mundo, por mais FÉ que tenha. Veja o que Jesus disse:
“Se tiveres fé, como um grão de mostarda, e disseres a este monte passa daqui para ali, ele o fará” (Mateus 17.20).
Perceba que é preciso não só ter FÉ, mas, ser necessário se DECLARAR (isto é,
falar com a própria boca) para as coisas acontecerem. Aliás, Deus não criou NADA só no pensamento, sem declarar, basta ler Gênesis onde verá que Ele falou várias vezes: Faça-se isto,
faça-se aquilo, etc. Para criar cada coisa a partir do nada.
Da mesma forma Jesus FALAVA quando lhe pediam uma cura: Seja feito desta
ou daquela forma. Outro “segredo” de Jesus era só DIZER ou FAZER as coisas, quando OUVIA o Pai lhe mandando FAZER ou DIZER aquilo! Por isso NUNCA deixou de acontecer o
que Jesus ORDENOU. Muitas vezes decretamos algo, apenas porque queremos agradar a nós
mesmos ou uma pessoa, aí, coisa pode não acontecer!
Jesus disse: “Eu faço o que vejo meu Pai fazer”!
“Jesus é o autor e consumador da fé” (Hebreus 12: 2), só quando ELE nos fala
pessoalmente, ordenando fazermos algo, se fizermos aquilo: ACONTECERÁ.
Não acontecerá só porque lemos na Palavra ou porque alguém de grande fé ou
unção nos ordenou! Tem de ser o próprio Jesus nos falando, para a coisa acontecer imediata-

mente. Ele é a Cabeça do Seu Corpo: que é a Igreja. Ele é quem determina o que DEVE e o
que NÃO DEVE acontecer, em cada instante. Ele, também, pode usar uma pessoa para nos exortar em algo, neste caso a pessoa estará falando profeticamente, isto é, com a autoridade
d‟Ele. Só tenhamos cuidado de examinar bem o profeta. Tem muita gente dando profetadas e
enganando os tolos.
Várias vezes oramos e a coisa não acontece, apesar de cremos que Jesus nos
mandou determiná-la, por ainda NÃO ser hora de acontecer. Se Jesus manda você determina
uma cura e ela não acontece na hora, não significa que não foi ouvido por Deus, é questão de
tempo, Deus irá fazer o que diz em sua Palavra, no Tempo que achar conveniente.
MARANATA!

Capítulo 507
LIVRAMENTOS
Depois da experiência que passei junto com minha família naquele assalto relatado no capítulo 492, do Apóstolo 4. Fiquei a meditar nas inúmeras vezes que o inimigo tentou
tirar-me a vida e foi impedido pelo Senhor, mesmo quando eu ainda sequer era cristão, mas católico, idólatra consumado!
Tudo isto só vem reforçar cada vez mais, minha crença absoluta na predestinação
bíblica, que muitos teólogos abominam.
Puxando da memória, alguns fatos me vieram à mente. Desde aqueles momentos
de fúria descontrolada do meu pai (onde fui protegido) a outros e outros eventos nos quais, só a
mão do Senhor pode ser a explicação para eu ainda estar aqui, hoje.
O fato mais antigo e curioso que me veio a mente foi quando ia atravessar uma
rua e, de repente, um automóvel apareceu na esquina a toda velocidade. Eu só tinha dado um
passo na rua, quando (não sei como explicar) me vi na outra calçada. Era um garoto na época,
mas, percebi algo diferente ter acontecido. Por uns tempos, já mais taludo, atribui tudo à adrenalina, porém, sensatamente não há adrenalina capaz de fazer aquilo!
Passei outros perigos mortais quando era piloto. Certa vez, durante umas comemorações da Semana da Asa, me empolguei demais com as acrobacias sobre a cidade. Esquecime de conferir a altura e, de repente, o prédio do IPASE (o maior daqui, na época) estava bem
na minha frente! Escapei literalmente de bandinha!
Ainda na aviação, durante uma viagem me perdi nas nuvens em um lugar montanhoso e, por um milagre, um buraco se abriu no meio delas e pude ver o chão e buscar segurança. Outra, noutra viagem, sobrevoava um braço de mar quando o motor do avião começou a
falhar e comecei a perder altura. De repente, o motor segurou e subi novamente, mas, só por
alguns minutos, quando ele falhou de novo. Pousar ali seria perigosíssimo. Resolvemos tentar
chegar à pista de pouso que já víamos ao longe. Conseguimos, mas, quando o avião tocou no
solo, o motor parou de vez!
O mecânico nos contou que fora um fio do magneto que tinha se soltado. Quando
ele fazia contato, tudo ia bem, quando a vibração o afastava, o motor ameaçava parar.
Essas foram apenas algumas das vezes que me lembro, do Senhor estar me livrando da morte. Deve ter tido várias outras, porque, só com intervenções do Senhor! O diabo
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