Volume 6

Meu site:
www.jesus-leao-juda.com
Meus e-mails:
jesusleaojuda@gmail.com
repeme5@hotmail.com

Capítulo 601
As duas tábuas
Orava, quando o Senhor me deu a visão de um barco grande (destes de
pescadores profissionais) com o casco feito de tábuas justapostas. O que mais me
chamou a atenção nele foram suas duas últimas tábuas, que vinham dos lados para se
encontrarem na proa, formando o bico do mesmo. É que, na frente, onde devia ser a
junção das mesmas, as tábuas tinham apodrecido e não se encontravam, deixando um
buraco preto e podre, acolá.
No momento não entendi a visão, mas, a irmã que estava comigo me
lembrou de que, naquela parte podre, era onde se colocavam a carranca (o ídolo) que
deveria proteger o barco. Daí, o Espírito me revelou toda a visão.
Aquelas duas tábuas eram eu e a irmã ali presente. Não tínhamos mais os
ídolos, que nos foram colocados (por nossa sociedade, religiões e parentes) para nos
protegerem ; já nos tínhamos livrado deles, porém, naquele lugar ficara o estrago que
eles fizeram e o Senhor queria nos CURAR ali!
Então, oramos por aquelas curas. No momento, portanto, o Senhor estava
nos fazendo uma cura de dentro para fora, com resultados invisíveis.
Sabem, se tivéssemos olhos de microscópios não nos veríamos como nos
vemos! Ao olhar um para o outro veríamos células, bilhões delas, cada uma diferente da
outra, trabalhando em perfeita harmonia, para dar vida ao nosso corpo. Mas, se
tivéssemos olhos de microscópios eletrônicos nem isto veríamos; veríamos apenas a
camada exterior dos átomos, que formam cada uma daquelas células vivas!
De forma simplista, se tivéssemos olhos mais poderosos ainda, então
quase não veríamos mais nada, a não ser os enormes espaços vazios, que compõem os
átomos, formadores de todas as coisas! E, nestes enormes espaços, lá no centro de cada
um deles, veríamos esferas de energia positiva do tamanho de uma bola de futebol (que
seriam os prótons e nêutrons , os núcleos daqueles átomos) em torno das quais,
abelhas (chamadas elétrons , carregadas negativamente) voam à velocidades
incríveis, em órbitas variadas, com distâncias aproximadas de um campo de futebol;
tudo isso bem semelhante a bilhões e bilhões de ínfimos sistemas solares!
São estes sistemas solares que são nosso reino pessoal e formam o
nosso corpo onde, mais invisível ainda, reside nosso espírito.
Infelizmente, por causa dos nossos inúmeros erros (chamados pecados)
desde a queda de Adão, nosso espírito não está mais só! Muitos espíritos demoníacos
que (nossos pais, sociedades, nações, raças e nossas próprias decisões erradas) nos
deram como deuses protetores , penetraram em nós e começaram a fazer estragos lá
dentro. É isto que faz o homem envelhecer, adoecer e morrer! Sem eles, a vida do
homem seria eterna e em perfeita harmonia de uns com os outros!
Nós já tínhamos nos livrado daqueles antigos ídolos, mas, os estragos que
causaram em nós estavam atrapalhando nosso andar no Caminho da Verdade e da Vida
e o Senhor interveio, para tal não acontecer.

Aleluia! No momento, não sentimos nenhuma diferença, porém, bilhões
e bilhões de ínfimos sistemas planetários de nosso Universo particular tinham sido
refeitos e re-alinhados, sem sombra de dúvidas, e isto iria nos ser salutar.
Nosso Universo particular é tão bem feito, que os demônios não o
conseguem destruir imediatamente. Às vezes o fazem! Uma criança pode morrer, nascer
aleijada, etc. Mas, regra geral, é como observamos: tudo seguindo um processo a que
nos acostumamos a chamar de natural.
Mas é um processo de Morte, ao contrário ao plano de Deus para cada
um de nós, que é o de nos dar: Vida e Vida com Abundância .
Para os irmãos que foram libertos de demônios fica esta lição, que orem
por cura e restauração das áreas que os mesmos destruíram em suas vidas. Jesus quer
isto, os que acham que não têm nem nunca tiveram nenhum demônio que se cuidem,
pois, o de que mais eles gostam mesmo é de trabalharem em surdina.
Maranata!

Capítulo 602
O PSICÓLOGO
Quando aquela irmã me disse que estava lendo o livro ( O Mestre dos
Mestres ) escrito por um psicólogo que traçava um perfil psicológico de Jesus, fiquei
extremamente decepcionado! Já lhe tinha dado uma lista de livros de testemunhos
reais, vividos por pessoas que tinham tido um contato pessoal com Jesus, e ela me
vinha com aquilo, portanto, disse-lhe de imediato:
- Pura perda de tempo! Isto, se não considerarmos perigosa tal leitura,
porque pode injetar na sua mente falsas idéias sobre o Senhor, habilmente apoiadas na
lógica.
Outro dia um participante de uma seita cristã insistiu comigo para eu ler
um livro que ele tinha lido e achado o máximo! Não foi nada difícil lhe dizer por que
não iria ler tal livro. Se ele participava de uma seita e, também, gostava dela, nada mais
do que ele gostasse seria recomendável! Ele ainda insistiu com vários rodeios, mas,
desistiu quando o ignorei completamente.
A Bíblia diz:
ponde tudo à prova. Retende o que é bom (1ª Tessanolicenses 5: 21);
dando-nos ampla liberdade de escolhas mesmo entre as coisas do mundo! Porém, não
devemos ser tolos em buscar em reconhecidas fontes de águas podres, um copo de água
potável! Se algo vem de uma seita, da magia ou do espiritismo, não adianta nem tocar
no que lhe oferecem.
Na verdade aceito todas as propagandas religiosas que os participantes
das mesmas me dão nas ruas, e até peço mais! Apenas para destruir logo em seguida, ao
parar meu carro longe deles, para não magoá-los. Fazendo isto, estou destruindo um
pouco do veneno que espalham e, certamente, menos pessoas serão infectadas por eles.

Pergunto: Como um psicólogo pode deduzir algo de Jesus, se sequer O
conhece; conhecendo só a Letra que mata?
Só em uma pessoa querer conhecer o caráter de Jesus por meios
psicológicos, nos mostra ela não ser crente e, portanto, pertencer ao diabo! Pois, se
fosse crente devia reconhecer Jesus como Deus, cujo caráter não pode ser posto em
julgamento por homens e a Quem devemos atribuir Sua característica fundamental, que
a própria Bíblia declara em Marcos 10: 18:
Por que me chamas bom? ninguém é bom, senão um que é Deus.
Jesus é DEUS, Ele é o que podemos: VER, SENTIR e TOCAR de Deus!
Fazer um perfil psicológico d Ele, baseado em conclusões lógicas, é a mais pura
estultice. Se você não tiver um contato pessoal com Jesus nada do que pense, diga ou
faça a respeito d Ele, vai valer um vintém furado! Poderá vender muitos livros (porque
o diabo quer semear o máximo de confusão a respeito do Senhor e facilitará isto) no
caso, você estará sendo só mais um assalariado do diabo, que paga muito mal a seus
serviçais!
Bom, mas se você é um Doutor, um Mestre em psicologia, claro, não se
preocupará com o que digo. Você sabe tudo, classifica Jesus com sua ciência, determina
e, pronto, não tem nada a ver com o diabo - pensa.
- Tolinho! - sua arrogância o condena. Sei aonde tudo isto o levará. Mas
se Deus não lhe deu fé para crer nas Palavras d Ele, também sei que ninguém neste
mundo (muito menos eu!) irá poder fazer você pensar em contrário. É um caso perdido,
prego batido e ponta virada pelo diabo. Ganhará uns trocados aqui, mas, não irá
aproveitar deles amanhã.
MARANATA!

Capítulo 603
Corpo Espiritual Tem Carne?
Levantou-se esta discussão, quando disse que nosso novo corpo físico
teria carne quando glorificado. Meu interlocutor citou 1ª Corintos 15: 50, alegando que
nem carne nem sangue iriam para o céu ( Mas digo isto, irmãos, que carne e sangue
não podem herdar o reino de Deus ).
Eu lhe disse que a Bíblia não tinha só este versículo, mas, muitos outros e
ele esquentou. Daí, tivemos de suspender o diálogo ao ver que já estava se tornando
uma disputa.
Quando o irmão saiu, resolvi vir ao computador para fazer uma
retrospectiva sobre este assunto, visto poder ser requisitado de meus leitores algum dia.
Depois de ressurreto, Jesus apareceu a seus discípulos e vejam o que Ele
MESMO disse, em Lucas 24: 39, aos assustados apóstolos:
Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo; apalpai-me e
vede; porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho.
Não creio ser necessário nada mais, para comprovar a idéia de que nosso
corpo glorificado terá: carne, ossos e sangue (porque toda carne tem sangue)! Quanto à

atual carne não entrar no céu, há razão. Porém a nova carne que receberemos não é
igual à atual é semelhante, mas, não igual! Outra coisa, nosso céu, o céu onde iremos
morar, não é o céu espiritual (o terceiro céu) onde vivem os anjos de Deus e o Pai e que
Paulo visitou (2ª Corintos 12: 2):
Conheço um homem em Cristo que há catorze anos (se no corpo não
sei, se fora do corpo não sei; Deus o sabe) foi arrebatado até o terceiro céu.
Nós iremos morar na Nova Jerusalém, descrita em Apocalipse 21: 2 e
que fica no segundo céu.
Porém, assim como os anjos podem vir a Terra quando Deus ordena, e
assumem um corpo físico durante tais missões, CREIO que nós poderemos ir ao céu dos
céus com nosso corpo de carne e osso, quando o Pai assim o solicitar sem problemas.
Porque Jesus disse que faria isto e o fez!
Não sei é se será necessário irmos ao céu dos céus; porque Jesus é Deus e
estará morando conosco, na Nova Jerusalém, e o próprio Pai, também estará lá, nos
iluminando com sua Luz, conforme declara Apocalipse 22: 5, ao dizer:
E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de luz de lâmpada nem
de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará; e reinarão pelos séculos dos
séculos.
Ninguém sabe quais as necessidades de um corpo glorificado, só Jesus
que tem um, agora. Porém não creio que tenhamos necessidade de nada! Sei que
poderemos comer quando quiser. Jesus comeu peixe assado com os Apóstolos (leiam
Lucas 24: 42). Jesus mostrou os furos nas mãos e pés do corpo glorificado, para
convencer os apóstolos de não ser um impostor. Se seu corpo estava glorificado, por
que mais, furos nele? Apenas para convencer os apóstolos, creio.
Talvez eu tenha sido simples demais na explicação a respeito do corpo
glorificado, mas, na verdade, nem expliquei nada, quem descreveu tal corpo foi Jesus,
como podem concluir facilmente.
Aliás, está escrito em 1ª Corintos 15: 39:
Nem toda carne é uma mesma carne; mas uma é a carne dos homens,
outra a carne dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes.
Assim, a carne glorificada, também, é outra carne e não devemos
atribuir à mesma, as penúrias e incapacidades desta, de hoje.
MARANATA!

Capítulo 604
APOSTASIA
Estamos vivendo em plena época da apostasia, anunciada na Palavra em
1ª Timóteo 4: 1:
Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns
apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios .

Só quem pode apostatar da fé são os evangélicos, claro! Os que não são
evangélicos já pertencem ao diabo, o único que podem fazer é se converterem ao
Evangelho se for o caso.
Ontem soube de um fato triste e, ao mesmo tempo, ilustrativo, acontecido
numa congregação local, que fechou. O pastor da mesma converteu-se ao islamismo!
Aconteceu assim: sua filha foi passear pelo Oriente Médio, onde foi atraída por um
árabe riquíssimo, o qual chamou toda a família dela, para morar com ele. A família foi e
o pastor mudou de camisa.
Seria este um destes casos sobre que o Senhor diz:
Deste modo sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro; Volta o
cão ao seu vômito, e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal (2ª Pedro 2: 22)?
Eu não consigo entender bem estes casos. Sei que quando uma pessoa
NASCE DE NOVO torna-se um filho de Deus, para quem a morte já passou; em outras
palavras, a morte: já era!
Então, como um verdadeiro filho de Deus resolve passar para o
islamismo? Será que existe mesmo Filho de Deus que faça isso? São perguntas que
sempre me faço.
E se acontecer, deixará por acaso tal pessoa de ser filho de Deus, será:
desconvertido? Na minha cabeça isto não pode acontecer JAMAIS!
Eu creio que um filho de Deus, errado, só irá sofrer um bocado, na Terra,
para voltar ao Caminho. Deus corrige o que ama como um pai zeloso faz com os filhos.
E, quando um castigado não quer mesmo se emendar, acredito que o Senhor,
simplesmente, o tira da Terra. Ele só não faz é como certos pais, que entregam os
pontos!
Há um versículo bíblico para confirmar tudo isso:
pois o Senhor corrige ao que ama, e açoita a todo o que recebe por
filho. É para disciplina que sofreis; Deus vos trata como filhos; pois, qual é o filho a
quem o pai não corrija? Mas, se estais sem disciplina, da qual todos se têm tornado
participantes, sois então bastardos, e não filhos (Hebreus 12: 6-8)
Assim, não é de se esperar que aquele pastor e família fossem só salvos,
(mas, não convertidos) e venham a ser só açoitados pelos seus atos? Ou vocês acham
que eles irão direto para o inferno?
A meu ver, um evangélico que faz o que este pastor acima fez, na
verdade só era evangélico de mentira; nunca tinha nascido de novo, e seu batismo com o
Espírito Santo (se é que pensava tê-lo!) era uma farsa!
Já vi casos de pessoas que pensam que são batizadas com o Espírito
Santo e até são aceitas em suas congregações como sendo; mas, na verdade, são
dirigidas por espíritos de erro!
Não consigo decidir o que irá acontecer. Creio que tudo dependerá do
que tal pastor e cada membro da sua família eram ou virão a ser: de fato. Porque existe
por aí muito pastor fajuto e multidões de pessoas que se dizem evangélicas e nem
chegam perto disto. O certo é que o homem só vê a aparência, mas, Deus vê o coração.
Portanto, minhas dúvidas a respeito têm suas razões de ser.
- Êta, mundão torto!
MARANATA!

Capítulo 605
MÚSICA
O diabo é ladino e usa a Letra da Palavra para levar incautos ao engano e
feri-los. Houve uma época (quando eu ainda não era crente) que adorava ouvir música
erudita. Nunca fui muito bom de música, meu pai era flautista, eu só ouvia.
Depois de crente descobri que Deus habita no meio dos louvores. De um
desentoado total, passei até a entoar corinhos para o Senhor, mas esta fase durou pouco.
Hoje, não paro um segundo para ouvir música, mesmo as de louvores a
Deus. Pelo contrário, irrita-me esta quantidade enorme de evangélicos que diz ser
levita! Todo mundo quer ser levita; talvez, pensando em que fazendo isto, esteja livre
de outras obrigações para com o Senhor ou que irá terminar como ídolo da mídia!
O problema é a visão distorcida da Letra. Aquela visão que MATA!
Para começar, só pode ser levita quem o próprio Senhor Jesus escolher
para isto! Os que se escolhem porque têm boa voz, gostam de tocar guitarra, cantar,
dançar ou aparecer em público, são apenas cantores e dançarinos de igreja. E, se estas
pessoas não são batizadas com o Espírito Santo, mesmo que suas congregações as tenha
colocado no cargo de Mestre dos Mestres dos Levitas , não são levitas, continuam
sendo: meros cantores ou dançarinos de igrejas.
Tem um grupo de pessoas que já sabe que o que estão fazendo não é
certo e já se autodenominam de: gospel (evangélico fajuto!).
Consta da Bíblia que lúcifer era o encarregado dos louvores. Daí ele usar
a música para desviar as pessoas do Caminho da Verdade e da Vida, com bastante
facilidade.
Por isso multiplicam-se, também, as mídias sonoras; o que tem de
aparelhinho para se ouvir música hoje em dia, não está no gibi! E, muitos bobos ficam
com aqueles fones pendurados nos ouvidos, abestados nos meios das ruas, sob o risco
de serem atropelados. Ora, se o diabo não puder pegá-los deste jeito, terá muitos outros
com os quais poderá destruir suas vidas usando a música.
Além disso, enquanto jovens e marmanjos ficam horas e horas ouvindo
música, perdem precioso e irrecuperável tempo de vida! Deixam de estudar, de
trabalhar, de ir para frente, de fazer o que Jesus quer e, quando menos esperarem,
estarão: velhos, surdos e bem para trás. (Surdos pela enorme altura na qual costumam
usar seus aparelhos de som, hoje em dia)
Neste ambiente infestado de sons os evangélicos vão procurando se
ajustar e, daí, surgiu esta multidão de levitas de araque , que querem fazer sucesso no
ramo musical. Infelizmente esta idéia de sucesso e felicidade nem sempre acontece na
prática. Basta ver o caso do Michael Jackson, cuja vida foi um inferno gospel do
começo, ao fim.

Acorda gente! Se ainda não NASCEU DE NOVO, não foi batizado com
o Espírito Santo, você é apenas mais um crenteco (um religioso carnal) e os seus
louvores são apenas musiquinhas sem o menor valor, para Deus.
Pode até ser que você estoure nas paradas; o diabo pode lhe dar dinheiro,
(para desviá-lo do alvo, como fez com o Michael Jackson), mas, não se engane, levita
MESMO, você NÃO É, NUNCA FOI e NUNCA SERÁ deste jeito; e suas músicas não
passam do teto de suas igrejas.
Os aplausos que irá ouvir de suas congregações ou sociedades serão os
únicos que ouvirá na vida, para tristeza de Deus.
MARANATA!

Capítulo 606
VISITA INDESEJÁVEL
Uma pessoa de uma cidade de S. Paulo e que se dizia Ministro de Deus,
informou-me estar lendo meus livros. Respondi-lhe que esperava que estivesse gostando
dos mesmos e lhe perguntei se já tinha feito a purificação do Capítulo 41, do livro:
Jesus, o Leão de Judá e pedido e recebido o batismo com o Espírito Santo. Informoume que queria muito saber mais, sobre o assunto.
- Quer dizer que ainda não foi batizado com o Espírito?
- Bem, irmão: há tempo para todas as coisas , diz a Palavra! - (êta,
desculpinha fajuta! quantas vezes já não a ouvi!)
- E Enchei-vos com o Espírito Santo significa o que, para você?
Encher-se amanhã ou nalgum dia do futuro? perguntei-lhe.
- Será que eu não podia lhe fazer uma visita, para conhecer mais sobre o
assunto?
Abismei-me! Uma pessoa sair de S. Paulo para vir me visitar em J.
Pessoa (PB) a fim de aprender sobre algo claramente ensinado no livro que tinha em
mãos? Não aceitei, achei errado, embora não soubesse bem a razão espiritual da minha
recusa abrupta.
- Ora, você só tem de fazer aquela purificação e pedir o batismo, que há
para aprender?
- É que minha igreja não aceita isso! Nosso pastor não aprova!
- Então saia desta igreja: Quem não tem o Espírito de Cristo não é de
Cristo? . Você deve obedecer a Jesus ou a um pastor errado?
- Sabe, irmão, eu queria primeiro examinar como era o batismo!
Então entendi porque ele não fora batizado, ele queria uma AMOSTRA
GRÁTIS do batismo com o Espírito, para ver como era, se gostava ou não; mas Jesus
não iria ajudar um incrédulo.
- Sinto muito. Agora sei por que não recebeu o batismo. Olha, com Jesus
tem de ser TUDO ou NADA, você é quem decide o que vai querer, não posso ajudá-lo.
- Por que? Tem medo de eu ir visitá-lo?

- Porque não vou alimentar a sua descrença! E, além disso, você iria
ouvir aqui, exatamente o que eu estou lhe dizendo agora. E só tenho medo de ser o
Servo Mau, de Mateus 25: 26 leia isto.
- Você está me julgando! Eu sou um Ministro de Deus, um Servo do
Senhor, cuidado!
Uma das armas mais usadas pelos que são pegos de calças curtas é essa: Você está me julgando! - Como se o Senhor não permitisse que nós julgássemos os de
dentro!
- Se fosse servo do Senhor obedeceria às ordens d Ele de: expulsar
demônios, operar curas, orar em línguas, etc. Você pensa que é servo d Ele, mas, é
servo de seu pastor e de sua congregação errada.
- Minha doutrina é a Bíblia. Você não sabe com quem está falando!
- Agora sei, exatamente. Tchau! respondi e, nestas alturas, coloquei
aquele irmão em IGNORAR, na sala de bate-papos. Não tinha mais nada a falar com
ele, nem iria perder tempo discutindo o sexo dos anjos.
O que mais me admirou foi como o cidadão não queria enxergar a
verdade e como, queria por que queria, mascarar sua incredulidade, fazendo-me uma:
visitinha !
Felizmente o dom de discernimento nos avisa quando tem algo de ruim
no espaço. (É para isso que servem os dons do Espírito!). Neste caso, me evitou perder
um tempo inútil com um incrédulo que o diabo movera para conversar bobagens ou me
perturbar com contaminações, numa visita.
Naquele mesmo dia fui dar continuidade às minhas leituras bíblicas e
saltou-me aos meus olhos o que ordena 2ª João 1: 1-11, ao dizer:
Se alguém vem ter convosco, e não traz este ensino, não o recebais em
casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda participa de suas más obras.
Aleluia!
MARANATA!

Capítulo 607
O PIÃO
Todo mundo conhece o pião, aquele brinquedo de meninos. Assim que
ele é jogado e está com toda energia, gira equilibrado verticalmente; fica dormindo ,
como os garotos chamam. Aos poucos, vai perdendo energia e começa a girar
inclinando-se em torno do seu eixo vertical, até cair.
No começo ele roda equilibrado porque seu corpo é constituído de um
material uniforme (madeira, plástico ou metal) que tem o mesmo peso em todo lugar. Se
tivesse um pouco mais de peso num dos lados, iria sacudir como os vibra-calls dos
telefones celulares os quais, nada mais são que piõezinhos com um peso num lado, para
desequilibrá-los.

Desde que Deus criou o homem, a Terra vem girando num movimento
perfeito e adequado ao nosso viver, nos dando, com sua ligeira inclinação relativa ao
eixo vertical, as estações dos anos que tanto nos beneficiam. O problema é que fomos
alterando tudo com nossos pecados!
Quem não sabe, hoje, que as calotas polares estão derretendo e
gigantescos blocos de gelo andam a deriva nos mares? Isso, sem falar nos sucessivos
terremotos, que são causados pelo movimento das pesadíssimas placas tectônicas dos
continentes em movimento e atrito?
Estas coisas pesadíssimas, mudando de lugares, causam desequilíbrio no
pião Terra e ele tende a se inclinar numa nova posição de giro. Isto não é bom para nós!
Os cientistas já calcularam um milésimo de segundo a menos na duração
do dia, por causa de oito centímetros de aumento, no pólo, do desvio do eixo terrestre!
Não estão muito preocupados por tão pouco coisa, porém, se tivessem lido o que diz
Isaías 24: 20 começariam a pensar diferente :
A terra cambaleia como o ébrio, e balanceia como a rede de dormir; e
a sua transgressão se torna pesada sobre ela, e ela cai, e nunca mais se levantará.
Mais uma profecia COMEÇA a se cumprir de modo irreversível; pois,
quem poderá recolocar a Terra no seu antigo e saudável ângulo de giro?
Enquanto isto os homens, na Terra inteira, começam a edificar cidades
verticais, gigantescos edifícios com os quais competem entre si, para ver quem faz o
maior. Cada um destes edifícios quer alcançar mais e mais o céu, exatamente como no
tempo em que resolveram construir a torre de Babel, lembram-se?
Naquele tempo os homens falavam uma mesma língua e Deus interferiu,
fazendo-os falar várias, para dispersá-los. Curiosamente, hoje, a maioria dos cientistas e
técnicos fala uma só língua: o inglês!
Não vêem nenhuma correlação entre estas coisas? Eu vejo! Tudo aponta
para a mesma direção, para a mão poderosa de Deus intervir num tempo de castigos.
Tempo em que a maioria das pessoas (mesmo as que se dizem cristãs!) não acredita
mais existir.
- Deus é Amor, não vai maltratar ninguém! Deus não faz acepção de
pessoas; porque iria destruir indiscriminadamente? pensam quase todos.
Esta é a velha Letra que mata falando. A pessoa tira uma frase da
Bíblia e com ela, faz sua religião, pensando ficar protegida com isso!
Deus não castiga indiscriminadamente. Ele sabe quem são os d Ele e,
mesmo nos piores momentos, salva-os das hecatombes. Vejam os exemplos dos judeus
durante as pragas do Egito, nenhum se feriu! Vejam Noé e família no dilúvio! Vejam,
modernamente, pessoas que escaparam milagrosamente de tsunamis na Ásia, de
terremotos no Haiti; são muito mais numerosos os que pereceram nos locais mais
atingidos, do que os que se salvaram milagrosamente, claro, mas: porque Deus
permitiu!
Viram aqueles templos católicos brasileiros destruídos soterrando os seus
ídolos e os congregados neles? Não foi por acaso! Deus mandou avisos: Convertei-vos
e vivereis !
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