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EDITORA ADOS

Dedicação
Ao Rei do universo por me amar! Que esse livro
lhe agrade, acima de tudo!
A minha esposa, filhas, por serem mais que
especiais.
A minha família em geral que amo muito, que Deus
me conceda a graça que foi concedida a Noé e a Raabe de
ter toda a família salva.
A minha família espiritual de Santana do
Araguaia e de todo o Distrito de São Geraldo do Araguaia.
E a todos, aqueles dos quais o mundo não é digno,
não importa a qual religião pertença, mas que tenham
como maior anseio da alma, adorar o Rei do universo em
Espírito e em Verdade, independente das consequências
que há por amar a Jesus. À quem não pertencem as
glórias passageiras, mas a glória eterna!
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Introdução
Era quase meia noite numa rodoviária, a minha
frente uma mulher estava com sérios problemas ao tentar
comprar sua passagem. O bilheteiro lhe devolvia uma
nota de 100 reais devido à mesma ser falsa. Muito
angustiada a mulher não pode prosseguir em sua viagem.
Ao estarmos muito próximo da meia noite deste planeta
e ao notar a multiplicação de diversas denominações
descompromissada com a bíblia, faço uma analogia com
a aflição daquela mulher e a apresentação de todos os
cristãos na volta de Jesus Cristo a luz de Mateus 7:22-23
“... Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor!
Porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em
teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não
fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente:
nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais
a iniqüidade.” Dr. Vendyl Jones (Indiana Jones) fez uma
relevante declaração sobre as religiões: “Religiões podem
ser comparadas a Veneno de Rato, 99% de biscoito doce,
1% de arsênico... e 1% de arsênico mata... a Maioria das
religiões lhe dá 99% de verdades e transmite boas
mensagens... mas o 1% de mentiras pode matá-lo.”1
A salvação é coisa muito séria. Numa entrevista
televisiva ao dono de uma Rede de TV internacional, uma
das maiores do mundo em termo de telejornalismo. A
repórter depois de várias perguntas pessoal interrogoulhe sobre o inferno. Ele simplesmente respondeu que o
inferno para ele era insignificante, pois já havia possuído

várias mulheres, se divertido ao extremo e o que queria
sempre teve, por isso o inferno para ele pouco importava.
Com certeza ele não sabia bem do que falava, pois caso
permaneça nesse estado no dia final ira tremer e sofrer
drasticamente por rejeitar a salvação. Agora o que dizer
do grupo mencionado em Mateus 7:21-23, citado acima?
No texto Cristo não menciona pessoas como o dono dessa
emissora de TV que não se preocupam com a salvação. O
texto refere-se a cristãos. Pessoas que tinham um
envolvimento tão profundo com o cristianismo a ponto
de expulsar demônios e fazer milagres, que se perderão.
Que decepção! Essa será a maior tragédia no grande dia
que se aproxima.
Outra profecia impressionante descreve claramente
o quadro religioso em que vivemos: “E sete mulheres,
naquele dia, lançarão mão de um homem, dizendo: Nós
comeremos do nosso pão e nos vestiremos de nossas vestes;
tão-somente queremos que sejamos chamadas pelo teu
nome; tira o nosso opróbrio” (Isaías 4:1). O antigo
testamento apresenta dois tipos de profecias: Clássicas
que tem o cumprimento na vida do Messias e apocalíptica
que se refere aos últimos dias. O texto acima apresenta
uma profecia em linguagem figurada que tem
cumprimento em nossos dias como veremos:
1 – Mulher em profecia simboliza; igreja.
(Apocalipse 12:1).
2 – Sete representa; totalidade. (Apocalipse 2; 3).
Revela as sete igrejas, que representa todo o período da
igreja cristã.
3 – Vestes é o mesmo que; atos. (Apocalipse 3:18; 7:14).
4 – Chamada pelo nome; levam só o nome de Jesus,
mas sem compromisso algum com Ele.
Aparentemente o cristianismo está em seu ápice
em termos de expansão, no entanto se observa uma séria

decadência na observância do evangelho puro de Jesus
Cristo. Em alguns casos não se distingue mais show
gospel dos shows do mundo. Rap, pancadão, funk,
forrozão, e outros ritmos pervertidos levando o nome de
Cristo. Curas milagrosas, promoção da prosperidade
financeira e manifestações espíritas indistinguíveis entre
si tanto no umbandismo, catolicismo e no meio evangélico
dizendo ser o mover do Espírito Santo. A bíblia, somente
a bíblia, interpretada por ela mesma, foi à fonte que
trouxe o alvorecer da reforma protestante. Novamente a
Santa Escritura faz um chamado de volta ao evangelho
puro de Jesus Cristo, e isso com urgência, pois temos
pouco tempo.
Particularmente entendo que Deus é justo e pela
luz da bíblia sei que Ele não faz acepção de pessoas2 Ele
não tem favoritismo e tem salvos em todas as religiões,
inclusive nas de crenças pagãs.3 E quando se trata do
julgamento divino cada ser humano será julgado pela
luz que recebeu, e em seu imenso amor Deus não leva
em conta os tempos da ignorância.4
Na bíblia Jesus deu uma lição aos apóstolos que
tinham a ideia exclusivista de que somente uns grupos
de cristãos tinham certos privilégios; “E João lhe
respondeu, dizendo: Mestre vimos um que, em teu nome,
expulsava demônios, o qual não nos segue; e nós lho
proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não
lho proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu
nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é
contra nós é por nós” (Marcos 9:38-40).
Outro texto que precisa ser muito estudado por
aqueles que se acham exclusivos é o de II Reis 5:17-19.
Que relata a maravilhosa cura do leproso Naamã,
comandante do poderoso exército Sírio. Após a cura o
general admite sua conversão ao Deus de Israel, contudo

pede perdão ao ter que acompanhar o seu rei idolatra em
suas praticas religiosas, ao qual Elizeu da a seguinte
resposta; “Vai ti em paz.” 5 Acredito muito nas três
grandes surpresas que comentam que teremos no céu: a
primeira é de pessoas que nunca imaginávamos estarão
ali, a segunda será a falta de muitos que imaginávamos
que estaria ali, e a maior de todas é a de estarmos lá.
Jesus disse que tudo que seus fiéis pedirem em
seu nome, Ele concederia,6 isso com certeza os fiéis
experimentam ao ter constantemente suas orações
respondidas, contudo temos certeza que uma oração que
o próprio Jesus fez há aproximadamente dois mil anos
atrás se cumprirá muito em breve: “para que todos sejam
um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu, em ti; que também
eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me
enviaste” (João 17:21). A oração do Filho de Deus se
cumprirá com certeza. Brevemente teremos o mundo
dividido nitidamente em dois únicos grupos: um dos que
seguem o cordeiro de Deus aonde Ele vai, e receberam
seu selo,7 e o outro formado pelos adoradores da besta.8
De forma alguma, temos a intenção de estimular
combate, e muito menos o de menosprezar, levantar
acusação ou condenação, seja para qual for à denominação
e nem a de favorecer esse ou aquele grupo. Não se trata
de combater denominação alguma, mas o engano e as
trevas espirituais em que muitos sinceros estão
envolvidos. Pois Jesus “... quer que todos os homens se
salvem e venham ao conhecimento da verdade” (I Timóteo
2:4). E para que a profecia negativa de Oséias 4:6 “Meu
povo perece por falta de conhecimento” deixe de cumprirse entre o povo de Deus, pois o propósito do Pai, é que
todos cresçam na graça e no conhecimento de nosso
Senhor Jesus Cristo.9 E isso com a maior urgência.10
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Capítulo 1

O

Evangelho da
Prosperidade

A Teologia da Prosperidade ou Confissão Positiva
teve sua origem na década de 40 nos Estados Unidos,
sendo reconhecida como doutrina na década de 70,
quando se difundiu pelo meio evangélico. Possuía um forte
cunho de autoajuda e valorização do indivíduo,
agregando crenças sobre cura, prosperidade e poder da
fé através da confissão da “Palavra” em voz alta e “No
Nome de Jesus” para recebimento das bênçãos almejadas;
por meio da Declaração Positiva, o cristão entende que
tem direito a tudo de bom e de melhor que a vida pode
oferecer: saúde perfeita, riqueza material, poder para
subjugar Satanás, uma vida plena de felicidade e sem
problemas. Em compensação, dele é esperado que não
duvide nenhum pouco do recebimento da bênção, pois isto
ocasionaria em sua perda, bem como o triunfo do Diabo.1
A relação entre o fiel e Deus ocorre pela reciprocidade,
ou seja: no toma lá, da cá, o cristão semeando através de
dízimos e ofertas e Deus cumprindo suas promessas em
retribuição. Todavia, por causa de algumas afinidades
com a cosmovisão pentecostal, como a crença em profecias,
revelações e visões, foi em círculos pentecostais e
carismáticos que a teologia da prosperidade foi mais
aceita, tanto nos Estados Unidos como no Brasil.
Além de apresentar ensinos questionáveis sobre a
fé, a oração e as prioridades da vida cristã, e de relativizar
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