VISÕES

Observações:
Todo mundo sabe (mais ou menos) o que seja: visão. Mas quando falamos
de visões espirituais, a coisa fica um pouco obnubilada, portanto estes esclarecimentos.
Os filhos de Deus recebem, dentre os outros dons (contidos em 1ª Corintos
12, 13 e 14) o dom de “ver” com os olhos espirituais. E o que recebemos desta forma é
que chamo, aqui, de: visão, ou revelação!
Por meio das visões (ou revelações do Senhor) recebemos instruções diretas d’Ele, a respeito do que nos queira comunicar. E, só seguindo estas visões (ou comunicações) estaremos andando no Caminho da Verdade e da Vida.
Tentar andar no Caminho, seguindo a Letra da Palavra, a Teologia ou, as
doutrinas humanas baseadas na Letra, só dá em desastres. Portanto, cada um que se
cuide e abra bem os olhos.

O AUTOR

Capítulo 1
O Choro
Minha filha, rindo, perguntou-me se eu me lembrava do que tinha sonhado na noite anterior. Respondi-lhe que não e perguntei-lhe a razão da pergunta.
Informou-me que eu tinha ido para o quarto às 9hs (mais ou menos) e lá pelas 10:
00hs, ela ouviu um choro bem alto. Percebeu que era em casa, e foi verificar se era o
cachorro. Não era, estava quieto no canto dele, dormindo...
Então, notou que o choro vinha do meu quarto. Ficou escutando um
pouco mais, pensando no que fazer, até que percebeu que eu devia ter mudado de
posição na cama, por estar em sono profundo e nem sequer roncar mais. Daí, ela se
aquietou.
Felizmente o Senhor deu-me a esposa ideal para dormir comigo, ela não
acorda nem com uma bomba, mas, quando Ele quer: ela acorda rapidinho!
Fiquei pensando no assunto. Não sabia sobre o que tinha sonhado, mas,
sabia o que tinha me preocupado bastante, na semana. Primeiro, foi ver aquela multidão do “Rock in Rio”, balançando os braços, ao som da violenta música de berros. Pareceram-me carcaças de animais de corte balançando, dependuradas em ganchos,
prontas para o abate...
Depois, teve a visão daquela multidão de adolescentes histéricas, prometendo fazer qualquer coisa pelo seu ídolo, um pirralho (cujo nome não gravei!)
também cantor de rock (sempre o rock!).
Juntei tudo isso aos outros noticiários da semana onde, doces e ordeiros
meninos atiraram em professores, jovens se mataram a pauladas e tiros, nas ruas (por
idolatria a times de futebol); deve ter sido daí que aquele choro proveio. Mas não quero mais falar sobre as peripécias do diabo.
A nossa reunião de oração do dia seguinte, sexta-feira, foi maravilhosa.
Depois de o Senhor nos orientar para orarmos por várias coisas, me mostrou algo estranho. Foi como se eu estivesse bem perto de uma grossa e vetusta árvore, observando suas potentes raízes (cobertas de musgo) a segurarem-na firme, no solo de uma
floresta húmida e toda envolta por uma luz de um nevoeiro esverdeado... Só que, sobre a grossa raiz vi, destacando-se redonda e branca, vi uma: tapioca! A tapioca não
estava na névoa, era totalmente visível, como se em ambiente à parte. E tapioca é coisa aqui, do Nordeste!
Então, me veio à mente o que o Senhor nos ensina: que nós (os filhos de
Deus) estamos no mundo, mas não somos do mundo! Isto me alegrou bastante, porém, fiquei mais admirado com outra visão, que me veio em seguida. Vi um sanduiche
de pão de caixa, no qual eu sabia haver uma fatia de carne. Cortou o pão pela diagonal
e deu um pedaço à irmã ali presente e outro, a mim.

Imediatamente entendi: - Ele queria que fizéssemos uma Ceia! – me levantei para pegar o pão e o vinho para a cerimônia; sem entender bem o porquê do
sanduiche!
Enquanto buscava as coisas no armário, lembrei-me da conversa que tinha tido com uns novatos, os quais me perguntaram sobre a transubstanciação dos
católicos. Respondi-lhes que o que dirige o catolicismo é o espírito de confusão e nada
do que dizem ou fazem deve merecer nosso menor interesse, nem servir de estudo;
interessa o que o Senhor disse ao partir o pão, em Lucas 22.19.
“E tomando pão, e havendo dado graças, partiu-o e o deu, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós; fazei isto em memória de mim.”
Quando pegamos o pão e cheiramos o vinho, sentimos estar segurando
um pedaço de pão e cheirando vinho, não um pedaço de carne nem um cálice de sangue: é óbvio! Onde, pois, a transformação de uma substância em outra?
Aí, aquele sanduiche veio explicar a coisa. Primeiro, ao ser cortado pela
diagonal, deu dois triângulos (a Trindade Completa!) um para mim e outro para a irmã,
com quem orava.
Depois, no centro daqueles pedaços de pão, tinha carne sim, eu sabia,
mesmo sem vê-la! Era isso: pela fé, espiritualmente, temos de aceitar aquele pão como Carne do Senhor e aquele vinho como Sangue d’Ele! Assim fiquei mais feliz ainda,
ao partilharmos da Ceia.
Já no final do nosso culto, o Senhor nos mandou ler algo em 1ª Crônicas
(não lembro capítulo nem o versículo) onde declarava que tinham nascido mais sete
filhos a alguém!
Dei um pulo de alegria quando Espírito me revelou o versículo! O Senhor
se referia a que, durante nosso culto, tínhamos gerado mais sete obras para Ele, na
Terra. Alegrei-me profundamente, por ter participado destes tão importantes eventos.
Aleluia!
Praticamente, já posso dizer que esta foi uma semana frutífera e, ainda
tem a reunião do próximo sábado, quando, quem sabe o que acontecerá?
Senhor, envia multiplicadores para Sua Obra!
MARANATA!

Capítulo 2
O Povo
Durante uma reunião de oração vi a estátua do Cristo Redentor e decidi
que devíamos orar para que: “não pela força nem pelos exércitos, mas, pelo Espírito
de Deus” ela fosse destruída. Então, alguém me falou que não concordava com aquela
oração, porque aquele ídolo pertencia ao povo!

Eu ainda quis contestar, afirmando que tinha feito a oração para que tudo
acontecesse pelo Espírito, porém, mesmo assim, o pessoal da reunião falou que a oração não estava batendo com o Espírito! Finalmente, refiz a oração para que aquele
ídolo não ameaçasse os irmãos do Rio de Janeiro e do Brasil. Convenci-me, mas, fiquei
matutando: tinha algo diferente naquilo! Na verdade a palavra povo nunca me tinha
tocado como me tocou daquela vez!
Outro dia uma pessoa tocou na campainha de minha casa e fui atender.
Quando perguntei quem era, me respondeu:
- É um santo do Senhor, que veio visitar outro santo do Senhor! – reconheci a voz do irmão e fui atendê-lo; achei sua forma de me contatar bem diferente (aliás,
foi a primeira vez, na vida, que se dirigiram a mim daquela forma!) teve outra vez, que
um primo se referiu a mim como Reverendo e as duas coisas estavam: TOTALMENTE
corretas!
Depois desta vida terrena e, por toda a ETERNIDADE, seremos nós (os nascido de novo, claro!) reconhecidos, finalmente, como: os SANTOS de Deus! E, aí, me
lembrei do povo do Rio, com aquele ídolo grotesco.
Foi quando percebi bem claro, como seria inútil destruir aquela estátua. O
povo tem milhares de outros e outros ídolos, e fotos daquele e, não duvido, que iria
gastar rios de dinheiro, para fazer outra, talvez maior do que o destruído! Porque este
povo é basicamente: IDÓLATRA!
E o Espírito me chamou a atenção para isto: todos nós, filhos de Deus, antes também: fomos do povo!
Pertencíamos ao mundo e, não sei se será correto afirmar a maioria de nós
só se ter voltado para Deus, depois de ter chegado ao fundo de algum poço.
Não é sem razão que o Senhor Jesus declara:
“Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no Maligno.”! 1ª
João 5.19.
Quantas vezes já não vi pela TV, aquela multidão de cidadãos vestidos de
branco, com as caras pintadas, levando cartazes e exigindo PAZ! Enquanto isto, eles
mesmos vivem de braços com os demônios, praticando tudo o que não presta: o roubo, a fraude, a mentira, o crime, traições, os enganos das religiões, adorando demônios e obedecendo ao que os tais ensinam. Depois querem paz!
São cegos, vivem nas trevas, querem luz, porém, sem terem de mudar suas
práticas ilícitas, eis a verdade! Outros que a pratiquem e eles gozem dos seus benefícios, pensam. Querem os benefícios da paz, porém, não serem: praticantes da mesma.
Novamente o Senhor me mostrou que: “ESTAMOS NO MUNDO, MAS, NÃO
SOMOS DO MUNDO”; e, agora, tenho reforçada minha visão de como deve ser meu
caminhar neste interregno.
Senhor, envia multiplicadores para Sua Obra!
MARANATA!

Capítulo 3
Adolescentes Em Perigo
Hoje, percebo como um adolescente vive num “universo paralelo”, longe
da realidade e em permanente perigo. Já fui adolescente, porém, quando o somos,
não notamos isto por duas razões: a primeira é por que: somos mais sabidos do que
todo mundo; e a segunda, porque nos sentimos: imortais! Lembro-me de que, quando
me falavam de que alguém tinha morrido, ficava pensando que esta opção de morrer
ser só para os tolos!
Agora, descubro que o maior número de mortos em acidentes de automóveis acontece com adolescentes, assim como o maior número de mortes brutais!
Tenho tido contato com um alguns adolescentes (os quais, ultimamente,
vêm ao meu grupo de oração) e o Espírito tem-me mostrado como têm problemas!
Bem semelhantes aos que eu tinha na época e não sabia.
Um deles mostrou ser extremamente apaixonado por uma moça (já vivi um
caso assim, de uma paixão avassaladora e platônica) e sei como é! Apesar de conhecer
mui bem a Palavra e o perigo de se meter em religiões, este rapaz seguiu a noiva como
um cordeirinho, quando ela o convidou a ir assistir a uma missa!
E este seu ato insano provocou uma confusão enorme, em nossa reunião
até que o Espírito conseguiu mostrar o que ele tinha feito de errado, contaminando-se
espiritualmente, e pedido perdão pelo feito.
Noutra reunião, o Senhor me mostrou um avião bombardeiro, moderno
(desses invisíveis ao radar) que não possuem nenhuma arma de defesa porque não
podem ser vistos, portanto não podem ser atacados; uma senhora se lembrou, de
imediato, do filho dela, adolescente, que namorava uma moça que se dizia evangélica,
mas, refratária ao batismo com o Espírito Santo.
Oramos para ele ser liberto ou a moça entrar nos eixos e o Senhor, logo em
seguida, me mostrou um submarino submerso do qual, só vi seu periscópio em busca
de presas; submersível este que logo se transformou na barbatana dorsal de um tubarão... Como tudo estava nas águas, concluiu que uma pessoa de dentro da Igreja
(águas, Palavra de Deus) era um predador camuflado.
Aquela mãe, então, se lembrou de um rapaz que se fizera amigo do filho
dela, e agia de forma estranha, chegando a telefonar quase trinta vezes (num só dia!)
para ele; desconfiada, recomendou extremos cuidados ao jovem, quanto aquele relacionamento ou, encerrá-lo de vez.
Adolescentes vivem cheios de ídolos, sejam dos esportes, da música, do cinema, da ciência, da literatura, de qualquer área, escolhem ídolos para seguir; isto é
coisa corriqueira, no entanto, cada ídolo destes o levará para bem longe do que o Senhor Jesus deseja para a vida deles.

Graças a Deus tudo isto nos foi revelado e pudemos desfazer as artimanhas
que o diabo estava armando contra o filho daquela senhora. Agora, me pergunto: e se
a pessoa (a mãe ou um pai de família) não anda com o Senhor, nem se escuda no Poder do Alto (derivado do batismo com o Espírito Santo) como irá defender sua prole
destes ataques?
Respondam vocês.
Senhor, envia multiplicadores para Sua Obra!
MARANATA!

Capítulo 4
Cesto Cheio
O Senhor deu-me a visão do meu pai (carnal) segurando pela alça, um cesto de palha trançada, cheio de ovos. Porém a imagem de meu pai se alternava com a
minha, e senti que eu fazia esforço enorme, para caminhar com aquilo.
Naquele dia estávamos bastante felizes, porque tínhamos sabido da libertação do filho daquela irmã, pela qual oramos (capítulo anterior).
Quando ia perguntar ao Senhor o que significava aquela visão, Ele a revelou. Significava que eu estava carregando um cesto de problemas (psicológicos, espirituais e físicos) que meu pai tinha recebido através das maldições familiares, e o diabo
estava querendo passar para mim, com a desculpa da: hereditariedade!
Imediatamente oramos, destruindo todas aquelas maldições hereditárias e
me senti imensamente feliz. Há anos vinha lutando contra aquelas maldições, procurando me afirmar como filho do Altíssimo (e não do meu pai carnal) mesmo contra as
insistências da família carnal que, em geral, apesar de evangélica, ainda se orgulha da
sua hereditariedade.
Finalmente o Senhor deu um basta ao inimigo! Agora, não tenho mais de
me preocupar com os defeitos genéticos colocados no DNA de meus antepassados,
pelo diabo.
Antes de encerrarmos esta reunião, o Senhor nos mandou fazer uma reunião insólita, depois; a qual (para nosso espanto) durou pouco mais de meia hora! A
missionária ia para um trabalho no Chile (inclusive, levando um filho) aquele, pelo qual
tínhamos orado! E tudo correu maravilhosamente bem.
Só não vou contar pelo que oramos, dado ao inusitado, e não queremos
causar reboliços.
Senhor, envia multiplicadores para Sua Obra!
MARANATA!

Capítulo 5
Fatos Ídolos
Um fato é um fato, disse alguém, e esta é outra forma de se dizer o que o
vulgo já consagrou ao afirmar: CONTRA FATOS NÃO HÁ ARGUMENTOS!
A sabedoria popular, bem como a sabedoria científica, tem de ser mui bem
examinada porque, aceitá-las levianamente pode deixar uma pessoa em situação perigosa.
Um crente tem de se guiar pela Palavra de Deus e não pela sabedoria humana, científica e mui menos pela cultura popular! Se o irmão aceitar tais argumentos
sem procurar examiná-los à Luz da Verdade, poderá cair em situações nada agradáveis.
Você vai a um médico, ele lhe examina, lê os exames que mandou você fazer e declara: “Meu amigo, sinto dizer-lhe, mas, você está com câncer do tipo tal, contra o qual não há nenhuma chance de cura, no máximo tem tantos meses de vida!”.
Você já sai dali, assustado, mas, antes de aceitar totalmente aquele fato, se
for mais sábio que a maioria (pois, quantos erros médicos já não foram constatados
nesta etapa) pelo menos: irá buscar os diagnósticos de outros médicos, para passar a
coisa a limpo.
Agora, se os resultados forem idênticos, todos categóricos, a coisa ficará
preta e, se crê em que contra fatos não há argumentos, só terá mesmo de preparar o
caixão! Isto, porque está vivendo pelo que vê, ouve e toca; mas, Deus nos quer vivendo pela fé.
“Meu justo viverá da fé e se ele recuar minha alma não se agradará dele”, Hebreus 10.38, Decreto do Senhor.
Um grande homem de Deus, Moisés, ficou paralisado diante de dois fatos:
o mar na frente, que lhe impedia a fuga e Faraó atrás com todo um exército, pronto
para matá-lo! Eram fatos impossíveis de levarem a bons prognósticos.
Felizmente, Deus disse a Moisés o que devia fazer, leiam Êxodo 14.16:
“E tu, levanta a tua vara, e estende a mão sobre o mar e fende-o, para
que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco” (Êxodo 14,16); isto nos
mostra que Deus já tinha dado antecipadamente, a Moisés, tudo o de que ele precisava, para vencer: a vara do Poder!
Como Deus nos quer: “mais que vencedores, naquele que nos amou.”
(Romanos 8.37) Ele já nos deu, também, TUDO o que precisamos para vencer, ou seja:
os dons do Espírito Santo! É só pegá-los e agir, porém, para isto, é preciso aprender a
manejá-los.
Houve outro homem (além de Jesus) que provou sua fé até o último alento: Jó!

Sua esposa estava tão agoniada com o sofrimento dele, que chegou a dizer-lhe: “Ainda reténs a tua integridade (fé)? Amaldiçoa teu Deus e morre” (Jó 2.9),
querendo que Jó buscasse a fuga rápida (e não garantida!) dos suicidas.
Sempre que achamos que alguma coisa é MAIOR e MAIS PODEROSA que
Deus, estamos estabelecendo em nosso íntimo: um fato ídolo (um deus!); eis a razão
pela qual, diante de um choque avassalador, muitas pessoas ficam: mudas, paralisadas, não conseguem mais ouvir ninguém, muitas até caem “mortas” (desmaiadas) diante do fato ídolo; pois, cada ídolo trás com ele a maldição do Salmo 115.8 que diz:
“Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e os que nele confiam”!
Portanto, irmãos, olho vivo com a sabedoria humana e científica! Deus não
está amarrado a nenhuma delas, estabelecidas por costumes e tradições humanas. No
mais, fiquem na: Paz do Senhor Jesus!
Por falar nisso, tenham cuidado com quem lhe desejar: A Paz! Porque muitos dizem: “A Paz do Senhor! A Paz de Deus” sem especificarem a qual senhor e deus
servem! Cuidado para não aceitarem uma “paz” que não venha de Jesus, o Príncipe da
Paz.
E, também, sejam positivos e claros ao desejarem a Paz para os outros, dizendo sempre: “A Paz do Senhor Jesus!”, para que ninguém pense que vocês estão
desejando a Paz de um deus do qual, se envergonham até de pronunciar o nome.
Senhor, envia multiplicadores para Sua Obra!
MARANATA!

Capítulo 6
Ira Divina
O Senhor me deu um versículo no qual afirmava que nosso Pai Celestial estava bastante irado com seu povo, ao mesmo tempo em que uma irmã teve a visão de
um cálice, que só continha um dedo de vinho!
Ficamos matutando que seria aquilo, quando o Espírito me mostrou meu
antigo barômetro de água (gosto muito de instrumentos científicos e compro alguns)
que me decepcionou, quando percebi que a água descia na coluna do mostrador não
só por causa das diferenças barométricas como, por causa da evaporação natural dela!
Tentei colocar óleo nele, querosene, etc., mas, tudo evaporava, mais cedo ou mais
tarde, por isso, abusei do mesmo e deixei-o para lá. Então, para minha surpresa, ficou
nele um restinho de líquido sem evaporar, por vários anos...
Equilibrara-se a pressão de vapor do líquido com o da atmosfera: eis a explicação, houve um acomodamento!
Assim, entendi que o Senhor estava zangado pela falta de unção nas igrejas
caídas na lascívia. Como lascívia, devemos entender não só prazeres do sexo, mas,

tudo que dá prazer carnal como: gula, bebedice, diversões, música, artes, exercícios
físicos, trabalhos seculares, vida secular, etc.; enfim, o forte da sociedade de hoje, onde os filhos de Deus mergulham fundo, esquecendo-se da busca do Senhor e do Seu
Caminho Espiritual da Verdade e da Vida.
Imediatamente intercedemos pela Igreja do Senhor e, logo em seguida, vi
um tubo fininho, com o qual o Senhor me lembrou de outro fenômeno natural: a capilaridade onde a água sobe só pela “pressão capilar” (por qualquer tubo bem fininho!);
sem ser preciso o uso de nenhuma bomba! É assim que as plantas conseguem levar
água até suas copas, graças a Deus.
Entendemos que o Senhor tinha ouvido nossa oração e, então, dei uma risada, ao perceber como Ele sabe tudo sobre nós! Falou comigo, usando de coisas que
me intrigaram e ainda me intrigam!... Conhece perfeitamente o que se passou e passa
pela minha cabeça, aleluia!
Cada vez que Ele faz isso sou pego de surpresa, como se fosse a primeira
vez! Parece que sou duro de entender, seria tão bom se tais coisas ficassem impressas
na minha mente! Assim, não vacilaria quando viessem as tormentas, ficaria com os
olhos fitos em Jesus, como Pedro ficou enquanto foi alcançá-lo, andando sobre o mar,
antes de desviá-los para a tormenta!
Mas nossa tendência maligna, infelizmente, é a de desviar os olhos para as
tempestades e tentações carnais, com que o inimigo nos atrai como os panos vermelhos atraem os touros nas arenas. Mas, se até os espanhóis estão mudando tal bárbaro
e arraigado costume de séculos, tenho de perseverar em mudar os meus maus costumes.
Senhor, envia multiplicadores para Sua Obra!
MARANATA!

Capítulo 7
Orações Sem Sentido
Muitas de nossas orações não são ouvidas por serem feitas de forma errada. Eu prefiro orar em línguas estranhas sobre as coisas complexas (onde fica quase
impossível discernir o que deve ou não ser pedido) por que: uma oração em línguas:
JAMAIS erra!
Naquele dia da ocupação da favela da Rocinha, no Rio, levantaram uma
oração totalmente errada na igreja; em resumo, foi como se pedissem para que desaparecessem os traficantes, a Rocinha, o Rio, e o Brasil se transformassem num paraíso!
Ora, este final NUNCA vai ser possível, antes do retorno do Senhor Jesus! Eis um pedido sem sentido!
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