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A MUDEZ E O SILÊNCIO, DO ESPÍRITO SANTO SEM A BÍBLIA SAGRADA. 2
Pedro 1:19-21 (PARTE – 6) –

PENTECOSTALISMO).

OS

PERIGOS
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MOVIMENTO
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“Se a cura física fizesse parte da expiação, quer dizer que, cada cemitério fala do fracasso de Cristo para
alcançar essa parte da expiação. O sinal da cura física já estava diminuindo no tempo1 de Paulo” . Dr. Ken

Matto
Infelizmente muitos ignorantes falantes das línguas, pensam que os demônios podem habitar um Cristão.
Isso literalmente, quer dizer que Satanás tem mais poder do que o Espírito Santo. O Espírito Santo
habita no crente verdadeiro e uma vez que o Espírito Santo é Deus eterno, dum lado ninguém ou nada
pode removê-Lo de Seus filhos e doutro lado Ele não partilha a sua morada com ninguém.
“Mas, se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele
que temos anunciado, que seja 2amaldiçoado!” Gálatas 1:8.
Tudo o que não está de acordo com o evangelho original ensinado pelos apóstolos está sob uma maldição. Se
aceitarmos esta realidade estamos enfrentando o fato de que existe um Cristianismo falsificado e sob uma
maldição.

Todas as passagens bíblicas em citações neste documento vêm da Bíblia Na Linguagem
De Hoje.
1. O QUE SIGNIFICA A DOUTRINA DA SUFICIÊNCIA DAS ESCRITURAS?3
Essa doutrina é baseada principalmente na 2 Timóteo 3:15‐17 e Jude 1:3. “...As Escrituras Sagradas, as quais lhe
podem dar a sabedoria que leva à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é
inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de
viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas
ações. “...para animá‐los a combater a favor da fé que, uma vez por todas, Deus deu ao seu povo".
A suficiência das Escrituras significa que nós não precisamos mais de revelações especiais. Nós não
precisamos de mais inspiradas, palavras infalíveis. Na Bíblia, Deus nos deu, temos o padrão
perfeito para julgar todos os outros conhecimentos.

2. A INFALIBILIDADE DA PALAVRA (CONHEÇA A VERDADE COM CERTEZA)
Em primeiro lugar, devemos entender a inspiração da Bíblia é, em referência aos documentos originais, e não
às cópias. O Cristianismo afirma que os escritos originais, os autógrafos, estavam sem erro em tudo que foi
abordado. Não são as cópias que são inspiradas. O que temos são cópias de documentos inspirados e a
Yángálálá!...(mpasi, vo) Wàlèmbì nuna…

1

www.tuyimbila.com
verdade é que alguns erros de cópia teceram‐se em alguns dos exemplares bíblicos. No entanto, isso não
significa que a Bíblia não é confiável.
“Não acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do
SENHOR vosso Deus, que eu vos mando”. Deuteronômio 4:2
Outras passagens: Salmos 111:7, Salmos 119, Apocalipse 22:18.

3. A INERRÂNCIA DA PALAVRA (A BÍBLIA NÃO CONTÉM NENHUM ERRO)
Inerrância significa que a verdade é transmitida em palavras que, entendidas no sentido em que foram
empregadas, entendidas no sentido que realmente se destinavam a ter, não expressam nenhum erro.

A inspiração4 garante a inerrância da Bíblia (II Pedro 1:21). Inerrância não significa que os escritores não
tinham faltas na vida, mas que os seus ensinamentos foram preservados de erros. Eles podem ter tido
concepções errôneas acerca de muitas coisas, mas não as ensinaram; por exemplo, quanto à terra, às
estrelas, às leis naturais, à geografia, à vida política e social etc.
Também não significa que não se possa interpretar erroneamente o texto ou que ele não possa ser mal
compreendido.

OS PERIGOS DO MOVIMENTO CARISMÁTICO
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Atos 2:1‐4
{1}E, cumprindo‐se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar;
{2}E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que
estavam assentados.
{3}E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles.
{4}E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes
concedia que falassem.
Provavelmente, não há maior movimento de demolição da igreja no mundo do que a invasão do movimento
Carismático (Petencostal) na igreja.
Gênesis 3:1
“Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o SENHOR Deus tinha feito. E esta disse à
mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim”?
Observe a afirmação que Satanás usa, "É assim que Deus disse." Satanás estava colocando dúvida na mente
de Eva sobre o que Deus realmente tinha dito a ela. Ele estava colocando uma declaração confusa diante dela
para que ele pudesse trazê‐la para um diálogo em que ela iria perder e, finalmente, mergulhar toda a raça
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humana em pecado e perdição. Quero aplicar o mesmo princípio aos ensinamentos do movimento
Carismático(Petencostal).

É assim que Deus disse:
1. Ele quer que todos sejam curados da doença?
3. Que podemos comandar os anjos?
5. Que devemos falar em línguas?

2. Ele quer que todos sejam ricos?

4. Que receberemos visões?
6. Que Ele nunca fechou o cânone?

7. Que receberemos profecias dele fora da Bíblia?
8. Que nós seremos capazes de ver e expulsar os demônios?

Se tiverdes a Bíblia Sagrada na sua mão e pesquisar, não ireis encontrar nenhuma das perguntas acima
respondidas afirmativamente. Nunca podemos esperar de Deus mais do que Ele está disposto a nos dar. Isso
inclui a saúde, bens materiais , até mesmo a iluminação espiritual. Deus nos dá de acordo com a Sua vontade.
Ele pode optar por dar a um crente um milhão de dólares, enquanto que o outro não pode mesmo ser capaz
conseguir sobreviver de salário em salário. Ele pode permitir que um crente tenha uma saúde excelente,
enquanto outro pode estar em dor crônica por anos. Ele pode optar por conceder bens materiais enormes
para um crente , enquanto outro pode viver em um apartamento‐estudio pequeno. Não importa qual é a
situação, os professores Carismáticos/Pentecostais dizem que você pode ter mais . Eles criam uma falsa
esperança e quando as suas falsas profecias não acontecem, então as pessoas ficam deprimidas e culpam a
Deus que Ele não é fiel à sua palavra , enquanto o tempo todo eles foram terrivelmente enganados pelo "
prognosticador Carismático/Pentecostal ". Quando você não experimenta cura ou riqueza, eles dizem que
você não tem fé suficiente . O perigo é que eles enganam as pessoas e depois culpam‐las por suas mentiras e
os seus ouvintes aceitam esta mentira.
A palavra “Carismático” vem da língua Grega χαρισ (charis) que significa “um dom”. Ele também é a palavra
básica para “graça”. Há também uma outra palavra relacionada a "Carismático" e que é “Charisma”
χαρισμα que significa dom, graça ou favor. Assim, o significado básico de “Carismático” é aquele que é
dotado de dons. Essa palavra descreve cada Cristão uma vez que a cada Cristão foi dado um dom espiritual
legítimo ou dons. Carisma não é uma palavra específica para aqueles que são do Movimento de Sinais e
Maravilhas(Igreja Caristmática/Pentecostal), na verdade, eles estão espalhar falsos dons que não se encaixam
no verdadeiro significado da palavra “carismático” em relação ao Cristão, é como os Sodomitas apoderaram‐
se da palavra ”gay” ou a igreja Romana apoderou‐se da palavra ”católica”.
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FALA EM LÍNGUAS OU VOCÊ NÃO É SALVO
( “É a evidência do Espírito Santo!” )

Um dos principais dogmas do Movimento De Línguas é que você deve falar em línguas, “porque dá evidência
do Espírito Santo” (na opinião deles…). A evidência do Espírito Santo na vida do crente é a sua vida por
Cristo. Se um Cristão vive para Cristo e começa a amar o mundo menos, isto é evidência de que Deus está vivo
em sua vida. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo é uma pessoa que não vive carnalmente. (Efésios
5:18 ) “E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei‐vos do Espírito”.

A CURA FÍSICA NÃO FAZ PARTE DA EXPIAÇÃO
(Isaías 53:5 ) “Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniqüidades; o
castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados”.
Aqui está provavelmente, o segundo ensinamento mais importante do movimento de línguas. É a crença de
que Deus vai curar de acordo com as promessas nas Escrituras. Tudo o que temos a fazer é ter fé suficiente e
Deus vai fazê‐lo. Isaías 53:5 é normalmente usado como o texto de origem para essa crença. No entanto,
quando pesquisamos as Escrituras descobrimos que a cura física não é parte do evangelho.
(1 Pedro 2:24)”Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os
pecados,
pudéssemos
viver
para
a
justiça;
e
pelas
suas
feridas
fostes
sarados”.
Em 1 Pedro 2:24 qual é o contexto sobre a cura? O que o apóstolo tem em vista Não é a cura física, mas sim a
cura é de natureza espiritual. Note o que ele diz: " mortos para os pecados." Esse é o tipo de cura que o Senhor
tem em vista. Temos sido curado de morte espiritual e ressuscitado em novidade de vida. Não há dúvida em
minha mente que Deus pode curar toda e qualquer doença, se Ele dicidir/quiser (se for da vontade Dele). Ele
optou por não o fazer. Algumas pessoas ficam doentes e morrem, outros ficam doentes e ficam bem
novamente. Até mesmo os incrédulos que não têm ninguém orando por eles, ficam curados se for a vontade
de Deus fazê‐lo.
Se a cura física fizesse parte da expiação, quer dizer que, cada cemitério fala do fracasso de Cristo para
alcançar essa parte da expiação. O sinal da cura física já estava diminuindo no tempo6 de Paulo.

O CÂNONE JÁ ESTÁ FECHADO
( “Deus ainda continua a dar mensagens verbais!” )

Yángálálá!...(mpasi, vo) Wàlèmbì nuna…

4

www.tuyimbila.com
Há muitos Cristãos que acreditam que o cânone ainda está aberto e que Deus continua a dar mensagens. No
entanto, isso não é verdade e há evidências suficientes na Bíblia que provam que o cânone está fechado.

(Deuteronômio 4:2)”Não acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os
mandamentos
do
Senhor
vosso
Deus,
que
eu
vos
mando”.

Todas as vezes que alguém fala em línguas ou recebe a tal chamada: profecia, eles estão adicionando à
Palavra de Deus. Eles vão te dizer que não estão, mas faça‐lhes uma pergunta simples. Donde a sua profecia
ou revelação vem? Antes da Bíblia ser completa, Deus usou visões, profecias e línguas para transmitir Sua
Palavra. Muitas das visões estão listadas nas Escrituras, como a visão de Joseph, a visão da escada de Jacó, e
outros. Se uma pessoa recebe uma visão de hoje e não é de Deus, então ela deve ser de Satanás.
Aqueles que adicionam à palavra de Deus irão ser descobertos que são mentirosos. Em qualquer domingo, há
milhares de serviços religiosos de igrejas Carismáticas e em cada um deles sempre há um tempo reservado
para ouvir as profecias. Se fôssemos capazes de catalogar as centenas de milhares de profecias dadas a todas
estas igrejas, veremos que 100% delas são errôneas a menos que alguém faça uma boa suposição. Mas o
problema é que, se cada profecia, que supostamente vem de Deus, não se cumprir, quer dizer que tudo(todas
as profecias) é mentira e decepção. É óbvio, então, que há milhões de mentiras que estão sendo ditas nessas
igrejas a cada semana, o que significa que Satanás está reinar nessas congregações.
Aqui está a prova definitiva de que o cânone está fechado e aqueles que adicionam às Escrituras com as suas
visões, profecias e línguas estão sujeitas às pragas da Bíblia. Isto significa que se alguém ainda está sujeito ao
juízo de Deus, então ele não é salvo. Quando Deus fechou o livro do Apocalipse, que acabou com qualquer
outra revelação da parte Dele , porque agora temos a Bíblia concluída para a nossa orientação.
Línguas e outras coisas semelhantes ampliam a autoridade para acomodar quem está ouvindo ou falando.
Desvaloriza‐se a suficiência da Bíblia (Sola Scriptura [Latim] i.e. somente a Escritura/ Bíblia) assim vai para
“um outro nivel” i.e. “a Bíblia mais alguma coisa”. Se Deus ainda está dando mensagens, então todas as
vezes que eu preciso sabedoria ou orientação sobre um determinado assunto ou situação, devo procurar a
pessoa que ainda está/continua recebendo as mensagens de Deus. Este é exatamente o que as nações de
Judá e Israel fizeram. Quando eles precisavam de direção, chamavam os profetas de Deus e Deus falou
através deles. Portanto, se Deus ainda está dando mensagens da mesma forma, “então eu devo mesmo
procurar essas pessoas”!
Alguns dizem que as línguas significam estar a falar a Escritura de volta para Deus, e que não é revelação:
Vamos testá‐lo:
A. Romanos 3:10 vem do Salmo 14:1‐3
B. Romanos 3:11‐12 trata do Salmo 53:1‐3
C. Atos 2:16‐21 vem de Joel 2:28‐32
Conclusão: A Escritura repetida é a Revelação Divina, porque os livros do Novo Testamento foram nova
revelação de Deus. Se alguém lê o Novo Testamento, vai encontrar muitas citações do Antigo Testamento.
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O EVANGELHO DA PROSPERIDADE
Deus quer que você seja rico ‐ Jerry Savelle: “É parte da nossa salvação” 7/2/95 ‐ Se as riquezas materiais são
uma parte de nossa salvação, então porquê tantos Cristãos no mundo esforçam‐se/lutam para ganhar a vida.
Esta doutrina de que “Deus quer que todos sejam ricos é uma doutrina de demônios”, porque leva uma
pessoa a manter os olhos focados em coisas físicas do mundo e nunca olhar para além da sua ânsia pelo
ganho material. Também vai de acordo com o plano de salvação pelas obras. “Se eu der muito, então Deus vai
dar tanto”. Trata‐se de um trabalho iniciado pelo homem e se Jerry Savelle estiver correcto que as riquezas
são uma parte de nossa salvação, então seu evangelho é a salvação baseada em obras e, portanto, ele ainda
continua no pecado (não salvo, i.e. pagão).

SONHOS, SINAIS E VISÕES SÃO ACEITES SEM HESITAÇÃO
O problema é que, com visões e sonhos a Palavra de Deus ocupa o segundo lugar, e todos os olhos estão
voltados para o indivíduo com as suas reivindicações. Antes de tudo diríamos o seguinte: quando o apóstolo
João estava (esteve) no Céu, ele caiu como morto diante do Senhor Jesus Cristo, foi assim que aconteceu com
Jesse7? Em segundo lugar, Satanás tem a capacidade de dar visões enormes para a decepção. Alguém se
lembra de 8Fátima? Em terceiro lugar, Paulo não estava autorizado a falar da sua estadia no Terceiro Céu,
quem deu permissão a Jesse para revelar a sua? Quê tal da seguinte passagem da Escritura: (Lucas 4:5) “E o
diabo, levando‐o a um alto monte, mostrou‐lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo”.
Aqui está o Senhor Jesus Cristo em suas tentações foi‐Lhe mostrada uma visão de todos os reinos do mundo.
Estamos esquecendo que Satanás estava tentando enganar o próprio Deus? O que nos faz pensar que ele
não vai tentar nos enganar.
Satanás está dando muitas visões hoje e o local onde ele tem mais sucesso é o Movimento
Carismático/Pentecostal, já que ninguém nesse movimento confere nada nas Escrituras. Tudo o que eles
sabem é Atos 2 e 1 Coríntios 14, e o resto das Escrituras fica “abandonado e sem uso”.

ENFATIZA MUITO O PODER DE SATANÁS
Num encontro de Women Aglow Fellowship ouvi uma mulher repetindo: “Eu amarro‐te Satanás”. Se esta
mulher conhecesse a sua Bíblia, ela saberia que Satanás foi amarrado na cruz e não tem autoridade sobre o
Crente. Infelizmente muitos falantes das línguas ignorantes, pensam que os demônios podem habitar um
Cristão. Isso literalmente, quer dizer que Satanás tem mais poder do que o Espírito Santo. O Espírito Santo
habita no crente verdadeiro e uma vez que o Espírito Santo é Deus eterno, dum lado ninguém ou nada pode
removê‐Lo de Seus filhos e doutro lado Ele não partilha a sua morada com ninguém.
(Marcos 3:27) “Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando‐lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o
valente;
e
então
roubará
a
sua
casa”.
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Este versículo ensina que o homem forte deve ser amarrado e, em seguida, a sua casa pode ser saqueada.

Quando Cristo foi para a cruz, Ele amarrou Satanás de tal maneira que ele não pode impedir que qualquer um
dos eleitos de Deus de tornar‐se salvo. Esta é a ATAÇÃO que ocorreu. Satanás é impotente contra o plano de
salvação de Deus. Deus saqueou a casa de Satanás, assim Ele tirou o seu eleito do reino das trevas para o Seu
reino.
Uma vez que somos redimidos filhos de Deus, Satanás não tem autoridade sobre nós nem tão pouco. Os
filhos de Deus devem se concentrar na comissão que temos de avançar com a Boa Nova e não se concentrar
em Satanás. Devemos ter em mente a verdade bíblica de que Satanás é um inimigo derrotado.

OS MILAGRES SÃO GLORIFICADOS
( “e usados para autenticar uma chamada [vocação] especial de Deus“ )
Uma das redes mais malignas usadas para atrair as pessoas para este falso movimento é o uso de falsos
milagres. Curandeiros falsos como Benny Hinn e Peter Popov têm usado muitos truques para impressionar
suas audiências. Na verdade, no Quênia, quatro pessoas deixaram um hospital para serem curadas por Benny
Hinn numa das suas cruzadas, e como resultado morreram.
(2 Tessalonicenses 2:11‐12) “E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira;
Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniqüidade”.
Deus está permitindo que as pessoas sejam curadas para permitir que aqueles que querem ser enganados
sejam
enganados.
Em
Mateus
12:39‐40,
lemos:
“Mas ele lhes respondeu, e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém, não se lhe dará outro sinal
senão o sinal do profeta Jonas; Pois, como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim estará o
Filho do homem três dias e três noites no seio da terra”.

CAIR NO ESPÍRITO
( “para trás“ )
Um dos eventos mais exclusivos a Carismáticos é algo chamado: Cair no Espírito. É quando uma pessoa cai
para trás, que é supostamente desencadeada por uma ação do Espírito Santo. No entanto, quando olhamos
para as Escrituras, descobrimos que quando “o cair para trás” é mencionado, é sempre em conjunto com o
julgamento. Até mesmo o nome “cair no Espírito” é errônea: (Romanos 8:10) “E, se Cristo está em vós, o corpo,
na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça”.
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O Espírito Santo dá vida e não mata ninguém. A teoria de “morto no espírito” não existe nas Escrituras e é
uma outra criação desse falso movimento. Esse fenômeno dá às pessoas a falsa noção de que quando eles
caem para trás eles estão de alguma forma dotada de algum tipo de poder divino vindo de Deus. Este é mais
um engano do movimento de línguas. Abaixo estão algumas passagens bíblicas que revelam o que cair para
trás na Escritura é: Isaías 1:4 e 28:13; 1 Samuel 4:18;

João 18:5‐6 “Responderam‐lhe: A Jesus Nazareno. Disse‐lhes Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles.
Quando,
pois,
lhes
disse:
Sou
eu,
recuaram,
e
caíram
por
terra”.
Como podemos ver nestes versos onde o termo “cair para trás” está escrito, ele está apontando na direção
de um julgamento. O Espírito Santo traz vida para o crente e não o julgamento. O crente já não enfrenta o
julgamento por causa do Calvário, portanto, cair no espírito não se enquadra no testemunho Cristão. O
testemunho Cristão é acerca da nova vida e não da morte como o “cair para trás” representa.

O BATISMO NO ESPÍRITO SANTO
( “é um evento separado!“ )
No pensamento Carismático/Penteconstal “o Batismo no Espírito Santo é um evento separado, o que significa
que, quando uma pessoa é batizada no Espírito Santo, em seguida começa a falar em línguas, dando evidência da
presença do Espírito Santo em sua vida”. Toda a essência do batismo no Espírito Santo é a lavagem dos nossos
pecados. A lavagem é a substância da palavra batismo. A pessoa que se torna um filho de Deus tem os seus
pecados lavados no momento da salvação e não é um evento futuro. A evidência de que uma pessoa tem o
Espírito de Deus em sua vida é a sua caminhada espiritual na fé e não falar em línguas sem sentido/nexo como
é o falar em línguas modernas Caristmáticas.
(Efésios 5:18) “E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei‐vos do Espírito”;

(Romanos 8:1‐5) “{1}Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam
segundo a carne, mas segundo o Espírito.{2}Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do
pecado e da morte. {3}Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus,
enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne; {4}Para que a
justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. {5}Porque os que
são segundo a carne inclinam‐se para as coisas da carne; mas os que são segundo o Espírito para as coisas do
Espírito”.
Uma pessoa fica “cheia” com o Espírito‐Santo no dia da sua salvação. (Efésios 1:3) “Bendito o Deus e Pai de
nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em
Cristo:”
Como podemos ver neste versículo que fomos abençoados com TODAS as bênçãos espirituais e Deus tem
retido nenhuma parte da nossa herança espiritual de nós. Podemos ver em Efésios 5:18 que estamos a ser
enchidos com o Espírito que é explicado em Romanos 8:1‐5 onde somos ordenados a andar no Espírito e não
na carne. . Vimos que o Movimento Carismático ministra para a carne e as emoções e, portanto, fica aquém
de andar no espírito (este movimento não ensina o andar no Espirito, segundo o que diz a Bíblia Sagrada
ensina).
Yángálálá!...(mpasi, vo) Wàlèmbì nuna…
8

www.tuyimbila.com

LÍNGUAS SÃO FALADAS POR SATANISTAS
Outra comparação séria para o moderno falar em línguas deve ser feita. É o fato de que o mesmo cantar9 e
balbuciando os falantes das línguas fazem, estão a ser feitos por curandeiros em África e Voodoo (médicos‐
bruxos) no Caribe. Os missionários têm falado muito sobre a semelhança de sons entre os falantes
das línguas Carismáticas e os adoradores de ídolos e os praticantes do Voodoo. Francamente, isso seria
suficiente para me fazer questionar a prática de falar em línguas e sua fonte.

SOBRE O DOM DE CURA10
O apóstolo Paulo foi capaz de curar muitas pessoas doentes por todo o Livro de Atos. Ele curou todos os
doentes na ilha de Malta, em Atos 28. E ele escreveu para os Coríntios sobre o dom de cura que estava
operando em sua igreja durante o período de Atos (1Coríntios 12:9). Mas vimos também que, com o fim do
livro de Atos, o dom de cura deixou de operar.
O apóstolo Paulo não podia curar ninguém, nem Epafrodito (Filipenses 2), não Timóteo (1 Timóteo 5:23), e
não Trófimo (2 Timóteo 4:20). O dom de cura tinha deixado de operar, junto com os outros dons de sinais.
Hoje, Deus não dá o dom de cura, e não há "curandeiros". Mas não devemos pensar que Deus não cura!
OLHA, em Filipenses 2 lemos de uma cura que Deus fez após o dom da cura tinha deixado de operar:
(Filipenses 2:25‐30) {25}Julguei, contudo, necessário mandar‐vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e
companheiro nos combates, e vosso enviado para prover às minhas necessidades. {26}Porquanto tinha muitas
saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivésseis ouvido que ele estivera doente. {27}E de fato
esteve doente, e quase à morte; mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que
eu não tivesse tristeza sobre tristeza. {28}Por isso vo‐lo enviei mais depressa, para que, vendo‐o outra vez, vos
regozijeis, e eu tenha menos tristeza. {29}Recebei‐o, pois, no Senhor com todo o gozo, e tende‐o em honra;
{30}Porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para suprir para
comigo a falta do vosso serviço.
O apóstolo Paulo recomenda altamente Epafrodito por sua fidelidade até à morte. Mas
quando Epafrodito caiu doente, quase a morrer, Paul não era mais capaz de curá‐lo, pois o dom
de cura tinha DEIXADO DE OPERAR. Mas lemos que Epafrodito FOI curado, diretamente
pelo SENHOR. "Ele estava doente, à morte, mas o Senhor teve misericórdia dele ...." Hoje existe cura,
mas não há nenhum DOM DE CURA, não há "curandeiros divinos." Não há dom de cura
hoje, mas Deus ainda cura ... às vezes. Ele curou Epafrodito, mas Ele não curou o Apóstolo
Paulo em 2 Coríntios 12:8‐9, ou em Gálatas 4:13‐15, ou Timóteo em 1 Timóteo 5:23, ou
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Trófimo em 2 Timóteo 4:20. Ele cura segundo a Sua vontade hoje. No entanto, a promessa de que
Ele deu ao apóstolo Paulo ainda é a nossa promessa hoje na Dispensação da Graça,
"A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza"
(2Coríntios.12:9).

Portanto, se estivermos doentes ou de saúde, se formos como Epafrodito ou como Timóteo, podemos
sempre reivindicar esta promessa de Jesus Cristo RESSUSCITADO, que a Sua graça e força são
suficientes para nós. Ele nunca nos permite sofrer sem nos dar a SUA força para
que
saiamos
vencedores
durante
a
tribulação/prova.
.

Como Saber, Se És Mesmo Salvo!
A PERGUNTA NÃO É: “SE VOCÊ JÁ FOI BAPTIZADO/A NA ÁGUA!”

“Pedro respondeu: – Arrependam‐se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para que os
seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo.” Atos 2:38.

A “chave” que abre a porta do reino de Deus(ser salvo) foram as palavras proferidas pelo apóstolo Pedro no
dia de Petencostes. Foi a primeira campanha de evangelização e o nascimento da igreja. Como todos sabemos
é preciso inserir a chave no buraco da fechadura para poder entrar.
Quer dizer pôr em prática, seguir as etapas segundo o que está escrito no livro dos Actos 2:38.
"Se você disser com a sua boca: “Jesus é Senhor” e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será
salvo".Romanos 10:9.
As três personalidades divinas(a trindade) estão envolvidas na salvação da alma.
1. Arrependei‐vos, (Arrepende‐se diante de Deus, o Pai)
2. Seja batizado em nome de Jesus Cristo (para o perdão dos pecados)
3. Receber o dom do Espírito Santo( símbolo da nossa santificação i.e.presença permanente de Deus em
nós)
1.“ No passado Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora ele manda que todas as pessoas, em
todos os lugares, se arrependam dos seus pecados.”; Atos 17:30. “Todos pecaram e estão afastados da
presença gloriosa de Deus”; Romanos 3:23. O ser humano nasce no pecado e destinado à perdição eterna, por
isso deve tomar a decisão consciente de se arrepender diante de Deus.
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2. “De fato, de acordo com a lei, quase tudo é purificado com sangue. E, não havendo derramamento de
sangue, não há perdão de pecados". Hebreus 9:22. Expiar significa fazer as pazes. A expiação na Bíblia está
associada com o pecado do homem. Na velha aliança(antigo testamento) uma oferta pelo pecado, era o
sacrifício de um animal inocente , cujo sangue foi trazido para fazer expiação (Levítico 16:27). Deus disse: "
Pois a vida de todo ser vivente está no sangue. É por isso que Deus mandou que o sangue dos animais
oferecidos como sacrifício fosse derramado no altar a fim de conseguir o perdão dos pecados do povo. Pois é
o sangue, isto é, a vida, que tira os pecados." (Levítico 17 : 11).

“A salvação só pode ser conseguida por meio dele. Pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus
tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos”. Atos 4:12. Só Jesus‐Cristo tem o
poder de perdoar o pecador.
3. “A mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia
que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário
quando lhes deu o Espírito Santo, que ele havia prometido”.Efésios 1:13.
“Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem.”. Mateus 7:20. A nossa vida irá
revelar o que realmente somos no interior(coração).
Se realmente somos Cristãos(nascidos de novo). Os frutos do Espirito irão se manifestar na nossa vida. “Mas
o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade”. Gálatas
5:22.
“Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém quem continua pecando nunca o viu e
nunca o conheceu”. 1 João 3:6. Q
Quem permanace no pecado não é Cristão salvo. A bíblia não está falar da perfeição mas, da direção da sua
vida, seu estilo de vida.
Conclusão: O Cristão deve ser capaz de defender a Palavra. “Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos
corações; e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão
da esperança que há em vós” 1 Pedro 3:15
Tudo se resume numa coisa: Como é que temos vivido a nossa vida no dia a dia, quer dizer o nosso
testemunho. “Foi em Antioquia que, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados de Cristãos”.
Atos 11:26.
Nota: Pedimos desculpas pelo uso inconsistente do novo acordo ortográfico (2009)
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1

2 Timothy 4:20.

2

Anátema (do latím anathema, e este do grego ΑνÜθεμα) significa etimológicamente oferenda, mas no seu uso principal indica o
significado de maldição, no sentido de condenação a ser colocado de lado ou separado, cortado do seu ambiente como se corta um
membro, de uma comunidade de crentes.
Entretanto seu significado original indicava uma "oferenda" aos deuses gregos.
Com o Cristianismo, passou a significar "maldito, ou considerado aquele que está fora da Igreja". Tratava-se da máxima punição imposta
aos pecadores; não somente de ficarem excluídos dos sacramentos, mas também destinados à condenação e ao fogo eterno.
3

John Stephen Piper (nascido em 11 de janeiro de 1946) é um pregador Cristão Batista Calvinista e autor, servindo atualmente como
pastor associado para a Pregação e Visão da Igreja Batista de Bethlehem em Minneapolis, Minnesota(U.S.).
4

“Pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando
anunciavam a mensagem que vinha de Deus”. II Pedro 1:21
5
6

Tradução de alguns extratos do estudo sobre a igreja Pentecostal publicado no website: www.scionofzion.com por Dr. Ken Matto
Filipensens 2:26-27
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7

O autor está a se referir a um homem (Jesse Duplantis) que diz que: “esteve nos Céus (Paraiso) durante 5 horas”. Note: por causa da
falta de espaço não nos foi possível transcrever o testemunho do Jesse.

8

A Nossa Senhora de Fátima, é um título para a Virgem Maria devido a suas aparições renome aos três pastorinhos em Fátima,
Portugal, no dia treze de seis meses consecutivos em 1917, com início em 13 de maio. As três crianças foram Lúcia Santos e seus primos
Jacinta e Francisco Marto.

9

Chanting

10

Pastor David Picos; www.lionandlambministry.com
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