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1. Ansiedade de Separação
O dia finalmente chegou. Um dia de antecipação, emoção misturada
com ansiedade e um pouco de medo. É o primeiro dia de aula. Para
muitas crianças, esse é um rito de passagem; é um processo pelo qual
temos que passar para enfrentar a realidade da vida.
Aos cinco anos de idade, a experiência de se separar de sua mãe pode
ser bastante traumática. Se você pesquisar na Internet sobre ansiedade
de separação em relação ao primeiro dia de aula, receberá orientações
detalhadas sobre como torná-la o mais indolor possível. Para a maioria
das mães, o próprio sofrimento parece ser maior que o de seus filhos.1
“Eu tive despedidas piores, mas nenhuma que ainda me
atormenta a mente.” É o que escreve Cecil Day-Lewis em
seu poema “Walking Away”, escrito enquanto observa seu
filho mais velho ir para a escola. Se o primeiro dia de uma
criança na escola é significativo, quando ela sai de casa para
a universidade pode parecer uma mudança irrevogável na
sua vida. Saber dizer adeus e lidar com o sentimento de
perda que se pode seguir faz parte de ser pai.2
A preocupação dos pais pode aumentar a ansiedade que a criança já
tem, causando um efeito em espiral onde os dois lados se tornam cada
vez mais inquietos.
De fato, os pais que se estressam com a ansiedade de seus
filhos ao começar a escola podem tornar a experiência mais
difícil para todos, pois as crianças tendem a se alimentar do
estresse dos pais.3
O vínculo entre mãe e filho é quase sempre íntimo e íntimo. Quem pode
articular com precisão a proximidade que uma mãe e um filho sentem
durante o período da gravidez? No momento do nascimento, a ligação é
aumentada através da liberação do hormônio peptídeo oxitocina, que
tem um maravilhoso efeito calmante no sistema nervoso da criança. Da
1

www.healthline.com/health-news/63-percent-of-moms-are-the-most-upset-on-the-firstday-of-school
2
www.theguardian.com/education/2013/sep/18/parents-coping-when-children-leave-home
3
www.healthline.com/health-news/63-percent-of-moms-are-the-most-upset-on-the-firstday-of-school#Practice-makes-perfect
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segurança e proteção do útero da mãe, a passagem do parto é bastante
traumática para o bebê, e após essa angústia, o primeiro local em que
uma criança geralmente é colocada é sobre o seio da mãe. Como a
criança continua a ouvir o som familiar do coração de sua mãe, é um
local natural de conforto e segurança para os crescentes desafios da
vida. Deste mesmo local, logo mãe e filho entram no processo de vínculo
da amamentação; descrito por uma mãe desta maneira:
O poder natural da amamentação é uma das maiores
maravilhas do mundo. É sobre amor verdadeiro. Trata-se de
cuidar e celebrar a maravilhosa alegria de nutrir uma nova
vida. É sobre gostar de ser mulher.
Um bebê recém-nascido tem apenas três demandas. São
calor nos braços de sua mãe, comida nos seios e segurança
no conhecimento de sua presença. A amamentação satisfaz
todos os três.4
Tendo passado por esse rito de passagem juntos, mãe e filho são
obrigados a sentir uma sensação de ansiedade quando são forçados a
passar horas separados pela primeira vez. Eles formaram o mais íntimo
dos relacionamentos, e agora lidar com o processo de separação
depende muito da psicologia da mãe.
Começando aos 9–10 meses de idade, quando os bebês
começam a engatinhar e depois quando começam a andar
por volta dos 12 meses, eles começam a desenvolver
capacidades para explorar fisicamente o mundo longe da
mãe. Essas capacidades trazem com eles a ansiedade de
separação à medida que a criança se torna mais vulnerável à
mãe. (…) Muitos pais acolhem essas explorações e isso
aumenta a independência. No entanto, no contexto de
depressão materna, trauma ou vínculo perturbado em sua
própria vida, algumas mães têm dificuldade significativa em
tolerar a exploração e / ou a ansiedade do bebê.5
Quanto mais trauma e insegurança uma mãe experimentou em sua
própria vida, mais ansiedade potencial ela sentirá na separação de seu
filho. O senso de identidade e propósito que uma mulher sente na
4
5

www.wiseoldsayings.com/breastfeeding-quotes/
en.wikipedia.org/wiki/Maternal_bond
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maternidade pode, por um tempo, transcender seus sentimentos de
inutilidade, mas o senso de valor obtido ao se tornar mãe corre o alto
risco de uma perda de propósito e significado quando seu filho se afasta
ainda mais. busca da vida. No que diz respeito a um filho, isso pode levar
à síndrome do filho de Mama.6 Como a mãe se define pelos cuidados do
filho, a transição do filho para a vida de casado é muitas vezes
dificultada porque a esposa será percebida pela mãe (e talvez pelo filho
também) por ser menos capaz do que ela em cuidar do filho. O
estereótipo comum de uma mãe que critica a suposta incapacidade da
nora de cuidar de seu filho fala desse dilema. A mulher mais jovem é
vista como rival pela atenção e carinho de seu filho.
Surge a questão de como uma mãe pode proporcionar um equilíbrio de
conforto, educação e apoio aos filhos, sem se definir de maneira a se
tornar controladora e exigente dos filhos, o que passaria um legado de
ansiedade, insegurança e inutilidade. ; exatamente o oposto do que ela
pretendia quando sentiu a primeira alegria, ternura e amor ao
amamentar seu filho na infância.
Antes de abordarmos essa questão, estudemos um pouco da história da
Bíblia com relação à identidade da mulher como ajudante.

6

en.wikipedia.org/wiki/Mother%27s_boy
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2. De Ajudante a Doador da Vida
No princípio, Deus fez a mulher ser a ajudadora do homem.
E o SENHOR Deus disse: “Não é bom que o homem esteja
sozinho; Vou fazer dele um ajudante comparável a ele.”
Gênesis 2:18
A palavra ajudante em Hebraico (ezer) significa ajuda. A mulher, que foi
“tirada do homem”, deveria ajudá-lo. A palavra raiz (azar) da qual deriva
o ezer significa cercar, proteger, ajudar, ajudar, socorrer. Como essa
ajuda é entendida é um equilíbrio delicado. Considere Eva carregando
seu primeiro filho. Ela carrega a semente do marido. Ela protege e nutre
esse filho em seu ventre, nutre-o através do cordão umbilical da vida e
depois o amamenta como seu principal prestador de cuidados. Enquanto
está em uma posição de apoio ao marido, ela está em uma posição de
liderança para o filho.
Enquanto a mulher gozar da proteção, conforto e liderança piedosa de
seu marido, que é o agente designado para abençoá-la, ela não será
tentada a desejar seu valor em sua posição de mãe. Quanto menos
apreciada uma esposa se sente, maior a tentação de exigir apreço e
valor daqueles que ela nutre como seu protetor e provedor.
A mesma palavra usada para descrever a mulher como ajudante
também é usada para descrever a obra de Deus.
Nossa alma espera pelo Senhor; Ele é nossa ajuda (ezer) e
nosso escudo. Salmos 33:20
Que Ele lhe envie ajuda (ezer) do santuário e fortaleça você
de Sião. Salmo 20:2
Mas sou pobre e carente; Apresse-se para mim, ó Deus!
Você é minha ajuda (ezer) e meu libertador; Ó SENHOR,
não te demores. Salmos 70:5
Enquanto o homem e a mulher adorassem o verdadeiro Deus do céu e
lhe desse graças pela vida e confiassem nEle como sua fonte última de
ajuda, proteção e segurança, a ajuda da mulher ao homem seria
recebida em gratidão como inspirado e provido por nosso Pai Celestial. A
mulher permaneceria em um espírito contínuo de gratidão e confiança
7

na provisão de Deus através da liderança de seu marido, e não cairia na
tentação de buscar sua identidade principalmente com base em sua
maternidade. Nessa relação íntima e amorosa ideal com o marido, ela
pode evitar a ansiedade de separação quando seus filhos se tornarem
adultos e deixar a casa da família para começar seu próprio lar.
Quando Eva caiu em pecado e pegou o fruto proibido da árvore, Adão
agora estava preso em um dilema entre seus dois ajudantes. Enquanto
ele amava a Deus e lhe agradecia por tudo, seu senso de separação de
sua amada esposa perfurou sua alma. Como líder de nossa raça, Adam
ficou em uma posição crucial para determinar quem a humanidade
estaria naturalmente inclinada a procurar como nosso principal
ajudante. Ele olharia para Deus e confiaria que Ele seria seu primeiro
ajudante, ou ele se voltaria para a mulher?
Sabendo que Eva havia comido o fruto e sabendo que Deus disse que
aqueles que comerem desta árvore morrerão, Adão tentou argumentar
por conta própria. Em vez de procurar seu ajudante e seu Deus em busca
de sabedoria para o que fazer, Adão determinou que ele se apegaria a
Eva e compartilharia seu destino. Em vez de buscar a sabedoria de Deus
ou até mesmo aceitar sua posição de líder e assumir a responsabilidade
por ela e oferecer sua própria vida em seu lugar, o garotinho dentro do
homem, na verdade, enfiou o polegar na boca e ansiava por sua esposa.
Em vez de pedir ajuda a Deus, ele correu para sua esposa, pegou a fruta
e a comeu. Quando Deus veio perguntar o que havia acontecido, ambos
fugiram de seu verdadeiro ajudante e se esconderam no jardim.
Observe como Adão se voltou para a mulher em busca de consolo
depois que Deus o informou do efeito da decisão de Adão de comer o
fruto.
Então, para Adão, Ele disse: “Porque você ouviu a voz de
sua esposa e comeu da árvore da qual eu te ordenei, dizendo:
'Você não comerá' ': Maldito é o terreno por sua causa; em
labuta comereis todos os dias da tua vida. Tanto os espinhos
quanto os cardos produzirão para você, e você comerá a erva
do campo. No suor do teu rosto, comereis pão até voltares à
terra, porque dele fora tirado; porque tu és pó, e ao pó
voltarás. E Adam chamou o nome de sua esposa de
Eva, porque ela era a mãe de todos os vivos. Gênesis
3:17-20
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O último verso é muito interessante. O nome Eva realmente significa
doador de vida. Por que Adam chamaria sua esposa de doadora de vida?
E porei inimizade entre você e a mulher, e entre sua semente
e a semente dela; Ele ferirá sua cabeça, e você ferirá Seu
calcanhar. Gênesis 3:15
Deus falou com eles sobre a semente da mulher e como isso através dela
viria o prometido Messias que traz salvação. Isso faz dela a vida mais
doadora? É verdade que através da mulher - literalmente Maria - que
Cristo nasceu, mas isso faz dela a agência do dom da vida, e não da
própria doadora de vida.
Quando lemos o Antigo Testamento Grego, a palavra usada para Eva em
Hebraico é Zoe em Grego. O problema disso é que Cristo se refere a si
mesmo como o Zoe.
Jesus disse-lhe: “Eu sou a ressurreição e a vida. [Zoe] Quem
crê em Mim, mesmo que ele morra, viverá. ” João 11:25
Jesus disse-lhe: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
[Zoe] Ninguém vem ao Pai senão por mim.” João 14:6
Cristo é o verdadeiro Zoe ou doador de vida. O significado mais
profundo de Adão chamar sua esposa de doadora de vida quando Deus
a chamou de ajudante é fazer dela seu Salvador.
Um exemplo claro disso é encontrado nas letras de uma música famosa
por Elvis Presley chamada The Wonder of You. Está escrito para a mulher
que ele ama:
Quando ninguém mais pode me entender
Quando tudo o que faço é errado,
Você me dá amor e consolo,
Me dá esperança de continuar
E tenta mostrar seu amor por mim
Em tudo o que faz,
Essa é a maravilha, a maravilha de você.
E quando você sorri, o mundo está mais brilhante
Você toca minha mão e eu sou rei
Seu beijo para mim vale uma fortuna
Seu amor por mim é tudo
9

E você está sempre lá para dar uma mão
Em tudo que eu tento fazer
Maravilha, a maravilha de você
Acho que nunca vou saber a razão pela qual
Você me ama como você ama.
Essa é a maravilha, a maravilha de você.
Esta é uma canção de adoração e adoração; é idolatria, porque é
somente Cristo quem nos dá consolo e consolo quando ninguém mais
pode nos entender.
Adão acaba de ser informado por Deus das coisas tristes e tristes que
estão prestes a acontecer com ele. Abatido por sua situação, ele se vira
para a mulher. Em seu sorriso gentil, toque quente e beijo gentil, ele
encontra conforto e salvação da tristeza que o domina.
Quantos homens se sentindo isolados e sozinhos são revividos por uma
bela jovem entrando em sua vida. Ele é renovado, recebe vida,
significado e valor. Ela é sua doadora de vida. É verdade que Adão estava
sozinho antes da queda, mas essa solidão não era de um sentimento de
inutilidade, mas de um desejo de compartilhar o amor que recebera.
Tornar a mulher a doadora de vida é uma situação terrível e redefine
completamente o relacionamento masculino e feminino. Como veremos,
essa dependência do homem sobre a mulher tem uma terrível picada
em sua cauda.
Adão escolheu a mulher como sua principal auxiliar e agora dá a vida
sobre Deus. Mas então, quando ele se sentiu em um lugar difícil, quando
Deus questionou por que ele havia comido da árvore, Adão apontou o
dedo para os dois ajudantes.
E Ele disse: “Quem lhe disse que você estava nu? Você
comeu da árvore da qual eu te ordenei que não comesse?
Então o homem disse: “A mulher que você deu para ficar
comigo, ela me deu a árvore e eu comi”. Gênesis 3:11-12
Um verdadeiro líder não culpa os que estão sob seus cuidados. Ao culpar
Deus e a mulher, Adão os colocou em uma posição semelhante entre si.
Ele elevou a mulher ao lugar de ser seu protetor e provedor e, portanto,
poderia culpá-la por decepcioná-lo e dar-lhe maus conselhos.
10

Imagine o choque que Eve experimentou quando seu marido dedicado a
abandonou e apontou o dedo da culpa para ela. O que aconteceu com
seu nobre marido? A culpa de lhe oferecer o fruto, juntamente com a
culpa lançada sobre ela por toda a série de eventos, causou imensa
tristeza a Eva e um sentimento ainda mais profundo de ansiedade de
separação. Naquele momento, ela se sentiria muito sozinha. Uma
grande fenda havia se manifestado em seu casamento. Uma grande luta
ocorreria na família humana pelas posições que homens e mulheres
procurariam ocupar em sua luta pela vida, intimidade e valor próprio.
Ao se voltar para a mulher e ao mesmo tempo se voltar contra a mulher,
Adam havia promovido um novo mundo no qual Sigmund Freud e seus
seguidores se articulavam como o conflito entre Eros, o instinto de vida
e Thanatos, o instinto de morte.7 Ao fazer a mulher como doador de sua
vida, ele também a faria sua cabra de bode expiatório quando as coisas
não fossem como ele desejava.
As bases foram lançadas para o desenvolvimento da rainha do céu.

7
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3. Rainha do Céu
Após os eventos em torno da ingestão do fruto proibido, a transição na
relação entre nossos primeiros pais foi gigantesca. Tenho detalhes
detalhados dessa transição no livreto chamado Amor original.8 Convido
você a ler este livreto para preencher mais detalhes da história.
A perfeita paz, alegria e descanso que Adão experimentou no perfeito
amor de seu Pai celestial foram perdidos. O Espírito do Filho de Deus
habitou nele até sua queda calamitosa. As Escrituras nos dizem a fonte
do resto desfrutado pelo Filho de Deus.
Ninguém viu Deus a qualquer momento. O único Filho
gerado, que está no seio do Pai, Ele O declarou. João 1:18
No abraço amoroso de Seu Pai, o Filho de Deus derrama Seu Espírito
repousante sobre toda a criação. Adão teve o privilégio de reproduzir o
relacionamento de Pai e Filho descansando no seio do Filho de Deus.
Vemos uma manifestação desse descanso no discípulo de João quando
ele descansou no peito de nosso amado Salvador:
Agora estava apoiado no seio de Jesus um dos seus
discípulos, a quem Jesus amava. João 13:23
Essa manifestação física do relacionamento ideal entre um homem e seu
Salvador nos aponta para a realidade espiritual em que o homem
considera o Filho de Deus seu consolador, incentivador e seu local de
refúgio para ancorá-lo em todos os desafios da vida.
E quando Ele disse isso, soprou neles e disse-lhes: “Receba
o Espírito Santo”. João 20:22
Mas quero que você saiba que a cabeça de todo homem é
Cristo, a cabeça da mulher é homem e a cabeça de Cristo é
Deus. 1 Coríntios 11:3
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o
Pai das misericórdias e Deus de todo o conforto, que nos
conforta em todas as nossas tribulações, para que
possamos consolar aqueles que estão em dificuldades, com o

8
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conforto com que nós mesmos somos consolados por
Deus. 2 Coríntios 1:3-4
Um dos títulos de Deus dados nas Escrituras é El Shaddai. A história por
trás da tradução desta palavra para o inglês é altamente significativa
para o nosso assunto.
Muitos Tradutores de inglês traduzem El Shaddai como
“Deus Todo-Poderoso”, provavelmente porque os tradutores
da Septuaginta pensaram que Shaddai vinha de um verbo
raiz Shadad que significa “dominar” ou “destruir”. A
Vulgata Latina também traduziu Shaddai como “Onipotens”
(da qual obtemos nossa palavra em inglês Onipotente). Em
outras palavras, os tradutores consideraram esse termo
sugerir que Deus é tão avassalador que ele é considerado
“Todo-Poderoso” ...
As bênçãos de Jacó em Gênesis 49:25, no entanto, indicam
que Shaddai pode estar relacionado à palavra peitos
(shadaim), indicando suficiência e nutrição (ou seja,
“bênçãos da mama e do útero”). Nesse caso, o Nome pode
derivar da contração de sha (“who”) e dai (“suficiente”) para
indicar a completa suficiência de Deus para nutrir a nação
nascente em fecundidade. De fato, Deus primeiro usa esse
Nome quando se refere à multiplicação da prole de Abraão
(Gn 17:2).9
Como lemos as Escrituras? El Shaddai quer dizer destruidor esmagador
ou sugere suficiente suficiência para nutrir Seus filhos e refletido no
contexto íntimo do seio?
Pelo Deus de seu pai, que o ajudará, e pelo Todo-Poderoso
[Shaddai], que os abençoará com bênçãos do céu acima,
bênçãos das profundezas que jazem abaixo, Bênçãos dos
seios e do útero. Gênesis 49:25
Habitando no seio do Pai e sendo completamente nutrido por Ele, o
Filho de Deus é totalmente capaz de nos dar a bênção do Pai. É o seio de
Cristo que o homem anseia em seu espírito.
9

https://www.hebrew4christians.com/Scripture/Parashah/Summaries/Lekh_Lekha
/El_Shaddai/el_shaddai.html
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O conforto de nosso Pai celestial é soprado em Seu Filho, que então
sopra isso no homem que depois sopra isso em sua esposa. A mulher
também pode receber bênçãos diretas por
meio de Cristo do Pai e essas bênçãos são amplificadas na estrutura
estabelecida em 1 Coríntios 11:3. Esse fluxo de conforto também é
essencial para a estabilidade institucional da família e, portanto, tem um
impacto mais amplo na comunidade.
Ao escolher a mulher no lugar do Filho de Deus, o homem voltou-se para
a mulher para ser sua suficiência completa. Em vez de repousar no seio
do Filho de Deus, sua inclinação natural era repousar no seio da mulher,
procurando ser confortado e nutrido por ela. Essa é uma das razões
pelas quais os homens são quase universalmente atraídos pelos seios
das mulheres? Ao fazer da mulher seu Zoe, ele a transformou em El
Shaddai e buscou conforto em seu seio como um substituto para Cristo.
Ao procurar entender essa obsessão masculina, um autor questionou:
Por que os homens heterossexuais são tão fascinados pelos
seios das mulheres que às vezes agimos como se os seios
fossem a sede da alma?10
O assento da alma deve ser encontrado em nosso Criador, não na
mulher. O efeito hipnotizante dos seios femininos na mente masculina
fala dessa mudança fundamental da alma masculina em direção à
mulher, para encontrar paz e tranquilidade.
... os homens são extremamente atraídos pelos seios, e não
porque os meninos aprendem no playground que os seios são
algo em que eles deveriam se interessar. É biológico e
profundamente enraizado em nosso cérebro. De fato,
pesquisas indicam que, quando somos confrontados com
seios, ou mesmo estímulos relacionados a seios, como sutiãs,
começaremos a tomar más decisões.11
Essa atração é, na verdade, um desejo corrompido pelo conforto e
nutrição de Cristo. É uma escravidão que não pode satisfazer a alma,
pois nunca foi feita para isso. No entanto, é uma escravidão que nenhum
10
11

https://www.huffpost.com/entry/breasts_b_1910401
ibid
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homem dentro de si pode quebrar. Somente o verdadeiro El Shaddai
pode quebrar essa escravidão e trazer a alma para descansar. Isso
também explica por que tantas mulheres estão dispostas a desfilar seus
seios? Eles sentem a atração que seus seios criam e os usam para
satisfazer a necessidade de atenção ou para criar um falso senso de
valor? As mulheres podem achar muito difícil quebrar essa escravidão de
se desfilar. Somente Cristo, o doador da Vida, pode libertá-lo dessa
maneira de pensar
Essa obsessão masculina encontra expressão na deusa efésiana Artemis,
que era uma figura de veneração com vários seios. Um dos muitos
custos desse tipo de adoração é que ele impede que um homem chegue
à maturidade emocional.
Embora fisicamente desmamado do seio de sua mãe, emocionalmente o
filho ainda sente o profundo desejo interior de repousar sobre o seio de
uma mulher para receber seu conforto neste mundo sombrio, cruel e frio.
Desde a primeira infância até a adolescência, ele pôde receber o carinho
de sua mãe e, sob os cuidados dela, suprimir sua ansiedade futura em
relação a seu desejo e necessidade de atenção e carinho feminino. No
entanto, quando chega à idade adulta, é emocionalmente motivado pela
necessidade de uma figura materna na mulher de sua escolha.
Ao mesmo tempo, no homem, reside a herança mais sombria de culpar
a mulher por seus fracassos e ressentir-se do pensamento de seu poder
emocional sobre ele, o que facilita o desejo reacionário de dominá-la e
subjugá-la.
Do lado da mulher, ela carregava a culpa de tentar o marido a pecar
contra Deus. O homem que deveria ser seu consolador visível de Cristo
para soprar suas palavras de bênção e encorajamento se foi agora. Em
seu lugar, havia um garoto emocionalmente imaturo no corpo de um
homem que se apoiava nela como sua principal fonte de conforto.
Isso tem um efeito devastador no senso de valor da mulher. Por um
lado, era lisonjeiro que o homem a adorasse externamente e a desejasse
... mas como então ela seria confortada? Depois que a emoção da busca
e a gratificação de atrair um homem desaparecem, ela fica com um
garoto que requer nutrição emocional no peito - superficialmente uma
posição de poder, mas que deixa um sentimento de vazio, insatisfação e
insegurança.
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A Bíblia mostra a progressão natural desse caminho descendente
quando os homens se afastam do único Deus verdadeiro. Quando o
homem se voltou para a adoração de sua esposa, ele iniciou a adoração
de um ser criado. Este culto seria posteriormente estendido ao culto de
outros animais e coisas criados.
Pois, desde a criação do mundo, Seus atributos invisíveis são
vistos claramente, sendo entendidos pelas coisas que são
feitas, até Seu poder eterno e Divindade, de modo que eles
não têm desculpa, porque, embora conhecessem Deus, não
O glorificaram como Deus nem agradeceu, mas tornou-se
fútil em seus pensamentos, e seus corações tolos se
escureceram. Professando serem sábios, tornaram-se
tolos e transformaram a glória do Deus incorruptível em
uma imagem feita como homem corruptível - e pássaros,
animais quadrúpedes e coisas rastejantes. Portanto, Deus
também os entregou à impureza, nas concupiscências de
seus corações, para desonrarem seus corpos entre si, que
trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e
serviram a criatura ao invés do Criador, que é abençoado
para sempre. Amém. Romanos 1:20-25
A sequência é clara. Quando o homem desiste do conforto que é de
Deus, ele se volta para adorar a criatura e não o Criador. O desejo de
conforto e intimidade não pode ser verdadeiramente satisfeito na
relação masculina e feminina isoladamente. A busca desesperada por
conforto fez com que o apetite sexual do homem aumentasse bastante
ao mesmo tempo que seu senso de inutilidade. Isso se manifesta no
homem, aumentando a agressão sexual para obter o conforto de que ele
precisa, e na mulher, degradando-se no que o homem deseja, a fim de
garantir sua atenção e afeto.
O homem se torna escravo de seus apetites sexuais, buscando conforto
fora de Deus que somente nosso Pai celestial pode proporcionar. O
breve momento de êxtase através do encontro sexual embotou sua
sensação de inutilidade por um momento, mas como não pode
proporcionar a alegria duradoura que ele desejava, ele se vira e culpa a
mulher por seus fracassos quando a colheita do turbilhão que ele cria
causa dor novamente. ele mesmo.
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Dentro de um curto período de tempo, homens e mulheres se
envolveram no culto da rainha do céu. Ela é mencionada no livro de
Jeremias.
Mas certamente faremos o que tiver saído de nossa própria
boca, para queimar incenso à rainha do céu e derramar
ofertas de bebidas para ela, como
fizemos, nós e
nossos pais, nossos reis e nossos príncipes nas cidades de
Judá e nas ruas de Jerusalém. Pois então tínhamos muita
comida, estávamos bem e não vimos problemas. Mas desde
que paramos de queimar incenso para a rainha do céu e
derramar ofertas de bebidas para ela, faltamos tudo e fomos
consumidos pela espada e pela fome. Jeremias 44:17-18
Na época de Jeremias, aproximadamente 600 anos antes de Cristo, o
culto à deusa rainha era quase universal. Aqui está o que um comentário
da Bíblia diz sobre esse versículo.
A rainha do céu. Esta deusa é geralmente identificada com o
Ishtar Assírio-Babilônico. Na medida em que havia
cerimônias imorais relacionadas a esse culto, despertou a
indignação de Jeremiah, principalmente porque parece ter
sido uma parte importante da idolatria então praticada. O
Ishtar Assírio-Babilônico, a deusa mãe, era o equivalente da
divindade conhecida pelos Hebreus como Astarote e pelos
Cananeus como Astarte, cujas figuras são encontradas na
Palestina. Essa deusa da fertilidade, da maternidade, do
amor sexual e da guerra era adorada em ritos de caráter
grosseiramente imoral e degradante. Ela era
essencialmente a mesma deusa, embora adorada sob muitos
nomes e em muitos aspectos, como a mãe-terra, a mãevirgem, e é identificada em um sentido geral com Atargatis,
a “Grande Mãe” da Ásia Menor, Ártemis (Diana ) de Éfeso,
Vênus e outros. Vários nomes aplicados à deusa mãe-virgem
contêm um elemento que significa “senhora” ou “senhora”,
como Nana, Innini, Irnini, Beltis. Algumas das designações
eram Belti, “minha senhora” (o equivalente exato da Madona
Italiana), Belit-ni, “nossa senhora” e “rainha do céu”, o
nome sob o qual Ishtar era adorado nos telhados pela manhã
ou pela manhã. estrela da noite, com uma oferta de bolos,
vinho e incenso. Ishtar também era conhecida como a mãe
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misericordiosa que intercede com os deuses por seus
adoradores. Hoje, alguns desses nomes e atributos são
aplicados à Virgem Maria, e acredita-se que muitos dos
cultos virgens localizados no Velho Mundo sejam as
sobrevivências modernas da adoração de alguns desses
vários aspectos da antiga deusa mãe. Comentário da Bíblia
SDA sobre Jeremias 44:17
O apóstolo Paulo declarou claramente que os corações tolos dos
homens se obscureceram em buscar conforto para suas almas no
conforto de uma mãe / esposa. Observe o comentário de que a Rainha
do céu era venerada não apenas pela fertilidade, maternidade e amor
sexual - mas também pela guerra. Essa imaginação tola do homem
descreve com precisão o relacionamento conflituoso que ele tinha com a
mulher.
O culto idólatra da mulher foi predito em profecia para continuar até o
final dos tempos. A natureza bestial sexualmente pervertida do homem
está sujeita à liderança da mãe das prostitutas que conduz o mundo a
um grande desastre final antes do retorno de Cristo.
Então um dos sete anjos que tinham as sete tigelas veio e
falou comigo, dizendo: “Venha, eu lhe mostrarei o
julgamento da grande prostituta que está sentada em muitas
águas, com quem os reis da terra cometeram fornicação, e os
habitantes da terra se embebedaram com o vinho de sua
fornicação. ” Então ele me levou em espírito ao deserto. E vi
uma mulher sentada em uma fera escarlate cheia de nomes
de blasfêmia, com sete cabeças e dez chifres. Apocalipse
17:1-3
Nestes últimos dias, o Senhor está chamando os homens a voltarem ao
seio do Filho de Deus e descobrirem que Ele é a fonte de consolo deles.
A evidência de que essa mudança ocorreu é encontrada na restauração
da unidade familiar e onde os homens não são mais escravizados pelos
pensamentos eróticos para lhes dar conforto. Isso libertará as mulheres
de se degradarem e exporem sua carne para ganhar a atenção e as
recompensas dos homens. Ao encontrarem seu verdadeiro conforto em
Cristo, deixarão de ser paqueradores e exibirão uma força bonita por
meio de um espírito manso e quieto, que aos olhos de Deus é de grande
valor (1 Pedro 3:4).
18

4. O Consoladors
É verdade que Deus designou Eva para ser um complemento; um
conforto e apoio a Adam. Tanto o conforto de Deus através de Cristo
como o conforto de sua esposa deveriam abençoar Adão imensamente
em perfeita harmonia. Vemos esse conforto manifestado no
relacionamento entre Isaque e Rebeca.
Então Isaac a trouxe para a tenda de sua mãe Sarah; e ele
tomou Rebeca e ela se tornou sua esposa, e ele a amava.
Então Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Gênesis
24:67
Rebeca foi um consolo precioso para Isaque após a morte de sua mãe.
Sabemos que esse consolo era divino, pois na edição grega do Antigo
Testamento diz que Isaque mostrou ágape a Rebeca. Ágape é o amor
divino que dá sem buscar nada em troca.
Quando um homem está cheio de amor ágape, não há conflito entre os
dois edredons em sua vida. No Antigo Testamento grego, a palavra para
consolado aqui é G3870 Parakaleo. Esta é a forma verbal da mesma
palavra usada em João 14 quando Jesus fala sobre o edredom, G3875
Parakletos. Quando Adam escolheu comer a fruta, colocou esses dois
confortos em oposição um ao outro. Ele elevou a mulher ao mesmo
lugar que o Filho de Deus e, nessa posição, Adão escolheu uma sobre a
outra. O único que poderia lhe dar verdadeiro conforto foram os
Parakletos de Jesus que Ele recebeu de seu Pai. O conforto original que
veio de sua esposa sempre teve Cristo como fonte; Eva era o canal
através do qual esse conforto fluía. Ao escolher a mulher em vez de
Cristo, Adão perdeu os dois consoladores e caiu no poço da inutilidade.
Pode ser tentador pensar que, se Cristo está dando consolo a Adão por
meio de Eva, então a mulher está em uma posição superior ao homem
em termos de consolo. Quando olhamos para o design do homem e da
mulher, e como essa estrutura de conforto funciona, começamos a
entender sua importância.
Eva foi criada por Cristo a partir de uma costela que veio do lado de
Adão. Eva foi a primeira filha de seu Pai no céu através de Cristo. Sua
identidade é a primeira como filha de Deus. Então ela foi levada ao
homem que possuía a costela e sendo o brilho da glória de Adão. É a
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herança da mulher do homem que a coloca como edredom submisso a
ele, e não em uma posição de autoridade sobre ele. Ao mesmo tempo, a
herança da mulher não significa que ela recebe tudo o que possui do
homem. Ela é primeiro uma filha de Deus e pode receber coisas
diretamente dele, a fim de abençoar e confortar o homem. A
combinação de sua criação, juntamente com a herança que ela recebeu
através da costela de Adão, coloca seu conforto em seu contexto
apropriado.
No tempo de Isaías, o Senhor clamava a Israel que retornasse a Ele para
que pudessem receber seu verdadeiro consolo:
“Conforto, sim, conforte Meu povo!” Diz o seu Deus “Fala
consolador a Jerusalém e clama a ela, que a guerra dela está
terminada, que a sua iniquidade é perdoada; porque ela
recebeu da mão do SENHOR o dobro de todos os seus
pecados.” A voz de alguém que clama no deserto: “Prepara o
caminho do Senhor; faça direto no deserto uma estrada para
o nosso Deus.” Isaías 40:1-3
Um caminho teria que estar preparado para que o Senhor viesse e desse
o conforto que a raça humana tão desesperadamente precisava, mas
procurara em todos os lugares errados. A humanidade cria todos os
tipos de montanhas e vales de idéias para bloquear o caminho para o
verdadeiro Consolador vir e nos ajudar.
Quando João Batista veio, ele veio no poder e no espírito de Elias, e João
se identificou como a voz que clamava no deserto.
Ele também irá adiante dEle no espírito e poder de Elias,
‘converter o coração dos pais nos filhos’ e os desobedientes
à sabedoria dos justos, preparar um povo preparado para o
Senhor. Lucas 1:17
Então eles lhe disseram: “Quem é você, para que possamos
responder aos que nos enviaram? O que você diz sobre
você?” Ele disse: “Eu sou ‘a voz de alguém que clama no
deserto: endireite o caminho do senhor’, como disse o
profeta Isaías.” João 1:22-23
O ministério de Jesus curaria os de coração partido e nos ensinaria o
caminho para a vida. Observe com atenção em Isaías 40:2 que diz que
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sua guerra terminou e que sua iniquidade é perdoada. Observamos que
a rainha do céu era uma deusa da fertilidade, sexo e guerra. Quando
Cristo veio ao mundo, Ele revelou o conforto do Pai para nós. Ele nos
mostraria exatamente como é realmente o Pai. Seu Espírito voltaria
nossos corações para Ele, para que encontrássemos conforto em nosso
Pai por meio de Seu Filho. Isso encerraria nossa guerra de tentar buscar
nosso maior conforto de outra fonte. Jesus nos disse isso quando estava
prestes a deixar esta terra:
Não o deixarei sem conforto: irei até você. João 14:18
Quando caímos no pecado por nossa inutilidade e desânimo, precisamos
buscar nosso conforto primário de Cristo, que recebe Seu conforto de
Deus, de todo conforto que é Seu Pai.
Filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E
se alguém pecar, temos um Advogado (parakletos consolador) com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2:1
A fim de ajudar os homens a voltarem a Ele como Consolador, Jesus
pronunciou estas palavras de apelo:
Ouvistes que foi dito por eles desde os tempos antigos: Não
cometerás adultério: Mas eu vos digo que todo aquele que vê
uma mulher para cobiçar, já cometeu adultério com ela em
seu coração. Mateus 5:27-28
O desejo sexual de um homem por uma mulher se origina do desejo de
seus olhos, cuja origem é o conforto que um homem está procurando
para ajudar a curar seu próprio senso de inutilidade. Isaac agape para
Rebekah e isso permitiu que ela fosse um conforto para ele, mas agape
não tem eros ou luxúria; não deseja algo para si. O ágape se concentra
puramente em doar, sem qualquer mancha de interesse próprio. Um
homem que se apodera de ágape terá o poder de superar o hiper
bombardeio de imagens sexuais, interna e externamente.
Tal condição de santidade parece além da capacidade humana,
especialmente na era atual da mídia e da Internet, instantaneamente
gratificando qualquer desejo lascivo. A qualquer momento e em
qualquer local através de dispositivos móveis, toda perversão
inimaginável está disponível para consumo. Acrescente a isso o
decrescente código de vestimenta para as mulheres e uma sociedade
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que declara modéstia sexual puritana e imatura, e parece que tudo está
levando o homem a alimentar sua libido. De fato, para o homem, é
quase impossível ignorar essa tentação, mas o Senhor deseja nos
consolar enviando-nos uma mensagem de Elias. É uma mensagem que
nos chama a desistir de nossa idolatria das mulheres e buscar a Deus
como nosso Consolador principal. Isso nos permitirá dar ágape a nossas
esposas e àquelas sob nossa influência, para que elas possam nos dar o
conforto que Deus os designou para dar. Eles, por sua vez, terão prazer
em confortar-se quando receberem ágape de seus maridos, pais e
pastores. Se Isaque foi capaz de agape Rebekah, então ainda há
esperança para nós hoje.
A transição da adoração da Rainha do céu para a adoração do rei dos
reis é de fato uma batalha constante. Há montanhas a serem movidas e
profundos vales de vergonha a serem vencidos, mas a chamada da
trombeta está ocorrendo agora para preparar um povo preparado para
encontrar o Senhor.
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5. Inutilidade
Até quando, ó filhos dos homens, transformarão minha
glória em vergonha? Por quanto tempo você amará a
inutilidade e buscará a falsidade? Salmo de Selá 4:2
Quando Satanás tentou Eva através do meio da serpente, ele a
apresentou aos princípios de seu novo reino, onde todos supostamente
poderiam ser seu próprio deus. Mas ele manteve escondido dela o
terrível conflito que estava furioso em seu coração. Satanás, que
anteriormente era Lúcifer, foi o primeiro dos seres criados por Deus:
Você era o querubim ungido que cobre; Eu te estabeleci;
Você estava no monte santo de Deus; Você andava de um
lado para o outro no meio de pedras de fogo. Você foi
perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até
que a iniqüidade foi encontrada em você. Ezequiel 28:14-15
Na plenitude do ágape, Deus e Seu Filho deram a Lúcifer a plenitude de
seu caráter generoso. Lúcifer era a estrela brilhante e matinal, cheia de
sabedoria e beleza. Ele era o líder de todos os seres criados e um ser
incrivelmente glorioso. Misteriosamente, ele ficou com ciúmes do Filho
de Deus e desejou tomar Seu lugar ao lado de Deus. Lúcifer esqueceu
que tudo de bom que possuía era um presente de Deus através de Seu
Filho. Lúcifer, como um precioso filho de Deus, foi gentilmente
encorajado a simplesmente se entregar ao amor e sabedoria de Deus e
permanecer na família de Deus. Deus tentou mostrar a Lúcifer que o que
ele considerava injustiça - que ele estava sob Cristo - era necessário para
sua própria vida e felicidade; e que o curso de insatisfação que Lúcifer
estava tomando só levaria à sua própria destruição.
Em vez de escolher o conselho divino, Lúcifer trabalhou secretamente
entre os anjos para semear dúvidas sobre o governo de Deus. Por meio do
Espírito eterno, Deus e Seu Filho estavam presentes em todas as conversas
e ouviram todas as palavras que Satanás sussurrou, mas não aplicaram
nenhuma força a Lúcifer para impedi-lo de seguir seu curso de ação.
Cada um dos anjos agora começaria a revelar seu caráter. Todos eles
conheciam e experimentaram o amor avassalador de Deus e de Seu
Filho. O Soberano do universo agora sabia aos anjos que o Filho era igual
23

a Si mesmo e digno de adoração. Jesus faz alusão a esse evento na
seguinte declaração:
Pois o Pai não julga ninguém, mas comprometeu todo o
julgamento com o Filho, para que todos honrem o Filho,
assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho não
honra o Pai que O enviou. João 5:22-23
Esta é a questão que Lúcifer estava resistindo. Ele queria ser honrado
acima de Cristo. Ele queria ser como o Deus Altíssimo. No entanto, ele
decidiu esquecer que ninguém vem ao Pai, exceto por meio de Seu Filho.
Ele também escolheu esquecer que você só tem o Pai quando tem o
Filho dele.
Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da manhã!
Como você é derrubado no chão, você que enfraqueceu as
nações! Pois você disse em seu coração: “Subirei ao céu,
exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus; Também
sentarei no monte da congregação, nos lados mais
longínquos do norte; Subirei acima das alturas das nuvens,
serei como o Altíssimo. Isaías 14:12-14
Jesus disse-lhe: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por Mim. João 14:6
Quem é um mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o
Cristo? Ele é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Quem
nega o Filho também não tem o Pai; quem reconhece o
Filho também tem o Pai. 1 João 2:22-23
Lúcifer recusou-se a reconhecer o Filho de Deus e assim se tornou a
primeira manifestação de um anticristo. Ao dar esse passo, ele perdeu a
conexão com o Pai celestial. Isso resultou na perda de sua identidade como
um filho de Deus. Os detalhes da transição que ocorreu podem ser lidos no
livro Guerras da Identidade.12 Lúcifer transformou em Satanás o acusador.
Ele não descansava mais no seio do Filho de Deus, que repousava no seio
do Pai. Ele ficou sozinho, sem consolador para sua alma.
Uma profunda sensação de escuridão tomou conta de sua alma. Um
enorme sentimento de inutilidade o envolveu. A fim de compensar esse
12

Disponível em fatheroflove.info

24

profundo sentimento de depressão, ele ansiava pela adoração de outros
seres e, através de sua grande habilidade e habilidade, buscava o valor
através de suas ações e realizações. Ele não conseguiu encontrar uma
sensação de descanso fugaz até que pudesse controlar os outros a fazer
exatamente o que ele queria.
Quando um espírito imundo sai de um homem, ele passa
por lugares secos, buscando descanso; e, não
encontrando, ele diz: “Voltarei para minha casa de onde
vim”. Lucas 11:24
Um terço dos anjos acreditou em suas mentiras e caiu nas correntes de
trevas que chegam a todos que negam o Pai e o Filho:
E outro sinal apareceu no céu: eis que um dragão vermelho
grande e ardente tinha sete cabeças e dez chifres e sete
diademas na cabeça. Sua cauda atraiu um terço das
estrelas do céu e as jogou na terra. E o dragão estava
diante da mulher que estava pronta para dar à luz, para
devorar seu Filho assim que ele nasceu. Apocalipse 12:3-4
E os anjos que não mantiveram seu domínio apropriado, mas
deixaram sua própria morada, Ele reservou em cadeias
eternas sob as trevas para o julgamento do grande dia.
Judas 1:6
As correntes em torno desses anjos são as mentiras em que eles
acreditaram sobre o caráter de Deus. Eles acreditavam que Ele era
tirânico, implacável e impiedoso, todas as coisas em que eles mesmos
haviam se tornado.
Você senta e fala contra seu irmão; você calunia o filho de
sua própria mãe. Você fez essas coisas e fiquei em silêncio;
você pensou que eu era completamente como você; Mas
eu te repreendo e os ponho em ordem diante de seus olhos.
Salmo 50:20-21
Quando Adão e Eva aceitaram as mentiras da serpente, eles caíram
nessas mesmas cadeias de trevas. Satanás quebrou sua confiança em
Deus, sugerindo que Deus estava escondendo o que era bom deles,
implicando tão sutilmente que Deus era egoísta, procurando proteger
Seus próprios interesses.
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Pois Deus sabe que no dia em que você comer, seus olhos
serão abertos e você será como Deus, conhecendo o bem e o
mal. Gênesis 3:5
Todas as coisas boas têm sua fonte em Deus, e é a glória de caráter de
Deus dar! Ao aceitar as mentiras de Satanás através da serpente, a glória
ou o caráter de Deus foi transformado na mente de nossos primeiros
pais, em vergonha. Isso resultou em sentimentos de inutilidade. Esta é a
intenção do nosso primeiro texto neste capítulo:
Até quando, ó filhos dos homens, transformarão minha
glória em vergonha? Por quanto tempo você amará a
inutilidade e buscará a falsidade? Salmo de Selá 4:2
Como esse processo aconteceu? Lemos isso no capítulo anterior:
Professando serem sábios, tornaram-se tolos e
transformaram a glória do Deus incorruptível em uma
imagem feita como homem corruptível - e pássaros,
animais quadrúpedes e coisas rastejantes. Portanto, Deus
também os entregou à impureza, nas concupiscências de
seus corações, para desonrarem seus corpos entre si, que
trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e
serviram a criatura ao invés do Criador, que é abençoado
para sempre. Amém. Romanos 1:22-25
Paulo mostra claramente que a conseqüência dessa mentira produz
desejos lascivos que fazem com que homens e mulheres desonrem seus
corpos através do excesso e da perversidade sexuais. Essas atividades
sexuais são o resultado de sentir-se inútil e buscar o descanso de Deus
de uma maneira fútil. Quanto mais os homens se tornam como Satanás,
mais desejam controlar o corpo das mulheres para o seu prazer
gratificante. Tornam-se possuídos por um espírito impuro, carnalmente
buscando descanso habitando espiritualmente o corpo de uma mulher,
controlando sua mente e possuindo seu corpo. Esse processo às vezes é
chamado de narcisismo.
O narcisismo é essencialmente uma manifestação de inutilidade em
alguém que não conhece a glória do verdadeiro Deus do céu. Nosso Pai
ama todos e cada um de Seus filhos caídos, independentemente de seu
comportamento, mas isso não impede a imensa tristeza e dor que,
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consequentemente, chegam àqueles que permanecem nesse estado
sem valor.
Essa inutilidade se manifesta nas mulheres através de comportamentos
sugestivos e vestindo roupas reveladoras que acentuam seus corpos de
maneiras sexualmente atraentes. Eles se degradam para atrair um
homem, a fim de poder controlá-lo através de seus favores sexuais e
manipulação emocional com lágrimas, explosões e ameaças. A Bíblia
adverte contra essas mulheres:
Para mantê-lo longe da mulher má, da língua lisonjeira
de uma sedutora. Não deseje a beleza dela em seu
coração, nem deixe que ela o atraia com as pálpebras.
Pois, por meio de uma prostituta, o homem é reduzido a uma
crosta de pão; e uma adúltera terá sua preciosa vida. Pode
um homem levar fogo ao seu peito, e suas roupas não
serão queimadas? Pode-se andar sobre brasas, e seus pés
não se queimam? O mesmo acontece com quem vai à esposa
do próximo; quem a tocar não será inocente. Provérbios
6:24-39
Apoiar-se no seio dessa mulher é levar uma marca ardente à sua alma.
Ela não traz conforto e as cicatrizes serão queimadas profundamente.
Lembramos as palavras de Jesus nos dizendo que esse processo começa
na mente. Quando uma mulher procura seduzir um homem com seu
vestido e maneiras sugestivas, a mente órfã inútil de um homem
começará a imaginar todo tipo de fantasia sexual e a cometer adultério
em seu coração. Tais ocorrências são evidências da inutilidade de
homens e mulheres. É por isso que Elias deve vir para transformar o
coração dos pais em seus filhos e dos filhos em seus pais, para derrubar
essa inutilidade, para que o povo de Deus possa escapar desse caminho
destrutivo.
Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes da vinda do
grande e terrível dia do SENHOR. E ele converterá o
coração dos pais para os filhos, e o coração dos filhos
para seus pais, para que eu não venha e bata na terra com
uma maldição. Malaquias 4:5-6
Não pode haver conforto duradouro nessas atividades promíscuas, pois
apenas a filiação e filiação ao Deus do céu dará descanso divino para a
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alma. Os homens em sua cegueira seguem esse caminho sexual obscuro,
e o apóstolo Paulo nos diz que alguns homens abandonam o uso sexual
de uma mulher (já que seus encontros sexuais são apenas para seu
próprio alívio) e determinam que o prazer pode ser encontrado com a
mesma facilidade. homem. Paulo continua:
Por essa razão, Deus os entregou a paixões vis. Pois até suas
mulheres trocavam o uso natural pelo que é contra a
natureza. Da mesma forma, os homens, deixando o uso
natural da mulher, queimaram seu desejo um pelo outro,
homens com homens cometendo o que é vergonhoso e
recebendo em si mesmos a penalidade do seu erro devido.
E mesmo que eles não gostassem de reter Deus em seu
conhecimento, Deus os entregou a uma mente degradada,
para fazer as coisas que não são apropriadas. Romanos
1:26-28
Mais adiante, exploraremos mais esse assunto, dada a hiper-consciência
desse problema em nosso ambiente cultural atual. Agora precisamos
considerar brevemente a extensão dessa inutilidade e como, neste
mundo, alcançamos mais uma vez os versículos finais de Romanos,
capítulo um:
... sendo cheio de toda injustiça, imoralidade sexual,
maldade, cobiça, maldade; cheio de inveja, assassinato,
contenda, engano, má-mente; são sussurros, defensores,
odiadores de Deus, violentos, orgulhosos, orgulhosos,
inventores de coisas más, desobedientes aos pais,
indiferentes, indignos de confiança, sem amor, implacáveis,
impiedosos; quem, conhecendo o justo julgamento de Deus,
que aqueles que praticam tais coisas merecem a morte, não
apenas fazem o mesmo, mas também aprovam quem os
pratica. Romanos 1:29-32
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6. Descida para a Escravidão
Com seu discurso sedutor, ela o fez ceder, com os lábios
lisonjeiros que o seduziu. Imediatamente ele foi atrás dela,
como um boi vai para o matadouro, ou como um tolo para
corrigir os estoques. ... Provérbios 7:21-22
Considere o tipo de fruto que seria produzido a partir de um homem que
buscava consolo de sua esposa e a esposa, por sua vez, buscando valor
por criar seus filhos. Quando queremos que uma planta cresça, nós a
colocamos nas melhores condições de crescimento. Nossos
pensamentos estão voltados para o bem-estar da planta em seu
ambiente. Plantamos as sementes em um solo rico em nutrientes,
regamos e protegemos para que possa crescer. Qual é o ambiente em
que a maioria das crianças nasce?
O processo físico da concepção é facilmente compreendido. A
maravilhosa explosão de hormônios dispersos durante um encontro
sexual libera para o casal sentimentos maravilhosos e uma gama de
emoções, assumindo que ambas as partes estejam contentes no
relacionamento. A partir desse evento do orgasmo, a semente masculina
penetra rapidamente no ovo da mulher e uma criança é concebida.
O que a maioria das pessoas não leva em consideração é o ambiente em
que essa semente humana é plantada. Em torno de cada pessoa existe
uma atmosfera. Cada pessoa carrega consigo a marca de sua história. As
alegrias, bênçãos, tragédias e traumas de cada pessoa são armazenadas
eletroquimicamente em seus cérebros, sistema nervoso, órgãos,
músculos e ossos.
Estudos revelam que pacientes com transplante cardíaco podem, em
alguns casos, sofrer uma mudança significativa de caráter após a
operação, assumindo traços de personalidade, gostos e desgostos e até
habilidades e habilidades da pessoa cujo coração receberam.13 A Bíblia
faz alusão a esse princípio. ao falar sobre a pecaminosidade do homem.
O pecado de Judá está escrito com uma caneta de ferro; com
a ponta de um diamante está gravada na tábua do
coração e nas pontas dos seus altares… Jeremias 17:1
13

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1299456
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Todo mundo está familiarizado em entrar em uma sala onde há uma
tensão séria; você pode sentir isso palpavelmente. Como algumas
pessoas dizem, “você pode cortar o ar com uma faca”. Isso ocorre
porque as emoções humanas produzem vibrações que afetam a
atmosfera.14
Tanto a história armazenada de nossas vidas quanto a frequência
vibracional de homens e mulheres no momento da concepção tornamse o solo emocional e espiritual no qual a alma da criança é plantada.
Deus planejou que o momento da concepção fosse um momento em
que, em união, a liberação de maravilhosas substâncias químicas
humanas no esposo e na esposa estivesse centrada na vinda de um filho
ao mundo. A frequência vibracional dos pensamentos dentro do pai é a
determinante dominante no caráter da criança:
Os filhos dos filhos são a coroa dos velhos, e a glória
(caráter) dos filhos é o pai deles. Provérbios 17:6
Se o pai tem uma história de inutilidade, o foco dessa maravilhosa
liberação de substâncias químicas em seu corpo não é para seu filho ou
até sua esposa, mas para si mesmo. Ele inala esse momento de êxtase
na tentativa de confortar sua alma ferida. Em vez de exalar essa
experiência maravilhosa em um pensamento focado em seu próximo
filho e deleitar-se com sua preciosa esposa, ele inspira primeiro
pensamentos sobre si mesmo. Alternativamente, pela necessidade de
valor, ele se sente validado como homem ao ver o êxtase de sua esposa,
mas principalmente seus pensamentos permanecem sobre sua própria
necessidade de conforto.
Os pensamentos do pai no momento da concepção e além preenchem a
sala e banham a semente em uma atmosfera emocional de egoísmo. É
de se admirar que as crianças comecem a exibir um comportamento
egoísta logo após nascerem, com muitas de suas necessidades
comunicadas através do choro? Se um homem está buscando
gratificação instantânea no momento da concepção, então, seguindo o
caráter do pai, é natural que a criança exija satisfação instantânea para
que suas necessidades sejam atendidas no momento do nascimento.

14

https://senticcycles.org/clynes/page19.html
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Crescido no ambiente emocional do eu como foco, tais frutos são o
resultado inevitável.
Pesquisas recentes indicam que a maioria das mulheres não se satisfaz
sexualmente com seus parceiros.15 Isso é previsível quando os homens
fazem das mulheres sua principal fonte de conforto para suas próprias
necessidades sexuais ou emocionais. A sexualidade das mulheres é
muito mais focada no relacionamento.16
Uma mulher está muito mais interessada em ser desejada e no que o
homem dela pensa dela. Ela quer que ele a ouça e compartilhe seus
sentimentos, para se conectar em um nível emocional. Com o alto nível
de insatisfação experimentado pelas mulheres, isso destaca a triste
realidade de que os homens geralmente se concentram em suas
próprias idéias sobre o ato sexual.
O senso de valor de uma mulher começa a se deteriorar quando ela
começa a perceber que o foco de seu homem não se refere tanto a
desejá-la, mas mais a desejar seu prazer pessoal no ato sexual. Muitas
mulheres desejam agradar seus maridos, mas depois de algum tempo
esse sentimento de afundamento finalmente se dá conta de que o
“relacionamento” não era realmente sobre eles. O personagem dela não
era realmente importante para o homem, apenas a capacidade dela de
realizar as fantasias dele e aliviar a angústia - ela é uma figura
importante na realidade dele. Isso cria uma série de danos emocionais
ao seu senso pessoal de valor e valor.
Isso então se torna parte de seu legado para a criança. Seu senso pessoal
de inutilidade é vibrado emocionalmente na sala durante o momento da
concepção e confere um impacto secundário no desenvolvimento de seu
filho.
Um menino nascido nesse ambiente emocional provavelmente terá uma
baixa auto-estima combinada com um desejo sexual tipicamente alto e
será contratado para procurar uma mulher para seu conforto. Uma
menina nascida nesse ambiente sentirá um desejo maior de procurar e
15

www.healthywomen.org/content/article/new-survey-most-women-are-not-satisfiedtheir-sex-lives
16
www.psychologytoday.com/au/blog/married-and-still-doing-it/201708/what-sex-reallymeans-women
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se tornar mais atraente para os homens, na tentativa de compensar seu
baixo senso de valor e valor. Ela provavelmente estará mais sintonizada
com homens sexualmente egoístas, porque esta é a atmosfera em que
foi concebida por seu pai. Essa tendência aumentaria se o pai fantasia
regularmente sobre sexo ou assiste pornografia. A atmosfera de sua
mente continua afetando sua filha quando ela se torna uma jovem.
Então, quais são alguns dos resultados dessa maneira de navegar na
experiência sexual entre homens e mulheres? Na macro escala,
observamos:
•
•

•

•

40-50 milhões de abortos por ano.17
Dos 20,9 milhões de pessoas traficadas como escravos, sabese que mais de 5 milhões são traficadas por sexo. Mas esse
número é muito conservador. O número real é muito maior.18
Atualmente, existem aproximadamente 42 milhões de
prostitutas conhecidas. 80% deles são mulheres e 90% deles são
controlados por um cafetão.19
É relatado que a China tem o maior número de prostitutas
conhecidas, com 5 milhões, seguida pela Índia, com 3 milhões, e
depois pelos EUA, com 1 milhão. 20

Com relação às atividades de pornografia na Internet:
Todo segundo:
•
•
•

28.258 usuários estão assistindo pornografia na internet.
$ 3.075,64 estão sendo gastos em pornografia na internet.
372 pessoas estão digitando a palavra “adulto” em um
mecanismo de busca.

Todo dia:
•

13.128 vídeos são carregados no pornhub. Apenas um site
pornô.21

17

https://www.worldometers.info/abortions/
https://en.wikipedia.org/wiki/Sex_trafficking
19
https://prostitution.procon.org/view.answers.php?questionID=000095
20
Ibid
21
https://www.pornhub.com/insights/2018-year-in-review
18
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•
•
•

2,5 bilhões de e-mails contendo pornografia são enviados ou
recebidos.
68 milhões de consultas de pesquisa relacionadas à pornografia 25% do total de pesquisas são geradas.
São recebidas 116.000 consultas relacionadas à pornografia
infantil.22

O mundo está em uma espiral da morte. A próxima geração de homens
está perdendo todo o senso de como tratar uma mulher por causa da
pornografia.23 A morte é a conclusão em Romanos, capítulo 1. É
evidente que a raça humana está abusando da dádiva da sexualidade da
maneira mais horrível. A explosão da internet desencadeou a natureza
bestial do homem e o sofrimento de milhões de filhos de Deus não pode
ser descrito.
Recentemente, assisti parte de um documentário em vídeo sobre
crianças sendo traficadas por sexo. Eu ouvi uma garota contar suas
experiências horrendas. Chorei enquanto ouvia. Quando olhei naqueles
olhos tristes, vi o rosto de Jesus sofrendo com ela e tive que me afastar
para reunir meus pensamentos com Jesus, meu Consolador. Ela era uma
das pelo menos 9 ou 10 milhões de jovens traficadas. Orei ao Senhor
para saber o que fazer diante de um mal tão horrível. É como ficar
sozinho em uma praia com uma onda de tsunami de 10 quilômetros de
altura vindo em sua direção.
Como exploraremos em um capítulo posterior, estamos com tempo
emprestado porque o efeito vibracional desse egoísmo de inspiração
demoníaca afeta o meio ambiente e a terra. A maioria das pessoas sabe
instintivamente que temos um tempo limitado, mas a maioria está
procurando na direção errada a causa.
O mundo está escravizado ao sexo e isso não está tornando o mundo um
lugar melhor. As palavras de Moisés em Levítico sobre excesso sexual
são um aviso lamentável para a humanidade. O nível de culpa e
degradação está se tornando incompreensível.
Essa espiral da morte nos fala especialmente na cultura ocidental, que
passou por uma revolução sexual nas décadas de 1960 e 1970. De
22
23

www.webroot.com/au/en/resources/tips-articles/internet-pornography-by-the-numbers
https://fightthenewdrug.org/sex-before-kissing-15-year-old-girls-dealing-with-boys/
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acordo com a pesquisa do antropólogo social de Oxford J.D. Unwin, que
escreveu o livro chamado Sex and Culture, estamos progredindo em
direção à morte de nossa civilização.
Na década de 1930, Unwin examinou os dados de 86 sociedades e
civilizações para verificar se há uma relação entre liberdade sexual e o
florescimento de culturas. Unwin descreveu quatro “grandes padrões da
cultura humana” e graus de florescimento medidos em termos de
arquitetura, arte, engenharia, literatura, agricultura e assim por diante.
O critério principal para a classificação era como cada cultura se
relacionava com o mundo natural e as forças que ele contém. As
culturas que ele estudou foram classificadas em um desses quatro
padrões:
1. zoística: As pessoas nesse tipo de cultura são totalmente
autocentradas no dia-a-dia, desejos e necessidades, sem
interesse em entender a natureza. Essas culturas são descritas
como “mortas” ou “inertes”.
2. monístico: As pessoas nesse tipo de cultura adquirem crenças
supersticiosas e / ou tratamento especial dos mortos para lidar
com o mundo natural.
3. deísta: As pessoas nesse tipo de cultura atribuem os poderes da
natureza a um ou mais deuses.
4. racionalista: as pessoas de uma cultura racionalista usam o
pensamento racional para entender a natureza e tomar decisões
cotidianas.
Graus de restrição sexual foram divididos em duas categorias principais pré-nupcial e pós-nupcial. As categorias pré-nupciais foram:
1. Liberdade sexual completa - sem restrições pré-nupciais.
2. Restrições irregulares ou ocasionais - os regulamentos culturais
exigem um período ocasional de abstinência.
3. Castidade estrita - permaneça virgem até se casar.
Aqui estão algumas das descobertas mais significativas da Unwin:
1. Efeito de restrições sexuais: restrições sexuais aumentadas, pré
ou pós-nupciais, sempre levavam ao aumento do florescimento
de uma cultura. Por outro lado, o aumento da liberdade sexual
sempre levou ao colapso de uma cultura três gerações depois.
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2. Fator mais influente: Surpreendentemente, os dados revelaram
que a correlação mais importante com o florescimento de uma
cultura era se a castidade pré-nupcial era ou não necessária. Isso
teve um efeito muito significativo de qualquer maneira.
3. Maior florescimento da cultura: A combinação mais poderosa
foi a castidade pré-nupcial, associada à “monogamia absoluta”.
As culturas racionalistas que mantiveram essa combinação por
pelo menos três gerações excederam todas as outras culturas
em todas as áreas, incluindo literatura, arte, ciência, móveis,
arquitetura, engenharia e agricultura. Apenas três das oitenta e
seis culturas estudadas atingiram esse nível.
4. Efeito do abandono da castidade pré-nupcial: Quando a
castidade pré-nupcial estrita não era mais a norma, a
monogamia absoluta, o deísmo e o pensamento racional
também desapareciam em três gerações.
5. Liberdade sexual total: se a liberdade sexual total foi adotada
por uma cultura, essa cultura entrou em colapso dentro de três
gerações para o estado mais baixo de florescimento - que Unwin
descreve como “inerte” e em um “nível morto de concepção” e
é caracterizado por pessoas que têm pouco interesse em outras
coisas além de seus próprios desejos e necessidades. Nesse
nível, a cultura geralmente é conquistada ou assumida por outra
cultura com maior energia social.
6. Intervalo de tempo: se houver uma mudança nas restrições
sexuais, restrições aumentadas ou diminuídas, o efeito total
dessa mudança não será realizado até a terceira geração.24
É estranho que as descobertas de Unwin correspondam às palavras das
Escrituras, que nos dizem que Deus permite que as iniquidades de uma
geração afetem a próxima à terceira e quarta geração. (Êxodo 20:4-5).
Unwin não era conhecido por ser um homem religioso, ele escreveu de
uma perspectiva racionalista. Seu trabalho nos diz que quando uma
cultura abandona a restrição sexual, são necessárias apenas três
gerações para destruir essa civilização.
É evidente que, quando homens e mulheres transferem a maioria de
suas energias para o sexo, o restante da capacidade humana é reduzido
24

Você pode baixar uma cópia em PDF do livro de J.D. Unwin chamado Sex and Culture
aqui. https://archive.org/details/b20442580/page/n7
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a se concentrar apenas em desejos pessoais. Se Unwin estiver correto,
estamos entrando na geração final antes do colapso completo da
sociedade ocidental e, por extensão, todas as sociedades infiltradas pela
pornografia na Internet.
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7. Luxúria dos Olhos, Luxúria da Carne
Você já ouviu dizer que foi dito aos antigos: “Não cometerás
adultério”. Mas eu lhe digo que quem olha para uma
mulher para cobiçá-la já cometeu adultério com ela em
seu coração. Mateus 5:27-28
Não ame o mundo ou as coisas no mundo. Se alguém ama o
mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que
existe no mundo - a concupiscência da carne, a
concupiscência dos olhos e a soberba da vida - não é do Pai,
mas é do mundo. 1 João 2:15-16
O fato de Cristo falar aos homens sobre olhar uma mulher em relação ao
adultério indica uma parte crítica do problema dos homens. Como
indicamos anteriormente, Adam tomou a decisão errada de fazer da
mulher seu principal consolador. Como o livro de Romanos indica, isso
transformou a glória de Deus em mentira e causou desonra sexual entre
homens e mulheres.
Muitas pessoas estão familiarizadas com o experimento com cães de
Pavlov:
Durante sua pesquisa sobre a fisiologia da digestão em cães,
Pavlov desenvolveu um procedimento que lhe permitiu
estudar os processos digestivos dos animais por longos
períodos de tempo. Ele redirecionou os fluidos digestivos do
animal para fora do corpo, onde eles poderiam ser medidos.
Pavlov notou que seus cães começaram a salivar na presença
do técnico que normalmente os alimentava, em vez de
simplesmente salivar na presença de comida. Pavlov chamou
a salivação antecipada dos cães de “secreção psíquica”.
Colocando essas observações informais em um teste
experimental, Pavlov apresentou um estímulo (por exemplo,
o som de um metrônomo) e depois deu ao cachorro comida;
após algumas repetições, os cães começaram a salivar em
resposta ao estímulo.25
Quando um homem se torna sexualmente experiente, seu apetite por
sexo aumentará, especialmente se seu conforto estiver centrado na
25

https://en.wikipedia.org/wiki/Classical_conditioning#Pavlov's_research
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mulher de sua escolha. A antecipação do evento torna-se condicionada
por estímulos. As características distintivas do corpo da mulher têm
potencial para se tornar um estímulo para o homem. Se uma mulher usa
roupas apertadas acentuando seus traços femininos, isso pode
desencadear o acúmulo de produtos químicos agradáveis na mente de
um homem através de sua imaginação em resposta ao que ele está
vendo.
Como os homens são altamente visuais por natureza, se a mente de um
homem estiver desprotegida e ele tiver um apetite forte, ele escolherá
imaginar imagens eróticas em sua mente ou Satanás e seus anjos
pressionarão essas imagens com avidez se houver brechas de proteção.
a armadura dele.
Satanás levou a cultura atual a um lugar onde, em muitos casos, as
roupas femininas são um ataque direto aos olhos de um homem.
Algumas mulheres têm a idéia ingênua de que, quando um homem se
torna cristão e entrega seu coração a Cristo, todo esse desejo
desaparece. É possível que algumas mulheres esperem em vão que
sejam seguras usar roupas sugestivas na igreja porque os homens
cristãos não têm ou superaram esse problema?
A Bíblia nos oferece conselhos diretos sobre esta questão.
... as mulheres mais velhas, da mesma forma, que sejam
reverentes em comportamento, não caluniadoras, não dão
muito vinho, professoras de coisas boas - que advertem as
jovens a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a
serem discretas, castas, donas de casa , bom, obediente a
seus próprios maridos, para que a palavra de Deus não seja
blasfemada. Tito 2:3-5
Ser casto significa ser modesto e puro, sem procurar chamar a atenção
através de roupas sugestivas. É aqui que as coisas se tornam difíceis. As
mulheres naturalmente gostam de atenção. Eles geralmente acham
lisonjeiro atrair o interesse dos homens nos quais estão interessados.
Uma mulher que sente falta de valor será mais facilmente tentada por
Satanás a comprometer seu padrão de vestir.
Quando uma mulher bonita entra em uma sala, ela está ciente do
impacto que ela tem sobre os homens naquela sala. Muitas vezes, em
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seu desejo de apreciação, ela está procurando o olhar de aprovação. Ela
se pergunta, ele me notou? Homens desprotegidos são atraídos como
mariposas para uma chama quando vêem uma mulher bonita. Há uma
sensação primordial de conforto e desejo de possuir, quando se olha
uma mulher fisicamente atraente. Os olhos de um homem são
tipicamente hipnotizados instantaneamente e o desejo dos olhos o leva
a uma série de imagens em sua mente que o degradam se ele não o
impedir e pedem ajuda ao Salvador.
Nas minhas conversas com homens ao longo dos anos, muitos sentem
um profundo sentimento de vergonha; eles sabem que não devem
pensar nesses pensamentos e se sentem culpados. Alguns me
expressaram que às vezes não sentem esperança de salvação porque
acham quase impossível interromper o fluxo de pensamentos que vêm à
sua mente quando vêem uma mulher atraente. Em todos os meus anos
de ministério, vi que essa é a maior batalha que os homens cristãos
enfrentam. Geralmente, existe um código de silêncio sobre esse assunto,
porque os homens falarem sobre essa luta convida vergonha e medo de
que sejam menosprezados ou que outros os evitem.
Nesse estado silencioso, alguns homens pensam que devem ser mais
maus que outros homens e Satanás os convence de que isso é verdade e
que eles não têm esperança. Infelizmente, quando as mulheres que
desejam receber atenção vestem saias curtas para revelar
excessivamente as pernas e partes dos seios com um decote solto ou em
decote, elas involuntariamente contribuem para influenciar alguns
homens a se convencerem de que serão perdidos.
Atualmente, há uma tendência crescente de as mulheres usarem roupas
de ginástica apertadas enquanto andam por aí ou mostrarem suas alças
de sutiã com ombros descobertos. Homens não consagrados amam esse
tipo de roupa, mas os homens que procuram ser fiéis precisam orar e
concentrar sua mente em Cristo e na Palavra.
Se um homem está passando por um momento difícil, seus
pensamentos podem dominá-lo e ele buscará uma maneira de aliviar a
tensão sexual que se acumula ao ser desencadeada por coisas como
essa. As mulheres podem nunca saber o impacto que isso tem e seu
resultado final. Ele pode desistir de sua luta consigo mesmo, perder sua
conexão com Deus e encontrar uma maneira degradada de encontrar
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alívio para seus sentimentos. Então Satanás procurará acusá-lo e
condená-lo, e lhe dirá que não adianta tentar continuar sendo cristão.
Nunca é certo que um homem culpe qualquer mulher por sua condição
decaída. É seu dever ir a Deus em oração e pedir graça para viver todos
os dias, tornando o Senhor Jesus Seu primeiro Consolador, para que ele
não sinta tão fortemente a pressão de sua natureza carnal. Paulo nos
diz:
Portanto, não permita que o pecado reine em seu corpo
mortal, para que você o obedeça em suas concupiscências.
Romanos 6:12
Vivemos hoje em sociedades onde é quase impossível não ver mulheres
que se vestem de maneira provocativa.
Todos os dias peço ao meu Salvador que a graça seja pura de coração.
Quero honrar minha promessa de casamento e somente Jesus pode
mantê-la em mim. Para quem mora em grandes cidades, as tentações
são maiores. Entrar em um grande shopping center ou loja de
departamentos pode realmente testar os homens em sua guerra
silenciosa para permanecer fiel.
A mensagem de que nosso Pai celestial nunca nos condena ajudou
muitos de nós homens a ser protegidos contra o assalto regular de
Satanás com as imagens que ele arrasta do nosso passado, tentando nos
convencer de que somos um fracasso. A condenação de um homem de
si mesmo coloca nele um ciclo de repetidas ofensas com sua mente.
Quando um homem finalmente sabe que é perdoado por buscar
conforto em lugares errados com sua mente, ele tem maior poder de
rejeitar pensamentos de assédio.
Para os homens que se sentem completamente derrotados, lembre-se
de que Jesus oferece a nós todos os dias Sua mente por Seu Espírito.
Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que ele possa
instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios
2:16
Reivindique a mente de Cristo todos os dias sabendo que Cristo não o
condena por sua fraqueza. A mente de Cristo é pura. A mente de Cristo
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nos homens faz com que eles vejam as mulheres ao seu redor enquanto
suas irmãs e pensamentos de impureza são dissipados.
Há várias coisas que você pode fazer para ajudar sua mente nessa guerra
contra a luxúria dos olhos e a luxúria da carne. Memorize as Escrituras,
cite-as e reclame-as. Não fique parado babando como os cachorros de
Pavlov e deixando sua mente descontrolada. Reivindique a palavra de
Deus e acredite. Estes são alguns dos meus favoritos para reivindicar:
Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13
Mas meu Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo
com suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Filipenses
4:19
Não houve tentação, senão a que é comum ao homem; mas
Deus é fiel, que não permitirá que você seja tentado acima
do que é capaz; mas, com a tentação, também haverá um
meio de escapar, para que possais suportá-la. 1 Coríntios
10:13
Agora, para aquele que é capaz de impedir que você caia e
apresentá-lo sem falhas diante da presença de sua glória com
grande alegria. Judas 1:24
Leve meu jugo sobre você e aprenda de mim; porque sou
manso e humilde de coração; e encontrareis descanso para as
vossas almas. Mateus 11:29
Segure as palavras da Bíblia. As palavras escritas acima são espírito e
vida. Eles podem mudar o foco de seus pensamentos e dar-lhe a vitória.
Há várias coisas que os homens permitem que tornam sua vida muito
mais difícil do que precisa. Se você ouve música no rádio que contém
letras sexualmente sugestivas, está convidando demônios a tentá-lo e
encher sua mente de pensamentos imorais. Qualquer música mundana
que fale de amor sexual entre homem e mulher tem o potencial de
convidar Satanás a tentá-lo com pensamentos lascivos.
Para qualquer Cristão que assista a filmes de qualquer tipo vindos do
mundo, isso criará uma brecha em sua mente. Esses filmes são
projetados especificamente para abrir as portas espirituais do templo do
seu corpo, para permitir que Satanás entre e tente você. Evite a
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tentação de clicar nos vídeos do YouTube ou do Facebook que você sabe
que podem conter mulheres com pouca roupa.
Cuidado ao assistir transmissões de notícias. Muitas emissoras estão
vestidas de forma provocativa. Muitos sites de notícias atraem visitantes
com imagens muito sugestivas. Tudo isso pode criar problemas para um
homem.
Quando em situações sociais, seja reservado em relação ao toque. Tente
evitar abraçar o peito de uma mulher no peito. É uma posição bastante
íntima e deve ser reservada para a família. Para amigos comuns, use um
abraço lateral ou incline-se para evitar o contato com o peito ou o
quadril. Para algumas pessoas, esse conselho é óbvio, mas para muitos
não é o caso. Observo que as mulheres mais velhas costumam ser muito
mais sábias ao lidar com essas coisas. As mulheres mais jovens
geralmente são ingênuas e não têm consciência do impacto de suas
ações. A Bíblia nos diz que mulheres mais velhas, com anos de
experiência, devem ensinar as mulheres mais jovens a interagir com os
homens. Este é um bom conselho. Para uma jovem que teve um bom
pai, ela geralmente não tem noção da depravação da natureza dos
homens. Digo às jovens que ouçam o conselho de seu pai e tentem levar
a sério.
A Bíblia diz que, vivendo em um mundo pecaminoso, somos afetados
pela “concupiscência da carne”. Percebi que, quando não somos
saudáveis e nosso corpo e mente estão sob estresse, essas tentações
nos atingem com mais força. Não dormir o suficiente, uma dieta ruim,
sol ou água insuficiente, ouvir música muito alta, fumar ou beber álcool
ou café, exercícios insuficientes etc. etc. - todas essas coisas causam
estresse na carne e no corpo nos enviará sinais de que precisa de alívio,
precisa de descanso, precisa de conforto. Isso nos levará a encontrar
conforto nos lugares a que estamos acostumados, os quais, por causa de
nossa natureza carnal, não são Cristo.
As mulheres em nossas comunidades precisam estar seguras enquanto
caminham entre nós. Se os pensamentos de um homem são sensuais,
eles se infiltram na atmosfera. Se uma comunidade de homens está
operando nessa mentalidade, as mulheres nessas comunidades estão
inalando essa atmosfera. Será que queremos saber por que eles são
tentados a se vestir de maneira inadequada? Enquanto caminham entre
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os homens deste mundo, são bombardeados com uma atmosfera
profana. Em grande medida, as mulheres que não estão fortemente
ancoradas em Cristo refletirão visivelmente os pensamentos dos
homens. À medida que uma mulher recebe a semente do corpo de um
homem e a amplifica para uma criança visível e viva, também uma
mulher desprotegida recebe a semente da mente dos homens ao seu
redor e as amplifica em sua escolha de roupas e palavras. Isso faz parte
do princípio do Padrão Divino. Para mais informações sobre o Padrão
Divino, veja o livro Padrão Divino de Vida.26 Certamente é verdade que
temos um problema com o vestuário feminino hoje, mas a fonte desse
problema é proveniente principalmente dos homens e não das
mulheres. Essa é a responsabilidade da liderança.
Não há nada sem um homem que entrar nele possa
contaminá-lo; mas as coisas que dele saem são aquelas que
contaminam o homem. Marcos 7:15
Um homem descansando no seio de Cristo não pode ser maculado pelas
mulheres ao seu redor que se vestem inadequadamente. São os
pensamentos que brotam de dentro de si que o contaminam. É verdade
que todos os homens lutam naturalmente com pensamentos sexuais e as
mulheres devem considerar cuidadosamente, mas a fonte do problema
está dentro desse homem e não na mulher. Ela frequentemente reflete
inconscientemente a atmosfera imposta ao seu redor.
Aos homens que digo: acima de tudo, creia que nosso Pai está
escrevendo Sua lei em seu coração. Confie que nosso Pai completará o
trabalho que Ele iniciou em você. Faça de Cristo seu Consolador,
acredite que você é amado e obterá a vitória. Você é Seu filho amado e
Ele te valoriza. Isso irá ajudá-lo sempre.
Senhoras, quando estiverem se vestindo para o dia, orem sobre o que
vestir. Peça ao nosso Salvador para guiá-lo. Está ficando cada vez mais
difícil encontrar roupas modestas nas lojas, pois elas estão se tornando
cada vez mais sugestivas. Reivindique a promessa de que Deus suprirá
todas as suas necessidades. Pense em toda a atenção que seu Pai e
Salvador estão dando a você e confie que você é Sua amada filha, e se
vista com modéstia e bom gosto para refletir Sua glória.
26
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Evite ser aventureiro e paquerador. A Bíblia incentiva as mulheres a
terem um espírito manso e quieto.
Mas seja o homem oculto do coração, naquilo que não é
corruptível, até o ornamento de um espírito manso e
quieto, que está à vista de Deus de grande valor. 1 Pedro 3:4
Satanás o tentará a assistir filmes românticos ou a ler histórias
românticas, se você se sentir insatisfeito. Deixe Jesus ser seu
Consolador. Permaneça no Seu amor por você, que Ele revelou de nosso
Pai Celestial.
Considere seus irmãos cujos olhos são facilmente atraídos e cujas
mentes são tentadas. Receber atenção através de roupas provocantes
deve avisá-lo de que você realmente tem uma opinião baixa de si
mesmo pela qual está tentando compensar. Busque primeiro o reino de
Deus e Sua justiça e confie em nosso Pai para fornecer todas as suas
necessidades emocionais.
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8. As Obras da Carne
A Bíblia é direta sobre os problemas da humanidade:
Pois de dentro, do coração dos homens, procedem maus
pensamentos, adultérios, fornicações, assassinatos, roubos,
cobiça, maldade, engano, lascívia, olho mau, blasfêmia,
orgulho, tolice: todas essas coisas más vêm de dentro e
profanar o homem. Marcos 7:21-23
Agora as obras da carne são manifestas, quais são estas;
Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, bruxaria,
ódio, variância, emulações, ira, contenda, seditações,
heresias, invejas, assassinatos, embriaguez, revelações e
coisas do tipo: das quais lhe digo antes, como também tenho
já lhe disse que aqueles que fazem tais coisas não herdarão o
reino de Deus. Gálatas 5:19-21
Ser cheio de toda injustiça, fornicação, maldade, cobiça,
maldade; cheio de inveja, assassinato, debate, engano,
malignidade; sussurros, pecadores, odiadores de Deus,
apesar de orgulhosos, orgulhosos, orgulhosos, inventores de
coisas más, desobedientes aos pais, sem entendimento,
violadores de convênios, sem afeto natural, implacáveis,
impiedosos ... Romanos 1:29-31
Vemos que o ponto de partida dessas listas é adultério e fornicação. Isso
é tudo fruto da decisão do homem de fazer da mulher seu principal
consolador em sua vida. É uma nota de interesse que, na primeira lista
encontrada em Marcos 7:21-23, Jesus coloca assassinatos logo após
adultério e fornicação. Por que é isso?
Quando os homens estão focados em seu próprio prazer, e não em
abençoar suas esposas para garantir sua segurança, e em objetivos
mundanos, em vez de na alegria futura de trazer filhos ao mundo para
provar a felicidade no relacionamento de marido e mulher, seus
pensamentos são estéreis e infrutíferas. Sexualidade excessiva leva o
homem a pensar constantemente em evitar filhos. Uma criança requer
tempo, esforço e cuidado.
Para muitos homens, uma criança é um aborrecimento indesejado para
seus pensamentos de prazer. Portanto, se ocorrer uma gravidez, ele fica
tentado a desejar que a criança não exista, e essa é uma das principais
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razões pelas quais temos agora de 40 a 50 milhões de abortos por ano.
Os adultérios e a fornicação costumam levar ao assassinato de crianças
inocentes. É por isso que o assassinato está tão alto na lista de males
que saem do coração dos homens que Jesus expressa, logo após o
adultério e a fornicação. Uma consideração tão insensível à vida leva a
uma desvalorização dos relacionamentos em torno de uma pessoa, o
que facilita roubar, matar e destruir aqueles que não a agradam.
Satanás transforma um homem através do desejo principal do homem
pelo conforto de uma mulher. Ele é tentado cada vez mais a pensar em
suas próprias necessidades, como um bebê faz com sua mãe. Um bebê é
feliz e contente quando suas necessidades são atendidas. Se essas
necessidades não forem atendidas, haverá lágrimas e birras.
Homens que não são emocionalmente afastados do seio agem
exatamente da mesma maneira. Eles ficam satisfeitos quando tudo o que
eles querem é fornecido. Tornam-se temperamentais, zangados e
manipuladores quando essas necessidades não são atendidas. Suas
mentes mudam de um relacionamento espiritual mental para um físico;
suas mentes estão focadas no corpo da mulher; suas mentes estão sob o
controle da carne e, portanto, adoram um deus da carne. Você não pode
ter um relacionamento com a carne. Essa tendência crescente de
pensamentos desumanos e sem coração faz parte do surgimento de robôs
que podem suprir os desejos carnais de um homem.27 Esses robôs são
uma manifestação da atmosfera que Satanás gera na mente de muitos
homens. Os homens não querem um relacionamento íntimo, eles
simplesmente querem que suas necessidades sexuais sejam satisfeitas.
Eles são meninos no corpo dos homens. Os “sexbots” revelam a tendência
desumanizante da tendência natural à fornicação e ao adultério.
Chegamos ao tempo como nos dias de Noé, onde os pensamentos de
cada homem são apenas maus continuamente. Quão triste é que os
anjos da guarda da humanidade tenham que testemunhar e que Cristo
tenha que suportar a atual condição de depravação dentro da raça
humana. Mas há esperança. A graça de Deus é suficiente para aqueles
que a desejam e reivindicam as promessas da Palavra de Deus.
Voltaremos a isso em breve, mas devemos primeiro abordar o ciclo de
condenação.
27
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9. O Ciclo de Condenação
Satanás desenvolveu um processo para levar homens e mulheres à
escravidão através de pensamentos de fornicação, adultério e abuso.
Quanto mais cedo um menino ou uma menina podem ser expostos a
imagens sexuais ou encontros sexuais, mais fácil é para Satanás amarrar
esse menino ou menina com culpa, vergonha e condenação.
Quando eu tinha uns sete anos na segunda série de uma escola primária
adventista, fui atraído por alguns meninos para segui-los até o rio e
debaixo de uma ponte. Havia uma jovem de idade semelhante,
parcialmente despida, e alguns dos meninos estavam se revelando e
simulando atos sexuais com ela. Os outros meninos me pressionaram a
se juntar a eles em sua maldade.
A sensação de pressão dos colegas entre as crianças pode ser
avassaladora. Eu não queria ser considerado fraco e não masculino. Eu
senti uma terrível sensação de medo e vergonha. Eu cedi à pressão dos
meus chamados amigos. Eu não tinha ideia do que se tratava. Eu não
tinha compreensão do que isso significava. Não houve contato
significativo, mas a exposição de mim mesma nessa situação criou uma
terrível sensação de vergonha. O riso dos outros meninos por minha
ignorância me perfurou. Fugi do evento com uma carga terrível de culpa,
tristeza e condenação.
É exatamente isso que Satanás procura criar. Ele atrai almas para suas
armadilhas e prende-as com culpa e condenação. Ele procura reformular
sua identidade como alguém destinado a ser sexualmente pervertido.
Sou profundamente grato ao meu Salvador. Ele me chamou a Ele para
me confortar. Ajoelhei-me junto à minha cama, rezei e chorei pela culpa
que sentia. Pedi a Deus que me perdoasse e me ajudasse a ser um bom
menino. Sei que o Senhor me enviou o conforto que pedi, mas ainda
havia uma cicatriz na minha alma que Satanás tentaria pressionar para
reabrir e depois me disse que não adianta resistir sexualmente às
tentações dele.
Outra experiência traumática que tive foi com um vizinho meu na mesma
época da minha vida, com sete anos. Ele era um homem legal que
morava sozinho e eu estava em sua casa. De repente, ele desapareceu da
sala principal e depois chegou à porta completamente nua. Senti um
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medo instantâneo e uma compulsão por correr. Tenho certeza que meu
anjo me levou para fora da porta o mais rápido possível. Agradeci várias
vezes ao Senhor por me salvar do que poderia ter sido uma experiência
terrível que permitiria a Satanás me tentar em maior medida através de
um sentimento mais profundo de culpa e vergonha.
Minhas experiências de infância foram muito leves em comparação com
as de outras crianças. Estou profundamente agradecido por nunca ter
sido exposto à pornografia durante a minha infância. Além das duas
experiências que mencionei, tive uma experiência despreocupada
quando criança. Outros me confidenciaram algumas de suas
experiências. Meu coração lamenta por eles serem expostos a esse mal
em uma idade tão jovem. Isso transforma a mente da criança em um
caminho sombrio e Satanás usa essas memórias para constantemente
assediar e escravizar a alma.
Satanás está sempre trabalhando para arrastar as almas para o poço do
inferno. No começo da adolescência, encontrei uma revista pornográfica
na floresta com outro amigo. Uma das imagens que vi há 40 anos pode
ser lembrada em um instante. Era como se eu tivesse visto ontem. Havia
uma estranha sensação de fascínio misturada com medo. Eu me senti
condenado a deixá-lo lá e tentar esquecê-lo. Minha educação cristã me
ensinou que essas coisas estavam erradas. Assim começou a luta da
mente para resistir a essas coisas. Acredito que estou em uma posição
melhor do que algumas, porque minha exposição a essas coisas foi
muito limitada até a adolescência.
Após a minha exposição a essa revista, Satanás me alertou para as
revistas brilhantes da loja News Agent. Eles estavam sempre perto da
frente, ao nível dos olhos, onde as pessoas podiam vê-los. Aos 15 anos,
fiquei atraído por essas imagens. A sensação infantil do conforto de
descansar no peito da mãe é transformada na vida adolescente em uma
sensação de conforto e prazer em contemplar o corpo feminino. Tão
maravilhosamente projetada e criada, a forma e a característica do
corpo de uma mulher é como um poderoso ímã para o cérebro
masculino adolescente.
Se o adolescente teve pouca preparação das Escrituras para evitar essas
coisas, ele terá pouca capacidade de resistir à satisfação de sua
curiosidade de contemplar a forma feminina, permitindo que Satanás
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encha sua mente com todos os tipos de pensamentos degradantes que o
“confortarão”. Tudo isso ocorre em um ambiente em que ele costuma
frequentar a escola e sentir a pressão de ser aceito pelos outros. Ser
ridicularizado ou desprezado, ou ter um desempenho baixo na escola,
leva-o instintivamente a buscar conforto e segurança. Seus impulsos
desde a infância são transformados e, no rubor da puberdade, a nova
camada de sexualidade é adicionada ao elemento de conforto. Dessa
maneira, o garoto nunca é desmamado. Ele está firmemente apegado a
ela e escravizado a encontrar conforto através dela. Mas ficar
descontrolado nessa escravidão é tanto uma perda de razão quanto de
restrição. Quando você tira o 'R' do seio (breast), você acaba com uma
fera (beast).
Ser adequadamente desmamado emocionalmente é para que o menino
chegue à idade adulta com um senso de liderança e responsabilidade de
cuidar e cuidar de sua esposa e filhos. Ser desmamado dessa maneira é
encontrar conforto e segurança em Deus e compartilhar esse conforto
com sua esposa e filhos. Nesse contexto, a esposa se torna um canal para
a fonte de conforto que Deus fornece. Ela amplia esse espírito de conforto
e, portanto, torna-se a ajudante ou edredom que foi projetada para ser.
Satanás estava bem preparado para tentar escravizar minha mente
através de minhas experiências de infância e minha breve exposição a
revistas brilhantes, que passaram a ter apetite por filmes. Os filmes no
período da década de 1980 eram um pouco mais discretos e benignos do
que o que acontece hoje, mas assistir a um filme de romance e depois
ter elementos da cena imaginada do quarto em sua mente tem um
efeito poderoso. Satanás as usa para colocar na mente o maior número
possível de imagens sexuais. Depois, ele pode recordar essas imagens da
mente e nos tentar com elas.
Nesta época da minha vida, vivi cerca de 60 minutos do Surfers Paradise.
É um dos principais destinos turísticos da Austrália, com praias douradas
e muitas garotas de biquíni. Eu costumava ir à praia para apreciar as
paisagens e sons. Mais uma vez, Satanás encheria a mente de todos os
tipos de fantasias que estragam a alma e aumentam o senso de
condenação.
Toda essa exposição cria pressão para encontrar satisfação. Mais uma
vez, através de alguns dos meus amigos, fui exposto à masturbação.
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Estatísticas recentes indicam que 80% dos adolescentes já
experimentaram isso aos 18 anos. O número relatado para mulheres é
muito mais baixo, em torno de 48% 28 Essa tendência parece estar
aumentando. Um estudo mais recente e mais amplo indica que 92% dos
homens e 76% das mulheres se envolvem nessa prática. Os efeitos a
longo prazo dessa prática têm um efeito negativo nas relações com os
parceiros.29 Obviamente, essas estatísticas são baseadas em uma
população mundana, enquanto as estatísticas dentro da igreja
geralmente não são muito menores.
Para alguém criado em um lar cristão, há um enorme nível de
condenação que acompanha essa atividade. Foi nessa época que
experimentei uma conversão a Cristo e, em pouco tempo, obtive uma
vitória completa sobre essa prática. Muitas pessoas, incluindo pastores
cristãos, tentam justificar essa atividade como um comportamento
normal, mas quando Deus falou com Adão e Eva, ele não lhes disse para
tirar o máximo de prazer possível de si mesmos. A mente é treinada para
desfrutar de ciclos de prazer de curta duração, que a deixam enevoada.
É uma prática degradante de destruição de almas que Satanás usa para
escravizar as pessoas a acreditarem que são incapazes de viver fora
dessa prática.
Aconselhei pessoas que lutam com a culpa de se envolver nessas coisas
e é necessária uma total confiança na Palavra de Deus para superar o
sentimento de culpa e condenação associado a essa prática. Se você está
lutando com esse problema, é um sinal de uma sensação mais profunda
de inutilidade e busca de conforto por meio da liberação de produtos
químicos naturais que apenas momentaneamente acalmam a mente e o
corpo. Isso deixa um sentimento fora de controle sobre a própria mente
e ações, e um sentimento avassalador de condenação domina a alma.
Volte-se para Cristo, seu Consolador, e acredite no amor do Pai por você.
Confie nEle para lhe fornecer os relacionamentos e a intimidade que
você precisa. Confie que Deus pode suprir todas as suas necessidades e
Ele o fará. Ele fez isso por mim quando reivindiquei as promessas da
Palavra de Deus. Sou extremamente grato ao meu Salvador por isso ter
28

https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/1107656
https://www.prnewswire.com/news-releases/worlds-largest-masturbation-surveyuncovers-how-traditional-views-of-masculinity-prevent-men-from-having-fulfilling-sexlives--relationships-300638644.html

29

50

ocorrido apenas por um curto período na minha vida adolescente e
depois fui resgatado.
O mundo dirá que nada está errado com isso e é completamente normal
e natural - até saudável, mas aqueles que ouvem o Espírito de Deus
sabem que isso é falso. Procura conforto no lugar errado e nunca
satisfará a alma.
No momento em que a maioria das pessoas atinge a idade adulta,
Satanás conseguiu lhes infligir uma série de memórias vergonhosas em
relação à sexualidade. Para um cristão, o inimigo usa experiências
passadas escritas na alma para realmente intensificar o desejo sexual.
Mas o pecado, aproveitando a oportunidade pelo
mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo maligno.
Pois fora da lei o pecado estava morto. Romanos 7:8
Isso se torna um ciclo interminável de condenação.
1. Desencadeado pela visão de uma mulher.
2. Comece a imaginar pensamentos e sentimentos sexuais.
3. Sinta-se condenado e sem esperança, o que causa ansiedade e
estresse.
4. Esta condição estressada do corpo deseja alívio.
5. Isso causa pensamentos e sentimentos sexuais mais fortes.
6. Peça a Deus que ajude, mas os pensamentos não param ou
apenas por um breve período.
7. Tentado a agir de acordo com os pensamentos.
8. Peça a Deus por mais ajuda.
9. Finalmente, os pensamentos diminuem apenas para acontecer
novamente no próximo encontro com uma mulher, uma foto ou
um vídeo.
Pior ainda são os eventos de dormir com esses sentimentos de
condenação e então você é atacado em seus sonhos. Você sonha com
um encontro sexual e, quando acorda, seu corpo responde ao que é
chamado de sonho úmido.30 Quando isso acontece com um cristão, ele
geralmente se sente extremamente culpado e deprimido. Faz parte da
guerra implacável que Satanás e seus anjos empreendem contra os
30

Nem todos os sonhos molhados são provocados sexualmente e nem todos os homens os
experimentam.
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homens. Muitas mulheres no mundo estão bastante familiarizadas com
essas coisas porque seus homens não a escondem e até se orgulham
disso, mas o cristão sente vergonha e é mais provável que oculte.
Alguns homens confidenciaram suas lutas nesta área. Para alguns, ler
isso pode ser uma surpresa completa, mas essa é a realidade do mundo
em que vivemos. Esses são os fatos difíceis das batalhas na vida de um
homem nessa guerra contra a natureza carnal.
Poucos homens vão discutir isso; ou seja, não temos conselhos,
conselhos e testemunhos sobre esses problemas. Muitos costumam se
sentir completamente arrasados no final do dia, com mais ninguém
sabendo nada sobre isso. Felizmente, isso está começando a mudar
através de sites como o yourbrainonporn.com e o movimento
nofap.com, que ajudaram alguns dos meus ministros.
A realidade é que a atmosfera em muitas comunidades da igreja é
fabricada; são rostos sorridentes felizes por fora e grandes lutas por
dentro. Devido à recusa em resolver o problema sem condenar a pessoa
que sofre, muitos são incapazes de encontrar uma maneira de matar o
dragão do desejo lascivo que está sempre pronto para arrastá-lo para a
cova do inferno.
Quando nós, como cristãos, nos sentimos condenados por nossos
pecados, o sentimento de culpa cria e promove uma ansiedade a
respeito. É como olhar por cima de um penhasco e sentir medo de cair.
Se o medo se tornar grande o suficiente, uma pessoa tropeçará e cairá.
A mente torna-se condicionada a pensar que esse pecado é inevitável e,
portanto, na batalha mental pela sexualidade, quando um homem é
desencadeado por uma mulher, é a ansiedade de pensar nessa direção
que aumenta a tentação.
O pecado tira proveito da lei de Deus criando um forte senso de
condenação. Naquele momento crítico em que um homem é
desencadeado, ele pode temer cair em cometer adultério ou fornicação
em sua mente ou optar por acreditar na graça de Deus para ajudá-lo.
Este é o assunto que abordaremos a seguir: escapar do dragão.
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10. Escapando do Dragão
A obsessão sexual pode realmente aumentar quando uma pessoa se
torna cristã. Antes de serem cristãos, eles não sentiram muita ou
nenhuma condenação por desejo sexual, porque a lei de Deus não
estava presente em suas mentes para facilitar neles um sentimento de
condenação. Como o apóstolo Paulo explica:
Eu estava vivo uma vez sem a lei, mas quando o
mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Romanos
7:9
Uma vez que uma pessoa toma consciência da lei, seu senso de
pecaminosidade aumenta. Se ele não tiver um entendimento correto do
evangelho, ele pode realmente ficar obcecado com o problema que está
enfrentando. Este é um processo normal.
Além disso, a lei entrou para que a ofensa pudesse abundar.
Mas onde o pecado abundava, a graça abundava muito mais.
Romanos 5:20
Naquele momento em que um homem sob a lei começa a ser
estimulado ao ver uma mulher, sua inclinação natural é sentir-se
condenado. A condenação realmente aumenta o desejo sexual porque a
condenação não oferece caminho de fuga. Não liberta a alma. O que
devemos lembrar nesses momentos são os seguintes textos bíblicos:
Pois o Pai não julga ninguém, mas cometeu todo o
julgamento ao Filho ... João 5:22
Vós julgais segundo a carne; Eu não julgo homem. João 8:15
O Pai e Seu Filho nunca condenaram ninguém por cair em tentação
sexual. A Bíblia ilustra lindamente isso na história da mulher apanhada
em adultério.
Então os escribas e fariseus lhe trouxeram uma mulher
apanhada em adultério. E quando a colocaram no meio,
disseram-lhe: “Mestre, esta mulher foi apanhada em
adultério, no próprio ato. Agora, Moisés, na lei, nos ordenou
que tais coisas fossem apedrejadas. Mas o que você diz?”
Eles disseram, testando-O, que eles poderiam ter algo para
acusá-Lo. Mas Jesus abaixou-se e escreveu no chão com o
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dedo, como se não tivesse ouvido. Então, quando eles
continuaram perguntando a Ele, Ele se levantou e disse-lhes:
“Quem está sem pecado entre vós, que atire nela uma pedra
primeiro”. E novamente Ele se abaixou e escreveu no chão.
Então aqueles que ouviram, sendo condenados por sua
consciência, saíram um por um, começando pelo mais antigo
até o último. E Jesus foi deixado sozinho, e a mulher que
estava no meio. Quando Jesus se levantou e não viu ninguém
além da mulher, disse-lhe: “Mulher, onde estão seus
acusadores? Ninguém te condenou?” Ela disse: “Ninguém,
Senhor.” E Jesus disse-lhe: “Nem eu também te condeno; vai
e não peques mais.” João 8:3-11
A mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. Obviamente ela era
culpada, mas como esses homens sabiam desse evento, a menos que a
tivessem atraído para essa situação? Quanto tempo eles assistiram antes
de arrastá-la para fora da sala? Eles eram mais culpados que ela, mas em
sua justiça própria, eles a traziam diante de Jesus para julgamento. Jesus
nunca fala uma palavra condenadora contra nenhum deles neste
julgamento. Ele simplesmente escreve a verdade bíblica relacionada à
situação deles no terreno, sem expô-los diretamente.
O que é que nos traz condenação?
E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, não o
julgo; pois eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar
o mundo. Quem Me rejeita, e não recebe Minhas palavras,
tem aquilo que o julga - a palavra que eu falei o julgará no
último dia. João 12:47-48
Quais são as palavras que Jesus falou?
Você já ouviu dizer que foi dito aos antigos: “Não cometerás
adultério”. Mas eu lhe digo que quem olha para uma mulher
para cobiçá-la já cometeu adultério com ela em seu coração.
Mateus 5:27-28
A maioria das pessoas no mundo sabe que a palavra de Deus e Seu Filho
fala contra o adultério. Mas Jesus não condena ninguém por se envolver
nessa ação. É a própria consciência de uma pessoa que traz condenação.
Observe com atenção as palavras:
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Então aqueles que ouviram, sendo condenados por sua
consciência, saíram um por um ... João 8:9
Jesus fala claramente sobre como o julgamento ocorre.
Não julgue, para que você não seja julgado. Pois com que
julgamento você julga, você será julgado; e com a medida
que você usar, ela será medida de volta para você. Mateus
7:1-2
Para aqueles que aceitaram que Deus os perdoou de seus pecados, eles
deixaram de se condenar. Mas se continuarmos a condenar os outros,
isso significa que não compreendemos o perdão e, portanto, nossa
medida dos outros será revertida para nós mesmos. Jesus explica isso da
seguinte maneira:
O servo, pois, caiu e o adorou, dizendo: Senhor, tenha
paciência comigo, e eu te pagarei tudo. Então o senhor
daquele servo foi movido com compaixão, e o soltou, e
perdoou-lhe a dívida. Mas o mesmo servo saiu e encontrou
um de seus companheiros de serviço, que lhe devia cem
centavos; ele pôs as mãos nele e o tomou pela garganta,
dizendo: Paga-me o que deves. E seu servo caiu aos seus
pés, e implorou-lhe, dizendo: Tem paciência comigo, e eu te
pagarei tudo. E ele não quis; mas foi e o lançou na prisão,
até que ele pagasse a dívida. Então, quando seus
companheiros viram o que foi feito, ficaram muito tristes e
vieram contar ao senhor tudo o que foi feito. Então, seu
senhor, depois que ele o chamou, disse-lhe: Ó servo mau,
perdoei-te toda essa dívida, porque me desejaste; ? E seu
senhor se indignou e o entregou aos atormentadores, até que
ele pagasse tudo o que lhe era devido. Assim também meu
Pai celestial vos fará, se de vossos corações não perdoardes a
cada um de seus irmãos suas transgressões. Mateus 18:26-35
Nesta história, um homem é perdoado de sua grande dívida. Isso
representa como Deus perdoa livremente cada um de nós por nossos
pecados. Mas o homem saiu e condenou outro homem que lhe devia
algo pequeno. Jesus nos diz que, quando não perdoamos os outros,
descobrimos que voltaremos para a prisão de nossa própria condenação.
O que a Bíblia chama de “ira de Deus” expressa o princípio de que Deus
permite que os homens recebam as consequências de suas próprias
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escolhas quando fogem Dele.31 Nosso Pai anseia com grande desejo de
nos salvar de nossas falsas idéias Dele, mas muitas as pessoas rejeitam a
verdade sobre Deus e sofrem terríveis conseqüências por causa disso.
Nosso julgamento dos outros influencia a maneira como pensamos que
Deus julga. Quanto mais condenamos os outros, mais seremos
atormentados com a condenação de nossa própria pecaminosidade.
Para escapar do dragão do desejo sexual, devemos confiar que nosso Pai
Celestial não nos condena. A prova de que sabemos que somos perdoados
é que perdoaremos todos aqueles que transgredirem contra nós.
E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os
nossos devedores. Mateus 6:12
Quando perdoamos os outros, nosso braço é fortalecido para buscar
misericórdia quando sentimos nossa própria condenação de nós
mesmos. Quando chegarmos ao ponto de nos sentirmos condenados
por nossos pensamentos pecaminosos, nos voltaremos para Jesus e
confiaremos em Sua misericórdia e acreditaremos que Ele nos enviará
Sua graça. Isso aliviará nossa ansiedade, reduzindo assim a tendência a
obsessões.
Esse processo destrói qualquer possibilidade de justiça pelas obras. No
ponto de nos sentirmos totalmente desamparados, nos voltamos para
Jesus e confiamos em Sua libertação. Quando esse processo é repetido
repetidamente, a alma é humilhada cada vez mais, mas nossa confiança
Nele se aprofunda cada vez mais.
Uma vez, quando eu estava viajando em um vôo longo para outro país,
um flash de luz chamou minha atenção de uma cadeira vizinha. Para
quem voa, você sabe que todos os assentos têm uma tela na qual as
pessoas assistem a todos os tipos de imoralidade, violência e tolice.
Depois de várias horas de vôo, com o nível de oxigênio mais baixo do
que o normal e sentindo-se sonolento, a mente está menos preparada
para enfrentar a tentação. Após cerca de 9 horas de vôo, esse flash de
luz chamou minha atenção e eu instintivamente me virei para ver o que
era. À minha frente, por uma fração de segundo, havia uma cena sexual
altamente explícita em um filme. A imagem estava alojada em minha
mente desde aquele breve momento e Satanás naquele instante soube e
31

Veja o livro Atos de nosso Deus Gentil, capítulo 13.
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começou a me pressionar com todos os tipos de maus pensamentos. Os
sentimentos de tristeza e condenação começaram a entrar em minha
alma. Orei a Jesus por ajuda e força. Ainda a batalha travou em minha
mente. Nesse ponto, lembrei que meu Pai Celestial não me condenou. A
única coisa que restou foi entregar meu julgamento de mim mesmo ao
julgamento de meu pai. Isso é mais difícil do que se possa imaginar.
Quando adolescente, eu era altamente competitivo. Eu gostava de jogar
tênis. Às vezes, quando errava um tiro, ficava muito zangado comigo
mesmo. Eu me julgaria severamente por meus fracassos atirando uma
série de palavrões para mim. Esse espírito de autocondenação foi
altamente desenvolvido. Ao crescer no evangelho, amoleci em meu
julgamento de mim mesmo e confiei mais em meu Salvador.
Entregar meu julgamento de mim mesmo ao julgamento de meu Pai,
que não julga homem algum, envolveu uma batalha. Eu tive que
reivindicar a Palavra de Deus e acreditar que eu era Seu filho querido
comprado através do sangue de Cristo. Minha mente estava focada
nessa verdade enquanto meus sentimentos estavam ansiosos para me
condenar. A âncora segurou e eu agarrei a rocha sólida. Eu confiei no
amor de Jesus. Os ventos da tentação continuaram, mas seu poder foi
quebrado, e eu sabia que logo a tempestade passaria e eu estava a salvo
nos braços de Jesus. Eu havia escapado do dragão mais uma vez.
A fé na Palavra de Deus é desenvolvida no espaço entre a escolha
mental de confiar na Palavra de Deus e a calma dos sentimentos que
continuam a se enfurecer. Se toda tentação for removida
imediatamente, a fé não será desenvolvida.
Não desanime por esses ataques de Satanás. Quanto mais nos
aproximamos de Cristo, mais conscientes nos tornamos de nossa
natureza pecaminosa. Quanto mais confiança temos em Cristo, mais Ele
pode nos revelar a verdadeira extensão de nossa depravação. É um
processo necessário para que a verdadeira cura ocorra.
Estou compartilhando algumas dessas experiências porque, quando
jovem, que lutava com essas coisas, pensei que os homens espirituais
mais velhos tinham tudo junto porque raramente conversavam sobre
essas coisas. Eu quero falar com homens mais jovens, especialmente
neste momento, e dizer que você não está sozinho em sua batalha. Você
tem um Pai atencioso e um Salvador amoroso sempre pronto para
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ajudá-lo. Eles nunca o condenam e sempre perdoam. Acredite e você
aprenderá a confiar mais na graça de Deus.
Você também tem homens mais velhos que entendem o que está
passando. Queremos ser uma ajuda e um incentivo para você. Acredito
que nosso Pai Celestial vai nos transformar para sermos os homens que
Ele nos chamou para ser e ter a integridade da mente e do coração que
as mulheres ao nosso redor precisam e desejam. Eles sofrem muito por
causa de nossa condição caída. Podemos deixar de buscar nosso
conforto principal e obtê-lo do verdadeiro Consolador, para que as
mulheres em nossas comunidades possam se sentir seguras, amadas e
livres sob nossos cuidados.
Ao compartilhar essas experiências, falo como homem. Não posso falar
com total autoridade sobre as tentações que as mulheres experimentam
e como as superam no domínio dos relacionamentos. Eu sei que as
mulheres gostam de capturar a atenção dos homens por quem são
atraídas. Eu sei que Satanás procura esmagar as mulheres com um
sentimento de inutilidade. Ele diz muitas vezes que você não é bonita o
suficiente e que nenhum homem estaria interessado em você. Ele tenta
que as senhoras casadas desrespeitem seus maridos e procurem
controlá-los e manipulá-los. Ele tenta todos vocês a se vestirem
sedutoramente, a fim de chamar a atenção e fazer com que você se
sinta valioso. Ele tenta que você se sinta instável e emocional quando
um relacionamento não está indo como você acha que deveria. Sei que
algumas mulheres sentem fortes sentimentos de condenação em
relação a outras quando as coisas não são feitas da maneira correta
como elas as entendem.
Como discutimos, uma forte condenação de outros leva a uma forte
condenação do eu. Muitas mulheres sofrem de um baixo senso de valor
e ficam vulneráveis a qualquer homem que as trate bem. Eles são
frequentemente cegos ao comportamento predatório dos homens e,
muitas vezes, sofrem tremendas dores como resultado. Eu sei que
muitas mulheres se sentirão completamente degradadas e sem valor
pelas coisas que os homens em suas vidas lhes pedem ou exigem
sexualmente.
Para as mulheres, digo, que você sinta a liberdade e a alegria de escapar
do dragão através do conforto que encontra de nosso Pai em Cristo. Seu
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pai nunca pediria que você se degradasse ou se vestisse de maneira
sugestiva para atrair atenção. Muitas mulheres se permitem abusar dos
homens porque não conseguem escapar dos sentimentos de
autocondenação ou que, de alguma forma, é isso que merecem porque
se sentem inúteis.
Seu pai nunca te condenou e nem Jesus. Eles te amam muito e você é
precioso para eles. Às vezes você pode se perguntar por que teve que
percorrer caminhos tão escuros, mas lembre-se desta promessa:
Esperei pacientemente pelo Senhor; e ele se inclinou para
mim e ouviu o meu clamor. Ele também me tirou de uma
cova horrível, da argila verdejante, e pôs meus pés em uma
pedra, e estabeleceu meus passos. Ele colocou uma nova
canção na minha boca - louvor ao nosso Deus; muitos verão
isso e temerão, e confiarão no SENHOR. Salmo 40:1-3
Cada um de nós tem nossas provações e lutas. Oro, senhoras, para que
você aceite a Palavra de Deus e acredite que nosso Pai não a condena e
nunca o fez. Confie em Sua misericórdia e reivindique que a graça de
Cristo tenha aquele espírito manso e quieto que, aos olhos de Deus, é de
grande valor.
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11. Crie em mim um Coração Limpo
Cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova dentro de
mim um espírito firme. Salmo 51:10
Estas são algumas das palavras que Davi escreveu após sua terrível
queda no adultério com Bate-Seba.
Certa noite, Davi levantou-se da cama e caminhou no
telhado da casa do rei. E do telhado ele viu uma mulher
tomando banho, e a mulher era muito bonita de se ver. 2
Samuel 11:2
Não tenho certeza de você, mas se estou tomando banho, gosto de
verificar se mais alguém poderia me descobrir. É possível que isso não
tenha ocorrido em Bathsheba. Era tarde da noite quando as pessoas
deveriam estar dormindo e talvez ela achasse que ninguém estaria
acordado para perceber, mas ainda é um momento interessante para
tomar um banho.
Então Davi enviou e perguntou sobre a mulher. E alguém
disse: “Não é Bate-Seba, filha de Eliam, esposa de Urias, o
hitita?” Então Davi enviou mensageiros e a levou; e ela veio
a ele, e ele deitou com ela, pois ela foi purificada de sua
impureza; e ela voltou para sua casa. E a mulher concebeu;
então ela enviou e disse a David, e disse: “Estou grávida”.
Então Davi enviou a Joabe, dizendo: “Envia-me a Urias, o
hitita”. Joabe enviou Urias a Davi. 2 Samuel 11:3-6
É algo repugnante pensar no que Davi fez a Urias, o hitita. Davi seguiu a
sequência do que contaminou um homem.
Pois de dentro, fora do coração dos homens, proceda maus
pensamentos, adultérios, fornicações, assassinatos ... Marcos
7:21
Como Davi está no topo do telhado e seus olhos contemplam essa bela
mulher, ele é avaliado com maus pensamentos. “É tarde da noite,
ninguém saberá, que a mulher é tão incrivelmente bonita que eu devo
tê-la.” Isso levou ao adultério, o que levou ao assassinato. É possível que
Davi estivesse sentindo falta de valor, porque não estava mais com os
homens vencendo batalhas por Israel?
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Na primavera do ano, quando os reis saíram para a
batalha, Davi enviou Joabe e seus servos com ele, e todo o
Israel; e eles destruíram o povo de Amom e cercaram Rabá.
Mas Davi permaneceu em Jerusalém. 2 Samuel 11:1
Poderia um homem ganhar um senso de valor e poder em conquistar
outras nações e ser um forte protetor de seu povo? Em vez de se voltar
para o Senhor em busca de conforto, ele se voltou para uma mulher que
não era dele por conforto. Ele não pensou nas palavras das Escrituras?
Ele havia esquecido os castigos claros escritos na lei para adúlteros? Ele
pensou nas consequências para sua família e nação?
Nada disso pareceu levar em consideração sua decisão. Ele era o rei, ele
podia pegar o que queria e o que queria era essa mulher bonita, não
importa se isso exigia matar o marido e amaldiçoar sua nação. Poderia
ele compreender naquele momento que essa ação custaria a vida de
quatro de seus filhos e quase o faria perder todo o seu reino. Parece que
nem David nem Bate-Seba estavam pensando claramente naquela noite.
No entanto, Davi foi muito mais tolo em suas ações, considerando sua
posição como rei de toda a nação. Quanto maior a sua posição dentro de
uma comunidade, maior o impacto que suas ações terão sobre os
outros.
A atmosfera ao redor de Davi após esse encontro foi de luxúria,
adultério e culpa. Isso afetaria os homens ao seu redor? Aumentaria as
tentações que eles sentiriam? E os homens que foram enviados para
buscar Bate-Seba e souberam desse evento? Eles poderiam usar as
ações de seu rei para justificá-los a fazer o mesmo?
Não lemos apelo ao rei de Bate-Seba. Ela poderia ter raciocinado: quem
sou eu para negar ao rei? Ao mesmo tempo, quantas fantasias de
menina esse encontro satisfaria? Imagine que ela poderia ser uma
princesa ou mesmo rainha no reino de Israel. Afinal, David era um
homem bonito, poderoso e valente. Como seria ter a atenção dele? Isso
poderia ser tentador para uma mulher solitária em busca de conforto?
Então Davi disse ao mensageiro: “Assim você dirá a Joabe:
‘Não deixe que isso lhe desagrade, pois a espada devora um
e outro. Fortaleça seu ataque contra a cidade e derrube-o’.
Então incentive-o”. Quando a esposa de Urias soube que
Urias seu marido estava morto, ela lamentou por seu marido.
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E quando o luto dela terminou, Davi a enviou e a levou para
sua casa, e ela se tornou sua esposa e lhe deu um filho. Mas
o que Davi fez desagradou ao SENHOR. 2 Samuel 11:25-27
Quando Davi concebeu essa criança, qual era a atmosfera ao seu redor?
Ele estava pensando na criança e em sua prosperidade? Foi um
momento de doação suprema ou de suprema tomada para si? Quando
Urias foi morto, qual era a atmosfera em torno de Bate-Seba? Ela
lamentou pelo marido. Ela não queria que o marido morresse. Ele era
um homem corajoso e honrado. A tristeza de sua morte a teria
perfurado; ela deve ter se perguntado por que se deixou levar pelo rei?
Toda essa tristeza e culpa era a herança da criança. É de admirar que a
criança tenha morrido?
Então Nathan partiu para sua casa. E o Senhor feriu o filho
que a esposa de Urias deu a Davi, e ficou doente. 2 Samuel
12:15
Quando Davi viu que seus servos estavam cochichando,
Davi percebeu que a criança estava morta. Por isso Davi
disse a seus servos: “O menino está morto?” E eles disseram:
“Ele está morto”. 2 Samuel 12:19
Como Deus atingiu esta criança com doença? O próprio Davi sabia a
resposta quando escreveu este Salmo:
Eis que o ímpio produz iniquidade; Sim, ele concebe
problemas e gera falsidade. Ele fez uma cova e a cavou, e
caiu na vala que ele fez. Seu problema retornará sobre sua
própria cabeça, e seu trato violento cairá sobre sua própria
coroa. Salmo 7:14-16
Deus não fez nada com essa criança, exceto permitir que as
conseqüências do mal se manifestassem. O problema de David voltou à
cabeça na morte de seu filho. Estudos mostraram que mulheres
estressadas durante a amamentação fornecem níveis mais baixos de
imunoglobulina para seus bebês.32 Alguns estudos mostram que quando
o nível de estresse da mãe é alto, haverá níveis mais altos de cortisol no
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leite materno. Isso pode fazer com que o bebê sinta raiva, medo e
irritabilidade, principalmente em meninas.33
É possível que a imunidade do filho de David e de Bathsheba tenha
diminuído devido ao estresse que Bathsheba estava experimentando
durante todo esse processo?
Quando Davi foi confrontado por Nathan, o peso da condenação que
Davi teria sentido seria imenso. Nathan protestou com David e deu-lhe a
triste notícia.
“Dei a você a casa de seu senhor e as esposas de seu senhor,
e dei a casa de Israel e Judá. E se isso fosse muito pouco, eu
também lhe daria muito mais! Por que desprezaste o
mandamento do SENHOR, de fazer o mal diante dele?
Você matou Urias, o hitita, com a espada; você tomou
sua esposa como sua esposa, e o matou com a espada do
povo de Amon. Agora, portanto, a espada nunca se
apartará de sua casa, porque você me desprezou e tomou
a esposa de Urias,o hitita, como sua esposa. Assim diz o
Senhor: “Eis que suscitarei contra ti adversidades da tua
casa; e tomarei suas esposas diante de seus olhos e as
darei ao seu próximo, e ele se deitará com suas esposas à
vista deste sol. Pois você fez secretamente, mas farei isso
diante de todo o Israel, diante do sol. Davi disse a Natã:
Pequei contra o Senhor. E Natã disse a Davi: “O SENHOR
também repudiou o teu pecado; você não deve morrer. No
entanto, porque por essa ação você deu uma grande ocasião
aos blasfema dos inimigos do Senhor, certamente o filho
que nasceu para você certamente morrerá. ” 2 Samuel
12:8-14
Davi havia criado uma brecha no muro de defesa que Deus havia
colocado ao seu redor. Ele não pôde proteger David como antes. O
Senhor estabelece aqui dois princípios importantes relacionados ao
Padrão Divino que mencionamos anteriormente.34 O primeiro é que a
fonte é invisível e o canal é visível. A segunda é que o canal é uma
ampliação da fonte.
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David levou a esposa do vizinho secretamente de uma maneira invisível.
Seu filho Absalão levaria as esposas de seu pai abertamente para todo
mundo ver. O conselho para Absalão fazer isso foi dado a ele pelo avô de
Bate-Seba, Aitofel:
Então Absalão disse a Aitofel: “Dê conselhos sobre o que
devemos fazer.” E Aitofel disse a Absalão: “Entre nas
concubinas de seu pai, a quem ele deixou para cuidar da
casa; e todo o Israel ouvirá que você é detestado por seu pai.
Então as mãos de todos os que estão com você serão fortes”.
2 Samuel 16:20-21
Aitofel foi um dos principais conselheiros de Davi. Quando Davi pegou
sua neta em adultério, ela plantou as sementes da vingança no coração
de Aitofel. Ele quase conseguiu destruir David. Como Davi matou Urias
através de Joabe, Aitofel tentou matar Davi através de Absalão. Ele teria
conseguido se Absalão tivesse seguido todos os conselhos de Aitofel. Em
vez disso, o Senhor salvou Davi em Sua grande misericórdia. Através de
um ato de paixão, David trouxe miséria e morte a milhares de pessoas.
Esta história é registrada como um aviso para nós. Se Davi e Bate-Seba
tivessem previsto o que estava por vir, nunca teriam feito o que fizeram.
Davi teria lembrado as palavras das Escrituras e buscado consolo na
oração. Bate-Seba teria apelado a Davi, como Abigail fizera que esse ato
danificasse seu trono e seria um pecado contra Deus. A Bíblia não
registra nenhum apelo dela.
O Salmo que Davi escreveu para registrar sua luta com Deus é
extremamente tocante. Quando penso em um homem oprimido com
tanta culpa e tristeza quanto Davi e penso na fé necessária para
acreditar que ele poderia ser perdoado, isso me dá uma esperança
maravilhosa e graças a Deus por Sua misericórdia e graça insondáveis.
Deveria dar esperança a todo homem e mulher que caiu em pecado e se
sente pego no ciclo de condenação.
Um salmo de Davi quando Natã, o Profeta, foi a ele, depois de ter
entrado em Bate-Seba:
Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua
benignidade; segundo a multidão das tuas misericórdias,
apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente
da minha iniqüidade e purifica-me do meu pecado. Pois
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reconheço minhas transgressões, e meu pecado está
sempre diante de mim. Contra ti, somente tu, pequei e fiz
esse mal aos teus olhos - para que sejais achados justamente
quando falares, e irrepreensível quando julgares. Eis que fui
criado em iniqüidade, e em pecado minha mãe me concebeu.
Eis que você deseja a verdade nas partes internas, e na parte
oculta você me fará conhecer a sabedoria. Purifica-me com
hissopo, e ficarei limpo; lava-me e ficarei mais branco
que a neve. Faça-me ouvir alegria e alegria, para que os
ossos que você quebrou se alegrem. Esconde o teu rosto dos
meus pecados e apaga todas as minhas iniqüidades. Cria em
mim um coração limpo, ó Deus, e renova dentro de mim
um espírito firme. Não me lances fora da tua presença, e
não retire de mim o teu Espírito Santo. Restaura para mim a
alegria da tua salvação, e sustenta-me pelo teu generoso
Espírito. Salmo 51:1-12
Fico maravilhado com a fé deste homem. Ele escolheu acreditar na
misericórdia de Deus. Ele não escondeu seu pecado. Ele confessou e se
apegou ao amor e bondade de Deus.
Também observamos que quando Deus falou a Davi por meio de Natã Ele lhe disse:
Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã disse a
Davi: “O SENHOR também repudiou o teu pecado; você
não deve morrer”. 2 Samuel 12:13
A Lei não ordenou que aqueles que cometessem adultério fossem
apedrejados até a morte?
O homem que cometer adultério com a esposa de outro
homem, aquele que cometer adultério com a esposa de seu
vizinho, o adúltero e a adúltera, certamente será morto.
Levítico 20:10
Se um homem for encontrado deitado com uma mulher
casada com um marido, ambos morrerão, tanto o homem que
estava com a mulher como a mulher; assim afastarás o mal
de Israel. Deuteronômio 22:22
O objetivo da lei é levar uma pessoa ao arrependimento através da
convicção do pecado. No caso de Davi, vemos que Deus nunca quis que
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as pessoas morressem, mas Ele queria que elas confessassem seus
pecados. Aqueles que se recusassem a se arrepender sofreriam a
morte de acordo com os princípios de punição compreendidos pelo
povo.
O apedrejamento era um princípio que os israelitas aprenderam no
Egito.35 Deus foi capaz de aplicar seus princípios de punição à Lei com a
intenção de levar o povo ao arrependimento. Novamente, quando
Jesus veio à Terra, Ele não ordenou que a mulher fosse apedrejada até
a morte. Ele lhe deu misericórdia, assim como a misericórdia foi dada a
Davi quando cometeu adultério. Sabemos que o adultério é um pecado
grave por causa da punição que o acompanha. Então Deus ensinaria as
pessoas sobre sua seriedade, mediante punições que as pessoas
entendiam serem sérias. Ele falaria conosco em nosso idioma.
Davi pediu a Deus para purificar seu coração. Davi não conseguia se
livrar da vergonhosa lembrança de suas ações. Ele não pôde restaurar-se
a um relacionamento correto com Deus. Davi pediu o Espírito Santo. É
somente através das poderosas energias do Espírito Santo que podemos
vencer o pecado. Todos os dias precisamos pedir o Espírito Santo.
Precisamos de um batismo diário para manter nossos corações e mentes
puros. Quando sentimos nossa necessidade, pediremos graça todas as
manhãs e noites. Sentiremos nossa dependência de Deus e confiaremos
que Ele nos dará nosso pedido.
Quando você sentir o peso da condenação, reivindique a Palavra de
Deus e acredite que Deus fará por você o que você não pode. Seja
paciente, pois leva tempo para que as sementes cresçam. Se você espera
uma mudança instantânea, ficará desapontado e desistirá do desespero
muito cedo. Descanse nas promessas das Escrituras. Enquanto estiver se
sentindo pecador e sem valor, acredite na misericórdia de Deus e
reivindique por si mesmo. Ele não o condena e está sempre disponível
para recebê-lo.
Alguns de vocês podem ter visto coisas terríveis e foram submetidos a
terríveis experiências sexuais. Um sentimento imundo parece ficar com
você. Faça a oração de Davi e acredite que Deus é misericordioso com
você. O Espírito Santo renovará seu coração e fará você novo
35

Êxodo 8:26
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novamente. Ao descansar humildemente no seio de Cristo e receber Seu
conforto, você será mudado e seu coração ficará limpo. Lembre-se de
que existe uma fonte maravilhosa da qual você pode obter força extra
para resistir à tentação; a fonte do sábado do Espírito de Deus.
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12. O Padrão Divino do Seio
A Bíblia nos diz que Deus fez todas as coisas através de Jesus Cristo
(Efésios 3:9). No curto espaço de seis dias literais, o Filho de Deus criou
este mundo inteiro com tudo nele. Então nos dizem:
E no sétimo dia Deus terminou a obra que havia feito, e
descansou no sétimo dia de toda a obra que havia feito.
Gênesis 2:2
Deus e Seu Filho descansaram da obra da criação. Onde é que Jesus
mora em relação ao Pai?
Ninguém viu Deus a qualquer momento. O único Filho
gerado, que está no seio [G2859] do Pai, Ele O declarou.
João 1:18
Depois de tudo o que o Filho de Deus criou em nome do Pai, ele
descansou nos braços de Seu Pai. Ele descansou no seio do Pai. A palavra
seio no grego aqui significa a frente do corpo entre os braços. Também
pode significar baía, como a baía do mar.
No Oriente, objetos são carregados no peito que os europeus
carregam no bolso. Ter no seio indica bondade, sigilo ou
intimidade (Gên 16:5; 2 Sm 12:8). Diz-se que Cristo esteve
no “seio do Pai”, ou seja, ele tinha o conhecimento mais
perfeito do Pai, tinha a maior intimidade com ele (João
1:18). João (João 13:23) estava “apoiando-se no seio de
Jesus” na última ceia. Nosso Senhor carrega seus
cordeiros no peito, ou seja, tem um cuidado terno e
vigilante sobre eles (Isaías 40:11). Dicionário Bíblico de
Easton
O navio em que Paulo naufragou foi levado a uma baía ou seio.
Quando era dia, eles não reconheciam a terra; mas eles
observaram uma baía [G2859] com uma praia, na qual
planejavam dirigir o navio, se possível. Atos 27:39
Paulo estava a salvo no seio de Cristo, como refletido no navio
encalhado na baía ou no seio. A baía física era um reflexo da realidade
espiritual da proteção de Cristo a seu filho e apóstolo Paulo. A história
do naufrágio de Paulo tem um significado mais profundo a considerar. É
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como um quebra-cabeça. Vai demorar um pouco para juntar as peças,
mas valerá a pena o esforço.
Na Bíblia King James, a palavra baía é na verdade riacho. O local em que
encalharam também foi a entrada de uma pequena entrada. Isto é o que
um comentário diz:
... caindo em um lugar onde dois mares se encontraram Smith acha que isso se refere ao canal, com menos de cem
metros de largura, que separa a pequena ilha de Salmone de
Malta, formando uma comunicação entre o mar dentro da
baía e o exterior. James, Faussett, Brown Comentário
Então eles planejaram empurrar o navio para este canal estreito dentro
da baía.
E quando era dia, eles não conheciam a terra; mas
descobriram um certo riacho com uma costa, para a qual
pensavam, se fosse possível, empurrar o navio. Atos 27:39
(NVI)
Para entrar neste riacho ou riacho, eles tiveram que remover todos os
remos e equipamentos extras no barco.
Então eles cortaram as âncoras e as deixaram no mar. Depois
abaixaram os lemes, levantaram a vela e seguiram em
direção à costa. Atos 27:40 (NLT)
Paulo e todos foram milagrosamente salvos, como Paulo disse e isso deu
glória a Deus. Há uma conexão aqui com uma passagem em Isaías.
Veja Sião, a cidade das nossas festas designadas; seus
olhos verão Jerusalém, um lar tranquilo, um tabernáculo que
não será derrubado; nenhuma de suas estacas será removida e
nenhum de seus cordões será quebrado. Mas ali o majestoso
SENHOR será para nós um lugar de amplos rios e
córregos, em que nenhuma galera com remos passará,
nem majestosos navios passarão (pois o SENHOR é nosso
juiz, o SENHOR é nosso legislador, o SENHOR é nosso rei
; Ele nos salvará); seu equipamento está solto, eles não
conseguiram fortalecer o mastro, eles não conseguiram
espalhar a vela. Então a presa da grande pilhagem é
dividida; os coxos tomam a presa. Isaías 33:20-23
69

Esta passagem fala de Sião, o lugar de nossas festas designadas. Nesse
lugar está o nosso majestoso ou glorioso Senhor, que é como um rio
largo ou corrente. Os navios majestosos não podem entrar neste
córrego. Os navios devem perder o equipamento; eles não podem
espalhar a vela ou usar os remos, mas o Senhor os salvará. Foi
exatamente o que aconteceu na história de Paulo com seu naufrágio.
Paulo deveria ser levado a Roma para responder a acusações contra ele
em Jerusalém. Ele fez um apelo a César e agora ele estava em um navio
liderado pelo centurião romano Júlio. Enquanto viajavam, encontraram
um vento forte que era conhecido como Euroclydon. Durante a
tempestade tempestuosa, eles tiveram que aliviar o navio jogando fora o
equipamento e outras coisas, mas a tempestade continuou inabalável e
depois de alguns dias eles perderam toda a esperança de serem salvos.
E, sendo extremamente excitados com uma tempestade, no
dia seguinte eles iluminaram o navio; e no terceiro dia
expulsamos com nossas próprias mãos o ataque do navio. E
quando nem o sol nem as estrelas apareceram em muitos
dias, e nenhuma pequena tempestade se abateu sobre
nós, toda a esperança de que sejamos salvos foi tirada.
Atos 27:18-20
Deus disse a Paulo que eles seriam salvos e a salvação deles veio ficando
no navio e correndo para o riacho ou canal que estava na baía ou no
seio. Esta história foi escrita para uma advertência própria, sobre a qual
chegaram os confins do mundo (1 Cor 10:11). O córrego ou rio que sai
de Jerusalém é descrito em Ezequiel 47.
Então ele me trouxe de volta à porta do templo; e havia
água fluindo sob o limiar do templo em direção ao leste,
pois a frente do templo ficava de leste; a água corria por
baixo do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele me
levou para fora pelo portão norte e me conduziu do lado de
fora para o portão externo que dava para o leste; e havia
água escorrendo pelo lado direito. E quando o homem saiu
para o leste com a linha na mão, mediu mil côvados e me
trouxe através das águas; a água chegou aos meus
tornozelos. Novamente ele mediu mil e me trouxe através
das águas; a água chegou aos meus joelhos. Mais uma
vez ele mediu mil e me fez passar; a água chegou à minha
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cintura. Novamente ele mediu mil, e era um rio que eu
não conseguia atravessar; pois a água era muito profunda,
água na qual se deve nadar, um rio que não podia ser
atravessado. Ele me disse: “Filho do homem, você viu isso?”
Então ele me trouxe e me devolveu à margem do rio.
Quando voltei, ali, ao longo da margem do rio, havia muitas
árvores de um lado e do outro. Então ele me disse: “Essa
água flui em direção à região leste, desce ao vale e entra
no mar. Quando chega ao mar, suas águas são curadas. E
será que todo ser vivo que se move, aonde quer que os
rios passem, viverá. Haverá uma multidão muito grande de
peixes, porque essas águas vão para lá; pois eles serão
curados e tudo viverá onde quer que o rio vá.” Ezequiel
47:1-6
O rio que sai do templo se torna mais profundo quanto mais se afasta do
templo. Onde quer que a água corresse, ela dava vida. O que tudo isso
significa? Por que Ezequiel fala de água saindo do templo e se
aprofundando? O Doador da Vida é Jesus e Ele é quem nos dá água viva
para beber:
“... mas quem beber da água que eu lhe der nunca terá
sede. Mas a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de
água que salta para a vida eterna.” João 4:14
No último dia, naquele grande dia da festa, Jesus se levantou
e clamou, dizendo: “Se alguém tiver sede, venha a Mim e
beba. Quem crê em Mim, como a Escritura disse, do seu
coração fluirão rios de água viva.” Mas isso Ele falou a
respeito do Espírito, a quem aqueles que cressem nEle
receberiam; pois o Espírito Santo ainda não foi dado, porque
Jesus ainda não foi glorificado. João 7:37-39
Percebemos que a passagem em Isaías fala de Jerusalém ou Sião como o
local de nossas festas designadas, e depois fala do Senhor sendo um
lugar de rios e córregos onde a glória de Deus é revelada. Depois, fala
sobre os navios não serem capazes de entrar neste riacho. O navio é
despojado e o Senhor, que é o Juiz, o Legislador e o Rei, os entrega.
Então, como as Festas estão conectadas a esse quebra-cabeça? Quando
Israel deixou o Egito, eles temeram que morressem de sede. Deus
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pacientemente suportou o murmúrio deles e disse a Moisés que
atingisse uma certa rocha da qual a água fluiria para satisfazer sua sede:
E o SENHOR disse a Moisés: “Vai adiante do povo e leva
contigo alguns dos anciãos de Israel. Pegue também na sua
mão a vara com a qual atingiu o rio e vá. Eis que eu estarei
diante de ti lá na rocha em Horebe; e baterás na rocha, e
dela sairá água para que o povo beba.” E Moisés fez isso
aos olhos dos anciãos de Israel. Êxodo 17:5-6
A rocha era um símbolo de Jesus. O golpe da rocha era um símbolo da
morte de Cristo em nosso favor, para nos dar a certeza do perdão de
Deus, para que nosso relacionamento com Ele pudesse ser restaurado.
... e todos bebiam a mesma bebida espiritual. Pois eles
beberam daquela Rocha espiritual que os seguia, e essa
Rocha era Cristo. 1 Coríntios 10:4
Então Jesus disse-lhes: “Todos vocês serão obrigados a
tropeçar por causa de mim esta noite, porque está escrito:
‘Golpearei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão
dispersas’. Mas depois que eu ressuscitar , Irei adiante de
você para a Galiléia.” Mateus 26:31-32
O golpe da rocha era um símbolo da morte de Cristo para nós; libera a
fonte da vida para nós. Agora, com essas peças do quebra-cabeça,
voltemos para outro símbolo da morte de Cristo - a matança do
cordeiro.
E olhei, e eis que, no meio do trono e das quatro criaturas
vivas, e no meio dos anciãos, estava um Cordeiro como se
tivesse sido morto, tendo sete chifres e sete olhos, que são
os sete Espíritos. de Deus enviado a toda a terra.
Apocalipse 5:6
Você vê a conexão do cordeiro morto com os sete espíritos que se
espalham por toda a terra? Os sete espíritos são um símbolo do
completo Espírito de Deus. No sistema de sacrifício do Antigo
Testamento, houve certos momentos em que o cordeiro foi atingido e
morto.
Então Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor no altar do
Senhor, que ele havia edificado diante do vestíbulo, de
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acordo com a taxa diária, oferecendo conforme o
mandamento de Moisés, para os sábados, as novas luas e as
três festas anuais designadas. - a Festa dos Pães Asmos, a
Festa das Semanas e a Festa dos Tabernáculos. 2 Crônicas
8:12-13
Toda vez que o cordeiro era atingido e morto, fornecia um símbolo da
vida que jorraria da rocha que é Jesus Cristo. A água é um símbolo da
vida que é encontrada em Cristo. Outro símbolo que estava ligado às
festas era o pão sem fermento, que também dava vida.
Então Jesus lhes disse: “Em verdade vos digo que Moisés
não te deu o pão do céu, mas meu Pai te dá o verdadeiro pão
do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá
vida ao mundo.” Disseram-lhe então: Senhor, dá-nos sempre
este pão. E Jesus disse-lhes: Eu sou o pão da vida. Quem
vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá
sede.” João 6:32-35
Toda vez que havia um sacrifício oferecido, havia também uma oferta de
farinha e óleo que era transformado em pão sem fermento como
símbolo de Jesus. O interessante é que as quantidades de pão ligadas
aos diferentes sacrifícios variaram. Aqui está uma tabela que descreve a
quantidade de farinha e óleo que foi dada em cada sacrifício:
Sacrifício

Farinha

Óleo

Diariamente

4.4kgs

1.8 ltrs

Sábado

8.8kgs

Lua Nova

37.4kgs

Pão ázimo

Ezequiel 47:1-7 Rio

Águas que saem do
Santuário
3.6 ltrs
A 1000 côvados, atinge
os tornozelos
15.3 ltrs A 2000 côvados chegou
aos joelhos
108.9 ltrs A 3000 côvados atingiu
a cintura

266.2kgs
(30 x Sab.
offerings)
Festas do Sétimo Mês 869kgs
359.2 ltrs A 4000 côvados, estava
(~100x Sab.
na cabeça
offerings)
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Todos os dias havia um cordeiro oferecido pela manhã e um cordeiro
oferecido à noite. Havia uma pequena quantidade de farinha e óleo
fornecida a cada dia relacionada a esse sacrifício. Este é um símbolo de
Jesus enviando Seu Espírito para nos manter vivos da mesma maneira
que Ele disse que nos enviaria água viva.
Observamos que no sábado a quantidade de farinha e óleo para fazer
pães ázimos foi dobrada. Isso nos fornece um símbolo do fato de que há
duas vezes mais do Espírito de Cristo sendo fornecido no sábado do que
nos outros seis dias da semana.
Disponibilizamos várias peças no quebra-cabeça. Alguns de vocês
estarão pensando qual é o significado de tudo isso? Parece confuso!
Vamos agora procurar juntar as peças. Voltamos ao pensamento inicial
de Jesus descansando no seio do Pai. Jesus está descansando no amor
de seu Pai; Ele é revigorado e fortalecido no amor de seu pai. Ao falar do
sábado, somos informados de que nosso Criador foi renovado no
sábado:
É um sinal entre Mim e os filhos de Israel para sempre; pois
em seis dias o Senhor fez os céus e a terra; no sétimo dia
descansou e foi revigorado. Êxodo 31:17
O Filho de Deus é aquele que é renovado no seio do Pai. Foi no sábado
que Jesus sentiu uma revigoração extra de seu pai. Ele recebeu uma
porção dupla do Espírito do Pai. Este princípio é expresso em um dos
estatutos de Israel:
Mas ele reconhecerá o filho da esposa não amada como o
primogênito, dando-lhe uma porção dupla de tudo o que
ele tem, pois ele é o começo de sua força; o direito do
primogênito é dele. Deuteronômio 21:17
Jesus é o primogênito do Pai e recebe dele a porção dupla da bênção do
Pai. O momento de receber essa bênção é quando descansamos. O
tempo em que Deus e Seu Filho descansam é no sábado.
E no sétimo dia Deus terminou a obra que havia feito, e
descansou no sétimo dia de toda a obra que havia feito.
Gênesis 2:2
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Depois de trabalhar a semana toda, Jesus pôde descansar com o Pai.
Enquanto descansava, estava deitado nos braços de seu pai e sentiu
mais fortemente a realidade do amor de seu pai. É isso que faz de Jesus
o Senhor do sábado.
Pois o Filho do homem é o Senhor, mesmo no sábado.
Mateus 12:8
Jesus deseja compartilhar o conforto do amor de seu pai conosco. Como
Jesus tira força do seio de Seu Pai, também devemos tirar força do seio
de Cristo. Ao descansarmos em Seus braços no sábado, Ele sopra sobre
nós Seu Espírito e nos refresca e nos fortalece com as garantias de Seu
amor. O simbolismo da amamentação é profundamente significativo.
Observe o seguinte verso:
... e no meio dos sete candelabros, um semelhante a um filho
do homem, vestido aos pés, e cingido no peito com um
cinto de ouro ... Apocalipse 1:13 (YLT)
A palavra mama em grego é mastos, que significa os mamilos de um
homem ou os seios de uma mulher. Jesus é a Palavra de Deus e Pedro
nos diz:
… Como bebês recém-nascidos, desejam o leite puro da
palavra, para que assim cresçam… 1 Pedro 2:2
As palavras que Jesus fala são “espírito e vida”. O leite da Palavra é a
simplicidade do evangelho e o amor de Deus por nós.
Pois, embora a essa altura você deva ser professor, precisa
de alguém para lhe ensinar novamente os primeiros
princípios dos oráculos de Deus; e você precisa de leite e
não de alimentos sólidos. Hebreus 5:12
Os primeiros princípios dos oráculos de Deus são Seu grande amor por
Seu Filho e Seu grande amor por nós. O leite humano é o alimento mais
fácil para digerirmos. A verdade do amor de Deus é o alimento mais
doce e maravilhoso para nossa mente digerir.
Voltamos mais uma vez ao princípio da ampliação no Padrão Divino. O
seio de uma mulher é uma ampliação do seio masculino. Carrega leite e,
portanto, simboliza os primeiros princípios dos oráculos de Deus.
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O peito de nosso Salvador é a fonte invisível de nosso alimento. Como
uma criança pequena na fé, precisamos da ternura nutrição da mulher,
que é um símbolo da igreja. Mas quando saímos da infância, somos
retirados do peito; nossa dependência está agora firmemente ancorada
em Cristo, para que possamos então alimentar os novos crentes que
entram na fé. Assim, há um padrão divino de leite do peito. O leite de
Cristo são as palavras de amor que Ele fala e o dom de Seu Espírito. A
Igreja fornece um canal para o amor físico e a bondade e, assim, amplia
o conforto de Cristo no seio ou no seio da igreja.
Continuar segurando o seio da mulher e desejando seu leite por um
longo tempo fala de imaturidade e fragilidade espiritual e emocional:
Pois todo aquele que participa apenas de leite não é
qualificado na palavra da justiça, pois ele é um bebê. Mas o
alimento sólido pertence àqueles que são maiores de idade,
ou seja, aqueles que, em razão do uso, exercem seus sentidos
para discernir o bem e o mal. Hebreus 5:13-14
Então, qual é o ponto chave disso tudo? Se estivermos recebendo o
conforto do Espírito de Cristo no sábado, o homem achará mais fácil
deixar de lado a segurança e o conforto que encontra no seio da
mulher. Ele achará mais fácil resistir à tentação de agarrar seu seio por
suas necessidades pessoais de conforto, pois ele está encontrando isso
em Cristo.
Para as senhoras entre nós, o Espírito de Cristo lhes dará a sensação de
paz e descanso, que reduz a ansiedade por atenção, que se manifesta
em roupas / maquiagem / jóias sensuais, reduzindo a vontade de se
degradar às concupiscências dos homens e aos desejos superficiais.
padrões deste mundo.
E eu orarei ao Pai, e ele lhe dará outro Consolador, para que
ele fique com você para sempre; Até o espírito da verdade; a
quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o
conhece; mas você o conhece; porque ele habita contigo, e
estará em você. Não o deixarei sem conforto: irei até você.
João 14:16-18
O sábado é o dia em que o amor de Deus se manifesta em Cristo com o
dobro de poder. Assim, aqueles que entrarem no sábado com a crença
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de que serão consolados no Espírito de Cristo poderão exercer maior
poder sobre a tentação sexual.
Algumas pessoas me perguntam: tudo bem fazer sexo no sábado? O
sábado é o dia para descansar no seio de Cristo e ser abraçado pelo Seu
Espírito e saber que o Pai nos ama. No sábado, queremos aproveitar
todas as vantagens para obter conforto diretamente de nossa fonte. A
maneira como fazemos isso é através da oração, estudo, canto e
adoração junto com outros crentes. É interessante notar que, quando
Israel estava reunido no Monte Sinai e estava se preparando para
encontrar Deus na montanha, eles foram instruídos a evitar a união
sexual.
Ele lhes disse: “Prepare-se para o terceiro dia e, até então,
abstenha-se de ter relações sexuais”. Êxodo 19:15
Isso indica que a união sexual pode ter um impacto negativo nas
percepções espirituais. A liberação de hormônios e o impacto no sistema
nervoso sobrecarregam o corpo. Seria semelhante a comer demais e
colocar um imposto no corpo. Queremos estar alertas e focados no
sábado para receber o Espírito de Deus e ouvir Sua voz claramente.
Agora, talvez haja momentos em que um casal esteja separado há algum
tempo e só se encontre novamente quando o sábado chegar. A
necessidade e o desejo de conexão geralmente são fortes e isso é
compreensível. Nosso Pai não nos condena por essas coisas, mas
aqueles que amam a Deus procurarão durante essas horas concentrar
suas energias e forças na adoração de nosso Pai e Seu Filho.
Como mencionamos anteriormente neste capítulo, a maravilhosa
realidade é que Deus estabeleceu um sistema ao longo do tempo para
nos proteger na fé. Ao olharmos para os outros momentos em que os
sacrifícios foram oferecidos, há um aumento de conforto que chega até
nós na época da Lua Nova e das Festas.
O tempo da Lua Nova e das Festas são momentos de grandes reuniões especialmente as Festas. É durante esses tempos que o conforto do
Espírito de Cristo é ampliado na mulher que é Sua Igreja. É por isso que a
mulher tem a lua debaixo dos pés para se vestir pela luz do sol:
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Agora um grande sinal apareceu no céu: uma mulher vestida
de sol, com a lua debaixo dos pés e na cabeça uma
guirlanda de doze estrelas. Apocalipse 12:1
O sábado semanal é cronometrado pelo sol. As luas novas são
cronometradas pela lua e as festas são cronometradas pela lua em
conexão com o sol. Cada passo representa uma ampliação de conforto e
bênção, mas o sábado é a fonte desse canal reconfortante de bênção.
A Lua Nova nos oferece uma ampliação de bênção quatro vezes maior
que o sábado, e com o mesmo tipo de conforto que o sábado. Na época
da Lua Nova, o seio de Cristo se torna simbolicamente como uma
mulher. Traz mais conforto e bênção para Seus filhos. Na época da festa
da Páscoa, o peito de Cristo se torna como o de uma mulher que acabou
de dar à luz. Torna-se cheio do leite da Palavra de Deus e é maior que o
normal. Este banquete é o tempo dos primeiros frutos; um tempo de
nascimento e surgimento do ventre da terra.36 No tempo dos
Tabernáculos, o Espírito nos é oferecido quase 100 vezes a quantidade
que o sábado. No símbolo do rio em Ezequiel 47, um homem não está
mais andando no rio, mas agora é carregado pelo rio. Ele chegou à
masculinidade e agora o símbolo de um rio amplo e profundo substitui o
simbolismo do seio. É nos Tabernáculos que celebramos a colheita. O
homem e a mulher chegaram à masculinidade e feminilidade em Cristo e
não precisam mais do leite da Palavra; eles amadureceram para comer o
“alimento sólido [que] pertence àqueles que são maiores de idade”. Eles
são desmamados do peito e agora bebem o copo de água viva
diretamente das mãos de Cristo.
Como isso se relaciona com a história de Paulo? Há momentos em que
um homem se sente atingido pelas tempestades da tentação sexual.
Tempestades podem durar dias e ele pode sentir que não há esperança
para ele escapar do dragão de sua natureza depravada. Mas quando seu
navio entra no seio ou baía de Cristo, há esperança de vida. Quando
vemos a corrente do amor de Deus no sábado e nas festas, podemos
desistir de todo esforço humano para salvar a nós mesmos. Podemos
deixar a âncora de nossa autocondenação e podemos permitir que o
Espírito nos leve ao rio do amor de Deus. O navio em que estivemos
destinado à prostituta romana é esmagado no processo e somos
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libertados. Deste ponto em diante, quando a serpente procurar nos
morder com tentação sexual, ela não terá efeito.
Mas quando Paulo reuniu um maço de gravetos e os pôs no
fogo, uma víbora saiu por causa do calor e prendeu na
mão. Então, quando os nativos viram a criatura pendurada
em sua mão, disseram entre si: “Sem dúvida, este homem é
um assassino, que, embora tenha escapado do mar, ainda
assim a justiça não permite viver” Mas ele sacudiu a criatura
para o fogo e não sofreu nenhum dano. No entanto, eles
esperavam que ele inchasse ou caísse de repente morto. Mas
depois de olharem por um longo tempo e não perceberem
nenhum dano, mudaram de idéia e disseram que ele era um
deus. Atos 28:3-6
Nosso Pai Celestial prometeu separar o povo de Deus através dos
sábados.
Também lhes dei os meus sábados, para serem um sinal
entre eles e eu, para que soubessem que eu sou o Senhor que
os santifico. Ezequiel 20:12
Os sábados incluem as festas, pois eles também têm sábados. Se você
deseja vencer o dragão do desejo sexual, então entra no seio de Cristo e
recebe o Conforto de Seu Espírito Santo, você será afastado de seu
desejo de ser consolado pela mulher. Você entrará na idade adulta e
começará a confortá-la, fornecendo a ela o que ela precisa para que haja
paz em sua casa e uma bênção para seus filhos.
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13. Seja Frutífero e Multiplique
A partir deste ponto, abordaremos algumas áreas para aqueles que
bebem da Fonte do Sábado de conforto e desfrutam do dom do Espírito
na Nova Aliança. Deixaremos para trás o leite da Palavra neste capítulo e
abordaremos alguns aspectos mais profundos de como nossa
compreensão do amor ágape do Pai influencia nossos pensamentos
sobre a sexualidade.
Quando Deus falou com nossos primeiros pais, Ele disse:
Então Deus os abençoou, e Deus lhes disse: “Sejam
frutíferos e multipliquem; encha a terra e submeta-a;
dominam os peixes do mar, os pássaros do ar e todos os
seres vivos que se movem na terra.” Gênesis 1:28
A bênção de Deus chega até nós no dom do Seu Espírito. O Espírito de
Deus calmante, suave e gentil foi soprado sobre Adão e Eva. Eles foram
incentivados a trazer outros seres para esse ambiente amoroso. A
subjugação da terra significa colocar nele seu espírito de paz. Nossos
primeiros pais foram instruídos a serem frutíferos, o que significa
produzir frutos. Isso é fruto da carne e do caráter.
Como seres humanos, somos seres espirituais e físicos. Para ser
frutífero, precisamos que nosso espírito seja abençoado por Deus. No
abraço de Seu amor, nossos corações estão carregados com a rica
corrente de Seu leite espiritual. O início de nossa corrida foi em uma
terra espiritual e física de leite e mel.
Para produzir frutos humanos como Deus pretendia, o relacionamento
entre homem e mulher deve ser espiritualmente fértil. Há um significado
profundo no homem, sabendo que a mulher veio de uma costela no
peito. Ela deve estar com ele perto de seu coração e altamente
estimada. Um homem piedoso ficará profundamente agradecido pelo
ajudante que lhe foi concedido para compartilhar com ele a jornada da
vida. Para o homem no lugar de chefia, a primeira parte de ser frutífero
é soprar sobre sua esposa a bênção que ele recebeu de Deus. Como as
palavras de Jesus são “espírito e vida”, o homem deve regar a alma de
sua esposa, falando palavras de conforto, bênção e encorajamento para
ela. No espírito ágape de Deus, o homem faz isso por puro amor a sua
esposa. Ele não faz isso esperando nada em troca.
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A mulher é a lupa do homem. Se ele plantar nela a semente do amor
gracioso, amoroso e abnegado, ela o expandirá e aumentará em seu
caráter, se o respeitar e confiar que Deus o guiará. Quando há um
profundo sentimento de amor e apreço entre um marido e sua esposa,
existe um desejo neles de que outros experimentem esse amor. Eles
desejam que os filhos sejam criados à sua imagem, não apenas à
imagem física, mas à imagem espiritual que recebem de Deus.
A bênção de Deus sobre o relacionamento masculino e feminino foi de
fecundidade. Deus não disse a Adão e Eva, use seus corpos para obter o
máximo de prazer que puder espremer deles. Ele não disse: tente
encontrar tantas maneiras variadas e interessantes de fazer sexo para se
satisfazer. A ênfase está na fecundidade. É uma fecundidade de caráter
que se manifesta nas crianças.
Como discutimos anteriormente, são falsas visões de Deus que levam
homens e mulheres a atividades sexuais excessivas, a fim de substituir o
conforto que estão perdendo de nosso amoroso Pai celestial.
Deus não deu orientação a Adão e Eva sobre contracepção. Ele não
pretendia que eles fossem tão focados no sexo que a contracepção se
tornasse um problema.
Quando as pessoas cumprem os mandamentos e estatutos de Deus, elas
serão abençoadas tanto pelos filhos que têm como pelo alimento e
abrigo necessários para sustentar uma família assim:
E acontecerá que, se ouvires diligentemente a voz do
SENHOR teu Deus, para observar e cumprir todos os seus
mandamentos que hoje te ordeno, o SENHOR teu Deus te
exaltará sobre todas as nações de a terra:E todas estas
bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do
SENHOR teu Deus. Bendito estarás na cidade, e abençoado
estarás no campo. Bem-aventurado será o fruto do teu
corpo, e o fruto da tua terra, e o fruto do teu gado, o
aumento das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas.
Bem-aventurado será o teu cesto e a tua loja. Deuteronômio
28:1-5
Nosso pai amoroso também nos aconselha contra a atividade sexual
durante o período da mulher:
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Também não abordarás uma mulher para descobrir sua
nudez, desde que ela seja separada por sua impureza.
Levítico 18:19
As nações pervertidas ao redor de Israel usariam o tempo do período
para atividades sexuais, porque as crianças não podem ser concebidas
no momento. Quando o corpo feminino está limpando durante o
período menstrual, desviar a energia do corpo para a atividade sexual
pode ser prejudicial à sua saúde. A Bíblia também afirma que a mulher
deve descansar durante esse tempo. Mas a questão mais profunda é que
a atividade sexual durante esse período encoraja uma cultura de estéril
e infrutífera.
Os homens desta época procuram encontrar o maior número possível de
maneiras de impedir que sejam produtivos. Devido ao aumento da
perversão sexual dos homens, as mulheres procuram se proteger
tornando-se tão infrutíferas quanto possível. A mulher percebe que o
homem não se comprometerá a criar um filho; portanto, a mulher deve
se proteger, porque deve assumir a responsabilidade se engravidar.
O lugar onde a vida humana deveria começar agora é o lugar mais árido
e mortal do mundo. Como mencionamos anteriormente, todos os anos
ocorrem de 40 a 50 milhões de abortos por ano. Isso é, em média,
125.000 abortos por dia. Atualmente, existem aproximadamente 130
milhões de nascimentos a cada ano.37 Isso significa que a raça humana
está matando entre 25 e 28% de sua produção humana. Nenhum
fazendeiro faz isso com sua agricultura ou pecuária. Isso é loucura
absoluta. É uma rebelião completa contra o desejo de Deus de que a
humanidade seja frutífera.
A atmosfera coletiva que está engolindo esta terra é uma sensação de
cortar a fecundidade do corpo humano. Cria uma atmosfera espiritual de
inutilidade e morte. É o preço oculto de nossa terrível determinação de
fazer sexo fora do casamento, e é uma manifestação no homem do
mecanismo principal da idéia que criamos para eliminar Deus na
sociedade ocidental - a seleção natural.
Para cumprir o desejo de Deus, nosso foco na sexualidade é o ambiente
criado para o plantio de uma semente. Como mencionamos
37
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anteriormente, queremos que a semente seja envolvida em uma
atmosfera de amor pelas sementes e pensamentos da prosperidade da
semente. Se a semente é plantada em uma atmosfera que diz: “Estou
realmente me divertindo” ou “Só quero mais desse sentimento”, então
este é o solo espiritual em que plantamos qualquer criança em potencial.
Indelével, estampamos a aflição do egoísmo em seus personagens.
Nos países ocidentais, vivemos em um mundo de contracepção. Uma
das principais diferenças entre países desenvolvidos e em
desenvolvimento é a capacidade de atrasar o nascimento de crianças.
Quando os jovens que não concluíram a educação têm filhos, o risco de
dificuldades financeiras aumenta significativamente.38 Devido à
obsessão sexual da humanidade, não estou defendendo a remoção ou
restrição da contracepção. Aqueles que estão operando fora do conforto
de nosso Pai e Salvador e não participam da bênção do sábado no seio
de Cristo, acabam criando dificuldades incalculáveis para si mesmos por
terem relações sexuais desprotegidas.
A outra razão pela qual eu não descarto a contracepção é que nosso
mundo está tão desarmonizado com a natureza. Usar apenas métodos
naturais pode significar trabalho extra e foco para uma mulher saber
quando não é fértil. Algumas mulheres não se importam com esse
processo, mas se o objetivo é ter união sexual sem o desejo de ter filhos,
a contracepção não é uma coisa ruim, desde que um casal se envolva
sexualmente com a mesma regularidade como se não estivesse usando
contracepção, ou, em outras palavras, a contracepção não está sendo
usada para aumentar a atividade sexual acima do nosso design
biológico.
Quando consideramos toda a perversão sexual neste mundo e o fato de
a raça humana matar mais de um quarto de sua prole, isso nos diz que
as pessoas estão fazendo sexo demais. A humanidade está abusando do
sexo para satisfazer a fome da alma e isso é um exercício de futilidade.
Em um mundo onde homens e mulheres descansavam no amor de Deus
no sábado e nas festas; em um mundo em que os homens tratavam suas
esposas com amor e apreço e esposas honravam e respeitavam seus
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maridos, haveria menos necessidade de sexo. O foco do sexo seria a
fecundidade da próxima geração e não a auto-satisfação. Este fator
acima de todos os outros é a razão do egoísmo da humanidade.
Com o tempo, o corpo humano não pode continuar sustentando as
necessidades de energia e nutrientes para sustentar o apetite sexual
várias vezes por semana. Precisa haver um período de abstinência
durante o período da menstruação de uma mulher.
No mundo natural, há um breve período durante o ciclo feminino, onde
é quase impossível engravidar. Isso significa que durante o mês há um
período de uma ou duas vezes por mês em que o sexo pode ocorrer sem
que ocorra uma gravidez. Não sugiro que isso deva ser realizado sem
contracepção. Estou falando do princípio da fecundidade e do que Deus
designou. O que quero dizer é que, se você pretende fazer sexo sem
desejar filhos, a frequência de acordo com o nosso design humano é
uma ou possivelmente duas vezes durante um mês.
A questão maior a considerar é o que Deus nos pediu: seja frutífero e
multiplique. Dentro da janela em que uma mulher pode ter filhos,
compare qual porcentagem de tempo o casal está pensando em
fecundidade versus a porcentagem de tempo em que está pensando
para evitar ter filhos? Nossos pensamentos afetam nossos personagens.
Por esse motivo, um homem deixará seu pai e sua mãe e se
unirá a sua esposa; e eles se tornarão uma só carne.” Gênesis
2:24.
Para casais recém-casados, há um período importante de vínculo no
processo de uma só carne. Para se preparar para a vinda de uma criança,
existe o vínculo entre homem e mulher, que deve ocorrer tanto
espiritual quanto fisicamente. Durante a relação sexual, o corpo libera
ocitocina e vasopressina. Estes são hormônios de ligação que facilitam o
processo de ligação de uma só carne. Para um casal recém-casado que é
novo na atividade sexual, leva algum tempo para se estabelecer no
processo e pensar na próxima geração. A Bíblia nos dá alguma
orientação sobre isso em relação a outras frutas:
E, quando vierdes à terra e plantaremos todo tipo de árvores
como alimento, então contareis os seus frutos como
incircuncisos: três anos será incircuncisos para vós: não
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serão comidos. Mas, no quarto ano, todo o seu fruto será
santo para louvar também o SENHOR. Levítico 19:23-24
É um princípio que as frutas produzidas nos primeiros anos não serão as
melhores. Eu acredito que o mesmo princípio pode ser aplicado ao
casamento. Especialmente para os casais jovens, os primeiros anos são
um tempo de união e alegria no relacionamento que Deus deu. Isso
contribui para a fecundidade da geração futura. Leva tempo para que
um relacionamento cresça e se ligue. Meu conselho, porém, é pensar em
como o corpo opera como Deus o projetou. Muitos casais jovens usam o
casamento como uma licença para excesso sexual. Isso não cria uma
atmosfera de fecundidade. Se você está recebendo conforto de nosso
Pai Celestial através do Seu Filho, então seu desejo por atividade sexual
será regulado de maneira mais uniforme. No próximo capítulo,
falaremos sobre como a dieta afeta o desejo sexual e como mantê-la
mais nivelada e equilibrada para se encaixar em uma mentalidade de
fecundidade.
Há uma tentação para muitos simplesmente saberem - com que
frequência podemos fazer sexo? Esta questão não está na mentalidade
da fecundidade. Antes, a pergunta deve ser como o sexo promove os
princípios de fecundidade com os quais nosso Pai deseja nos abençoar. A
Bíblia nos diz:
Não dê força às mulheres, nem caminhos para aquilo que
destrói reis. Provérbios 31:3
Através do dom do Espírito, um homem pode aprender a ser carinhoso
com sua esposa, sem a necessidade de sexo. Para muitos homens,
qualquer sinal de afeto significa entrar no quarto. Isso mostra uma grave
falta de maturidade emocional. As mulheres precisam expressar seu
amor sem que o sexo seja o único resultado final. Se ele sempre segue
esse caminho, está operando contra os princípios da fecundidade,
porque prejudica o homem e desvaloriza a mulher.
Depois que um casal cria filhos e a menopausa ocorre em uma mulher,
qual é o lugar do sexo no relacionamento quando não há mais o foco em
ser fecundo no sentido de gerar filhos? Como um casal mantém o foco
em uma experiência ágape na sexualidade? Quando um homem bebe da
fonte do sábado e é consolado por seu Salvador, seu espírito é completo
no amor de Deus. Ele então pode confortar sua esposa e mostrar-lhe um
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carinho mais íntimo, sem tanto desejo intenso por sexo. Depois que os
filhos crescem, os desejos de uma mulher tendem a se concentrar mais
em conversas focadas, toque gentil, palavras de agradecimento e
presentes atenciosos.
Isso não significa que a experiência sexual deva parar. Como
mencionamos anteriormente, os hormônios peptídicos da ocitocina e
vasopressina são liberados durante o sexo e mantêm um casal
fisicamente ligado. Longos períodos de abstinência podem
potencialmente enfraquecer o vínculo, mas isso varia em diferentes
casais. Se um casal está em um relacionamento saudável, ter uma
conexão sexual ocasionalmente pode ser benéfico, mas a ênfase aqui
está na fecundidade e não no egoísmo ou em querer que as próprias
necessidades sejam atendidas. Se alguém se sente irritado com a não
conformidade de um parceiro, isso sugere uma maior necessidade de
intimidade com Cristo. Se um parceiro está eliminando qualquer
possibilidade de experiência sexual, isso sugere uma cicatriz emocional
que não é saudável. Não é proveitoso para o relacionamento assumir tal
posição.
Como eu disse no começo deste capítulo, isso não é leite, mas para
aqueles que encontraram uma abundância de alegria e conforto em
Cristo. Vivendo no mundo em que vivemos, há muitas pessoas
quebradas que desejam sentimentos de segurança, afeto e intimidade. A
maioria dos que não estão ancorados em Cristo sentirá o fardo do
desejo sexual aumentado. Paulo, falando com essas pessoas com
espírito de compaixão, ofereceu o seguinte conselho:
Agora, com relação às coisas que você escreveu para mim:
É bom que um homem não toque em uma mulher. No
entanto, por causa da imoralidade sexual, que cada homem
tenha sua própria esposa e que cada mulher tenha seu
próprio marido. Que o marido entregue a sua esposa a
afeição que lhe é devida, e também a esposa a seu marido. A
esposa não tem autoridade sobre seu próprio corpo, mas o
marido. E da mesma forma o marido não tem autoridade
sobre seu próprio corpo, mas a esposa. Não privem uns aos
outros, exceto com consentimento por um tempo, para
que vocês possam se dedicar ao jejum e à oração; e se
reúnem novamente para que Satanás não o tente por
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causa de sua falta de autocontrole. Mas digo isso como
uma concessão, não como um mandamento. Pois eu
queria que todos os homens fossem como eu. Mas cada um
tem seu próprio presente de Deus, um dessa maneira e outro
dessa. 1 Coríntios 7:1-7
Paulo não falou essas coisas como um mandamento. Ele diz que é
melhor casar do que cometer fornicação. É melhor ter Cristo como seu
Consolador, em vez de queimar seu desejo por sexo. Mas Paulo segue
um caminho compassivo para aqueles que são tentados grandemente. É
tolice interpretar as palavras de que uma mulher não tem autoridade
sobre seu corpo para significar que um homem pode exigir sexo a
qualquer momento que ele quiser. Isso é egoísmo, não fecundidade. Se
a esposa tem autoridade sobre o corpo do homem e ela diz: “Eu só
quero um abraço e um beijo”, o homem deve aceitar isso se a mulher
tiver essa autoridade? É claro que as pessoas podem usar esses
versículos para agir como crianças. O argumento de Paulo é servir um ao
outro e escolher o melhor bem. No final, Paulo diz que deseja que todos
possam ser como ele e que seja fisicamente celibatário. Isso indica a
direção que Paulo estava pensando. Isto é para aqueles que podem
suportar. Mas esse presente não é dado a todos.
No céu, seremos como os anjos que nem se casam nem se dão em
casamento. Isso significa que a experiência sexual cessará:
Pois na ressurreição eles não se casam nem se dão em
casamento, mas são como anjos de Deus no céu. Mateus 22:30
Já ouvi muitas pessoas, principalmente homens, tentando convencer as
pessoas de que haverá casamento e sexo no céu. Quando você conhece
o amor de Deus e aprendeu a apoiar-se no seio de Cristo, há o processo
de desmamar dessas coisas. Atualmente, o desejo sexual separa muito
mais do que une. Homens e mulheres precisam criar todos os tipos de
barreiras para evitar o envio de sinais errados por medo de despertar o
dragão do desejo sexual. Na verdade, evita a proximidade em uma
comunidade quando se pensa excessivamente.
Sejamos frutíferos e multiplique a graça de Deus em nosso caráter.
Peçamos a Deus que nos dê sabedoria sobre a melhor maneira de usar
os dons que Ele nos deu, sabendo que na próxima vida seremos
afastados do dom do sexo por fecundidade.
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14. Apetite
O homem sábio é bastante direto quando se trata de apetite.
Ao se sentar para comer com uma régua, considere
cuidadosamente o que está diante de você; e coloque uma
faca na garganta, se você for apetitoso. Não deseje suas
iguarias, pois elas são comida enganosa. Provérbios 23:1-3
As pessoas não buscam apenas conforto em sexo ou pornografia, mas
também em alimentos e outras substâncias viciantes que dão à pessoa
uma elevação ou sensação de euforia. A explosão de esportes radicais
que dão adrenalina aos corredores do risco é outra forma de apetite por
uma sensação aumentada de algo que nos faz sentir bem, mesmo por
um momento. Como diz o ditado, “o que sobe deve descer”. Quanto
mais artificial, alta, maior a queda.
Muitos estão familiarizados com o termo “comer confortavelmente”. Há
um nível normal de prazer em comer, especialmente em situações
sociais. Pessoas que sofrem de estresse e inutilidade geralmente
procuram se recompensar com alimentos, especialmente alimentos que
contenham açúcar. Quando procuramos um edredom fora da fonte de
todo conforto, isso leva ao vício. Comida e sexo são uma bênção no
contexto certo, mas podem se tornar um vício quando você é
desconectado da fonte de conforto, que é encontrada em nosso Pai por
meio de Cristo.
Muitos de nós estão familiarizados com os desejos associados à ingestão
excessiva de um determinado item alimentar. Paulo nos oferece alguns
conselhos importantes a esse respeito:
Irmãos, não me considero ter apreendido; mas uma coisa que
faço, esquecendo as coisas que estão por trás e
alcançando as que estão à frente, pressiono em direção à
meta do prêmio do chamado ascendente de Deus em
Cristo Jesus. Portanto, todos quantos amadurecemos,
temos essa mente; e se, em qualquer coisa que você pensa
de outra forma, Deus revelará até isso a você. No entanto, na
medida em que já alcançamos, sigamos a mesma regra,
tenhamos a mesma mente. Irmãos, sigam o meu exemplo e
observem os que assim andam, como você nos escolheu para
um padrão. Pois muitos andam, dos quais eu já falei
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muitas vezes, e agora digo até chorando, que eles são os
inimigos da cruz de Cristo: cujo fim é a destruição, cujo
deus é o seu ventre e cuja glória está na sua vergonha quem fixam sua mente nas coisas terrenas. Pois nossa
cidadania está no céu, da qual também esperamos
ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que
transformará nosso corpo humilde, para que seja conforme o
Seu corpo glorioso, de acordo com o trabalho pelo qual Ele é
capaz de subjugar. todas as coisas para si mesmo. Filipenses
3:13-21
A triste realidade é que muitas pessoas fazem de seu estômago seu deus
e nos últimos 40 anos essa tendência está piorando. Desde 1975, o
número de pessoas com excesso de peso triplicou. Em 2016, um total de
1,9 bilhão de pessoas estava acima do peso, sendo 650 milhões delas
obesas.39
A disciplina que temos em relação à comida é a porta de entrada para a
disciplina na maioria das outras áreas da vida. Este é o significado do
provérbio do sábio. É como colocar uma faca na garganta. Foi através do
apetite que Adão e Eva caíram no pecado, e foi através do mesmo
apetite que Satanás tentou pela primeira vez a Cristo no deserto.
A fim de ajudar a raça humana no combate à escravidão do apetite,
Jesus jejuou por 40 dias no início de Seu ministério. Ele foi aperfeiçoado
através do sofrimento (Hebreus 2:10) para a nossa salvação. Ao vermos
que Jesus conquistou o apetite em nossa carne humana, podemos ter
plena confiança de que Ele pode nos dar poder para fazer o mesmo
quando pedirmos Sua graça. Se você está lutando com algum vício em
um certo tipo de comida ou bebida, o Senhor Jesus pode libertá-lo.
Procure consolo dEle e não de comida. Acredite que você é precioso
para Ele e para o Pai dele e reivindique as promessas da Bíblia como
faladas diretamente a você. No capítulo 7, listei alguns dos meus
versículos favoritos para reivindicar.
Além da comida, as pessoas estão buscando conforto em álcool, cigarros
e drogas. Embora a maioria das pessoas saiba que fumar e beber álcool
causa problemas de saúde, o mundo está cheio de fumantes e
bebedores.
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Em todo o mundo, todos os dias, 15 bilhões de cigarros são fumados.40 O
pedágio em nossa sociedade deste hábito destruidor de corpos não
pode ser totalmente calculado. A nicotina é uma das drogas mais
viciantes consumidas hoje. A razão pela qual é legal na maioria dos
países é porque mata você muito lentamente. A cada 6 segundos uma
pessoa morre de câncer relacionado ao tabagismo. Isso se traduz em
mais de 50 milhões de pessoas por ano. Quanta agonia isso causa ao Pai
Celestial; 50 milhões de Seus amados filhos morrem desnecessariamente
e, ao mesmo tempo, prejudicam seus processos de pensamento,
tornando-os suscetíveis a outros vícios. Fumar faz com que o cérebro
encolha, o que obviamente dificulta a tomada de decisões precisas.41
Não há conforto duradouro em fumar. É uma forma lenta de suicídio.
Nosso Pai Celestial não condena ninguém por fumar. Ele ama todos os
seus filhos. Se você luta com o tabagismo, pode se libertar disso. Há um
número crescente de programas disponíveis para ajudá-lo a parar. O
maior problema a ser superado é acreditar que você é valioso. Por favor,
considere o livro Guerras da Identidade, projetado especificamente para
lidar espiritualmente com esta questão.42
A Bíblia fala sobre álcool e adverte as pessoas sobre seus perigos.
O vinho é zombador, a bebida forte é a briga, e quem é
desviado por ela não é sábio. Provérbios 20:1
O álcool prejudica a capacidade de raciocinar e fazer julgamentos
corretos e interfere na nossa conexão com Deus:
Não é para reis, ó Lemuel, não é para reis beber vinho,
nem para príncipes bebida inebriante; para que não
bebam e se esqueçam da lei, e pervertam a justiça de todos
os aflitos. Provérbios 31:4-5
Existe uma marca muito famosa de álcool chamada “Southern
Comfort”.43 Mas não há nada reconfortante no álcool a longo prazo. Na
música a seguir, vemos que esse cantor substituiu a mulher por uma

40
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garrafa de uísque para confortá-lo. A música se chama Like a Coat from
the Cold.
Eu acho que é uma questão de saúde pública, mas não
é só isso, é uma questão de saúde pública , afirmou o
secretário de Estado da Segurança Pública, Sérgio Moro,
em um comunicado divulgado nesta quarta-feira.
Mas a dama ao meu lado é a única que eu escolhi
Para caminhar pela vida comigo, como um casaco do frio
Eu voei como um pássaro de todas as gaiolas que me
confinavam E quebrei todos os laços que me prendem E
dancei ao redor, todas aquelas situações tristes e tristes E
tomei minha parte desses doces convites
Mas a dama ao meu lado é a única que eu escolhi Para
caminhar pela vida comigo, como um casaco do frio
Mas a dama ao meu lado é a que escolhi.
Agora, passe pela vida com ela, como um casaco do frio.
Muitas pessoas que buscam conforto em outra pessoa e experimentam
rejeição e tristeza geralmente recorrem às substâncias para encontrar
seu conforto. Em um relatório recente, a Organização Mundial da Saúde
declarou que:
O álcool é uma substância
produtoras de dependência
utilizada em muitas culturas
álcool causa uma grande
econômicos nas sociedades.44

psicoativa com propriedades
que tem sido amplamente
há séculos. O uso nocivo do
doença, encargos sociais e

O relatório continua dizendo que em 2012 houve 3,3 milhões de mortes
diretamente relacionadas ao álcool, ou 5,9% do total de mortes
globalmente naquele ano. As pobres almas que buscavam conforto na
garrafa encontraram a morte. Há quem tome uma bebida social
ocasional e não sofra nenhum dano aparente, mas o consumo regular de
álcool é um forte indicador de inutilidade que advém de não se apossar
do conforto de Deus, conforme revelado em Seu Filho.
44
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Os países com maior consumo de álcool per capita são os seguintes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Moldávia (17,4 litros per capita acima de 15 anos ou mais)
Bielorrússia (17.1)
Lituânia (16.2)
Rússia (14.5)
República Tcheca (14,1)
Romênia (12,9)
Sérvia (12.9)
Austrália (12,6)
Portugal (12,5)
Eslováquia (12,5)45

Nosso Pai não condena ninguém que bebe; Ele anseia por libertar Seus
filhos do sofrimento em que se envolvem. Ele deseja dar graça a todos
os que pedem e libertá-los desse veneno que destruiu tantas vidas.
Existem muitos outros estimulantes que as pessoas tomam que têm
impacto no sistema nervoso. Chá, café, Coca Cola, bebidas energéticas
com cafeína são apenas algumas. Todas essas coisas têm um efeito
sobre a mente, até certo ponto, que obscurece o pensamento. Isso afeta
as decisões que tomamos. Tudo isso remete à questão de quando um
homem olha para uma mulher. Quando esses estimulantes são
consumidos, a capacidade do homem de negar seu impulso natural de
pensar em fantasias sexuais desencadeadas pela imagem de uma mulher
fica mais difícil de resistir. Para as mulheres, a decisão de usar essa
roupa atraente fica mais difícil de resistir.
O cérebro humano é um órgão incrivelmente maravilhoso do qual ainda
estamos tentando compreender as complexidades. A parte superior
frontal do cérebro, chamada lobo frontal, lida com os elementos de
tomada de decisão e raciocínio de nível superior da mente. A parte
inferior das costas do cérebro concentra-se nos elementos animais
inferiores do corpo que lidam com emoção, medo, fome, sexo e
sobrevivência.
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Tomar alimentos e bebidas estimulantes que prejudicam o
funcionamento do lobo frontal permite que a parte inferior do cérebro
se torne mais dominante. Os poderes de raciocínio da mente são
projetados para decidir e controlar as partes inferiores da mente.
Quando essa parte da mente é atrofiada, os impulsos naturais em
relação à fome, ao medo, à paixão e ao sexo são menos restritos e
disciplinados, e permitem que os vícios se estabeleçam.
O apóstolo Paulo fala em manter o corpo sob disciplina da seguinte
maneira:
Mas eu disciplino meu corpo e o sujeito, para que, quando
preguei para os outros, eu mesmo deva ser desqualificado. 1
Coríntios 9:27
O cérebro humano opera em um Padrão Divino, onde o lobo frontal é a
fonte / cabeça e a parte animal inferior do cérebro deve ser o canal
submisso. Portanto, precisamos ter cuidado ao comer alimentos e
bebidas que nutram o funcionamento da parte frontal do cérebro para
manter nosso apetite e paixões sob controle. Todos os estimulantes
listados acima reduzem a capacidade de uma pessoa controlar suas
paixões mais baixas.
Em um estudo recente, verificou-se que os comedores de carne
provavelmente fazem sexo com mais frequência do que os
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vegetarianos.46 O consumo de carne fortalece as paixões mais baixas de
uma pessoa; portanto, faz todo o sentido que aumentará o desejo por
sexo. A dieta original que Deus deu à raça humana não incluía carne. Se
uma pessoa vive em lugares onde frutas, legumes, nozes, grãos e
sementes estão prontamente disponíveis, é muito mais fácil para a
capacidade de uma pessoa disciplinar sua natureza inferior como
vegetariana ou vegana.
Toda essa discussão está no contexto do desejo de Deus de que sejamos
frutíferos, se multipliquem e forneçam às gerações futuras os princípios
de amor, bondade, abnegação e alegria. Aumentar o desejo animal de
sexo reduz o desejo de gravidez e aumenta o desejo de esterilidade,
aborto, pornografia e todos os outros elementos da atual crise em que o
mundo está.
É verdade que as pessoas que vivem em alguns lugares do mundo não
conseguem sobreviver sem um pouco de carne na dieta, mas para a
maioria dos outros países isso não é um problema. Aqueles que
procuram entrar na mentalidade de fecundidade verão sabedoria na
decisão de seguir uma dieta vegana simples, sem o uso de tabaco,
álcool, chá, café e carne. Pode-se dizer muito mais sobre carne e o
sofrimento de animais em instalações de produção em massa, seu
impacto no meio ambiente e quanta terra precisa ser limpa para o
cultivo de gado, mas isso está indo além do escopo deste livro.
Muitos cristãos acham que vencer a luxúria é impossível. Eles falharam e
falharam e sua fé é prejudicada ao pensar que Deus é incapaz ou não
quer ajudá-los a vencer. Caro leitor, se este é você, eu realmente sugiro
tentar as recomendações sugeridas neste capítulo. Para muitos, dar esse
passo foi crucial para avançar para a vitória.
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15. A Glória de Deus
Algumas vezes neste livro, fizemos referência à sequência que o
apóstolo Paulo fornece em Romanos Um. O elemento chave que levou a
raça humana a começar sua descida na imoralidade, violência e morte
está relacionada à glória de Deus.
Pois, desde a criação do mundo, Seus atributos invisíveis são
vistos claramente, sendo entendidos pelas coisas que são feitas,
até Seu poder eterno e Divindade, de modo que eles não têm
desculpa, porque, embora conhecessem Deus, não O
glorificaram como Deus nem agradeceu, mas tornou-se
fútil em seus pensamentos, e seus corações tolos se
escureceram. Professando serem sábios, tornaram-se tolos e
transformaram a glória do Deus incorruptível em uma
imagem feita como homem corruptível - e pássaros,
animais quadrúpedes e coisas rastejantes. Romanos 1:20-23
A primeira pessoa a escrever livros para a Bíblia foi Moisés, e uma vez
pediu a Deus que lhe mostrasse qual é a Sua glória:
Então o Senhor disse a Moisés: Farei também o que você
falou; porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço
pelo nome. E ele [Moisés] disse: “Por favor, mostre-me a
sua glória”. Êxodo 33:17-18
O Senhor respondeu da seguinte maneira:
Agora o Senhor desceu nas nuvens e ficou com ele ali, e
proclamou o nome do Senhor. E o SENHOR passou diante
dele e proclamou: “O SENHOR, o SENHOR Deus,
misericordioso e misericordioso, longânimo e abundante
em bondade e verdade, guarda a misericórdia para
milhares, perdoa a iniqüidade, a transgressão e o pecado,
de modo algum purifica os culpados, visita a iniqüidade
dos pais sobre os filhos e os filhos dos filhos até a terceira
e quarta geração”. Êxodo 34:5-7
A glória que Deus revelou é Seu caráter. A revelação dada a Moisés foi
um Deus misericordioso, gracioso, paciente, bom, perdoador. Isso
parece absolutamente maravilhoso! Mas o que significa visitar as
iniqüidades do pai sobre os filhos até a terceira e quarta geração? Um
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comentário que às vezes ouço das pessoas é “por que Deus faz os filhos
pagarem pelos pecados de seus pais? Isso não parece justo. “
Quando comparamos esta afirmação com a descrição dada nos 10
mandamentos, descobrimos uma pista vital:
Você não deve fazer para si uma imagem esculpida qualquer semelhança de qualquer coisa que esteja no céu
acima, ou na terra abaixo, ou na água abaixo da terra; você
não se curvará a eles nem os servirá. Pois eu, o SENHOR,
teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a iniqüidade dos
pais sobre os filhos até a terceira e quarta gerações
daqueles que me odeiam, mas que mostram misericórdia a
milhares, aos que me amam e guardam os meus
mandamentos. Êxodo 20:4-6
São os filhos que odeiam a Deus como seus pais, que, portanto,
continuam a pecar de seus pais e são visitados com os pecados de seus
pais. Então, como Deus visita as iniqüidades dos pais nos filhos? O que
significa visit neste caso? A Bíblia King James traduz esta palavra da
seguinte maneira:
número (119x), visita (59x), punição (31x), nomeação
(14x), confirmação (6x), falha (6x), conjunto (6x), cobrança
(5x), cobrança (5x), governador (5x), falta (4x), supervisão
(4x), oficiais (4x), contados (3x), vazios (3x), régua (3x),
superintendente (3x), julgamento (2x), diversos (28x).
A tradução mais comum dessa palavra hebraica é numerar, seguida pela
visita. A sintaxe hebraica dessa palavra visita em Êxodo 20:5 está na
forma Qal. Menciono apenas isso para diminuir o alcance do significado
da palavra. A definição de Brown Driver e Briggs para esta palavra
hebraica na forma Qal é a seguinte:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

prestar atenção, observar
atender a
procurar, procure por
procurar em vão, necessidade, faltar, falta
para visitar
visitar, punir
passar na revisão, reunir, número
nomear, atribuir, depositar como taxa, depositar
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As cinco primeiras variantes dessa palavra nos dizem algo muito
interessante. Deus está prestando atenção aos pecados que os pais
cometem. Ele conta as lágrimas, a dor e a tristeza de Seus pobres filhos
pecadores. Ele cuida e cuida daqueles que estão cometendo esses
pecados. Ele visita com eles por Seu Espírito e Seus mensageiros, para
buscá-los e adverti-los de seus maus caminhos.
Ao observar e cuidar daqueles que pecam contra Ele, Ele permite aos
homens a liberdade de magoar e destruir um ao outro. Ele não intervém
com aqueles que O odeiam. Ele permite que eles tenham as
consequências de suas escolhas. Outras partes da Bíblia confirmam isso:
O Senhor é conhecido pelo julgamento que executa; o ímpio
é enredado na obra de suas próprias mãos. Salmos de
Selá 9:16
“Por isso derramei sobre eles a minha indignação; Eu os
consumi com o fogo da minha ira; e eu recompensei suas
obras em suas próprias cabeças”, diz o Senhor DEUS.
Ezequiel 22:31
Enquanto Deus observa e supervisiona o que os homens estão fazendo,
como os homens se recusam a ouvi-Lo e optam por fazer o que desejam,
Deus permite que sua própria maldade se castigue. Essa é a natureza da
indignação e ira de Deus. Não é como a nossa indignação e ira humanas,
porque Ele é misericordioso, gracioso e muito paciente conosco.
Portanto, o castigo de Deus não é impedir que os homens roubem,
matem, estuprem e destruam uns aos outros. Como Paulo nos diz:
Não se deixe enganar, Deus não é zombado; porque o que o
homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7
Quando as calamidades caem sobre os homens por causa de sua
pecaminosidade, eles têm a idéia de que Deus os está punindo
ativamente, permitindo que o mal lhes aconteça. Eles clamam a Deus
dizendo: “Por que você fez isso comigo?” Eles procuram transferir a
responsabilidade por suas conseqüências de suas ações para Deus. Isso
está transformando a glória de Deus em mentira e tornando Deus como
eles mesmos, como homens corruptíveis.
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A maioria das religiões apresenta Deus como um ser paciente até um
certo ponto em que Ele já teve o suficiente e finalmente infligirá morte e
destruição àqueles que se recusaram a fazer o que Ele disse.
Nesse ponto, a linha da verdade e do erro parece estar muito próxima. A
única diferença é que Deus não inflige ou força a morte àqueles que O
rejeitam; Ele visita, presta atenção e supervisiona os pecados que os
homens cometem, e permite que esses pecados punam quem os
comete. A diferença entre infligir e permitir é monumental. Inflingir ao
invés de permitir faz de Deus um violento defensor da força e muda
completamente a glória ou o caráter de Deus para ser como o dos
homens maus.
Quando os homens acreditam que Deus está disposto a infligir-lhes
castigo por causa de seus pecados, isso promove o desejo de se rebelar
contra Deus e resistir a Ele. Faz com que os homens duvidem que Deus
os ama. Isso impede que os homens desejem um relacionamento com
Deus. Isso até leva alguns homens à crença de que Deus não existe. Isso
faz com que os homens desejem se rebelar contra Sua lei e procuram
violar a lei em rebelião e raiva, porque pensam que Deus é tirânico,
manipulador e excessivamente controlador.
Mas se olharmos para a rejeição humana da lei de Deus, o que vemos
não é um castigo direto de Deus, mas sim o homem se separando das
bênçãos de Deus e Deus permitindo que as conseqüências de sua
decisão caiam sobre ele:
Deus fez o homem e a mulher serem frutíferos e se
multiplicarem. O homem decide ter relações sexuais entre
homem e homem, o que está jogando fora a força da vida
para o sexo infrutífero.
Deus diz: Lembre-se do meu sábado, para que eu possa
abençoá-lo duplamente. O homem decide adorar no domingo
ou sexta-feira ou em nenhum dia, e recebe pouca ou
nenhuma bênção.
Deus envia Seu Filho para nos mostrar como Ele é
realmente. O homem pega seu filho e o pendura em uma
cruz torturante e o mata.
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Deus diz aos homens para não cometerem adultério. Os
homens em rebelião cometem adultério todos os dias com
seus olhos e muitos com suas obras.
Deus diz ao homem para subjugar ou colocar um espírito de
paz na terra. O homem destrói a terra e pega o que pode para
desfrutar.
Essas são as coisas que acontecem quando você tem um entendimento
errado da glória de Deus. Isso leva uma pessoa à completa rebelião. Isso
pode ser sutil ou abertamente, mas, independentemente disso, você
não pode amar a Deus sem medo se acreditar que Ele ameaça matá-lo
se você desobedecer a Ele.
Jesus veio a esta terra para nos mostrar como é o Pai. O apóstolo João
registrou a oração de Jesus na noite anterior à sua morte.
Eu te glorifiquei na terra. Eu terminei o trabalho que Tu
me deste para fazer. João 17:4
Os homens haviam distorcido sua compreensão do caráter de Deus ao
longo dos séculos. O Filho de Deus teve que esclarecer os equívocos que
as pessoas tinham sobre Seu Pai. Ele disse a Filipe, um de seus
discípulos:
Jesus disse-lhe: “Estou com você há tanto tempo e ainda não
me conheceu, Filipe? Quem me vê, vê o pai; então, como
você pode dizer: ‘Mostra-nos o Pai’? ” João 14:9
A vida de Jesus foi um serviço incansável para a humanidade. Era uma
vida de misericórdia, amor, paciência e bondade; não apenas para seus
amigos, mas também para seus inimigos. É assim que nosso Pai Celestial
é. Quando você perceber isso, seu medo de Deus logo começará a
desaparecer. Seu caráter começará a mudar para se parecer com Ele ao
se aproximar dele através da vida que Jesus revelou na terra.
Infelizmente, a maioria das religiões do mundo apresenta Deus como
alguém que queimará Seus inimigos depois de um tempo de espera. Em
essência, a igreja cristã diz ao mundo: “Deus diz para você 'aceite meu
Filho ou eu o queimarei na morte mais horrível'.” “Para a grande maioria
dos cristãos, essa é uma queimação que eles acreditam que dura para
99

todo o sempre. Não é de admirar que as pessoas se rebelem contra essa
ideologia cruel e repulsiva.
A igreja cristã mudou a glória de Deus para ser como a dos homens
corruptíveis que infligem a morte àqueles que discordam deles. É o
mesmo para o judaísmo e o islã. Segundo eles, todos os pecadores
queimam no inferno.
Algumas igrejas suavizam a postura e dizem que Deus queima as pessoas
apenas por um curto período de tempo. Quantos de nós queimaria
nossos filhos depois de permitir-lhes um certo período de liberdade? Por
quantas horas você os queimaria? Uma hora? Você diria a seus filhos
que, se eles não lhe obedecerem, você terá que eventualmente queimálos até a morte? Isso faria seus filhos amarem você? Isso faz algum
sentido? Jesus demonstrou algo disso quando esteve aqui na terra? Ele
matou alguém? Ele ameaçou matar alguém?
É impossível encontrar qualquer conforto verdadeiro nos braços de um
Deus que está disposto a infligir tormento, tortura e morte à Sua criação,
a menos que esses atos sejam o que o coração egoísta deseja. Esta é a
maior razão pela qual nossa raça está buscando conforto em outras
coisas que por si mesmas não podem satisfazer:
Pois o meu povo cometeu dois males: eles me abandonaram,
a fonte das águas vivas, e esculpiram cisternas - cisternas
quebradas que não aguentam água. Jeremias 2:13
Não é de admirar que as pessoas sejam obcecadas com comida, drogas,
estimulantes, sexo, pornografia, jogos e um milhão de outras diversões
para encontrar um pequeno conforto para passar pela vida! Eles têm
uma idéia falsa de como é Deus; eles imaginam um Deus vingativo,
tirânico e disposto a matar e destruir Seus filhos.
Convido você a estudar mais esse assunto em dois livros que
preparamos. O primeiro é o Atos de nosso Deus Gentil e o segundo é o
Ágape - uma revelação do caráter de amor do pai. Você pode fazer o
download destes em fatheroflove.info em formatos PDF ou audiobook.
Você acredita que Jesus realmente revelou o caráter do verdadeiro Deus?
Espero que sim, para que você possa encontrar conforto, verdadeiro
conforto a partir da fonte de todo conforto; de um Deus que é
misericordioso, gracioso, longânimo e abundante em bondade e verdade.
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16. Práticas de Namoro
Há três coisas que são maravilhosas demais para mim; sim,
quatro que não compreendo: o caminho de uma águia no ar,
o caminho de uma serpente numa rocha, o caminho de um
navio no meio do mar, E o caminho de um homem com uma
virgem. Provérbios 30:18-19
Quem pode encontrar uma esposa virtuosa? Para ela, o valor
está muito acima dos rubis. Provérbios 31:10
Para aqueles que se preparam para o casamento, se desejam a
fecundidade em suas vidas e desejam compartilhar essa fecundidade
com a próxima geração, orarão sinceramente para que o Senhor os guie
ao parceiro certo na vida. O homem sábio indica que é difícil encontrar
uma mulher virtuosa. A principal razão para isso é que os pais e mães da
maioria das mulheres não são virtuosos. A ênfase está principalmente no
pai, pois a Bíblia nos diz que:
Os filhos das crianças são a coroa dos velhos; e a glória
[caráter] dos filhos são seus pais. Provérbios 17:6
Para que uma jovem se torne virtuosa, ela precisa crescer na presença
de um pai ou figura paterna virtuosa. Ela precisa saber que é preciosa
para ele e receber dele palavras de encorajamento, apoio e bênção. A
capacidade de uma jovem adorar e receber as palavras de seu pai
depende de sua mãe. A mãe determina quanto respeito é dado ao chefe
da casa pela maneira como trata as palavras dele. Esses princípios são
abordados com muito mais profundidade no livro Life Matters,
encontrado em fatheroflove.info.
Uma jovem pode aprender a ternura de um homem, como
exemplificado pelo pai. Há uma forte tendência de uma filha procurar
um homem como o pai. Isso porque, tendo vivido na atmosfera de seu
pai, ela é subconscientemente programada para procurar um homem
como ele. Está escrito nas fibras do seu ser. Isso é maravilhoso se uma
jovem mulher tem um bom pai. Mas se ela tem um pai ruim, ela precisa
ainda mais do apoio da comunidade em geral. Isso pode incluir um avô,
pastor ou professor. É claro que o maior exemplo para encontrar um
homem amável e amoroso é Jesus Cristo. Ao ler sobre Sua vida e
meditar sobre Ele e Seu grande amor por nós, a atmosfera ao seu redor
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pode começar a mudar e o padrão para o homem que ela procurará se
tornará mais como um homem que procura e segue a Cristo.
Um pai é chamado para ser um guardião e protetor de sua filha.
Qualquer rapaz que busque a mão dela em casamento deve pedir
permissão ao pai para dar o passo da amizade normal ao namoro. Este
jovem não deve demonstrar afeição por ela até obter permissão do pai
ou responsável.
Quando um jovem procura que uma mulher seja sua esposa, ele
também estará naturalmente sintonizado em procurar uma mulher
como sua mãe. A atmosfera feminina de influência positiva que ela cria
na casa da família será a atmosfera familiar pela qual ele será
naturalmente atraído em uma jovem quando se trata de vida conjugal.
Se um homem não tem um relacionamento salvífico com seu Salvador e
não encontra conforto nEle, a motivação primária alternativa em
procurar uma mulher será encontrar nela seu conforto e intimidade
primários. Um homem não convertido pode adorar instintivamente a
mulher e desejar que ela preencha amplamente a falta de conforto que
sente.
A realidade disso significa que ele não está buscando principalmente ser
uma bênção e um conforto para uma mulher, mas seus primeiros
pensamentos são de seu próprio conforto egoísta. Somos lembrados do
versículo que diz:
... e você é completo Nele, [Cristo], que é a cabeça de todo
principado e poder. Colossenses 2:10
A plenitude espiritual e emocional de um homem é encontrada em
Cristo. Cristo respira sobre os homens o conforto que recebe ao habitar
no seio do Pai. É pela plenitude que um homem encontrou em Cristo
que o faz querer compartilhar essa plenitude com uma mulher. Neste
contexto, vamos considerar este versículo:
E o Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja só;
Eu farei uma ajuda para ele encontrar. Gênesis 2:18
Este versículo é freqüentemente entendido no contexto em que Adão
era deficiente de alguma maneira. No entanto, não havia deficiência
pessoal em Adão. O problema é a grande alegria que ele sentiu
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necessária expressão e ampliação. Ao compartilhar a alegria do Pai e do
Filho com sua esposa, a mulher é uma ajudadora ou auxiliar para
expressar essa alegria. Ao ter um parecido com ele, ele poderia dizer a
ela o quão maravilhoso é nosso Pai e falar com ela sobre o amor que
encontrou nele. Ele então pode desenvolver seu caráter ao derramar
sobre ela a alegria e as bênçãos que recebeu.
O amor ágape de Deus precisa ser expresso e compartilhado para que
ele cresça, e Eva ajudou Adão nesse processo. Muitos homens sentem o
peso da solidão porque não são completos em Cristo. Por isso, eles
comprometem seus princípios a fim de obter conforto através da
mulher, mas esse conforto satisfatório só pode ser encontrado em Deus.
O homem que tem consolo de Deus desejará compartilhar isso com uma
mulher e abençoá-la como Cristo o abençoou. No conforto que ele tem
de Cristo, ele não sentirá a necessidade de comprometer seus padrões;
ele não permitirá que o desânimo o governe, mesmo quando Satanás o
tenta através das mulheres.
Homem e mulher foram feitos à imagem de Deus e de Seu Filho. Não era
bom que o Pai estivesse sozinho, assim ele criou Seu Filho à Sua imagem
nos reinos da eternidade. Para mais informações, consulte o livro A
Sabedoria de Deus em fatheroflove.info. O Filho de Deus é o brilho ou a
ampliação da glória de caráter do Pai. O Filho também extrai do Pai Seu
amor, misericórdia e graça em Seus pedidos e súplicas. O Filho de Deus
não faz pedidos ao Pai que ele não deseja dar. O Pai gosta de dar, e
quando os pedidos apropriados são feitos a Ele, ele se deleita em suprir
esses pedidos.
Como Eve pediu coisas ao marido, ele se encantou em dar coisas a ela.
Isso fortaleceu o caráter de Adão e o ajudou a se tornar mais
semelhante a Deus. Para Eva, ser provido por Adão permitiu-lhe
experimentar o amor de Deus de uma maneira mais tangível que lhe
causou grande prazer. A mulher é o brilho e a glória do homem.
Pois um homem de fato não deve cobrir a cabeça, pois é a
imagem e a glória de Deus; mas a mulher é a glória do
homem. 1 Coríntios 11:7
À medida que o homem recebe bênção e consolo em Cristo, ele passa
esse consolo e bênção para sua esposa de maneira ampliada e, como tal,
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a mulher se torna o brilho da glória do homem. É um belo sistema
projetado por nosso Pai para nossa nutrição e desenvolvimento.
A melhor maneira de um homem receber consolo de Deus é ser
abençoada por seu pai terreno. Um pai fala identidade e bênção em seu
filho. Um pai se moldará a nosso Pai celestial, que disse isso a Seu Filho:
E de repente uma voz veio do céu, dizendo: “Este é o meu
Filho amado, em quem me comprazo”. Mateus 3:17
Um filho que aprende a confiar e a se submeter a um pai piedoso achará
mais fácil confiar e se submeter a seu Pai celestial. Para aqueles que não
tiveram um pai piedoso ou não tiveram pai, este lugar pode ser
fornecido por um modelo piedoso, como pastor ou professor. Vemos
Paulo operando nessa capacidade com Timóteo:
Timothy, meu filho, aqui estão minhas instruções para você,
com base nas palavras proféticas faladas sobre você
anteriormente. Que eles o ajudem a lutar bem nas batalhas
do Senhor. 1 Timóteo 1:18
A filiação de Timóteo a Paulo foi baseada no recebimento de Timóteo da
instrução e do Espírito que estava em Paulo. O estreito vínculo entre
eles foi uma força e encorajamento para Timóteo para ajudá-lo a travar
as batalhas do Senhor.
Voltando aos princípios de buscar permissão para tomar a mão de uma
jovem no namoro, compartilharei algumas das minhas experiências.
O Senhor Jesus Cristo entrou na minha vida de uma maneira poderosa
quando eu tinha 18 anos. A alegria de confiar e acreditar que meus
pecados foram perdoados me trouxe um tremendo conforto. Eu senti
tanta alegria ao ler a Bíblia e os livros espirituais que me ensinaram a
respeito de Cristo. Eu encontrei uma plenitude em Cristo que satisfez
minha alma. Por um tempo, deixei de lado todo pensamento de ser
casado. Eu só queria compartilhar a alegria que havia encontrado em
Cristo. Foi o Senhor Jesus que me levou por uma série de circunstâncias
à minha querida esposa.
Aos 24 anos, participei de um programa de treinamento em saúde, pois
desejava acrescentar o trabalho da missão de saúde ao meu trabalho de
evangelismo. Nesse programa de treinamento, uma senhora mais velha
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na fé me questionou, perguntando: “Não existe uma jovem à sua volta
que você esteja interessado?” Eu disse que estava completamente
satisfeito em meu relacionamento com Cristo. Ela me pressionou um
pouco mais. Não existe uma moça com quem você goste de discutir
assuntos bíblicos? Eu ponderei por um momento e Lorelle veio à minha
mente. Eu indiquei que havia uma que demonstrava um interesse real
nas Escrituras e um desejo de aprofundar a Palavra de Deus. Ela pediu
que eu a contatasse e a convidasse a aprofundar a amizade. Seu método
era direto, mas isso é bastante comum para as mulheres européias, e
era disso que eu precisava para me motivar a procurar uma
companheira.
Liguei para Lorelle, que estava naquele momento trabalhando em um
centro para idosos e deficientes na parte sul de Brisbane. Ela ficou muito
feliz com a ligação, porque estava interessada em mim há algum tempo.
Começamos a passar um tempo juntos, mas me senti convencido de que
não deveria tocá-la segurando a mão dela, abraçando-a ou beijando-a.
Eu estava sob a convicção de que uma conexão espiritual em Cristo
deveria ser desenvolvida primeiro. Agradeço ao Senhor por me dar essas
impressões do meu estudo da Palavra de Deus. Se um relacionamento
não pode compartilhar apenas coisas espirituais, então não há uma
verdadeira fonte espiritual sobre a qual se sustentar.
Lorelle havia crescido em uma casa onde se evitavam completamente o
vestir e a maquiagem sensuais. Ela se vestia de uma maneira simples e
modesta. Ela não era direta nem paqueradora. Ela não agiu de maneira
excessivamente risonha ou tola. Ela não insistia em coisas triviais ou
frívolas. Eu achei essas características muito atraentes. Assim, a principal
coisa que me atraiu para ela foi o amor a Deus e à Sua Palavra. Esta foi e
é a base da nossa amizade. Amor a Deus e à Sua Palavra.
Pelos princípios que aprendemos na palavra de Deus, não procuramos
passar tempo juntos apenas para nos divertir; queríamos ser uma
bênção para nossa comunidade ao nosso redor. Participamos de
programas de divulgação da igreja e cantamos juntos no coral e fizemos
várias outras coisas relacionadas.
Nossa amizade estava começando a se desenvolver bastante bem,
quando Satanás exerceu sua influência e tentou romper o
relacionamento. Infelizmente, meu passado envolvia assistir a muitos
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filmes sobre homens e mulheres que não amavam a Deus. Eu havia
desenvolvido em minha carne o desejo de uma mulher de natureza
sedutora e vestida de maneira sensual.
Na minha vida de oração, eu havia orado para que essas coisas fossem
removidas. Eu tinha deixado de assistir filmes e televisão, mas as
sementes plantadas em mim desde a adolescência ainda tinham
influência. Fiquei pressionado com pensamentos de beleza física
externa, expressos pelo mundo. Isso me levou a duvidar da direção de
nossa amizade. Infelizmente, eu cedi à pressão que Satanás estava
aplicando, liguei para Lorelle e disse a ela que queria terminar o
relacionamento. Obviamente isso a machucou e lamento o egoísmo que
manifestei.
Em resposta a isso, Lorelle buscou consolo na Palavra de Deus e
encontrou esta passagem:
Deleita-se também no SENHOR; e ele te dará os desejos do
teu coração. Entrega o teu caminho ao SENHOR; confie
também nele; e ele fará isso acontecer. Salmo 37:4-5
Um dos significados da palavra prazer é “ser suave e flexível”. Ela
determinou ser argila macia e flexível nas mãos dos Oleiros e ser
moldada por Ele através deste processo.
Ela não ficou com raiva, mas através das lágrimas ela reivindicou essa
promessa. Na escuridão deste momento, a beleza de sua personagem
brilhou. Em resposta à sua oração, o Espírito de Jesus veio a mim
enquanto eu estava em oração e falou diretamente: “Se você se afastar
desta senhora, você morrerá”. Eu fiquei assustado. Foi um aviso severo,
mas no meu coração eu sabia que era verdade. Eu sabia que estava
sendo influenciado por desejos carnais acima das coisas espirituais e
discerni a veracidade desse aviso.
Confessei meu pecado e entrei em contato com Lorelle novamente e
pedi perdão por minha loucura. Ela graciosamente me perdoou. Não
houve palavras de raiva; não houve retaliação pelo que eu havia feito.
Essa é a verdadeira beleza do caráter e eu a reconheci.
Lorelle e eu estávamos envolvidos no evangelismo em nossa igreja local.
Eu era líder de equipe de um grupo que fazia estudos bíblicos. Lorelle e
eu preparávamos uma refeição, convidávamos outras pessoas para irem
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à casa dela e depois estudar a Bíblia com elas. Também começamos a
cantar juntos e gravamos algumas músicas das Escrituras.47
Depois de passar um tempo juntos por cerca de três meses, decidimos
visitar os pais de Lorelle. Eles moravam em outra cidade a cerca de 12
horas de carro de nós. Quando visitamos, aproveitei a oportunidade
para visitar um contato de estudo da Bíblia que também morava em
Sydney. Ela era comissária de bordo e havia demonstrado algum
interesse no que estávamos compartilhando na Bíblia. Lorelle e eu
fomos encontrá-la na casa dos pais dela. Eu já tinha visitado uma ou
duas vezes antes e conhecia os pais dessa jovem. Quando chegamos, a
jovem não estava lá. Liguei para ela e ela estava em outro lugar. Ela
perguntou se eu poderia gozar sozinha. Eu não tinha certeza sobre isso,
mas ela parecia angustiada. Lorelle ficou com os pais enquanto eu fui
ajudá-la. Quando cheguei, eu a encontrei em uma confusão emocional.
Ela teve algo terrível acontecendo com ela em Bali. Tentei confortá-la
com as Escrituras e a oração.
Ao mesmo tempo, Lorelle estava de volta à casa dos pais da garota,
recebendo dicas gentis de que desejavam que a filha tivesse um
relacionamento comigo. Isso foi obviamente bastante angustiante.
Voltei logo depois e, quando viajamos para casa, ela me contou o que
aconteceu. Eu me senti mal
com isso. Ela me disse que tinha sido difícil ouvir enquanto eu não
estava lá, e pensando em mim confortando essa outra garota. Então ela
falou com convicção: “Mas se isso a ajudou a se aproximar de Deus,
então valeu a pena”. Eu fiquei maravilhado. A maioria das mulheres que
encontrei exibia algum nível de inveja e depois falava palavras de culpa
em uma situação como essa. Quando ela agiu dessa maneira, soube
imediatamente que aquela era a garota com quem eu deveria me casar.
Ela demonstrou uma confiança tão permanente no Senhor a meu
respeito, que fiquei profundamente impressionado.
Eu disse a ela que pretendia conversar com o pai e pedir sua permissão
para dar o próximo passo em nosso relacionamento. O ministério da
morte48 que ela recebeu trouxe a sua graça muito mais abundante.
47
48
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Mencionei anteriormente que estava sob a convicção de não tocar em
Lorelle até termos desenvolvido um relacionamento espiritual. Parte da
minha base para esse raciocínio era que Lorelle estava sob a tutela de
seu pai. Como ela pertencia a ele, qualquer tentativa minha de tocá-la
de forma a desenvolver um relacionamento sem a aprovação de seu pai
teria sido um roubo.
Eu precisava da aprovação do pai dela para dar o próximo passo no
namoro antes que eu pudesse segurar a mão dela. Fico feliz por ter
seguido este conselho. O toque físico entre um casal disposto aumenta o
nível de dopamina no corpo e se sente maravilhosamente bem. Um pai
precisa saber que sua filha será cuidada antes que a ligação física e
química ocorra seriamente em um casal.
Há quem defenda a ideia de que um casal não deve tocar antes de se
casar. Cada casal deve seguir suas convicções particulares. Na minha
compreensão do Padrão Divino, o espiritual começa a se manifestar no
físico. Se um casal tem um forte senso de conforto em seu Pai celestial e
está comendo e bebendo de maneira saudável e disciplinada, então eles
têm um fundamento espiritual e não precisam adiar sinais físicos de
afeição até o casamento.
Obviamente, isso exclui a relação sexual e o toque físico, que estão na
forma de sedução das preliminares que levam às relações sexuais.
Também exclui abraços frontais completos onde a pelve está tocando a
pelve ou sendo unida nos quadris, como eles dizem. Essas ações colocam
as pessoas em posições vulneráveis e permitem que Satanás as tente.
No relacionamento matrimonial, tal abraço é bom através da liberação
de dopamina e ocitocina, mas fora do casamento esses sentimentos
podem facilmente levar à fornicação, se uma pessoa não está
fortemente conectada ao nosso Deus consolador ou ainda é nova na
compreensão da verdade.
Para manter as coisas em contexto, acima de tudo, os homens devem
ter a permissão do guardião da mulher. Agora, se uma pessoa viveu uma
vida anteriormente imoral e tem grandes fraquezas nessa área, não
tocar em nenhum nível até que o casamento seja o melhor conselho.
Mas se alguém ainda tem essa mentalidade, você deve questionar se a
pessoa encontrou conforto no Pai e no Filho. Como vivemos em um
mundo pecaminoso, e como muitas pessoas viveram vidas pecaminosas,
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se uma pessoa ainda luta com a excitação simplesmente pelo toque, seja
sábio e não toque em nada até que você tenha selado o relacionamento
no casamento. Só falo isso com permissão, mas não por mandamento.
De volta à nossa história de namoro, eu estava um pouco nervoso com
essa conversa que teria com o pai de Lorelle. Ele era um homem quieto
e gentil, e eu orei por sabedoria sobre o que dizer a ele. Eu disse a ele
que gostava muito da filha dele e que ela era um crédito para ele e sua
esposa. Eu disse a ele que, como estavam todas as coisas naquele
momento, gostaria de me casar com a filha dele com a permissão dele.
Eu prometi a ele que cuidaria melhor dela por ele. Agora olho para trás e
fico maravilhada com a graça de Deus para colocar essas palavras em
meus lábios. Enquanto escrevo, isso suscita profundas emoções de
gratidão a Deus por me dizer o que dizer e fazer.
O pai de Lorelle não disse nada pelo que pareceu uma eternidade.
Comecei a sentir um pouco de medo da resposta dele. Mas então ele
sorriu com lágrimas nos olhos, dizendo que eu certamente tinha sua
permissão e ele me desejou bem. Fiz uma aliança com ele para a
proteção e segurança de sua filha. O acordo foi entre nós. Eu sempre
pensei sobre esse acordo que fiz com ele e minha responsabilidade com
a filha dele. Decidi que, na cidade celestial, apresentarei a meu sogro a
filha dele e direi a ele que, pela graça de Deus, cumpri minha promessa
de cuidar dela.
Eu não compreendia todas as implicações desse ato na época, mas agora
percebo que é assim que a fecundidade passa de uma geração para a
seguinte; uma aliança entre pai e filho em potencial, é uma aliança para
cuidar de sua preciosa filha. Choro de alegria ao contemplar seus ecos da
aliança que Deus fez com Seu Filho para cuidar de sua filha, da igreja e
da determinação de Cristo de apresentar a filha do Pai a Ele e dizer-lhe:
“Eu cuidei de sua filha, eu. apresente-a com alegria. ”
Então, eu digo a vocês homens que procuram uma esposa: você precisa
fazer uma aliança com o pai ou o guardião de uma mulher que você
cuidará dela. Para as senhoras, digo-lhe que você deveria idealmente ter
um pai ou guardião na sua vida, alguém que sabe que a ama e se
importa com você e deseja o seu melhor. Se você não tem um pai ou
parente, seu pastor ou um ancião na igreja pode agir dessa maneira.
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Que seja feito um pacto entre pai e filho para a salvação da noiva. Isso o
abençoará muitas vezes se você fizer isso.
Outra coisa a lembrar no namoro é não passar muito tempo sozinho,
principalmente à noite. Passe algum tempo na comunidade e com outras
pessoas ou com outras pessoas ao redor. Se você ficar acordado até
tarde à noite sozinho, fica mais difícil para o lobo frontal funcionar
corretamente, e a tomada de decisões pode ser prejudicada e escolhas
erradas. Casais mais novos ficam sozinhos em um quarto conversando
até as 2 da manhã. Isso não é prudente. Bons relacionamentos não
precisam ser apressados. Você não precisa se colocar em situações
vulneráveis para crescer em sua amizade.
Nenhuma discussão sobre namoro está completa sem contar a história
da busca de Abraão por um companheiro para Isaque. Isaque não
confiou em seu próprio raciocínio e impulsos para encontrar uma
esposa. Ele confiava nos anos de experiência de seu pai para encontrar
uma esposa para ele. Um homem deve consultar seu pai e mãe sobre
uma possível esposa. Eles verão coisas que ele não pode ver. A maioria
dos jovens, em sua inexperiência, costuma ver apenas um rosto bonito e
uma forma corporal que o hipnotiza; isso certamente é verdade para
todo homem não convertido. Senhoras, quando um homem está
buscando sua mão, determine se ele ama a Cristo em primeiro lugar. Seu
pai ou responsável pode ajudá-lo nesse processo.
A união entre homem e mulher deve ser um local seguro, onde outros
possam encontrar bênçãos nesse relacionamento. Ao refletir sobre essas
coisas quando Lorelle e eu estávamos pensando em nos casar, disse a
Lorelle que deveríamos passar uma semana separados para orar e
meditar quanto à nossa disposição para dar esse passo. A união de
nossas vidas traria bênção para nosso Pai e Salvador? Abençoaria todos
aqueles ao nosso redor e elevaria o mundo?
Fomos pressionados a considerar essas questões porque Lorelle havia
recebido um pedido para começar um trabalho em Sydney, a cidade
onde seus pais moravam. Tivemos que decidir se nos casaríamos e nos
mudaríamos juntos. Eu estava estabelecido em nossa igreja local e não
tinha certeza se deveria deixar meu trabalho lá pelas almas pelas quais
estava cuidando. Então passamos algum tempo separados. Após três
dias de oração e reflexão sobre a Palavra de Deus, recebi um telefonema
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de um conhecido em Sydney que me ofereceu um emprego em uma
área para a qual eu havia sido treinado.
Soube imediatamente que essa era a mão de Deus, me dando o sinal
necessário de que eu deveria ir a Sydney. Liguei para Lorelle e disse: Vista seu melhor vestido; nós vamos sair para jantar hoje à noite. Ela
ficou muito feliz em fazer isso. Então, naquela noite, apresentei a ela
minha proposta de casamento em um convênio espiritual. Eu perguntei
a ela:
“Você está disposto a combinar seus dons e talentos com os
meus para proclamar a mensagem do terceiro anjo?”
Nosso relacionamento matrimonial seria baseado na pregação do
evangelho a outras pessoas. Tem sido a pedra angular do nosso
casamento nos últimos 26 anos. É uma união baseada no compromisso
de servir aos outros com as bênçãos e o conforto que recebemos de
nosso Pai Celestial. Ao abençoar os outros, fomos maravilhosamente
abençoados. Viajamos juntos por algumas estradas desafiadoras, mas
Lorelle tem sido meu Deus desde sempre ajudante. Meu trabalho no
evangelho é magnificado e coroado pelo testemunho de seu caráter
gentil. Como diz nos provérbios, cito a você:
Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada; seu
marido também, e ele a elogia. Provérbios 31:28
Oro para que você tenha destilado alguns princípios positivos de um
relacionamento que tem a bênção de Deus. Enfrentamos nossos
desafios como todos os casais enfrentam nesta vida, mas pela graça de
Deus fomos capazes de enfrentá-los juntos. Estou tão agradecido que
nosso Pai Celestial escolheu minha esposa para mim. Enquanto eu
saboreava minha alegria e plenitude em Cristo, Ele trouxe a mulher para
me juntar a mim em louvar nosso Pai e Seu único Filho.
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17. Princípios para um Casamento Feliz
O casamento é para toda a vida. Os compromissos que se destinam a
toda a vida não podem ser construídos com caprichos, fetiches ou
desejos de consolo recebidos fora de nosso amado Pai.
Nos capítulos anteriores, destacamos alguns princípios-chave que serão
bons para resumir neste momento:
1. Nosso Pai Celestial é nossa primeira fonte de conforto e
intimidade. Isso é disponibilizado para nós através de Seu Filho.
2. O casamento é modelado no relacionamento do Pai e do Filho,
pois fomos criados à sua imagem. O relacionamento deles opera
no domínio do amor abnegado, doador e ágape. Gênesis 1:26.
3. O casamento opera segundo o princípio da fecundidade
espiritual e também física. Buscar conforto no sexo ou procurar
tornar-se atraente para ser desejado leva a uma cultura de
egoísmo, dependência, estéril e, eventualmente, morte.
4. Toda pessoa carrega uma atmosfera ao seu redor. A atmosfera
criada no relacionamento entre marido e mulher é herdada pela
próxima geração. Uma atmosfera de egoísmo, é claro, gerará
egoísmo. Uma atmosfera de amor, graça e paz criará esses
atributos na próxima geração.
5. Como o homem caiu no pecado, não é possível que um homem
ou uma mulher sejam altruístas sem o Espírito de Cristo.
Precisamos receber o Espírito de Cristo todos os dias para
sermos amorosos, misericordiosos, graciosos e bondosos.
6. O sábado é um dia especial de descanso, no qual uma bênção
dupla do Espírito de Cristo é dada livremente a nós, a fim de ser
como Cristo. Essa bênção do sábado é amplificada no tempo das
novas luas e festas. Ao nos voltarmos para Deus nesses
momentos, reconhecendo nossa necessidade de Seu Espírito,
receberemos de acordo com nosso desejo de pedir nesses
momentos.
7. Uma aliança de casamento é feita entre o pai ou o guardião de
uma mulher com a qual ela será cuidada pelo possível marido.
8. O convênio do casamento entre homem e mulher deve ser uma
bênção um para o outro e para as pessoas ao seu redor. O
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casamento oferece uma oportunidade para que outras pessoas
participem e participem do amor, alegria e paz daquele lar.
9. Como somos feitos à imagem de Deus e de Seu Filho, a mulher
naturalmente herdará tudo o que possui através do homem.
Quando essa herança é reconhecida por marido e mulher, o
marido reconhece seu dever de cuidar de sua esposa e a esposa
assume sua posição complementar de gratidão e submissão a
seu marido, da mesma maneira que Cristo faz com seu Pai (1
Coríntios 11:3). Para saber mais sobre esse princípio, consulte o
livreto Amor original e o livro Life Matters, disponível em
fatheroflove.info
10. Quando o amor está operando no coração do marido e da
esposa, não haverá força, exigências, compulsões,
manipulações, gritos ou qualquer forma de abuso. Todas essas
são manifestações de egoísmo.
Nos últimos 25 anos, ao aconselhar casais em dificuldade conjugal, a
ênfase esmagadora de sua frustração é que a outra parte não faz a coisa
certa. Apontar as falhas do seu parceiro em tons frustrados não resolve
o problema, mas exacerba o problema.
Se existe um princípio que eu poderia compartilhar com os maridos, é
medir o poder de suas palavras:
A morte e a vida estão no poder da língua; e os que a amam
comerão do seu fruto. Provérbios 18:21
Se você vir um problema em sua esposa, leve-o ao Senhor e ore por ela
sem dizer nada. Fale palavras de encorajamento e bênção em sua vida.
Ela precisa saber que você a aprecia plenamente e cuida dela. Quanto
mais perturbada a história de uma mulher, mais ternura e paciência
precisam ser demonstradas. Isso geralmente requer o esforço de
carregar sua cruz e seguir Jesus. Isso requer abnegação e somente Jesus
pode fornecer isso a você.
Cada vez que falamos palavras duras com nossas esposas, estamos
amaldiçoando-as. A atmosfera de tensão e frustração faz com que a
esposa se sinta inútil e condenada. Isso levará a retaliação e
comportamentos autodestrutivos.
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Na geração em que fui criado, as mulheres eram tipicamente mais
focadas em uma casa arrumada do que os homens. Para as esposas que
ofereço a você, não espere que seu marido seja tão arrumado em casa
quanto você. Muitos homens não foram treinados em tarefas
domésticas. Eu certamente não estava. Demorou tempo e prática para
eu lembrar de colocar minha toalha corretamente e fazer outras coisas
no banheiro para manter as coisas ordenadas. Se você expressar
frustração e raiva ao seu marido por causa disso, está reforçando o
comportamento dele e, em resposta ao seu ressentimento, ele falhará
com você várias vezes. Mudança requer amor, paciência, crença e
bondade.
Outra coisa a considerar é proteger sua casa de influências que possam
afetar sua comunicação entre si. Música, filmes, livros e jogos que vêm
do mundo trazem consigo uma atmosfera correspondente. Se você tem
essas coisas em sua casa, isso cria uma brecha que permite que Satanás
e seus anjos confundam e irritem marido e mulher. Satanás está sempre
procurando destruir um casamento feliz porque, ao fazê-lo, traz desonra
a Deus e a Seu Filho. Qualquer filme vindo de Hollywood trará uma
influência errada para sua casa. Qualquer programa de TV que mostre
imoralidade, assassinato, violência e linguagem obscena criará uma
violação em sua casa. Essas coisas podem ser sutis em sua influência,
mas causarão muitos problemas.
Você se preocupa em ter dinheiro suficiente para viver? Lembre-se das
palavras de Cristo:
Por isso, digo-lhe: não se preocupe com a sua vida, o que
você vai comer ou o que você vai beber; nem sobre o seu
corpo, o que você vestirá. A vida não é mais que comida e o
corpo é mais que roupa? Olhe para os pássaros do ar, pois
eles não semeiam, nem colhem, nem se reúnem em celeiros;
contudo, seu Pai celestial os alimenta. Você não tem mais
valor do que eles? Qual de vocês se preocupando pode
adicionar um côvado à sua estatura? Então, por que você se
preocupa com roupas? Considere os lírios do campo, como
eles crescem: eles não trabalham nem giram; e, no entanto,
digo-vos que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu
como um deles. Agora, se Deus assim veste a grama do
campo, que hoje é, e amanhã é jogada no forno, Ele não te
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vestirá mais, ó pouco de fé? Portanto, não se preocupe,
dizendo: ‘O que devemos comer?’ Ou ‘O que devemos
beber?’ Ou ‘O que devemos vestir?’ Pois depois de todas
essas coisas os gentios procuram. Pois seu Pai celestial sabe
que você precisa de todas essas coisas. Mas busque primeiro
o reino de Deus e Sua justiça, e todas essas coisas serão
acrescentadas a você. Portanto, não se preocupe com o
amanhã, pois amanhã se preocupará com suas próprias
coisas. Suficiente para o dia é o seu próprio problema.
Mateus 6:25-34
É preciso algum esforço para não se preocupar com essas coisas. Muitas
vezes tive que me ajoelhar e orar até que o estresse que sinto realmente
diminua. Nosso Pai Celestial sempre cuidará de nós se pedirmos a Ele. Às
vezes, seremos conduzidos por caminhos difíceis por causa de nossa
cegueira pelas coisas que estamos fazendo que permitem que Satanás
nos assedie e prejudique. Se você sabe que nosso Pai é sempre
misericordioso, então sabe que o ouvido dele está sempre atento às
suas orações. Pode levar muito tempo para que as coisas mudem, mas a
fé cresce durante a espera. Um pensamento final sobre esse assunto
que você conhece bem:
Esposas, submetam-se a seus próprios maridos, como ao
Senhor. Pois o marido é cabeça da esposa, como também
Cristo é a cabeça da igreja; e Ele é o Salvador do corpo.
Portanto, assim como a igreja está sujeita a Cristo, que as
esposas sejam seus maridos em tudo. Maridos, amem suas
esposas, assim como Cristo também amou a igreja e se
entregou por ela, para que Ele possa santificá-la e purificá-la
com a lavagem da água pela palavra, para que lhe apresente
uma igreja gloriosa, sem ter mancha ou rugas ou qualquer
coisa assim, mas que ela seja santa e sem defeito. Assim, os
maridos devem amar suas próprias esposas como seus
próprios corpos; quem ama sua esposa ama a si mesmo.
Efésios 5:22-28
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18. Divórcio e Novo Casamento
As altas taxas de divórcio que ocorrem hoje em nossas sociedades são
mais uma evidência de cegueira para a glória do caráter de amor de
Deus. Nos Estados Unidos, há um divórcio a cada 36 segundos ou
876.000 divórcios por ano. No mesmo país, 42% dos primeiros
casamentos terminam em divórcio. Para aqueles que buscam pastos
mais verdes em um segundo casamento, as coisas pioram: 60% dos
segundos casamentos terminam em divórcio e 73% dos terceiros
casamentos terminam em divórcio.49 Listados abaixo estão os países
com as maiores taxas de divórcio do mundo:
1. Bielorrússia 68%
2. Federação Russa 65%
3. Suécia 64%
4. Letônia 63%
5. Ucrânia 63%
6. República Checa 61%
7. Bélgica 56%
8. Finlândia 56%
9. Lituânia 55%
10. Reino Unido 53%

11. Moldova 52%
12. Estados Unidos 49%
13. Hungria 46%
14. Canadá 45%
15. Noruega 43%
16. França 43%
17. Alemanha 41%
18. Holanda 41%
19. Suíça 40%
20. Islândia 39%50

O divórcio é traumático o suficiente para os casais, mas para os filhos
nascidos em uma família de divórcio, os efeitos são devastadores.
Discuto mais sobre o impacto nas crianças no livro Guerras da
identidade, disponível em fatheroflove.info.
Se um casamento está comprometido com o desejo de Deus de
frutificar, a ideia do divórcio garante uma ruptura na próxima geração,
especialmente se o divórcio acontecer enquanto os filhos ainda estão
em casa. Sabendo disso, um casal buscará sinceramente o Senhor para
evitar o divórcio.
A Bíblia fala sobre esse assunto. É interessante comparar as palavras de
Moisés e as de Cristo.

49
50

www.mckinleyirvin.com/family-law-blog/2012/october/32-shocking-divorce-statistics/
http://divorce.com/worldwide-divorce-statistics/
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Quando um homem toma uma esposa e casa com ela,
acontece que ela não encontra favor aos olhos dele, porque
ele encontrou alguma impureza nela, e ele lhe escreve um
certificado de divórcio, coloca-o na mão e a manda embora.
a casa dele. Deuteronômio 24:1
As palavras de Moisés parecem muito duras até que Cristo interprete
para nós o significado delas:
Disseram-lhe: “Por que então Moisés ordenou que se desse
um certificado de divórcio e a deixasse de lado?” Ele lhes
disse: “Moisés, por causa da dureza de seus corações,
permitiu que você se divorciasse de suas esposas, mas desde
o início não era assim”. Mateus 19:7-8
Jesus revela que o divórcio é para aqueles cujos corações estão
endurecidos. Moisés não escreveu essa lei como um princípio de vida;
ele escreveu sob inspiração de Deus para refletir a dureza do coração
dos homens. A Lei de Moisés contém muitos mandamentos que, como
um espelho, refletem a dureza do coração dos homens, porque a Lei é
um espelho para mostrar ao homem sua pecaminosidade. Aqui está
outro exemplo da dureza dos homens:
Se um homem encontra uma jovem virgem, que não está
noiva, e ele a agarra e se deita com ela, e elas são
descobertas, então o homem que deita com ela dará ao pai da
jovem cinquenta siclos de prata , e ela será sua esposa,
porque ele a humilhou; ele não poderá se divorciar dela
todos os seus dias. Deuteronômio 22:28-29
Isso foi escrito por causa da dureza do coração dos homens, mas desde o
início não era assim. Uma mulher deveria se casar com um homem que a
estuprou? Isso seria impensadamente cruel e duro para a mulher. Esse
comando no espelho fala aos homens na linguagem dos homens para
fazer com que seus pensamentos pecaminosos abundem (Romanos
5:20). Também diz aos homens: Se você estuprar uma mulher, terá que
se tornar responsável por ela. Ele atua como um impedimento para os
homens, mas também reflete a dureza do pensamento dos homens e da
comunidade de que, através da força sexual, ele pode obter posse da
mulher. Não havia segurança social ou bem-estar do Estado naqueles
dias; portanto, quando uma mulher era explorada sexualmente, nenhum
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outro homem a queria. Quem cuidaria dela? Para um homem estuprar
uma mulher sabendo todas essas coisas, e descartando egoisticamente
essas advertências, revela a dureza de seu coração. Não é uma
mentalidade de fecundidade, mas de morte. A atmosfera de um lar nesse
relacionamento só leva à morte e à tristeza das crianças nascidas lá.
A Bíblia é clara sobre o que Deus pensa do divórcio:
“Porque o SENHOR Deus de Israel diz que odeia o divórcio,
pois cobre a roupa de alguém com violência”, diz o
SENHOR dos Exércitos. Portanto, preste atenção ao seu
espírito, para que você não trai com traição. Malaquias 2:16
Essas são palavras fortes e por boas razões. O divórcio não é um
princípio de fecundidade, mas de tristeza, estéril, doença e morte.
Quando um homem ou uma mulher escolhe se divorciar, é porque eles
não têm mais o Espírito de Jesus governando em seus corações. Quando
Jesus governa no coração de uma pessoa, eles não buscam o divórcio.
Isso não impede o divórcio, é claro, porque é preciso que as duas
pessoas no relacionamento decidam acolher Jesus para liderar suas
vidas. Se alguém se recusar a honrar o casamento e quiser sair, mais
frequentemente a parte restante fica desamparada para impedi-lo.
O divórcio é o resultado natural de homens e mulheres que buscam seu
conforto primário em outro ser humano. Quando uma mulher se sente
desvalorizada e indesejada, é tentada a procurar a atenção de outros
homens que lhe dirão o que ela quer ouvir. Os homens vão seduzi-la
com presentes e dizer-lhe que ela é linda porque eles estão buscando
conforto através do sexo. O verdadeiro conforto só vem de Deus através
dos canais que Ele estabeleceu. Não há consolo verdadeiro em
fornicação e adultério. Como mencionamos no último capítulo:
Mas busque primeiro o reino de Deus e Sua justiça, e todas
essas coisas serão acrescentadas a você. Mateus 6:33
O que uma mulher deve fazer em uma situação em que seu marido está
se tornando violento? Primeiro, ela precisa orar por sabedoria em
relação ao seu próprio comportamento. As mulheres podem ser
violentas com a língua. Quando uma mulher grita com o marido de uma
maneira exigente e controladora, ela semeia as sementes da violência.
Se ela menospreza o marido e zomba dele em público, semeia as
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sementes da violência. A maneira mais rápida de uma mulher provocar
violência é abusar verbal e emocionalmente do marido. Os homens
odeiam ser desrespeitados.
Um homem que não teve uma boa infância ou veio de uma casa
divorciada provavelmente encontrará esse desrespeito extremamente
difícil de lidar. A triste realidade é que, se sua mãe foi verbalmente
abusiva com seu pai, ele será subconscientemente atraído por mulheres
verbalmente abusivas. Se, como mulher, você está apegando-se a Cristo
e procurando não desonrar seu marido e está sendo submisso em
espírito como Cristo seria, e ele ainda bate em você, você precisa recuar.
Em nenhuma circunstância há desculpa para bater em uma mulher. É
uma violação do voto de casamento que você fez para amar e cuidar de
sua esposa. Uma mulher que é atingida pelo marido, ou mesmo quando
o marido é atingido pela esposa, deve, e repito, procurar um local de
refúgio para enviar uma mensagem de que esse comportamento
abusivo não pode continuar. Se um cônjuge tolera esse comportamento,
ele permite que o outro continue seu abuso. A atmosfera em uma casa
onde o cônjuge bate no parceiro é completamente tóxico para os filhos
e obviamente tóxico para o parceiro que sofre.
Se, por exemplo, um homem mostra pouco ou nenhum remorso por
bater em sua esposa e tenta culpá-la pela situação, quando ela é cristã e
gentil em suas palavras, deve procurar refúgio. Esta é uma situação
extremamente difícil. Os anciãos e líderes da comunidade precisam
ajudar aqui. Embora signifique um conflito potencial com outros
homens, deve ser abordado.
Uma mulher deve se separar fisicamente por um período de tempo de
um marido que se torna violento. Às vezes parece impossível, mas
quando há uma comunidade de apoio, ela deve procurar esses recursos
para preservar o casamento a longo prazo. Permanecer em um
relacionamento abusivo destrói lentamente a vida espiritual de uma
mulher. O estresse, o medo e a agressão física desgastam a alma e, com
uma conexão enfraquecida com nosso Pai Celestial, a capacidade de
recuperar se torna impossível. Não espere para ser atingido pela
segunda vez. Ore ao nosso Pai para ajudá-lo a encontrar abrigo, para que
possa reagrupar seus pensamentos.
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Atualmente, existem 137 mulheres todos os dias que são mortas por
seus parceiros ou ex-parceiros em violência doméstica.51 Essa estatística
é horrível além da descrição.
Quanto sofrimento isso libera para o mundo? Quanta agonia isso causa
ao nosso Salvador? Nos EUA, três mulheres por dia são mortas por
parceiros íntimos.52 Na África, esse número chega a 50 mulheres por dia.
O mesmo número ocorre na Ásia. Na França, é uma mulher a cada três
dias.53 Na Austrália, é uma ou duas mulheres por semana.54 Esses
números são evidências de um mundo prestes a se autodestruir. Nossa
sociedade não pode continuar sustentando essas estatísticas.
É por esses motivos, senhoras, que se você se importa com seu marido,
precisa procurar refúgio. Se não o fizer, você pode muito bem ficar sob
exaustão nervosa e isso pode provar sua destruição. A raiva que leva um
homem a bater em uma mulher é puramente satânica.
A violência contra outra alma é evidência do sentimento de inutilidade
do autor. Aqueles de nós nos lares cristãos abençoados precisam orar
pelo mundo e por Cristo que sofre esses horríveis eventos todos os dias.
O mundo precisa de uma revelação do verdadeiro caráter de Deus.
Convido você a ler o livro Agape, disponível em fatheroflove.info, para
explorar as evidências bíblicas mais profundas de um Deus
verdadeiramente misericordioso.
Que tal um relacionamento que não é tão violento, mas no qual não há
alegria? Jesus apresenta este conselho:
Além disso, foi dito: ‘Quem se divorcia de sua esposa,
deixe-lhe dar um certificado de divórcio’. Mas digo-lhe que
quem se divorcia de sua esposa por qualquer motivo, exceto
a imoralidade sexual, faz com que ela cometa adultério; e
quem se casa com uma mulher divorciada comete adultério.
Mateus 5:31-32
51

https://www.nbcnews.com/news/us-news/domestic-violence-nearly-three-u-s-womenkilled-every-day-n745166
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https://www.thelocal.fr/20171124/hundreds-of-thousands-of-french-women-sufferdomestic-violence-every-year
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https://womensagenda.com.au/latest/two-women-are-now-killed-by-domestic-violenceevery-week-the-time-for-discussion-is-over-it-s-time-to-act/
54
https://womensagenda.com.au/latest/two-women-are-now-killed-by-domestic-violenceevery-week-the-time-for-discussion-is-over-it-s-time-to-act/
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Jesus nos diz que a única razão pela qual um homem pode considerar se
divorciar de sua esposa é porque ela comete adultério. A maioria das
mulheres amadas e apreciadas por seus maridos dificilmente cometerá
adultério, mas é sempre possível.
O símbolo do adultério é usado para descrever a maneira como o povo
de Deus age em relação a Ele quando adora outros deuses. Cristo é o
marido espiritual de todos aqueles que fazem parte da igreja:
Maridos, amem suas esposas, assim como Cristo também
amou a igreja e se entregou por ela ... Efésios 5:25
Este é um grande mistério, mas falo sobre Cristo e a igreja.
Efésios 5:32
Quando Israel se voltou para outros deuses, seu verdadeiro marido a
apelou:
“Certamente, como uma esposa traiçoeira se afasta do
marido, você também traiu comigo, ó casa de Israel”, diz o
SENHOR. Jeremias 3:20
Você é uma esposa adúltera, que aceita estranhos em vez do
marido. Ezequiel 16:32
Deus adverte Israel na linguagem que eles entendem, que sofrerão por
deixá-lo. No entanto, depois de tudo isso, Deus não os desiste. Ouça
como Deus fala com sua esposa rebelde - a Igreja:
“Você pagou por sua lascívia e suas abominações”, diz o
Senhor. Pois assim diz o Senhor DEUS: “Tratarei de você
como você fez, que desprezou o juramento quebrando a
aliança. No entanto, lembrarei da minha aliança com
você nos dias de sua juventude, e estabelecerei uma
aliança eterna com você. Então você se lembrará dos seus
caminhos e ficará envergonhado quando receber suas irmãs
mais velhas e mais novas; porque eu os darei por filhas, mas
não por causa do meu pacto contigo. E estabelecerei
minha aliança com você. Então sabereis que eu sou o
SENHOR, para que se lembre e se envergonhe, e
nunca mais abra a boca por causa da sua vergonha,
quando eu lhe proporcionar uma expiação por tudo o
que você fez ”, diz o Senhor DEUS. Ezequiel 16:58-63
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É assim que Deus trata aqueles que cometem adultério espiritual contra
ele. Vemos também a mulher apanhada em adultério no tempo de
Cristo. Jesus não a condenou por seu pecado. Ele a perdoou livremente
como pôde, como quem a criou e a criou.
Quando Jesus se levantou e não viu ninguém além da
mulher, disse-lhe: “Mulher, onde estão seus acusadores?
Ninguém te condenou?” Ela disse: “Ninguém, Senhor”. E
Jesus disse-lhe: “Nem eu também te condeno; vai e não
peques mais.” João 8:10-11
Se seu marido ou esposa estiver vendo outro indivíduo, você deve
condená-lo? Jesus não condenou a mulher quando ela caiu em adultério.
Nosso Pai nunca condena as pessoas a qualquer momento. Mas aqueles
que pecam condenarão a si mesmos e aos outros:
Pois o Pai não julga ninguém, mas cometeu todo o
julgamento ao Filho. João 5:22
Pois Deus não enviou Seu Filho ao mundo para condenar o
mundo, mas para que o mundo através dele fosse salvo.
Quem crê nele não é condenado; mas quem não crê já está
condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de
Deus. João 3:17-18
Quando seu parceiro está vendo alguém quando você fez o possível para
ser fiel, isso causa uma dor tremenda. Essa dor pode causar raiva e
amargura. A expressão de amargura não ajuda a trazer reconciliação,
mas apenas intensifica a dor. Nosso Pai Celestial está alcançando
aqueles de nós que atravessam este vale escuro e triste. Ele quer ser seu
conforto e seu apoio. Sem receber Seu conforto através de Cristo, é
impossível que a cura ocorra no relacionamento. Nestes momentos,
considere estes versículos:
Vinde a Mim, todos vocês que trabalham e estão pesados, e
eu te darei descanso. Mateus 11:28
Lançando todo o seu cuidado sobre Ele, pois Ele se importa
com você. 1 Pedro 5:7
Invoque-Me no dia da angústia; Eu te livrarei, e você Me
glorificará. Salmos 50:15
122

Somente através da graça do Espírito Santo uma pessoa pode passar por
uma provação como essa. É importante lembrar que você é precioso
para nosso Pai e nosso Salvador. Eles sofrem com você quando você
sofre. Quando você derrama lágrimas, eles choram com você. Isso faz
com que eles sofram ao vê-lo com dor.
Se você fez do nosso amado Pai a fonte de seu conforto, então é mais
difícil para outras pessoas fazer você se sentir inútil. Se você encontrou
seu conforto e valor em seu parceiro, ficará completamente abalado.
Jesus sabe como é ser rejeitado. Ele sabe como é ser cuspido. Ele é bem
qualificado para confortar aqueles que se sentem sobrecarregados. Se
você deixar que a rejeição do seu parceiro o oprima, você se tornará
uma pessoa diferente, uma pessoa pior.
A maioria das pessoas tenta se endurecer para parar a dor. Mas se você
endurecer seu coração, perderá a coisa mais preciosa que você tem: um
coração terno. Não deixe seu coração endurecer por Satanás; que seja
entregue ao Consolador, ao Senhor Jesus, que pode enchê-lo com força,
conforto e bênçãos duradouros.
E se seu marido estiver assistindo pornô? As chances de isso acontecer
em nossa sociedade tecnológica são muito altas se houver problemas no
relacionamento. Um homem que assiste pornô mostra sinais claros de
que seu Pai celestial não é seu primeiro conforto. Ele está em uma
condição espiritual enfraquecida. Satanás o está dominando de
tentações. Gritar com ele e dizer que é mau aumentará sua culpa se ele
tiver alguma consciência. Não fale com seu marido com raiva no
coração. Lembre-se de que os homens não pensam como mulheres. O
apego emocional deles é diferente. É um apetite e um desejo de
conforto através do sexo na mente. Se você demonstrar raiva dele, na
maioria dos casos, ele o aprofundará.
Peça ao seu marido que pergunte se essa é a vontade de Deus. Mesmo
que a pergunta pareça tola, o processo de apelação deve ser adotado.
Pergunte a ele com espírito gentil se ele está em paz com isso. Seja
como Jesus para ele o máximo que puder e leve a cruz através da
oração.
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Jesus nos diz que olhar uma mulher para cobiçá-la está cometendo
adultério. Assistir pornô é uma violação do voto do casamento; está
quebrando os dez mandamentos.
No início dos anos 2000, quando a Internet estava começando a se
estabelecer, eu procurava instalar um filtro no meu computador para
evitar imagens imorais. Eu estava testando o filtro no meu navegador e
algumas imagens apareceram. A curiosidade tomou conta
imediatamente e comecei a olhar algumas das fotos. Após um curto
período de tempo, senti uma grande guerra em minha mente e meus
nervos pareciam estar pegando fogo. O Espírito de Deus estava
implorando comigo para não seguir este caminho para o inferno. A
guerra foi grande no meu coração e mente. Eu sabia que isso era
ofensivo para meu Pai Celestial e feriu meu Salvador. Nos primeiros 5
minutos, Satanás forneceu a desculpa de que estava tudo bem, porque
eu estava apenas testando meu filtro. Quando chegou a 15 minutos, eu
não podia mais usar essa desculpa. Quando cheguei a meia hora, não
pude continuar; o conflito era grande demais e agradeci ao Senhor por
me salvar desse caminho destrutivo.
Porque a carne deseja o Espírito, e o Espírito contra a carne;
e estes são contrários um ao outro, para que você não faça as
coisas que deseja. Mas se você é guiado pelo Espírito, não
está sob a lei. Gálatas 5:17-18
Após esse breve encontro, não ousei assistir a nada disso. Orei a Deus
pela graça de deixar essas coisas para trás, e Ele me ajudou
maravilhosamente. Jesus é meu Consolador e isso tira o apetite por
pornografia. Como indiquei anteriormente, esta é uma guerra constante
que exige que um homem se submeta a Deus todos os dias e peça que a
graça do Espírito seja fortalecida no homem interior. A maravilhosa
verdade das Escrituras é que o Espírito de Cristo pode habitar em você:
Para eles, Deus quis tornar conhecidas quais são as riquezas
da glória deste mistério entre os gentios: que é Cristo em
você, a esperança da glória. Colossenses 1:27
Através do Espírito, temos a mente de Cristo:
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Pois “quem conheceu a mente do Senhor para que ele possa
instruí-lo?” Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios
2:16
A mente de Cristo não deseja mulheres, nem deseja assistir pornografia
ou ver imagens de mulheres nuas ou com pouca roupa. Essa mente pode
habitar em nós como homens. Nós apenas precisamos pedir Seu Espírito
e crer que nós o receberemos. Ore sem cessar, a Bíblia diz. Se você se
sentir sobrecarregado, examine sua dieta, sua música e o que você
assiste. É impossível parar essas imagens se você continuar assistindo e
ouvindo coisas que permitem que esses demônios o tentem a perversão
e imoralidade sexual.
Para cada vídeo pornô que um homem assiste, ele deve prestar contas
disso no dia do julgamento. Não que Deus faça a condenação; mas
quando vemos o amor altruísta de Deus e Cristo manifestado, e depois o
comparamos com nossos maus desejos egoístas internos, então as
imagens que foram observadas ou os atos sexuais imorais envolvidos,
ficam pendurados no pescoço como um moinho pedra para esmagar a
vida. Fuja para Cristo e aceite Seu perdão agora, para que você escape
da sua própria condenação. Pois Jesus nos diz claramente:
Pois com que julgamento você julga, você será julgado; e
com a medida que você usar, ela será medida de volta para
você. Mateus 7:2
Todos os que se contaminarem com a carne dos outros perceberão no
final que violaram preciosos filhos e filhas do Pai, que também são seus
irmãos e irmãs espirituais. Se alguém não acredita em um Deus
misericordioso que agora perdoará, então não haverá esperança no
final. A autocondenação será esmagadora.
Quem então é livre para se casar novamente? Esta é a pergunta ardente
em muitas mentes. E se seu marido ou esposa estiver com outra pessoa?
Muitas pessoas que sabem o que a Bíblia diz secretamente esperam que
seu parceiro foge com outra pessoa para que possam ter liberdade para
se casar com outra pessoa. Isso não é amor ágape; isso é egoísmo.
Alguns até manipulam seus parceiros e, sutilmente, dificultam sua vida,
de modo que vão para outra pessoa. O manipulador é visto como livre
para se casar novamente, pois eles não fugiram. Aparentemente, eles
eram fiéis aos olhos daqueles que observavam.
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Se seu parceiro o deixar por outra pessoa, espere no Senhor. Esgote
todos os caminhos possíveis para que eles percebam seu erro. Aqueles
que procuram imediatamente outro parceiro após a saída do cônjuge
não agem de acordo com o Espírito de Cristo. Se você busca conforto em
Cristo, não precisa estar nos braços ou no peito de outro.
Se o seu parceiro se divorcia de você e se casa com outro, continue
aguardando um pouco. Um coração que está machucado por tal rejeição
não está pronto para se casar novamente. Esse coração precisa do terno
amor curador de Cristo para poder estar pronto para o casamento
novamente. Lembramos que aqueles que escolhem se casar novamente
têm um risco significativamente maior de o segundo casamento falhar.
Uma pessoa precisa de alguns anos para processar um evento como
esse. Faça de Cristo seu conforto e seu curador, em vez de outro homem
ou mulher.
Nessas circunstâncias, é melhor ser paciente e constante em oração. Se
seu cônjuge perceber o erro do caminho, você poderá restaurá-lo. Nosso
Salvador fez isso pela igreja. Ele esperou enquanto Sua igreja costuma
agir como uma prostituta. Se você tropeçou e caiu nos braços de outra
pessoa, mas não se divorciou do seu primeiro marido ou esposa e
reconhece o seu erro e o confessa, pode recuperar o seu casamento,
especialmente se houver crianças envolvidas.
Muitos imaginam que quando uma pessoa voluntariamente comete
adultério, esse é o fim para ela. Mas até que seu parceiro, originalmente
fiel, se divorcie e se case novamente, há uma oportunidade de
reconciliação e cura. A chave aqui é não ter pressa em iniciar um novo
relacionamento.
Se um homem ou mulher comete adultério e se divorcia do primeiro
cônjuge, eles não têm motivos para casar novamente com outra pessoa.
Se o cônjuge original os perdoou, eles podem retornar. Mas se a parte
fiel se casa com outra pessoa, a parte ofensiva permanece solteira no
conforto de Cristo.
É claro que a maioria das pessoas não segue esse conselho. Mas se
seguíssemos fielmente esse conselho, a pessoa que não ofenderia teria
que perceber que, se se casasse novamente, está consignando seu exparceiro a uma vida de solteiro.
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Como a Bíblia diz, Deus odeia o divórcio. Quem quer fazer as coisas que
Deus odeia? Por que ele odeia isso? É porque isso vai contra o melhor
que Ele deseja para a Sua criação. O afastamento de Seu conselho causa
miséria e sofrimento incalculáveis. Não endureça seus corações ao
escrever atestados de divórcio. Esta não é a maneira cristã de fazer as
coisas.
Se você passou por um divórcio antes de ser cristão, nosso Pai não o
condena. Você não pecou à luz da verdade da Bíblia. Isso não significa
que não haverá sofrimento; um lar confrontado com o divórcio é muito
instável e cheio de incerteza por causa dos contínuos desafios
relacionais que ocorrem.
Existem muitas perguntas mais específicas que ocorrem sobre esse
assunto. Tentei traçar algumas diretrizes básicas e oro para que o Deus
de todo conforto lhe dê sabedoria ao refletir sobre essas coisas.
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19. Pai Solteiro ou Sozinho
Quando questionado sobre o assunto do divórcio, Jesus fez uma
declaração interessante:
“E eu digo a você que quem se divorcia da esposa, exceto a
imoralidade sexual, e se casa com outra, comete adultério; e
quem se casa com quem é divorciado comete adultério. ”
Seus discípulos disseram-lhe: “Se esse for o caso do homem
com sua esposa, é melhor não se casar”. Mas ele lhes disse:
“Todos não podem aceitar essa palavra, mas apenas aqueles
a quem ela foi dada: pois há eunucos que nasceram assim
do ventre de sua mãe, e há eunucos que foram feitos
eunucos por homens, e há eunucos que se tornaram
eunucos por causa do reino dos céus. Quem é capaz de
aceitá-lo, aceite-o. Mateus 19:9-12
Ao comentar esta passagem, John Wesley escreveu:
Há eunucos que se tornaram eunucos por causa do reino dos
céus - Feliz eles! que se abstiveram do casamento (embora
sem condená-lo ou menosprezá-lo) para que pudessem
caminhar mais de perto com Deus! Aquele que é capaz de
recebê-lo, deve recebê-lo - Este mandamento gracioso (para
tal é inquestionavelmente, pois dizer que um homem assim
pode viver solteiro, não está dizendo nada. Quem duvidou
disso?) Não foi projetado para todos os homens : mas apenas
para aqueles poucos que podem recebê-lo. Ó, que estes
recebam com alegria!
Vemos que o próprio Jesus era exatamente isso. Ele viveu uma vida
única que poderia dedicar-se a servir completamente os outros. Nosso
Salvador não deixou esse exemplo colocar nada de negativo na
instituição do casamento, pois Seu primeiro milagre foi realizado em um
casamento.
O relacionamento que Jesus sustentou com o Pai revelou a plenitude de
conforto que Ele recebeu de Seu Pai. Ao mesmo tempo, ele falou sobre
estar sozinho:
De fato, está chegando a hora, sim, agora chegou, em que
você será espalhado, cada um por sua conta, e Me deixará
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em paz. E, no entanto, não estou sozinho, porque o Pai está
comigo. João 16:32
Jesus podia suportar ser rejeitado pelos outros porque Sua confiança
estava no amor de Seu Pai. O apóstolo Paulo, que também pregou o
evangelho como homem solteiro,55 disse o seguinte:
Pois eu queria que todos os homens fossem como eu. Mas
cada um tem seu próprio presente de Deus, um dessa
maneira e outro dessa. 1 Coríntios 7:7
Vemos que os dois maiores pregadores do evangelho, Cristo e Paulo,
eram homens solteiros. Que serviço maravilhoso para a humanidade foi
dado por eles. Singularidade é um chamado especial de Deus para o
serviço da humanidade. No entanto, esse dom é baseado em uma
simples fé amorosa no Pai e confiante em Seu conforto. Não é concedido
magicamente, mas uma pessoa responde à bela verdade de nosso Pai
celestial e serve a Deus e ao homem na posição de solteiro.
Hoje existem muitos que estão vivendo vidas solteiras. Muitos sofrem de
solidão e falta de intimidade. Parte da razão disso é que nossa sociedade
no Ocidente se tornou muito mais isolada no sentido comunitário. A
internet está fazendo com que mais pessoas se comuniquem
digitalmente do que em grupos. Através da tecnologia, mais e mais
pessoas são capazes de fazer as coisas sozinhas, sem a ajuda de outras
pessoas. Outros passaram por uma terrível experiência matrimonial e
têm medo de estar em outro relacionamento, mas ainda desejam
companheirismo com os outros.
De acordo com relatórios recentes, a singularidade está em ascensão.56
Em 2017, 42% dos americanos viviam sem cônjuge ou companheiro, e
isso era superior a 39% uma década antes. As famílias monoparentais
representam cerca de 8% da população. Esses números são maiores em
países como Austrália, Canadá, EUA e México; nesses países, o número é
de cerca de 10%. Os números são cerca da metade disso em lugares
como Suíça, Alemanha e Bulgária, cerca de 5%.
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Muitos acreditam que Paulo deve ter sido casado para ser membro do Sinédrio ou da
liderança judaica. Sua conversão ao cristianismo pode ter levado à sua singularidade ao se
divorciar de sua esposa, mas isso não está provado com certeza.
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https://edition.cnn.com/2018/01/05/health/single-people-partner/index.html
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Pessoas solteiras costumam sentir um estigma ou vergonha por estarem
sozinhas. Muitas vezes carrega a sensação de que você falhou na vida de
alguma forma. Muitas mulheres que terminam com seus parceiros
acham difícil ter uma renda estável enquanto criam seus filhos. Muitos
são forçados ao bem-estar como resultado.
Na noite do censo em 2016, havia cerca de 959.000 famílias
monoparentais na Austrália, 82% das quais eram mães
solteiras. A maioria dos pais solteiros com filhos menores de
quatro anos não tem trabalho remunerado. Em vez disso, têm
três vezes mais chances de viver abaixo da linha da pobreza.
Sua renda mediana de US $ 974 por semana é cerca da
metade da de todas as famílias. No geral, cerca de um terço
dos pais solteiros e de seus filhos vive na pobreza, de acordo
com o Conselho Australiano de Serviço Social.57
Embora a simplicidade seja apresentada como positiva nas Escrituras, as
sociedades nas quais a maioria de nós vive tornam muito difícil viver
uma única vida. As pressões econômicas das democracias ocidentais
significam que morar sozinho geralmente envolve dificuldades
financeiras. Isso pode levar à depressão e inutilidade.
Muitas mães solteiras nessas situações podem ficar desesperadas para
encontrar um parceiro para sobreviver. Esse nível de desespero ou
depressão de suas circunstâncias pode criar o efeito involuntário de um
tipo de hanseníase relacional dentro de uma comunidade. A igreja é
chamada a visitar os órfãos e as viúvas ou os solteiros (Tiago 1:27), mas
muitos casais estão um pouco nervosos em trazer uma única pessoa
para sua família ou permitir que eles fiquem em casa porque suas
necessidades podem ser negativas. afetar o relacionamento do casal.
Para aqueles que estão lutando em seu casamento, o medo de trazer
uma pessoa vulnerável ou potencialmente desesperada para sua casa
cria barreiras para ajudar essas pessoas. As pessoas solteiras costumam
se sentir excluídas nos ambientes da igreja, além de sentirem vergonha
por serem solteiras quando estão além dos vinte ou trinta anos.
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www.theguardian.com/australia-news/2019/apr/19/its-soul-destroying-the-stress-andstigma-of-being-a-single-parent-on-welfare
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As comunidades da igreja têm responsabilidade com os solteiros entre
elas. Há uma necessidade maior de abrir seus lares para convidá-los à
comunhão. Também é necessário que as mães recebam verdadeira
liderança espiritual masculina e bênção para seus filhos. Jesus fornece o
melhor exemplo disso:
Então eles lhe trouxeram filhinhos, para que Ele os tocasse;
mas os discípulos repreenderam aqueles que os trouxeram.
Mas quando Jesus viu isso, ficou muito desgostoso e disselhes: “Deixe as criancinhas virem a mim e não as proíbam;
pois assim é o reino de Deus. Certamente, digo-lhe, quem
não receber o reino de Deus como uma criança pequena não
entrará nele. ” E ele os pegou nos braços, impôs as mãos
sobre eles e os abençoou. Marcos 10:13-16
O melhor conforto que uma criança pode receber é ser abençoado por
Jesus. As mães podem trazer esse conforto aos filhos em suas orações e
em falar do amor de Deus e de Seu Filho. Eles também podem abençoálos ao ensinar-lhes o evangelho. Mas isso não é suficiente para uma
criança. Eles precisam que a bênção de Jesus seja magnificada a eles
através do trabalho de pastores e anciãos.
A história acima de Jesus tem sido uma pedra angular do meu
ministério. Nosso Pai celestial fala através de Seus profetas, de Seu amor
e preocupação pelos órfãos e pelas viúvas.
Pai dos órfãos, defensor das viúvas, é Deus em Sua santa
habitação. Salmos 68:5
O SENHOR zela pelos estrangeiros; Ele alivia os órfãos e a
viúva; Mas o caminho dos ímpios Ele vira de cabeça para
baixo. Salmo 146:9
Aprenda a fazer o bem; Busque justiça, repreenda o
opressor; Defenda os órfãos, implore pela viúva. Isaías 1:17
O primeiro conforto que uma pessoa precisa acima de tudo é saber que
é um filho de Deus que é amado por seu Pai celestial. Uma coisa é ler
isso, mas outra é falar com você e ser abençoado com as palavras de
nosso Pai Celestial através de um canal humano.
É para esse fim que escrevi livros como Guerras de Identidade, Assuntos
da Vida, Amor Original e Padrão de Vida Divino. É por esse motivo que
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procuramos nos reunir durante os dias de sábado, lua nova e festas, nos
quais o Espírito de nosso Pai flui em abundância para chamar as pessoas
a seguirem a receber uma bênção, uma bênção como Jesus deu para as
crianças que foram trazidos a ele.
Para que solteiros ou pais solteiros se sintam consolados e abençoados,
deve haver na comunidade uma estrutura para abençoá-los. Não é
simplesmente que os casais devem incluir solteiros em suas vidas.
Deve haver uma abundância de bênçãos dentro de uma família para
que os solteiros participem dessa bênção, assim descansando e sendo
confortados.
Para isso, é necessário reconstruir uma sociedade que foi dizimada por
décadas de agressão à unidade familiar. No ano de 2008, eu estava
conversando com alguns amigos sobre minha visão para esse processo
de reconstrução. Falei do desejo de construir uma comunidade em que
maridos e esposas entrem em uma harmonia de relacionamento que
traga grandes bênçãos ao lar. A partir dessa bênção, os órfãos e as
viúvas ou solteiros podem vir a habitar e encontrar conforto.
Todo esse sistema comunitário é construído sobre a seguinte passagem
das Escrituras dada a Abraão:
Ora, o SENHOR dissera a Abrão: “Sai da tua terra, da tua
família e da casa de teu pai, para uma terra que eu te
mostrarei. Eu farei de você uma grande nação; Eu te
abençoarei e tornarei grande o seu nome; e você será uma
bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei
aquele que te amaldiçoar; e em você todas as famílias da
terra serão abençoadas. ” Gênesis 12:1-3
A casa de Abraão era grande. Ele tinha muitos servos em sua família. Sua
casa era um lugar abençoado onde outros podiam encontrar conforto e
comunidade. Para entrar neste sistema, Abraão teve que deixar o
sistema da Babilônia para trás. Ele teve que entrar em um país diferente
para estabelecer esse sistema.
Hoje somos chamados a fazer isso também. Devemos deixar o sistema
da Babilônia na maneira como os relacionamentos são conduzidos e
entrar no canal de bênção e conforto que nosso Pai projetou para nós.
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Eu expus uma parte central da minha visão para isso no livro Life
Matters, disponível em fatheroflove.info.
Nestes últimos dias, o Senhor está enviando uma mensagem de
restauração que transformará o coração dos filhos para os pais, e o
coração dos pais para os filhos (Malaquias 4:4-6). O efeito deste trabalho
será o seguinte:
Os pobres e necessitados buscam água, mas não há, suas
línguas falham em sede. Eu, o SENHOR, os ouvirei; Eu, o
Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios em alturas
desoladas e fontes no meio dos vales; Farei do deserto um
reservatório de água, e a terra seca brotará de água. Plantarei
no deserto o cedro e a acácia, a murta e a oliveira; Porei no
deserto o cipreste, o pinheiro e a árvore das caixas, para que
vejam e saibam, e considerem e entendam juntos, que a mão
do Senhor fez isso, e o Santo de Israel a criou. Isaías 41:17-20
Esse sistema de bênçãos está ancorado nos sábados. É através dos
sábados que o Consolador, o Espírito de Jesus vem até nós e cura nossa
solidão, tristeza e depressão. Deve ser manifestado através das famílias,
pois, como lemos acima, “todas as famílias da terra” devem ser
abençoadas na bênção de Abraão.
Além disso, as qualificações de liderança na igreja de Deus dependem da
capacidade do homem de amar e cuidar de sua esposa e filhos.
Portanto, um ancião deve ser um homem cuja vida está
acima da reprovação. Ele deve ser fiel à sua esposa. Ele
deve exercer autocontrole, viver com sabedoria e ter uma
boa reputação. Ele deve gostar de receber convidados em
sua casa e deve poder ensinar. Ele não deve beber muito
ou ser violento. Ele deve ser gentil, não briguento e não
amar dinheiro. Ele deve administrar bem sua própria família,
tendo filhos que o respeitam e lhe obedecem. Pois se um
homem não pode administrar sua própria casa, como ele
pode cuidar da igreja de Deus? 1 Timóteo 3:2-5 (NLT)
Se você olhar atentamente para esse versículo, verá que o cuidado da
igreja é edificado sobre um homem que é fiel a sua esposa e se importa
com amor por ela e seus filhos. Nesta casa, os convidados podem entrar
e pode haver uma igreja formada em torno dessa família. São as famílias
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amorosas que formam as águas termais de uma comunidade da igreja.
Não é um diploma de uma instituição que faz de um pastor; um pastor é
aquele que ama o Pai e Seu Filho através de seu estudo minucioso da
Palavra de Deus e da bênção que existe em seu lar, outros podem vir e
encontrar sombra do calor do mundo.
Por isso falo com maridos e esposas. Seu amor um pelo outro não deve
ser simplesmente desfrutado por você e seus filhos. A força desse amor
deve ser compartilhada com os órfãos e sem família. Vamos procurar
convidar as almas solitárias para o nosso lar para comunhão conosco.
Essa responsabilidade não pode recair sobre uma ou duas famílias.
Para os solteiros, eu diria: Em primeiro lugar, nosso Pai Celestial ama
muito você. Ele pensa continuamente em você e deseja confortá-lo. Se
você está cheio de alegria que flui de Deus através de Cristo, então você
pode ser uma bênção. Se você é alegre, gentil e amoroso, é muito mais
provável que encontre uma alma gêmea. Deixe a atmosfera ao seu redor
ser de alegria, gratidão e zelo, temperada com autocontrole e
humildade.
Para uma única pessoa que foi divorciada pelo parceiro, os sentimentos
de rejeição podem desencorajá-los bastante. O desânimo pode levar à
depressão, e isso cria uma atmosfera ao seu redor que é de rejeição. É
como colocar uma placa na testa que diz “me rejeite” sem dizer uma
palavra. Nem sempre é possível uma pessoa sair da escuridão de estar
sozinha e as famílias devem procurar discernir isso e ajudá-las na
comunhão. Ao mesmo tempo, todos nós devemos sempre fazer do
Senhor nossa confiança. Se não tivermos companhia, podemos pedir e
acreditar que o Senhor proverá. Ruminar sobre ficar sozinho aumentará
a probabilidade de ficar sozinho. Como a Bíblia diz:
Um homem que tem amigos deve ser amigável, mas há um
amigo que se aproxima mais do que um irmão. Provérbios
18:24
Uma pessoa que reclama de não ter amigos aumenta a probabilidade de
não ter nenhum. Para ter amigos, precisamos do espírito alegre e
amável que aumentará a possibilidade de amigos.
Com relação às mães solteiras com filhos, tragam seus filhos aos anciãos
para serem abençoados. As mães da época de Jesus pediram que Ele
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abençoasse seus filhos. Anciãos, busquem oportunidades para abençoar
os filhos de mães solteiras. Eles precisam de uma influência masculina
positiva em suas vidas para lhes dizer que Deus os ama. Eles precisam
sentir a mão calorosa do cuidado em seus ombros com as palavras
encorajadoras: “Nosso Pai Celestial ama você”. São sementes que dão
frutos à vida.
Para pais solteiros, você pode abençoar seus filhos todos os dias, mas
eles também precisam de uma mãe. A igreja é simbolizada por uma
mulher e é projetada para o cuidado de crianças. As mães da igreja
podem dar aos filhos amor e afeição extras, para que saibam que são
preciosos para nosso Pai e Salvador.
Acima de todas as coisas, lembremo-nos da verdade que diz: “Meu Deus
suprirá todas as suas necessidades” e “Peça e você receberá”.
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20. Mesmo Sexo
O assunto do casamento entre pessoas do mesmo sexo é uma pergunta
na mente de milhões em todo o mundo. Em muitos países, agora é legal
que homens se casem com homens e mulheres. Os dados demográficos
variam de país para país, mas parece que há aproximadamente 3% a 4%
da população que mantêm relações entre pessoas do mesmo sexo.58 e
que é uma característica em que você nasceu.
As relações entre pessoas do mesmo sexo eram um crime em muitos
países há apenas algumas décadas. Muita coisa mudou em nossas
sociedades para incluir aqueles que desejam viver e se expressar dessa
maneira.
Na Austrália, houve uma controvérsia generalizada sobre essa questão,
devido ao fato de um jogador de rugby de alto nível, Israel Folau, ter
declarado publicamente que o inferno espera homossexuais, a menos
que se arrependam. Em seu post online, a homossexualidade foi
colocada em uma lista de ladrões, bêbados, adúlteros, fornicadores e
idólatras. Isso fez com que o jogador de rugby de um milhão de dólares
perdesse o emprego. Também dividiu a nação e criou muita raiva dos
dois lados da questão. Este é o texto bíblico que Israel Folau citou:
Você não percebe que aqueles que fazem o mal não herdarão
o Reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se entregam
ao pecado sexual, ou que adoram ídolos, ou cometem
adultério, ou são prostitutas do sexo masculino, praticam a
homossexualidade, ou são ladrões, pessoas gananciosas, ou
bêbados, são abusivos ou enganam as pessoas - nada disso
herdará a Reino de Deus. Alguns de vocês já foram assim.
Mas você foi purificado; você foi santificado; você foi
corrigido com Deus invocando o nome do Senhor Jesus
Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. 1 Coríntios 6:9-10
A Bíblia apresenta uma resposta muito direta à questão da
homossexualidade. A razão pela qual muitas pessoas não gostam de
apresentar essas fortes declarações das Escrituras é porque parece
muito severa.
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O cristianismo convencional ensina que Deus queimará as pessoas vivas
por suas vidas pecaminosas. Ensina que é um sofrimento eterno nas
chamas do inferno. Portanto, o cristianismo dá ao mundo a impressão
de que Deus está dizendo: “Se você não fizer o que eu digo, vou queimar
você vivo e fazer você sofrer pela eternidade”. O pensamento disso é tão
horrível que muitas pessoas simplesmente não querem ter um
relacionamento com um Deus assim. Quem pode culpá-los?
Podemos realmente dizer que as pessoas que se submetem a esse Deus
experimentam a verdadeira liberdade da mente? A única razão pela qual
eles não estarão gritando de agonia nas chamas do inferno é porque eles
se submeteram às exigências de Deus. A triste realidade é que é assim
que todas as ditaduras despóticas operam: obedeça ao líder ou você
sofrerá intensamente.
Tenho amigos que têm a mesma orientação sexual e também conheci
seres humanos mais maravilhosos que fazem parte da comunidade gay.
Minha observação é que muitos deles são criativos e talentosos nas
artes. Muitos são extremamente inteligentes e têm uma forte
compreensão da história e da ciência. O pensamento de um Deus que é
tão punitivo, tirânico e sádico é repulsivo às suas sensibilidades. Sendo
de natureza sensível, eles rejeitam o Deus da Bíblia e, portanto, rejeitam
as advertências que ela contém.
Isso volta ao que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 1. O que é que
leva as pessoas na direção da fornicação e da homossexualidade?
Pois desde a criação do mundo, Seus atributos invisíveis são
vistos claramente, sendo entendidos pelas coisas que são
feitas, até Seu poder eterno e Divindade, de modo que eles
não têm desculpa, porque, embora conhecessem Deus, não
O glorificaram como Deus, nem agradeceu, mas tornou-se
fútil em seus pensamentos, e seus corações tolos se
escureceram. Professando ser sábios, tornaram-se tolos e
transformaram a glória do Deus incorruptível em uma
imagem feita como homem corruptível - e pássaros,
animais quadrúpedes e coisas rastejantes. Romanos 1:20-23
É a mudança da compreensão de Deus para ser como o homem que faz
com que as pessoas se rebelem e rejeitem o que pensam ser o Deus da
Bíblia e Suas diretrizes. Se as pessoas aprendessem a verdade do
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evangelho de que Deus é misericordioso, gracioso e amoroso e que Ele
nunca usa a força e nunca condena ninguém, resultaria em uma atitude
completamente diferente. Passei muitos anos procurando harmonizar a
vida de Jesus com o Deus revelado no Antigo Testamento. Minhas
conclusões desta pesquisa são encontradas no livro que escrevi
chamado Agape. Você pode fazer o download no site fatheroflove.info
ou assistir à série de vídeos no mesmo site.
A verdade é que Deus nunca condenou alguém que escolheu um estilo
de vida do mesmo sexo. Jesus nos disse claramente que o Pai não
condena e nem Ele.
Pois o Pai não julga ninguém, mas cometeu todo o
julgamento ao Filho ... João 5:22
Você julga de acordo com a carne; Eu não julgo ninguém.
João 8:15
Toda pessoa nascida nesta terra é um filho de Deus. Ele ama todos os
Seus filhos grandemente. Ele não condena ninguém.
Quando as pessoas aprendem que Deus é tão cruel a ponto de queimar
as pessoas para sempre ou mesmo de as queimar enquanto gritam de
agonia, elas buscam conforto em outro lugar. Se Deus não é um lugar de
conforto, então as pessoas buscam conforto em uma das experiências
mais agradáveis dadas à raça humana.
Para esquecer o trauma de ser ensinado que Deus queima e destrói os
pecadores, eles buscam conforto e intimidade em sua sexualidade. Isso
é completamente compreensível. Se não há consolo em Deus que o
cristianismo ensina, consolo deve ser encontrado em outro lugar. É
verdade que muitos cristãos apresentam que Deus criou a
homossexualidade e que está completamente bem. Essa reação é
compreensível, mas é uma posição que não está sendo explicada pela
Bíblia, e a Bíblia é alterada para acomodar a necessidade da humanidade
para esse conforto.
No contexto das Escrituras, toda pessoa é um filho de Deus; essa é a
identidade fundamental e essencial de todo ser humano. Pode haver um
trauma duradouro quando as crianças não têm certeza de que seus pais
as amam ou pensam que seus pais não querem o que é melhor para elas
- e esse mesmo princípio também é verdadeiro em relação ao nosso Pai
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celestial. Muitas pessoas não têm certeza de sua identidade por causa
de uma confusão e mal-entendido de seu relacionamento com seu
Criador; eles buscam conforto e liberdade de uma visão monstruosa de
Deus e, portanto, rejeitam o Pai de Jesus Cristo. A inutilidade e a
insegurança que resultam desse processo, sobre o qual falamos
extensivamente, se manifestam em nossos relacionamentos humanos.
A homossexualidade se move fora das linhas da procriação biológica. A
experiência sexual de um homem e uma mulher é para fortalecer os
laços de união para gerar filhos e manter esses laços fortes para criar
esses filhos. A homossexualidade se afasta dessa capacidade natural de
ser frutífera e multiplicadora.
Quando um casal está operando como filho ou filha de Deus em sua
identidade, sua experiência sexual não é sua identidade. É uma
expressão de fecundidade deles. A experiência sexual deles não
pretendia simplesmente satisfazer o objetivo de uma união amorosa,
mas sim uma expressão da união relacionada à criação de outro ser. É
assim que a sexualidade funciona dentro do comando para ser frutífera
e se multiplicar.
Quando Adão escolheu Eva como sua principal fonte de conforto, em
vez de Deus, ele voltou a raça humana à idéia de fazer do sexo o objetivo
da união. Para aqueles que desejam filhos, esse princípio do sexo como
objetivo final é mitigado pela criação de uma família.
À medida que os homens cresceram cada vez mais em seu desejo por
sexo, eles desenvolveram os princípios de prostituição e pornografia em
relação às mulheres. Homens vieram idolatrar e desprezar mulheres ao
mesmo tempo. Ocorreu uma transição na natureza do homem e a
satisfação de suas paixões básicas tornou-se o deus do conforto e não o
Criador. Os homens são definidos pelo sexo porque é o objetivo final de
seus pensamentos mais queridos.
Quando os homens mudam seu foco da fecundidade e procriação para o
sexo, torna-se irrelevante se esse sexo é praticado com um homem ou
uma mulher. A homossexualidade é o selo dessa transição da
fecundidade para a sexualidade, pois não pode haver etapas naturais
possíveis de procriação a partir dos corpos de dois homens juntos ou de
duas mulheres juntas. Isso significa que a criação de uma nova vida em
conjunto deixou de ser considerada na experiência sexual.
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Quando o homem tem uma visão tirânica de Deus, é completamente
compreensível que ele procure encontrar conforto no sexo no lugar de
Deus. Mas essa transição eleva o sexo a uma estrutura para a qual nunca
foi destinado.
Em Sydney, na Austrália, há um festival chamado 'Mardi Gras'. É um dos
maiores desfiles e festivais LGBT do mundo. O evento é uma exibição da
carne através da exposição do corpo humano que envolve um
comportamento estranho em “honra” das formas menos comumente
aceitas de sexualidade humana. É um culto à experiência sexual e à
liberdade de expressão dela. Isso tudo faz sentido para as pessoas que
se sentem tão repugnadas por Deus que os cristãos procuram
apresentar a elas. Por causa da repulsa que sentem por esse Deus,
buscarão consolo em outro lugar.
É hipócrita para homens e mulheres que fazem do sexo o foco em um
relacionamento falar contra a homossexualidade. A obsessão pelo sexo
pelos heterossexuais tem uma transição natural para a obsessão pelo sexo
pelos homossexuais. O que agrada aos homens que têm outros homens é
que ambos realmente querem a mesma coisa, têm os mesmos impulsos e
não precisam lidar com o processo de excitação mais lento de uma mulher
e com todos os seus elementos emocionais focados no relacionamento.
Portanto, se o sexo é o foco, o sexo homossexual pode proporcionar uma
experiência melhor para muitos homens. Um princípio semelhante pode
ser aplicado às mulheres; é uma experiência sexual de uma maneira que
uma mulher apreciaria. Nos dois casos, uma experiência sexual do mesmo
sexo oferece o prazer sem o risco de gravidez. Portanto, se o prazer sem
compromisso é o objetivo, uma experiência homossexual faz todo
sentido. Claro que existem homossexuais que se comprometem com um
relacionamento monogâmico; mas falamos aqui da lógica do sexo apenas
por prazer e conforto.
Um problema que normalmente surge com isso é que esse tipo de
experiência sexual não traz a sensação de paz e satisfação desejadas a
longo prazo. Isso torna a experiência sexual talvez um pouco de jogo
final auto-focado para receber a maravilhosa liberação de dopamina,
ocitocina e vasopressina no corpo, que proporciona uma sensação
momentânea de calma em um mundo caótico.
A Bíblia nos diz que a homossexualidade é contra a natureza.
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Por essa razão, Deus os entregou a paixões vis. Pois até as
mulheres trocavam o uso natural pelo que é contra a
natureza. Da mesma forma, os homens, deixando o uso
natural da mulher, queimaram seu desejo um pelo outro,
homens com homens cometendo o que é vergonhoso e
recebendo em si mesmos a penalidade do seu erro devido.
Romanos 1:26-27
Os belos produtos químicos que Deus colocou nos corpos masculino e
feminino durante a relação sexual foram para vínculos ao longo da vida;
foi criado para ajudar a garantir um relacionamento estável para criar os
filhos. Esses produtos químicos não servem a esse propósito em um
relacionamento homossexual. Não tem nada a ver com fecundidade e
multiplicação, como Deus a designou pela natureza.
Veja o que a clínica Mayo lista como possíveis problemas enfrentados
por homens gays.
Homens que fazem sexo com homens correm um risco
maior de contrair o HIV, o vírus que causa a AIDS, bem
como outras infecções sexualmente transmissíveis.
Homens gays e homens que fazem sexo com homens podem
estar em maior risco de depressão e ansiedade.
Os homens gays têm maior probabilidade de apresentar
problemas de imagem corporal e distúrbios alimentares,
como anorexia e bulimia nervosa, do que os homens
heterossexuais.
Uma possível explicação é que, como resultado do
crescimento de imagens de gays esbeltos e efeminados ou
homens com corpos musculosos, alguns gays e bissexuais se
preocupam excessivamente com seu peso.
Nos EUA, os homens gays têm maior probabilidade de
fumar do que os homens heterossexuais e os homens gays
têm mais chances de lidar com o alcoolismo do que a
população em geral.59
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Os pontos levantados acima pela clínica Mayo indicam que a
homossexualidade não está ajudando a resolver os principais problemas
de identidade que toda pessoa enfrenta. Outro estudo recente revela
que metade de todos os adolescentes transgêneros tentaram suicídio.60
Essas estatísticas são incrivelmente tristes. É evidente que a comunidade
LGBTQ é extremamente frágil emocionalmente. Eu posso ver que parte
dessa fragilidade é criada pelo cristianismo em sua visão de Deus. Eu sei
que Israel Folau tinha a intenção de salvar as pessoas, mas dizer às
pessoas frágeis que elas queimarão no inferno fará com que mais delas
desejem acabar com suas vidas. Não ajuda tentar salvar as pessoas
dessa maneira.
No curto prazo, pode ser que o único conforto neste mundo miserável
que uma pessoa possa encontrar esteja em um mesmo relacionamento
sexual. Deus não condena ninguém pelo que faz, embora a verdade
espiritual seja que todos enfrentarão seu próprio julgamento de si
mesmos, e o julgamento que eles transmitem aos outros é o julgamento
que eles mesmos passarão no final, quando virem a pureza de si
mesmos. a vida de Cristo como Ele a revelou.
Os membros da comunidade LGBTQ rotulam qualquer pessoa que não
apóia o que está fazendo como homofóbica. A raiva que existe dentro da
comunidade LGBTQ contra qualquer pessoa que não apóie seu estilo de
vida é uma forma vingativa de julgamento recíproco. Responde
igualmente com a forte repressão da vontade dos outros. Assim, é de
natureza controladora e condena qualquer pessoa que expresse alguma
preocupação.
Por outro lado, o cristianismo, assim como outras religiões, tem julgado
extremamente os gays. Os gays sofreram terrivelmente nas mãos e nos
púlpitos de nossas comunidades religiosas; coisas foram feitas
falsamente em nome de Jesus, mas essas ações não eram do Seu
Espírito, porque Jesus nos diz para não julgar ninguém:
Não julgue, para que você não seja julgado. Pois com que
julgamento você julga, você será julgado; e com a medida que
você usar, ela será medida de volta para você. Mateus 7:1-2
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Quando olhamos para a vida de Jesus, tão misericordiosa, graciosa e
longânima, e a comparamos com a forma como as pessoas de ambos os
lados desta questão se julgaram e se condenaram, é como noite e dia.
Quando Cristo veio a esta terra, amou todos os homens. Ele não rejeitou
nenhuma pessoa com base em sua raça, credo ou sexualidade. Quando
ambos, a favor e contra o estilo de vida do mesmo sexo, comparam seu
caráter a Cristo, sentirão vergonha e talvez até remorso por suas
atitudes de julgamento. Quase todos tiveram a oportunidade de ler a
Bíblia por si mesmos. A humanidade sabe que Jesus não condenou as
pessoas e que amou pessoas que até o odiavam. É isso que cada pessoa
enfrentará no julgamento.
E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, não o
julgo; pois eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar
o mundo. Aquele que Me rejeita, e não recebe Minhas
palavras, tem aquilo que o julga - a palavra que eu falei o
julgará no último dia. João 12:47-48
Estas são as palavras que Jesus falou:
Você já ouviu o que foi dito: 'você amará seu próximo e
odiará seu inimigo'. Mas eu lhe digo: ame seus inimigos,
abençoe aqueles que o amaldiçoam, faça o bem a quem o
odeia e ore por aqueles que com maldade. usa-te e persegueo, para que sejais filhos de seu Pai no céu; pois Ele faz
nascer o seu sol sobre o mal e o bem, e faz chover os justos e
injustos. Mateus 5:43-45
Quantos cristãos podem dizer que amam aqueles que se opõem a eles
na mesma questão de sexo? Para qualquer cristão que determine que
pessoas do mesmo sexo serão punidas por Deus por seus pecados e
depois as condenará por suas ações, elas descobrirão que esse é o
julgamento que elas mesmas receberão.
Depois de detalhar as ações daqueles que vivem um estilo de vida
pecaminoso, Paulo diz as seguintes palavras:
Portanto, você é indesculpável, ó homem, quem quer que
seja quem julga, pois em tudo que julga a outro, você se
condena; para você que julga praticar as mesmas coisas.
Mas sabemos que o julgamento de Deus está de acordo com
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a verdade contra aqueles que praticam tais coisas. E você
pensa isso, ó homem, você que julga aqueles que praticam
essas coisas e fazem o mesmo, para escapar do julgamento
de Deus? Romanos 2:1-3
Para qualquer pessoa perseguida que lê a Bíblia, pode ver que Jesus
disse que precisamos amar aqueles que nos perseguem. Se uma pessoa
perseguida pode amar aqueles que se opõem a ela e não se preocupar
com aqueles que a atacam, será mais tolerável para ele no julgamento
do que um cristão que condena pessoas do mesmo sexo ao inferno.
Observe as palavras de Cristo.
Certamente, eu lhes digo, será mais tolerável para a terra de
Sodoma e Gomorra no dia do julgamento do que para aquela
cidade! Mateus 10:15
Jesus deixa muito claro que Ele não veio ao mundo para condenar o
mundo, mas para salvar o mundo. Quem condenar outras pessoas, no
final, enfrentará o julgamento que ele acredita que Deus deve exercer
sobre os outros. A condenação acumulada sobre os outros voltará ao
condenador quando, finalmente, ele vir o caráter altruísta de Cristo.
... no dia em que Deus julgará os segredos dos homens por
Jesus Cristo, de acordo com o meu evangelho. Romanos
2:16
E como Deus os julgará? Jesus já nos mostrou.
E novamente Ele se abaixou e escreveu no chão. Então
aqueles que ouviram, sendo condenados por sua
consciência, saíram um a um, começando pelo mais
antigo até o último. E Jesus foi deixado sozinho, e a mulher
que estava no meio. João 8:8-9
E para onde vão os condenados pela consciência?
Disse então o rei aos servos: ‘Amarra-o de pés e mãos,tira-o
e lança-o nas trevas exteriores; haverá choro e ranger de
dentes’. Mateus 22:13
E pelo que um homem está preso?
Suas próprias iniqüidades prendem o homem perverso, e ele
é preso nas cordas do seu pecado. Provérbios 5:22
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Deus não condena ninguém como dissemos. Cada pessoa será
condenada em sua própria consciência e atada pelos cordões de seu
próprio pecado, e quando não pedirem a Deus a Sua justiça, se
colocarão nas trevas exteriores. É por isso que James diz:
Não falem mal uns dos outros, irmãos. Quem fala mal de um
irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Mas se
você julga a lei, você não é um cumpridor da lei, mas um
juiz. Tiago 4:11
Se pessoas do mesmo sexo ou do estilo de vida cristão podem produzir
um caráter que não condena seus perseguidores, mas ama e dá a vida
por seus inimigos, então certamente eles podem ter a vida eterna, pois
sua consciência não os condenará em o julgamento. É possível fazer isso
no estilo de vida gay? É possível fazer isso como um cristão que acredita
que Deus queima pessoas vivas para sempre e as condena à condenação
eterna? Não cabe a mim julgar e condenar os outros. Eu simplesmente
desejo ler as Escrituras por mim mesmo e crer nelas, confiando na graça
de Deus para me ajudar a amar todos os homens, para que eu possa
chamá-los para uma vida de misericórdia e adoração ao Deus de Jesus
Cristo que nunca condenou ninguém.
O que toda pessoa precisa fazer é ler a Bíblia por si mesma, auxiliada
pelo Espírito de Cristo, pois, segundo ela, sua própria consciência as
julgará. Observe novamente as palavras de Paulo:
Até os gentios, que não possuem a lei escrita de Deus,
mostram que conhecem a lei Dele quando a instintivamente
a obedecem, mesmo sem ter ouvido. Eles demonstram que
a lei de Deus está escrita em seus corações, pois sua
própria consciência e pensamentos os acusam ou dizem
que estão fazendo o que é certo. Romanos 2:14-15 (NLT)
Em meu estudo das Escrituras, estou convencido de que tornar minha
sexualidade minha identidade principal tornará extremamente difícil
encontrar verdadeiro conforto para minha alma que me daria a graça de
amar meus inimigos. Confio que as Escrituras estão me dizendo
amorosamente o que é melhor para minha vida e me mostrando onde
posso encontrar a verdadeira felicidade, e que o desígnio do meu corpo
foi feito para ser frutífero e se multiplicar.
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21. Quando a Terra Vomitar
Quando a raça humana se afastava de Deus de todo conforto para
buscar conforto em comida, sexo e entretenimento, as conseqüências
não afetariam apenas negativamente os relacionamentos humanos; eles
também afetariam o mundo natural ao nosso redor. Nossas escolhas de
estilo de vida afetam a própria terra. No capítulo seis, mencionamos a
atmosfera em torno de todas as pessoas: podemos sentir tensão em
uma sala quando há raiva; podemos sentir a felicidade em um lugar
onde há alegria.
Essa atmosfera dentro dos seres humanos é o solo espiritual no qual a
concepção de uma nova criança crescerá. A mesma atmosfera dentro
das pessoas afeta todo o mundo natural:
Então Deus os abençoou, e Deus lhes disse: “Sejam
frutíferos e multipliquem; encha a terra e submeta-a;
dominam os peixes do mar, os pássaros do ar e todos os
seres vivos que se movem na terra”. Gênesis 1:28
A maneira pela qual a raça humana deveria subjugar a terra era para que
a atmosfera que neles estivesse soprada sobre a terra em paz. Vemos na
vida de Jesus, que é o segundo Adão, como Seu espírito acalmou a terra
com algumas palavras.
Então ele se levantou e repreendeu o vento, e disse ao mar:
“Paz, fique quieto!” E o vento cessou e houve uma grande
calma. Marcos 4:39
Foi a paz dentro de Cristo que afetou as ondas do mar. Quando o
Espírito de paz de Cristo habita em uma pessoa, ele traz bênção e cura
aonde quer que vá.
... eles trouxeram os doentes para as ruas e os deitaram em
camas e sofás, para que pelo menos a sombra de Pedro que
passasse pudesse cair sobre alguns deles. Atos 5:15
Após o dia de Pentecostes, Pedro foi cheio do Espírito de Cristo. Isso
produziu uma atmosfera de paz e cura. Gera frequências vibracionais
que acalmam a alma e curam o corpo.
Quando Adão pecou contra Deus, a atmosfera ao seu redor mudou.
Afetou todos os animais, árvores, plantas e flores. As folhas tenras de
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certas plantas se enrolavam e se transformavam em espinhos para criar
espinhos. Os espinhos eram uma manifestação dos espinhos no caráter
de Adão:
Então, a Adão, Ele disse: “Porque você ouviu a voz de sua
esposa e comeu da árvore da qual eu te ordenei, dizendo:
‘Você não comerá dela’: “Maldito é o terreno por sua causa;
em labuta comereis todos os dias da tua vida. Tanto os
espinhos quanto os cardos produzirão para você, e você
comerá a erva do campo”. Gênesis 3:17-18
Deus não amaldiçoou o chão; foi Adam quem amaldiçoou o chão com a
atmosfera ao seu redor. Enquanto Adão caminhava pelo jardim do Éden
com o espírito de rebelião nele contra Deus, as frequências que
emanavam de sua alma estavam causando a morte de folhas e a queda
de árvores. Isso causou sofrimento às plantas. O medo que Adão sentiu
quando Deus veio a ele passou sobre os animais. Quando Adão ficou
com medo de Deus, os animais ficaram com medo dele:
E o seu medo e o seu pavor estarão em todos os animais
da terra, em todas as aves do ar, em todos os que se movem
na terra e em todos os peixes do mar. Eles são entregues na
sua mão. Gênesis 9:2
Deus não deixou os animais com medo de Adão. A atmosfera de medo
em Adão influenciou os animais a deixá-los com medo. O medo em
Adão, de que Deus o destruísse, deixou os animais com medo de que
Adão os destruísse. É isso que torna leões, tigres e muitos outros
animais de natureza predatória.
Quando o Espírito de Cristo mais uma vez governar a terra, todas essas
criaturas predadoras serão novamente criaturas de paz:
A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto
da sua cintura. O lobo também habitará com o cordeiro; o
leopardo se deitará com o bode, o bezerro e o jovem leão
e o gamo; e uma criança pequena os guiará. A vaca e o
urso pastarão; seus jovens se deitarão juntos; e o leão comerá
palha como o boi. A criança que amamenta deve brincar pelo
buraco da cobra, e a criança desmamada deve colocar a mão
na cova da víbora. Não ferirão nem destruirão em todo o
meu monte santo, porque a terra se encherá do
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conhecimento do SENHOR, como as águas cobrem o mar.
Isaías 11:5-9
O espírito de assassinato em Caim impactou negativamente a fertilidade
da terra. A morte de Abel liberou frequências violentas no solo que
amorteceu a própria terra:
E ele disse: “O que você fez? A voz do sangue de seu irmão
clama a mim do chão. Então agora você é amaldiçoado da
terra, que abriu a boca para receber o sangue de seu
irmão da sua mão. Quando você lavrar a terra, ela não lhe
renderá mais sua força. Um fugitivo e um vagabundo você
estará na terra. Gênesis 4:10-12
A palavra hebraica para chorar é na verdade gritos. A agonia no corpo de
Abel quando ele morreu nas mãos violentas de seu irmão liberou
frequências no ar e, através do derramamento horrível de sangue,
começou a manchar e destruir a terra. A terra foi enfraquecida pelo
assassinato de Abel.
Deus disse a Caim que o que ele havia feito causaria uma maldição sobre
ele da própria terra. Não foi Deus quem amaldiçoou Caim; foram as
consequências das ações de Caim que danificaram a terra. Caim tentou
culpar a Deus por essa maldição que veio sobre ele.
E Caim disse ao Senhor: “Minha punição é maior do que eu
posso suportar! Certamente você me expulsou hoje da face
da terra; Eu serei escondido do seu rosto; Serei um fugitivo e
um vagabundo na terra, e acontecerá que qualquer um que
me encontrar me matará. Gênesis 4:13-14
Caim acusou Deus de afastá-lo e causar problemas na terra. Caim fez
disso um ato de Deus, mas foi um ato do homem. Todos os desastres
naturais da Terra vêm das frequências vibracionais da humanidade que
afetam a Terra.
Quando pensamos no derramamento de sangue na Terra hoje, a Terra
está cambaleando em reação à pecaminosidade do homem. Foram as
ações pecaminosas dos homens que fizeram as freqüências danificarem
a terra tão grandemente no tempo de Noé que causaram um dilúvio:
A terra também estava corrompida diante de Deus, e a terra
estava cheia de violência. Então Deus olhou para a terra, e
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de fato estava corrompida; pois toda a carne havia
corrompido o seu caminho na terra. Gênesis 6:11-12
A Bíblia afirma claramente que a Terra estava corrompida porque os
homens estavam se corrompendo na Terra. No capítulo seis,
observamos que existem 40 a 50 milhões de abortos por ano. A intenção
de matar um feto no ventre de uma mãe transmite uma frequência
corrupta na Terra. Não é de admirar que a Terra esteja se tornando cada
vez menos capaz de produzir alimentos. Não é de admirar que os
alimentos sejam cultivados com pesticidas, produtos químicos e
fertilizantes.
Todo assassinato nesta terra afeta o chão. Em Sua maravilhosa graça, o
Senhor Jesus procura absorver o máximo possível dessa maldição.
Quando levou a cruz ao Calvário, ele usava a coroa de espinhos. Era um
símbolo da maldição que Ele carrega todos os dias ao lidar com o efeito
pecaminoso da humanidade na própria terra. Assim como Jesus gemeu e
passou sob o peso da cruz há dois mil anos, então hoje toda a criação
geme sob o peso da nossa pecaminosidade. Cristo retém os ventos da
luta que já deveriam cair sobre o mundo, para nos dar mais tempo para
nos arrependermos.
Pois sabemos que toda a criação geme e trabalha com dores
de parto até agora. Romanos 8:22
Depois dessas coisas, vi quatro anjos em pé nos quatro
cantos da terra, segurando os quatro ventos da terra, para que
o vento não soprasse sobre a terra, o mar ou qualquer árvore.
Então vi outro anjo ascendendo do leste, tendo o selo do
Deus vivo. E ele clamou em alta voz aos quatro anjos a
quem foi concedido ferir a terra e o mar, dizendo: “Não
machuque a terra, o mar ou as árvores, até que selemos os
servos de nosso Deus em suas vidas. Testas”. Apocalipse
7:1-3
Os ventos estão prontos para soprar na terra, ventos criados pela
pecaminosidade do homem. Os anjos de Deus os retêm até que os
servos de Deus sejam selados com o caráter de Deus. Então Cristo será
retirado desta cruz que Ele carrega para sustentar a criação, e os ventos
serão liberados. Tudo o que a humanidade fez voltará para destruir
aqueles que destruíram a terra através de seus pecados.
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Não é apenas o derramamento de sangue que afeta a terra; excesso
sexual também afetará a terra. O desejo egoísta na experiência sexual
tem um efeito negativo na terra. Isso é algo a considerar para os casais.
Sua experiência sexual traz fertilidade para a terra ou envia vibrações de
egoísmo?
A Bíblia lista para nós as atividades que farão com que a Terra reaja
contra as pessoas da Terra.
E a terra está contaminada; portanto, visito a sua iniqüidade,
e a própria terra vomita seus habitantes. Levítico 18:25
(NVI)
O capítulo 18 de Levítico fornece detalhes do que fará com que a própria
terra vomite seus habitantes. Isso significa que a Terra reagirá através de
desastres naturais que destroem as pessoas que vivem na Terra. Vamos
examinar atentamente quais são as coisas que fazem a terra reagir
negativamente:
Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: ‘Eu sou o SENHOR,
seu Deus. De acordo com os feitos da terra do Egito, onde
você habitou, você não deve fazer; e conforme os feitos da
terra de Canaã, onde eu vos levarei, não o fareis; nem
andareis nas suas ordenanças’. Levítico 18:2-3
Esta lista de pecados sexuais trouxe seca a Canaã e seca e pragas no
Egito. A própria terra começou a destruir aqueles na terra. O que está
então na lista de coisas gravadas?
Incesto
Você nunca deve ter relações sexuais com um parente
próximo, pois eu sou o SENHOR. Levítico 18:6
Vários parceiros em uma família
Não tenha relações sexuais com uma mulher e sua filha. E
não leve a neta, seja a filha do filho ou a filha da filha, e
tenha relações sexuais com ela. Eles são parentes próximos,
e isso seria um ato perverso. Levítico 18:17
Enquanto sua esposa estiver vivendo, não se case com a irmã
e tenha relações sexuais com ela, pois elas seriam rivais.
Levítico 18:18
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Sexo durante o ciclo menstrual
Não tenha relações sexuais com uma mulher durante seu
período de impureza menstrual. Levítico 18:19
Enquanto muitos terapeutas recomendam sexo durante o período da
mulher, a Bíblia nos diz que isso produzirá frequências vibracionais na
Terra que influenciam negativamente a Terra.
Adultério
Não se contamine por ter relações sexuais com a esposa do
seu vizinho. Levítico 18:20
Sacrificar crianças pela prosperidade
Não permita que nenhum de seus filhos seja oferecido como
sacrifício a Moloque, pois você não deve envergonhar o
nome de seu Deus. Eu sou o SENHOR. Levítico 18:21
O aborto de crianças é feito para evitar cuidados, responsabilidades e
custos extras. São crianças oferecidas aos deuses da conveniência e
prosperidade pessoal. Nos tempos antigos, as crianças eram
rotineiramente oferecidas aos seus deuses por riqueza e bênção.
Homossexualidade
Não pratique a homossexualidade, fazendo sexo com outro
homem como com uma mulher. É um pecado detestável.
Levítico 18:22
A Bíblia nos diz que a homossexualidade tem um alto nível de descarga
de frequência negativa na terra. É sexo sem fertilidade ou fecundidade.
Deus não condena os indivíduos, embora nos avise que o design de
nossos corpos é tal que as ações homossexuais descarregam grandes
vibrações negativas na terra. Não condeno as pessoas que se envolvem
nesses atos; Oro por eles, assim como por qualquer outra pessoa que
precise de um Consolador Verdadeiro. No entanto, também acredito
que devemos evitar prejudicar a Terra o máximo possível.
Os movimentos verdes de hoje combinam o desejo de salvar o planeta
com a liberdade de ser homossexual. Esses dois princípios estão em
oposição de acordo com a Bíblia. Um cancela o outro. Uma das melhores
maneiras de salvar o planeta é recorrer ao verdadeiro Deus da Bíblia
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para conforto e deixar de usar o sexo, de acordo com esta lista em
Levítico 18, para encontrar esse conforto.
Bestialidade
Um homem não deve se contaminar fazendo sexo com um
animal. E uma mulher não deve se oferecer a um animal
macho para ter relações sexuais com ele. Este é um ato
perverso. Levítico 18:23
Deus projetou a terra para refletir o caráter dos homens. Quanto mais
homens gentis, gentis e altruístas se tornarem, mais a Terra se tornará
bela. Quanto mais homens egoístas se tornam e buscam conforto nas
atividades sexuais, mais a Terra será destruída e vomitará os habitantes.
Não devemos ser como Caim quando essas calamidades vierem à Terra e
culparem a Deus por causá-las. Também não devemos condenar lugares
que sofrem calamidade, dizendo que Deus os destruiu por Sua ação
direta sobre eles. É a própria terra que reage às ações dos homens.
Voltemos ao Deus vivo da Bíblia. Ele é o Deus misericordioso e gracioso
que não nos condena. Ele nos diz para não fazer essas coisas para nossa
própria segurança e proteção. Ele procura o maior tempo possível para
nos proteger de nossos próprios modos autodestrutivos. O Senhor nos
adverte em amor:
A terra será completamente esvaziada e saqueada. O
SENHOR falou! A terra chora e seca, e as colheitas
desaparecem e murcham. Até as melhores pessoas do mundo
se esvai. A Terra sofre pelos pecados de seu povo, pois eles
torceram as instruções de Deus, violaram Suas leis e
quebraram Sua aliança eterna. Portanto, uma maldição
consome a terra. Seu povo deve pagar o preço por seus
pecados. Eles são destruídos pelo fogo, e apenas alguns são
deixados vivos. Isaías 24:3-6
Este mundo vai acabar por causa da pecaminosidade dos homens. Como
Deus advertiu Caim, a maldição virá da própria terra.
O céu estava enrolado como um pergaminho e todas as
montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares.
Apocalipse 6:14
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No futuro próximo, haverá desastres naturais que varrerão milhões de
pessoas. Esses desastres serão causados pelos pecados dos homens que
afetam a terra. Os pecados dos homens estão se acumulando na terra
como baterias prontas para explodir quando a terra não aguenta mais
carga. A única maneira de se preparar para esses eventos é estar cheio
do Espírito de paz que é encontrado em Jesus Cristo. A terra não pode
prejudicar aqueles que estão cheios do Espírito de paz; a terra
simplesmente refletirá o que está neles. Eles podem estar cercados por
tempestades violentas ao seu redor, como Jesus estava no barco, mas
isso não os prejudicará, pois não O prejudicou.
Como mencionei no capítulo 12, um dos segredos para receber esse
espírito pacífico é encontrado no sábado e nas festas. Quando as
baterias terrestres no Egito estavam prestes a explodir, Moisés
perguntou ao Faraó se elas poderiam fazer um banquete. O banquete
que planejavam realizar era a Páscoa. Ao celebrar esse banquete, mais
do Espírito de paz teria chegado a eles. Eles teriam sido preenchidos
com o Consolador e isso teria tido uma influência positiva na terra. Isso
atrasaria as pragas que ocorreram no Egito.
O faraó se recusou a deixá-los fazer a festa e Moisés o alertou sobre o
que aconteceria:
Depois, Moisés e Arão entraram e disseram a Faraó: “Assim
diz o Senhor Deus de Israel: 'Deixa o meu povo, para que
me façam um banquete no deserto'.” E Faraó disse:
“Quem é o Senhor, Eu deveria obedecer a Sua voz para
deixar Israel ir? Não conheço o SENHOR, nem deixarei
Israel ir. Então eles disseram: “O Deus dos hebreus se
encontrou conosco. Por favor, viajemos três dias no deserto
e sacrificemos ao SENHOR nosso Deus, para que Ele não
caia sobre nós com pestilência ou com a espada”. Êxodo
5:1-3
A linguagem da Bíblia fala de Deus caindo sobre eles com pestilência e
espada. Como observamos anteriormente, os julgamentos de Deus se
manifestam ao permitir que os homens recebam as consequências de
suas próprias ações. Ele não impede essas calamidades. Se eles tivessem
realizado o banquete, isso teria acalmado as almas dos israelitas; e
quando voltariam ao Egito, haveria paz na terra e boa vontade para com
os homens.
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Nestes últimos dias, Deus está chamando as pessoas a lembrarem-se de
Seus estatutos e julgamentos, conforme registrado na Lei de Moisés, e,
ao fazê-lo, podemos ser protegidos das calamidades que estão vindo na
terra pela maldade dos homens.
Lembre-se da lei de Moisés, meu servo, que eu lhe ordenei
em Horebe para todo o Israel, com os estatutos e
julgamentos. Malaquias 4:4
Este mandamento é dado em conjunto com o trabalho de Elias para
converter as pessoas ao Deus verdadeiro e restaurar a unidade familiar para
trazer bênçãos à terra:

Eis que vos enviarei o profeta Elias antes da vinda do
grande e terrível dia do SENHOR. E ele converterá o
coração dos pais para os filhos, e o coração dos filhos para
seus pais, para que eu não venha e golpeie a terra com
maldição. Malaquias 4:5-6
Se você deseja paz, venha ao Senhor do sábado e Ele lhe dará descanso.
Se você deseja se manter seguro na calamidade que se aproxima,
lembre-se dos estatutos e julgamentos e encontrará o lugar secreto do
Altíssimo, onde há conforto e descanso.
Quem mora no lugar secreto do Altíssimo, permanecerá à
sombra do Todo-Poderoso. Direi do SENHOR: “Ele é meu
refúgio e minha fortaleza; Meu Deus, nele eu confiarei. ”
Certamente Ele te livrará da armadilha do passarinho e da
pestilência perigosa. Ele te cobrirá com Suas penas, e
debaixo de Suas asas você se refugiará; A sua verdade será o
seu escudo e escudo. Não terás medo do terror durante a
noite, nem da flecha que voa durante o dia, nem da peste que
anda nas trevas, nem da destruição que assolam ao meio-dia.
Mil podem cair ao seu lado e dez mil à sua mão direita; mas
não chegará perto de você. Salmo 91:1-7
Tu o manterás em perfeita paz, cuja mente está firme em ti,
porque ele confia em ti. Confia no SENHOR para sempre,
porque em YAH, o SENHOR, é a força eterna. Isaías 26:3-4
Você luta com seus apetites sexuais ou outros? Entre no sábado e nas
festas. Ao experimentar o prazer no sábado, você deixará de fazer seus
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próprios prazeres e encontrará prazer nos braços de seu Deus e
Salvador.
“Se você desviar o pé do sábado, de fazer o seu prazer no
meu dia santo, e chamar o sábado de deleite, o santo dia do
Senhor é honroso, e o honrará, não seguindo os seus próprios
caminhos, nem encontrando o seu próprio dia. prazer, nem
falar suas próprias palavras, então você se deleitará no
SENHOR; E farei com que você cavalgue nas altas colinas
da terra, e te alimente com a herança de Jacó, seu pai. A
boca do SENHOR falou. Isaías 58:13-14
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22. A Prostituta Monta a Besta
O livro do Apocalipse nos traz o clímax da história humana. É justo que
nos seja apresentado um símbolo de uma prostituta, representando
uma igreja idólatra, montando uma grande e poderosa fera
representando os reis da terra que lhe submeteram seu poder.
Essa imagem nos leva de volta ao jardim, quando a mulher deixou o lado
do marido para ser infectada pela palavra ou semente da serpente. As
palavras que Jesus nos fala são representadas como semente:
Agora a parábola é esta: A semente é a palavra de Deus.
Lucas 8:11
Assim, Satanás, por meio da serpente no jardim, impregnou sua
semente na mulher. Ela era a prostituta original que entregou sua mente
a Satanás através de suas trapaças. Ela seduziu e subjugou o marido, que
transformou sua natureza em um animal:
Então um dos sete anjos que tinham as sete taças veio falar
comigo, dizendo: “Venha, eu lhe mostrarei o julgamento da
grande prostituta que está sentada em muitas águas, com
quem os reis da terra cometeram fornicação, e os habitantes
da terra se embebedaram com o vinho de sua fornicação. ”
Então ele me levou em espírito ao deserto. E vi uma mulher
sentada em uma fera escarlate cheia de nomes de blasfêmia,
com sete cabeças e dez chifres. Apocalipse 17:1-3
A mulher que monta a besta é um símbolo que reflete a submissão do
homem à mulher, ou a transição da principal fonte de amor e conforto
do homem de Deus para a mulher. Esse padrão de relacionamento foi
ampliado no relacionamento entre Nimrod e Semiramis. A relação mãe /
esposa e marido / filho é outra expressão dessa mulher montando a
besta. Enquanto a mulher pudesse atrair o homem com suas guloseimas,
alimentando e satisfazendo sua natureza bestial, ela poderia controlá-lo
e impedir que seu coração servisse ao Deus verdadeiro. Como rainha do
céu, ela poderia governar. A imagem da mulher montando a besta é o
culminar da mudança que ocorreu a Adão e Eva quando eles caíram. Na
carne, Adão se tornou um animal e Eva se tornou uma prostituta por
natureza. Foi isso que eles se tornaram em seu desejo desesperado de
conforto um do outro, fora do conforto que vem de Deus.
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Uma mulher na profecia bíblica é representada como o povo de Deus.
Uma prostituta é uma igreja que se prostituiu ao poder do estado para
ganhar poder e riqueza. A igreja cristã, depois de enfrentar grande
perseguição, comprometeu sua posição e cedeu às artimanhas de
Constantino. Ela foi atraída para as ligações com os reis da terra.
Logo depois disso, o rei da terra, Justiniano, deu à Igreja Católica o poder
de seu trono para que, simbolicamente, a mulher pudesse cavalgar com
o poder bestial dos reis da terra.
Ora, o animal que vi era como um leopardo, seus pés eram
como os pés de um urso e sua boca como a boca de um leão.
O dragão deu-lhe seu poder, seu trono e grande autoridade.
Apocalipse 13:2
Esse mesmo poder é representado em Apocalipse 13 como um animal
leopardo com sete cabeças e 10 chifres. Uma das cabeças dos animais
recebe o que parece ser uma ferida mortal. Mas a besta se recupera e o
mundo inteiro se pergunta sobre essa besta.
Esta profecia simbólica do Apocalipse é um símbolo da igreja papal. A
igreja de Jesus Cristo nunca usou o poder da espada de aço para
governar o coração dos homens. A Igreja Romana prostituiu-se aos reis
da terra para tomar seu poder e governo. Ela afirma estar agindo no
lugar de Cristo e representar o Deus do céu, mas afastou o coração dos
homens, deturpando como é realmente o Deus do céu.
Seu ensino é como um vinho que intoxica a mente e confunde a alma.
Os reis da terra se escravizam voluntariamente a essa mulher porque
estão buscando conforto fora de seu verdadeiro Criador. Assim, a
motivação mais poderosa dos homens, a união do encontro sexual, é
simbolizada na prostituta que monta a besta. Este é o fruto final das
sementes plantadas nos corações de Adão e Eva. Representa tudo da
tentativa do homem de buscar conforto na mulher e não no Criador.
O deus que essa prostituta adora deve ser envolvido em um mistério
complexo. A simplicidade do relacionamento entre Pai e Filho é
substituída pelo mistério da Trindade.
E na testa estava escrito um nome: mistério, babilônia, a
grande, mãe das prostitutas e das abominações da terra.
Apocalipse 17:5
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A prostituta sente inveja de proteger seu trono, e assim ela persegue e
procura destruir quem procura seguir o verdadeiro Deus do céu:
Vi a mulher bêbada com o sangue dos santos e com o sangue
dos mártires de Jesus. E quando a vi, fiquei maravilhada com
grande espanto. Apocalipse 17:6
A mulher sob a orientação do dragão sabia que, para manter seus
súditos em seu domínio, ela tinha que impedi-los de entrar na fonte do
sábado e receber aquele Espírito que conforta a alma e remove a
necessidade de consolo da prostituta.
Esse mesmo poder político-religioso em Daniel representado como o
pequeno chifre é revelado como uma tentativa de mudar os tempos em
que o povo de Deus adora:
Ele proferirá palavras pomposas contra o Altíssimo,
perseguirá os santos do Altíssimo e pretenderá mudar os
tempos e a lei. Então os santos serão entregues em suas
mãos por um tempo, tempos e meio tempo. Daniel 7:25
No século IV, a igreja de Roma entronizou a Trindade como Deus, mudou
o dia de culto do sábado para o domingo e mudou o tempo da Páscoa
para a Páscoa. Também mudou o tempo de Pentecostes para
Whitsunday e Tabernacles para o Natal. Ela fez essas coisas para serem
mais facilmente aceitas pelo paganismo. É através do vinho desse
ensinamento que Roma embebedou todas as nações com sua
fornicação.
Como descobrimos no capítulo 12, o Espírito do verdadeiro Consolador
vem no sábado, nas novas luas e nas festas. A prostituta, ao tentar atrair
as pessoas da terra para longe do verdadeiro Consolador, oferece às
pessoas domingo, páscoa, domingo de Pentecostes e Natal. Essas festas
da prostituta não têm um fio de apoio bíblico. Eles trazem com eles um
espírito diferente. O Filho do Homem é o Senhor do Dia do Senhor (Mt
12:8). Domingo é a marca da autoridade romana sobre as Escrituras.
Carrega a marca de rebelião contra o Criador.
O Espírito de Deus vem aos Seus filhos no sábado para selá-los em Seu
caráter, e o espírito de rebelião chega aos filhos de Roma no domingo
para receber a marca da besta. O domingo se tornará uma marca da
besta quando a prostituta procurar forçar todas as nações a adorar a
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besta e sua imagem através da marca de sua autoridade, que é o
domingo.61
E ele engana aqueles que habitam na terra - por aqueles
sinais que lhe foram concedidos aos olhos da besta, dizendo
aos que habitam na terra que façam uma imagem à besta que
foi ferida pela espada e viveu. Ele recebeu poder para dar
fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta
falasse e fizesse com que todos os que não adorassem a
imagem da besta fossem mortos. Ele faz com que todos,
pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos,
recebam uma marca na mão direita ou na testa. Apocalipse
13:14-16
Nesse momento, o sábado se torna o grande teste entre aqueles que
adoram o Pai e Seu Filho unigênito e aqueles que adoram a igreja
prostituta apoiada pelos reis da terra.
Todos serão chamados a adorar no domingo e aqueles que procurarem
adorar no sábado enfrentarão a ameaça de morte por sua fé. Esse teste
é semelhante ao que aconteceu com os três jovens hebreus que se
recusaram a se curvar diante da imagem na Babilônia. Eles preferem
morrer a desistir de sua adoração ao Deus verdadeiro (Daniel 3).
Aqueles que ouvem a voz do Consolador chegam a eles em dupla
medida no sábado e em maiores medidas na Lua Nova, Páscoa e outras
festas, não se curvarão a essa pressão. Entregar no falso sábado
significará que suas lâmpadas se apagarão, e eles não terão forças para
entrar na ceia das bodas do Cordeiro.
Aqueles que treinaram suas mentes para serem confortados pelas
distrações da alma de comida, sexo e entretenimento, bem como para
adorar nos horários determinados da prostituta, terão uma mente com a
besta e receberão sua marca na testa com alegria. … Ou eles receberão a
marca em suas mãos com medo.
Não ame o mundo ou as coisas no mundo. Se alguém ama o
mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que existe
no mundo - a concupiscência da carne, a concupiscência dos
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olhos e a soberba da vida - não é do Pai, mas é do mundo. E
o mundo está passando e a luxúria dele; mas quem faz a
vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2:15-17
Aqueles que buscam seu conforto primário na fonte errada descerão
passo a passo ao vício e, finalmente, à morte. As pessoas se submetem à
prostituta por um tempo, mas acabarão se cansando de sua religião falsa
e se voltando contra ela:
Então ele me disse: “As águas que você viu, onde fica a
prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. E os dez
chifres que você viu na besta, estes odiarão a prostituta, a
tornarão desolada e nua, comerão sua carne e a queimarão no
fogo. Pois Deus colocou em seus corações o cumprimento de
Seu propósito, ter uma mente e dar seu reino à besta, até que
as palavras de Deus sejam cumpridas.” Apocalipse 17:15-17
Esse padrão de busca de conforto através do vício que leva à retirada da
prostituta e, finalmente, sua morte se reflete na quantidade crescente de
sexo violento e pornografia. Há um aumento crescente de mulheres sendo
sufocadas até a morte durante o sexo. No Reino Unido, uma mulher
morre a cada duas semanas.62 Isso revela a absoluta insanidade de buscar
conforto no lugar errado. Também revela o que acontecerá com a
prostituta no final. Os reis da terra se cansarão de suas guloseimas, a
culparão pelo seu vazio, e a destruirão e a queimarão com fogo.
Assim a prostituta chegará ao seu fim. A terra descerá à agonia da morte
e então virá o Filho de Deus para reivindicar Sua noiva que
espera:aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus.
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23. Convocado para o Casamento do Cordeiro
E ouvi, por assim dizer, a voz de uma grande multidão,
como o som de muitas águas e como o som de poderosos
trovões, dizendo: “Aleluia! Pois o Senhor Deus onipotente
reina! Vamos nos alegrar, regozijar-nos e dar-Lhe glória,
pois o casamento do Cordeiro chegou e Sua esposa se
preparou.” E a ela foi concedido ser vestido em linho fino,
limpo e brilhante, pois o linho fino são os atos justos dos
santos. Então ele me disse: “Escreva: ‘Bem-aventurados
os que são chamados para a ceia das bodas do
Cordeiro!’” E ele me disse: “Estas são as verdadeiras
palavras de Deus”. Apocalipse 19:6-9
Então olhei e vi um Cordeiro em pé no Monte Sião, e com
Ele cento e quarenta e quatro mil, tendo o nome de seu
Pai escrito na testa. E ouvi uma voz do céu, como a voz de
muitas águas e como a voz do trovão. E ouvi o som de
harpistas tocando suas harpas. Cantaram como se fosse uma
canção nova diante do trono, diante dos quatro seres vivos e
dos anciãos; e ninguém poderia aprender esse cântico exceto
os cento e quarenta e quatro mil que foram remidos da terra.
Estes são os que não foram contaminados pelas
mulheres, pois são virgens. Estes são os que seguem
o Cordeiro onde quer que Ele vá. Estes foram resgatados
dentre os homens, sendo primícias para Deus e para o
Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque não
têm falta diante do trono de Deus. Apocalipse 14:1-5
Quão maravilhoso será o casamento do Cordeiro com Sua noiva. Quem é
a noiva?
Então, um dos sete anjos que tinham as sete tigelas cheias
das sete últimas pragas veio a mim e conversou comigo,
dizendo: “Venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do
Cordeiro”. E ele me levou em espírito a um grande e alto
monte, e me mostrou a grande cidade, a santa Jerusalém, que
descia do céu de Deus, tendo a glória de Deus. Sua luz era
como uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe, clara
como cristal. Apocalipse 21: 9-11
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Então eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, descendo
do céu por Deus, preparada como uma noiva adornada para
seu marido. Apocalipse 21:2
A noiva de Cristo é a cidade santa, a Nova Jerusalém. É a capital do reino
de Deus. O casamento representa o reino de Deus se tornando
realidade. Nós, que somos os filhos desta terra, residiremos na cidade, a
Nova Jerusalém, que é a mãe de todos nós.
Pois está escrito que Abraão teve dois filhos: o de uma
escrava, o outro de uma livre. Mas aquele que era da escrava
nasceu segundo a carne, e ele da livre por promessa, cujas
coisas são simbólicas. Pois estas são as duas alianças: a do
monte Sinai, que dá à luz a escravidão, que é Hagar - pois
Hagar é o monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém
que agora é e está em escravidão com seus filhos - mas a
Jerusalém acima é de graça, que é a mãe de todos nós.
Gálatas 4:22-26
Os convidados que são chamados para o casamento são virgens e não
são contaminados por mulheres, como lemos um momento atrás. Isso
significa que eles não fizeram das mulheres sua fonte corrompida de
conforto. Eles seguem o cordeiro aonde quer que Ele vá, porque Ele é
sua fonte de conforto:
Então o reino dos céus será comparado a dez virgens que
pegaram suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo.
Agora, cinco deles eram sábios e cinco eram tolos. Os tolos
pegaram suas lâmpadas e não levaram óleo com eles, mas os
sábios levaram óleo em seus vasos com suas lâmpadas. Mas
enquanto o noivo estava atrasado, todos dormiam e
dormiam. E à meia-noite ouviu-se um clamor: ‘Eis que o
noivo está chegando; sai ao seu encontro!’ Mateus 25:1-6
Mesmo entre aqueles que fizeram de Cristo sua fonte, representada
pelas dez virgens, ainda há um problema. Metade das virgens que
planejavam ir ao casamento não tinha óleo suficiente. O óleo representa
o dom do Consolador, o Espírito Santo de Cristo. Há aqueles que
professam estar fazendo de Cristo seu consolador, mas no final não
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noite, descobriram que o óleo em suas lâmpadas não existia mais. Eles
haviam perdido a conexão com o Consolador.
A Bíblia nos diz que Jesus é o Consolador:
Filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E
se alguém pecar, temos um Advogado [Consolador] com o
Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2:1
Jesus nos conforta pelo Seu Espírito:
E eu orarei ao Pai, e ele lhe dará outro Consolador, para que
ele fique com você para sempre; Até o espírito da
verdade; a quem o mundo não pode receber, porque não o
vê, nem o conhece; mas você o conhece; porque ele habita
contigo, e estará em você. Não o deixarei sem conforto:
irei até você. João 14:16-18
Haverá um grande grupo confiante de que fez de Jesus sua única fonte
de conforto, mas confundidos com a prostituta, eles adoram tristemente
o mistério da Trindade, cujo vinho ensina que o Espírito Santo é um ser
separado de Cristo. O Espírito Santo não é um ser separado; mas é
verdade que o Espírito Santo é uma entidade separada de Cristo. O
Espírito Santo é uma agência de Deus para trazer a pessoa de Cristo aos
nossos corações. Como um poderoso rio de amor, o Espírito opera sob a
direção do Pai e do Filho para trazer sua presença permanente em todos
os lugares onde é acolhido. Foi através do Espírito Santo que Jesus pôde
aparecer aos homens no caminho de Emaús de forma direta:
Depois disso, ele [Jesus] apareceu de outra forma a dois
deles, enquanto caminhavam, e entrou no país. E eles foram
anunciá-lo ao resíduo: nem creram neles. Marcos 16:12-13
Como Jesus aparece em outra forma? É através de “outro Consolador”, a
ação do Espírito Santo, na qual Cristo pode Se revelar. Se aquelas virgens
chamadas para a ceia das bodas do cordeiro forem vítimas do Espírito
Santo errado, elas ficarão sem óleo. Vamos nos apegar a Jesus, nosso
Consolador, e receber o dom do Seu Espírito onipresente, para que
possamos ter nossas lâmpadas aparadas e acesas quando formos
chamados ao casamento.
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A outra coisa a lembrar é que o Consolador chega até nós nos horários
especiais de Deus. As virgens que se regozijam à luz do sábado têm a
oportunidade de receber a porção dupla do Espírito. As virgens que
percebem que são parte da mulher que tem a lua debaixo dos pés
(Apocalipse 12:1-2) se alegrarão com o óleo extra. Quando Cristo bater à
porta na hora das festas, ele entrará conosco e jantará conosco para que
possamos ser consolados por Seu amor. Os portões do templo estão
abertos nesses momentos refrescantes da presença do Senhor.
Assim diz o Senhor DEUS: “A porta do átrio interior,
voltada para o leste, será fechada nos seis dias úteis; mas no
sábado será aberto e no dia da lua nova será aberto. ”
Ezequiel 46:1
Vamos manter nossas lâmpadas acesas e acesas, para que possamos
estar prontos à meia-noite para o próximo grito a respeito do Noivo.
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24. O Fino Linho dos Santos
Bem-aventurados os que cumprem Seus mandamentos,
para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar
pela cidade através dos portões. Mas lá fora estão cães e
feiticeiros, sexualmente imorais, assassinos e idólatras, e
quem ama e pratica uma mentira. Apocalipse 22:14-15
E a ela foi concedido ser vestido em linho fino, limpo e
brilhante, pois o linho fino são os atos justos dos santos.
Apocalipse 19:8
A maravilhosa promessa de nosso Salvador para nós é que, através do
dom de Seu Espírito, teremos os mandamentos de Deus escritos em
nossos corações. Para aqueles que encontraram conforto no Salvador, a
garantia é dada a nós.
Escrevi estas coisas para vocês que acreditam no nome do
Filho de Deus, para que saibam que têm vida eterna e que
continuam a acreditar no nome do Filho de Deus. Agora esta
é a confiança que temos Nele, que se pedirmos algo de
acordo com a Sua vontade, Ele nos ouvirá. E se sabemos que
Ele nos ouve, seja o que for que pedimos, sabemos que
temos as petições que Lhe pedimos. 1 João 5:13-15
Se sabemos que temos vida eterna e sabemos que tudo o que pedirmos
a Ele que receberemos, podemos vencer todo pecado através do dom
do Espírito. Não é por obras pessoais, mas por ter uma profunda
confiança no dom do Espírito Santo. Isso significa que homens e
mulheres podem superar suas tentações sexuais e todas as outras
tentações. Os homens podem superar sua obsessão por sexo e as
mulheres podem superar sua sensualidade que atrai os homens a
desejá-los.
Homens e mulheres podem superar seus apetites escravizados através
do poder da oração e da confiança na Palavra de Deus. Nenhuma vitória
sobre o pecado pode ser creditada ao homem. Sem Cristo, nada
podemos fazer.
O maior desafio que as pessoas têm quando percebem sua condição
decaída é acreditar que nosso Pai nos perdoa livre e livremente e
oferece o Espírito Santo para nos dar poder de vencer.
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O caminho para a vitória envolve o pecador tornando-se mais consciente
de como ele é realmente pecador. Quanto mais nos aproximamos de
Cristo, mais pecadores parecemos aos nossos próprios olhos. Mas onde
abundam os pecados, a graça é abundante (Romanos 5:20).
Não se desespere, pois se vê cada vez mais fraco e desamparado.
Descanse nos braços do Consolador; anseie pelo sábado e pelos outros
compromissos divinos. Ore por um batismo diário do Espírito Santo para
enfrentar suas provações. Não desanime quando você tropeçar. Lembrese de que nosso Pai e Salvador nunca o condenam. Eles apontam para o
perigo de nosso pecado com muita delicadeza e convidam você a se
arrepender.
Você está cordialmente convidado para a ceia das bodas do cordeiro. A
justiça de Cristo é oferecida gratuitamente a você, sem dinheiro e sem
preço. As sementes da Palavra de Deus em você crescerão para a vida
eterna.
Que eu o encontre no mar de vidro na cidade celestial com nosso Pai e
Seu Filho amado, que nos confortaram, nutriram e nos libertaram deste
mundo maligno atual. A eles haverá bênção, honra e glória e poder para
todo o sempre. Amém.
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