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Introdução
Amados, esse é um tempo diferente de todos os demais, uma época em que a
presunção é chamada de fé, em que a submissão ao Criador cedeu lugar ao desejo
de comandá-lo e em que a verdadeira adoração cedeu lugar a um dualismo próprio do
maniqueísmo em que duas divindades, uma do bem e outra do mal se digladiam
enquanto os homens tratam de chamar um ou outro para seu lado.
De acordo com a perspectiva do movimento do Evangelho Pleno, os crentes
sofrem por que ignoram que é o diabo que trás o mal sobre eles, e devem repreender
cada dor, enfermidade e falta de meios como uma ação maligna nas suas vidas.
Assim, existe o demônio da pobreza, o demônio do desemprego, o demônio do
câncer, o demônio da gripe, e pasmem, até o demônio da enxaqueca.
E haja reunião para exorcizar tantos demônios. É a corrente da família unida, a
corrente de Jericó, a corrente da prosperidade, a corrente do descarrego e por ai vai.
Recordo-me de um jovem de 16 anos que estava com uma gripe muito forte e me
perguntou: Irmão, como você enfrenta o demônio da dor de cabeça? – Com aspirina
respondi!
Essa loucura toda, que supõe que o mundo está assombrado por demônios
governados que agem a solta e sem nenhum controle do Criador, que as pessoas
pobres estão sob o desfavor de Elohim, e que os enfermos estão possuídos pelo mal
atende por nomes como: Confissão de fé Positiva, Palavra da Fé, Movimento da fé e
Evangelho da saúde e da Prosperidade surgido nos EUA no ínício do Século XX.
Iniciado com Essek. W Kenyon, seu maior divulgador foi Kenneth Hagin, que
veio a atrair Kenneth Copeland, Benny Hinn, David (Paul) Yonggi Cho, entre outros.
Na década de 80, a teologia da prosperidade a Portgugal com o Jorge Tadeu,
fundador da Igreja Maná, e no Brasil, com destaque para, e Valnice Milhomens.
No Brasil, as maiores igrejas desse movimento são a Igreja Universal do Reino
de Deus, fundada pelo Bispo Macedo, a Igreja Internacional da Graça de Deus de
R.R. Soares, a Igreja Apostólica Renascer em Cristo, do casal Estevam e Sônia
Hernandes e a a Igreja Pentecostal Deus é Amor de David Miranda. Outra igreja em
ascensão meteórica é a Igreja Internacional do Poder de Deus do apostolo Valdemiro.
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I O Engano Dualista de Atribuir o Bem ao Criador e o Mal a Satan
Ensinava o profeta persa Zatatustra conhecido como Zoroastro que o mundo
era governado por dois poderes opostos, Aura-Mazda, Senhor Sábio e o Angra
Mainyu ou Arihman, o princípio do mal e governante dos demônios que exercem
domínio sobre as plantas daninhas, sobre os animais predadores e sobre os homens
maus. Para Zoroastro, a recompensa de Aura Mazda é concedida aos que
diariamente lutam contra o Angra Mainyu, o autor do mal,1 o qual um dia será
derrotado.
Semelhantemente Essek W. Kannyon, pai da Confissão de fé Positiva,
movimento neo-pentecostal surgido nos Estados Unidos nos anos 20 do século
passado ensinava.
“A morte é do diabo.”2

Kenneth Haggin, seu mais fervoroso discípulo, afirmou:
“A doença e a enfermidade procedem de Satanás...”3

Tal como seus mestres do movimento da Confissão Positiva, Jorge Tadeu da
Igreja Maná, de Portugal ensina no Terceiro ponto de sua cartilha titulada “Segredos
que o Ajudam a Rceber a Cura Divina” ensina:
“Há pessoas que quando vêem alguém morrer pensam que Deus é o culpado. Mas,
eu quero lhe dizer: Deus não é culpado. O diabo é que tem a culpa. O diabo é que veio para
matar, para roubar, para destruir. O diabo nunca conseguiu arranjar nada. Ele só sabe partir,
aquilo que alguém construíu. ... Diga comigo: O diabo é mau, mas Deus é muito bom. ...
Então a culpa de uma pessoa estar doente não é de Deus, é do diabo. Primeira coisa que
um doente precisa saber é isto: DEUS NÃO É CULPADO, MAS SIM O DIABO.”4
"Já vimos que as doenças não vêm de Deus, mas sim do diabo."5

Ocorre que o maniqueísmo, a doutrina persa de que as coisas boas são
produzidas pelo “deus bom” e as coisas más pelo “deus mal” impede a estas pessoas
de entenderem que manifestações como doença e morte procedem do Eterno
segundo seus propósitos.
1

http://www.cacp.org.br/orientais/artigo.aspx?lng=PT-BR&article=356&menu=9&submenu=1
E. W. Kenyon, Dois Tipos de Justiça, “A Mais Importante Mensagem Já Oferecida a Igreja” Título original:
Two kind of righteousnessm, pág. 12.
3
(Kenneth Hagin, citado por John Ankerberg e John Weldon, em Os Fatos sobre o Movimento da Fé).
2

4

5

http://www.igrejamana.com/estudos/mensagens/3segredos.html
Jorge Tadeu, Cura Divina, p.26.
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Ora, como poderia ser a morte do diabo se o próprio Eterno disse que se o
homem comesse da árvore da ciência do mal certamente morreria, que tanto a morte
como a vida procedem dele e que a morte dos santos é preciosa à sua vista?
“Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás;
porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás.” Bereishit/Gn 2:17.
“Vede agora que eu, eu o sou, e mais nenhum deus há além de mim; eu
mato, e eu faço viver; eu firo, e eu saro, e ninguém há que escape da minha
mão.” Devarim/Dt 32:39.
“Preciosa é à vista de YHWH a morte dos seus santos.” Tehilim/Sl
116:15.
O que mais faz falta aos fundadores e propagadores da doutrina da confissão
positiva é discernimento espiritual das Escrituras. Evidentemente eles pretendem
encontrar forte argumento nas palavras de Yeshua:
“O ladrão não vem senão a roubar, a matar, e a destruir; eu vim para
que tenham vida, e a tenham com abundância.” Yochanan/Jô 10:10.
Quando estas palavras são lidas em harmonia com o conjunto das Escrituras
descobre-se que Yeshua não se referiu exclusivamente a doença, à pobreza ou a
morte física, pois o tema ali é a redenção final das ovelhas, o resgate da morte
espiritual inserida nesse mundo por conta do espírito mau, e da qual somos libertos
graças à intervenção de Yeshua, nosso Roeh ou Pastor.
“Eu sou o bom Pastor; o bom Pastor dá a sua vida pelas ovelhas.”
Yochanan 10:11.
Essa é uma distorção grosseira da verdade da Providência Eles distorcem
grosseiramente o sentido das palavras de Yeshua, cujo enfoque central é a vida
eterna que ele veio trazer a seu povo.
“As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me
seguem; e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as
arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos; e
ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai.” Yochanan 10:27-29.
Portanto, é salvação o tema de Yeshua, e não a ausência de pobreza,
enfemidade, dor ou morte, que são conseqüências naturais da presença do pecado no
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mundo. Além disso, atribuir todas as coisas más ao diabo e todas as coisas boas ao
Criador não é apenas uma visão simplista, é mais do que isso, é maniqueísmo, e
maniqueísmo é paganismo, é idolatria.
Ora, presumir que por que Yeshua veio para destruir as obras do diabo temos
que ser ricos nesse mundo, não experimentar a dor, a tristeza, a enfermidade, seria
exatamente como dizer que uma vez que ele morreu e deu a vida por nós, não
deveríamos morrer.
Ademais, embora o diabo roube todas estas coisas, e por vezes outras mais,
como fez na vida de Yob, sabemos que ele não opera soberanamente e nem sem o
controle de Elohim, razão pela qual em última instância os danos resultantes de sua
ação devem ser atribuídos ao Criador e não à criatura. Ao Elohim que tem domínio
sobre os shidim, e não apenas aos Shidim que são dominados por ele.
“E disse YHWH a Satan: Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão;
somente contra ele não estendas a tua mão. E Satan saiu da presença de
YHWH... Então Yob se levantou, e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça,
e se lançou em terra, e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu
tornarei para lá; YHWH o deu, e YHWH o tomou: bendito seja o nome de
YHWH. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma.” Yob/Jó
1:15, 20-22.
É verdade que Satã, rouba, mata e destrói, e que Adonay colocou em suas
mãos o poder da morte, mas também é verdade que esse poder sempre esteve à
serviço do Criador, razão pela qual poder ser restringido a hora que ele deseja.
Assim, tão certo como os mestres da confissão positiva estão errados quanto á
origem da morte, também o estão quanto à origem da enfermidade, pois enquanto o
seu dualismo doentio atribuem a mudez a um demônio e a cegueira a outro o Eterno
assume a responsabilidade direta pela existência e criação das pessoas perfeitas
tanto quanto das pessoas deficientes, bem como de todo o mal que sucede numa
cidade como diz o profeta:
“E disse-lhe Yahweh: Quem fez a boca do homem? ou quem fez o
mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, YHWH?” Shemot 4:11.
“Tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá
algum mal na cidade, sem que Yahweh o tenha feito?” Amos 3:6.
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É claro que é mais fácil aos mestres do pensamento positivo ensinarem às
massas ignorantes que todo o mal do mundo decorre exclusivamente da malignidade
de Satán, ao invés de dizerem que a malignidade de Sa tán continua a ser usada por
Elohim para punir os homens maus.
Ao fazerem isso eles atuam como se os espíritos maus não estivessem a
serviço do Altíssimo, o que é um engano. R.R Soares, um tele-evangelista que
arrasta multidões, afirma:
“Não importa o mal que esteja Lhe atacando. Todo e qualquer mal não vem de
Deus. Vem do diabo.”6

Ora, essa é uma meia verdade, e uma meia verdade é também uma mentira,
pois as Escrituras ensinam que o Criador detém o domínio sobre os espíritos maus
de tal maneira que ele mesmo os envia contra os homens quando estes
desobedecem a sua vontade.
Olhe para o Egito, acossado por toda a sorte de males e vc verá que as coisas
não são assim, e que mesmo quando um demônio ataca uma pessoa, esse demônio
foi enviado por Adonay para sacudir essa vida, ou mesmo para destruí-la. Esse foi o
ensinamento do profeta.
“Lançou sobre eles o ardor da sua ira, furor, indignação, e angústia,
mandando maus anjos contra eles. Preparou caminho à sua ira; não poupou as
suas almas da morte, mas entregou à pestilência as suas vidas. E feriu a todo
primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de Cão.” Tehilim/Sl 7949-51.
Os espíritos maus são controlados pelo Eterno. O Rei Achab, havia se
rebelado contra o Criador e feito Israel pecar e Adonay decidiu destruí-lo. Que
ferramenta mais apropriada para isso que os espíritos maus? Pois é exatamente um
desses espíritos que o Criador decide usar para conduzir Achab à ruína.
“Então ele disse: Ouve, pois, a palavra de YHWH: Vi a YHWH
assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua
mão direita e à sua esquerda. E disse YHWH: Quem induzirá Achab, para que
suba, e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de
outra. Então saiu um espírito, e se apresentou diante de YHWH, e disse: Eu o
induzirei. E YHWH lhe disse: Com quê? E disse ele: Eu sairei, e serei um
6

R. R. Soares, Como Tomar Posse da Benção, Graça Editoral 5ª Edição – 1997, pág. 26.
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espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: Tu o
induzirás, e ainda prevalecerás; sai e faze assim.” Melachim Alef/1Rs 22:19-22.
Quando Shaul cedeu lugar a seu orgulho e vaidade deixando que o ciúme
dominasse sua vida, desprezando a David por ter sido ungido rei estando ele ainda
vivo, em lugar de um de seus filhos, Elohim enviou contra um espírito mau.
“E o Espírito de YHWH se retirou de Shaul, e atormentava-o um espírito
mau da parte de YHWH. Então os criados de Shaul lhe disseram: Eis que
agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta.” Shmuel Alef/1Sm 16:1415
Derrotados ante os claros testemunhos do Tanach os adeptos da
Confissão Positiva se refugiam no engano de que agora estamos na graça, e hoje as
coisas são diferentes. Um perfeito disparate, pois a dispensação da graça começou
no Éden e não no Calvário, caso contrário nenhum pecador seria salvo de Adam ao
madeiro. Além disso vemos que depois da morte de Yeshua Hananiah e Safira são
mortos, e Elimas o encantador fica cego e as pragas atingem os homens, não apenas
por que Satan, o quer, mas por que o Criador o determina.
“Então Kefa lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para
tentar a ruach de Adonay? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu
marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés, e expirou. E,
entrando os moços, acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido.
Maasei Shalichim/At 5:8-9.
“Eis aí, pois, agora contra ti a mão de Adonay, e ficarás cego, sem ver o
sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram
sobre ele e, andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão.” Maasei
Shalichim/At 13:11
“E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o
nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas; e não se arrependeram
para lhe darem glória.” Revelação 16:9.
Portanto, ensinar que os demônios operam apenas de acordo com sua própria
vontade, ou pior ainda que estão desgovernados até que oremos, é mais um engodo
desmentido pela Brit Chadahá. Basta ler o que Shaul diz a respeito dos que rejeitam o
amor da verdade para que isso fique patenteado.
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“E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não
receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Elohim lhes
enviará a operação do erro, para que creiam a mentira.” 2 Tessalonicenses
2:10-11.
Ao ignorar que Elohim é soberano e exerce onipotente domínio sobre as
obras de suas mãos o espírito do erro e do engano tem conduzido muitos a crerem
em especiosas mentiras a ponto de imaginar como R.R. Soares, que basta ordenar
que o diabo suma da vida para que todo o sofrimento acabe.
“Diga agora ao diabo para ele desaparecer da sua vida com tudo o que é dele. Deus
não lhe promete a cura. Ele declara que você já foi curado — pelas feridas de Jesus...
Porém, ao aprender a determinação, comecei a exigir que o diabo saísse do meu corpo com
as suas doenças. Resultado: Saiu — estou curado. Glória a Deus!” 7

Olhem para Yob, contra quem o Eterno tinha enviado a Satã. Ele poderia se
sentar e clamar: Elohim olha bem para mim. Eu não aceito isso na minha vida. Não
aceito essas misérias que lapidaram meus bens, me empobreceram a vida, levaram
meus filhos e consomiram a carne. Enfim poderia dizer: Não aceito Satã na minha
vida. Bem é mais ou menos isso que os pregadores do pensamento positivo fazem.
Mas Yob era um crente e não um positivista.
È claro que a crença de que todo o mal de nossas vidas procede de Satã não
é o único erro dos adeptos da Confissão Positiva. A Seguir discorreremos sobre
alguns desses enganos.

II - O Engano da Auto-Determinação e a Egolotaria
Ora, houve um tempo em que os crentes ensinavam que elohim determinava o
curso de suas vidas, era uma época de fé, de confiança no poder de Elohim, qwuando
os homens pediam com fé. Hoje, porém as coisas são diferentes como se pode ver
nessa declaração altamente ególatra em que o adorador se põe na posição de um rei
ante seu súdito e que pode decretar e decidir o que quer deve ser feito em seu favor.
“Quando entendi a determinação, tive de uma vez por todas as respostas. Afinal,
nós mesmos decidimos tudo o que teremos ou não em nossas vidas. Aprendi que estava
errado o nosso entendimento de como as coisas espirituais funcionam, e que, se
determinássemos, o milagre nos seria feito.”8
7
8

R. R. Soares, Como Tomar Posse da Benção, Graça Editoral 5ª Edição – 1997, pág. 22.
R. R. Soares, Como Tomar Posse da Benção, Graça Editoral 5ª Edição – 1997, pág. 21.
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Isso é apenas a cópia fiel da filosofia de Kenneth Haggin que ensina que
somos soberanos sobre nossos corpos, que podemos abrigar a enfermidade ou
simplesmente mandar ela embora.
“ Sendo você o único com autoridade sobre seu próprio corpo, você pode deixar a
Palavra de Deus entrar em seu coração, com Sua saúde e cura, ou abrigar os pensamentos
e sintomas malignos com suas doenças e enfermidades.”9

Isso está longe de ser humilde, é antes presunção e orgulho disfarçada sob o
nome de fé, estando tão distante da emuná ou confiança como um morador de rua da
riqueza, e não se apóia na palavra do Nazareno, sendo antes de mais nada
arrogante, presunçoso e maligno como Yakov nos ensina.
“Eia agora vós, que dizeis: Hoje, ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá
passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos; digo-vos que não sabeis
o que acontecerá amanhã. Porque, que é a vossa vida? É um vapor que
aparece por um pouco, e depois se desvanece. Em lugar do que devíeis dizer:
Se Adonay quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos
gloriais em vossas presunções; toda a glória tal como esta é maligna.”
Yakov/Tg 4:13-16.
O homem tem sim o direito de clamar ao Eterno, de pedir a ele, mas não tem o
direito de determinar que algo aconteça. Isso não é adoração é avodah zará, é
idolatria. Nossa vida é determinada por Adonay, e não por nós mesmos.
“Os passos do homem são dirigidos por YHWH; como, pois, entenderá
o homem o seu caminho?” Mishley/Pv 20:24.
Elohim não é um boneco comandado pelas cordas da oração do homem, mas
um rei assentado em seu trono. E quando nos aproximamos de um rei em seu trono,
pedimos e não ordenamos, suplicamos tudo e não determinamos nada.
“Mas o nosso Elohim está nos céus; fez tudo o que lhe agradou.”
Tehilim/Sl 115:3.
Quando nos aproximamos da sala de audiência desse Rei, e fazemos nossa
súplica, devemos incluir em todas as nossas rezas, petições e orações uma frase de
humildade ensinada por Yeshua nosso supremo rabi:

9

Kenneth E. Hagin, A Palavra de Deus Remédio Infalível, Graça Editorial, pág. 15.
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“Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.” Matytyahú/Mt
6:10.
“E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso, que estás nos céus,
santificado seja o teu nome; venha o teu reino; seja feita a tua vontade, assim
na terra, como no céu.” Lucas 11:2.
Essa é uma declaração não faz parte da fé do movimento neo-pentecostal e o
desvio tem sido tão perigoso que até mesmo pentecostais as Assembléias de Deus do
Brasil lançaram o alerta através do livro Cristianismo em Crise de Hank Hanegraaff.
Selecionei alguns teólogos do pensamento positivo para que fique claro que eles nem
mesmo coram a cara de vergonha para negar em nome do Messias o que ele ensina:
Benny Hinn, autor do famoso livro Bom Dia Espírito Santo.
“Nunca jamais, em tempo algum vão ao Senhor e digam: `Se for da tua vontade...´
Não permitam que essas palavras destruidoras da fé saiam da boca de vocês. Quando
vocês oram `se for da tua vontade, Senhor´ a fé é destruída. A dúvida espumará e inundará
todo o seu ser. Resguardem-se de palavras como essas, que lhes roubarão a fé e os
puxarão para baixo, ao desespero”10

Frederic Price, autor de “Deus Glorificado.”
“Se você tem de dizer: `Se for da tua vontade´ ou `Que se faça a tua vontade´,
então você está chamando Deus de idiota. É deveras estupidez orar para que a vontade de
Deus seja feita. Isto é uma farsa, um insulto à inteligência de Deus”.11

R. R. Soares, fundador da Igreja Internacional da Graça.
“Usar a frase `se for a Tua vontade´ em oração pode parecer espiritual, e
demonstrar atitude piedosa de quem é submisso à vontade do Senhor, mas além de não
adiantar nada, destrói a própria oração” 12

Kenneth Hagin, justifica essa suposta capacidade do homem de decretar o que
deseja que Elohim faça com essas palavras:
“O homem foi criado em termos de igualdade com Deus... O crente é chamado de
Cristo... Eis quem somos: somos Cristo... Você é tanto uma encarnação de Deus quanto
10

Benny Hinn, "Levante-se e Seja Curado", citado por Hank Hanegraaaff, Cristianismo em Crise, Casa
Publicadora das Assembléias de Deus, Rio de Janeiro, ibid, p.295).
11
Frederic Price, Citado por Hank Hanegraaaff, Cristianismo em Crise, Casa Publicadora das Assembléias de
Deus, Rio de Janeiro, ibid, p.295).
12

R.R.Soares, livro "O Direito de Desfrutar Saúde", p. 11, citado por Paulo Romeiro, Supercrentes, p.37.
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Jesus Cristo o foi”. O Senhor fez o homem como o Seu substituto aqui na terra... O homem
era Senhor... vivia em termos de igualdade com o Criador. Muitos não sabem ainda que são
filhos e filhas de Deus tanto quanto o próprio Jesus... Nem o próprio Senhor Jesus tem uma
posição melhor diante de Deus do que você e eu temos” 13

Como isso está distante da avodá que é verdadeira a adoração ao Criador.
Quero pedir desculpa a meus ouvintes e leitores por estar pegando pesado em tantos
escritores e tele-evangelistas de sucesso que conseguiram arrastar milhões atrás de
si, mas isso se torna necessário.
Chegou o tempo para adorarmos ao Criador, de pararmos de adorar a criatura,
ou de adorarmos a nós mesmos. Nossa mensagem tem de ser:
“Temei a Elohim, e tributai-lhe a kvod (glória); porque é vinda a hora do
seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das
águas.” Guylyana/Ap 14:7.
Fora com essa egolatria toda, a mais moderna e sutil forma de idolatria, por
que é aquela que se dirige ao pai, em nome de Yeshua, mais destituída de qualquer
humildade e submissão.
“Deixai-vos do homem cujo fôlego está nas suas narinas; pois em que
se deve ele estimar?” Yeshayahú/Is 2:22.

III – O Engano da Negação da Realidade
Uma técnica comum aos apologistas da Confissão Positiva é seduzir as suas
ovelhas a acreditarem que já foram curadas, mesmo que os sintomas da doença não
tenham desaparecido. Essek W. Kanyon pai do movimento da fé, (1867- 1948) dizia:
“Sei que estou curado porque Ele disse que estou curado, e não me importo com os
sintomas que possam estar em meu corpo”.14

Kenyon ensinava que assim como nossos pecados reais foram levados por
Yeshua, toda a doença real foi também destruída e tornada inexistente, e que dali
para a frente Satan pode nos atormentar com a imagem do pecado e com a foto da
doença, mas que nós podemos fazê-lo sumir com suas imagens e fotografias.
13
Kenneth Hagin, citado por Hank Hanegraaaff, Cristianismo em Crise, Casa Publicadora das Assembléias de
Deus, Rio de Janeiro p. 116/7 .
14
E. W. Kenyon, em “The Hidden Man” (O Homem Escondido), 99.
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“Quando ele impõe doença sobre mim, tenho o direito de dizer a ele, "Satanás,
estas doenças foram levadas no corpo de Jesus e você não tem direito de trazer fotografias
delas ao redor daqui, e me assustar com elas".15

Kenyon ensinou que se um crente for capaz de negar as fotografias da doença
que se manifestam em seu corpo através dos sintomas, será capaz de vencer a
enfermidade, mas isso não o impediu de morrer de câncer. Quantas pessoas têm
passado por uma experiência semelhante não sabemos, mas isso tem se tornado
comum, pois a técnica de exorcizar as doenças mediante a negação das mesmas é
uma constante entre os discípulos da Confissão Positiva. .
Kenneth Hagin (1917-2003) sucessor de Kenyon se entregou ao engano como
maneira de exorcizar as doenças, declarando-se pleno de saúde, ainda que estivesse
enfermo, como atesta seu testemunho:
“Tenho dito sempre que não tenho sentido dor de cabeça por tantos anos (45, para
ser mais exato)... Há alguns meses apenas, quando saí do edifício onde tenho o escritório,
indo para casa, de repente minha cabeça começou a doer e alguém poderia ter dito: ‘Ora,
você teve uma dor de cabeça’. Não, eu não tive! Não tenho dores de cabeça desde agosto
de 1934. Quarenta e cinco anos se passaram sem que eu tenha sentido uma dor de
cabeça... E mesmo que eu tivesse sentido uma, jamais contaria a pessoa alguma. E se
alguém perguntasse como eu estava me sentindo, eu iria responder: estou ótimo,
obrigado!”16
“Essas curas aconteceram, da cabeça aos pés, em 07/08/1934, de modo que
qualquer sintoma de angústia, deficiência e problema físico foi retirado do meu corpo, para
sempre! E continuo curado, depois de 49 anos!”17

Apesar disso ele faleceu a 23 de setembro de 2003 depois de uma crise
cardíaca que o levou a UTI. Uma vez mais o Eterno está ensinando que não é com
palavras mágicas e nem com a negação da realidade que alguém alcança cura. Mas
isso não é suficiente. Jorge Tadeu, da igreja Maná no seu livro Cura Divina ensina:
“ Sabe o que é ignorar ? É fazer de conta que não existe, olhar para o outro lado....
É exactamente isso que você tem que fazer se os sintomas voltarem. É ignorar, não olhar
para lá “Porque andamos por fé e não por vistas;” II Coríntios 5:7 Não andamos pelo que
vemos, mas andamos pela fé. Diga para si mesmo: “Eu estou curado porque Deus diz que

15

Essek W. Kanyon, O Maravilhoso Nome de Jesuis, pag, 68.
Kenneth Hagin, In The Name of Jesus, pág 44.
17
Kenneth Hagin: “Exceedingly Growing Faith”, 2ª. Revisão - Tulsa; OK: Kenneth Hagin Ministries, 1990,
pp. 48-49; 82-83
16
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estou curado, e não ando a perguntar ao meu corpo como é que eu estou. Deus diz que
pelas pisaduras de Jesus, já fui curado, e é isso que eu acredito.”18

Fácil a cura divina proposta por Jorge Tadeu da Igreja Maná. Se ao fim e ao
cabo você não foi curado, se os sintomas não desaparecerem, você deve criar uma
ilusão mental através da qual pode negar os sintomas e se sentir curado por fé, já que
a fé não depende dos fatos.
Que distante está a confissão positiva e enganosa dos modernos apóstolos da
plena cura da confissão realista que tanto os profetas do Tanach quanto os
seguidores de Yeshua faziam, mesmo quando dotados de extraordinário poder.
Olhem para o profeta Eliasha (Elizeu). Alguém realizou os milagres que ele
fez? Não que eu saiba! Mediante sua palavra o azeite da viúva se multiplicou até que
ela pagasse todos os seus credores (1Rs 4:1-6), a estéril deu à luz para ver seu
menino morrer e ressuscitar. (1 Rs 4:16-37).
Isso é muito? Não, ele amaldiçoou os 50 meninos que zombaram dele e a ursa
os devorou. Os profetas clamaram por causa do machado que caiu na água ele o fez
flutuar. Sob sua ação o veneno mortal da panela foi tirado, a fonte de água salgada se
tornou água potável e sob sua ordem Naamã foi sarado da lepra no Yarden.
Você dirá: Um homem que tem tanta unção e poder não pode ficar doente, tem
de morrer de repente. Mas não é isso que as Escrituras ensinam. Elas dizem que
Eliasha ficou doente, que ele não sarou de sua doença, e que veio a morrer dela.
“E Elisha estava doente da enfermidade de que morreu, e Yeoás, rei de
Israel, desceu a ele, e chorou sobre o seu rosto, e disse: Meu pai, meu pai, o
carro de Israel, e seus cavaleiros!... Depois morreu Elisha e o sepultaram. Ora,
as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que,
enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa, e lançaram o homem na
sepultura de Elisha; e, caindo nela o homem, e tocando os ossos de Elisha,
reviveu, e se levantou sobre os seus pés.” Melachim Beit 13:14, 20-21.
O que isso prova? Que os santos adoecem e morrem. As vezes rapidamente
se e quase sem sofrimento, outras vezes não, e isso não prova que não sejam
amados, que não tenham fé ou que não lhes assista o poder de Elohim. O homem,
honrado com tanto poder por parte de Adonay, tanto na vida como na morte não foi
livrado.
18

http://christinarovassine.spaces.live.com/blog/cns!6FFD4F6BAA73D1B5!457.entry?sa=928122267

Série Estudos Bíblicos - Ministério Nazareno Comunidade de Israel ִׂש ָראֵל
ְ  ָׁשרֵת נָ ְצרִי ָקהַל י13

Cura Divina Pra Todos os Males – Fé ou Presunção, Doutrina Bíblica ou Invenção Humana?

IV – O Engano da Cura Plena e Universal
Ora é verdade que as Escrituras dizem que em dados momentos Yeshua curou
a todas as pessoas que foram levadas a ele. Isso é claro a partir do relato feito por
Matytyahú e que isso era parte do cumprimento de Yesahyahú 53.
“E, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele, com
a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam
enfermos. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz:
ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores.”.”
Matytyahú/Mt 4:16.
É claro, que Isaías 53 envolve não apenas a cura espiritual. O homem é um ser
tanto físico como espiritual e o plano da redenção envolve a eliminação de nossas
doenças, hoje, aqui e agora, ou então amanhã, depois ou no reino vindouro.
E para que ficasse claro que tirar as enfermidades de seu povo faz parte da
missão do Maschiach Elohim lhe permitiu libertar endemoniados e curar muitos
enfermos, as vezes todos como narra Matytyahú, as vezes apenas um entre uma
multidão, como é narrado por Yochanan.
Contudo, baseados numa aplicação descontextualizada do restante das
Escrituras os mestres do positivismo tomam a narrativa de Matytyahú enganam as
almas com seus engodos, ensinando que de fato Elohim não só pretende como quer
curar a todas as pessoas, hoje, aqui e agora.
“Se Deus disse quero para curar uma pessoa, então Ele está dizendo o mesmo
quero para curar todas, porque Ele não faz acepção de pessoas (At 10.34).19
“Uma vez que Deus não muda, nós podemos saber, com certeza, que é Sua
vontade curar a todos.” 20

Ora, estas declarações são negadas pela história narrada nas Escrituras e pelo
próprio Yeshua como podemos ver quando ele se refere ao ministério do grande
profeta.
“Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de
Eliahú, quando o céu se cerrou por três anos e seis meses, de sorte que em
toda a terra houve grande fome; e a nenhuma delas foi enviado Eliahú, senão a
19
20

Kenneth E. Hagin, A Palavra de Deus Remédio Infalível, Graça Editorial, pág. 22.
Kenneth E. Hagin, A Palavra de Deus Remédio Infalível, Graça Editorial, pág. 45.

Série Estudos Bíblicos - Ministério Nazareno Comunidade de Israel ִׂש ָראֵל
ְ  ָׁשרֵת נָ ְצרִי ָקהַל י14

Cura Divina Pra Todos os Males – Fé ou Presunção, Doutrina Bíblica ou Invenção Humana?

Sarepta de Shidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no
tempo do profeta Eliahú, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio.”
Lucas 4:25-27.
Tanto, como no caso de Eliahú, que deixou as viúvas e os leprosos de Isarel
sofrerem suas necessidades enquanto salvou os gentios, Yeshua se dirige a
Yerushalaym, e não obstante a enorme necessidade dos que almejavam
desesperadamente a cura junto ao tanque de Betesda, ele decide curar a um e a
deixar os demais sem a cura.
“DEPOIS disto havia uma festa entre os hudim, e Yeshua subiu a
Yerushalaym. Ora, em Yerushalaym há, próximo à porta das ovelhas, um
tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem cinco alpendres. Nestes jazia
grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressicados, esperando o
movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque, e
agitava a água; e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água,
sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que,
havia trinta e oito anos, se achava enfermo. E Yeshua, vendo este deitado, e
sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar
são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando
a água é agitada, me ponha no tanque; mas, enquanto eu vou, desce outro
antes de mim. Yeshua disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito, e anda.”
Yochanan 5:1-8.
O que dizer ante estes fatos? Por que entre uma multidão de enfermos que
estava ali para ser curada Yeshua escolheu a um deles em vez de mostrar seu favor a
todos? Por que Elohim é soberano e mostra seu favor de forma livre e não
contingente.
Os apóstolos da confissão positiva podem dizer que em Betesda Yeshua ainda
não havia tomado sobre si todas as enfermidades do mundo, pois a expiação ainda
não se tinha dado, e podem também argumentar que Satã, a quem consideram o
autor da doença ainda não tinha sido derrotado. Uma argumentação em círculos, pois
citam Mateus 4:15-16 justamente para provar que ele queria e curava a todas.
Ensinar, não podem ficar doentes é um engano fatal para as almas, n]ao só por
que as faz vover num engano, mas também por que as faz abandonar o tratamento.
Lessem essas pessoas as Escrituras a fim de se inclinarem em reverente temor
descobririam, por exemplo, que o mesmo Shaul que curou o pai de Púbio, foi o o
homem que quando enfermo pediu ao Eterno que o livrasse de sofrimento e não foi
atendido.
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“E aconteceu estar de cama enfermo de febre e disenteria o pai de
Públio, que Paulo foi ver, e, havendo orado, pôs as mãos sobre ele, e o curou.
Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham
enfermidades, e sararam.” Maasei Shalichim/At 28:8-9.
“E, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me
dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satan para me
esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual três vezes orei a Adonay
para que se desviasse de mim. E disse-me: A minha chesed (graça) te basta,
porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me
gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder do
Maschiach.” 2 Coríntios 12:7-9.
Não há nos relatos dos nazarenos lugar para esse ufanismo irresponsável que
ignora os sintomas e a própria enfermidade a fim de parecer curado, pleno de fé e de
poder. Pelo contrário Shaul nos conta que ele mesmo quando foi ter com os gálatas
estava enfermo dos olhos e que esses se pudessem teriam arrancado seus próprios
olhos para lhos darem.
“E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em
fraqueza da carne; E não rejeitastes, nem desprezastes isso que era uma
tentação na minha carne, antes me recebestes como um anjo de Elohim, como
Yeshua Ha Maschiach mesmo. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança?
Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos
olhos, e mos daríeis.” Gálatas 1:13-15.
Ensinar que os santos vivem sem doença ou que não devem usar remédios, ou
que um homem que deixa uma pessoa sem curar é um um homem sem fé nada tem a
ver com a fé apostólica. Ora, sabemos que Epafrodito, esteve enfermo quase à morte,
que Trofimo foi deixado enfermo por Shaul que não só não o curou, mas narrou isso,
e que o próprio Timóteo, fiel colaborador de Shaul foi aconselhado a usar remédios
por causa de suas constantes enfermidades.
“Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e
cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover às
minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava
muito angustiado de que tivésseis ouvido que ele estivera doente. E de fato
esteve doente, e quase à morte; mas Elohim se apiedou dele, e não somente
dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por
isso vo-lo enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis, e
eu tenha menos tristeza.” Filipenses 2:25-28.
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“Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto.” 2 Tim´teo
4:20
“Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do
teu estômago e das tuas freqüentes enfermidades.” 1 Timóteo 5:23.
Testemunhos incômodos por certo parta os semeadores da confissão positiva,
que a fim de arrastar atrás si multidões de pessoas ignorantes da palavra enganam
uma humanidade carente e enferma com promessas de cura total e universal,
contrariando aquilo que tão claramente está nas Escrituras.
Que fique, pois firme como verdade inabalável, que servimos ao Elohim da
vida, que enviou a Yeshua para tomar sobre si todas as nossas enfermidades e dores,
a fim de que possa ser exercido seu poder sobre nós pára a cura de toda e qualquer
enfermidade agora ou no dia do poder do Maschiach, posto que a redenção do nosso
corpo ainda não se deu e que no momento a natureza ainda geme junto com todos
nós aguardando esse glorioso dia.
“Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com
dores de parto até agora.Na esperança de que também a mesma criatura será
libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de
Elohim. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias da ruach,
também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção
do nosso corpo.” Romanos 8:20-22.
Que a fé viva que sabe pedir acreditando que Elohim tem poder para curar,
prolongar os dias e livrar da morte e contudo aceitar a resposta ao pedido, seja
positivo ou negativo seja a nossa fé, posto que nosso grande Rabi ensinou a orarmos
dizendo sempre: “Seja feita a tua vontade.” Amén e Amen.

Série Estudos Bíblicos - Ministério Nazareno Comunidade de Israel ִׂש ָראֵל
ְ  ָׁשרֵת נָ ְצרִי ָקהַל י17

