Falso avivamento
(Translation of the Article “Counterfeit revival”)
Por Zac Poonen

Jesus e os apóstolos repetidamente alertaram que os últimos dias seriam caracterizados
pelo engano generalizado e uma multidão de falsos profetas (Mateus 24:3-5, 11, 24 e I
Timóteo 4:1) - e temos visto muitos deles nas últimas décadas.
Por que milhões de cristãos são enganados por esses falsos profetas e pelos falsos
"avivamentos"? E por que tantos pregadores caem na imoralidade e ganância?
Aqui está o que eu vejo como algumas das principais causas:
1. A maioria dos cristãos hoje não está ciente do que o Novo Testamento ensina por não
estudá-lo cuidadosamente e, assim, eles seguem os ensinamentos de seus líderes e não
os ensinamentos do Novo Testamento.
2. Milagres (dons sobrenaturais) tornaram-se mais importante para eles do que o caráter
(a vida sobrenatural).
3. A riqueza material tornou-se mais importante para eles do que a riqueza espiritual.
4. Eles são incapazes de distinguir entre o frenesi de alma ou manipulação psicológica
e o tocar genuíno do Espírito Santo; a causa, de novo, é a ignorância do Novo
Testamento.
5. Eles são incapazes de distinguir entre a cura psicossomática (cura que vem por
atitudes corretas da mente) e a cura sobrenatural no Nome de Jesus.
6. A emoção sobrenatural e estranhas manifestações físicas tornaram-se mais
importantes para eles do que a alegria do Senhor no nosso interior.
7. Para os líderes, o seu ministério com as pessoas tornou-se mais importante do que
sua caminhada interior com Deus.
8. A aprovação dos homens tornou-se mais importante para esses líderes do que a
aprovação de Deus.
9. O número de pessoas que frequentam as reuniões se tornou mais importante para
esses líderes do que se elas estão totalmente comprometidas com Cristo.
10. Construir seus reinos pessoais e seus impérios financeiros tornou-se mais
importante para esses líderes do que construir uma igreja local e serem servos dessa
igreja (Jeremias 6:13).
Tudo isso é TOTALMENTE O OPOSTO do que Jesus ensinou. O oposto de Cristo é
chamado de "anti-Cristo" no Novo Testamento. Se os cristãos não virem isso
claramente, então, quando o Anticristo se manifestar nesta etapa mundial, com seus
falsos sinais e maravilhas (II Tessalonicenses 2:3-10), eles também irão aceitá-lo
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cegamente. Para ser guiado pelo Espírito de Cristo é preciso ter o espírito totalmente
oposto ao mencionado nos pontos anteriores.
Abaixo está uma paráfrase das palavras de Jesus em Mateus 7:13-27 (leia-se no
contexto de Mateus, capítulos 5 a 7):
"Tanto a porta como o caminho para a VIDA ETERNA são muito estreitos - como
acabo de descrever (Mateus 5 a 7). Contudo, os falsos profetas virão e dirão que a porta
e o caminho não são estreitos, mas são fáceis e amplos. Cuidado com eles. Você será
capaz de identificá-los facilmente pela observação do fruto do seu caráter: eles vivem
uma vida livres da raiva, livres de cobiçar mulheres, livres do amor ao dinheiro e sem a
busca ansiosa da riqueza material (como as pessoas mundanas procuram)? Será que eles
pregam contra essas coisas como Eu fiz aqui? (Mateus 5:21-32 e 6:24-34). Esses falsos
profetas podem ser usados em muitos dons sobrenaturais e fazer milagres e realmente
curar as pessoas em Meu nome, mas Eu vou enviá-los todos para o inferno no último
dia, porque não me conheceram (como O SANTO) e não abandonaram o pecado em sua
vida particular (Mateus 7:21-23). Então, se você quiser construir uma igreja sobre uma
rocha que nunca se abalará ou cairá no tempo ou na eternidade, tenha o cuidado de fazer
tudo o que acabei de falar com você (Mateus 5 a 7) e ensine seu povo a fazer tudo o que
Eu tenho ordenado a você também. Assim, Eu estarei com você sempre e Minha
autoridade estará sempre com você (Mateus 28:20, 18). Contudo, se você só ouvir o que
Eu disser e não praticar, então o que você construir pode ser parecido com uma igreja
grande e impressionante para os homens, mas certamente irá ruir e desmoronar um dia
(Mateus 7: 25)”.
Como, então, devemos construir uma igreja inabalável nestes últimos dias?
1. Devemos viver o Sermão da Montanha (Mateus 5 a 7) e pregá-lo constantemente.
2. Devemos viver no Novo Testamento e não no Velho Testamento. Para isso, devemos
saber a diferença entre os dois testamentos claramente (II Coríntios 3:6). Também
devemos pregar o Novo Testamento.
Quando os pregadores caem em grave pecado hoje, eles se justificam (e encontram
conforto) em exemplos de santos do Velho Testamento que também caíram em
pecado. Eles, então, recomeçam seu ministério após um período de silêncio. Citam o
exemplo de Davi, que cometeu adultério, e Elias, que entrou em depressão, e dizem:
"Mas Deus ainda os usou!” Entretanto, eles não citam o exemplo de Paulo, que viveu em
vitória e pureza até o final de sua vida.
O que esses pregadores (e a maioria dos cristãos) não viram é que os santos do Antigo
Testamento NÃO são os nossos exemplos hoje. Foi-nos dado muito mais neste tempo
da graça – e "a quem muito foi dado, muito lhe será exigido” (Lucas 12:48). Jesus é o
Mediador de uma nova aliança e Ele é o nosso exemplo e o Autor da nossa fé hoje - não
Davi ou Elias. A distinção entre os santos do Antigo Testamento (listados em Hebreus
11) e Jesus é muito clara em Hebreus 12:1-4. Todavia, muito poucos vivem nessa
realidade. Muito poucos têm visto que "Deus providenciou algo MELHOR para nós" na
Nova Aliança (Hebreus 11: 40).
Qualquer um de nós pode cair no caminho que muitos pregadores têm caído se não
estivermos alertas e vigilantes - pois Satanás é um inimigo astuto. Nossa segurança está
em obedecer aos ensinos do Novo Testamento exatamente como estão descritos e em se
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submeter a uma liderança santa. (E por liderança “santa” eu quero dizer que são
aqueles que não têm nem mesmo um dos valores errados listados nos dez pontos que
eu mencionei anteriormente). Se aprendermos com os erros dos outros, podemos evitar
cometer os mesmos erros.
Por isso, vamos manter nossa face no pó diante do Senhor em todos os momentos –
porque é assim que vamos receber revelação Divina, como João (Apocalipse 1:17). Se
nos humilharmos, receberemos graça para sermos vencedores (I Pedro 5:5). E, quando
o Espírito Santo nos mostrar a verdade na Palavra de Deus e a verdade sobre nós
mesmos, sejamos totalmente honestos e "amemos a verdade, para sermos salvos" de
todo o pecado. Dessa forma, estaremos protegidos pelo próprio Deus de todo o engano
(II Tessalonicenses 2:10-11). Amém.
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