ALGUMAS VERDADES IMPORTANTES
QUE EU APRENDI
(Translation of the article “Some Important Truths That I
Have Learnt)

Por Zac Poonen

Durante os 47 anos em que eu sou cristão nascido de novo, eu
aprendi algumas verdades importantes que me encorajaram e deram
direção e propósito à minha vida. Eu as compartilho aqui com você,
com a esperança de que sejam um encorajamento para você
também.

1. Deus nos Ama como Ele Amou Jesus
“... que os tens amado a eles como me tens amado a mim”
(João 17:23).
Essa é a maior verdade que eu descobri na Bíblia. Isso me mudou de
um crente inseguro, deprimido, para um crente que se tornou
totalmente seguro em Deus e cheio da alegria do Senhor – sempre.
Existem muitos versículos na Bíblia que nos dizem que Deus nos
ama, mas apenas este que nos diz a extensão desse amor – TANTO
QUANTO ELE AMOU JESUS.
Como não há parcialidade com nosso Pai celestial na maneira como
Ele ama qualquer um de Seus filhos, Ele estará certamente querendo
fazer tudo por nós, Seus filhos, o que Ele fez por Seu Filho
primogênito, Jesus. Ele vai nos ajudar como Ele ajudou Jesus. Ele vai
cuidar de nós tanto quanto Ele cuidou de Jesus. Ele estará tão
interessado em planejar os detalhes da nossa vida diária quanto Ele
estava em planejar a vida de Jesus. Nada pode nos acontecer que
pegará Deus de surpresa. Ele já fez planos para cada eventualidade.
Por isso, não precisamos mais ser inseguros. Nós fomos enviados à
terra com um propósito tão definido quanto foi o propósito de Jesus.
Tudo isso é verdade para você também – mas só se você acreditar.

Nada funciona para quem não crê na Palavra de Deus.

2. Deus se Deleita em Pessoas Honestas
“Se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão
uns com os outros” (I João 1:9).
Andar na luz significa em primeiro lugar que não escondemos nada
de Deus. Nós dizemos a Ele tudo, exatamente como é. Estou
convencido de que o primeiro passo em direção a Deus é a
honestidade. Deus detesta aqueles que não são sinceros. Jesus falou
contra os hipócritas mais do Ele falou contra qualquer outra coisa.
Deus não nos pede para sermos santos ou perfeitos em primeiro
lugar, mas para sermos honestos. Esse é o ponto de partida da
verdadeira santidade. E a partir dessa fonte flui todo o resto. E se há
uma coisa que é realmente fácil para qualquer um de nós fazer, é ser
honesto.
Assim, confesse o pecado imediatamente a Deus. Não chame
pensamentos pecaminosos por nomes “decentes”. Não diga: “Eu
estava apenas admirando a beleza da criação de Deus”, quando na
verdade você cobiçou adulteramente com seus olhos. Não chame
“raiva” de “justa” indignação.
Você nunca irá ter vitória sobre o pecado se você é desonesto.
E nunca chame “pecado” de “um erro”, porque o sangue de Jesus
pode purificá-lo de todos os seus pecados, mas não de seus erros! Ele
não purifica pessoas desonestas.
Há esperança apenas para pessoas honestas. “Aquele que encobre
seus pecados nunca prosperará” (Provérbios 28:13).
Por que Jesus diz que há mais esperança para prostitutas e para
ladrões entrarem no reino de Deus do que líderes religiosos (Mateus
21:31)? Porque as prostitutas e os ladrões não fingem ser santos.
Muitas pessoas jovens são afastadas das igrejas, porque os membros
da igreja lhes dão a impressão de que eles mesmos não têm luta. E
assim esses jovens pensam: “Essas pessoas santas nunca vão
entender os nossos problemas!”. Se isso é verdade de nós, então nós
somos diferentes de Cristo, que atraía os pecadores a Ele.

3. Deus se Deleita em Quem dá com Alegria
“Deus ama a quem dá com alegria” (II Coríntios 9:7).
É por isso que Deus dá ao homem total liberdade antes e depois da
conversão, e depois de ser cheio do Espírito.
Se somos
outros e
diferentes
crescerem

como Deus, nós também não procuraremos controlar os
pressioná-los. Daremos a eles liberdade para serem
de nós, para terem opiniões diferentes da nossa e para
espiritualmente em seu próprio ritmo.

Toda coação de qualquer espécie é do diabo.
O Espírito Santo enche pessoas, enquanto os demônios possuem as
pessoas. A diferença é esta: quando o Espírito Santo enche alguém,
Ele ainda dá a essa pessoa a liberdade de fazer o que ela quiser. Mas,
quando os demônios possuem as pessoas, eles lhes roubam a
liberdade e as controlam. O fruto de ser cheio do Espírito é o domínio
próprio (Gálatas 5:22,23). A possessão demoníaca, no entanto,
resulta em perda de domínio próprio.
Devemos nos lembrar de que todo o trabalho que fazemos para Deus
que NÃO é feito com alegria, júbilo, liberdade e voluntariamente é
uma obra morta. Qualquer trabalho feito para Deus por uma
recompensa ou por um salário é também uma obra morta. Todo o
dinheiro dado a Deus sob a pressão dos outros não tem nenhum
valor, no que diz respeito a Deus!!
Deus valoriza o pouco feito alegremente para Ele muito mais do que
um grande negócio feito por obrigação, ou feito apenas para aliviar a
própria consciência.
4. Santidade vem por Olhar para Jesus
“Vamos correr a carreira ... olhando para Jesus” (Hebreus
12:1,2).
O segredo da santidade é encontrado na Pessoa de Cristo, que veio
em nossa carne (como I Timóteo 3:16 deixa muito claro) – e não na
doutrina de que Cristo veio em nossa carne. É através da Sua
Pessoa e não através de uma análise doutrinária da Sua carne que
nos tornamos santos.
Nenhuma quantia de esforço próprio fará um coração pecador se
tornar santo. Para que isso aconteça, Deus tem de fazer um trabalho
dentro de nós.

Santidade (vida eterna) é dom de Deus – e isso nunca pode ser
alcançado pelas obras (Romanos 6:23). A Bíblia declara que apenas
Deus pode nos santificar (nos fazer santos) inteiramente (I
Tessalonicenses 5:23 diz isso tão claramente que ninguém pode
errar). No entanto, multidões de crentes estão se esforçando para
negarem-se a si mesmos a fim de serem santos. Em vez disso, eles
se tornam fariseus.
“A santidade que não é ilusão” (Efésios 4:24 - tradução
Philips) é alcançada pela fé em Jesus – em outras palavras por
“olhar para Jesus”.
Se permanecermos olhando apenas para uma doutrina nos
tornaremos fariseus. Quanto mais pura a nossa doutrina, maiores
fariseus nos tornaremos.
Os maiores fariseus que eu encontrei na terra estavam entre aqueles
que pregavam os mais altos padrões de santidade através de esforço
próprio!! Devemos ter cuidado para que não acabemos como um
deles!
O significado de olhar para Jesus é explicado muito claramente em
Hebreus 12:2. Em primeiro lugar, devemos olhar para Ele como
Alguém que viveu na terra “suportando a Sua cruz” diariamente –
“tentado em todos os pontos que somos tentados, mas sem pecado”
(Hebreus 4:15). Ele é o nosso Precursor (Hebreus 6:20), em cujos
passos devemos correr. Em segundo lugar, devemos olhar para Ele
como Aquele que está agora “à mão direita do Pai”, intercedendo por
nós e pronto para nos ajudar em todas as provações e tentações.

5. Devemos Ser Continuamente Cheios do Espírito Santo
“Ser (sendo continuamente) cheio do Espírito” (Efésios 5:18 –
Literal).
É impossível viver a vida cristã, como Deus quer que a vivamos, se
não estamos continuamente cheios do Espírito Santo. É impossível
servir a Deus como deveríamos sem sermos ungidos com o Espírito e
receber seus dons sobrenaturais. O próprio Jesus precisou ser ungido.
O Espírito Santo veio para nos tornar semelhantes a Jesus em nossa
vida pessoal assim como em nosso ministério (Veja II Coríntios
3:18).
Deus nos enche com o Espírito a fim de nos amoldar à imagem de
Cristo em nosso caráter e nos equipar para servir como Jesus serviu.

Nós não temos o mesmo ministério que Jesus teve e, por isso, não
seremos capazes de fazer o que Jesus fez em Seu ministério. Mas nós
podemos ser tão equipados para servir a Deus como o próprio Jesus
foi – para cumprir O NOSSO PRÓPRIO ministério.
Tudo o que é necessário é uma sede e fé suficientes, da nossa parte,
para ter rios de água viva fluindo através de nós (João 7:37-39).
Devemos desejar sinceramente pelos dons do Espírito, se queremos
tê-los (I Coríntios 14:1). Caso contrário, nunca o teremos.
Uma igreja sem os dons do Espírito Santo é como um homem que
pode estar vivendo, mas é surdo, cego, mudo e manco – e, portanto,
inútil.

6. O Caminho da Cruz é o Caminho da Vida
“Se morrermos com Ele, também viveremos com Ele” (II
Timóteo 2:11).
Não há outra maneira de termos a vida de Jesus manifestada em
nosso corpo a não ser aceitando a morte para o nosso ego em todas
as situações que Deus planeja e providencia para nós (II Coríntios
4:10,11).
Devemos “nos considerar mortos para o pecado” (Romanos 6:11)
em todas as situações, se quisermos vencer o pecado. Devemos
“mortificar as obras do corpo por meio do Espírito” se quisermos viver
(Romanos 8:13). O Espírito Santo sempre nos guiará para a cruz
em nossa vida diária.
Deus nos coloca em situações em que somos “abatidos durante todo
o dia” (Romanos 8:36) e “entregues à morte por causa de Jesus”
(II Coríntios 4:11). Em tais situações, devemos aceitar “o morrer
de Jesus” (II Coríntios 4:10), para que a vida de Jesus se manifeste
em nós.

7. As Opiniões dos Homens Servem Apenas para o Cesto de
Lixo
“Pare de se importar com o homem, cujo fôlego está nas suas
narinas; pois por que deve ele ser estimado?” (Isaías 2:22).

Quando o fôlego de um homem abandona suas narinas, ele não é
melhor do que a poeira em que nós pisamos. Então, por que nos
importaríamos com a opinião de homens?
Se não estamos arraigados e alicerçados no fato de que as opiniões
de TODOS os seres humanos colocadas juntas servem apenas para o
cesto de lixo, nunca seremos capazes de servir ao Senhor de modo
eficaz. Se buscamos agradar até mesmo um só homem, não
podemos ser servos de Cristo (Gálatas 1:10).
Se a opinião de todo homem é sem valor comparada à opinião de
Deus, aquele que está convencido disso irá, daí em diante, buscar
apenas a aprovação de Deus sobre sua vida e ministério. Ele nunca
procurará impressionar as pessoas e se justificar diante delas.
8. Deus Detesta Tudo o que Este Mundo Considera Grande
“Aquilo que é altamente estimado entre os homens é detestável
aos olhos de Deus” (Lucas 16:15).
As coisas que são consideradas grandes no mundo, não apenas não
têm nenhum valor aos olhos de Deus, mas são na verdade uma
abominação para Ele.
Visto que toda a honra do mundo é uma abominação para Deus, deve
ser uma abominação para nós também.
O dinheiro é algo que todos na terra consideram valioso. Mas Deus
diz que aqueles que amam o dinheiro e almejam ficar ricos irão sofrer
as oito seguintes consequências, mais cedo ou mais tarde (I
Timóteo 6:9, 10):
(a) irão cair em tentação;
(b) irão cair em cilada;
(c) irão cair em desejos tolos;
(d) irão cair em desejos prejudiciais;
(e) irão mergulhar em ruína;
(f) irão mergulhar em destruição;
(g) irão se afastar da fé;
(h) se traspassarão a si mesmos com muitos sofrimentos.

Eu vi isso acontecer de novo e de novo aos crentes em todos os
lugares.
Uma das principais razões por que uma palavra profética do Senhor é
raramente ouvida nos dias de hoje em nossa terra é porque a maioria
dos pregadores é amante do dinheiro. Jesus disse que as verdadeiras
riquezas (a palavra profética é uma delas) não seriam dadas por
Deus àqueles que são infiéis com dinheiro (Lucas 16:11). É por isso
que ouvimos tantos sermões entediantes e tantos testemunhos
entediantes em reuniões e conferências de igreja.

9. Ninguém pode nos fazer mal exceto nós mesmos
“Quem irá fazer mal a você, se você provar que é zeloso do que
é bom?” (I Pedro 3:13).
Deus é tão poderoso que Ele faz TODAS AS COISAS contribuírem
juntamente para o bem daqueles que O amam e que são chamados
segundo o Seu propósito – ou seja, para aqueles que não têm
nenhuma ambição na terra fora da Sua vontade para as suas vidas
(Romanos 8:28). Aquele que tem ambições egoístas não pode
reivindicar essa promessa. Mas se aceitarmos a vontade de Deus
totalmente, podemos reivindicar essa promessa a cada minuto da
nossa vida na terra. Nada pode nos fazer mal.
Tudo o que os outros fazem para nós – bem ou mal, acidental ou
deliberadamente – irá passar pelo filtro de Romanos 8:28 e irá
trabalhar para o nosso bem – nos transformando a cada momento
um pouco mais à semelhança de Cristo (Romanos 8:29) – que é o
bem que Deus planejou para nós. Esse filtro trabalha perfeitamente a
cada momento para aqueles que preenchem as condições listadas
nesse versículo.
Além disso, I Pedro 3:13 nos diz que ninguém pode nos fazer mal,
se formos “zelosos pelo que é bom”. Infelizmente, esse não é um
versículo tão bem conhecido quanto Romanos 8:28. Mas devemos
popularizá-lo agora.
Entretanto, essa promessa também é aplicável apenas para aqueles
que são zelosos em manter seus corações bons para com todas as
pessoas. Será impossível para qualquer demônio ou ser humano
prejudicar tal crente.

Assim, sempre que um cristão reclama que outros lhe têm
prejudicado, ele está indiretamente admitindo que não ama a Deus,
não é chamado segundo o propósito de Deus e não tem sido zeloso
para o que é bom. Caso contrário, qualquer coisa que aqueles outros
fizeram a ele só teria trabalhado para o seu bem e, então, ele não
teria nenhuma reclamação.
Na verdade, o único que pode prejudicá-lo é você mesmo – por sua
infidelidade e suas atitudes erradas para com os outros.
Eu tenho 66 anos e posso dizer honestamente que ninguém jamais
conseguiu me prejudicar em toda a minha vida. Muitos tentaram
fazer isso, mas TUDO o que eles fizeram apenas trabalhou para o
meu bem e para o bem do meu ministério. Então, eu posso louvar a
Deus por essas pessoas também. Aqueles que têm se oposto a mim
têm sido a maioria os chamados “crentes” que não entenderam os
caminhos de Deus. Estou dando o meu testemunho a você apenas
para encorajá-lo a crer que esse pode ser o seu testemunho também
– sempre.

10. Deus tem um Plano Perfeito para cada um de nós
“Fomos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus
preparou de antemão, para que andássemos nelas” (Efésios
2:10).
Há muito tempo, quando Deus nos escolheu em Cristo, Ele também
planejou o que deveríamos fazer com nossa vida terrena. Nosso
dever agora é descobrir esse plano – dia a dia – e segui-lo. Nunca
poderemos fazer um plano melhor do que o de Deus.
Não devemos imitar o que os outros fazem, porque o plano de Deus
para cada um de Seus filhos é diferente. O plano de Deus para José,
por exemplo, foi o de ficar no palácio no Egito e viver em grande
conforto pelos últimos 80 anos de sua vida. Por outro lado, o plano de
Deus para Moisés foi o de deixar o palácio no Egito e viver em grande
desconforto pelos últimos 80 anos de sua vida – no deserto. Se
Moisés tivesse seguido o exemplo de José, pelo amor ao conforto e à
facilidade, ele teria perdido a vontade de Deus para sua própria vida.
Exatamente do mesmo modo hoje, Deus pode querer que um irmão
viva sua vida no conforto nos Estados Unidos e que outro irmão
labute toda a sua vida no calor e poeira do norte da Índia. Cada um
deve ser convencido do plano de Deus para sua própria vida, ao invés
de comparar sua sorte com a de outro irmão e ficar com ciúmes dele
e criticá-lo.

Eu sei que Deus me chamou para servi-Lo na Índia. Mas eu nunca
exigi que alguma outra pessoa tenha o meu chamado.
No entanto, nunca seremos capazes de descobrir a vontade de Deus,
se estamos procurando nossa própria honra, ou se amamos o
dinheiro, ou o conforto, ou a aprovação de homens.

11. Conhecer Deus Intimamente é o Segredo de Ser Forte
“O povo que conhece ao seu Deus será forte” (Daniel 11:32)
Hoje, Deus não quer que O conheçamos de segunda mão através dos
outros. Ele convida até o crente mais jovem a conhecê-Lo
pessoalmente (Hebreus 8:11). Jesus definiu vida eterna como
conhecer a Deus e a Jesus Cristo pessoalmente (João 17:3). Essa foi
a maior paixão da vida de Paulo e deve ser a nossa maior paixão
também (Filipenses 3:10).
Aquele que deseja conhecer Deus intimamente terá de ouvi-Lo
sempre. Jesus disse que a única maneira de o homem poder se
manter espiritualmente vivo é ouvindo TODA a palavra que procede
da boca de Deus (Mateus 4:4). Ele também disse que sentar-se aos
Seus pés e ouvi-Lo é a coisa mais importante na vida cristã (Lucas
10:42).
Devemos desenvolver o hábito que Jesus tinha de ouvir o Pai todos
os dias desde cedo da manhã (Isaías 50:4), durante o decorrer do
dia; e depois estar em atitude de escuta nas horas da noite quando
estamos dormindo também – para que, se acordarmos do nosso sono
na noite, possamos dizer: “Fala, Senhor, teu servo ouve” (I Samuel
3:10).
Conhecer a Deus nos fará vencedores em todas as situações – porque
Deus tem uma solução para cada problema que enfrentamos – e, se
nós ouvirmos a Ele, Ele nos dirá qual é a solução.

12. A Nova Aliança é Muito Superior à Velha Aliança
“Jesus é o Mediador de uma melhor aliança” (Hebreus 8:6).
Muitos cristãos não sabem que há uma diferença fundamental entre a
velha e a nova aliança (Hebreus 8:8-12). A nova aliança é tão
superior à velha, quanto Jesus é a Moisés (II Coríntios 3 e Hebreus
3).

Enquanto a velha aliança podia purificar apenas a vida exterior de
uma pessoa por meio do medo de julgamento e da promessa de
recompensa, a nova aliança nos transforma interiormente, não
mediante ameaças e promessas, mas por meio do Espírito Santo nos
dando a natureza de Cristo – uma natureza que é totalmente pura e
amorosa.
Há uma grande diferença entre um porco mantido limpo por meio de
correntes que o prendem (medo de punição sob a Lei) e um gato que
se mantém limpo porque isso é sua natureza interior. Esse exemplo
ilustra a diferença entre as duas alianças.

13. Somos Chamados para Sermos Rejeitados e Perseguidos
pelos Homens
“Todos os que desejam viver piedosamente (santamente) em
Cristo Jesus serão perseguidos” (II Timóteo 3:12).
Jesus disse a Seus discípulos que no mundo eles enfrentariam
tribulação (João 16:33); e Ele orou ao Pai NÃO para tirar Seus
discípulos do mundo (João 17:15). Os apóstolos ensinaram aos
crentes que somente por meio de muita tribulação eles poderiam
entrar no reino de Deus (Atos 14:22).
Jesus disse que, se as pessoas chamaram o Chefe da casa de
Belzebu, os membros da Sua família seriam chamados de nomes
piores (Mateus 10:25). É assim que sabemos se somos membros
fiéis da Sua família. Alguns nomes pelos quais eu fui chamado, por
outros “crentes”, foram: “diabo”, “filho do diabo”, “espírito maligno”,
“anticristo”, “enganador”, “terrorista”, “assassino”, e “Diótrefes”. É
uma grande honra ser identificado por meio disso como parte da
família de Jesus. Todos os que servem ao Senhor com fidelidade irão
experimentar isso.
Jesus também disse que um verdadeiro profeta não seria honrado por
“seus próprios parentes” (Marcos 6:4). O próprio Jesus não foi
aceito pelos membros de Sua família. Todo verdadeiro profeta de
Jesus será rejeitado e desonrado por seus próprios parentes, ainda
hoje. Do mesmo modo, um verdadeiro apóstolo também será
“caluniado e tratado como a escória do mundo e refugo de todas as
coisas” (I Coríntios 4:13). O sofrimento e a rejeição sempre foram a
marca dos grandes servos de Deus.
O ensino de que a igreja será arrebatada antes da “grande tribulação”
é um ensino popular da maioria dos crentes, porque ouvir isso traz
conforto para a sua carne. Mas Jesus deixou bem claro em Mateus

24:29-31 que Ele vai voltar para levar Seus eleitos apenas DEPOIS
da grande tribulação.
NÃO EXISTE UM ÚNICO VERSÍCULO EM TODO O NOVO TESTAMENTO
QUE ENSINE QUE A IGREJA ESCAPARÁ DA GRANDE TRIBULAÇÃO
POR SER ARREBATADA DELA. Essa doutrina foi inventada pelo
homem na Inglaterra nos meados de 1800s.
Devemos agora preparar a igreja em nosso país para a perseguição.

14. Devemos Receber Todos os que Deus Recebeu
“Deus colocou os membros no Corpo como Ele quis ... para que
não haja nenhuma divisão no Corpo” (I Coríntios 12:18,25).
Deus levantou homens em épocas diferentes em terras diferentes
para restaurar um testemunho puro para Ele. Mas, depois de esses
homens de Deus morrerem, seus seguidores fizeram seus grupos se
tornarem exclusivistas e seitas.
Mas o corpo de Cristo é maior do que qualquer grupo. E nós nunca
devemos nos esquecer disso. A noiva de Cristo é encontrada em
muitos, muitos grupos hoje.
Então, devemos buscar a comunhão com todos os que o Senhor
aceitou, mesmo que não sejamos capazes de trabalhar juntos com
muitos deles, por causa de diferenças de interpretação da Palavra de
Deus.

15. Devemos Tratar Cada Ser Humano com Dignidade
“Com nossa língua, amaldiçoamos os homens, feitos à
semelhança de Deus. Meus irmãos, essas coisas não devem ser
assim” (Tiago 3:9,10).
Qualquer palavra ou ação que degrada um ser humano nunca é de
Deus, é sempre de Satanás, o qual continuamente busca rebaixar e
degradar as pessoas.
Somos ordenados a falar “com gentileza e respeito” (I Pedro 3:15) a
todas as pessoas – sejam elas nossas esposas, nossos filhos, os mais
jovens, mendigos ou inimigos.

Todos os homens devem ser tratados com dignidade. Por exemplo,
quando dermos um presente a um irmão mais pobre, devemos fazêlo, sem roubar-lhe a sua dignidade como ser humano. Devemos ser
seu irmão, e não o seu benfeitor.

16. Devemos Revelar
somente a Deus

nossas

Necessidades

Financeiras

“Deus, segundo as Suas riquezas, suprirá todas as vossas
necessidades em glória em Cristo Jesus” (Filipenses 4:19).
Trabalhadores cristãos de tempo integral devem confiar em Deus
para todas as suas necessidades financeiras e devem revelar essas
necessidades só para Ele. Deus irá mover Seus filhos a suprir suas
necessidades. Eles não devem viver “pela fé em Deus e dicas para
outros crentes”, como muitos vivem hoje.
“O Senhor ordenou àqueles que proclamam o evangelho que vivam
do evangelho” (I Coríntios 9:14).
Então, aos que servem ao Senhor em tempo integral é permitido
receber presentes de outros crentes. Mas eles não devem nunca
receber salário. Há uma grande diferença entre presentes e salário.
Presentes não podem ser exigidos, enquanto salário pode ser exigido.
Aqui está a causa da condição de apostasia da maioria das igrejas e
instituições cristãs de hoje.
Nunca devemos, portanto, receber nenhum presente para nosso uso
pessoal ou familiar de pessoas que são mais pobres do que nós. E se
tais pessoas nos derem presentes, devemos dar o dinheiro ou para
alguém mais pobre que eles ou colocar o dinheiro na caixa de oferta
para o trabalho do Senhor.
Aqui estão “DEZ MANDAMENTOS” sobre dinheiro que todos os
trabalhadores de tempo integral farão bem se observá-los:
 1. Nunca torne conhecidas suas necessidades financeiras para
ninguém, exceto Deus (Filipenses 4:19).
 2. Nunca aceite dinheiro de incrédulos (III João 7).
 3. Nunca espere nenhum presente de ninguém (Salmos 62:5).
 4. Nunca permita que ninguém te controle ou influencie seu
ministério lhe dando dinheiro.

 5. Nunca aceite dinheiro de quem não recebe seu ministério.
 6. Nunca aceite dinheiro para as suas necessidades pessoais ou
familiares de ninguém mais pobre que você.
 7. Nunca seja dependente de nenhum homem para suas
necessidades financeiras.
 8. Nunca lide com o dinheiro de uma forma que faria com que
os outros suspeitassem de mau uso (II Coríntios 8:20,21).
 9. Nunca ficar empolgado quando recebe dinheiro.
 10. Nunca fique deprimido quando perder dinheiro.

Conclusão
Eu espero que essas verdades não apenas te encorajem, mas te
libertem também. Se você é sério sobre a sua caminhada com o
Senhor e o seu ministério, você deve levar todas essas verdades a
sério na sua vida diária.

“Copyright Zac Poonen”
http://www.cfcindia.com/web/mainpages/articles.php?display=article
17

