O engano do “Rock Cristão”
(Translation of the video “The Deception of Christian Rock
Music”)
Zac Poonen

Muitos jovens hoje não têm tempo de ler a bíblia, mas têm
tempo de ouvir o que eles chamam de “rock cristão”, que é uma
imitação

da

música

rock

do

mundo.

Essa

música

não

é

originariamente cristã. Ela não veio do Espírito Santo. Eles viram algo
no mundo, e imitaram isso, e colocaram letras cristãs nisso para
tentar atrair os jovens. Você acha que Jesus tentou atrair os jovens
daqueles dias vendo o que as pessoas do mundo estavam fazendo, os
gregos, os romanos, e disse: “Vou alcançar as pessoas assim”. Não!
Ele dependeu do Espírito Santo. O Espírito Santo está sendo
substituído por música hoje. O Espírito Santo está sendo substituído
por dinheiro. Por que há tanta ênfase no dinheiro hoje no trabalho
cristão, mas nenhuma ênfase em dinheiro no trabalho cristão no
Novo Testamento? Eles [os apóstolos] enfatizaram o Espírito Santo. O
Espírito Santo tem sido substituído por dinheiro, música e psicologia
hoje. Você deve ter muito cuidado. É por isso que temos uma
geração de jovens crescendo em muitas igrejas, inclusive muitos
jovens no nosso meio, que estão envolvidos com o que eles chamam
de “rock cristão”. Rastreie a fonte disso. É isso o que eu quero saber.
Sempre procure a fonte.

Um bom médico não apenas olha para a

febre. Ele diz: “De onde essa febre vem? Ela vem da tuberculose”.
Não dê ao paciente apenas um remédio para tosse e se livre da febre.
Vá até à raiz. Então, quando você pensar no “rock cristão”, por favor,
rastreie até a sua origem. Você vai descobrir que não é do Espírito
Santo. É mundano, demoníaco. Há músicos roqueiros, e os cristãos
tentam imitá-los, usando coletes, roupas pretas, guitarras pretas. E
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você vê esses cristãos, eles não vencem o pecado em sua vida. Eles
não têm tempo para a Bíblia. Eles gastam horas praticando suas
guitarras e ouvindo esses músicos roqueiros mundanos e tentam
imitar isso em sua própria vida.
Agora, tudo o que eu estou dizendo é que isso não é santo [de
Deus]. Eu não consigo imaginar Jesus, quando Ele tinha 15 anos,
ouvindo isso, mesmo que esse tipo de coisa estivesse lá em seus
dias. Você quer realmente seguir a Jesus? Não é essa a forma de
resgatar as pessoas para Cristo.
As pessoas me perguntam o que eu acho do “rock cristão”. Eu
digo: “‟Rock cristão‟? É como se você estivesse me perguntando o
que eu penso sobre o „adultério cristão‟. „Adultério cristão‟, o que é
isso? Adultério entre dois cristãos? „Assassinato cristão‟. O que é
„assassinato cristão‟? O que é „roubo cristão‟? O que é „rock cristão‟?
Não existe tal coisa”.
Então, eu estou apenas falando dessa coisa sentimental da
música de hoje, há tanto sentimentalismo! Se você comparar a
música escrita por pessoas hoje com a música escrita cem anos
atrás, duzentos anos atrás, por pessoas como Charles Wesley e
Fanny Crosby1, e todas aquelas pessoas, você vai ver uma diferença
fundamental: eles escreveram hinos de grande devoção a Cristo, de
adoração, que atraíram as pessoas ao campo missionário, enviaram
as pessoas a pregar o evangelho e a se sacrificar. Hoje são os
músicos. Eles escrevem três linhas e você canta dez vezes. Se você
não está acreditando em mim, veja as canções que você canta: três
linhas e nenhuma inspiração, e a maioria dessas linhas são: “Eu amo
Ele”, “Eu amo Ele”, “Eu amo Ele”. E eles cantam mais repetições e
você repete dez vezes. Ou algo assim.
Fanny Crosby foi uma mulher que era cega desde criança e com 44 anos
começou a compor hinos cristãos depois de ter uma experiência com o
Senhor. Tornou-se uma das maiores autoras de hinos cristãos. É de sua
autoria: “A Deus demos glória, com grande fervor, Seu Filho Bendito, por
nós todos deu”.
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Outra diferença: Charles Wesley não fez dinheiro com suas
músicas, com suas canções. Os músicos de hoje produzem CDs e
fazem milhões em dinheiro. Quero lhe fazer uma pergunta direta: se
você tiver um pregador aqui que não aceita dinheiro pela sua
pregação, mas prega com rara sinceridade, buscando a glória de
Deus, e outro pregador que quer ganhar dinheiro com seus sermões,
com seus livros, você vai me dizer, qual dos dois você acha que teria
uma palavra de Deus? O primeiro ou o segundo? O primeiro. Ok.
Você tem certeza? Sim. Ok. Então, agora aqui estão dois músicos:
um que não escreveu suas músicas para ganhar dinheiro e nunca
ganhou muito dinheiro, e aqui está outro músico que escreveu suas
músicas e produziu CDs para fazer milhões em dinheiro, qual dessas
duas músicas você acha que serão inspiradas por Deus? Me dê uma
resposta certa e você sabe por que eu não sou tão fascinado pela
música de hoje. Dinheiro é o maior opositor a Deus. O ponto é que
muitos de vocês não têm discernimento: “Elas [as músicas] soam tão
bem!” O que soa tão bem? A batida [o ritmo]. E é por isso que a sua
vida cristã é tão rasa, e é por isso que seus filhos se desviam. Eu
quero te falar diretamente: eu quero te levar ao topo [ao lugar
elevado]. Pode levar tempo para chegar lá. Você pode estar passando
por uma fase em que vocês, jovens, querem parecer “legais” e serem
aceitos por seus amigos. Está certo. O que eu quero dizer é que,
quando Jesus tinha 15 anos, Ele não queria parecer “legal” e ser
aceito por seus amigos. O que eu devo apresentar a vocês? Um
padrão de algum cowboy semi-convertido de terceira categoria, ou o
padrão de Jesus Cristo, quando Ele tinha 15 anos? Este é o único
padrão [Jesus] que apresentamos à igreja. Então, quando falamos de
amor a Jesus em todas essas músicas modernas, temos de ser muito
cuidadosos, porque algumas delas são excelentes, mas outras são
escritas por esses cowboys semi-convertidos que não conhecem a
Jesus. Essas baladas [canções] sentimentais de amor que eles
costumavam cantar nos seus dias de não convertidos para homens e
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mulheres, para meninos e meninas [agora eles cantam para Jesus]. É
um fútil, é um frívolo sentimento de amor por Jesus, que não faz eles
obedecerem aos mandamentos de Deus, que não faz eles amarem
fervorosamente os outros. E é por isso que você vê que os hinos que
as pessoas cantaram anos atrás fizeram muitas delas deixarem seus
países e virem para terras difíceis como a Índia, como missionárias.
Todos esses que estão ouvindo essas músicas de hoje nos EUA e em
outros lugares, você não os vê vindo com aquele tipo de paixão
missionária. Aquela paixão missionária desapareceu. O que eles estão
fazendo? Eles estão cantando músicas sentimentais de amor. E o que
os seus líderes, esses líderes carismáticos que ensinam as pessoas a
cantarem essas músicas, o que eles estão fazendo? Eles não vêm
aqui para estas florestas da Índia ou África, não! Eles vão para os
pórticos dos anfiteatros na América e cobram U$ 10.000,00 dólares
por noite para pregar uma mensagem, e eles chegam lá em seus
helicópteros, pregam uma mensagem e vão embora. Esses cristãos
modernos estão sendo criados pelo chamado “rock cristão” e todo
esse lixo, com amor sentimental por Jesus.
Essa é a verdade que eu preguei 32 anos atrás, e é a verdade
que eu prego até hoje. Nós não mudamos o padrão na igreja. Não
julgamos ninguém. Se você quiser ir por esse caminho, você pode ir.
O próprio Deus não impede as pessoas de irem para o inferno! Então,
não podemos impedir você de ser carnal. Não podemos impedir você
de ser mundano, se Deus mesmo não impede as pessoas de irem
para o inferno. Você sabe quantos milhões foram para o inferno
ontem? Você sabe nestes três dias que tivemos esta conferência
quantas pessoas Deus permitiu que fosse para o inferno, no mundo?
Ele não impediu nenhuma delas. Ele não as pegou pelo pescoço e
disse: “Ei! Não vá para o inferno!”. E eu não vou pegar ninguém pelo
pescoço e dizer: “Pare de ouvir „rock cristão‟!” Não. Continue. Ouça.
Há um versículo na Bíblia que diz: “Suje-se”. Há um versículo na
Bíblia que diz: “Seja injusto”. Você pode imaginar um livro santo nos
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ensinando a ser injustos e imundos? Vamos abrir em Apocalipse 22,
versículo 11. Está dito aqui que, se você estiver fazendo errado, por
favor, continue a fazer errado. Você acha que isso está em algum
livro escrito pelo diabo? Não! Essa é a inspirada Palavra de Deus,
escrita pelo Espírito Santo, e está dito aqui que aqueles que praticam
o erro, por favor, continuem a praticar o erro. Aqueles que são
imundos, continuem sendo imundos. Isso significa fiquem mais sujos.
Façam mais coisas erradas. Você acha que João não ouviu isso de
forma certa? “João, você ouviu Deus corretamente?” Sim, senhor, ele
ouviu Deus corretamente. “Aquele que faz errado, continue a fazer
errado. Aquele que é imundo, continue a ser imundo”. Eu nunca
entendi essa palavra por muitos e muitos anos, até que Deus me deu
luz nisso. Você não pode entender a Escritura, até que você tenha luz
sobre ela. Vá e pergunte a algum professor de faculdade bíblica o que
isso significa. Ele não será capaz de dizer a você, porque ele não tem
revelação. Eu não tive por muitos anos. Eu disse: “Senhor, o que isso
significa?” E foi isto o que o Senhor me mostrou: Se você leu as
2.000 páginas deste livro, a Bíblia, e depois de todas essas
advertências e exortações contra pecado, advertências e exortações
para ser santo e, ao final, depois de ler tudo isso e chegar à última
página, e você ainda quiser ser imundo, continue em frente e seja
imundo. Você lê toda a Bíblia e chega à última página e você ainda
continua cometendo pecado, continue em frente e peque. Em outras
palavras, o Senhor está dizendo: “Vá para o inferno!” É verdade. “Vá
para o inferno!” O que eu deveria dizer? Eu deveria impedir você de
arruinar sua vida com “rock cristão”, em busca de ser amistoso com
seus colegas? Eu digo: Vá em frente! Vá em frente! Vá e assista
pornografia na internet tanto quanto você quiser. Vá em frente e
assista mais disso no próximo ano! Vá para o inferno! Depois de tudo
o que você ouviu na CFC [igreja] todos esses anos te alertando,
depois de tantas conferências em que você ouviu irmãos mais velhos.
Você ouviu tanto sobre humilhar-se, ser quebrantado, e você não
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quer ser quebrantado, então não seja quebrantado. Então, continue a
pensar que você é alguém. Vá em frente, pense que você é alguém
até o final de 2009. Vá e bagunce a sua vida. Vá e arruíne a sua vida.
Arruíne a sua vida familiar. Mas “aquele que tem ouvidos para ouvir,
ouça!”
https://www.youtube.com/watch?v=On9zTgXTsSE
“Copyright Zac Poonen”
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