QUE PAZ É ESSA?

JESUS PROMETEU ALGUMA PAZ PARA OS DIAS DE HOJE?
É só ligarmos a TV para começar o “bombardeio” da paz: é o plebiscito nacional (obrigatório)
sobre o desarmamento, e o “evangelho” da tolerância e aceitação aos homossexuais, e a “educação” das
classes mais baixas sempre com “música e dança”... isso tudo relacionado às promessas de um mundo
melhor!
Pior ainda são as coisas que estão acontecendo com o nítido objetivo de amedrontar a população
e tornar possível o governo do anticristo. Até mesmo esse escândalo na política brasileira está
parecendo um circo armado para colocar no poder os mais “limpos”... ou melhor, aqueles que desde já
estão alinhados com o governo satânico e, no momento certo, irão aceitar suas imposições justamente
em nome de “um mundo melhor”... dessa tal “paz” tão falada.
São tantos pontos para abordar que fico até indeciso por onde deve ser iniciado este estudo, mas
comecemos então falando do tal “referendo popular” sobre o desarmamento. Já é chamado de “vitória
da paz” e será realizado no dia 23 de outubro (e isso é assunto adicionado no texto “Coincidências”...
vejam lá!) e houve um claro e abrangente condicionamento popular para que, na ocasião, todos estejam
enxergando a violência bélica como o principal “vilão matador” do Brasil...
Antes de continuar escrevendo devo pedir que faça algumas reflexões:
Um cidadão apenas pode possuir armamento até determinado (baixo) calibre e, portanto, é este
tipo de material que está sendo vendido nas lojas, correto?
Todas as notícias sobre a violência apresentam criminosos armados com AR-15, granadas... até
mesmo mísseis antiaéreos!
Logo, quem está provendo armas para os bandidos definitivamente não é a população civil
comum e muito menos as lojas que vendem armas: certamente é um grupo específico e com objetivos
definidos e de nada vai adiantar esta proibição no auxílio da paz... apenas facilitará o domínio e a
opressão do povo quando chegar a hora necessária, afinal... não haverá resistência!
Vejam bem: eu não sou a favor de armas e muito menos de resistência armada. Meu irmão
(filho da mesma mãe e do mesmo pai) morreu assassinado a 14 anos atrás por resistir a um assalto em
Manaus. Não tenho porte de arma e afirmo que um servo fiel a Jesus Cristo não deve pretender resistir
com armas às autoridades que um dia serão constituídas e ordenadas pelo governo vindouro do
anticristo.
Porém não acredito nem um pouco que esse procedimento visa a segurança da população: o
objetivo aqui é, em breve, quando forem impostas as ordens absurdas e abusivas (que já estão sendo
gradualmente colocadas em vigor... vejam a Inglaterra com poder de detenção a simples suspeitos) que
trarão um nível de opressão ainda mais absurdo que o atual (... tudo em nome da paz!), certamente
haverá relutância popular para obedecê-las. Alguns mais exaltados poderão até decidir resistir com

armas, mas então para eles a lei será “justamente” aplicada: se não existe mais o porte de armas, então
eles serão criminosos e, por isso, serão mortos exemplarmente! Simples assim...
Essas “lições” servirão para incutir o medo naqueles menos belicosos e com isso está garantido
um governo confortável e com pouquíssimas baixas em seu exército que, certamente, estará armado de
forma absurda até então nunca vista.
E, por favor, não pensem que este movimento pró-desarmamento está ocorrendo apenas aqui no
Brasil: ele já tem âmbito mundial! É até engraçado ver que algumas pessoas da sociedade civil e não
necessariamente crentes em Jesus Cristo estão começando a perceber isso, mas infelizmente não
percebem que dessa vez as coisas se alinham para o movimento final da humanidade neste planeta...
Criou-se a condição perfeita para esse “lindo momento cívico” obrigatório (ou seja, todo mundo
vai ter que sair de casa e dar sua opinião e, tal qual nas eleições, haverá aquela enorme e incomum
movimentação popular nas ruas). A imprensa já preparou o clima psicológico, as chacinas
“inexplicáveis” estão ocorrendo com cada vez mais freqüência (quem vocês acham que estão por trás
disso? Simples criminosos ou um conglomerado com intenções definidas?) e sendo apresentadas
sensacionalismo explícito em todos os meios de mídia... De uma coisa eu tenho certeza: mesmo que
toda a população vote contra o desarmamento, o resultado positivo é inevitável... ou vocês crêem no
seu próprio computador?
Esse negócio de eleições eletrônicas é a coisa mais suspeita desde que Jacó enganou Isaque...
Não posso deixar toda essa primeira parte sem a devida fundamentação bíblica, portanto
vejamos primeiramente o que o próprio Jesus Cristo diz sobre a paz neste mundo:
“Não cuideis que vim trazer a paz à terra; não vim trazer paz, mas espada; Porque eu vim por
em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra; e assim os
inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno
de mim; e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua
cruz, e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida perdê-la-á; e quem perder a
sua vida, por amor de mim, achá-la-á.” (Mateus 10:34-39)
Esta citação joga por terra muito da filosofia de “aceitar” coisas erradas que as pessoas possam
estar praticando em nome do amor e do entendimento. Costumo complementar esse trecho com o
exemplo do jovem rico, a quem Cristo ordenou dar tudo o que tinha e segui-lo. Ele deu? Cristo foi atrás
dele dizendo que ele poderia fazer de outra forma... que fosse, por exemplo, dando aos pouquinhos?
NÃO! Definitivamente seguir à verdadeira e única palavra de Deus não é fácil e muita gente quer
continuar carregando seus vícios sórdidos consigo para dentro das igrejas... mas isso é assunto para o
próximo tópico. Nesse aqui só ressalto a primeira frase da citação, que mostra que nossa verdadeira paz
não está aqui no planeta Terra (nem na lua... nem em Marte!), mas no futuro, eterno e maravilhoso
Reino de Deus.
Cuidado porque esse reino vem logo depois do agora! Você está pronto?

