
Livro Falsas Doutrinas 

 

Vamos pedir ao Senhor Deus, aliás ao contrário, diante de Deus vamos declarar que somos 
livres.  

Os assuntos que vamos tratar aqui são muito difíceis, muito sérios, sérios demais. E eu gostaria, 
eu não sei se você também, de ser completamente livre, para tirar a conclusão que precisa ser tirada, que 
nada te influencie agora, nem nesse mundo e nem as coisas do além, do mundo espiritual. Quem 
concordar com isso diga amém, agora mesmo. 

Então vamos começar rezando a oração de São Bento: 

A Cruz Sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te Satanás, nunca me 
aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. 

Agora sim podemos começar. 

É importante que esse livro seja lido por inteiro, porque muitas vezes, se lermos um livro pela 
metade não compreendemos e, no final, tiramos conclusões erradas, principalmente quando se trata de 
um assunto como este. 

Em primeiro lugar, aqui não vai ser criticado a religião dos outros, porque os homens são livres, 
Deus nos fez livres e nós podemos escolher até mesmo o Deus que queremos adorar. E se Deus respeita 
a liberdade humana, quem sou eu para desrespeitar, não é verdade? Agora, o assunto é necessário, visto 
que as pessoas nos pegam pela rua, nos confundem com assuntos que não passam indiferente a gente, 
não é verdade? Por exemplo, alguém te fala: “Olha, eu soube que fulana na vida passada foi uma cigana 
da Idade Media”, chegou perto de você, e você precisa saber algo sobre isso. Outro exemplo, “Olha, eu 
soube que agente tem outras vidas, que agente reencarna num corpo de outra pessoa” precisamos, 
portanto conversar sobre esse assunto eu e você católicos, o que somos, o que pensamos sobre essas 
coisas?  “Viram extraterrestres lá em Varginha, Minas Gerais” o que pensar sobre isso como Cristão 
Católico, certo? Se vamos mencionar sobre as doutrinas dos outros, é para fazer um paralelo, uma 
comparação com a nossa doutrina, com o que nós acreditamos. 

Em segundo lugar, não vamos falar mal de ninguém, de nenhum ser humano, o que está em jogo 
aqui não é a pessoa, não é o praticante da sei-cho-noie, por exemplo, não é o espírita, não é o maçom, 
não são eles que estão em jogo aqui, não estamos atirando pedras nas pessoas, estaremos falando sobre a 
doutrina que eles acreditam, digo isso porque eu mesmo, antes de conhecer Jesus, na minha juventude, 
participava de outras doutrinas, e tinha boa intenção, eu não era mal. Assim como eu, deve ter muitas 
pessoas que seguem outras doutrinas e querem fazer o bem, são pessoas boas, mas estão com escamas 
nos olhos e que ainda não conhecem a verdade de Deus. 

Então dois pontos importantes, nem atacar as religiões, nem muito menos as pessoas que a 
seguem, porque a nossa guerra não é contra homens de carne e osso, mas contra os espíritos malignos 
espalhados pelos ares, conforme diz a bíblia. 

Por ser um assunto sério, neste livro vou precisar da sua paciência e maturidade. Após a leitura 
deste livro, espero que você tenha muito mais argumentos e força para combater essa guerra. 



Outro ponto importante que devo citar é que tudo o que aqui vai estar escrito está baseado na 
bíblia, a palavra de Deus. 

*FALAR SOBRE A AUTENTICIDADE DA BÍBLIA 

A bíblia que você tem é a mesma bíblia desde que ela foi escrita, quantos já ouviram amigos, 
colegas, primos, parentes falar: “Quem garante que a bíblia está correta?” quantas vezes já não ouvimos: 
“A igreja mudou toda a bíblia.” “Na idade média, no tempo que a igreja colocava fogo em bruxa.” Bem 
feito para nós, eles sempre irão lembrar disso, nosso pecado vai ser uma sombra para nós e para o resto 
da vida. E por causa dos pecados da nossa igreja, muita gente diz que a bíblia foi alterada. Olha, quem 
diz isso se imagina super intelectual, inteligente. Mas veja, a história nos mostra coisas muito diferente 
disso. 

 

1. Abordagem Geral 

A quem vocês querem servir? Respondam para si mesmos. 

Para Deus só tem um caminho. O Senhor mesmo disse: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e 
ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo.” E Ele disse ainda: “Eu sou a porta das ovelhas, quem 
não entrar por mim, não encontrarás pastagens.” Então só há um caminho, o verdadeiro caminho é 
Jesus, foi Ele quem disse. 

Este é o caminho no qual a igreja Católica Apostólica Romana obedece. Nossa igreja tem defeitos? 
Tem um monte! Tem gente sem vergonha na igreja Católica? Sim, tá cheio! Tem até pessoas 
interesseiras, mas não tem erro de doutrina na igreja Católica. Tudo o que a igreja Católica crê, está 
baseado na bíblia. Se o Santo Papa quiser decretar que toda a mulher pode fazer aborto, ele não terá 
autoridade para isso, porque para ele exercer o poder que ele tem, ele precisa estar calcado na bíblia, que 
é a constituição da igreja. De repente alguém pode dizer: “Mas, meu padre disse que isso ou aquilo não 
tem importância.” Ele disse isso baseado em quê? O que diz a bíblia? O seu padre é a autoridade 
sobrenatural, se estiver calcado na bíblia bem, se não estiver não é autoridade. Mesmo sendo padre, 
bispo ou Papa, não é autoridade se não estiver calcado na palavra de Deus. 

Lembram-se dos intelectuais que dizem: “A igreja mudou a bíblia, não vai na onda dos padres, 
mudaram tudo para os interesses deles para ganharem dinheiro ...”  Esses que se acham tão inteligentes, 
agora terão que dormir com um tempo desse, porque os historiadores e os arqueólogos, que buscam 
objetos e cidades antigas encontraram, escavando próximo da Terra Santa, na região do Mar Morto, 
encontraram pedaços minúsculos de pergaminhos (livros antigos escritos, muitas vezes num material 
vegetal, outras vezes em couro de animal, o livro era enrolado e muitas vezes queimado no couro escrito 
a mão) e os estudiosos juntaram todos os pedacinhos e descobriram livros datados de mais de 400 anos 
antes de Cristo que eram livros da bíblia, exatamente como estão escritos hoje, e ainda estão 
encontrando mais. A própria ciência está provando a bíblia. O velho testamento já existia antes de 
Cristo, era lido e rezado, o judaísmo já existia. Jesus nasceu na religião judaica. Se eles defendem a 
bíblia, como defendem os filhos, a família, eles se protegem, trabalham em conjunto para que todos 
possam prosperar, são obedientes a adorar o velho testamento. Ora, se a igreja, na Idade Média, 1500 
anos dC tivesse mudado a bíblia, os primeiros a se defenderem seriam os Judeus, iam usar todos os 
mecanismos para arrasar com a igreja, mas eles não fizeram isso, mesmo eles não aceitando Jesus como 
Messias, nunca reprovaram o velho testamento. Só isso já basta para quem já crê. A palavra de Deus já 
tem comprovação de que é autêntica. 



*LEITURA LIDA NO DIA DA PALESTRA  

“Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem 
matar a alma, temei antes aquele que pode precipitar a 
alma e o corpo na Geena”. 

Nos estamos vivendo tempo de tanta violência, temos medo de ser assaltado, agredido, violentado 
sexualmente, e Jesus diz ainda para não temer aquele que mata o corpo. O que pode ser pior que isso? E 
ainda diz para temer antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na geena (geena é uma palavra 
muito usada por eles referente aos infernos, a morada dos mortos que morreram sem Deus, a casa dos 
demônios). Por isso, devemos ter muito mais medo daqueles que podem matar o seu corpo e a sua alma 
e jogá-la no inferno, isso é muito pior do que morrer. Como discernir isso, essas coisas, ou pessoas que 
podem me jogar no inferno? A resposta está na bíblia “examinai as escrituras” Jesus Cristo disse assim: 
“Vocês erram porque não conhecem as escrituras, examinai as escrituras porque são elas que dão 
testemunho de mim.” Se você for um homem informado não terá dúvida de quem é Jesus. Como 
podemos saber de quem é pior do que um assassino? Está lá em Mateus “Guardai-vos dos falsos 
profetas, eles vem a vos disfarçados de ovelhas, mas são lobos arrebatadores, pelos seus frutos os 
conhecereis. Colhe-se por ventura uvas de espinhos? E figos de abrolhos?”  

A pessoa, na maioria das vezes cheia de sabedoria, sabe tudo, parece um grande homem sensível ou 
mulher muito doce agradável, tem pele de ovelha mas por dentro está cheio de interesses em cima de 
você. Mas como saber? Pelos seus frutos. Quais são esses frutos? As atitudes dessa pessoa te leva a 
Deus ou para o inferno? Constrói ou destrói a vida das pessoas? Quem são e o que fazem?  

“Então, se alguém vos disser: Eis aqui está o Cristo, não 
creiais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas 
que farão milagres a ponto de seduzir, se isso fosse 
possível, até mesmo os escolhidos”.  

Se fosse possível, porque não é possível, os que são de Deus não se enganam, os que são de Deus 
não são enganados com mágicas baratas e milagres do Demônio. Os que são de Deus, ao contrário, 
enxergam longe. Mas, o próprio Cristo diz que eles fazem. É uma profecia de Jesus. Será que a profecia 
de Jesus se cumpre? Todas se cumpriram até aqui, principalmente a profecia mais difícil de se cumprir, 
a única profecia que era impossível de ser cumprida, Ele cumpriu. Foi quando Ele disse que o Filho do 
homem vai ter que ser levantado num madeiro, vai morrer, e três dias depois Ele voltará a viver. Essa 
profecia, quando Ele anunciou, todos acharam que Ele estava blefando. E Ele cumpriu isso? Se Ele 
cumpriu isso, Ele cumprirá o resto de todas as suas profecias e todas as suas promessas. 

Eu te pergunto: que outro homem ou mulher, de todos os tempos, que você conhece, que tendo 
morrido, voltou a vida por sua própria força? Não há resposta. Glória a Deus! Porque esta é a prova 
concreta de quem é o nosso Deus. Por um acaso o fundador do Confucionismo ressuscitou por sua 
força? E Allan Kardec, o fundador do Espiritismo, ressuscitou? E os fundadores de tantas seitas, 
ressuscitaram? Se Jesus voltou a vida por sua decisão, conforme Ele disse, é porque Ele é Deus, Ele não 
é um homem comum, Ele é Deus, porque só Deus tem domínio sobre a vida e sobre a morte. Uma 
pessoa chega pra você e diz: “Mas, precisa ver, me levaram num lugar onde tem um homem que faz 
coisas incríveis, eu vi!”  

Meus amados, eu sou um homem convertido ao catolicismo, eu não nasci católico, muitos de vocês 
já nasceram católicos, em famílias católicas, a minha família se dizia católica, mas só ia a igreja quando 
nascia alguém, quando morria alguém ou quando casava alguém. Nunca se lia a bíblia, eu não sabia 
nada da bíblia. Eu fui procurar explicações fora da igreja, a igreja para mim, não era nada. Então fui 



espírita por sete anos da minha vida, e como é bom estar falando sobre esse assunto hoje. Eu pratiquei 
seitas orientais, como sei-cho-noie, quando chegou ao Brasil.  

A igreja Messiânica do Brasil, às vezes, três a quatro vezes por semana eu ia tomar jurei. Eu 
freqüentava a Federação Espírita Brasileira, que é a maior federação espírita do mundo, eu ia toda a 
semana fazer cursos e receber passes magnéticos na federação, e como se não bastasse, eu ia toda a 
semana também no centro espírita que eu freqüentava. Eu, quando muito novo, me envolvi com o Grã-
mestre da maçonaria, o cargo máximo da maçonaria era um grande amigo meu, e ele foi me treinando 
para ser maçom, mas graças a Deus, naquele tempo, não sei se as coisas mudaram agora, as lojas 
maçônicas não permitia que você fosse maçom sem ser casado, e eu não era casado, então só 
aguardavam o meu casamento para eu ser da maçonaria.  

Vejam, eu era só um  jovem, mas gostava tanto dos assuntos da maçonaria, do espiritismo e do 
ocultismo, que o Grã-mestre da maçonaria, que era meu amigo, me passava o jornal da maçonaria para 
fazer revisão, para participar com ele e discutirmos sobre o que estava escrito. Freqüentava as reuniões 
abertas da maçonaria e algumas, poucas, fechadas. Eu era esotérico quando nem estava na moda ainda, 
acreditava piamente no poder dos minerais, dos cristais. No poder que emana das pirâmides, eu era um 
entusiasta disso tudo e nem estava na moda quando era jovem e agora vocês sabem como é, né!?  

Pois é, eu andei por tudo isso e hoje sou um católico convertido ao catolicismo e graças a Deus, eu 
levei, quase que toda a minha família, para outras seitas e devagar, quase todos já voltaram para Jesus, 
faltam alguns e eu peço perdão a Deus por causa disso. E como eu espero, antes de morrer, ver a 
conversão dos que faltam. É meu testemunho, é importante dizer aqui de onde eu vim. 

Mas, veja um poder profético da bíblia, São Pedro, o primeiro Papa da igreja profetizando, 
anunciando coisas que acontecerão no futuro:  

“Assim como houve entre o povo falsos profetas, assim 
também haverá entre vós falsos doutores que introduzirão, 
disfarçadamente, seitas perniciosas. Eles, renegando assim 
o Senhor que os resgatou, atrairão sob si uma ruína 
repentina, muitos o seguirão nas suas desordens e serão 
deste modo, a causa do caminho da verdade ser caluniado 
movidos por cobiça, eles vos ão de explorar por palavras 
cheias de astúcia. Há muito tempo a condenação os ameaça 
e a sua ruína não dorme”.  

Pessoas cheias de títulos e sabedoria, que irão introduzir disfarçadamente, sutilmente, como te dando 
um veneno misturado em suco de laranja, seitas perniciosas. Pernicioso é como uma doença que se 
pega, derruba tudo, por exemplo, a aids é chamada de peste perniciosa, porque arregaça, espalha, como 
uma febre. A pneumonia asiática, é peste perniciosa, tem que trancar as pessoas em quarentenas 
sozinhas senão vai matar todo o mundo. Olha que palavra forte que Pedro usou, “eles vão colocar seitas 
perniciosas”, que fazem mal, que detona tudo o que tem na frente. “Eles renegando o Senhor que nos 
resgatou”, quem é esse Senhor? Encha a boca para falar: Jesus Cristo. Renegando Jesus é como se te 
falassem: “Lá eles rezam o pai nosso, sim, precisa ver, eles pregam sobre Deus também”.  

“Atrairão sobre si uma ruína repentina”, quer dizer que Deus sabe o que fazer com eles, isso cabe a 
Deus e não a mim. “Muitos os seguirão nas suas desordens”, viu!? muita gente vai atrás disso, será que 
essas coisas estão acontecendo nos dias de hoje ou é só impressão minha? Será que essa profecia está se 
cumprindo ou é pura alucinação minha?  



Eu tenho a impressão que nunca se viu tantas seitas como agora. O Brasil era um país que registrava 
seitas, num controle em Brasília, mas ele parou de registrar, porque hoje existe mais de 1000 registros 
por dia. “Muitos o seguirão nas suas desordens”, tem muita gente abandonando o caminho. “E serão 
desse modo, a causa do caminho da verdade ser caluniado”,  é o que está acontecendo agora será? Por 
exemplo, você está no seu serviço ou na escola, e ouve um diálogo assim: “Sabe que eu agora estou indo 
num lugar legal, é dá hora, Os Adoradores do Paralelepípedo!” “Verdade! E é bom lá?” O outro diz: 
“sim, você sabe que eu capto as energias cósmicas que é liberada pelo paralelepípedo?” “Consegue? 
Puxa trás alguma coisa para eu ler! Que dia é a sua reunião?” o outro responde: “Quinta a noite” “Posso 
ir?” o outro diz: “Claro, você vai gostar muito dessa seita, está na moda!” 

Daí, a pessoa que está fazendo a propaganda do lugar, olha para você e pergunta: “e você, qual a sua 
religião?” Você diz: sou católico. A pessoa dá aquele sorriso amarelo, nem se interessa e volta a falar 
com o do paralelepípedo.  

Ninguém quer saber, você é um bobo para ele, ele te diz isso com os olhos e o sorrizinho amarelo 
“coitado! Tão besta! Parece tão inteligente mas é tão idiota!” Eles estão falando isso! O caminho da 
verdade tem sido profundamente caluniado, um monte de mentiras tem sido faladas a cerca da nossa fé, 
movidos por cobiça, dinheiro eles vos ão de explorar por palavras cheias de astúcia. Há muito tempo a 
condenação os ameaça e a sua ruína não dorme.  Gente! Vivemos tempos em que se cumpre essa 
profecia, na sua opinião, pensa? Hoje, vemos em rede nacional, transmitido pela televisão um tal 
pregador aqui ou acolá de seitas e seitas, que ele pede dinheiro de formas oblíquas, estranhas, deita em 
cima do dinheiro, ajoelha-se sobre o dinheiro. Parece que ninguém disfarça muito. 

Tudo isso é uma introdução bíblica para ficar tudo claro aqui. 

Você se pergunta, mas porque apareceram novas seitas? Porque essa confusão religiosa? Por que 
virá tempo, outra profecia mas de São Paulo, em que os homens não suportarão mais a sã doutrina da 
salvação. Crisma, batismo, bíblia, “sai, não quero mais saber disso, quero outras coisas”. Continuando a 
profecia Levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si. 
Remeto-me a mídia, todos os artistas falam que tem um guru, não é? Eles consultam o guru, até mesmo, 
para mudar de nome. São capazes de ir até o Tibet buscar seus mestres! Mas, Jesus nos diz que um só é 
o Mestre e que todos nós somos irmãos. Um dia Jesus disse: 

“Vocês me chamam de mestre, e eu sou de fato, mas se eu 
que sou mestre lavei os pés de vocês, quanto mais vocês 
devem lavar os pés dos outros”.  

Que mestre é esse, hein! Mesmo sendo mestre, se faz pequeno, mas o mundo está procurando ajustar 
mestres para si. “Apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão as fábulas”, parece que ninguém mais 
quer saber da bíblia, logo essa profecia se cumpre, e as pessoas vão dar ouvidos a historinhas “para boi 
dormir”. 

Outro texto bíblico,  

“a manifestação do ímpio (o impiedoso, o anti-Cristo) será 
acompanhada graças ao poder de satanás.  

Quando o anti-Cristo começar a vir para o mundo, haverá sinais e prodígios sobrenaturais, 
enganadores, ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem, por não terem cultivado 
o amor a verdade que os podia vos salvar. 



Aqueles que tem a fé pobre, que vai a missa quando dá vontade, nunca teve experiências com Deus, 
nunca foi amigo de Deus, nunca teve intimidade com o Espírito Santo, entregando-se a Ele. Esse 
católico, por não ter cultivado o amor a verdade, que os teria podido salvar, por isso Deus lhes enviará 
um poder que os enganará, e os induzirá a acreditar no erro.  

Eu também vi prodígios nas seitas que freqüentava. Eu vi velas acesas levantarem e andar pelo ar, eu 
vi mesas flutuarem, eu vi materialização de espíritos, eu vi cirurgias mediúnicas, onde se arrancava uma 
catarata de um idoso com a unha, sem anestesia, eu vi um médium rasgar as costas de uma pessoa, para 
operar a sua hérnia de disco, e ela acordada conversando comigo, eu vi prodígios. São prodígios, resta 
saber quem realizou tudo isso. Quem fez e para quê fez? 

Deus vai falar bem claro, em Deuteronômio, há 6 mil anos atrás, aproximadamente, como nos 
mandamentos, você acredita nos mandamentos? Acredita que Deus se manifestou a Moisés e que 
escreveu as tábuas da lei? Tudo isso foi na mesma época e mesmo lugar. Deus falou muito mais, não 
somente os 10 mandamentos. Enquanto o povo era escravo no Egito, trabalhando, muitas vezes mais de 
14 horas para construir as pirâmides do Egito. Já me adiantando, sabe o que é pirâmide? Túmulo de 
Faraó. Por isso tem múmia dentro. O Faraó acreditava que iria voltar depois da morte, então mandava 
embalsamar numa técnica muito sofisticada, que está lá até hoje. E as pessoas vão buscar energia lá. Se 
você quer energia, vai até qualquer cemitério deitar em túmulos para receber essa “energia”.  

Para que o Faraó fosse enterrado nas sepulturas milhões de irmãos nossos foram mortos, milhões de 
Hebreus, Judeus foram massacrados até a morte, as pessoas viviam pouco mais de 30 anos, morriam de 
tanto sofrimento, para levantar obeliscos a um homem para fazer um túmulo que hoje querem acreditar 
ter energia, só se for a energia do sangue de milhões de pessoas oprimidas. 

Na palavra de Deuteronômio:  

“Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te 
dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente 
daquela terra. Não se ache no meio de ti, quem faça passar 
pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê a 
adivinhação, a astrologia, aos agouros, ao feiticismo, a 
magia, ao espiritismo, a adivinhação ou a invocação dos 
mortos, por que o Senhor teu Deus abomina aqueles que se 
dão a essas práticas. É por causa dessas abominações, que 
o Senhor teu Deus expulsa diante de ti estas nações, serás 
inteiramente do Senhor teu Deus. As nações que vai 
despojar, ou vem os agoureiros e os adivinhos, a ti porém o 
Senhor teu Deus não permite”. 

A palavra de Deus é demais! Precisa estudar teologia para entender o que está escrito? O mesmo 
Deus que deu os 10 mandamentos, deu este, o mesmo Deus que fez prodígios, que abriu o mar no meio 
para que o povo passasse, o mesmo Deus que fez o rosto de Moisés brilhar, o mesmo Deus que fez 
brotar da rocha água limpa para o povo beber no meio do deserto, esse mesmo Deus disse tudo isso a 
nós. Será que nós precisamos estudar teologia, não deu para entender? 

“Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá” , o Senhor TEU DEUS, tem mais 
que um? Tem! Há muitos deuses na terra, muitos, os hindus tem centenas, assim também são os 
orientais, os índios, e assim são em muitas civilizações. 



“Não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra”. É muito importante 
compreender as palavras, abominável, significa a soma de nojento, inaceitável, insuportável, é uma 
palavra muito forte, muito mais do que nojento, inadmissível, inaceitável, etc. Por exemplo, é uma 
abominação uma criança ser estuprada. Deus usou justamente essa palavra. O que Deus falou que é tão 
abominável o que eles fazem?  

“Não se ache no meio de ti, quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha”. Eu mesmo passei 
pelo fogo, iria iniciar a maçonaria, só faltava o casamento. Passei pelo fogo em terreiros onde me 
circundaram com pólvora para que pudesse me livrar de espíritos e encostos.  

“Nem quem se dê a adivinhação, a astrologia, aos agouros, ao feiticismo, a magia, ao espiritismo, a 
adivinhação ou a invocação dos mortos, por que o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas 
práticas”, não faça isso foi Deus quem disse isso! 

“Não se ache no meio de ti quem faz essas coisas abomináveis, nojentas, insuportáveis das quais eu 
detesto”. Baseando-se nesse texto, você quer ser abominável para Deus? Criador do mundo, o Senhor 
dos senhores. Isso é sério!  

O Senhor teu Deus abomina essas práticas! “É por causa dessas abominações, que o Senhor teu 
Deus expulsa diante de ti estas nações”, Ele está nos dizendo que por causa disso que Ele vai tirar 
aquela gente de lá e colocar vocês! Na terra santa.  

“Serás inteiramente do Senhor teu Deus”, a bíblia é muito clara. Ninguém pode ser mais ou menos 
católico, acabou o tempo! 

Se Jesus estava pregando a verdade e o povo todo foi embora, só sobraram os 12 apóstolos, pensa 
que Deus se arrependeu de ter dito verdade? Jesus perguntou para os 12 e perguntou se eles queriam ir 
embora também. 

Ao invés de Ele se preocupar com quem foi embora quando Ele pregou a verdade forte, Ele 
perguntou para os 12 se eles não queriam ir embora também. 

A verdade está acima do que você pensa, acima do que você acha, acima do que você pensa que 
você é. A verdade é uma só! Continuando, “serás inteiramente do Senhor teu Deus. As nações que vai 
despojar, ou vem os agoureiros e os adivinhos, a ti porém o Senhor teu Deus não permite”. Esse é o 
nosso Deus! Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isac, de Jacó. Toda a palavra proferida desse Deus a 
mim interessa. Tudo o que Ele pensa me interessa, essa é a palavra de Deus. 

Bem, até o momento, fizemos uma breve introdução sobre os assuntos que serão abordados. Mas, 
acho que já deu para perceber como a palavra de Deus nos leva a pensar sobre tudo isso. Há muitos 
falsos cristos e falsos profetas, e se não é o Cristo e não o profeta de Deus, ele está interessado em outra 
coisa. Esses homens e mulheres fazem até coisas prodigiosas, a bíblia diz que fazem, milagre não é 
credencial para ninguém. Lembra-se de quando Moisés chegou diante do Faraó pedindo para libertar o 
povo e num certo momento Moisés jogou o seu cajado de madeira, de pastor de ovelhas, ele jogou no 
chão e Deus transformou o cajado numa grande serpente. Os magos do Faraó, por sua vez, já falsos 
profetas que serviam aos deuses do Egito, lançaram suas varinhas mágicas no chão e também as varas 
viraram serpentes.  

A bíblia sempre nos ensinou que prodígios não são exclusividade de Deus. Os prodígios de Deus são 
para construir o homem, salvar o homem, alegrar o homem, enchê-los de vida. É isso que distingue os 
prodígios do mal e os prodígios do bem. 



Agora vamos ser mais claros ainda, com o recurso da tecnologia não precisamos ficar abrindo livros. 
Vamos entrar num terreno minado agora, num país onde o espiritismo é considerado o maior do planeta. 
Vocês sabem que todos os bispos fazem uma visita anual ao Papa, um dos bispos brasileiros, numa 
dessas visitas, o Papa perguntou-o qual era o maior problema do Brasil na sua opinião, este bispo, muito 
sabiamente, respondeu: “o problema do Brasil são três: espiritismo, espiritismo e espiritismo”. Ficou 
clara a conversa aí, né!?  

E é verdade, a nossa cultura está mesclada disso muito forte, não é verdade? Vocês perceberam? 
Parece que o país mais católico do mundo também tem que ser o mais espírita do mundo, porque mesmo 
que sejamos o país mais católico do mundo, os católicos estão mornos. Católico não sabe nada, não sabe 
nem porque ele está na igreja quando vai. Católico se deixa levar facilmente por qualquer pessoa, ele 
não conhece a verdade, qualquer pessoa distorce e deixa o católico confuso, que pena! Somos o país 
mais católico do mundo, mas o que tem menos raízes.  

O país mais fácil de fazer novas seitas é provavelmente o nosso também. Eu que fui um praticante 
de ocultismo, eu encontrei pouquíssimos evangélicos, mas católicos eu encontrei muitos. Por que será? 
Porque os evangélicos fazem isso que estamos fazendo aqui, em casa mesmo, ele estuda a bíblia e 
ninguém engana ele mais, um bom evangélico ninguém engana mais.  

É o que agente vai falar agora, espiritismo x cristianismo. 

 

2. Espiritismo x Cristianismo 

Aqui, eu coloco todos os cristãos, católicos e não católicos. Mas, tem cristão que não é católico? 
Sim, tem. Todos os evangélicos são cristão como nós, irmãos que infelizmente, por uma desgraça 
histórica foram embora de casa, mas são irmãos. Então, tudo isso que estou falando aqui não se aplica 
aos evangélicos autênticos, eles estão conosco, essa bandeira é nossa! Eu poderia dar essa palestra em 
diversas denominações cristãs, sem precisar mudar uma vírgula, porque somos todos cristãos. 

Outro ponto importante, quando vamos a um centro espírita, é o nome dos templos, agente volta 
dizendo que eles são cristãos, que eles falam de Jesus, eles colocam todo mundo numa sala, pregam o 
evangelho, rezam o Pai Nosso e Ave-Maria. 

Veja, se são cristãos como dizem, fazem o que Jesus ensinou, certo? O que é ser cristão? É ser 
discípulo de Cristo. Se você é cristão, você é discípulo de Cristo, portanto você é aquilo que Jesus te 
ensinou. Senão você não é discípulo de Cristo, portanto não é cristão. 

Então, vamos ver até que ponto eles são mesmo cristãos como dizem. Para ser cristão, é necessário 
amar realmente a Jesus Cristo e achar muito importante a sua proposta. Se eu achei importante a sua 
proposta, aonde agente encontra as palavras que Jesus nos ensinou? Na bíblia. O que o Senhor fez na 
sua vida histórica real e concreta, só pode estar na bíblia. Por isso, o que o espiritismo fala, tem que estar 
de acordo com a bíblia para ser cristão, senão não é. 

Eis o que diz o órgão oficial da Federação Espírita Brasileira, este é o periódico oficial (vamos entrar 
em contato com coisas podres, mas é para a glória de Deus, para que sejamos maduros) em 1953, em 
janeiro, está escrito:  

“do velho testamento, já é recomendado somente o 
decálogo, e do novo testamento, apenas a moral de Jesus, 
(ou seja, o que ele ensinou não importa), já consideramos 



de valor secundário ou revogado e sem valor algum mais 
de 90% do texto da bíblia”.(p.23) 

E agora? O próprio Jesus falou: examinai as escrituras porque são elas que dão testemunho de mim. 
Quem você prefere? O órgão oficial da Federação Espírita Brasileira ou Jesus Cristo. 

Vamos ver outra afirmação. Um grande e importante Kardecista moderno, Carlos 
*VERIF.SOBRENOME  (cardecista é o espiritismo chamado mesa branca, aquele que não tem 
atabaque, não tem fumaça, nem charuto, aquele espiritismo que parece uma reunião de oração) afirma 
que: 

“nem a bíblia prova coisa nenhuma, nem temos a bíblia 
como probante, o espiritismo não é uma ramo do 
cristianismo, como as demais seitas cristãs, não assenta 
seus princípios nas escrituras, não rodopia junto a bíblia. A 
nossa base é o ensino dos espíritos, daí o nome 
espiritismo”. Este texto foi tirado do livro A Margem do 
Espiritismo, 2ª ed., p. 219. 

Daí ainda falam: “Puxa! Mas eles são cristãos, Paulo! Precisa ver como falam de Jesus, lêem até o 
evangelho!” Viu, como é bom conhecer! Dois documentos do espiritismo. 

Agora vamos ver o que o Senhor acha disso: (VERIF.CAPÍTULO NA BIBLIA)  

“Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas, não vim 
para os abolir, mas sim para leva-los a perfeição, pois em 
verdade vos digo, passará o céu e a terra antes que 
desapareça um jota, um traço da lei. Aquele que violar um 
destes mandamentos por menor que seja, e ensinar assim 
aos homens, será declarado o menor no Reino dos Céus. 
Mas, aquele que o guardar, e os ensinar, será declarado 
grande no Reino dos Céus”.  

Olha o que Jesus falou! “Eu não vim abolir a lei, não pensem nisso!” Ao contrário, eu vim levar a 
lei a perfeição! Será que é fanatismo meu, ou será que eu estou sendo obediente a Jesus? Não! Passará 
os céus e a terra, os milênios, os tempos, as eras glaciais terminarão, mas as minhas palavras não 
passarão. A bíblia está em plena vigência, ninguém pode revoga-la, ninguém que se diz cristão. 

De hoje em diante, se você começar a se questionar e assumir o espiritismo que por ventura você 
queira praticar, será livre pratique, mas nunca mais diga que é cristão, porque não é, é outra fé! E Deus é 
muito claro aqui nesse texto.  

Percebe o paralelo que eu fiz? Não estou dando a minha opinião. Interessa a mim que o Papa tenha 
dito que o espiritismo é pecado, mas para o mundo interessa o que está escrito na bíblia. 

Tudo o que você aprendeu, guarde em seu coração para que ninguém jamais te engane. Eu que fui 
espírita da alta cúpula da espiritismo, onde estão os espíritas para conversar comigo agora? Sumiram 
todos, desapareceram da minha vida rapidinho, porque o Senhor Deus disse: os que me amam, os que 
crêem em mim expulsarão os demônios em meu nome. E parece que eu perdi alguns amigos sabem? 

O grande cardecista Leon Denis (este é quente, influente de Allan Kardec, respeitado do meio 
espírita) diz: “Não! A missão de Cristo não era resgatar com o sangue os crimes da humanidade. O 



sangue, mesmo de um Deus, não seria capaz de resgatar ninguém, cada qual deve resgatar-se a si mesmo 
da ignorância e do mal.”  

Mas, eles são tão bonzinhos, Paulo! Eles ajudam tanto os asilos, os orfanatos! Bom, para os 
velhinhos e bom para as crianças, mas que não são cristãos, isso não são! Porque, eu pergunto para você 
que é cristão, Jesus morreu na cruz, o cordeiro de Deus foi imolado, o cordeiro de Deus que tira o 
pecado do mundo foi imolado na cruz e em silêncio Ele se deixou morrer, derramou seu sangue na cruz 
até que seu corpo fosse aniquilado, até que totalmente a obra fosse consumada, e se Jesus morreu na 
cruz pra quê? Você que é cristão, pra quê? Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele 
morreu numa cruz para nos salvar, verdade primeira do cristianismo, Ele é o Salvador do mundo. 
Morreu na cruz para nos salvar. O espiritismo diz que a missão de Cristo não era resgatar com o sangue 
a humanidade, o sangue, mesmo de um Deus não seria capaz de resgatar ninguém cada qual deve 
resgatar-se a si mesmo da ignorância e do mal. Vamos ver o que a bíblia sobre isso que ele falou. 

Efésios 1,7 “Nesse Filho, pelo seu sangue, temos a 
redenção, a remissão dos pecados, segundo as riquezas de 
sua graça”. 

Temos o céu aberto para nós por causa de Jesus Cristo, pelo seu sangue. Com quem você fica agora? 
Com Jesus e a bíblia ou com Allan Kardec e seus amigos?  

Jesus ainda diz: “Assim como o Filho do homem veio não para ser servido, mas para servir e dar 
sua vida em resgate por uma multidão”. Eu peguei textos bíblicos e peguei os livros. A bíblia, para eles 
não interessa, o sangue de Cristo não salva, com que estamos lidando? 

“Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu seu filho único, para que todo o que Nele 
crer não pereça mas tenha a vida eterna”. Foi pra isso que Deus mandou seu Filho e estão nos dizendo, 
nós que nos salvamos a nos mesmos! Agora , eu pergunto para você: Se Jesus Cristo não é o salvador, 
Ele não é o Cristo, que significa o Messias, que quer dizer o ungido que é o Salvador, o Messias que os 
judeus esperavam por milênios. Eles esperavam o Salvador, Jesus é o Messias, por isso o chamamos de 
Jesus Cristo. Na certidão de nascimento de Jesus não está escrito Jesus Cristo, está escrito somente 
Jesus, Cristo é o título de Messias que Ele recebeu porque é o Messias, o Salvador. 

 Olha o que diz na primeira carta de S.João 2, 22-25  

“Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o 
Cristo, esse é o Anti-Cristo, que nega o Pai e o Filho, todo 
aquele que nega o Filho não tem o Pai, todo aquele que 
proclama o Filho, tem também no Pai, que permaneça em 
vós o que ouvistes desde o princípio, permanecereis 
também vós no Filho e no Pai, eis a promessa que Ele nos 
fez, a vida eterna”.  

Que permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Quem é mentiroso senão aquele que 
nega que Jesus é o Cristo, olha só o apóstolo já antevendo que viriam coisas assim pelo mundo. Quem 
nega que Jesus é o Cristo, este é o Anti-Cristo. A palavra de Deus é séria, verdadeira, é concreta. O 
próprio Jesus nos diz, seja o seu sim, sim e o seu não, não, tudo o que passa disso vem do maligno. E 
aqui está, aquele que nega o Filho não tem o Pai. 

 Diante de tudo o que já foi dito aqui, sobre os paralelos entre a palavra de Deus e a crença do 
espiritismo, aquele que nega que Jesus é o Cristo, nega o Filho, quem nega o Filho não tem o Pai. Isso é 



muito sério! Mas, eu não quero que você fique nervoso pensando no que vai ser da sua mãe, da sua tia, 
calma, nós vamos chegar lá. Você vai ver como a luz vai brilhar na sua vida e na vida da sua família, 
você vai ver que se você for fiel grandes coisas vão acontecer não precisa ficar nervoso, mas a verdade é 
essa, que nenhum deles possa morrer nesse estado de ignorância, porque todo aquele que nega o Filho 
não tem o Pai. Se seu tio, tia, pai, mãe participam de lugares onde nega que Jesus é o Cristo eles não tem 
o pai, Deus não está lá com eles, e quem disse isso foi a palavra de Deus. 

 Vamos ver o que eles dizem sobre salvação, já que dizem que Jesus não salva ninguém, vamos 
ver na revista reformadora, o órgão oficial do espiritismo, falando sobre salvação:  

“A salvação não se obtém por graça (quer dizer que não é 
um presente de Deus para os que crêem) nem pelo sangue 
derramado por Jesus no madeiro, visto que a salvação é 
produto do esforço individual que cada um emprega na 
medida de suas forças”.  

Onde você fuçar vai encontrar esses escritos do espiritismo, mas isso não está lá no centro 
quando você vai visitar. Isso está nos anais do espiritismo, isto está para os eruditos, para os intelectuais.  

 Agora então eu me pergunto: se agente se esforça e se salva, porque Jesus subiu na cruz? Eles 
estão dizendo que foi um sacrifício inútil Jesus ter morrido na cruz, não vai estar escrito assim às claras, 
porém é o que querem dizer. Não é pela graça de Deus, nem pelo sangue de Cristo, agente é que se salva 
por nós mesmos, ou seja, para o espiritismo, Cristo é totalmente dispensável e desnecessário. Mesmo 
assim, eles escrevem livros sobre o redentor, tudo parece muito bonito, mas quando você lê o livro 
descobre que o redentor não é nada, ele apenas é um grande médium que veio ensinar algumas coisas 
importantes para que o homem se salve por sua própria força. Mas, o livro se chama Redentor e tem 
uma cara parecida com a de Jesus, que não deve ser Jesus. 

Vamos ver o que a bíblia fala sobre isso: Atos 4, 11-12,  

“Esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós, 
edificadores, tornou-se pedra angular, em nenhum outro há 
salvação, porque debaixo do céu, nenhum outro nome nos 
foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos.”  

Só o nome de Jesus salva um homem da sua condição pecadora, podre, só Jesus salva o homem. 
O homem é um ser decadente, que mata, rouba, que desvia, que é corrupto e corruptor, o homem é um 
ser cada dia mais decadente. Isso sempre foi assim, e é disso que o Senhor está falando, só Jesus salva o 
homem e faz o homem ser aquilo que Deus queria que ele fosse, um ser lindo à sua imagem e 
semelhança, capaz de amar o outro, amar a si mesmo, amar a terra, amar o planeta e viver em paz com 
justiça e viver no Reino de Deus.  

Quando Deus fez a terra o nome do planeta era Paraíso, Jardim do Éden, que quer dizer jardim 
das delícias, aquele planetinha azul bonitinho Deus criou e chamou de jardim das delícias, porque Deus 
estava com eles, e os primeiros homens representados em Adão e Eva viviam em absoluta alegria, 
ninguém ficava doente, não havia injustiça, desigualdade, nem pobreza, nem dor, angustia, confusão. 
Tudo era paz e alegria, Deus falava com eles e eles falavam com Deus.  

Hoje o planeta parece o jardim de delícias que Deus criou? Ainda resta alguns sinais desse 
jardim de delícias, quando tomamos um banho de cachoeira, quando vemos uma paisagem, quando 



fazemos um mergulho e vimos peixes. Ainda resta, mas sobrou muito pouco do jardim de delícias de 
Deus, e o pouco que sobrou estamos acabando com tudo, quase tudo e muito depressa, é uma realidade.  

Mas, Deus criou-nos para isso e nós vamos voltar para lá e por isso eu quero ser salvo, porque eu 
quero viver nesse jardim de delícias, você quer? Se sim, então diga EU QUERO SENHOR JESUS! 
Nenhum outro nome nos foi dado pelo qual devamos ser salvos. Seu nome é Jesus. 

Com quem você fica? Com aquele homem que falou do reformador, que agente é que se salva e 
que não precisa de Jesus ou com a bíblia que diz que nenhum outro nome nos foi dado pelo qual 
possamos ser salvos. O mundo escolheu o outro lado, e nós estamos vendo que maravilha que está 
ficando, né!? 

Auto-redenção, significa eu me salvo a mim mesmo. Eu pergunto: é auto-redenção ou salvação? 
Vamos perguntar para a bíblia:  

Efésios 2, 8-9 “Porque é gratuitamente que fostes salvos 
mediante a fé, isto não provem de vossos méritos, mas é 
puro dom de Deus, não provem das obras para que 
ninguém se glorie.”  

E agora? Não é pelas suas obras, não é pelo que você faz, é por graça de Deus, por misericórdia 
de Deus, por causa da fé que você é salvo e não pelo que você faz. Ninguém pode fazer nada para se 
salvar. Daí vem aquele que diz que ajuda os pobres, os velhinhos, as crianças, que bom para os 
semelhantes, se você ajuda um semelhante, não faz mais que a obrigação de um ser humano. Quando 
você dá de comer para um semelhante que está com fome, você acha que isso é divino? Que Deus está 
em você? Para você ver como estamos longe de sermos pessoas como Deus havia criado lá no jardim 
das delícias, isso é o mínimo que se espera de nós, entendeu? Se abrigamos criancinhas órfãs, é o 
mínimo que se espera de um ser humano decente.  

Ninguém é divino porque faz isso, claro que nós admiramos e reconhecemos, mas ninguém se 
salva por causa disso. Não provem das obras para que ninguém se glorie. Há quem diga: mas, eles 
fazem tanta caridade! E quem faz caridade então é bom? Nem sempre. Vou dar um exemplo, lá nos 
morros do Rio de Janeiro, onde os comandos do trafico mandam e desmandam, as famílias recebem 
assistência integral do traficante, o filho fica doente e o traficante paga o tratamento, providencia 
cuidados. Se faltou comida no morro eles repõem, por isso que voga a lei do silêncio. Lá, que nós 
abandonamos aquele povo, que o sistema natural abandonou, jogou os pobres no morro. Os pobres 
ficaram fortes porque os traficantes são muito caridosos, o estado não deu assistência médica para eles, 
não deu comida, não garantiu emprego para eles que são deveres do estado, o traficante fez. Muito bem, 
é bom o que eles fazem, sim muito bom, mas traficante é bom? É para pensar, né!? Entende o meu 
raciocínio? 

Não é porque você faz obras de bondade que você é bom. Eu conheço gente que ajuda para 
ganhar voto depois, isso não é caridade cristã. Eu conheço outros que ajudam somente em época de 
eleição e depois que se exploda o seu filho que está doente. Eu conheço outros, ainda, que fazem 
bastante barulho quando ajudam, mas só querem se promover na sua suposta bondade e Deus como não 
é trouxa de ninguém Ele fala não provém de as obras para que ninguém se glorie, como é a palavra de 
Deus, não é mesmo? Como pode a palavra de Deus ir tão a fundo, ser tão clara, e tão profética também, 
ela se antecipa, ela já sabe o que vem, claro, é palavra de Deus. 

Rom 10, 13 “Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.” 



Vamos entrar agora na doutrina espírita, baseando-se nos livros: O livro dos médiuns, o manual 
de como ser médium, deixar o espírito falar através de você, ou agir; O livro dos espíritos, que eu 
chamaria de a bíblia dos espíritas, a doutrina, o catecismo dos espíritas; e O Evangelho segundo o 
espiritismo. Esses são os três principais livros do espiritismo, tudo o que eles falam são verdades 
inquestionáveis. 

A mais importante doutrina espírita, a reencarnação. Os espíritas acreditam que os homens 
vivem aqui nesta terra e quando eles vêm para esta terra, vem com uma missão do céu para cumprir, se 
ele cumprir a missão, ele morre e não precisa mais reencarnar, mas se ele não cumpriu a missão, ele 
volta em outro corpo, em outro lugar, em outra época para terminar a sua missão. E assim o homem vai 
evoluindo espiritualmente até chegar a perfeição.  

A definição correta deles é essa, é um progresso contínuo, inexorável (ou inevitável) universal 
(todos em direção a perfeição). Ou seja, com as reencarnações sucessivas, as diversas vidas que tivemos, 
vamos nos purificando, ficando cada vez mais perfeitos até que todos ficarão perfeitos, todos serão 
santos. Esta é a doutrina a cerca da reencarnação. 

Lá, no livro dos espíritos, diz  

“todos os espíritos tendem a perfeição e Deus lhe 
proporciona os meios de consegui-la com as provas da vida 
corpórea, mas na sua justiça permite-lhes realizar em 
novas existências aquilo que não puderam fazer ou acabar 
numa primeira prova.”  (p. 111) 

Essa doutrina tem justificado muitas atrocidades e muita violência. Os poderosos desta terra são 
todos reencarnacionistas, aqueles milionários, não estou falando que rico é do mal, não é isso, só estou 
dando um exemplo genérico. As pessoas famosas, os artistas, a maioria são reencarnacionistas. Quem 
nasce rico, para os espíritas, já cumpriram o que precisavam, assim sentem-se confortável para deixar 
tudo como está. Que Deus você prefere? Este, ou o nosso Deus que chama isso de injustiça, de 
egoísmo? A quem você quer servir? 

Eu sou Psicólogo clínico, e no início da minha carreira fiz estágios em alguns hospitais 
psiquiátricos, especialmente em um hospital próximo a região em que resido. Trabalhando naquele 
hospital, obrigado, porque tinha que cumprir a carga horária exigida pela faculdade para retirar meu 
certificado, descobri que o hospital era administrado por espíritas, e dentro do hospital havia um centro 
espírita, lá levavam os pacientes para receber passes. Eu questionava isso, e incomodou muito os 
supervisores a minha indagação. Porque os doentes não tinham o direito de escolher a fé que querem 
seguir, eles eram obrigados a receber os passes.  

Mais tarde eu descobri que alguns pacientes não eram medicados porque o carma deles era 
aquele de estar ali, a loucura foi um carma de vidas passadas e ele tinha que viver o carma para se 
salvar. Eu fiquei louco de raiva, os pacientes não recebiam tratamento, e a família pagava pelo 
tratamento. Eu arrumei tanta confusão que me deram o certificado antes de terminar o estágio e ainda, 
minha professora foi demitida da faculdade porque eu anotei tudo o que ela me ensinava e levei ao reitor 
da faculdade perguntando se aquilo tinha referencial teórico na psicologia. Disse que se eu quisesse 
aprender espiritismo eu saberia onde ir e teria quem ensinasse melhor que a professora. Meu objetivo ali 
era aprender psicologia e psiquiatria. Me orgulho por ter feito o meu papel. Atribuíam a entidades 
espíritas ao doente mental, onde vamos parar? Que Deus nos livre. 



Então, todos os espíritos tendem a perfeição, agora que tem uma coisa legal que quem conhece o 
espiritismo sabe. Este livro dos espíritos do qual me referi, é uma doutrina de perguntas e respostas. 
Chama-se livros dos espíritos porque são muitos espíritos que escreveram o livro, as pessoas 
perguntavam para os espíritos e eles responderam pela boca dos médiuns. Agora, escute só o que tenho 
para revelar, perguntaram para os espíritos se a reencarnação é realidade, os espíritos não respondiam, e 
Kardec escreveu por si mesmo. A única parte que os espíritos não escreveram foi o Kardec, ele mesmo 
fez um capítulo inteiro sobre reencarnação. 

Kardec diz assim, explicando “seria o caso, talvez de examinar-se, porque todos os espíritos não 
parecem de acordo sobre esse ponto”. Puxa vida! Os espíritos sabem tudo de tudo! Mas, isso não 
sabem? Um espírito diz que é, outro diz que não é! Que confiança posso ter nesses espíritos? Qual 
espírito é qualificado para que eu acredite? 

O Evangelho segundo o espiritismo, outro livro que também já citei, para explicar o evangelho 
ele diz o seguinte: (VERIFI. A PAGINA) 

“a única garantia segura dos espíritos, está na 
concordância das revelações feitas, espontaneamente, 
através de um grande número de médiuns, estranhos uns 
aos outros e em diversos lugares.”  

Olhem, se a garantia de que são espíritos que falam, é que todos os espíritos, em toda a parte do 
mundo fala a mesma coisa, como que ficamos com aquela parte que diz que os espíritos não concordam 
com a reencarnação. O próprio espiritismo negando o próprio espiritismo. Os dois livros sagrados 
precisam ser reeditados, porque não estão falando a mesma língua. Acho que esses espíritos precisam 
conversar melhor! 

Então, a reencarnação não é muito bem clara. Agora, se a reencarnação não é clara para os 
espíritos e para os espíritas, nada mais é claro porque tudo depende do dogma da reencarnação. Tudo o 
que é ensinado está baseado na reencarnação, eles dizem que o espiritismo é chamado assim porque é o 
ensino dos espíritos, mentira porque os espíritos não ensinam direito esse negócio de reencarnação. 

Retornando ao livro dos espíritos, há uma pergunta: (VERIF. A PAGINA) 

“os espíritos podem degenerar a medida que forem 
reencarnando? R. Não, a medida que avançam 
compreendem o que os afasta da perfeição. Quando o 
espírito cumpriu uma vida, adquiriu conhecimento e não 
mais o perde, pode permanecer estacionário, mas não 
retrogradá”.   

Nunca pode piorar. Há quantos anos os homens estão sobre a face da terra? Milhões de anos. E 
se os homens estão na terra há milhões de anos, então significa que, pelo menos, a maioria deles, senão 
todos, já reencarnaram, supondo que seja verdade a reencarnação. Bom, se os espíritos não pioram 
nunca só melhoram, dá para entender porque o mundo está tão evoluído! Já passaram muitas 
encarnações e o mundo melhorou, não tem mais injustiças, nem pobreza, nem miséria, nem fome, nem 
dor! Está tudo muito bom, cada dia melhor! Os jovens não se drogam, não morrem cedo, não tem 
violência! Que progresso! 



Senhor! A própria lógica descarta isso! Eles dizem que todos somos espíritos em evolução, e que 
todos chegaremos a perfeição, e que não podemos piorar, só melhorar! Estamos melhorando 
tecnologicamente, mais nada! 

Eu fui enganado, assim como milhões de pessoas são! É um testemunho. Você não imagina 
como as trevas me odeiam! Cada vez que marco uma palestra de falsas doutrinas, você não imagina o 
que acontece na minha vida, mas o Senhor de todas me livra. Se Deus é por mim, quem será contra 
mim? Eu nunca vou me calar! 

Vamos perguntar para Jesus se todos chegam a perfeição.  

Lucas 13, 23-24 “alguém perguntou a Jesus: Senhor, são 
poucos os que se salvam? Ele respondeu procurai entrar 
pela porta estreita, porque digo-vos, muitos procurarão 
entrar e não conseguirão”.  

A salvação é presente para todos mas não será de todos nós. Jesus nunca disse nada diferente 
disso, quem lê a bíblia sabe. Ele até mostra o dia do juízo na palavra. E o Senhor no dia do juízo voltou 
e separou as ovelhas dos cabritos. E disse para as ovelhas vinde benditos do meu Pai, vivei no reino que 
para sempre foi preparado para vocês, e para os cabritos afastem-se de mim, porque nunca conheci 
vocês. Com quem você fica? Com a auto-redenção da reencarnação ou com a verdade de Jesus Cristo? 
Como você pode perceber, não dá para andar junto.  

Como pode chegar numa encruzilhada, numa bifurcação e encontrar uma placa dizendo, por 
exemplo, que Terezópolis é para a direita e para a esquerda? É contraditório. É irreconciliável essas duas 
crenças. 

Vamos ver o que a bíblia fala sobre reencarnação.  

Hebreus 9, 27 “está determinado, que os homens morram 
uma só vez, e logo em seguida venha o juízo”.  

Um dia Jesus Cristo encontrou-se com seus apóstolos, a bíblia narra, e Ele ficou com vontade de 
comer figo, chegaram até a figueira e Pedro disse a Jesus que não tinha figo. Jesus indignou-se por ser 
uma figueira e não ter figo, amaldiçoou-a dizendo que ela secasse, e assim ocorreu. Jesus falou para 
Pedro que figueira que não dá figo não presta para nada, senão para ser queimada, quebrada para fazer 
fogueira. Entendeu o recado de Jesus? Sua vida dá frutos de humanidade? Se não der frutos que presta, o 
seu fruto é podre, só vai servir para ser queimado nos infernos. Pensa, para que serve a tua vida, meu 
amado? Que frutos ela dá?  

Outro texto da bíblia sobre reencarnação. Lucas 23, 39-43  

“um dos mal feitores, ali crucificado, blasfemava contra 
Ele: se és o Cristo salva-te a ti mesmo, e salva-nos a nós! 
Mas, o outro repreendeu: nem sequer temes a Deus, tu que 
sofres o mesmo suplicio! Para nós isso é justo, recebemos o 
que merecem os nossos crimes, mas este não fez mal algum 
e acrescentou Jesus, lembra-te de mim, quando tiveres 
entrado no Teu reino, Jesus respondeu-lhe: em verdade te 
digo, hoje estarás comigo no paraíso”.  



Dois ladrões crucificados ao lado do Senhor. Crucificação era a pena de morte para os piores 
crimes, ao lado de Jesus estavam dois ladrões, conforme a bíblia, mas sabe-se lá se eles cometeram 
algum crime, e quantos foram! Um dos ladrões, ao menos, reconheceu que Jesus era inocente e admitiu 
seu próprio pecado, pedindo para Jesus se lembrar dele. Diante desse pedido, Jesus não respondeu ao 
ladrão para que fique tranqüilo pois iria nascer e morrer um monte de vezes até chegar a perfeição. 

Para chegar a perfeição, o espiritismo diz que a pessoa deve reencarnar quantas vezes for 
preciso. Um ladrão, por exemplo, seria um espírito evoluído? Já teve muitas vidas e já cumpriu sua 
missão? Acho que não é. Então, este deveria reencarnar, com certeza para ser melhor do que ele é. E 
qual é a resposta que Jesus Cristo dá? “Hoje estarás comigo no paraíso.” Por causa da fé do ladrão, o 
sangue de Jesus foi derramado. Ele viu o coração do ladrão arrependido, e o perdoou, mesmo sabendo 
de tudo o que o ladrão havia feito, porque conhece o coração dele. Este ladrão é o único homem da 
bíblia inteira que temos certeza que mora no céu. Podemos duvidar de todos, menos desse. Não 
precisamos de reencarnação nenhuma, Jesus nos lava e nos purifica. Amém. 

Tem alguns textos, Marcos 12, 14;26-27  

“Jesus respondeu-lhes: errais não compreendendo as 
escrituras, nem o poder de Deus, mas quanto a ressurreição 
dos mortos, não lestes no livro de Moisés quando lhe falou 
da sarsa dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isac 
e o Deus de Jacó? Ele não é Deus dos mortos, senão dos 
vivos, portanto estais muito errados.”  

O próprio Jesus se baseia na bíblia. Jesus estava falando com os Saduceus que eram as pessoas 
que não acreditavam na ressurreição e que tinham uma certa tendência na crença da reencarnação. A 
morte não é o fim, e os que partem estão vivos com o Senhor, e não voltam. 

Tem um outro livro espírita, Cristianismo: de Jesus a Kardec, olha a ironia!  

“por exemplo, ressuscitar é palavra a ser excluída, porque 
designa fato totalmente excluído pela ciência e pelo 
espiritismo”. (P.38)  

Vamos ver o que a bíblia fala em 1Cor 15,12-14  

“ora, se se prega que Jesus ressuscitou dentre os mortos, 
como dizem alguns de vós que não há ressurreição dos 
mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo 
ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou é vã a nossa 
pregação e também é vã a nossa fé.” 

 Escolha com quem você quer ficar. Agora, o livro diz que é provado cientificamente que a 
ressurreição não existe. Ele está nos dizendo sobre o Santo Sudário, no qual logo mais falaremos. 

É bom que sempre que falarmos sobre assuntos desse tipo, estejamos em oração e alerta a 
qualquer imprevisto. O maligno não gosta desses ensinamentos que nos levam a verdade sobre Jesus. 
Vou contar um breve testemunho.  

Eu estava viajando na Rio-Santos e meu carro quebrou, morreu, não funcionou mais. Quem já 
viajou por ali na Rio-Santos, no trecho das praias de Maresias, Toc toc Grande, sabe que não tem 
acostamento, muito menos posto de gasolina, nenhum tipo de assistência. Eu vinha conversando com 



minha esposa, e disse: já pensou se o carro quebra num lugar desse? Instantaneamente o carro parou. O 
inimigo ao nosso redor espera só uma boquinha para entrar. Meu filho estava conosco, ele é 
excepcional, e precisa de remédios, estávamos sem os remédios dele, pois ficaram no hotel. O carro não 
acendia nada, estava parado. Fiquei preocupado em procurar ajuda e deixar minha esposa e meu filho 
ali, estava prestes a escurecer, no meio da estrada, sem acostamento. Também não seria bom a minha 
esposa sair em busca de ajuda, andar durante horas. Resolvemos, então, clamar o sangue do Senhor. 
Oramos e louvamos a Deus pelo fato e entregamos a situação nas mãos do Senhor. Liguei o carro e 
pegou, subimos a montanha louvando, quando chegou no alto da montanha, o carro desligou 
novamente. Descemos em ponto morto, quando tínhamos de subir novamente, orávamos sem cessar e o 
carro pegava. Isso é real! Parece brincadeira, né!? Quando chegamos em São Sebastião, perguntei ao 
Senhor o que fazer, porque ali era tudo muito caro. Jesus nos orientou que fossemos para casa. Voltamos 
para São Paulo, fomos na oficina de um amigo meu, foi detectado um problema grave na injeção 
eletrônica. O problema era tão grave que ele conseguiu junto a fábrica uma garantia extra para que a 
fábrica trocasse a peça porque estava completamente estragada. Esse é o nosso Deus! 

Santo Sudário, prova científica da ressurreição. Há quem diga que já passou no Fantástico que o 
Santo Sudário é falso. Mas, a pouco tempo, no próprio Fantástico já mostrou que aqueles cientistas 
estavam todos errados.  

Já descobriram que: A data do teste de carbono 14 confirmam os tempos de Jesus, as terras de 
Jesus; Há sinais de plantas ali gravadas, estampadas no tecido de linho de que só existem na Galiléia, e 
em nenhum outro lugar do planeta. Estudiosos estão descobrindo coisas incríveis, a marca que está no 
Santo Sudário é uma marca de sangue de um homem cravada no tecido. Os cientistas estão descobrindo 
que o sangue de uma pessoa deixa essa marca, mas quando tira o linho de cima do cadáver, o sangue se 
mistura com o tecido e toda a irreventual (NÃO SEI SE É ESSA PALAVRA MESMO QUE VOCÊ 
DIZ)  estampa desaparece, quando tira do corpo do defunto. 

Que conclusão, então, os cientistas chegaram? De que o homem do Sudário (os cientistas não 
falam Jesus) saiu debaixo do Sudário, sem nunca ter saído debaixo dele. Porque a imagem do Sudário é 
de um corpo embaixo. Provas científica da ressurreição, aí os cientistas estão avaliando hipótese de que 
houve uma reação nuclear semelhante a uma ruptura de átomos como uma bomba atômica e aquele 
corpo se desintegrou. A bíblia diz que o corpo do Senhor estava há três dias, e uma grande luz apareceu 
sobre a sepultura, a pedra caiu e os soldados caíram e ficaram de costas como que semi mortos no chão. 
É a ciência provando a ressurreição! 

João 6,40 “Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele 
que vê o Filho e Nele crer tenha a vida eterna, e Eu o 
ressuscitarei no ultimo dia”. 

João 11, 25-26 “Disse-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a 
vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto viverá, 
e todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crês 
nisto?”  

Ainda que naquela época Jesus não tinha ressuscitado, imagina a autoridade que Ele tem agora! 

Destino - será que existe mesmo? A crença na predestinação, o espiritismo prega isso, 
lembrando conforme já dito que eles acreditam que cada um tem sua missão na terra. Não somente os 
espíritas crêem nisso mas muita gente, como os adivinhos, as cartomantes, os jogadores de búzios, os 
astrólogos, acreditam que a vida do homem está previamente destinada, e que Deus escreveu a sua 
história, está tudo escrito no livro dos céus e como o mundo gosta disso. Por exemplo, a mulher 



apaixonada que vai consultar cartas e a cartomante diz que ela vai se casar com um homem moreno, seu 
namorado é moreno e ela fica toda afoita, conta para o namorado que ele é seu, está escrito no livro da 
vida. Eles se casam, passam um tempo e o marido pula a cerca, ela se revolta. Mas, isso não estava 
escrito nas estrelas, só a outra parte que estava? Não é destino? Por que só é destino quando interessa? 
Quem crê no destino é um insensato. Se você crê que tudo está previamente destinado, então tudo está 
previamente destinado e não podemos contestar. 

Vou dar outro exemplo forte, eu tinha um primo que foi assassinado num jogo de futebol com 18 
anos. Era um rapaz bonito, forte, saiu briga, um outro rapaz foi pegar o revolver no carro e matou meu 
primo, por causa de um jogo de futebol. No velório, estávamos todos arrasados, tristes, as pessoas nos 
diziam com boa intenção, e amor “olha, não chora, estava escrito, o que temos que passar, tem que 
passar, cabe ao destino, aceita!” Era com boa intenção, eu ouvia várias pessoas falando “o que é da 
gente o outro não passa” “Deus sabe o que faz.” Eu pensava, se estava escrito que meu primo tinha que 
morrer naquele dia, naquela hora, assassinado com um tiro, num jogo de futebol, porque estão 
chamando a polícia para perseguir o bandido? Se meu primo estava destinado a isso, o assassino estava 
destinado a matar meu primo. Deus escreveu, então Deus é o culpado, porque querem prender o cara?  

Que insensatez! O destino só vale quando interessa? E a crença no destino, em primeiro lugar diz 
que Deus é mal, porque tudo o que é de mal que nos acontece está destinado. Então, o problema do 
mundo não são os traficantes, nem os homens de mal caráter, e de duro coração, o problema do mundo é 
Deus, onde já se viu escrever essas histórias? Entende o que eu digo? Se está tudo determinado, escrito 
nas estrelas, determinado pelos astros, por que não vale o contrário? Há quem diga: “Mas nós temos 
liberdade!” Não tem! Porque se tem destino não tem liberdade. Eu sempre digo isso, deviam fazer uma 
estátua do assassino do meu primo e acender vela pra ele, porque ele é santo! Santo não é o que faz a 
vontade de Deus? Se destino existe ele fez! Que insensatez!  

Todas as pessoas que pregam artes adivinhatórias crêem no destino. Se existe destino, por que eu 
fico trabalhando tanto? É mais fácil me encostar e esperar as coisas acontecerem guiadas pelo destino. 
Em Marrocos, onde mataram pessoas no ataque terrorista, era destino que aquelas pessoas morressem ? 
Que Deus sádico! É legal as famílias morrerem explodidas por um suicida. Um rapaz, com os amigos, 
cheira todo o pó que ele conseguir, entra no mundo da lua, pega um carro, enche a cara e sai por aí 
passando por cima de um pessoal que está no ponto de ônibus voltando do trabalho, era destino? 
Aquelas pessoas tinham que morrer daquele jeito? Então também estava escrito que eles tinham que 
beber, fumar e cheirar daquele jeito? Será que existe destino? 

João 5, 28-29 “não vos maravilheis disso, porque vem a 
hora em que todos os que se acham nos sepulcros sairão 
deles ao som de sua voz. Os que praticaram o bem irão 
para a ressurreição da vida e aqueles que praticaram o mal 
ressuscitarão para serem condenados.”   

Pelo que vemos na palavra de Deus, sou eu quem faço meu futuro, o meu destino. Eu que faço 
minha vida, eu respondo por ela. Os que praticaram o bem ressuscitarão para a vida eterna, os que 
praticaram o mal ressuscitarão também para serem condenados. Atenção! Aqui está bem claro de que 
todos os homens ressuscitam, mas nem todos se salvam. Se ressuscita é para viver no inferno, não vai 
ter jeito de morrer e acabar, se você queria se matar hoje, desista porque não tem saída para você, 
ninguém morre. “Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto viverá.” 

Será possível a comunicação com os mortos? Vamos perguntar para Jesus se é. Aqui há um texto 
muito claro: Lucas 16, 19-31,  



“Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e que 
todos os dias se banqueteava e se regalava, havia também um mendigo 
por nome Lázaro todo coberto de chagas, que estava deitado a porta do 
rico. Ele, avidamente desejava matar a fome com as migalhas que 
caíam da mesa do rico, até os cães iam lamber-lhe as chagas. Ora, 
aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de 
Abraão, morreu também o rico e foi sepultado e estando ele nos 
tormentos do inferno levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro 
no seu seio. Gritou então: Pai Abraão compadece-te de mim, e manda 
Lázaro que molhe em água a ponta de seu dedo, afim de me refrescar a 
língua, pois sou cruelmente atormentado nessas chamas! Abraão, 
porém replicou: Filho, lembra-te de que recebeu teus bens em vida, mas 
Lázaro, males, por isso ele agora aqui é consolado, mas tu estás em 
tormento. Além de tudo há entre nós e vós um grande abismo de 
maneira que os que querem passar daqui para vós, não o podem, nem 
os de lá para cá. O rico disse: rogo-te então, pai, que mandes Lázaro à 
casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos, para lhes testemunhar, que 
não aconteça virem também eles parar neste lugar de tormentos. 
Abraão respondeu: Eles lá tem Moisés e os profetas; ouçam-nos! O rico 
replicou: Não, pai Abraão; mas, se for a eles algum dos mortos, 
arrepender-se-ão. Abraão respondeu-lhe: Se não ouvirem a Moisés e 
aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite 
algum dos mortos”. 

O Senhor pinta um cenário nessa parábola, a parábola é uma comparação, uma metáfora, Ele 
pinta um cenário tremendo aqui. Um rico que não está sendo criticado por ser rico, mas por ser avarento 
e egoísta, não é pecado ser rico. Deus, quando fez o mundo, quis que todos nós fossemos ricos, porque 
tudo o que existe era para todos, ninguém tinha o direito de reivindicar propriedade de nada, portanto 
aqui Ele está mostrando a avareza e o egoísmo do rico. Jesus podia ter dito que o mendigo foi para o 
céu, mas o Senhor era judeu, os que escutavam eram judeus, Abraão é o pai dos judeus, o grande 
homem da fé, portanto, o mendigo foi levado aonde ficam os homens de fé, os amigos de fé, os homens 
santos. E disse que o rico foi sepultado, viram a sutileza? Jesus faz questão de dizer que eles não foram 
para o mesmo lugar, parece que Lázaro e o homem rico estavam bem distantes um do outro. E no final, 
Jesus nos ensina que nós aqui na terra temos Moisés e os profetas. Moisés escreveu os cinco primeiros 
livros da bíblia: Gênesis, Êxodos, Números, Levítico, Deuteronômio. E os profetas: Ezequiel, Jeremias, 
Isaías. Que nós os escutemos! Jesus foi bem claro aqui. Essa é uma das grandes parábolas, e Ele usava 
parábolas para explicar as coisas mais profundas sobre a vida. E assim, os grandes inteligentes da terra 
entenderiam e os pequeninos homens da terra também entenderiam, e ninguém passaria desapercebido.  

Serão realmente os mortos que se manifestam? Essa é a grande questão! Se Jesus falou que não é 
permitido a morto nenhum vir falar nada, você se pergunta: “o que são todas aquelas coisas que eu vejo? 
Será que são todos falsos e mentirosos?” Não, muitos não são mentirosos. Você fica em dúvida: “Se 
nem todos são falsos, e de fato algo sobrenatural acontece naquelas pessoas, mas não é um morto porque 
a bíblia diz que morto não vem, então o que será?” Bem, se existe algo sobrenatural nessas pessoas que 
se manifestam, mas não é morto porque morto não pode falar, então vamos ver o que é na palavra: 

Atos 16, 16-18 “Certo dia, quando íamos a oração eis que nos veio ao 
encontro uma moça escrava que tinha o espírito de pitão (espírito de 
pitão é um espírito demoníaco que faz supostas previsões, conhecidos 
dos teóricos da época) a qual, com as suas adivinhações dava muito 
lucro aos seus senhores pondo-se a seguir a Paulo e a nós, gritava: 
Esses homens são servos do Deus Altíssimo! Que nos anuncia o 
caminho da salvação. Repetiu isso por muitos dias, por fim Paulo 
enfadou-se, voltou-se para ela e disse ao espírito: Ordeno-te em nome 
de Jesus Cristo, que saias dela. E na mesma hora ele saiu.” 



  Ora, se a mulher tinha um espírito, se ela era uma dessas espíritas que tem um tal espírito que 
todos chamam de pitão e, se ela fazia bem para todo mundo, se São Paulo é apóstolo de Cristo, se morto 
quando fala agrada a Deus, porque S. Paulo ficou tão irado? E mais ainda, ela não falou mal de Paulo. 
Pela a autoridade dada a Paulo “eis os sinais que terão os que crêem em mim, expulsarão demônios, 
falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados”. Paulo voltou-se para o 
espírito e não para ela, expulsando-o.  

Viu quem são os espíritos que falam? A bíblia sempre disse que tem espíritos, os anjos são 
espíritos, não dos mortos, são seres espirituais, a bíblia nunca disse que não tem espíritos. Disse também 
que existe uma casta de espíritos malignos, Jesus expulsava os espíritos malignos. Olhem, o espírito 
mal, é do demônio, e Jesus fala que Satanás é o pai da mentira, ele engana todo mundo, ele imita a letra 
do seu querido que partiu, do filho que você perdeu e seu coração está esmagado. Ele conhece a sua vida 
porque está em toda a parte. São Paulo já disse que o demônio está como um leão buscando a quem 
devorar.  

Eu vivi isso, vou dar um exemplo: morre um filho de um casal, uma dor terrível, a família está 
muito triste, na bíblia diz, onde está a carniça há abutres, daí então as pessoas orientam o casal a 
procurar um médium em Uberaba, que faça o filho conversar com o casal, dar um recado para o casal 
que está sofrendo a perda do filho e o casal imaturo, sem raízes, porque tem preguiça de ler a bíblia vai 
procurar. No caminho, os inimigos da cruz já sabem que lá vai chegar um casal que está sofrendo e os 
comunica. Enquanto o casal pega a senha, a fila, tudo vai sendo preparado, e o demônio, que sabe a letra 
do seu filho, burla, porque é o pai da mentira, escrevendo “mamãe, eu estou bem, não precisa chorar (as 
cartas são todas iguais) fala para o papai parar de chorar, eu já encontrei a tia Luiza e o tio Manuel” a 
mãe fica estática pensando que é realmente verdade “estou bem aqui junto deles, estou na escolhinha do 
Nosso Lar, fala para a Mariazinha que eu a amo muito e nunca vou esquecer dela, e eu quero que a 
senhora vai lá no quartinho do fundo do quintal, na última gaveta da cômoda, pega aquela caixinha de 
mentex que está debaixo das toalhas e entrega para a Rosinha”. O demônio é maldito! Abusar de uma 
pessoa que está em dores! Daí o casal sai de lá, pensando que era verdade, tantos detalhes, correm para a 
casa com toda a família procurar a caixinha de mentex, quando acha, “Nossa! Era ele mesmo! Ai meu 
Deus!”  

Meus amados, não pergunte nada para o demônio sobre mim! Ele sabe tudo, inclusive os meus 
podres. Já aconteceu por estar orando por expulsão de demônios, vocês sabem que isso é uma realidade, 
não do jeito que agente vê na TV, mas é uma realidade, e aconteceu dos demônios ver que eu estava 
rezando e os demônios “É....Quinta feira a noite...(eu tinha pecado) quem você pensa que é hein? O 
coordenadorzinho de merda.” Ele te deixa até com as pernas mole. Mas daí, eu lembro que o Senhor é 
meu Deus e digo “e daí? Eu sou pecador sim, mas a cruz de Jesus me salvou e o sangue dele me 
purifica!” Meus amados, o demônio sabe sobre você muito mais do que você pensa, e cuidado com as 
armadilhas que o espírito de pitão faz na sua vida, cuidado porque quem procura acha! Eu participei 
dessa farsa, não é uma farsa humana, mas sobrenatural, espiritual e profundamente nojenta. O que 
aquele espírito quer, não importa se você vai na igreja, a única coisa que ele quer é que, ao sair dali você 
se torne um espírita convicto, mesmo que você vá na missa todo o domingo, o que importa é que você 
negue a ressurreição, creia na reencarnação, comunique-se com os mortos e seja abominável diante de 
Deus. Se você passar todos os dias da sua vida assim, a vitória de Satanás será certa, porque você será 
abominável aos olhos de Deus e vai ser jogado nos infernos, percebem? Eu, quando era espírita, os 
espíritas me mandavam para a missa. Mandaram tanto que gostei e fiquei, nunca mais voltei lá.  

Vou dizer algo muito sério, quem comunga indignamente, comunga da sua própria condenação, 
está em Coríntios e isso é tudo o que o demônio quer. Por um lado blasfemava e invocava demônios e 
depois comungava do corpo santo do Senhor e ficava condenado. Viu como o diabo é nojento e astuto? 



Outro evangelho. Evangelho segundo o espiritismo, quem já leu sabe que esse evangelho pega 
somente alguns trechos que interessam da bíblia e joga o resto no lixo. Kardec explica somente os 
trechos que ele separou. E esse evangelho é igual ao nosso? Não! É um outro evangelho, um ensino de 
homens. E tem outro evangelho? Vamos ver na bíblia.  

Galatas 1, 7-8 “De fato não há dois evangelhos, há apenas 
pessoas, há confusão entre vós e querem perturbar o 
evangelho de Cristo. Mas, ainda que alguém, nós ou um 
anjo baixado do céu vos anunciasse um evangelho diferente 
do que vos temos anunciado que ele seja anátema.”  

(Anátema é uma palavra grega que significa maldito). Aí está São Paulo nos dizendo que não há 
dois evangelhos, o que tem é gente fazendo confusão no nosso meio e que, se houver alguém 
anunciando outro evangelho, que seja maldito. 

Falando do espiritismo estamos falando de várias outras crenças que professam a mesma coisa. 
Tudo vai ficando claro, os documentos da seita, o próprio documento do espiritismo, os livros, 
comparado a bíblia, fazem crer que o espiritismo não é de Deus, mais do que não ser de Deus, ainda por 
cima é obra do demônio. E ainda vem a pergunta, “mas eles parecem ser tão bons, fazem o bem, as 
vezes são tão amigos?” Bem, primeiro que estamos combatendo doutrinas e não pessoas, segundo olha o 
que diz a bíblia sobre eles parecem bons:  

IICor 11, 14-15 “o que não é de se espantar, pois se o 
próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, parece bem 
normal que seus ministros se disfarcem em ministros de 
justiça, cujo o fim, no entanto, será segundo as suas 
obras.”  

A bíblia responde com muita clareza, se o próprio Satanás se faz passar por anjo de luz, quanto 
mais os seus ministros se disfarçam como ministros da justiça, gente de bem que defende a natureza. 
Será que Deus já sabia que os homens iriam criar essas coisas? Nós vimos profecias bíblicas que 
falavam que sim, agora vamos ver outra profecia que mostra que Deus sabia que tudo isso iria acontecer 
entre nós, que já acontecia no tempo de Cristo e que ficaria cada dia pior. 

I Timotéo 4, 1-3 “O espírito diz expressamente que nos 
tempos vindouros alguns ao de apostatar da fé (quer dizer 
abandonar a fé, duvidar) dando ouvidos a espíritos 
embusteiros e a doutrinas diabólicas de hipócritas e 
impostores que marcados com a própria consciência com o 
ferrete da infâmia proíbem o casamento, assim como o uso 
de alimentos que Deus criou para que sejam tomados com 
ação de graças pelos fiéis e pelos que conhecem a 
verdade.”  

O próprio Espírito Santo diz expressamente que alguns iriam dar ouvidos a espíritos embusteiros 
e doutrinas diabólicas, embusteiros são aqueles que preparam armadilhas. Dar ouvidos a espíritos 
embusteiros é um risco. Há quem diga: “mas, eles fazem milagres!”  

Em Mateus 24, 23-24  



“então se alguém vos disser eis aqui o Cristo ei-lo acolá, 
não creiais porque se levantarão falsos cristos e falsos 
profetas que farão milagres a ponto de seduzir, se isso fosse 
possível, até mesmo os escolhidos.”  

Portanto, sabemos que eles fazem milagres, mas esses milagres tem um preço muito alto para 
você pagar. Será feito uma troca, porque só Deus é o dono da graça, só Deus dá de graça. Ele curou dez 
leprosos, quantos voltaram para agradecer? Somente um, e não fez com que os outros nove virassem 
leprosos novamente. Ele deu porque não sabe fazer outra coisa senão amar. Já as forças do mal, são 
anjos decaídos, como está no livro dos profetas, anjos são anjos tem poderes sobrenaturais, e mesmo 
anjos decaídos tem poderes porque são anjos e podem realizar prodígios, mas nunca de graça porque 
não há bondade nenhuma em Satanás, nem nos seus demônios. Se ele curar seu pé, por exemplo, não 
pense que é porque ele é bonzinho, ele quer alguma coisa de você ou da sua casa, algo que afaste você e 
mais gente possível da fé em Jesus Cristo Salvador.  

O espiritismo entra e parece tudo bom, dá até uma sensação de melhora, de clima espiritual na 
casa, na família, às vezes até os negócios vão melhores e a vida dá uma levantada, mas depois a troca 
não é fácil não. Se você prestar bastante atenção, vai perceber uma decadência moral tremenda dentro 
das casas, doenças incuráveis.  

O câncer, por exemplo, não todos os casos, preste atenção, alguns casos de câncer tem uma raiz 
nuclear, é uma disfunção dentro das moléculas, provavelmente uma desordem atômica, nuclear. Dentro 
da célula acontece uma desordem biológica, onde aquela célula ao invés de se multiplicar normalmente, 
ela se multiplica muito rápido e cria um tumor. Quando a pessoa está com câncer, uma das tentativas de 
cura é fazer radioterapia, que é uma radiação magnética excessiva para que aquilo penetre na região e 
pare de multiplicar o tumor. Então é algo de ordem nuclear, isso até se chama medicina nuclear. Muito 
bem, quem lida com espíritos lida com essas alterações nucleares, para que um espírito possa 
manifestar-se, usar uma pessoa, como aquela das cirurgias, é preciso que haja uma alteração nuclear 
para que aquilo possa acontecer. Portanto, está profundamente associado com doenças desse tipo. É 
muito freqüente o câncer ser desenvolvido em pessoas que praticam esse tipo de mediunidade. Entende 
porque eu disse em alguns casos? Esse é um componente bastante interessante e lamentável. 

No livro O Cristianismo de Jesus a Kardec, lembram? Escola de Educação Mediúnica, está 
escrito (VERIF.PAGINA) 

“para o espiritismo o batismo é tão somente um ritual 
estribado em antigas concepções mitológicas readaptadas a 
uma nova doutrina” 

 Enquanto Jesus diz: “quem crer e for batizado será salvo”.  

Mais uma vez eles negam Jesus, negam o tempo todo, e são cristãos! Como podem ser cristãos 
se negam tudo o que Jesus disse? 

Agora, lá no evangelho segundo o espiritismo está escrito que eles são a terceira revelação de 
Deus, (VERIF. PAGINA) 

“a lei do antigo testamento está personificado em Moisés, a 
do novo testamento em Cristo, o espiritismo é terceira 
revelação da lei de Deus, mas não está personificado em 
ninguém porque ele é o produto do ensinamento dado não 



por um homem mas pelos espíritos que são as vozes do céu, 
em todas as partes da terra e por inumerável multidão de 
intermediários”.  

Eles comparam Jesus um mero homem como Moisés. Nem todos os personagens bíblicos se 
assemelham ao chulé de Jesus de Nazaré. Aí está a sutileza, Jesus não é um simples homem. Dizem que 
o evangelho não está personificado em ninguém a não ser pelos espíritos, que espírito é este que chama 
Jesus de mero homem? Enquanto a bíblia em João 1 diz assim  

“Em princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o 
verbo era Deus”.  

Jesus é Deus! A bíblia diz que Jesus é Deus, Jesus é Deus conosco, o profeta disse que uma 
virgem conceberá e dará a luz um filho que se chamará Emanuel que quer dizer Deus conosco, a virgem 
concebeu, o filho nasceu, Ele é Deus conosco, e o seu nome é Jesus que quer dizer Javé que salva. É o 
mesmo evangelho segundo espiritismo? Negam o inferno.  

No livro dos espíritas está escrito (VERIF. PAGINA) 

“de acordo com isso, o inferno e o paraíso não existiriam 
como os homens o representam?”  

Eles perguntam aos espíritos, e eles respondem (VERIF. PAGINA) 

“não são mais do que figuras, os espíritos felizes e infelizes 
estão por toda a parte, entretanto como já o dissemos 
também os espíritos da mesma ordem se reúnem por 
simpatia, mas podem reunir-se onde quiserem quando 
perfeitos”.  

Quer dizer que os espíritos bons e maus ficam todos por aí voando? E cada espírito se juntam 
com os outros e montam uma gangue dos bons e dos maus espíritos. Negando que inferno e paraíso não 
existem. E o que fazemos com o que Jesus falou na palavra? O inferno é mencionado no novo 
testamento 317 vezes, e o que fazemos com ele? Eles negam os anjos também, como está escrito no 
livro “os anjos, arcanjos, serafins formam uma categoria especial de natureza diferente dos outros 
espíritos”. Não são! São espíritos puros, estão no mais alto grau da escala e reúnem em si todas as 
perfeições. Os anjos, arcanjos, querubins, serafins para eles são homens mortos que evoluíram. Somos 
bem diferentes dos anjos. 

Outro tipo de espiritismo, umbanda e quimbanda. Umbanda é a magia branca e quimbanda 
magia negra. A umbanda supostamente é para fazer o bem, a quimbanda é para fazer o mal, mas ambas 
são a mesma religião, africana, melhor dizendo afro-brasileira. Elas não existiam na África, na África 
existia o candomblé, o candomblé é uma seita politeísta, ou seja, uma seita espírita que acredita em 
múltiplos deuses, há deuses para tudo, o deus do mar, o deus do sol, o deus do amor, o deus das 
riquezas, o deus para tudo. Não acreditam que há um só Deus, como nós acreditamos, um Deus pessoal, 
real e distintos dos homens.  

A umbanda e quimbanda foi arrancada do candomblé com um pouco de pitada brasileira. Vemos 
então, no livro kardecista da umbanda, (catecismo da umbanda), RJ, 1954, quando o livro foi editado 
num congresso de umbanda nacional: 

(VERIF. PAGINA) 



“Doutrinariamente, não há diferença entre a umbanda e o 
kardecismo.” 

 Então tudo o que foi dito até aqui sobre o kardecismo, a umbanda diz que é válido para eles, 
portanto é válido para nós. Tudo o que foi dito sobre o espiritismo, vale para a umbanda e quimbanda. 

“Entretanto, enquanto para Kardec, todos os espíritos são 
almas desencarnadas, a umbanda admite três tipos de 
espíritos diferentes: os orixás, que são divindades, os exus, 
que são espíritos maus e os eguns, que são almas 
desencarnadas.” 

Quando se fala em “divindades”, daí então o sincretismo, misturando com o catolicismo para 
parecer cristão, como por exemplo a Iasan que para eles é Nossa Senhora. Isso aconteceu por causa da 
escravidão, os negros, no intuito de cultuar, querendo fazer o candomblé e não podendo porque os 
senhores se diziam católicos, inventaram essa miscelânea para parecer católico, culpa nossa enquanto 
raça humana. 

O ensinamento do cristianismo, da fé católica é que há um só Deus. A bíblia inteira foi escrita 
para dizer ao mundo que há um só Deus onipotente, que pode tudo, onisciente, que sabe tudo e 
onipresente, que está em todo o lugar, portanto se é politeísta, não pode ser cristão. Vejamos uma 
admoestação: 

Levítico 19, 31 “Não vos dirijais aos espíritas, nem aos 
adivinhos, não os consulteis para que não sejais 
contaminados por eles, Eu sou o Senhor vosso Deus”. 

Meus amados! Esse livro do Levítico foi escrito na mesma época do outro, tem somente 6 mil 
anos e ninguém nos avisou! Contaminação é quando algo de fora de mim, entra dentro de mim e muda a 
minha essência. Por exemplo, eu adoro ir a 25 de março, em São Paulo, comprar todas aquelas coisas 
por um preço pequeno, aquilo é uma loucura! Daí dá aquela fome, estômago vazio, eu vou até uma 
barraquinha e peço uma coxinha, bonitinha, gostosa, mas dentro está cheio de germes que ninguém vê, 
ou senão o pastel do chinês que faz mais de 20 anos que não lava a mão. Isso ninguém vê, não era ruim, 
não tinha cara de bicho. Passa um tempo, e eu começo a ficar desanimado, com um sorriso amarelo, sem 
cor no rosto. Vou ao médico, faço exame de fezes e sai que estou com verme. Eu sempre tive verme, 
sempre comi muita porcaria na rua. Se não tratar morre! Conheço crianças, hoje em dia estamos 
evoluídos, mas crianças morriam asfixiadas, porque os vermes subiam para a garganta. 

Aqui o Senhor está dizendo sobre contaminação espiritual, existe? Sim! Ele nos manda não 
consultar espíritos, nem adivinhos para não nos contaminar e ainda afirma que Ele é Nosso Deus! 

Existem aquelas barracas ciganas que ficam lendo a sorte nos shoppings, daí seus amigos todos 
vão e te convidam, você pensa “Ah! Não tem nada de mais! Qual o problema? Eu não acredito mesmo, 
mas vou deixar ela ler minha sorte!” A partir daí, forças do mal começam a atuar em você. “Mas Paulo! 
Não parece! O que tem de mais?” Para você, que não vê, nada! Mas, os bichinhos estavam todos 
escondidos em baixo daquele turbante! Como estavam dentro da coxinha que eu comi na 25 de março. E 
devagar sua vida vai sendo corroída, vai decaindo. Agente ora na igreja por renúncia e libertação para 
que as pessoas sejam salvas. Conheço um caso, raro, mas existe de uma mulher possuída pelo demônio 
que foi uma única vez no centro espírita. Eu sei porque quando expulsei o demônio ele me disse, depois 
perguntei a ela e ela confirmou que foi uma única vez no centro. Você vai uma vez, passa um tempo 



você não dorme direto, fica com a cabeça pesada, sentindo-se mal, triste. Muitas vezes é opressão 
malígna, contaminação. 

Outra admoestação, Levítico 20, 6 

“Se alguém se dirigir aos espíritas, ou aos adivinhos, para 
fornicar com eles (para Deus, ir a um adivinho, a um 
espírita, é o mesmo que trair, para Ele você o traiu indo 
atrás de outro deus) voltarei meu rosto contra esse homem e 
o cortarei do meio do seu povo”. 

Você gostaria de ser excluído do povo de Deus? De ser contado no meio dos que não são de 
Deus? De ser chamado de fornicador?  

Existem pessoas contaminadas? Sim! 

Em São Judas 1, 22-23 

“Para com uns, exercei a vossa misericórdia, 
repreendendo-os e salvai-os, arrebatando-os do fogo, dos 
demais tende compaixão, repassada de temor, detestando 
até a túnica manchada pela carne”. 

Aqui nos fala para tentar alertar as pessoas com a verdade, tentar com sabedoria para tirar essas 
pessoas da escuridão. Existem muitas pessoas que sofrem e não sabem o porquê. 

Há objetos contaminados? Muitos! 

No grupo de oração, agente ouve: “O Senhor está mostrando um objeto feito de conchinhas do 
mar, do lado esquerdo da televisão, está consagrado ao demônio e está destruindo a casa”. Viu só, o 
próprio Espírito Santo mostrando objetos consagrados ao demônio e que fazem mal. Daí vem a pessoa e 
mostra o objeto do jeito que foi revelado. E aquela família foi liberta. Isso é obra de feitiçaria, o 
espiritismo trabalha com a feitiçaria, de certa forma. 

Quantos objetos estão consagrados e, às vezes, temos em casa, o buda da sorte, uma estrela do 
mar, para dar sorte, por exemplo, onde está sua confiança? De quem você espera proteção? Quem te 
protege, a estrela do mar ou o Senhor nosso Deus? Há objetos contaminados sim! Eu já vi garrafas, 
quando você ora nelas, elas se arrebentam na sua mão! Ali tinha uma obra maligna, e não é para ficar 
com medo do demônio, se escondendo dessas coisas. Temos que temer as pessoas que não prestam, o 
demônio já foi derrotado na cruz! Ele é um coitado, toda a sua tentativa é vã, porque o Senhor nos 
salvou e nos libertou, ele é que tem medo de você! Onde tem demônios e você cristão chega, o bicho sai 
rapidinho de lá! 

Atos 19, 18-19 “Muitos do que haviam acreditado vinham 
confessar e declarar as suas obras, muitos também que 
tinham exercido artes mágicas, ajuntaram os seus livros e 
queimaram-nos diante de todos, calculou-se o seu valor que 
montava a cinqüenta mil moedas de prata”. 

Imagine, bruxos e feiticeiros daquela época entregando aos pés dos apóstolos os seus objetos de 
feitiçaria e se convertendo para Jesus? Eu não sei quanto era cinqüenta mil moedas de prata, mas pelo 
que se entende, era muita coisa que dava até para vender e fazer muito dinheiro. 



Agora aqui uma admoestação: 

Josué 24, 23 “Agora pois, tirais os deuses estranhos que 
estão no meio de vós e inclinai os vossos corações para o 
Senhor Deus de Israel.” 

Essa palavra é de Deus e eu te digo, tira isso dá sua vida! Tome uma decisão, a quem você quer 
servir? Não coloque a mão naquilo que não é seu, mas o que é seu jogue no lixo, abandone, renuncie, 
diga: “Eu não preciso mais disso! É de Deus que vem a minha esperança! É Deus que vem todo o 
poder!” Renuncie, vá retirando os deuses estranhos do meio de ti! As coisas que você pendura no 
pescoço, guarda na gaveta, enfia no meio dos livros. Renuncie, em nome de Jesus Cristo e você vai ver 
como a sua vida vai ser transfigurada de poder de Deus! Vai ver como isso vai agradar a Deus! É mais 
ou menos como aquele homem namorador, que tem um monte de menina no pé dele e de repente ele 
chega para uma mulher e diz que ela é a mulher da vida dele, e por causa desta ele nunca mais quer 
saber das outras. 

É isso que agente faz com Deus, “Eu nunca mais quero saber de outros deuses! Eu quero só o 
Senhor meu Deus, para sempre!” 

Astrologia: lembra em Deuteronômio 18 “não se ache no meio de vós quem se dê a feitiçaria, 
feiticismo, ao espiritismo, a magia, a astrologia...”  

Pois bem, a origem é nos babilônios e caudeus, eles julgavam que os planetas eram moradas dos 
deuses ou os próprios deuses. Os antigos babilônios e caudeus, achavam que os planetas eram deuses, 
ou que morava lá um deus.  

Ora, primeiro lugar, quantos deuses você acredita? Eu só acredito em um Deus da vida, Jesus! 
Continuando, acreditavam que essa morada de deuses determinavam o destino dos homens na terra. 
Entende de onde vem a astrologia? O deus que mora em Mercúrio rege algumas pessoas, o deus que 
mora em Marte, ou o próprio planeta sendo um Deus rege a vida de alguns outros. E assim, olhando para 
o céu e admirados com as estrelas e os planetas, a beleza do universo, a grandiosidade do céu, 
começaram a usar a imaginação e traçar desenhos nas estrelas, algo que é possível, e assim nasceu o 
Zodíaco. 

Eles perceberam que as estrelas estavam com certos agrupamentos, que se você liga as estrelas, 
formam alguns desenhos. Como o desenho de um escorpião, o desenho de um touro. E a astronomia, 
que é uma ciência séria, até hoje, usa alguns desses nomes, para dizer a região do céu onde se encontram 
aquela estrela ou aquele planeta. 

Quem rege a sua vida? São os astros, ou o Deus que criou os astros? Quem rege a sua vida? Os 
astros que determinam destino? E existe destino? Então o que estamos aprendendo, se existe destino? Se 
as estrelas determinam a vida do homem, como vamos fazer? O que nos resta senão obedecer? 

Vou dar um exemplo triste, um homem de Deus sofre algumas perseguições por ser de Deus. O 
mundo não é de Deus, Jesus já dizia que o príncipe deste mundo já está julgado, Ele se referia ao Diabo. 
Então, o mundo tem um príncipe, e eu cristão, convertido a Jesus não sou bem vindo no mundo. Então, 
eu perdi muitos empregos por ser cristão. Por que? Sou Psicólogo, trabalhava em empresas como 
Psicólogo. Um dos papéis do Psicólogo dentro da empresa é contratar pessoas. Eu trabalhava nesta área, 
fazia dinâmica de grupo, colhia dados dos funcionários, passava essas informações para a empresa e a 
empresa contratava ou não as pessoas. Meu trabalho era esse durante um período, até que essas coisas 
esotéricas começaram a entrar nas empresas e meus diretores diziam para mim: “Você vai fazer um 



curso de astrologia, ou algum outro do gênero, e a partir daí você só vai contratar pessoas baseado no 
mapa astral.” E eu me negava a fazer, justificando-me que não iria ignorar a história de um homem, a 
experiência dele, a força de trabalho, a honestidade dele, a integridade dele, a força física que ele tem 
para dizer se serve ou não baseado em onde Vênus estava quando cruzou com a lua no dia em que ele 
nasceu! Daí então, as empresas me davam um pé na bunda, mas o Senhor nunca me deu! E ainda diz na 
sua palavra “olhai os lírios dos campos, eles não tecem, nem Salomão se vestiu tão lindo! Olha os 
pássaros! Eles não plantam nada! No entanto, o Pai os alimenta!” Deus diz isso para mim e para você! E 
ainda diz que eu valho muito mais que os pássaros e os lírios, e que se Ele cuida dos pássaros e das 
flores, imagina de mim e de você? Na minha casa, nunca faltou o sustento e a alegria, nunca faltou e 
nunca faltará, porque o Senhor é o meu pastor! 

Por um acaso a pessoa tem culpa que as contas do nome dela dá 8? Ela tem culpa de Ter nascido 
quando Mercúrio estava na casa 7? Ela só nasceu! Precisa ser condenada e fadada ao abandono porque 
sou de câncer com ascendente em peixes?  

Olha, eu vivi isso e não foi em empresas pequenas, foi em grandes empresas multinacionais, e eu 
ainda ganhava bem! Mas, eu ganhava bem para fazer o meu trabalho e eu não estava a venda. 

Nosso futuro está nas mãos do Senhor, não temos que ficar consultando horóscopo de nada não!  

Olha agora o que o profeta Isaías 400 anos a.C., 2400 anos atrás falou: 

Isaías 47, 11-15 “Ora, uma calamidade virá sobre ti e não 
saberás conjurá-la; a catástrofe vai desabar sobre ti sem 
que possas impedi-la. Repentinamente alcançar-te-á  uma 
ruína que não terá sabido evitar. Agarra-te, portanto, a 
teus feitiços e à multidão de teus sortilégios, nos quais te 
esmeraste desde tua juventude! Talvez acharás uma receita 
eficaz para criar o terror. Esbanjaste teus esforços entre 
tantos conselheiros. Que eles então se levantem e te salvem, 
aqueles que preparam o mapa do céu e observam os astros, 
que comunicam a cada mês como irão as coisas. Ei-los 
como argueiros de palha que o fogo consumirá; não 
poderão escapar às investidas da chama. (Não será um 
braseiro onde se coze o pão, nem um fogo perto do qual se 
assenta). Eis o que valerão teus feiticeiros que tens 
procurado consultar desde tua juventude. Eles fogem 
espavoridos, cada qual para seu lado, sem que nenhum 
venha em teu socorro”. 

Essa palavra fala tudo! Quando vem o sofrimento, vai lá procurar os astros! Vamos ver se eles te 
salvam! Preste atenção! O povo está ganhando muito dinheiro com isso sabia?  

Eu vou contar, eu tinha um amigo na faculdade do tipo aqueles bicho grilo, sabe? Não 
trabalhava, mas eu gostava muito dele, ele era muito meu amigo, eu adoro gente assim diferente. 
Estávamos um dia conversando e ele me mostrou o  livro que estava lendo, era de astrologia chamava 
Astrologia para principiantes. Ele leu o livro, terminou e comprou outro Elaboração de Mapa Astral. 
Com apenas dois livrinhos, de poucas páginas, que se compra na promoção de livraria barata, ele virou o 
astrólogo da faculdade. Eu me lembro que custava 200 dólares uma consulta com ele, mas ele financiava 
em três vezes. O cara montou no dinheiro, quem mandou ser de Deus, eu me ferrei! 



A bíblia é clara sobre astrologia? Em 2400 anos atrás!  

Antes de falar outra passagem bíblica, o povo de Israel já havia passado para a terra prometida, 
já haviam visto prodígios, aqueles maravilhosos. Mas, mesmo assim, tinha gente que ainda se 
envolviam com deuses que já haviam lá, conforme Deus disse. Teve gente que gostou e começou a se 
envolver cada vez mais. Começavam a praticar um pouco de cada, ora estava para o lado do Deus de 
Moisés, ora para os deuses diversos. Josué reuniu todo o povo, enquanto líder e disse: 

Josué 24, 14-15 “Agora pois, temei o Senhor e servi-o com 
toda a retidão e fidelidade. Tirai os deuses que serviram 
vossos pais, além do rio e do Egito, e servi o Senhor. 
Porém, se vos desagrada servir ao Senhor, escolhei hoje a 
quem quereis servir, se aos deuses a quem serviram os 
vossos pais além do rio, se aos deuses dos amorreus, em 
cujo a terra habitai, porque quanto a mim, eu e minha casa 
serviremos ao Senhor”. 

E eu pergunto hoje a você: A quem quereis servir? Escolha hoje! “se vos desagrada servir ao 
Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir”, mas sai de cima do muro, senão você vai cair de boca no 
chão! O Senhor é meu pastor e nada me faltará! Eu sirvo o Deus da vida, o Senhor Jesus Cristo, meu 
pastor, aquele que cuida das suas ovelhas, aquele que tem promessa de restauração, aquele que deu seu 
sangue para que pudéssemos ser salvos, aquele que me dá o seu Espírito Santo, aquele que me dá o Dom 
das línguas, o poder de cura, aquele que me deu autoridade sobre os demônios. É esse Deus que eu 
sirvo, o dono dos céus, o dono da terra, o dono do universo, o dono dos astros, o dono de tudo! Eu sirvo 
ao Deus de Jesus Cristo, de Abraão, de Isac, de Jacó, de Josué, de Moisés, de Jeremias, eu e minha casa 
já fizemos a nossa escolha. 

Essa é a conclusão da primeira parte “A quem quereis servir?” 


