Irreverência dos Carismáticos
A ofensa mais grosseira e a blasfémia mais insultuosa contra Deus Todo-Poderoso é, aos
meus olhos, praticada pelos pregadores Carismáticos! (Marcos 7:20-23 ... a blasfémia, a
soberba, a loucura.) É seguro mantermos uma boa distância destes homens, no caso de o
Senhor os atingir com algum raio por essa profanidade que diariamente praticam nos seus
auditórios! Como é seu hábito impingir o erro doutrinário, estorcegar as Escrituras e embair
os aderentes que os suportam financeiramente, desafiar a ira e o terror de Deus não os
incomoda nada, e até esperam ser galardoados!
Esta prática ímpia acontece com cronométrica regularidade e as vítimas espiritualmente
infantis, paraplégicas e raquíticas das suas assembleias nem se apercebem da tragédia e
da farsa dos seu dirigentes.
No instante em que eles começam a orar, é certo e sabido que a blasfémia não tardará. É
por isso que penso que um dia o Senhor irá destruir o Movimento Carismático que tanto
mal tem causado à sã doutrina e enviado tantas almas para o Inferno (2 Cor 6:15).
Não tenho a menor dúvida que a dita “Igreja” teve a sua origem numa fusão do Caminho
Largo com a reserva mental Jesuíta e que todos os seus ministros são, de uma maneira ou
outra, cópias e clonagem uns dos outros, disfarçados charlatães!
Não tenho dúvidas nenhumas disso no meu coração!
Como disse alguém, é menos perigoso e mais seguro ser membro da Máfia!
Uma coisa é certa: não pretendo estar por perto de um destes facínoras religiosos quando
abre a boca para proferir a sua litania ou prolixo aranzel. É absolutamente certo que na
mesma “oração” em que se dirige a Deus, se há-de dirigir, cara a cara, ao Diabo, como se
fosse matéria bíblica.
Normalmente, o colchete começa por gritar a Deus, clamando para que alguém seja liberto
de alguma doença, demónio, ou da pobreza, que considera pecado! A seguir, dispensa uma
torrente de aleluias e exclamações bizarras de “línguas” para criar mais ênfase e atordoar a
audiência. Porém, de repente, o homem interrompe bruscamente a sua oração a Deus, viraLhe as costas e com a mais incrível e jactanciosa audácia dirige-se ao Diabo e berra-lhe,
“eu te amarro no nome de Jesus”, etc.!
AMARRAR O DIABO?!!!...
Onde está semelhante coisa escrita nas Escrituras?!
Não obstante, com tantos ministros Carismáticos aos berros baalítas, amarrando o
Inimigo, não estaria ele agora completamente imobilizado nalgum lugar do universo e longe
das almas daqueles fanáticos?! Porque então ainda anda o Diabo à solta por lá, aparecendo
livremente em todos os cultos Carismáticos, disfarçado de anjo de luz, embora seja a Velha
Serpente Venenosa? Porque o Diabo não se vai embora de vez e deixa os pastores
Carismáticos descansar sem ofender a Deus com a gritaria “Tá amarrado...” e mais isto e
mais aquilo?!... Porque é que o Diabo, assim tão estrangulado continua a provocar
escândalos e mais escândalos DENTRO do Movimento e não há maneira de eles corrigirem
o curso da sua apostasia do Caminho Largo e da sua falsidade e charlatanice?!

O segredo da comédia trágica é o seguinte:
O Inimigo tem grande prazer em ouvir os ditos armentários blasfemando e arrenegando o
Deus Todo-Poderoso! Ele recebe com grande deleite a atenção que lhe dão aqueles
fraudulentos e falazes ignorantes, quando, no meio da sua impetra, sem reverência e
cortesia alguma, viram as costas ao Todo-Poderoso, adereçam o Diabo gritando-lhe uma
dúzia de babosices Carismáticas, e voltam outra vez a falar com Deus! Satanás tira dessa
actividade o máximo proveito e benefício para a sua causa, observando o rebuliço do idiota
aos berros querendo “AMARRÁ-LO”, etc., etc.! (Não pedem a Deus para amarrar o Diabo!
Eles é que têm poder para tanto, virando as costas ao Senhor!!)
Que proscénio Carismático!
Não me surpreenderia nada se soubesse que no Inferno se celebra um bródio de
gargalhada cada vez que o idiota convulsivo se põe aos berros ao Diabo no meio da sua
oração a Deus! Com certeza que aquele pastor será inscrito na lista de membros especiais
da linha dos profetas de Baal na Fornalha Ardente!
Agora, perguntamos:
Que demência, psicopatia e imbecilidade é esta dos líderes Carismáticos? Qual a razão
porque eles se portam tão ofensivamente e agridem assim sem qualquer respeito a
santidade de Deus? Qual o motivo para aquela execução heterodoxa, teatral e fictícia?
Qual a razão porque o líder daquela grei julga que pode “amarrar” o diabo quando ainda
não aprendeu a “amarrar” ou sequer controlar a sua estupidez e cegueira?!
A explicação é que o ministro daquele grupo de delinquentes espirituais foi treinado a acreditar nele próprio
e a recusar qualquer censura à sua blasfémia! Tal e qual como qualquer outro hipócrita! A audácia de na
mesma oração adereçar Deus e o Diabo, só pode ter origem na alma de um indivíduo espiritual, intelectual e
psicologicamente desarranjado!

Que louco!...
Mesmo assim, esta moléstia incurável é observada crescendo pelo mundo fora, fazendo
cada vez mais VÍTIMAS!
Contudo, tentemos repreender estes embusteiros deprecantes e veremos quão resistentes
ao ensino bíblico eles se portam, e quão recalcitrantes à instrução do Caminho Estreito eles
permanecem.
Para mim, estou convencido que a fraudulência do Movimento Carismático é devida aos
LOBOS vorazes e cruéis vestidos de ovelhas que dirigem a seita!
(2 Timóteo 3:1-5)
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