8. Porque Deus nem sempre atende
todas as nossas orações!

10. Porque Satanás também
“Campanha de Milagres” !

Muitas orações de santos de Deus não foram
atendidas. Muitos santos de Deus tiveram seus
corpos dilacerados no Coliseu romano. Outros
foram queimados vivos pela Igreja Católica
Romana – a igreja falsa e corrupta. Os exemplos
são muitos. Vejamos alguns:

Como já foi dito no item anterior, Satanás também
tem “Campanha de Milagres”, por isso o
crente verdadeiro não deve andar atrás dessas
campanhas, pois elas são:
1- Facilmente falsificáveis (exata descrição das
atuais) e;
2- Nada mais do que uma preparação do Diabo, o
mestre do engano, para imbecilizar a humanidade
que vai cair de cabeça nessa Campanha Final.
Vejamos:

Ninguém menos do que o apóstolo Paulo orou para
que um espinho na carne fosse removido e Deus
disse: Não! (2Co. 13:8-9)
Ninguém menos do que Moisés, um dos mais fiéis
servos de Deus que executou milagres
espetaculares. Ele orou para entrar na terra
prometida e Deus disse: Não! (Dt. 32:51)
9. Porque na igreja Católica e no
espiritismo também há “Campanha
de Milagres” !
O argumento do pragmatismo (se dá certo é bom)
para atrair seguidores, não é novidade no mundo
religioso. Satanás faz isso há séculos ao redor do
mundo, pois ele escraviza pessoas no catolicismo e
no espiritismo justamente porque “algo” aconteceu.
No catolicismo, os relatos de aparições, curas e
milagres são abundantes. Para quem nunca foi nos
templos católicos, saiba-se que em muitos deles,
objetos de plástico em forma de pernas, braços e
membros diversos, são ali pendurados pelos “fiéis”
como registro de muitas curas acontecidas. As
pessoas, então, ficam aprisionadas por causa da
operação do erro e não conseguem se libertar da
mentira de Satanás que usa a religião para cegar o
entendimento das pessoas. Nisso os pentecostais
(“Neo” ou qualquer outro) e carismáticos se
igualam às falsas religiões, pois a sua
argumentação é exatamente a mesma
quando eles fazem a “Campanha de
Milagres” !

tem

“...o próprio Satanás se transfigura de anjo de
luz...” (2Co. 11:14)
“A esse cuja vinda segundo a eficácia de Satanás,
com todo o poder, e sinais e prodígios de
mentira” (2Ts. 2:9-11)
“E foi precipitado o grande dragão, a antiga
serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que
engana todo o mundo...” (Ap. 12:9)
“...e sua chaga mortal fora curada...” (Ap.
13:3)
“E faz grandes sinais...” (Ap. 13:13)
“E engana os que habitam na terra com sinais...”
(Ap. 13:14)
“Porque são espíritos de demônios, que fazem
prodígios...” (Ap. 16:14)
Malditas sejam essas “Campanha de
Milagres” que zombam da Palavra de Deus e
têm por origem Satanás, o mestre do engano.
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Porque não vou à
“Campanha de Milagres”
A “Campanha de Milagres” é o falso evangelho
por no mínimo 10 motivos, vejamos:
1. Porque hoje, há milhões de
pessoas no inferno que receberam ou
até mesmo fizeram milagres, mas
nunca foram salvas!
Em Mateus 7:20-23 ao concluir o sermão do
monte, O Senhor Jesus Cristo alertou para o fato de
que muitas pessoas, no juízo final, serão lançadas
no fogo eterno. Ele disse sobre os milhares de
arrogantes carismáticos:
“Muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor, não
profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não
expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos
muitas maravilhas? (Mat. 7:22 ACF)
Vejamos aqui as 3 categorias de atividades mais
comuns entre os carismáticos, as quais eles usam
para tentar convencer as outras pessoas e até
mesmos os crentes não carismáticos que eles têm
poder.
Categoria 1: profecias (adivinhações, línguas)
Categoria 2: expulsão de demônios (cair no espírito)
Categoria 3: muitas maravilhas (curas, etc)
Elas experimentaram, de acordo com o seu próprio
testemunho,
“muitas
maravilhas”.
Essas
maravilhas, milagres e curas (sejam falsas ou não)
experimentadas por multidões de pessoas não
querem dizer absolutamente nada no que
diz respeito à salvação. Essas atividades podem
convencer milhares de ingênuos pragmáticos (se
funciona eu creio), mas não convencerão ao Senhor
Jesus Cristo!

2. Porque o foco dessas “Campanhas
de Milagres” está no show e não na
Palavra de Deus!
Em Lucas 23:8 temos uma tentativa do carismático
Herodes em promover uma “Campanha de
Milagres”. Ele queria ver um show de
milagres num circo onde o Senhor Jesus Cristo
teria que se transformar no seu palhaço particular
fazendo a sua vontade cínica. No verso 9 da citada
passagem, vemos o silêncio do Senhor Jesus
Cristo, o desastre que simboliza a perdição eterna
de Herodes, o réprobo adúltero e cínico tetrarca.
“...ele nada lhe respondia.”
3. Porque nem sempre é da vontade
de Deus operar milagres!
Vemos claramente na história da humanidade, que
a operação de milagres estupendos por parte de
Deus é algo muito raro e só ocorre com um
propósito muito definido e em estreitos intervalos
de tempo. Vejamos quanto tempo durou a Criação:
seis dias literais. Por 1.656 anos, somente o
arrebatamento de Enoque quebrou a ausência de
milagres, até que veio o Dilúvio. Na dispensação
dos patriarcas, temos a destruição de Sodoma e
Gomorra e séculos mais tarde o Êxodo♪ Temos
os profetas e depois deles, muitos séculos de
silêncio até o ministério do Senhor Jesus Cristo e o
período inicial da igreja cristã. Após isso
temos o silêncio de Deus na operação de milagres
visíveis: Eles são a exceção num período que Deus
aponta e não no calendário das igrejas
carismáticas com data marcada para
o milagre com a intenção de atrair os incautos e
encher os templos e orçamentos!

4. Porque milhões de crentes na
história nunca receberam milagre
algum, mas “apenas” o principal: a
salvação!
O Maior Milagre do mundo é feito por Deus
quando O Espírito Santo dá vida ao pecador morto
em seus delitos e pecados. O pecador não está
apenas doente. Ele está morto. Dar vida a um
morto é o maior ato sobrenatural de Deus que
pode acontecer em todo o universo. Vejamos
Efésios 2:1
“E vos vivificou estando vós mortos em
ofensas e pecados” (Ef. 2:1)
Um dos maiores pecados da “Campanha de
Milagres” é justamente o de minimizar o
Maior Milagre feito por Deus que é o novo
nascimento! Talvez justamente porque este é o
milagre que está faltando nessas igrejas
carismáticas e mundanas, que rejeitam a Palavra de
Deus para escancarar suas portas para: 1- o mundo
e sua música satânica; 2- mulheres pastoras; 3“Encontros” heréticos do “G-12”, “células”,
“sopros do espírito” (bafo “santo”), palhaçada da
queda, do falso profeta Benny Hinn, etc.
5. Porque a “Campanha de Milagres”
tenta fazer de Deus um coitadinho
“gênio da lâmpada”, que se curva e
se sujeita às ordens impacientes de
arrogantes pecadores.
Um certo “bispo” de uma dessas igrejas neopentecostais teve a audácia inacreditável de
blasfemar contra Deus numa dessas vigílias
dizendo que os fiéis deveriam “colocar Deus no
canto da parede”. Deus não deve nada a ninguém.
Nem a mim nem aos carismáticos arrogantes muito
menos a esse blasfemo “bispo” dessa seita neopentecostal. Não adianta “ficar revoltado” como
eles dizem. Isso é nada mais, nada menos do que
uma monumental blasfêmia!.

Ele pode até colocar o “deus” dele na parede
porque com certeza absoluta, esse não é o
Deus da Bíblia. Um “deus” que fica na parede
sujeito aos caprichos desses pentecostais doentes
mentais, não passa de um fracote que veio da
cabeça deles.
6. Porque a “Campanha de Milagres”
não passa de mais uma “tática”
chamativa ou “isca” para encher os
templos.
Essas “iscas” e “táticas”, não passam de mais um
esquema de crescimento de “igreja” que foi
fabricada na mente de lobos vestidos de ovelhas
como: Paul Yonggi Cho; César Castelanos,
o inventor e implementador desses heréticos
Encontros, das células, e do G-12; Rick
Warren, o guru da mundana “igreja com propósito”
e outros heréticos cuja preocupação é encher os
templos.
7. Porque a “Campanha de Milagres”
é apenas um plágio da seita neopentecostal
chamada
“Igreja
Universal”
que
inventou
essas
heresias.
A igreja Universal do Reino de Deus é especialista
em invencionices pragmáticas como a de várias
“Campanhas” dentre as quais foram copiadas
por outros a “Campanha de Milagres” e
outras doutrinas falsas, que tem levado milhões de
pessoas à completa ignorância Bíblica. Na Bíblia
não há uma única sequer “Campanha de
Milagres”. Todavia, como o resultado é um
tremendo sucesso, os líderes religiosos que
cobiçam os grandes orçamentos e os templos
lotados, seguem a mesma cartilha e fazem o que o
povo quer, ou seja, uma religião voltada para o
interesse das pessoas, para o que funciona:
Isso se traduz na Teologia da Prosperidade uma
perversão total do verdadeiro evangelho de
Jesus Cristo.

