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"um poder enganoso da parte de deus”
Deus trabalha com dois tipos de poder: um poder onde Ele expressa toda a sua verdade, e outro poder onde ele mesmo
induz a quem ele quer ao engano. Não se assustem, pois todo o poder é divino, seja ele qual for. Isaías assim declara:
Eu sou o Senhor, e não há outro; fora de mim não há Deus; eu te cingirei, ainda que tu não me conheças; Para que se saiba
desde o nascente do sol, e desde o poente, que fora de mim não há outro; eu sou o Senhor, e não há outro. “Eu formo a luz”,
“e crio as trevas”; “eu faço a paz”, “e crio o mal”; “eu, o Senhor”, faço todas estas coisas. ISAÍAS. 45:5-7.
Após a morte de Cristo na Cruz do calvário, foi estabelecida uma nova
era, ali foi inaugurado um novo pacto, começa o tempo da
dispensação da graça. Porém, o que se seguiu após a sua morte, deu
evidências de que os que estiveram ao seu lado (seus apóstolos,
homens preeminentes e influenciadores em sua época), não
entenderam este sacrifício, pois estes continuaram com as mesmas
práticas judaicas, inerente à lei mosaica.
Deus então chama a Paulo, leva-o ao paraíso e lhe explica todo
objetivo alcançado com seu sacrifício por meio de Jesus de Nazaré.
Paulo falava da graça, eles defendiam a lei, Paulo pregava a
reconciliação eles exigiam que o povo se arrependesse. O apóstolo
dizia: o diabo já foi destruído, estes o rebatiam: não, não, não... Ele está
aí ao nosso derredor, pronto pra tragar-nos. Nos dias atuais, está
conduta não é diferente, pois o ensino dado pelos doze apóstolos de
Jesus de Nazaré, atravessou séculos, eras e anos, chegando até nós
confundindo muitas mentes.
Mediante a estas atitudes de rechaço ao verdadeiro evangelho dado a
Paulo, o evangelho da incircuncisão, se manifesta o que estamos a
tratar.
E por isso “Deus” lhes envia um poder enganoso, para que creiam na
mentira; 2ª TESSALONICENSES. 2:11.
Notem bem, leiam com atenção, aí está escrito que é Deus que envia a
operação do erro, como descreve algumas versões, não é o diabo, é
Deus, Ele induz aos que rechaçam a verdade, a crer em que? Diga: NA
MENTIRA. Se você não crê neste evangelho, se você não dá credito à
palavra da incircuncisão, estás correndo um sério risco de Deus te
enfiar na mentira.
Para que sejam julgados todos os que não creram à verdade, antes
tiveram prazer na iniquidade. 2ª TESSALONICENSES. 2:12.
Deus estabeleceu a Paulo, para trazer um evangelho diferente do que
era apresentado pelos apóstolos. Ele foi escolhido para ser exemplo aos
gentios. Quem busca a Deus fora do evangelho de Paulo (suas
quatorze epístolas), o próprio Deus, envia a estes, um poder enganoso.
A chamada igreja, hoje em dia, está tomando leite, Paulo os chama de
crianças. Abençoado crer no diabo é como crer em bicho papão, é crer
na cuca, isso são contos de velhas caducas.
Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está
experimentado na palavra da justiça, porque é menino. HEBREUS. 5:13.
Quando você se inteira desta verdade e passa a se alimentar de comida
solida, isto te coloca pronto para discernir todas as coisas.

mas o mantimento sÓlido É
para os perfeitos, os quais, em
razÃo do costume, tÊm os
sentidos exercitados para
discernir tanto o bem como o
mal.
hebreus. 5:14.
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