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A IGREJA CARISMÁTICA
Ler Juízes 13-16
1 A igreja carismática
Refere-se à igreja centrada no presente. Abrange um período aproximado 1900-2000.
O reavivamento Rua Azuza (Foi uma reunião de avivamento pentecostal que se deu em Los
Angeles, Califórnia, liderada por William Joseph Seymour, um pregador afro-americano.) do
início de 1900 centrou-se em línguas.
1970 centrou-se na fé.
1980 centrou-se em profetas e profecia.
1990 centrou-se em apóstolos.
Qualquer foco no presente que inclui o dom do apóstolo (chamado movimento apostólico) é
uma mentalidade carismática.
O movimento pentecostal, por causa de sua ênfase no dom de línguas, está em anexo incluído
na Igreja Carismática.
As seguintes características são do movimento carismático / IGREJA
1.1 Iniciada por Deus após um período de esterilidade
(Juízes 13:3) Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: “Você é estéril,
não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho”. (NVI)
A igreja foi estéril em termos de manifestações presentes antes das experiências pentecostais
do início de 1900. Assim como o Anjo do Senhor soberanamente interveio na vida da mulher,
Deus soberanamente interveio na vida da igreja, por exemplo, o reavivamento da Rua Azuza.
1.2 Início limpo
(Juízes 13:4-5) Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada,
e não coma nada impuro; e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai
ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento; ele
iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus". (NVI)
O movimento nasceu em pureza. Nazireu significa separação. O movimento tinha a intenção
de libertar o povo de Deus dos filisteus (indulgência / Afundado na lama).
1.3 Que era um "começo" e não um movimento "de finalização"
(“Juízes 13:5) e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o
menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento; ele iniciará a libertação
de Israel das mãos dos filisteus”. (NVI)
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1.4 Foi um movimento legítimo
Assim como Sansão, o Movimento Carismático foi soberanamente iniciado. Além disso, a
aceitação da oferta de cabra (oferta pelo pecado tradicional ), validou o Anjo.

(Juízes 13:19) Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal, e os ofereceu ao
Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e sua mulher
observavam: (NVI)
(Gideão também testou a manifestação por meio da oferta de cabra.).
1.5 O Espírito movido
(Juízes 13:25) e o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em
Maané-Dã, entre Zorá e Estaol. (NVI)
O movimento carismático foi caracterizado por grandes movimentos do Espírito.
1.6 O movimento foi acompanhado por um declínio espiritual
(Juízes 14:1) Sansão desceu a Timna e viu ali uma mulher do povo filisteu. (NVI)
Depois que o Espírito se movia sobre Sansão, ele desceu. A Igreja Carismática desperdiçou o
mover de Deus. Em vez de responsabilidade pessoal para ir para cima ou para a Palavra de
Deus, os carismáticos desceram a indulgência carnal. Casas, carros, terrenos e imoralidade
sexual tornaram-se prioridades.
1.7 Exposição de fortaleza sexual
Sansão buscou o que era proibido - no entanto, isso era do Senhor.
(Juízes 14:4) Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião
contra os filisteus; pois naquela época eles dominavam Israel. (NVI)
Deus pretendia demonstrar que os filisteus dominavam sobre Israel ou seja, a carne estava no
poder. O Movimento Carismático demonstrando luxúria na igreja.
1.8 Nenhuma responsabilidade profético apostólica
(Juízes 14:3) Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: "Será que não há mulher entre os
seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos
para conseguir esposa?” Sansão, porém, disse ao pai: "Consiga-a para mim. É ela
que me agrada". (NVI)
Sansão não deu ouvido a seu pai e mãe, imagens do apóstolo e profeta, respectivamente.
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1.9 Silenciar o leão
(Juízes 14:5-6) Sansão foi para Timna com seu pai e sua mãe. Quando se
aproximavam das vinhas de Timna, de repente um leão forte veio rugindo na direção
dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o
leão como se fosse um cabrito. Mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera.
(NVI)
O leão rugiu após violação de aliança de Sansão. Figurativamente, isto é Jesus rugindo sua
desaprovação na igreja. A Igreja Carismática silenciou qualquer discordância. Apelou O
LEÃO DO DIABO.
1.10 A igreja carismática deu mel ao povo
(Juízes 14:8-9) Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão
saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e
mel. Tirou o mel com as mãos e o foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus
pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram. Mas não lhes contou que tinha
tirado o mel do cadáver do leão. (NVI)
Este foi um movimento doce. Ele nunca deu carne forte. Foi um movimento cheio de clichês e
boas palavras. O mel veio da carcaça do leão - que veio de algo morto.
1.11 O movimento carismático não trouxe REVELAÇÃO, colocou enigmas.
(Juízes 14:12) "Vou propor-lhes um enigma", disse-lhes Sansão. “Se vocês puderem
dar-me a resposta certa durante os sete dias da festa, então eu lhes darei trinta vestes
de linho e trinta mudas de roupas”. (NVI)
A Igreja Carismática colocou perguntas desconcertantes e interpretações privadas.
Exemplos de enigmas carismáticos:
Para cada história há uma glória
Para cada glória há uma história
Se você não tem a história, então você não tem a glória.
O ponto principal do problema é o problema do coração.
Se o núcleo do problema é o problema do coração,
em seguida, o problema de o coração é o núcleo do problema.
Muitos desses enigmas só poderiam ser resolvidos pelo fabricante desses enigmas.
1.12 Perda de objetivo
Em vez de destruir os filisteus, Sansão:
- Interpretado enigmas com eles.
- Festejaram com eles (Juízes 14:10).
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- Casou-se com um deles.
Os filisteus são o simbolismo da carne. Em vez de subjugar a carne, os carismáticos se
divertem com ela.
1.13 Sedução apostólica
(Juízes 14:11) Seu pai desceu à casa da mulher, e Sansão deu ali uma festa, como era
costume dos noivos. (NVI)
Depois de Sansão descer, seu pai desceu. Muitos apóstolos foram seduzidos à indulgência
carismática.
1.14 Motivação material
A única razão Sansão atacou o inimigo era para liquidar sua dívida.
(Juízes 14:19) Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Ele desceu a
Ascalom, matou trinta homens, pegou as suas roupas e as deu aos que tinham
explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa do seu pai. (NVI)
Aqui, novamente, foi um movimento de queda depois que o Espírito se movia sobre ele
poderosamente. O movimento carismático foi caracterizado por uma forte motivação material
em suas cruzadas, conferências e missões. Muitas vezes, mais tempo foi gasto com a oferta
que com a palavra. Isso aconteceu em um momento de um poderoso mover de Deus.
1.15 Esposa dada ao seu padrinho
(Juízes 14:20) E a mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido o
acompanhante dele no casamento. (NVI)
A melhor metade fugiu com o padrinho. Dividir igrejas era a norma no movimento
carismático. O melhor mais velho fugiu com metade da igreja para começar sua própria
família.
1.16 Reativa e não de pró-ativa
(Juízes 15:3) Sansão lhes disse: "Desta vez ninguém poderá me culpar quando acertar
as contas com os filisteus!" (NVI)
Sansão atacou os filisteus, em resposta a uma crise pessoal - ele não podia obter a sua esposa
de volta. Na verdade, cada ataque contra os filisteus era reativo. Atividade espiritual (atacar os
filisteus) na Igreja Carismática (oração, jejum, reuniões corporativas especiais) foi em grande
parte devido à crise ou necessidade, por exemplo, doença, demonização, construção projetos
etc.
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1.17 Fogo na cauda da raposa
(Juízes 15:4-5) Então saiu, capturou trezentas raposas e as amarrou aos pares pela
cauda. Depois prendeu uma tocha em cada par de caudas, acendeu as tochas e soltou
as raposas no meio das plantações dos filisteus. Assim ele queimou os feixes, o cereal
que iam colher, e também as vinhas e os olivais. (NVI)
Fogo de Deus direcionava, como no caso da coluna de fogo no deserto (Êxodo 13:21) e
validou (1Reis 18:24) sua pessoa.
Nadabe e Abiú ofereceram fogo profano (Números 26:6)
Este fogo veio da cauda da raposa.
A raposa é um símbolo de astúcia.
O Movimento Carismático foi caracterizado por fogo enganoso. Assim como o fogo de cauda
da raposa destruiu as vinhas, os recursos humanos foram destruídos pelo fogo enganoso que
nunca equipou os crentes. Muitas pessoas demonizadas estavam em prostração involuntária
para todo o ensino da Palavra de Deus - não é possível internalizar qualquer palavra que teria
efeito de autolibertação.
Após o incêndio a carne falou.
(Êxodo 3:2) Ali o Anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio
de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era
consumida pelo fogo. (NVI)
(Êxodo 3:4) O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da
sarça Deus o chamou: "Moisés, Moisés!” "Eis-me aqui", respondeu ele. (NVI)
Deus falou do meio do fogo.
(Juízes 15:6a) Os filisteus perguntaram: "Quem fez isso?" (NVI)
Após o incêndio da cauda da raposa, os filisteus falaram.
O fogo enganoso de algumas igrejas carismáticas foi seguido pela voz de carne e osso.
(Apocalipse 13:13-14) E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do
céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em
nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que
fizessem uma imagem em honra da besta que fora ferida pela espada e contudo
revivera. (NVI)
Experiência na “Fenda da rocha”
(Juízes 15:8) Ele os atacou sem dó nem piedade e fez terrível matança. Depois desceu
e ficou numa caverna da rocha de Etã. (NVI)
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Jesus é metaforicamente ilustrado pela rocha. A "caverna" (ou fenda na rocha) significa a
proteção, presença incrível, manifestação de Deus, que era uma característica clássica do
movimento carismático.
1.18 A regra da carne
(Juízes 15:11) Três mil homens de Judá desceram então à caverna da rocha de Etã e
disseram a Sansão: "Você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Você viu o
que nos fez? " Ele respondeu: "Fiz a eles apenas o que eles me fizeram". (NVI)
Irmãos de Sansão lembram-lhe a respeito de quem estava no poder.
Como líderes mais e mais no movimento carismático foram desqualificados, os verdadeiros
líderes reconheceram que a carne (FILISTEUS) estava governando na igreja.
Faça aos outros o que eles fizeram a você.
Ataques de vingança não eram incomuns. Isso às vezes ocorre na televisão como megaigrejas
lutando umas contra as outras.
1.19 Ligar e desligar
(Juízes 15:13) "Certamente que não! ", responderam. "Somente vamos amarrá-lo e
entregá-lo nas mãos deles. Não o mataremos." E o prenderam com duas cordas novas
e o fizeram sair da rocha. (NVI)
Seus irmãos o amarraram e o entregaram aos filisteus.
Havia tanta ligação no movimento carismático, que eventualmente, o irmão era preso pelo
irmão.
Irmão desanimando irmão
Próprios irmãos de Sansão o trouxeram para fora da rocha. Foram os seus próprios irmãos que
o desencorajaram no Movimento Carismático e o removeram da presença manifesta de Deus.
1.20 Ministério de um homem
(Juízes 15:15-16) Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela
matou mil homens. Disse ele então: "Com uma queixada de jumento fiz deles montões.
Com uma queixada de jumento matei mil homens". (NVI)
Sansão matou mil homens sozinho.
Não era incomum para os pregadores chamarem seus ministérios por seus nomes, porque eles
faziam isso por si mesmos. O Ministério Carismático era desprovido de trabalho em equipe.
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1.21 O dom de pregação
(Juízes 15:15-16) Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela
matou mil homens. (NVI)
Ele fez o trabalho com uma queixada fresca.
Vitórias carismáticas eram muitas vezes devido ao maxilar - o dom de pregação. Os oradores
mais eloquentes vêm do Movimento Carismático.
1.22 Renovar para sobreviver
(Juízes 15:18) Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor: "Deste pela mão de
teu servo esta grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos
incircuncisos? " (NVI)
Clamor de Sansão foi, "dê-me água ou eu morro”.
O grito Carismático foi "vivificar-nos ou morremos”.
A necessidade de reavivamento era para sobreviver, ao invés de acelerar os propósitos de
Deus.
1.23 Uma unção oca
(Juízes 15:19) Deus então abriu a rocha que há em Leí, e dela saiu água. Sansão
bebeu, suas forças voltaram, e ele recobrou o ânimo. Por esse motivo essa fonte foi
chamada En-Hacoré, e ainda lá está, em Leí. (NVI)
A água para matar a sede de Sansão veio de um lugar oco, não da rocha.
Muitas igrejas carismáticas sobrevivem com uma unção oca. Essa unção é o Espírito sem a
Palavra.
AVISO
- SAMSÃO NUNCA lutou com espadas (SÍMBOLO DA PALAVRA).
- A PALAVRA DO SENHOR nunca chegou a SANSÃO.
1.24 Indulgência após renovação
(Juízes 16:1) Certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta, e passou a noite com
ela. (NVI)
Depois do renascimento, Sansão entregou-se com a prostituta.
A Igreja Carismática desperdiçou os movimentos de Deus com indulgência carnal - a igreja
tem mais carros, terrenos e edifícios e cada vez menos de Deus e sua palavra.
1.25 Declarações poderosas em meio a um estilo de vida perverso
(Juízes 16:3) Sansão, porém, ficou deitado só até à meia-noite. Levantou-se, agarrou
firme a porta da cidade, juntamente com os dois batentes, e os arrancou, com tranca e
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tudo. Pôs tudo nos ombros e levou ao topo da colina que fica defronte de Hebrom.
(NVI)
Sansão desmantelou o portão de Gaza e colocou-o na colina de frente para Hebrom. Esta foi
uma declaração simbólica para cada filisteu - "As portas de GAZA não prevalecerão contra
HEBROM” (onde o povo de Deus viveu).
Carismáticos afirmaram declarações semelhantes
(Matheus 16:18) E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a
minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. (NVI)
Logo após esta declaração, Sansão violou pacto ao se unir a Dalila.
(Mateus 16:4) Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas
nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas”. Então Jesus os deixou e
retirou-se. (NVI)
Braços fortes, ombros fortes, mas sem cérebro.
Arrancou as portas com seus braços e levou-as sobre os ombros, mas não conseguiu discernir
a imprecisão de seu relacionamento com Dalila. Esta foi uma demonstração de desperdício,
pois não derrotou os filisteus, mas apenas adiou a batalha.
Agora há uma forte demanda sobre todos os crentes a usar a sua mente, dada a eles por Deus,
PELA FÉ.
1.26 Relações sem compromisso
Sansão passou da mulher em Timnate, para a prostituta em Gaza e, finalmente, para Dalila.
Muitos carismáticos têm um problema com compromisso. Eles se movem de igreja em igreja
à procura de alguém para agradá-los.
(Juízes 14:3) Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: "Será que não há mulher entre os
seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos
para conseguir esposa?” Sansão, porém, disse ao pai: "Consiga-a para mim. É ela
que me agrada". (NVI)
Dalila significa "trazer para baixo”. Imagine ter um relacionamento com alguém cujo nome e
destino profético é trazer-lhe baixo.
"VALE MAIS DO QUE JESUS "
Preço de Sansão de traição eram 1.100 peças de prata, Jesus apenas 30.
As celebridades carismáticas valorizam-se acima de Jesus. Aqueles vinculados pela carne
estavam dispostos a pagar. Os milagres, sinais e maravilhas, das celebridades carismáticas
eram anunciadas no alto-falante e em letras grandes - Jesus em letras pequenas ou não
mencionado em tudo.
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Ilegalidade
1100 é um múltiplo de 11, o número de ilegalidade. Muitos líderes do movimento carismático
fizeram uma "lei para si mesmos". Quanto às manifestações, são exaltados acima da voz de
Deus, e os dons acima do doador, o que é ilegalidade.
1.27 Força nas manifestações externas
(Juízes 16:6) Disse, pois, Dalila a Sansão: "Conte-me, por favor, de onde vem a sua
grande força e como você pode ser amarrado e subjugado". (NVI)
(Juízes 16:17) Por isso ele lhe contou o segredo: "Jamais se passou navalha em
minha cabeça", disse ele, "pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse rapado o
cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco
quanto qualquer outro homem". (NVI)
Sansão disse a Dalila que sua força estava em seu cabelo. Ele não disse que sua força estava
em Deus.
O cabelo é um símbolo de manifestações externas. O cabelo é a primeira coisa que você nota
sobre uma pessoa.
A força da Carismática estava em manifestações externas:
Tamanho do edifício.
Tamanho da congregação.
Profissionalização da equipe de música.
Vestimenta dos líderes - (Algumas pessoas acreditam que a unção está na vestimenta).
Local da conferência.
Presença na conferência.
Projetos.
Regimes alimentares.
Cruzada em tenda.
Etc.
Quando estas coisas são levadas para longe, muitos crentes se sentem nus.
1.28 Falta de sensibilidade ao espírito
Em meio a grandes movimentos do Espírito Sansão se entregou. Ele não tinha convicção do
Espírito Santo. Ele não conseguiu reconhecer o vazio quando o Espírito saiu.
(Juízes 16:20) Então ela chamou: "Sansão, os filisteus o estão atacando! " Ele
acordou do sono e pensou: "Sairei como antes e me livrarei". Mas não sabia que o
Senhor o tinha deixado. (NVI)
A Igreja Carismática disse que "vamos ter uma cruzada em tenda, como antes, em outras
ocasiões”. A igreja voltou depois de falhar. O que é ainda pior é quando a Igreja chama de
sucesso o fracasso. Esta falta de sensibilidade para com a demanda atual de Deus - a demanda

11

para orientar / equipar / levantar filhos em casa - é uma clara indicação de que Deus não está
falando através dos muitos líderes da Igreja Carismática.
1.29 Amarrado, cego e estagnado.
(Juízes 16:21) Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza.
Prenderam-no com algemas de bronze, e o puseram a girar um moinho na prisão.
(NVI)
Sansão estava cego e amarrado. Ele passou em círculos, para moagem na prisão - ele
estagnou.
Infelizmente, isso é o que vejo no movimento.
1.30 Guerreiro de circo
(Juízes 16:25) Com o coração cheio de alegria, gritaram: "Tragam-nos Sansão para
nos divertir! " E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando o
puseram entre as colunas, (NVI)
Sansão virou um entretenimento para os filisteus. Infelizmente, muitas igrejas carismáticas
são agora centros de entretenimento. É baseado na audiência do que se alimenta da carne.
1.31 Missão suicida
(Juízes 16:30) disse: "Que eu morra com os filisteus! " Então, ele as empurrou com
toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava.
Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. (NVI)
SUICÍDIO ENTRE MUITOS CRENTES está aumentando.
Mais eficaz em sua morte.
Sansão matou mais filisteus na sua morte do que durante sua vida.
Para fins de crescimento espiritual, devem permitir a morte do movimento.
(Juízes 16:31) Foram então os seus irmãos e toda a família do seu pai para buscá-lo.
Trouxeram-no e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai.
Sansão liderou Israel durante vinte anos. (NVI)
Seus irmãos fizeram-no subir quando ele morreu. Morte (para a carne) é o único evento que
resultará na migração espiritual do crente.
NEM UM SACERDOTE NEM REI
Sansão não era nem um sacerdote nem rei. Ele nunca ministrou ao Senhor como sacerdote, ou
governou como um rei. A maioria dos crentes neste movimento nem ministram como
sacerdotes nem reinam.
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Assim, saúdo a Davi, como Deus restaura o tabernáculo de Davi , o modelo da ORDEM DE
MELQUISEDEQUE dos crentes.
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