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O ABORTO ESPONTÂNEO DA VISÃO
1 Causas do fracasso da visão no contexto da igreja local e seu homem estabelecido.
1.1 Expectatica culminada em nada – A gravidez fantasma
(Isaías 26: 17-18) Como a mulher grávida prestes a dar à luz se contorce e grita de dor,
assim estamos nós na tua presença, ó Senhor. Nós engravidamos e nos contorcemos de
dor, mas demos à luz o vento. Não trouxemos salvação à terra; não demos à luz os
habitantes do mundo. (NVI)
(Ezequiel 19: 10-14) " ‘Sua mãe era como uma vide em sua vinha plantada junto à
água; era frutífera e cheia de ramos, graças às muitas águas. Seus ramos eram fortes,
próprios para o cetro de um governante. Ela cresceu e subiu muito, sobressaindo à
folhagem espessa; chamava a atenção por sua altura e por seus muitos ramos. Mas foi
desarraigada com fúria e atirada ao chão. O vento oriental a fez murchar, seus frutos
foram arrancados, seus fortes galhos secaram e o fogo os consumiu. Agora está
plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. O fogo espalhou-se de um dos seus
ramos principais e consumiu toda a ramagem. Nela não resta nenhum ramo forte que
seja próprio para o cetro de um governante’. Esse é um lamento e como lamento deverá
ser empregado". (NVI)
1.2 Expectativa culminada em algo que não vale nada
(Isaias 33: 9-12) A terra pranteia e fraqueja, o Líbano murcha, envergonhado; Sarom
é como a Arabá, e Basã e o Carmelo perdem sua folhagem. "Agora me levantarei", diz
o Senhor. "Agora eu me erguerei; agora serei exaltado. Vocês concebem palha, e dão
à luz restolho; seu sopro é um fogo que o consome. Os povos serão queimados como se
faz com a cal; como espinheiros cortados, serão postos no fogo. " (NVI)
1.3 Expectativa culminada em um fruto ruim, em outras palavras frutos da amargura, opressão,
injustiça
(Isaías 5:1-7) Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha: Meu
amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as
pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez
um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas.
"Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha.
Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu
uvas azedas, quando eu esperava uvas boas? Pois, eu lhes digo o que vou fazer com a
minha vinha: Derrubarei sua cerca para que ela seja tranformada em pasto; derrubarei
o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio; não será podada
nem capinada, espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às
nuvens que não derramem chuva sobre ela". Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos
é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava
justiça, mas houve derramamento de sangue; esperava retidão, mas ouviu gritos de
aflição. (NVI)

VISÃO CUMPRIDA É UMA MARCA DE CRISTÃOS QUE ESTÃO EM SIÃO
(Isaias 66: 8-10) Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma
nação nascer num só dia, ou, pode-se dar à luz um povo num instante? Pois Sião ainda
estava em trabalho de parto, e deu à luz seus filhos. Acaso faço chegar a hora do parto
e não faço nascer? ", diz o Senhor. "Acaso fecho o ventre, sendo que eu faço dar à luz?
", pergunta o seu Deus. "Regozijem-se com Jerusalém e alegrem-se por ela, todos vocês
que a amam; regozijem-se muito com ela, todos vocês que por ela pranteiam. (NVI)
CAUSAS DA FALHA NA VISÃO (ESPECTATIVAS FALHADAS)
VIRADA IMPRECISA
2 Se afastar de Deus. Deus é o Primeiro Recurso Apostólico
(Salmos 68:6) Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os
rebeldes vivem em terra árida. (NVI)
AS CONSEQUENCIAS SÃO ABORTOS ESPONTÂNEOS (ESPECTATIVAS FALHADAS)
2.1 Ventre avotivo
(Oséias 9:14-17) Ó Senhor, que darás a eles? Dá-lhes ventres que abortem e seios
ressecados. "Toda a sua impiedade começou em Gilgal; de fato, ali eu os odiei. Por
causa dos seus pecados, eu os expulsarei da minha terra. Não os amarei mais; todos os
seus líderes são rebeldes. Efraim está ferido, sua raiz está seca, eles não produzem
frutos. Mesmo que criem filhos, eu matarei sua querida prole. " Meu Deus os rejeitará
porque não lhe deram ouvidos; serão peregrinos entre as nações. (NVI)
2.2 Dispensa desonrosa por causa de relacionamentos imprecisos
ABIATAR
Abiatar apoiou apoiou Adonias em vez de Salomão. Foi dispensado de seus deveres
(1 Reis 1:18-19) Mas agora Adonias se tornou rei, sem que o rei meu senhor o soubesse.
Ele sacrificou muitos bois, novilhos gordos e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei,
o sacerdote Abiatar, e Joabe, o comandante do exército, mas não convidou o teu servo
Salomão. (NVI)
(1 Reis 2:26-27) Ao sacerdote Abiatar o rei ordenou: "Vá para Anatote, para as suas
terras! Você merece morrer, mas hoje eu não o matarei, pois você carregou a arca do
Soberano Senhor diante de Davi, meu pai, e partilhou de todas as aflições dele". Então
Salomão expulsou Abiatar do sacerdócio do Senhor, cumprindo a palavra que o Senhor
tinha dito em Siló a respeito da família de Eli. (NVI)

2.3 Aborto espontâneo do Reino por causa de relacionamentos

SALOMÃO
(1 Reis 11:1-5) O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do
faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das
nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: "Vocês não poderão tomar
mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus
deuses". No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com setecentas
princesas e trezentas concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida
que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros
deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como
fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu os postes sagrados, a deusa dos sidônios, e
Moloque, o repugnante deus dos amonitas. (NVI)
(1 Reis 11:11) Então o Senhor disse a Salomão: "Já que essa é a sua atitude e você não
obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe
tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. (NVI)
O REINO FOI TIRADO DE SALOMÃO POR CAUSA DE SUAS RELAÇÕES ÍMPIAS
2.4 Amaldiçoado por falta de dízimo
(Malaquias 3:8-12) "Pode um homem roubar de Deus? Contudo vocês estão me
roubando. E ainda perguntam: ‘Como é que te roubamos? ’ Nos dízimos e nas ofertas.
Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando; a nação toda está
me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em
minha casa. Ponham-me à prova", diz o Senhor dos Exércitos, "e vejam se não vou
abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde
guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não
perderão o seu fruto", diz o Senhor dos Exércitos. "Então todas as nações os chamarão
felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa", diz o Senhor dos Exércitos. (NVI)
2.5 Perecer por esquecer o Senhor
(Deuteronômio 8:19-20) Mas se vocês se esquecerem do Senhor, do seu Deus, e
seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes
hoje que vocês serão destruídos. Por não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, vocês
serão destruídos como o foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês.
(NVI)
(Jó 8:9-20) pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não
passam de uma sombra. Acaso eles não o instruirão, não lhe falarão? Não proferirão
palavras vindas do entendimento? Poderá o papiro crescer senão no pântano? Sem
água cresce o junco? Mal cresce e, antes de ser colhido, seca-se, mais depressa que
qualquer grama. Esse é o destino de todo o que se esquece de Deus; assim perece a
esperança dos ímpios. Aquilo em que ele confia é frágil, aquilo em que se apóia é uma
teia de aranha. Encosta-se em sua teia, mas ela cede; agarra-se a ela, mas ela não
agüenta. Ele é como uma planta bem regada ao brilho do sol, espalhando seus brotos
pelo jardim; entrelaça as raízes em torno de um monte de pedras e procura um lugar
entre as rochas. Mas, quando é arrancada do seu lugar, este o rejeita e diz: ‘Nunca o

vi’. Esse é o fim da sua vida, e do solo brotam outras plantas. "Pois o certo é que Deus
não rejeita o íntegro, e não fortalece as mãos dos que fazem o mal. (NVI)
2.6 Maldições são abortos espontâneos
(Deuteronômio 28:14-15) Não se desviem, nem para a direita nem para a esquerda, de
qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes
culto. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem
cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas estas
maldições cairão sobre vocês e os atingirão: (NVI)
(Deuteronômio 28:30) Você ficará noivo de uma mulher, mas outro homem a possuirá.
Construirá uma casa, mas não morará nela. Plantará uma vinha, mas não provará dos
seus frutos. (NVI)
(Deuteronômio 28:38-41) Vocês semearão muito em sua terra, mas colherão bem
pouco, porque gafanhotos devorarão quase tudo. Plantarão vinhas e as cultivarão, mas
não beberão o vinho nem colherão as uvas, porque os vermes as comerão. Vocês terão
oliveiras em todo o país, mas vocês mesmos não utilizarão o azeite, porque as azeitonas
cairão. Os seus filhos e filhas não ficarão com vocês, porque serão levados para o
cativeiro. (NVI)
TODAS ESSAS MALDIÇÕES SÃO EXPECTATIVAS FALHAS – ABORTOS
EXPONTÂNEOS
GEAZI, ACÃ E SAUL PORÉM SÃO TODOS EXEMPLOS DE EXPECTATIVAS FALHAS.
GEAZI PODERIA TER RECEBIDO A TRIPLA PORÇÃO DA UNÇÃO, EM VEZ DISSO
ELE ACABOU COM LEPRA.

