AS MENTIRAS SOBRE A BÍBLIA
Vamos tratar da finalidade do livro que foi escrito por mim, “O MISTÉRIO QUE
ESTIVERA OCULTO DOS SÉCULOS”, e está disponível para download gratuito em meu site
www.escoladeteofilia.com .
É gratuito, porque o que recebi de graça, de graça estou dando.
E também, se eu auferisse lucro deste trabalho eu faria igual ou pior do que as pessoas que
estou criticando.
Existe um cartel entre os lideres das denominações evangélicas, onde eles não mencionam
determinadas partes das sagradas escrituras, poque se isso for feito, e as passagens forem
explicadas, o povo de Deus descobriria que tanto o dízimo quanto as ofertas não são ordenanças
para nós.
Estas ordenanças eram e são para o povo judeu, e toda a lei mosaica caiu com a morte de
Jesus Cristo, isto se deu quando o véu foi rasgado de alto a baixo, Na morte de Jesus Cristo na Cruz,
e se o público souber disso, não vai mais se sujeitar a dar o dinheiro, que tem os enriquecidos.
Se você considerar que está pondo em um envelope, ou numa sacola, um dinheiro que vai
ser gasto com passagens aéreas, hospedagens em hotéis cinco estrelas, aluguel de hangares para
guardar seus aviões, que também já foram comprados com este dinheiro, prestações de carrões,
verdadeiras mansões, e salário de seguranças armados e etc
Porque será que os líderes não dão aos seus membros o seu endereço para oferecer um café?
Ou para uma festa de aniversário? É lógico que é para que seu rebanho, não veja o status de vida
deles.
Se considerarmos que, quem bota seus dez por cento, num envelope e/ou numa sacola, estas
são pessoas que até recebem o bolça família, ou dão um dinheiro que foi conseguido com suor e
lágrimas, que no meu livro eu provo com fundamentação, que o Dízimo não é para nós.
As pessoas que têm condições financeiras devem doar, estariam a ajudar, como foi dito no
Antigo testamento aos órfãos e as viúvas.
Mas e o sustento dos pastores que seriam vistos como sacerdotes?
No meu livro, eu fundamento biblicamente, que nós somos reino de sacerdotes. Então cada
um de nós é sacerdote de si mesmo, tendo como Sumo Sacerdote o Senhor Jesus Cristo.
Por que ao final do culto os gazofilácios não são abertos para uma prestação de contas?
Eu falo isto, mas eu, por 11 anos contribui com o dízimo, e com gordas ofertas.
Quando vim a conhecer uma entidade chamada Alcoólicos Anônimos, que funciona em todo
o mundo.
Lá os membros contribuem com quanto quiserem; deu para constatar de que a média dos
que colocavam numa sacola era de R$ 2,00 diariamente, ou seja, R$ 60,00 mensalmente, inclusive
eles recomendam que não se façam doações muito altas, justamente para evitar a corrupção..
Alcoólicos Anônimos têm uma tradição que diz para não aceitar dinheiro de fora, e estou
convícto de que não aceitam mesmo.
Aí eu me perguntei, quando vi os aviões guardados ou hangarados no hangar que seria da
Aerotaxi Marília, será que por onze anos eu sustentei isto, na mesma época eu soube que a TV
Record, não está no nome da Igreja Universal, e sim de seu lider.
Muita gente me diz, faz a tua parte e deixa que eles vão prestar contas, será que se eu não
contribuir com quem está morrendo de fome não estaria eu em pecado? E não seria eu também a
prestar contas?
Leiam meu livro “O MISTÉRIO QUE ESTIVERA OCULTO DOS SÉCULOS” que está
para download em meu site www.escoladeteofilia.com .

