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O SEGREDO
Em 16/09/2007 preguei sobre o 'Segredo' para ter uma vida abençoada,
fazendo um contraponto ao best-seller "O Segredo". Transformei a pregação
num estudo que segue:
1) Assisti o filme "O Segredo" que é baseado no best-seller "O Segredo". Posso dizer
que tecnicamente o filme é bem produzido.
2) Ele apresenta a Lei da Atração: tudo que sua mente desejar
(pensar/sentir) você atrairá (Dinheiro, Saúde, Felicidade, Relacionamentos,
etc). O filme desenvolve uma argumentação "científica" para provar essa teoria,
mas também mistura elementos religiosos (especialmente cristãos) na teoria. Creio
que esse filme está preparando o terreno para formar a religião mundial do
anticristo.
(As frases em Azul e Vermelho são extraídas do filme)
3) Vejamos algumas coisas interessantes do filme.
3.1) Os 3 passos da Lei de Atração são:
- Pedir
- Acreditar
- Receber.
 Sim, isso é o que Jesus ensinou sobre oração. O curioso é que o filme fala que há
um atraso entre pedir e receber, mas que não podemos duvidar, precisamos saber
esperar! Isso é algo que a Bíblia também nos ensina:
Mt:21:22: E, tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis.
3.2) Outros processos poderosos citados no vídeo são: gratidão e visualização.
3.2.1) Ter uma atitude grata pelo que você já tem vai ajudá-lo a atrair coisas
melhores.
 Sim, a Bíblia ensina a importância da gratidão e ensina a lei da semeadura
(colhemos o que plantamos).
1Tes:5:18: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo
Jesus para convosco.
Gal:6:7: Não erreis: Deus não se deixa escarnecer; porque tudo o que o
homem semear, isso também ceifará.
Ser grato é diferente de ser conformado. Eu quero mais de Deus na minha vida.
Mas a pessoa ingrata acaba semeando coisas ruins como inveja, rispidez com os
outros, revolta e acaba colhendo amargura e solidão.
3.2.2) Visualizar o que você deseja irá tornar aquilo real.
 Sim, segundo Hebreus 11 a fé é a certeza das coisas que não vemos. Isto é,
quando pedimos algo a Deus temos que crer que receberemos.
Heb:11:1: ORA, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a
prova das coisas que se não vêem.
3.3) Você deve cuidar primeiro do seu interior e o exterior será conseqüência disso.
 Sim, isso é extremamente bíblico. Prv:4:23: Sobre tudo o que se deve
guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida.
Mt:6:33: Buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas vos
serão acrescentadas.
Lc:17:21: O reino de Deus está entre vós.
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4) AQUI ACABARAM AS SEMELHANÇAS ENTRE ESSE LIVRO E A
PALAVRA DE DEUS!
4.1) O filme compara Deus ao gênio da lâmpada de Aladim e diz que você pode pedir
qualquer coisa. Diz que o Universo é um catálogo pra você escolher o que quiser.
 Não, Deus é um ser inteligente e soberano, e é Ele quem decide se irá responder
ou não as orações.
Tg:4:3: Pedis, e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos
deleites.
1Jo:3:22: E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque
guardamos os seus mandamentos, e fazemos o que é agradável à sua vista.
4.2) Tudo é energia. A energia sempre existiu e sempre existirá. Os teólogos
chamam isso de Deus.
 Não, Deus não é uma 'energia burra' pronta pra ser usada.
A visão panteísta diz que Deus está em tudo e é tudo.
Mas a Bíblia ensina que Deus está separado da criação: Jo:4:24: Deus é Espírito, e
importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade.
4.3) Cada ser humano é um campo de energia conectado a um campo maior. Todos
estamos conectados. Por isso nossa mente pode materializar qualquer coisa.
 Não somos apenas um campo de energia. Existe algo além da energia. Há algo
que distingue um corpo vivo de um corpo morto. E não se trata apenas de energia.
Nosso espírito é mais que apenas energia, está além da matéria.
1Tes:5:23: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo; e todo o vosso espírito,
e alma, e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de
nosso SENHOR Jesus Cristo.
4.4) Você é a vida eterna!
 Não. Podemos ser imortais, mas vida eterna é outra coisa.
Jo:17:3: E a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti só, por único Deus
verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.
4.5) Você é Deus manifestado em forma humana.
 Não sou Deus. Sou apenas criatura dele.
Ef:2:10: Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas
obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas.
No grego é „Poemei‟ – isso indica somos poemas que Deus começou a escrever...
4.6) Não existe uma missão divina para você. Ninguém será julgado por nada.
 Mentira! Deus tem um projeto em cada vida: Adoração, Comunhão,
Discipulado, Ministérios e Evangelismo. Esse projeto está claramente revelado
nas Escrituras e diz respeito a nossa vida espiritual.
Ame a Deus, ao próximo, sede meus imitadores, cada um sirva com o dom
que recebeu, e pregai o evangelho a toda criatura.
Todos podemos fazer nossas escolhas (profissão, com quem casar, onde morar,
etc...), mas seremos julgados por nossas obras, pela maneira como vivemos.
4.7) Faça apenas o que você gosta. Se não for divertido, não faça!
 Esse é o típico pensamento hedonista e egoísta. Se você for fazer apenas o
que é divertido provavelmente não irá concluir uma faculdade e nem ficará
muito tempo empregado. Em todas as esferas da vida sempre há tarefas
desagradáveis que precisam ser feitas.
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Estudar pra uma prova, passar roupa, limpar o quintal, etc... sempre há algo de que
não gostamos ou que não estamos a fim de fazer num determinado momento. Claro
que o ideal é termos uma atitude positiva, encararmos essas coisas como benéficas,
mas não é sábio deixar de fazê-las só porque não estamos a fim.
Além disso, deixar-se levar pelos sentimentos significa abrir mão da razão.
Muitas das besteiras que cometemos acontecem justamente quando nos deixamos
levar pela emoção. Quem já não ouviu:
“- Vou parar a faculdade porque não estou empolgado...”
“- Vou ofender minha esposa porque tô com vontade...”
Quase 100% das vezes em que emoção e razão entram em conflito, é melhor ir pela
razão.
4.8) Você tem a fonte e o potencial de Deus para criar o seu mundo.
 Mais ou menos. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós (1 Cor 3.16). Mas
Ele não é submisso a nós e nem está sob nosso controle. Somos servos dEle e
devemos obedecê-lo (Jô 13.16). A obediência é que transforma um dependente
químico ou um ladrão em uma pessoa íntegra.
Por outro lado todos nós temos planos, sonhos e aspirações em nossa vida.
A Bíblia diz que Deus tem prazer em abençoar e satisfazer os desejos do nosso
coração. Se formos servos fiéis e crermos que Ele quer nos abençoar certamente
receberemos muitas bênçãos. Mas tudo isso virá das mãos dEle (por Sua graça) e
não do poder da nossa mente.
Heb:11:6: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe; porque é necessário que
aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador
dos que o buscam.
Deus tem prazer em nos abençoar!!!
4.9) O filme mostra:
- uma pessoa curada de câncer por auto-sugestão.
- um paralítico que voltou andar porque decidiu acreditar que voltaria a andar.
- o efeito placebo (pessoas que tomam pílulas de açúcar achando que é remédio e
acabam se curando).
- os efeitos do cérebro sobre o corpo (quando se simula uma situação fictícia o corpo
reage como se fosse verdade). Ex.: quando vemos um filme e começamos a salivar
com sede.
- Estamos entrando em uma Nova Era onde a última fronteira é a nossa mente.
Usamos apenas 5% do potencial dela.
 Sim, é comprovado cientificamente que pessoas com fé se recuperam melhor das
doenças.
E também é verdade que no caso de doenças psicossomáticas o caminho da cura é
reequilibrar o corpo (relaxar para acabar com o stress, crer que está curado, etc).
A mente tem certo poder sobre o corpo, mas não é um poder ilimitado como
sugere o vídeo.
Além disso, nem todas as doenças são psicossomáticas. Uma pessoa sem as pernas
ou sem os olhos não conseguirá criá-los com o poder da mente. Só Deus pode fazer
certas coisas.
Uma distinção interessante entre uma cura pelo "poder da mente" e uma
cura sobrenatural é que a primeira nunca é instantânea. Quando a pessoa crê
que irá melhorar libera sinais para seu corpo regenerar certos órgãos e isso acontece
gradualmente.
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Já uma cura sobrenatural acontece imediatamente: Jesus orava e os
cegos enxergavam imediatamente, paralíticos andavam, surdos ouviam e
hemorragias paravam imediatamente.
Há também casos de pessoas com bloqueios psicológicos que conseguem vencer
esses bloqueios e voltam a andar, por exemplo. Mas quando Jesus orava os cegos
imediatamente recebiam olhos novos. Isso é algo sobrenatural. Ninguém precisa
menosprezar o papel da mente na cura de certas enfermidades. Mas não podemos
cair no erro de achar que a mente tem super-poderes.
4.10) Se você crer que com você tudo dá errado assim será. Se crer que tudo dá
certo assim será.
 O otimismo e o pessimismo são duas formas de encarar a vida.
A Bíblia nos convida a viver pela fé e não por vista, pensar nas coisas do
alto, não se preocupar com o amanhã, basta a cada dia o seu mal, há tempo
para tudo, olhar pra Jesus e não pra tempestade, viver em paz consigo e
com Deus, amar a si próprio, etc. Certamente o otimista viverá melhor, mas isso
não quer dizer que terá tudo que quiser.
O pessimista certamente viverá pior, podendo trazer desequilíbrio ao organismo,
depressão e até mesmo doenças psicossomáticas.
Nossa atitude diante da vida afeta a forma como vivemos. Mas são nossas
ações que irão definir o que colheremos. A lei da semeadura é baseada no
que fazemos e não no que pensamos ou queremos. Se eu faço coisas
amáveis, colherei coisas amáveis. Se faço o mal, colherei coisas más.
Gal:6:8-9: Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção; mas o
que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de
fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido.
5) Outro ponto a destacarmos aqui é o amor-próprio.
5.1) Muitas pessoas tem uma imagem errada de si mesmos. Vêem-se como:
a) derrotados, fracassados,
b) sem rumo na vida,
c) acham que nada dá certo pra eles, só com os outros,
d) acham que não tem capacidade pra fazer isso ou aquilo,
e) que isso é impossível,
f) são corroídos por sentimentos de culpa,
g) acham-se com medo
h) acham-se incapazes de carregar o fardo,
i) acham que são rejeitados por Deus e por todos...
De fato, quem pensa assim dificilmente vai conseguir produzir algo bom ou
duradouro. E pior ainda: mesmo que produza, isso não vai satisfazê-las por causa
da auto-imagem que elas têm. Por exemplo, o cantor Luciano (irmão do Zezé) é rico,
famoso e, pelo que se percebe em entrevistas, ele tem uma auto-estima baixíssima.
Há pessoas que vivem com pouco dinheiro e são extremamente realizadas e felizes.
5.2) A Bíblia nos convida a ajustarmos nossa auto-imagem com a revelação
de Deus.
Deus diz:
a) que somos vencedores (Rom 8.37),
b) que guia nossos passos, nos dá uma direção (Prov 3.5-6, Salmo 32.8),
c) que teremos êxito (prosperidade) onde colocarmos nossa mão (Salmo 1.1-3),
d) que nos capacita e temos talentos dados por Ele (2Cor 3.5; Mt 25.15-18),

http://confraria-pentecostal.blogspot.com/
e) que tudo é possível ao que crê (Lc 18.27 e Fil 4.13),
f) que nos perdoa os pecados mediante nossa confissão (1João 1:9 – Romanos 8:1),
g) que nos deu Espírito de coragem e está conosco (2Tm1.7, 1Jo 4.18, Is 41.10),
h) que devemos lançar nossos fardos em Jesus (Mt 11.28-30)
i) que somos amados e nunca abandonados por Ele (Jo 13.34, Heb 13.5).
5.3) Mas tem um detalhe nisso tudo: A Bíblia promete isso tudo apenas para
o que amam a Deus.
Rom:8:28: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem
daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.

não existe segredo algum
para ter uma vida abençoada. A Palavra de Deus nos
ensina como viver bem e está ao alcance de todos.
Segredo é algo que está escondido, portanto

Render-se ao Senhor Jesus, amá-lo e segui-lo é o caminho que Deus desenhou pra
nós percorrermos.
5.4) Talvez você diga: mas eu ainda não li toda a Bíblia, não conheço todos
os ensinos de Jesus pra minha vida. A Palavra de Deus é luz para iluminar
nosso caminho (Salmo 119.105).
Sl:119:105: Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu
caminho.
Mesmo que você tenha recebido pouco dessa luz, você já pode andar seguro. É
como você dirigir um carro à noite numa rodovia. Seu carro tem luz para iluminar
uns 100 metros à sua frente. Você não consegue iluminar toda a estrada. Mas os
100m que você consegue iluminar já são suficientes para você viajar e chegar ao seu
destino. E evidente que quanto mais luz você colocar nessa estrada (ligue o farol de
milha!) melhor será sua viagem.
5.4.1) E vai chegar um tempo em que a Estrela da Manhã (Ap:22:16) vai surgir e
iluminar tudo, dissipando toda a escuridão, todas as trevas.
Haverá um novo céu, e uma nova terra. E ali não haverá mais noite, e não
necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os
ilumina; e reinarão para todo o sempre (Ap:22:5).
Isso é o que Deus tem preparado para os que o amam.
5.4.2) Sua vida pode ser diferente. Tome posse da Palavra de Deus em sua vida.
Entregue-se de uma vez pra Deus...
“Quem tá na chuva é pra se molhar...” e eu quero é ficar encharcado da
presença de Deus!
Se você não é cristão ainda, o que você está esperando?
Tem um futuro mais garantido do que ser amigo de Deus?
5.4.3) Um dia todos nós prestaremos contas de nossas escolhas.
Nesse dia eu espero estar junto com você adorando ao Cordeiro de Deus.
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