A MALDIÇÃO DO DNA: MAIS UM ABSURDO!

“Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos
mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, (...). E muitos
seguirão as suas dissoluções,...” (2 Pedro 2:1-2a)

Antes era a maldição hereditária, agora é a maldição no DNA. Veja o tamanho do absurdo dos temas
que os organizadores, liderados pelo “apóstolo” Fernando Guillen, estão propondo:
•

Conexão com os espíritos geracionais;

•

Maldições geracionais;

•

Cativeiros geracionais;

•

Tronos de iniqüidade;

•

Cordão umbilical espiritual; e
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•

O PAPEL DA MEDULA ÓSSEA NA INIQUIDADE!!!

É isso mesmo. Antes a culpa era do “encosto” que ficava atormentando o pobre pecador; agora, a vilã
é a medula óssea e a maldição do DNA. O que virá amanhã?
E o despropósito de títulos e temas não parou por aí, veja:
•

O ministério angelical: conheça os diferentes tipos de anjos e como ativá-los a seu favor;

•

A chave de Davi: abrindo os céus através da adoração profética;

•

Mapeamento espiritual em 3D: descubra a influência das constelações nos alinhamentos
territoriais das trevas sobre o mundo.

E ainda existe gente que consegue falar em um grande avivamento mundial. Cadê ele? Onde está? E é
terrível saber que o prognóstico que a Bíblia nos dá, sobre essa situação, não é nada animador (cf. 2
Timóteo 3:1-5; 1 Timóteo 4:1-2). E pior ainda é saber que igrejas de grande porte, como a Igreja
Batista da Lagoinha, por exemplo, apóiam e participam desses movimentos heréticos contemporâneos
(cf. http://www.lagoinha.com/engine.php?pag=art&secpai=12&sec=54&cat=357&art=14141).
Que Deus nos dê discernimento nestes últimos dias e nos ajude, para que permaneçamos na verdade.

Autor: Herbert A. Pereira
Kéryx Estudos Bíblicos e Teológicos

[Copyright © 2009] – Todos os direitos reservados.
 Acesse: http://www.keryxestudosbiblicos.com.br

