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POR FAVOR, NÃO FURE A SUA ORELHA! 

“Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a 
sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte 
corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da 
simplicidade e da pureza que há em Cristo.” (2Coríntios 
11:3) 

Você talvez esteja achando estranho o título deste 

artigo, mas ele faz referência a mais um absurdo 

advindo da teologia neopentecostal que reina em nosso 

país. Trata-se do “Ministério Servo da orelha furada”. 

Mais um exemplo de que imaginação e insanidade 

humanas não têm limites. 

Segundo um dos líderes do movimento, esse ministério 

surgiu como fruto da interpretação de textos bíblicos como Deuteronômio 15:12-18, Êxodo 21:6 e 

Salmo 40:6. Diante dos referidos textos, eles concluíram o seguinte: 

“Na antiguidade, especialmente a partir da Lei de Moisés, depois de servir em trabalhos forçados por 

alguns anos, o escravo tinha direito à liberdade. Entretanto, se ele amasse ao seu senhor e quisesse 

permanecer ao seu serviço, deveria manifestar esse desejo e permitir que sua orelha fosse furada com 

uma sovela1. Aquela marca seria o sinal visível de que ele abrira mão de sua liberdade pelo resto da 

vida, escolhendo voluntariamente servir ao seu dono por amor. [...] 

Trazendo pra nós hoje, temos sido esse servo?! Deus nos deu livre arbítrio para desfrutarmos a nossa 

maneira,porém,algo nos cativou a sermos servos: amamos a Ele,estamos bem em sua casa. Meu 

desejo,é servi-lo de coração,mas,quantas vezes,servimos ao nosso próprio REINO e nos fazemos 

servos do nosso prazer momentâneo?! Minha pergunta pra Deus é : o que posso fazer pra te servir 

melhor?! Hoje em dia ninguém fura a orelha pra demonstrar que é particularidade de 

alguém,mas,dentro de nós,precisamos ser marcados,de que não existe outro Deus pra sermos servos! 

[...] 

Seja um servo da orelha furada,deixa o Senhor te pegar pela orelha e te marcar com a sovela,isso fala 

de aliança,de atitude e mudança,de honra... A gente precisa entender que honra, não é somente uma 

classe de pessoas, mas, sim, servir àqueles a quem o próprio Deus honrou...” 

[Fonte: http://lu-nascimento.blogspot.com/2009/05/o-servo-da-orelha-furada.html] 

                                                           
1
 Sovela. Instrumento formado por uma espécie de agulha reta ou curva, com cabo, com que os sapateiros e 

correeiros furam o couro para costurá-lo (Dicionário Houaiss) 
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Isso nada mais é do que uma idolatria ocultista baseada num pretenso judaísmo pietista2. Uma 

eisegese3 maquinada e distante do Evangelho do Senhor Jesus. E a sandice não para por aí... Veja o 

que eles têm preparado para o mês de dezembro de 2009: 
 

 

Escola do Sobrenatural de Deus 2009. 

O que é? 

A Escola do Sobrenatural de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo e é a oportunidade que temos de 

viver 25 dias mergulhados no sobrenatural de Deus. 

A escola visa dar oportunidades para que os alunos rompam os limites naturais e possam subir a níveis 

mais altos, como visto em Apocalipse 4:1-2 que diz: “... e a primeira voz, que como de trombeta 

ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. 

E logo fui [arrebatado] em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e [um] assentado sobre 

o trono.” 

Tem como objetivo facilitar oportunidades onde Deus possa se manifestar com liberdade na vida do 

homem, principalmente para aqueles que estão sedentos e buscando um avivamento. 

Quando será? 

A escola iniciará no dia 02/12 às 19h e terminará no dia 27/12 com a formatura. A previsão de horário 

para o término é às 22h. 

Qual o Programa da Escola? 

A escola iniciará com uma subida no monte que durará sete dias, onde faremos um jejum só com água. 

Pela manhã, os alunos ficam a sós com Deus. À tarde recebem ministrações sobre Restauração da 

Alma e à noite outras ministrações à beira da fogueira. 

Obs.: O aluno deverá providenciar, para os sete dias de jejum, uma barraca para acampar no monte, 

sendo que esta pode ser trazida pelo próprio aluno ou comprada aqui mesmo em Palmas-TO. 

                                                           
2
 Pietismo. Movimento de renovação da fé cristã que surgiu na Igreja luterana alemã, defendendo a primazia 

do sentimento e do misticismo na experiência religiosa, afirmando a superioridade da fé sobre a razão 

(Dicionário Houaiss). 

 
3
 Eisegese. Interpretação de um texto atribuindo-lhe idéias do próprio leitor (Dicionário Houaiss). 
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Durante toda a escola, serão mantidos plantões de oração em línguas pelos alunos. 

A escola funciona em tempo integral, no CENTRO DE TREINAMENTO DA KOINONIA, distante 

do centro da cidade de Palmas cerca de 20 km. 

Todas as segundas-feiras, durante a escola, com exceção da semana em que estamos em jejum no 

monte, os alunos têm a tarde livre no centro da cidade para tratar de interesses particulares. 

A escola tem uma intensa programação, que exige do aluno muito empenho, força de vontade, 

dedicação, disciplina, renúncia e desprendimento. 

As tarefas de limpeza dos alojamentos, sala de ministração, banheiros e a lavagem de roupas são 

realizadas pelos alunos. Cada aluno é responsável pelos materiais de uso pessoal: roupa de cama, 

travesseiro, objetos de higiene pessoal, prato, talheres, copo e etc. 

Valor do Investimento e Pagamento  

O investimento total da Escola é de R$ 1.200,00, incluindo hospedagem, alimentação, transporte 

interno para monte, centro da cidade, Igreja e Centro de Treinamento. 

O material didático (caso haja) é a parte.  

[Fonte: http://www.servodaorelhafurada.com.br/escola.php] 

O que é isso? Ministério? De quem? De Deus? Não creio! Precisamos acabar com os melindres e dizer 

as coisas claramente... Isso é a total deturpação daqueles que se chamam irmãos e que Paulo diz: 

“Afaste-se!” (cf. 1Coríntios 5:11-13; 6:2-3). Vieram para corromper claramente a palavra da verdade - 

Deus é a verdade! Jesus foi servo, mas não furou a orelha de ninguém, nem a sua própria. 

Fico imaginando como ficará a capacidade intelectiva, dos participantes desse evento, depois de 

passarem sete dias não comendo nada, bebendo apenas água (batizada?, rsrs...), recebendo 

“ministrações na alma” à tarde, e outras “ministrações” à noite, à beira da fogueira? Isso sem 

mencionar os “plantões de oração em línguas” mantidos pelos “alunos”... 

Escola de lunáticos! Pagar R$1.200,00 para ficar 25 dias viajando na maionese, mergulhados nas mais 

absurdas loucuras místicas, que em nada representa o verdadeiro evangelho... tô fora! Nem sei mais o 

que pensar da igreja evangélica no Brasil... Maranata! 

Caro leitor, por favor, não fure a sua orelha! Não negocie a sua fé em prol de um pseudo-evangelho 

como esse! Os únicos furos que necessitamos são aqueles operados em nossa alma e mente através do 

sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. São essas marcas que precisamos trazer em nós (cf. Gálatas 

6:17). Não permita que modismos e invencionices humanos te afastem da simplicidade e da pureza 

que há no Evangelho de Cristo Jesus... 

Nele, que removeu os nossos pecados, mas não a nossa inteligência, 


