VAIDADES E ESTILOS!!!
CABELO…BRINCOS… LINGUA DE FORA
FALEMOS SOBRE DEITAR A LINGUA DE FORA …
Estamos a viver tempos de muita agitação e rebelião.
No passado como hoje deitar a língua de fora significa desprezo, desdém,
sobranceria e “pouca vergonha”
As crianças quando querem expressar a sua indignação aos pais e amigos põem
a língua de fora.
Muitos jovens tem-se fotografado com a língua de fora, porquê?
Não fazem outra coisa senão dar continuidade aos iniciadores da ideia: O grupo
musical satânico “Kiss”
Uma pergunta:
Jesus tinha o hábito de deitar a língua de fora?
Se tu és um filho de Deus jamais podes cair nestas armadilhas de Satanás – o teu maior inimigo
– que está constantemente a dizer que é teu maior amigo!
Não lhe faças a vontade.
"Sabe porém isto: que nos últimos dias sobrevirão
tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes
de si mesmos, …blasfemos, desobedientes a pais e
mães, …nados, orgulhosos, mais amigos dos deleites
do que amigos de Deus…. Destes afasta-te." 2Tim
3.1-5

FALEMOS DO CABELO COMPRIDO!
Muitos jovens hoje em dia, usam cabelo comprido. Esta moda
tornou-se popular nos anos 50 com os Beatles e com outros
conjuntos musicais.
Chegava assim a era da rebelião juvenil alicerçada no rock, drogas e
na imoralidade sexual.
Dentro desse contexto, muitos argumentam que Jesus usava cabelo
comprido e que isto não tem nada de mais..
Analisemos o que a Bíblia diz em termos gerais sobre os
comportamentos dos que amam as vaidades do mundo:
1.Quem ama os valores do mundo é inimigo de Deus e descrente.1 Jo. 2:15.
2.O crente não pertence a si próprio, mas a Deus .1Cor 6:19.
3.O mundo e a sua cultura está sob a influência directa do Diabo 1 Jo. 5:19.
4.O crente deve influenciar o mundo (pessoas) e não ser abalado nele.1 Jo.4:4
5.Os padrões imorais e depravados devem ser rejeitados pelos crentes Rom 1:18-32.
O cabelo curto do homem deve contrastar com o cabelo longo das mulheres. O que vemos hoje é
uma inversão de papéis e uma confusão generalizada feita pela mídia na cabeça das crianças e
jovens do que é o papel do homem e da mulher.
Muitos artistas e pessoas em evidência fazem questão de se parecer e agir como o sexo oposto.
Vemos homossexuais em evidência na televisão exaltando o homossexualismo como "amor",
mulher com a aparência de homem e homem com aparência de mulher!
O cabelo comprido para o homem é uma VERGONHA.
É importante aceitares o texto bíblico como vindo de Deus para ti:

1 Cor 11:14 "Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter
cabelo crescido?"
Nota que a palavra desonra é "atimazo" no grego. Esta palavra também se

encontra em Rom. 1:24 ("...desonrarem seus corpos entre si."), que é usada
para condenar a depravação do homossexualismo!
A palavra "atimazo" indica que o pecado do homossexualismo, que é
desonra da criação Divina é idêntico ao usar cabelo comprido, ou cometer
tudo que o leva a uma aparência efeminada!
A Bíblia mostra que quem usava cabelo crescido eram as mulheres:

Lucas 7:38 "E, estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com
lágrimas, e enxugava-lhos com os cabelos da sua cabeça..."
João 11:2 "E Maria era a aquela que tinha ungido o Senhor com ungüento, e lhe tinha enxugado
os pés com os seus cabelos..."
Existe claramente uma demonstração que a mulher deve usar cabelo comprido em contraste com
o homem. Isto é um princípio Bíblico que vale para todas as pessoas em todos os lugares em
todas as épocas.
Muitas obras de arte, especialmente pinturas, retratam um "Jesus Cristo", delicado, efeminado,
com um olhar piegas e claro: cabeludo. Será este o Cristo verdadeiro? Será este o Cristo de Is. 53?
O pintor alemão Fahrenkrog disse: "Cristo certamente nunca usou barba e o seu cabelo era sem
a menor dúvida, curto"
Jesus não era NAZIREU. Em Num 6:1-27, diz que o Nazireu era uma pessoa que não podia fazer
3 coisas:
1.
Beber do fruto da vide. Jesus bebeu suco de uva: A ceia foi uma delas.
2.
Não podia cortar o cabelo. Se Jesus tivesse cabelo comprido, como poderia pelo Seu
Espírito inspirar os escritos de Paulo em 1 Cor 11:14?
3.
Não podia tocar em nenhum corpo morto. vê Luc. 7:11-18 como Jesus tocou no esquife
do defunto.

FALEMOS DE BRINCOS E …
Muitos adolescentes, que tem pais sem autoridade e omissos adoptam o uso
de brincos e ou piercings, porque acham "bonito", imitando os seus "ídolos"
atletas ou artistas...
Atenta para o seguinte:
Se no mundo dos negócios, no militarismo, ou em qualquer instituição digna
de respeito, o uso de brincos para o homem é reprovado, imagina para o
cristão!
As pessoas com responsabilidade espiritual não se identificam com homens
que usam brincos.
E o crente?
Imagina o pastor de uma igreja séria de brinco!
Jovem faço-te um desafio:
Enche teu corpo de tatuagens, piercings e brincos e vai com teu cabelo
comprido e com o teu diploma conquistar um lugar no problemático mercado
de trabalho!
O que vai acontecer nas entrevistas?
Serás arquivado, seguramente.
Se não presta, nem serve no mundo de pessoas responsáveis, muito menos
serve para ser usado no templo do Espírito Santo!
Sabias que o uso de brincos nos homens foi incentivado pelos homossexuais
dos EUA?
Hoje, várias entidades homossexuais promovem brincos, piercings e pulseiras, de modo a fazer
com que o homem se enfeite mais e mais, dando-lhe uma aparência efeminada. Essa atitude de
rebelião e arrogância é abominável diante de Deus

O uso de piercing é condenado pela Bíblia!

Deut 14:1 "Filhos sois do Senhor vosso Deus; não os dareis golpes..."
O uso de tatuagem é condenado pela Bíblia!

"Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós:
eu sou o Senhor." Lev 19:28
"Não farão calva na sua cabeça, ... nem darão golpes na sua carne." Lev 21:5
Em Êx 21.6 perfurar a orelha simbolizava um pacto de escravidão.
Atenta para a identificação e o valor dos lugares onde são inseridos os piercing e as tatuagens e
verifica como passam a ser símbolos de escravidão:
Nariz - fôlego de vida (Gn 2.7; 7.22-24; Is 2.22,42.5; Ec 3.19,21);
Boca - confissão (Rm 10.8-9; 1 Jo 1.9; Mt 15.18;21.16; Tg 3.10; Pv 21.23);
Sobrancelhas (olhos) - mente (Mt 6:22-23; Ef 1.17-18, 4.18; 2 Co 4.4);
Orelha – ouvir e crer (Rm 10.14-18; Hb 3.15; Ap 3.6);
Umbigo (ventre) - sede da vida (Jo 7.38-39; 4.14; Fp 3.19; Rm 16.18)
Todas estas coisas caracterizam os que estão a caminho da perdição eterna. Tu estás?
A Bíblia ensina a sermos imitadores do nosso líder – JESUS.
Jesus não usava cabelo crescido, brincos, tatuagens ou piercings.
O uso de brincos, piercings e tatuagens tem origens na feitiçaria.
O uso de piercings está ligado a religiões orientais, idólatras e demoníacas.
As pessoas que furam seu corpo e usam essas coisas, não percebem que são instrumentos do
inimigo. É um símbolo material da possessão demoníaca.
A Bíblia fala de alguém que se golpeava de uma maneira cruel "E eles clamavam em altas vozes e
se retalhavam com facas e com lancetas, até derramarem sangue sobre si." 1Re. 18:28
O endemoninhado feria-se: "E andava sempre, de dia e de noite, e ferindo-se com pedras."
Mc. 5:5
Hoje não se usa crueldade antes um modo suave de fazer o mesmo com o patrocínio satânico.
Limpa a tua pele e deixa a prática de te ferires com tatuagens e piercings que é incentivada por
demónios que influenciam as pessoas para que se preparem para A TATUAGEM FINAL!
Sabes qual é? É a TATUAGEM do próprio Satanás!
É a MARCA DA BESTA!
Essa será a TATUAGEM FINAL, que condenará todos aqueles que a usarem, ao Lago de Fogo
que arde para todo o sempre Ap. 14:11.
Entrega tua vida ao Senhor Jesus Cristo. Ele coloca-te uma marca que significa a salvação eterna
da tua alma. Essa marca é o Espírito Santo que identifica todo o salvo nascido de novo:
"E não entristeçais o Espírito Santo com o qual estais selados para o dia da redenção" (Ef. 4:30 )
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