O DOM DE LÍNGUAS CESSOU NO SECULO I
Prova - HISTÓRIA
A História regista (indiscutivelmente!) o cessar das línguas desde os Pais da Igreja [anos 1 a 3] até que Agnes Ozman,
em 1901, "buscou e encontrou as línguas”, fazendo nascer o Pentecostalismo.
Alguns dizem que o dom de línguas não cessou, mas se as línguas não cessaram porque é que Deus iria negar
tamanho dom aos seus melhores servos .Homens do calibre dos Valdenses; dos Anabatistas; dos Pre-Reformadores
como John Huss, Wycliff e Tyndale; de Reformadores como Lutero e Calvino; dos irmãos Morávios; dos Puritanos;
dos grandes Reavivadores como Wesley; grandes missionários como Carey e Taylor, dos grandes pregadores como
Crisóstomo, Spurgeon e Martin Lloyd Jones, e concedê-lo a homens da igreja laodicense do séc 20?

Sabia que:
1 - Alguns dos Jansenistas (18o século) falavam línguas só quando dançavam sobre o túmulo de Jansen! Nus!
2- Os Irvingitas (19o século) defendiam o uso das línguas estranhas e caracterizaram-se por acrescentar revelações
contrárias à Bíblia!
3- O pentecostalismo teve 3 ondas (até agora), cada uma delas distanciando-se mais da verdade:
A 1a onda, Pentecostalismo denominacional, iniciada na década de 1900 entre metodistas (arminianos e não bem
doutrinados), caracterizou-se pela criação de novas denominações (tais como Assembleia de Deus; Igreja
Pentecostal; etc.).
A 2a onda, Renovação Carismática, inter ou adenominacional e ecumênica, iniciada na década de 1950/1960 entre
católicos que alegaram “experiências”, caracterizou-se pela divisão de igrejas de denominações (católica, batista,
presbiteriana, congregacional, etc.), que passavam a ser conhecidas, como “Igreja Fulana de Tal Renovada".
A 3a onda, Neo-pentecostalismo, foi iniciada na década de 1960/1970 entre os pentecostais, e caracteriza-se pela
teologia da prosperidade e/ou adoração da "fé positiva" e/ou por grosseiras aberrações (dentes de ouro; vomito e
sopro do Espírito; latidos santos; água magnetizada; óleo de Israel; grupos G12; etc.) vistas nas suas mega-igrejas e
mega-tele-cultos (Hinn, Hagin, Macedo, Soares, Rodovalho, Milhomens, Castellano, etc.): “Faça/ dê/ use isto físico
(que só nossa igreja pode lhe vender/ dar), depois exerça sua fé forte (eis aí o motor de tudo, adoremos a fé),
ordene e vai instantânea e totalmente ter tudo o que quiser, na área financeira, profissional, de saúde, de
casamento, etc.”.
4- Os dons de sinais e profecias de Joel 2:28-32, referem-se aos últimos dias de Israel (na 70a semana de Daniel, os
7 anos da Tribulação, após o arrebatamento da igreja), não aos últimos dias da Igreja.

Prova -A BÍBLIA:
a) Os objectivos dos milagres foi o de autenticar os mensageiros e suas mensagenses (1Rs 17:24; Jo 10:24-25; At
2:22; 14:3);“ E muitos SINAIS e PRODÍGIOS eram feitos entre o povo pelas mãos dos APÓSTOLOS. E estavam todos
unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava ajuntar-se a eles; mas o povo tinha-OS
em grande estima. … (Atos 5:12-14)
b) As razões de ser dos dons de sinais (autenticar as mensagens e mensageiros) foram concluídas e encerradas no
passado, por isso tais dons não têm, hoje, mais nenhuma razão de ser.
c) Sinais miraculosos eram característicos, exclusivos, identificadores, restritos só aos 83 crentes (todos eles exjudeus e que receberam os dons pessoalmente, dos lábios físicos do próprio Senhor quando em carne): os 11
apóstolos + Matias + Paulo + os 70 discípulos. Se tal não fora, Paulo não teria usado aqueles sinais miraculosos como
provas que o diferenciavam como sendo um apóstolo
“ Fui néscio em gloriar-me; vós me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, visto que em nada fui inferior
aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com
toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas” 2 Cor12:11-12
Se houvesse no mundo pelo menos um outro salvo, fora dos 83, que tivesse os dons dos sinais, a alegação de Paulo
seria ridícula ao extremo. Seria como se dissesse: "Eu provo que sou apóstolo com o facto de que tenho cabelos
pretos", ao que responderiam: "Que tolice, outros têm, isto não prova nada."
Se Paulo provou ser um apóstolo pelo facto de ter dom de sinais, forçosamente é porque só um apóstolo os tinha!!!
Isto não pode ser retorquido, sem pode ser simplesmente ignorado!

Sabia que:
1-A Bíblia não regista outra pessoa com estes dons! Mesmo quando um idioma humano não aprendido foi
miraculosamente falado por uma outra pessoa (tal como Cornélio, gentio), foi exclusivamente na presença física e
pela operação de algum destes 83 judeus, e cumprindo todas as normas: Todos os indícios apontam que Silas e
Barnabé eram um dos 70 discípulos escolhidos por Jesus.
2-Heb 2:3-4 indica que o dom de falar línguas humanas não aprendidas, e todos os dons de sinais (um e outros
característicos, exclusivos dos 83 [1Co 12:12]), já haviam sido cessados total e definitivamente quando Hebreus foi
escrita (Hebreus foi escrita antes do ano 70 DC).
“Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo
Senhor, foi-nos depois CONFIRMADA pelos que a OUVIRAM Testificando também Deus com eles, por SINAIS, E
MILAGRES E VÁRIAS DISTRIBUIÇÕES DE MARAVILHAS E DONS DO ESPÍRITO SANTO, segundo a sua vontade? Hb 2:3-4
(note-se a descrição referindo os sinais e manifestações sobrenaturais como passadas – tinham cessado antes)
3 -O Espirito disse isso mesmo ao Apostolo Paulo. O dom de falar idiomas humanos não aprendidos cessaria: O amor
nunca falha; mas havendo profecias, SERÃO ANIQUILADAS; havendo línguas, CESSARÃO; havendo ciência,
DESAPARECERÁ; (1 Coríntios 13:8)
O verbo “serão aniquiladas” katarghyhsontai Futuro, Passivo, Indicativo - Plural e o verbo
“desaparecerá”{katarghyhsetai Futuro, Passivo, Indicativo - Singular.”,indica que a voz passiva, "será feita
desaparecer"
Já o verbo “cessarão” pausontai Futuro; Voz Média Direta, Indicativo - Plural. indica "cessarão por si mesmas" isto é
o dom apostólico de falar línguas humanas não aprendidas cessaria gradativamente.
O dom de falar idiomas humanos não aprendidos é mencionado nos livros escritos mais cedo e não é mencionado
nos livros escritos depois, mesmo quando estes livros tratam de dons e seria esperado que mencionassem o dom de
idiomas, se ainda existisse! (Efe 4:11 cerca do ano 60; Rom 12:6-8 cerca do ano 56; 1Pe 4:11, cerca do ano 65).
Assim, tudo indica que o dom de falar idiomas humanos não aprendidos cessou completa e definitivamente, entre
cerca dos anos 52 ou 56
Note-se que os versos 9 e 10 de 1Co 13 mencionam a profecia e ciência (dons já mencionados no verso 8), mas não
mencionam o dom de falar idiomas humanos não aprendidos (idem). Isto indica que quando profecia e ciência
foram finalmente aniquiladas, línguas já haviam cessado gradativamente, por si mesmas: “Porque, em parte,
CONHECEMOS, e em parte PROFETIZAMOS; Mas, quando vier aquilo que é perfeito, então o que o é em parte será
aniquilado. (1 Coríntios 13:9-10) “

Prova - ESPÍRITO SANTO
a) Em 1950, Dona Edvirges, uma romanista mariólatra (católica) e que nunca ouviu falar de Pentecostalismo, falou
línguas em transe numa sessão mediúnica, traduzindo como uma mensagem extremamente mariólatra.
b) Os Mórmons, romanistas, e os islamitas, têm fenómenos de línguas idênticos ás existentes em cultos pentecostais
c) Há filmes e gravações que mostram satanistas, feiticeiros tribais do Vodu, com fenómenos de línguas.
d) Há inúmeras confissões e provas de fingimentos/ demonismo. Por exemplo: O Missionário Charles Smith,
testemunhou que na década de 70 foi a uma reunião Pentecostal, recitou o Salmo 23 em Hebraico, e a intérprete
traduziu-o como uma mensagem contra mini-saias!
e) É possível que os idiomas falados (não aprendidos) por satanistas, feiticeiros e pentecostais serem vindos do
Espírito Santo? Não é possível. Deus não engana ninguém e não usa o que Satanás usa, apropriando-se dos sinais
anteriormente usados pelo Espírito Santo, para enganar os homens.

Prova - MEDICINA E PSICOLOGIA
Certos tumores cerebrais e distúrbios neurológicos, eletrochoques, intensas lavagens cerebrais, intensas técnicas de
pressão/ sugestão/ hipnose, etc. podem levar a um "estado alterado de consciência" ou a um "comportamento
aprendido", e ao mesmíssimo fenómeno de línguas dos Pentecostais.

Prova - LINGUÍSTICA:
Os fonemas da "oração" abaixo podem-se repetir ininterruptamente sem qualquer nexo e sem sentido com
interpretações ao cuidado de cada um como quer!!! Puro ruído, puro palrear sem sentido…
"lachér radamicaia, lachár micaia, nadár micher,racár damaracher,
rita canta chamanducaia,
lachár midicaia,
racár ladamaracher,
rita canta chamamalari
natúr chamamadicher,
radacár micher,

