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Existem três elementos para a recuperação: doutrina, conselho, e poder. 

Doutrina é essencial. Uma revisão contínua das verdades sobre a soberania de Deus, 
sua seleção incondicional e aceitação de seu povo, a obra de Cristo na redenção, sua morte 
pela qual comprou a libertação de todo pecado, condenação e principados do mal, e assim por 
diante, irá contribuir para a recuperação, mesmo que elas não sejam estudadas para atingir 
deliberadamente seus problemas psicológicos. A Palavra de Deus pode confortá-lo, curá-lo, e 
livrá-lo. Não leia os Puritanos sobre questões psicológicas, dúvida, melancolia, e coisas do tipo. 
Suas obras provavelmente aumentariam seus problemas porque eles poderiam analisar até à 
morte mesmo uma alva vigorosa com sua prosa entediante, categorias especulativas e 
infindáveis divisões artificiais. 

Conselho na forma de longas conversas com base na Palavra de Deus pode ajudá-lo a 
tratar especificamente seus problemas. No entanto, todos os conselheiros não cristãos são 
nocivos e perigosos, e a maioria dos conselheiros cristãos são também nocivos e perigosos, se 
não mais. Não confie na maioria dos conselheiros. Eles não sabem o que estão fazendo ou do 
que estão falando. Existe uma abordagem bíblica para o aconselhamento, mas é difícil 
encontrar alguém que use esta abordagem e alguém que a use bem. Mas Deus não nos deixa à 
mercê dos homens. Se não há nenhum homem que possa ajudá-lo, ou mesmo que exista, Deus 
pode se tornar o teu conselheiro por sua Escritura e seu Espírito. 

Poder é o que finalmente libertará você. Não importa quantos homens insistam que o 
cessacionismo não é uma negação do poder de Deus, o fato é que eles rejeitam o poder de 
Deus como ele mesmo ensina na Bíblia. Eles são seletivos sobre o que aceitam a respeito 
disso. O resultado é uma prisão e uma maldição. Você não encontrará verdadeira libertação e 
recuperação total na maioria dos círculos reformados e evangélicos. Você não a encontrará 
porque eles não a têm e não permitirão você tê-la. 

“Tenham fé em Deus” (Marcos 11.22, NVI). Abra-se para as possibilidades do poder de 
Deus em você. Pense em termos da fé que move montanhas. Pense em termos do poder que 
pode operar milagres. Então persista em oração. Peça a Deus para libertá-lo e muda-lo pelo 
seu poder. Renove sua mente conhecendo o Jesus dos Evangelhos e de Atos, e não o Jesus da 
descrença e da tradição. Este Jesus, filtrado por falsas doutrinas, cessou de exercitar seu poder 
para ajudá-lo como o Jesus na Bíblia. 

Ofereço a você este conselho mesmo que isso possa trazer a crítica daqueles que 
deixaram de crer no poder de Deus como ele mesmo ensina na Bíblia, porque eu tenho 
compaixão de você e desejo ajudá-lo. Há “cristãos” que preferem ver você sofrer a aceitar que 
o poder de Deus continua a ser evidente e seus dons continuam a operar através de seu povo. 
Eles querem que Deus cesse de agir e desista em qualquer coisa que perturbe sua falsa 
teologia e tradição. 

Assim como os fariseus, eles estão cheios do espírito de assassinato em vez do espírito 
de fé, amor e poder. Jesus estava irado com eles por causa da dureza de seus corações (Marcos 
3.5). Portanto, primeiro seja liberto deles! Por que servir suas descrenças, e por que 
submeter-se à sua tradição, quando você é um dos que sofrem? Em vez disso, olhe para Jesus 
Cristo, o Jesus da Bíblia que é sempre compassivo, e sempre generoso em seu socorro e poder. 
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