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TEXTO PUBLICADO NA COLUNA SEMANAL NO
CORREIO POPULAR
UNÇÃO DE MELQUISEDEQUE
Marcos Roberto Inhauser
Deu a louca no mundo gospel! Os loucos da fé andam pirados e mais parecem que andam fumando
um baseado antes de ministrar (com o perdão do termo).
Aí está o José Luis de Jesus Miranda com seu movimento religioso “Crescendo em Graça”, quem
afirma ser Jesus Cristo homem, que prega que o pecado não existe e que Deus não nos vê em carne,
mas como “alma vivente” e que, por isto, podemos fazer o que quisermos com este corpo. O tal gosta
do luxo, usa o número 666 em suas adorações e afirma não ser este o número do anticristo. Ele é
chamado de “pai” pelos seus seguidores. Ele afirma ter recebido do próprio Jesus a missão, os seus
seguidores acreditam que ele não vai morrer e que seu corpo, tal como o de Jesus, será glorificado, e
ainda afirma que os seguidores da Crescendo em Graça não vão morrer.
Outro louco-da-fé foi aos Estados Unidos receber de um parceiro de delírios a unção de Abraão. O
Terranova, que também se faz chamar de “pai apóstolo” (qualquer semelhança com o outro louco-dafé que se diz ser Jesus Cristo Homem não é mera coincidência), recebeu do Morris Cerullo a tal unção e
depois disto andou distribuindo unções a torto e a direito, fabricando apóstolos em série. Mais, anda
ungindo tudo, a ponto de ter feito uma viagem a Dubai e ungido a cidade toda, porque “É uma
verdadeira ilha de ideias fantásticas! Podemos ver que os filhos do deserto têm a bênção do Eterno!”,
“Dubai desafia nossa alma e denuncia a nossa mediocridade no poder de criar coisas novas. Estamos
sendo ampliados! Hoje estivemos em muitos lugares, o deserto floresceu mesmo, Dubai é profético e
bíblico... Hoje vimos em Dubai muita coisa, ungimos toda cidade profetizamos, fizemos atos proféticos em
pontos estratégicos, e ministramos a alguns... De fato essa terra tem a mão de Deus para tanta riqueza
está brotando do solo e dos aranha-céus!!! Hoje, junto com alguns guerreiros em Dubai, levantamos o
nome de Yeshua! Nas adorações de afronta, entramos em intercessão para que o Reino de Deus chegue a
Dubai!!!!” (palavras do próprio louco-da-fé e pai-apóstolo).
Quero entrar nesta onda. Quero a unção de Melquisedeque: “Porque este Melquisedeque, que era rei
de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, ... saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava ... e o
abençoou; a quem também Abraão deu o dízimo de tudo...” Esta unção me habilitaria receber os
dízimos de todos os que tem a “unção de Abraão”. Juro que repartiria algumas migalhas com os
pobres, mas antes compraria um canal de televisão, uma Ferrari, um relógio Patek Philippe cravejado
de diamantes, uma cobertura em Dubai.
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