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UNÇÃO GALINÁCEA 

A cada dia vemos que a imaginação humana 

parece não ter limites para sua criatividade e, 

em muitas vezes, para a sua insanidade. 

Em seu site pessoal, um pastor assembleiano, 

cujo nome é Paulo Roberto, afirma, dentre 

outras coisas, que testemunhou algo 

sobrenatural que tem servido de ponte e bênçãos 

para muitas vidas, mas que também tem 

provocado uma perseguição contra sua vida, 

“face a maneira absurda que Deus resolveu 

trabalhar em minha vida” – afirma ele. (cf. 

http://www.pastorpauloroberto.com) – e deixado “os incrédulos e a oposição incomodados”. 

Acompanhe a narrativa da sua “experiência sobrenatural” (* ); em seguida farei meu comentário sobre 

o “testemunho” (ou seria “ tristemunho”? rsrs) do referido pastor, cujo ministério é “exclusivamente 

voltado para milagres, onde há curas divinas com paralíticos, surdos, mudos, cegos, desaparecimento 

de tumores cancerígenos, nascimento de cabelos em calvos e dentes de ouro”  – (grifo meu). 

“Eu era um moço normal, na época estudava e era responsável pela informática do Banco Bradesco 
no qual trabalhei vários anos. Deus falava comigo de muitas maneiras me convidando para fazer sua 
obra, todavia o egoísmo e a vaidade de alcançar a gerencia geral do banco e continuar meus estudos 
não me permitiam, até que um dia uma coisa terrível da parte de Deus aconteceu em minha vida.  

Ao retornar do banco para minha casa numa tarde ensolarada as 16h45, tive o desprazer de falar 
face a face com satanás, quando ele penetrou pela parede da minha sala, na época eu era solteiro e 
morava sozinho, e naquele momento eu perdi a coordenação motora de todo o meu corpo e o maligno 
começou a falar comigo.Alguma coisa eu não posso revelar, mas o certo é que ele, o maligno, me 
disse: Acabei de falar com o homem lá de cima agora e lhe pedi autorização para ceifar a sua vida, e 
o Homem lá de cima me disse que a sua vida Ele não me entrega e eu não posso ceifar porque Ele tem 
um plano na sua vida e você ainda será um pregador da Palavra Dele aqui na terra, mas por causa 
de suas rebeliões a sua saúde Ele o entregou em minhas mãos. 

Naquele momento, o meu coração abriu uma cavidade e uma veia ficou torcida, nasceu de imediato: 
câncer cerebral, câncer estomacal, câncer nos ouvidos, câncer na bigornia, câncer na garganta, 
câncer nos ossos e câncer no sangue. Fiquei três anos e meio desenganado pela medicina de alguns 
estados do Brasil, clamava a Deus e Ele não me respondia. Lembro-me da última vez que viajei a 
tratamento a São Paulo, e ao retornar junto com o pastor Sebastião, no momento de aterrissagem, se 
o avião errou a rota não sei, o certo é que ele sobrevoou bem baixinho por cima do grande templo na 
ocasião ainda não inaugurado, e o pastor Sebastião me disse: Olhe lá em baixo , e eu disse estou 
olhando , o Pastor Sebastião me olhando nos olhos disse-me: o grande Templo será inaugurado e O 
Senhor Deus levantará alguns obreiros jovens para me auxiliar, creia que você será um deles . Os 
dias se passaram Deus não falava comigo, nenhuma intervenção Divina acontecia, irmãos usados por 
Deus não me visitavam mais, perdi o ânimo e premeditei um suicídio.  
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Certa madrugada, às 02h40 me acovardei, revoltado vendo o câncer me comendo aos poucos, 
querendo ouvir a voz de Deus porém os profetas se afastaram e não me visitavam mais, premeditei um 
suicídio. Porém, no momento de praticar suicídio, uma mão branca me levou no galinheiro da minha 
casa. No momento eu pensava ser uma visão, já que eu não tinha experiência, pois nunca tinha tido 
uma visão. Hoje pela graça de Deus sei discernir e sei que foi bem mais profundo do que uma visão, 
um arrebatamento, como o de João na ilha de Pátmos.  

Quando aquela mão branca me levou no galinheiro, de repente, não era mais uma mão, era um 
homem de branco, que me disse:  

- Paulo, você iria se suicidar por causa do silêncio de Deus?  

- Sim, respondi somente no pensamento, mas ele entendeu.  

- Paulo, os profetas te abandonaram e ainda dizem que o teu Deus te abandonou?  

- Sim, respondi novamente só no pensamento, porque não tinha forças para abrir a boca.  

- Paulo, hoje você vai saber que quando falta profetas para falar, O Senhor Deus usa quem Ele quer e 
da maneira que lhe apraz. 

Naquele momento, um poder de Deus tão grande desceu sobre o galinheiro e todas as galinhas 
começaram a falar em línguas angelicais. De repente uma galinha do outro lado do poleiro, começou 
a falar com mais autoridade e todas as outras galinhas pularam do poleiro em reverência, enfiaram o 
bico na terra, cruzaram as asas e gemiam dizendo: Hummm, hummm, fala com o Teu filho Senhor. 
Naquele momento aquela galinha que falava com mais autoridade, veio rodeando um lado do poleiro 
e um galo a acompanhava do outro lado, quando chegaram onde eu estava, a galinha colocou a asa 
na minha testa, falava em línguas angelicais e o galo interpretava, e a interpretação de Deus no bico 
do galo foi esta: “MEU FILHO PAULO, NÃO PRATIQUES O SUICÍDIO, NESTE MOMENTO 
ESTOU TE CURANDO DE CÂNCER, TE LEVANTANDO UM PREGADOR DA MINHA PALAVRA. 
VOU CUIDAR DA SUA AGENDA, PORQUE O MUNDO CONHECERÁ O SEU NOME, TE USAREI 
COMO MÉDICO NO MEIO DO MEU POVO, POR ONDE TU PASSARES, CURAREI OS 
ENFERMOS. E naquele momento eu fui radicalmente, totalmente curado de câncer pelo poder de 
Deus.” 

Pois bem, a leitura que eu faço do ocorrido acima é o seguinte: Deus pode agir da maneira que Ele 

bem entender? A resposta é “SIM”, mas desde que Sua ação não contradiga os Seus atributos e a 

Sua Palavra, pois Deus não pode mentir e contradizer-se (cf. Números 23:19; Lucas 21:33) ou negar-

se a Si mesmo (cf. 2Timóteo 2:13). 

Em nenhum texto bíblico nós vemos o Espírito Santo se “apoderando” ou se “apossando” de algum ser 

irracional. Vemos essa ação de Deus apenas em homens, seres intelectivos (cf. Juízes 6:34; 14:6,19; 

15:14; 1Samuel 10:6,10; 11:6; 16:13; 2Crônicas 24:20) e criados à Sua imagem e semelhança. Mesmo 

no episódio da mula de Balaão, o que houve foi a permissão de Deus para que a mula se comunicasse 

com Balaão no dialeto do profeta (cf. Números 22:28-30) – em momento o Espírito Santo se apossou 

ou se apoderou do animal. Apenas uma passagem bíblica cita um animal sendo apoderado ou possesso 

por algum espírito. E quando isso ocorreu, foi através de espíritos malignos (cf. Marcos 5:11-13). 

O mesmo pastor afirmou que Deus falou com ele de forma absurda. O adjetivo “absurdo” tem como 

sinônimos “contra-senso”, “contradição”, “despropósito”, “destrambelho”, “incoerência” etc. E eu não 

creio em um Deus que seja destrambelhado ou incoerente. Ao contrário, creio em um Deus cujos 

pensamentos são mais altos do que eu possa medir ou alcançar (cf. Isaías 55:8-9). 
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Apena isso já bastaria para desqualificar totalmente a veracidade da suposta experiência do pastor 

Paulo Roberto. Julgo necessário, porém, comentar uma das cenas mais bizarras contidas no 

“tristemunho” do pastor: aquela em que uma das galinhas coloca uma de suas asas na testa do Paulo 

enquanto fala em “línguas angelicais”. Para que essa proeza fosse possível, seria necessário que a 

galinha estivesse voando (para alcançar a testa do homem) e planando no ar apenas com uma asa; ou, 

então, o pastor teria que estar com a testa junto ao corpo da galinha, na altura dos pés da mesma. 

Faltou ao pastor Paulo Roberto seguir o conselho deixado pelo apóstolo Paulo a Igreja em Corinto: 

“Ora, irmãos, (...) em nós aprendais a não ir além do que está escrito,...”. (1Coríntios 4:6) 

O que me entristece é saber que, mesmo com esse testemunho insano, o pastor Paulo Roberto ainda 

goza de prestígio junto ao líder geral da denominação a qual pertence, conforme vemos abaixo: 

 

Diante disso, só posso pedir que Deus tenha misericórdia de nós!!! 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

(* ) O testemunho da “unção galinácea” pode ser ouvido no link “ÁUDIOS INTERESSANTES” do site 

“KÉRYX ESTUDOS BÍBLICOS E TEOLÓGICOS” (http://www.keryxestudosbiblicos.com.br) e também no site 

do YouTube através do endereço http://www.youtube.com/watch?v=rG7b0bePOdA. 


