Série: O Sangue de Cristo

PEÇONHA
No Sangue de Cristo,
o antídodo contra o mal

DÁRIO MARTINI

Então houve guerra no céu: Miguel e os seus anjos batalhavam
contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas
não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi
precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o
Diabo e Satanás, que engana todo o mundo; foi precipitado na
terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Então, ouvi
uma grande voz no céu, que dizia: Agora é chegada a salvação, e
o poder, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo;
porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual
diante do nosso Deus os acusava dia e noite. E eles o venceram
pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu
testemunho; e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que
alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Mas ai da terra e do
mar! porque o Diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que
pouco tempo lhe resta.
Apocalipse 12: 7 a 12.

Introdução!
Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e
sobre todo o poder do inimigo; e nada vos fará dano algum.
Lucas 10: 19
Jesus declara neste verso que existe o mal e que este age
ardilosamente contra o ser humano e que esta entidade, a qual Ele
denomina “serpente e escorpiões e toda força do maligno” não poderá
jamais ser derrotada por forças humanas, portanto necessitamos de
poder sobrenatural para vencermos.
Nossa conquista urge duas revelações: O da existência do mal
como uma potência organizada e o do poder do Sangue de Cordeiro
como uma força imbatível. Rhema sobre a peçonha e o sangue são
imprescindíveis para ti.
Este Rhema tem me levado a ver centenas de curas, milagres e
libertações impressionantes em meu ministério e certamente te
conduzirão ao mesmo resultado.
O Inimigo como as serpentes e escorpiões se esconde, pois
depende da obscuridade de sua ação para atingir sua meta de destruição
e morte. Por isto, desejo que este opúsculo lhe traga a luz que o desnude
diante de seus olhos.
Por anos soube que existia o mal, porém vitória real só veio
quando entendi o que exponho aqui.
Caso queira saber mais, leia toda minha série sobre o Sangue do
Cordeiro e visite a minha página na internet.
Deus abençoe você rica e maravilhosamente em Cristo Jesus.

Di tuo fratelo.
Dário Martini
Evangelista nas nações.

GUERRA NOS CÉUS E
DOR NA TERRA
“E houve batalha no céu; Miguel e os seus anjos
batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os
seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar
se achou nos céus.” Apocalipse 12:7
Uma das guerras mais comentadas nos livros de
história foi travada entre gregos e troianos que, também,
foi vivida no épico Tróia protagonizada por Brad Pitt.
Nesse filme a história dura apenas alguns meses, porém a
verdadeira guerra de Tróia durou muito mais que isto e
foi um conflito bélico entre aqueus, um dos povos
gregos que habitavam a Grécia antiga, e os troianos que
habitavam uma região da atual Turquia, durando
aproximadamente 10 anos entre 1300 e 1200 a.C. Vários
soldados foram mortos, entre eles os heróis gregos
Heitor e Aquiles (morto após ser atingido em seu ponto
fraco, o calcanhar). A guerra terminou após a execução
do grande plano do guerreiro grego Odisseu. Sua idéia
foi presentear os troianos com um grande cavalo de
madeira. Disseram aos inimigos que estavam desistindo
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da guerra e que o cavalo era um presente de paz. Os
troianos aceitaram e deixaram o enorme presente ser
conduzido para dentro de seus muros protetores. Após
uma noite de muita comemoração, os troianos foram
dormir exaustos. Naquele momento, abriram-se portas
no cavalo de madeira e saíram centenas de soldados
gregos. Estes abriram as portas da cidade para que os
gregos entrassem na cidade de Tróia e atacassem-na até
sua destruição.
Essa guerra certamente se tornou inesquecível,
bem como seus heróis e protagonistas, porém a guerra
mais importante de todos os tempos foi travada entre
Miguel e seus anjos contra o Dragão, a antiga serpente e,
seus anjos. O palco desta guerra foi o céu, de onde o
Dragão foi precipitado, juntamente com seus anjos após
ser derrotado pelas forças do bem.
Na Guerra de Tróia a arma estratégica usada foi
dar um enorme cavalo de madeira de presente, e dentro
deste cavalo estavam escondidos os soldados que
abririam os portões de Tróia para a devastação. Até hoje
utilizamos a expressão presente de grego para presentes
com intenções dúbias. Assim Satanás também utiliza a
astucia e o engano para derrotar aos incautos. Por isto
em nossa guerra contra ele precisamos conhecer suas
armas e estratégias poderosas.
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Na guerra nos céus narrados em Apocalipse 12
tem vencedores e perdedores, e revela a arma estratégica
utilizada por Miguel para derrotar Satanás, como
apresenta a Bíblia enfaticamente:
“E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela
palavra do seu testemunho; e não amaram as suas vidas
até à morte”. Ap.12:11
O sangue de Cristo é o único poder capaz de
derrotar nosso arquiinimigo, razão pela qual devemos
nos apropriar de todo conhecimento e poder que nele
existe.
A grande vitória das hostes celestiais do bem
sobre Satanás trouxe júbilo de alegria nos céus.
“Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais...
Agora é chegadas a salvação, e a força, e o reino do nosso
Deus, e o poder do seu Cristo; porque já o acusador de
nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus
os acusava de dia e de noite”. Ap. 12: 10,12
No entanto, não podemos nos deixar simular,
Satanás foi derrotado e expulso do céu, para em seguida
foi precipitado sobre a terra, daí o gemido da terra.
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“Ai dos que habitam na terra e no mar; porque o diabo
desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco
tempo”. Ap.12:12
E aqui esta o motivo de todos os infortúnios na
terra. Uma força do mal que sobre a terra foi precipitada,
passou a controlar e dominar este mundo.
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UM INIMIGO
CONTRAFEITO
“E foi precipitados o grande dragão, a antiga serpente,
chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o
mundo.” Apocalipse 12:9
Quem é nosso real inimigo e como ele tem atuado na
terra? Será que temos reconhecido realmente suas ações,
para assim podermos neutralizá-lo? Ou temos nos deixado
levar por diversas fobias, que muitas vezes nos afastam das
pessoas e povos que deveríamos como cristãos evangelizar?
Por falar em fobias, um novo vocábulo se destacou na
última década, a “islamofobia”, que é um sentimento de
ódio ou de repúdio em relação ao Islã e aos mulçumanos.
Certamente este crescimento devesse aos ataques de 11 de
setembro que extinguiram da paisagem nova-iorquina as
torres gêmeas do World Trade Center, além, é óbvio dos
inúmeros ataques terroristas promovidos pela rede islâmica
Al-Qaeda e a conseqüente "Guerra ao Terror" , deflagrada
pelo ocidente, sob liderança da maior economia do mundo.
Nos Estados Unidos a islamofobia é evidenciada
pelo aumento de incidentes de cunho antimuçulmano,
incluídos crimes de ódio, atos de discriminação, hostilidade
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e abuso policial, os quais aumentaram acentuadamente,
dizem as principais instituições islâmicas desse país. O
Conselho de Relações Islâmico-Norte-americano (CAIR)
afirmou ter recebido 141 registros de atos planejados ou
concretizados de violência contra muçulmanos ou
mesquitas em todo o país, 53% a mais do que os 93
registrados em 2003. Em 2002, foram 42 casos. Além disso,
aumentaram os casos de abuso por parte de autoridades
oficiais, como prisões e revistas irracionais. Estes foram
mais de um quarto dos registros de abuso ou discriminação,
segundo a última edição do relatório "Proteção desigual: O
estado dos direitos civis muçulmanos nos Estados Unidos".
Nas artes cênicas, também, a “islamofobia” deu sua
cara quando o assessor cultural da presidência iraniana
Mehdi Kalhor qualificou de "islamofobia" a promoção do
filme de animação Persépolis, da iraniana Marjane Satrapi,
no festival de Cannes, onde obteve o Prêmio do Júri. Para o
assessor do presidente iraniano Mahmud Ahmadinejad, a
obra de Satrapi constitui "uma sabotagem da cultura
iraniana". "Infelizmente, não será o último filme
antiiraniano", considerou. O filme Persépolis conta a
infância e a adolescência da cineasta Marjane Satrapi no Irã
da Revolução Islâmica de 1979 e suas posteriores
desilusões.
A islamofobia personifica o medo popular diante de
uma força poderosa, no entanto, devemos racionalizar
nosso mundo de um ponto de vista espiritual e não apenas
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temporal. Assim, quem é realmente nosso maior
adversário? Quem é o inimigo que deveria nos infundir
fobias? Senão aqueles que se escondem e se contrafazem
para não serem identificados e conseqüentemente não
infundirem fobia que possa levar a humanidade a se
precaver de suas habeis ciladas e armadilhas.
Esse inimigo é tão poderoso que chegou a ponto de
desafiar os céus, ousou-se tal maneira, porque julgou ter
poder para o que fez. Conhecia suas forças, portanto,
atreveu-se a pensar que poderia derrotar a Deus e a seus
anjos poderosos, seres criados como soldados angelicais,
aptos para defender e prontos para atacar.
Ele se chama o grande dragão, que significa a grande
serpente; lidera um séqüito de anjos maus os quais se
uniram em rebelião contra Deus e sob sua liderança
afrontaram Miguel e seus anjos.
Também é descrito como Diabo e Satanás, que quer
dizer enganador, pois ele através da astúcia engana todo o
mundo. É, portanto, a razão do mal e a explicação para o
sofrimento que inunda este mundo, com suas nações
encharcadas por misérias, guerras, doenças, catástrofes e
toda sorte de infortúnios.
Nossa batalha é contra ele e seu exército espiritual do
mal nos lugares celestiais. Ele demonstra sua força e
organização estratégica em seus atos. Paulo nos ensina que
nossa luta não é contra carne e sangue...
10

Peçonha - Dário Martini

“Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas,
sim, contra os principados, contra as potestades, contra os
príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais
da maldade, nos lugares celestiais. “Efésios 6:12
Conhecer nosso adversário é fundamental para
nossa vitória. Pois assim, utilizaremos a arma correta
contra nosso inimigo. O que aconteceria se o
enfrentássemos com varas de pau e balas de festim?
Certamente, seríamos envergonhados. Todo estrategista de
guerra estuda muito bem o seu inimigo, para só então
definir a tática de guerra. Por esta razão é necessário
conhecermos nosso adversário e por isto o mesmo é
destrinchado nas páginas da Bíblia. Daí a palavra de Deus
ensina a
“Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais
estar firmes contra as astutas ciladas do diabo”.
Efésios 6: 11
Acredito que criaremos o termo diabo fobia
quando mais pessoas perceberem que por trás de todos os
terrores e terroristas deste mundo, está uma força invisível
encabeçada por Satanás, o arquiinimigo de Deus.
Mas, ainda existem cristãos que nem mesmo
acreditam na existência do diabo. E como poderão travar
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11

uma luta real contra ele? Mesmo aqueles que dizem ter
nascido de novo, não, necessariamente, estão firmes e
fundados nas verdades da Bíblia.
George Barna, no seu livro que fornece uma análise
estatística de crenças religiosas em América, cita várias
estatísticas fascinantes que são baseadas em pesquisa
nacional. No capítulo quatro da referida obra, ele nos fala
da pesquisa sobre o diabo. O objetivo era querer saber se
as pessoas pensavam que ele, o diabo, seria um ser ou
apenas um símbolo da maldade. Logo, pesquisando no
segmento dos que se identificaram como nascidos de novo,
ele perguntava: “Você concorda fortemente, concorda um
pouco, discorda um pouco ou discorda fortemente desta
afirmação?
Dos que afirmavam serem nascidos de novo, somente 32%
concordam fortemente, 11% concordavam um pouco e o
restante não sabiam. Assim, do total, 48% disseram que
Satanás é apenas um símbolo do mal.
Esta e uma situação no mínimo patética, pois se
nem acreditamos que temos um inimigo, como nos
defenderemos dele?
Mas, a razão dessa atitude de muitos cristãos
reflete a astúcia como Satanás disfarça sua ação neste
mundo, tornado difícil sua identificação.
J. O. O Sanders oferece uma descrição interessante da
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natureza contrafeita de Satanás, o qual de todos os modos
tenta nos enganar e a si mesmo se esconder.
Satanás tem a sua própria tríade - o diabo, a besta, e o
profeta falso (Apocalipse 16:13).
Ele tem a sua própria igreja, 'uma sinagoga de Satanás'
(Apocalipse 2:9).
Ele tem os seus próprios ministros, 'os ministros do
Satanás' ((II Coríntios 11:4-5).
Ele formulou o seu próprio sistema da teologia 'as doutrinas
dos demônios (I Timoteo 4:1).
Ele estabeleceu o seu próprio sistema sacrifical; 'os Pagãos,
sacrificam a demônios (I Coríntios 10:20).
Ele tem o seu próprio serviço de comunhão, O cálice de
demônios e a mesa de demônios (I Coríntios 10:21).
Os seus ministros proclamam o seu próprio Evangelho, 'um
Evangelho ao contrário daquele que lhe pregamos' (Gálatas
1:7-8).
Ele tem o seu próprio trono (Revelação 13:2) e os seus
próprios adoradores (Apocalipse 13:4).
Peçonha - Dário Martini
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Portanto ele desenvolveu uma imitação completa da
cristandade, examinada como um sistema da religião.
No seu papel como o imitador do Deus, ele inspira cristos
falsos, messias autoconstituído (Mateus 24:4-5).
Ele emprega professores falsos que são especialistas na sua 'teologia',
fazer entrar 'heresia destrutiva, até negando o Mestre que os comprou'
(II Pedro 2:1). Eles são habilitados em verdade que se
mistura e erro em tais proporções como para fazer o erro
palatável. Eles seguem os seus ensinos secretamente e
muitas vezes anonimamente.
Ele distribui profetas falsos. 'E muitos profetas falsos
surgirão, e enganarão muitos' (Mateus 24:11).
Ele apresenta irmãos falsos na igreja, que 'tinham andado
furtivamente em descobrir a nossa liberdade... Para trazernos na escravidão' (Gálatas 2:4).
Ele patrocina apóstolos falsos que imitam os verdadeiros II
Coríntios 11:13
Por estas coisas Satanás é comparado a uma serpente, um
réptil que por onde passa deixa rastros, porém ao se
aproximar de suas presas, o faz silenciosa e astutamente
para atacá-las de súbito sem que possam se defender.
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PEÇONHA
“Ai dos que habitam na terra e no mar; porque o diabo
desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco
tempo”. Apocalipse 12:12
O Diabo foi expulso dos céus e foi lançado na
terra e aqui se contrafaz, escondendo se como um
ofídio. Essa serpente está à solta e podemos reconhecer
o efeito de seu veneno nos corações dos homens.
Olhe em sua volta e perceba os hospitais
repletos de enfermos e a perplexidade dos médicos
diante de suas impossibilidades. Dizem os especialistas
que a maior parte das enfermidades é tratada de modo
anódino, ou seja, apenas para atenuar as suas
implicações, mas sem nenhuma possibilidade de cura
definitiva e isto apesar de todos os avanços da medicina,
são doenças crônicas, as quais recebem apenas
tratamentos paliativos. As doenças em geral se dividem
em agudas e crônicas. Agudas são aquelas de início
súbito e de duração curta. Já as moléstias crônicas
quando instaladas podem durar meses, anos e até a vida
inteira, pois muitas delas têm tratamento, porém não
têm cura. As principais e mais comuns doenças crônicas
Peçonha - Dário Martini
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são: hipertensão (pressão alta), diabetes, derrame
cerebral, infarto do coração, obesidade, cânceres,
sedentarismo, dores na coluna e nos membros, falhas de
visão, surdez, tonturas, perda de memória, dificuldade
para se movimentar, etc. estamos apenas lembrando
algumas doenças crônicas que a milhões de pessoas
apresentam.
Segundo O Dr. Bobby John, Presidente da
Campanha Esforço Maciço, uma rede de organizações
da sociedade civil que luta contra a AIDS, a tuberculose e
a malária, em notícia divulgada através do "Informe TB
Global", afirma que além das doenças crônicas, existem
moléstias curáveis. Mas que, apesar disto ainda matam
milhões. As curas são inoculadas pela ganância dos
laboratórios e do capital que só se voltam para o lucro.
Ainda segundo o Dr. John, a tuberculose afeta, em algum
momento, um em cada três habitantes do planeta e mata
1,8 milhões a cada ano. E "quase todos esses 1,8 milhão
de mortes poderiam ter sido evitados se os doentes
tivessem sido adequadamente tratados com remédios
eficientes", pois a tuberculose tem cura. Mas, no ano
passado, matou mais pessoas do que a soma de todas as
guerras, terremotos, inundações, tsunamis, acidentes
aéreos, atentados terroristas e assassinados registrados
em todo o mundo. O tratamento é barato e efetivo.
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Porém, milhões de doentes, no mundo em
desenvolvimento, não têm acesso aos medicamentos
necessários para sobreviverem. "A tuberculose foi a
tragédia mais estúpida do ano passado" diz esse
especialista.
Associada às doenças está a miséria, na qual são
lançadas milhões de pessoas por causa da enfermidade.
Doenças como diabetes, obesidade, câncer e problemas
cardíacos custarão ao Brasil quase US$ 50 bilhões nos
próximos dez anos.
Os dados da Organização das Nações Unidas
(ONU) mostram que, pela primeira vez, doenças nãotransmissíveis passaram a afetar mais pessoas no mundo
e a matar um número maior que as doenças como AIDS,
tuberculose ou malária.
"Nor malmente associamos países em
desenvolvimento com doenças infecciosas. Mas cada vez
mais cresce o número de mortes por doenças nãotransmissíveis", alerta Ties Boerma, diretor do
departamento de Estatística da Organização Mundial da
Saúde (OMS). Segundo os dados, a falta de atendimento
público em muitos países obriga as pessoas a buscarem
alternativas privadas. Para pagar por tratamento, cerca de
100 milhões de pessoas são colocadas na pobreza. Isto
nos lembra a mulher do fluxo de sangue que gastou tudo
o que tinha buscando ajuda, sem, contudo, conseguir.
Peçonha - Dário Martini
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Segundo dados da OMS, doenças crônicas são
hoje responsáveis por 60% de todas as mortes no mundo
e problemas como obesidade e diabete não são apenas
doenças de países ricos. Nos próximos 25 anos, essas
doenças vão matar 47 milhões de pessoas por ano, com
altos custos para as economias. O cálculo da OMS é feito
a partir da redução da capacidade produtiva das
populações, além dos custos médicos para os sistemas de
saúde que a explosão dessas doenças pode representar.
No Brasil, o cálculo fica em torno de US$ 50 bilhões em
dez anos. Na China, o custo poderá chegar a US$ 558
bilhões, contra US$ 237 bilhões na Índia. Além de mais
pobres, os países emergentes terão um custo bem
superior ao dos países ricos para tratar desses problemas.
Na Inglaterra, por exemplo, os prejuízos não devem
passar de US$ 33 bilhões.
Quando visitei o Sul da Índia para cruzadas
evangelísticas, fiquei estarrecido com a miséria reinante,
causados pela ganância de homens que servem a si
mesmos e não a seu próximo, corações envenenados pela
peçonha satânica. Pois a Índia e o Paquistão são
potencias nucleares e suas gentes vivem a desventura da
penúria. Ao circular pelas ruas de cidades e vilas da Índia
e Paquistão durante a noite pude ver milhões de pessoas
ocupando cada espaço coberto das ruas para dormirem,
pois não têm casas ou camas. Porém quando me deparei
18
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com milhares de pessoas vivendo situação semelhante
na cidade de Miami nos Estados Unidos aonde ruas são
fechadas durante a noite para serem utilizadas como
dormitórios a céu aberto, então fiquei sem palavras e
aturdido, diante do infortúnio injustificável do ser
humano.
Não posso me esquecer das guerras que matam
e desperdiçam recursos que poderiam ser utilizados na
manutenção da vida e da paz. Atualmente, estão em
curso 16 missões de manutenção da paz da ONU, com
cerca de 17 mil soldados em países tão diferentes como
Líbano, Geórgia, Haiti e Serra Leoa. O centro acadêmico
norte-americano Corporação Rand calculou que dois
terços das missões de paz da ONU tiveram êxito. O
custo destas missões foi de US$ 3,870 bilhões no
exercício anual 2005/2005, quantia insignificante diante
de o gasto militar mundial, que atinge níveis próprios da
Guerra Fria, com US$ 1,0 trilhão anuais. O estudo
canadense indica que o custo total das operações de
manutenção da paz da ONU para todo um ano é menor
do que o gasto militar dos Estados Unidos no Iraque em
apenas um mês. O orçamento militar norte-americano
para 2005 chega a US$ 421 bilhões. China e Rússia
gastaram, cada uma, US$ 50 bilhões em 2003, enquanto
Japão e Grã-Bretanha gastaram, cada um, US$ 41
bilhões em guerras.
Peçonha - Dário Martini
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Faltaria espaço, nestas páginas, para descrever
como o coração humano age sob o efeito danoso desta
contaminação peçonhenta de Satanás, porém, uma
simples leitura das noticias diárias mostrarão a você o que
afirmo, pois noticias ruim circulam por toda parte; bem
como tragédias, corrupção, assassinatos, roubos e
assaltos, tudo isto retrata a miséria do ser humano e
comprova que existe uma força do mal à solta na terra.
E o “Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo
dos vossos pés”. Romanos 16:20
Eu, porém, não tenho noticias ruim para
anunciar-te, e sim, boa notícia: as boas novas do
evangelho – que Deus nos enviou seu filho Jesus para
derramar seu sangue e no seu sangue esta a cura do
coração e do sofrimento humano. No sangue de Cristo,
nosso pai aniquilou a miséria, as enfermidades, o
sofrimento sem causa, o pecado e os pecados, a maldade
do coração humano e nos trouxe prosperidade e vida
abundante, derrotando Satanás pelo seu sangue
derramado na cruz. Hoje podemos viver a mesma vitória
alcançada nos céus, pois Satanás será colocado debaixo
dos pés daqueles que conhecem o Senhor Jesus Cristo.
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O ANTÍDOTO!
“E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela
palavra do seu testemunho; e não amaram as suas vidas
até à morte”.Apocalipse 12:11
Depois de um mês assistindo às conferências
sobre medicina nos Estados Unidos, em 1916, o médico
brasileiro Vital Brasil estava de malas prontas para voltar
a São Paulo. O médico brasileiro mostrou os trabalhos
desenvolvidos pelo Instituto Butantã, mas o soro contra
veneno de cobra despertou mais curiosidade que
interesse científico. Os americanos argumentaram que lá
havia poucas espécies de serpentes e os trabalhadores
rurais não corriam riscos, pois andavam calçados. Mas, o
acaso encarregou-se de projetar Vital para o mundo. Ele
aguardava a partida do navio, quando dois médicos
entraram correndo no hotel em que estava em Nova
York dizendo: "Um funcionário do zoológico no Bronx
foi picado por uma cobra e encontra-se à beira da
morte”. Vital pegou algumas ampolas que trouxera do
Brasil e aplicou no paciente. Doze horas depois, ele já
estava fora de perigo. O fato repercutiu em todo o país e
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virou manchete no The New York Times.
O combate aos venenos de serpentes, no início
do século XIX, era feito unicamente pelo curandeirismo
com resultados ridículos. Só no Estado de São Paulo,
eram cerca de três mil casos por ano que resultavam em
muitas mortes. Nesse mesmo ano, Vital publicou seu
primeiro trabalho sobre o envenenamento ofídico e
demonstrou que o soro para o tratamento dos acidentes
tinha que ser específico. Também produziu as primeiras
ampolas de soro contra o veneno de jararaca e da
cascavel. Até hoje, não existe tratamento mais eficaz para
a picada de cobra. O soro, feito a partir do próprio
veneno da serpente, é produzido por meio de um
processo complexo. O soro antiofídico, na verdade, é
obtido a partir do sangue do cavalo.
Retira-se o veneno da uma serpente peçonhenta
por meio de uma extração manual, feita por um técnico
experiente. Após a extração, ele é seco e liofilizado
(processo de remoção total de água) para
armazenamento, sendo mantido em freezer. Para ser
utilizado no processo de produção do soro antiofídico, o
veneno recebe solução fisiológica para tornar-se líquido
novamente. Antes de ser injetado no cavalo o veneno é
diluído ainda mais, ficando menos potente. O cavalo
recebe, em intervalos de dias, várias aplicações desse
veneno, sendo que a cada aplicação a diluição vai
22
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diminuindo, apresentando uma maior concentração, mas
nunca 100% da atividade (o que acarretaria danos ao
animal). Depois de umas seis semanas, o organismo do
cavalo produz uma quantidade suficiente de anticorpos
contra esse veneno e, então, é sangrado. Retira-se de 6 a 8
litros de sangue (o suficiente para o cavalo ficar bem de
saúde).Desse sangue são separados os anticorpos,
através de um processo de centrifugação. Ou seja, o soro
antiofídico nada mais é do que parte do sangue do cavalo
que produziu agente defensivo (chamado de anticorpos)
contra o veneno (chamado de antígeno) que foi
inoculado em seu organismo.
De igual modo, pode-se dizer que o combate ao
veneno da grande serpente Satanás foi deflagrado na
cruz quando Cristo recebeu a peçonha do mal em seu
sangue.
E disse-lhes Jesus: Isto é o meu sangue, o sangue do novo
testamento, que por muitos é derramado.
(Marcos 14: 24).
É impressionante como este fato natural ilustra
o poder do sangue de Jesus para livrar de todas as
seqüelas ocasionadas pela peçonha da grande Serpente.
Foi na Cruz, sabemos! Onde Satanás feriu mortalmente o
Senhor Jesus Cristo com seu veneno; segundo Gênesis
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3:15 “... E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua
semente e a sua semente; esta te ferirá a cabeça, e tu lhe
ferirás o calcanhar”. Este ferir o calcanhar aponta para a
ação da serpente que usualmente fere no calcanhar das
pessoas. Quando Jesus foi ferido no calcanhar ele pôde
ferir a cabeça da serpente, ou seja, o ataque resultou em
um contragolpe mortal. Glorias a Deus! Pois, quando o
veneno penetrou no seu sangue após a picada no
calcanhar, nele, ou seja, no seu sangue de Jesus, foi
produzido o soro antiofídico espiritual, o antídoto
contra todo o mal que aflige o homem e seu coração.
Há alguns anos atrás assisti ao vídeo sobre a
produção de antídoto de venenos peçonhentos no
Instituto Butantã em São Paulo. Algo que não esqueço,
apesar dos muitos anos idos, foi o sofrimento
indescritível do cavalo que após tremer e suar muito
desmaia sobre o funesto efeito da peçonha. Mas, ao final
de toda aquela agonia, no seu sangue é produzido algo
maravilhoso, o antídoto.
Posso dizer que através de sua agonia veio
solução para uma situação que era letal até então. Do
mesmo modo o Senhor Jesus, na cruz, sofreu a mais
bárbara das mortes, um sofrimento abissal, mas na sua
agonia nos trouxe bênçãos e vida eterna, derramando
seu sangue, como o cavalo que precisa ser sangrado para
que com seu sangue seja produzido o soro que pode dar
24

Peçonha - Dário Martini

vida aos que estão a morrer em virtude da picada de uma
peçonha.
Recentemente na cidade de Rio Claro, o Pr.
Natalino Uliano, um amigo de infância me contou que
este opúsculo foi presenteado por um irmão a um
descrente, e este o lia avidamente em sua viagem de volta
do trabalho. Chegando em sua casa ele foi atacado por
um demônio que o pegou pelo pescoço e o obrigou a
abaixar-se, porém então ele clamou o poder do Sangue
de Jesus Cristo e o demônio o deixou. Ficou tão feliz por
constatar em sua vida que em Jesus Cristo ele encontrou
poder para derrotar o Mal. Assim ele se arrependeu de
seus pecados e se entregou a Jesus Cristo.
Todas as noites em minhas ministrações, que
muitas vezes atravessam a madrugada, vêem este poder
impressionante do Sangue do Cordeiro. Centenas de
curas e libertações presenciam. Em meu site você poderá
acessar muitos vídeos e testemunhos. Pois aqui não me
resta mais espaço para descrevê-los. Doenças incuráveis
e males ocultos são revelados e destruídos pelo poder de
Deus. Venha em uma de minha ministrações em sua
região. Participe da Cruzada Internacional de Milagres
Semeadores de Fogo. Terei o maior prazer em orar por
você pessoalmente, mas agora receba esta ministração
que me cabe fazer-te e seja poderosamente abençoado
por Deus:
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ORANDO AGORA!
Primeiramente faça esta oração de confissão:
Meu Pai que estas no céu!
Entro na tua presença pelo sangue de Jesus Cristo e digo
que me arrependo dos meus pecados e os confesso a ti
recebendo o teu perdão, peço que Jesus venha habitar
em mim e seja Salvador e Senhor de minha vida.
Também que meu nome seja escrito no livro da vida e
que eu tenha poder para viver a vida abundante e eterna
que prometeu a mim.
Peço tudo em o nome de Jesus Cristo o Senhor.
Agora receba esta minha oração de fé.
Meu Pai que estas no céu!
Entro em teu santuário, no santíssimo lugar de tua
habitação pelo Sangue do Cordeiro. E assentado em
Cristo Jesus, do teu trono eu ministro contra todo a mal
na vida desta pessoa e digo que saia agora de sua vida
26

Peçonha - Dário Martini

toda enfermidade e doença, espíritos de enfermidades,
depressões e opressões, maldições e males, bem como
toda ação das trevas. Eu digo que toda peçonha perca
agora o poder pelo antídoto do sangue! Eu ordeno
agora! E que o poder do Espírito Santo venha sobre ele
agora e conceda a revelação desta verdade aqui
anunciada.
Tudo em o nome de Jesus Cristo o Senhor e para a glória
do Pai, Filho e do Espírito Santo.
Amém
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