VIGIE: VIVA EM ORAÇÃO BUSCANDO A DEUS
EM CONSTANTE ARREPENDIMENTO
(PERDOADO, EM PERDÃO) E SANTIFICAÇÃO
PORQUE JESUS ESTÁ VOLTANDO!
Nós vivemos em uma época em que as pessoas exaltam os homens de uma forma que não é
bíblico e esquecem que DEUS é O SENHOR, e O Único que merece Toda Honra, Toda Glória,
Todo Louvor e a reverência do homem. Mateus 24
Muito importante: continue a leitura com a Bíblia aberta para consultar nas Escrituras os
livros, capítulos e versos citados. Certifique-se que tudo o que você ler e ouvir tenha a
aprovação da PALAVRA de DEUS - confie somente na Bíblia. 1 João 4:1
O Evangelho de JESUS CRISTO tem uma glória superior a toda a Criação de DEUS, o Evangelho é a
maior revelação que DEUS já fez ao homem e aos anjos. Se você quer ser um cristão maduro na fé,
você precisa aprender a apreciar o Evangelho e discernir o que é verdadeiramente valioso:
estudando a bíblia! Gênesis 1:1 - João 3:16 - Romanos 6:23 - João 1:1-18

A profecia, a visão e qualquer revelação não podem ser mais importantes do que a palavra de
DEUS (a Bíblia), a verdade da palavra de DEUS e a Doutrina de JESUS CRISTO não pode ser
substituída ou 'melhorada' ou adornada por: paternalismo, relativismo, experimentação,
exclusivismo, mercantilismo, nepotismo e imposições. Romanos 1:25

A Santidade de DEUS e a Depravação do Homem (Mateus 15:7-9
- Gálatas 1:6 - Apocalipse 21:8,27)
O homem nasce corrupto e é totalmente depravado, fala mentiras desde a queda de Adão e
Eva no jardim do Éden (Gênesis 2, 3) e não pode depreciar ou tentar melhorar o que a Bíblia
ensina, criando novos ensinamentos e doutrinas para condicionar a salvação de outro homem
(o homem nada contribui para a salvação de DEUS); e também não pode menospriorizar a
Base bíblica (as Escrituras) ou diminuir a importância do Evangelho de Jesus Cristo; deixar de
evidenciar a Trindade: porque Satanás pode imitar e simular qualquer dom do Espírito Santo e
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também colocar mentiras sutis para trazer contaminação na igreja através do conhecimento
humano. 1 Coríntios 3:4

Só em JESUS está o poder e o caminho para a Salvação.

Como um DEUS santo e justo salva homens pecadores e culpados?
R: Através da vida perfeita, divina e humana da pessoa de JESUS CRISTO.
•

Como um sacrifício pode nos expiar eternamente? Somente se for feito por um ser eterno:
Jesus.

•

Como um sacrifício pode nos representar perfeitamente? Somente se for feito por um
homem completo: Jesus.

•

Onde se manifestaria a ira e o juízo de DEUS de forma plena pelo pecado? Nos sofrimentos
e morte de Jesus.

•

Qual justiça e santidade seria nos dada para nos representar diante de Deus? A justiça e
santidade de Cristo.

Quão grande salvação DEUS nos deu pela tão significativa obra expiatória e
enorme triunfo de JESUS CRISTO.
Essa é a natureza da expiação: uma satisfação penal pela qual Deus perdoou a dívida pela
morte de Cristo e nos atribuiu a justiça pela vida de Cristo.
As necessidades satisfeitas pela obra expiatória de JESUS foram as seguintes:
Assim, essa vitoriosa obra de DEUS se resume (João 6:29):
1. Sacrifício: Cristo pagou o preço pelos nossos pecados com sua vida. "Mas agora ele
apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o
sacrifício de si mesmo". (Hebreus 9:26)
2. Propiciação: pelo seu sacrifício Cristo removeu a Ira de Deus que era contra nós,
tornando Deus e seus eleitos propícios para um relacionamento salvador. "Nisto consiste o
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amor: não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho
como propiciação pelos nossos pecados." (1 João 4:10-12)
3. Reconciliação: após a propiciação, Cristo no uniu ou reconciliou com Deus para o
relacionamento salvador propriamente dito. O Deus-homem é o elo ente Deus e o homem.
"nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da
reconciliação". (2 Coríntios 5:18)
4. Redenção: é o resgate de Deus para nos libertar da escravidão ao pecado e de Satanás.
A comparação com um resgate humano não é boa, já que o preço pago é aceito por Deus,
mesmo que ele não seja o aprisionador. "nos resgatou do domínio das trevas e nos
transportou para o Reino do seu filho amado". (Colossenses 1:13)

Que obra de DEUS incomparável e insubstituível!
Por isso a Bíblia afirma: "Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens,
Jesus Cristo homem." 1 Timóteo 2:5.

"Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo
homem." 1 Timóteo 2:5
"Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós,
sendo nós ainda pecadores." Romanos 5:8
"Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina; mas, tendo comichão
nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias
concupiscências." 2 Timóteo 4:3

DEUS no controle!
O Evangelho é justamente o controle de DEUS em amor e justiça sobre todos os fatos da
expiação de JESUS, inclusive a cruz.

"Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se
ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de
Israel; Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham
anteriormente determinado que se havia de fazer." Atos 4:27-28
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Salvação & Puro amor de DEUS: devemos nos alegrar e exaltar o nome de DEUS pelo
tamanho ato de amor por escolher nos salvar (sem nenhum merecimento do homem) mesmo
pela única opção existente: a morte de cruz do seu filho Unigênito (único mérito em JESUS
CRISTO).

"Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser
misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os
pecados do povo." Hebreus 2:17

Examine as Escrituras, porque a vida eterna está nela, é a Palavra de DEUS (a Bíblia) que
testifica sobre JESUS CRISTO - João 5:39
Estão esquecendo a primazia do 'amar a DEUS sobre todas as coisas' e 'amar ao próximo como
a ti mesmo'; do 'pedir perdão' e da pregação expositiva da Palavra de DEUS para o crescimento
saudável da igreja com o Evangelho de JESUS CRISTO. A missão que DEUS deu ao homem é
trabalhar para a renúncia do "eu" para voltar-se para ELE. Nossa honra é apenas JESUS CRISTO,
a nossa escolha é JESUS CRISTO, a nossa decisão é JESUS CRISTO, a nossa honra será decidida
neste Grande Dia profetizado pelo Apóstolo João em Apocalipse 20:21 - examine-se e ouça o
que o Espírito Santo de DEUS diz para você.

Pregação expositiva ou Palavra expositiva
Significa expor o conteúdo das Escrituras como ponto principal da exortação e aplica
o significado à vida cotidiana & atualidade.

Em outras palavras, uma pregação expositiva expõe o significado de uma
passagem da Escritura e mostra a sua relevância para a vida dos ouvintes.

1. NÃO precisa focar apenas em um ou dois versículos (exponha o sentido e
significado pretendido pela Bíblia).
2. NÃO precisa apresentar argumentos bíblicos complexos ou uma interminável
contextualização histórica.
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3. NÃO precisa ser seco, sem vida, ou distante da vida das pessoas; pelo
contrário: ajude a igreja a compreender qual é a aplicação e perceber o
impacto do texto na vida cotidiana.
4. NÃO confunda o ponto principal da passagem com qualquer aplicação
legítima daquela passagem (isto é, não use um versículo para dizer o que você
quiser dizer).
5. NÃO faça releituras sem parar, exponha as Escrituras com a bíblia aberta
(pregador e ouvintes).
6. NÃO esqueça que toda a autoridade é do texto bíblico, não do expositor da
leitura & pregador.
7. NÃO confie em sua capacidade, NÃO confie no mérito de outros. Confie
apenas na Bíblia, confie exclusivamente na Palavra de DEUS, pregue com
coragem o Evangelho de JESUS CRISTO.

Pregar expositivamente dá trabalho e é bíblico. Salmos 119:105. Confie na Bíblia:

É a BÍBLIA! "Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho."

Salmos 119:105
"Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se
envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade." 2 Timóteo 2:15
"Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem; mas para nós, que
somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: Destruirei a sabedoria dos
sábios, E aniquilarei a inteligência dos inteligentes." 1 Coríntios 1:17-23

Ore à DEUS com dedicação e examine pacientemente o
Evangelho de JESUS:
A Palavra de DEUS é totalmente suficiente!
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JESUS INSTRUI CLARAMENTE: "Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as
Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22:29

A PALAVRA DE DEUS ENSINA E DÁ O PODER DE DEUS: "E Jesus, respondendo, disse-lhes:
Porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus?" Marcos
12:24

A PALAVRA DE DEUS CRIA E DÁ VIDA ETERNA: "Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter
nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam." João 5:39

A Palavra de DEUS não é apenas descritiva, ela é efetiva. A
Palavra de DEUS não apenas anuncia as Boas novas de CRISTO,
mas a Palavra cria. Se a vida e a morte estão no poder até
mesmo da nossa fala (Provérbios 18:21), a vida eterna depende
inteiramente da fala de DEUS.
•

DEUS criou por sua Palavra (Gênesis 1:3 - Salmo 33:6) e Ele nos recria por
meio da sua Palavra. 2 Coríntios 4:5-6

•

DEUS chamou Abraão para si por meio da sua Palavra e Ele chama os crentes
para si por meio da Sua Palavra. Gênesis 12.3 - Romanos 8:30

•

A Palavra de DEUS nos faz nascer de novo. 1 Pedro 1:23

•

A Palavra de DEUS nos santifica. João 17:17

•

A Palavra de DEUS é viva e está em constante operação na vida dos crentes
fiéis a JESUS para os fazer glorificar a DEUS em nossas vidas. 1
Tessalonicenses 2:13

JESUS atesta a autoridade suprema das Escrituras: pelo modo como a usa, para estabelecer
qualquer controvérsia: "está escrito" (exemplos: Mateus 4:4, 6, 7, 10; etc.), e ao afirmar
explicitamente a autoridade das mesmas, dizendo em João 10:35 que "a Escritura não pode ser
anulada."

6

O Apóstolo Paulo recomendou à Timóteo, "Que pregues a palavra, instes [persista, com
insistência] a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a
longanimidade e doutrina." 2 Timóteo 4:2
O Apóstolo Paulo não era eloquente, observe: "E a minha palavra, e a minha pregação, não
consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de
Espírito e de poder." 1 Coríntios 2:4
O Apóstolo Paulo se movia, falava e decidia conforme a Escrituras: "Toda a Escritura é
divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir
em justiça." 2 Timóteo 3:16

Devemos examinar a Bíblia, claro que precisamos. Estude a Bíblia de dia e de noite e seja
completamente feliz com as promessas de DEUS: Mateus 24:24 - Mateus 24:11-13 - João
10:28-29 - Efésios 1:13-14 - Romanos 8:12-14 - 1 Coríntios 15:1-2 - Gálatas 6:7-9 - Filipenses
2:12

"Jesus é a cabeça da Igreja, o Espírito Santo é a lei para guiá-la em toda a
verdade. Sua organização é o amor de DEUS nos corações de seus membros que
compõem o corpo de Cristo - Lei da perfeição. Onde aqueles três não governam
é Satanás que governa em forma de homem para seduzir o povo de DEUS com
conhecimento humano."

Conheça a Palavra de DEUS e seja puro buscando o conhecimento bíblico e não seja
confundido por ventos de doutrina:
Gálatas 1:6 - 1 Timóteo 4:1 - 2 Timóteo 4:3 - 2 João 1:9 - Mateus 12:33 - Mateus 16:15 - 1 João
2:22 - 1 Coríntios 15:1-4 - Gálatas 1:7 - Gálatas 1:9 - Judas 11

"Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o
vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam
fraudulosamente." Efésios 4:14
"Vós já estais limpos pela palavra que vos tenho falado." João 15:3
"Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da
justiça; o fim dos quais será conforme as suas obras." 2 Coríntios 11:15
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DEUS é amor
"Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se
um morreu por todos, logo todos morreram." 2 Coríntios 5:14

JESUS CRISTO É SENHOR
"Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da
carne em suas concupiscências." Romanos 13:14
A prioridade do Cristão é a obediência da Palavra de DEUS (LEIA A BÍBLIA)

Toda revelação, profecia e visão tem de passar pelo crivo, filtro, pela
peneira da Bíblia. A ÚNICA prioridade do Cristão é a obediência da
Palavra de DEUS!
Estude a Bíblia e testifique na Palavra de DEUS que o cristão não deve aceitar absolutamente
nada sem base bíblica (costumes, modo de falar, vestimenta, alimento, comportamento,
amizades). Apocalipse 22:18-19 - Mateus 7:13 - 2 Coríntios 4:4 - 1 Pedro 5:8 - 2 Coríntios 11:14 Romanos 11:6 - Romanos 13:8

"Santifica-os na verdade; a tua palavra é a verdade." João 17:17

Estude a Bíblia e defenda o Evangelho de Jesus, porque não podemos aceitar heresias (usar
aquilo que é vil e desprezível como se fosse algo mais importante do que o Evangelho de Jesus
Cristo). DEUS requer um relacionamento direto com cada pessoa, este é o Plano Divino. João
14:6 - Efésios 2:1-10 - Efésios 6:13-17 - Isaías 53:6 - Romanos 3:10

"Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns
da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios" 1
Timóteo 4:1
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A Bíblia, que é A INFALÍVEL PALAVRA DE DEUS afirma que não podemos aceitar que peguem as
coisas de pequenas ou de nenhuma importância para exaltar no lugar das maiores, e pegam
as coisas de maior importância da Bíblia para esconder ou maquiar a verdade ao povo de
DEUS (Estudo da Bíblia, o Evangelho de JESUS CRISTO que nasceu do perdão imerecido
que a humanidade recebeu pelo Sacrifício de JESUS CRISTO na Cruz por receber em Si os
nossos pecados padecendo com toda a ira de DEUS - assim expirou - justamente para
extinguir a ira de DEUS que a humanidade sofreria sem a morte expiatória do Cordeiro
de DEUS, Toda Glória somente a JESUS CRISTO, A importância do Perdão, A Santificação
dos cristãos, Os Tempos finais da Humanidade & Arrebatamento ao céu (a 2a vinda de
JESUS CRISTO) e a Eternidade & céu/inferno). 1 Timóteo 4:1-2 - 1 Coríntios 1:4-9 - 1 Coríntios
14:36 - 1 Coríntios 15:30-34

Apocalipse 22:18-19 (acrescentar alguma coisa é um pecado mais grave do que
tirar quaisquer palavras da Bíblia). A instituição religiosa exalta ao homem e não
a pessoa do SENHOR JESUS CRISTO.
E ainda...

"Ora, irmãos, rogamos-vos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e pela nossa
reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem
vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de
nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto." 2 Tessalonicenses 2:1-2

Há quanto tempo você não tem momentos reservados para conversar com DEUS na
oração?
Existem pessoas que se esquecem de orar e esperar a resposta de DEUS e confiam somente
em suas próprias formas de "receber a DEUS" e se tornaram profissionais em ambicionar "ser
religioso", isto ocorre quando a Verdade da Palavra de DEUS e a pureza do Evangelho de JESUS
CRISTO 'perdem' prioridade para as doutrinas dos homens (rotina religiosa, ritual, oração
exclusiva na petição, cerimônias não bíblias, falsa aparência de santidade & homem exterior,
obediência cega a homens, mente aprisionadas, sacrifícios emocionais e grandes esforços em
benefício do 'eu' ou da instituição religiosa), e se esquecem que DEUS exige só o nosso coração
para vivermos um relacionamento íntimo com ELE.

"Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor
fraternal, não fingido; amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração
puro." 1 Pedro 1:22
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Mas as mesmas pessoas se esquecem de defender e enaltecer a importância da Palavra de
DEUS e a Pessoa do SENHOR JESUS para a Salvação e a DOUTRINA DOS APÓSTOLOS para o
aperfeiçoamento do caráter. Esquecem a sobriedade de seus sentidos e andam pervertidos ao
próprio entendimento e não temem a Justiça, o Poder e a Ira de DEUS: Mateus 7:13 - João
17:31 - João 1:1,14 - Mateus 25:13 - Pedro 5:8 - 2 Coríntios 11:14 - Atos 4:12 - Gálatas 1:8 Gálatas 1:9 - Romanos 3:23 - Romanos 11:6 - Tito 3:5
Seja maduro espiritualmente crendo na suficiência da Bíblia e do sacrifício de Jesus Cristo na Cruz
do Calvário para a Salvação da Humanidade: João 3-16 - Efésios 2:5 - Efésios 2:8 - 1 Coríntios 15:2 Atos 15:11 - Romanos 11:6 - Gálatas 2:19-20 - Gálatas 2:20 - Gálatas 5:22-23 - Gálatas 5:4 - Hebreus
2:9 - Hebreus 4:16 -Tito 2:11 - 2 Pedro 3:18

DEUS nos chamou para viver a plenitude da graça!
A graça de JESUS é salvadora e nos chama para a liberdade, DEUS não instruiu a Sua Igreja
para estar debaixo da ordem de homens, mas DEUS ensina o Corpo de Cristo para instruir uns
aos outros o EVANGELHO DE JESUS para vivermos a plenitude da sua graça com um coração
puro - sem doutrinas falsas e ensinos de demônios - mas servindo uns aos outros pelo amor.
Marcos 1 - Efésios 5:2 - Gálatas 2:4 - Gálatas 5:13 - 1 Coríntios 8:9 - Tiago 2:12 - Atos 28:31 Romanos 7:4 - 1 Pedro 2:16 - 2 Pedro 2:19 - João 1:16

"Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade." 2
Coríntios 3:17

Viva o Evangelho de JESUS CRISTO e seja muito feliz!
Vença! Aplique o Evangelho de Jesus Cristo em todos os conceitos de sua vida e entenda o
favor imerecido da Graça pela Obra da Cruz e do Amor fraternal não fingido! Comemore a
Verdade que é a Palavra que é Jesus Cristo Exaltado! Entenda o significado do lago de fogo, da
justiça e da Salvação de JESUS CRISTO.
Fale a Verdade do Evangelho! Pregue a verdade! Ide e faça discípulos de Jesus sustentando-os
com alimento sólido! Conforme Atos 6:4, foi para apenas duas coisas que o presbítero trabalha
no ministério cotidiano à pregação da Palavra de DEUS: perseverar na oração e no ministério
da palavra. Marcos 16:15 - 1 Timóteo 5:17 - 1 Timóteo 5:22 - 1 Timóteo 6:9-10

"E a minha palavra, e a minha pregação, não consistiram em palavras
persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de
poder." 1 Coríntios 2:4
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Viva buscando sentir a presença de DEUS em todo o tempo e pelas respostas irrefutáveis
do Espírito Santo!

Existem homens que entitulam-se ou receberam o cargo de "presbítero" para ministrar a
PALAVRA DE DEUS, mas nunca se dedicam no estudo da Bíblia (por ignorância, preconceito,
preguiça; ou todas as opções anteriores); ignoram o poder da oração na construção do próprio
ministério; abandonaram a importância da Obra da Cruz (que foi o fato mais marcante da
História da Humanidade). O véu do templo foi rasgado e a entrada para a presença de DEUS
está aberta a todos, mas a verdade é que pouquíssimos entram "véu adentro". Entremos
ousadamente no Santo dos Santos olhando para JESUS CRISTO louvando a DEUS de todo o
coração (João 14:16 - João 15:26 - 1 Coríntios 12:3) onde, pelo Espírito Santo, não são mais as
leis, seguir ensino de homens e acúmulo de obras & atividades para a instituição religiosa (João
16:13 - Gálatas 5:1 - Gálatas 5:22-23).

Graça é um favor imerecido. Fomos resgatados do julgamento pela misericórdia
de DEUS, a graça é tudo o que recebemos além da misericórdia (Romanos 3:24).
A graça comum refere-se à graça soberana que DEUS concede a toda a
humanidade (João 3:16) independentemente da sua posição espiritual diante
dele, enquanto que a graça salvadora é a dispensa especial da graça pela qual
DEUS soberanamente concede a imerecida assistência divina sobre os seus
eleitos para a sua regeneração e santificação (Efésios 2:5).
"Desperte! Desperte! ó Sião, vista-se de força. Vista suas roupas de esplendor, ó
Jerusalém, cidade santa. Os incircuncisos e os impuros não tornarão a entrar em você."
Isaías 52:1
Defendam o Evangelho olhando a "Obra da Cruz" de frente, encare-a, chore pela propiciação e
perdão de seus pecados por JESUS CRISTO, o favor que a humanidade não merecia
completada pela Obra expiatória do Filho Unigênito de DEUS. Precisamos chorar e lamentar
pelo "evangelho" raquítico que estão pregando nas congregações, ensinando e anunciando
"coisas de valor terreno" de geração em geração, orgulhando-se da aparência de santidade.

A salvação é pela vontade e pela graça de DEUS na vida de qualquer pessoa (de
quaisquer nações, língua e raça). A Bíblia inequivocamente ensina que o homem
é, por conta própria, totalmente incapaz de se aproximar de DEUS para a sua
salvação (Mateus 19:25-26; João 6:44, Romanos 3:10-18).
O homem natural deturpa a importância de todas as formas distintas do Espírito Santo (1
Coríntios 12:50-11) e da graça soberana (Judas 1:4). O homem é pó na presença de DEUS, o
homem é só uma neblina (Tiago 4:13-14), o homem é nada (Mateus 7:21 - Colossenses 1:15-18
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- Efésios 2:20-21), o homem não faz nada que possa mover o DEUS da Obra (Números 23:19 Jó 37:23 - Hebreus 10:26-31).

Ame a Jesus Cristo, fuja das tentações, tema a ira de DEUS, tema o fogo eterno: 1
Coríntios 6:10 - Apocalipse 6:8 - Apocalipse 20:13-15 - Apocalipse 19:20 Apocalipse 21:8

O pecado, a idolatria e a imoralidade estão sufocando o povo cristão!
Uma parte do povo cristão está equivocada na fé por não conhecer a Bíblia e por causa da
confusão doutrinária e sendo sufocado pelo pecado e não encontra um lugar de felicidade
porque não buscam essa realização em DEUS através da pessoa de JESUS CRISTO, mas seguem
seus pensamentos distorcidos de "Líderes" que interpretam a leitura da Bíblia conforme o seu
próprio entendimento e, procuram a DEUS apenas para atender as suas demandas terrenas,
pessoais, preocupações financeiras, graduações e problemas emocionais.
"Deus é Espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade." João
4:24
Oremos para que alguns de nós possamos ir ao próprio enterro esta noite: morrer para si mesmo
e acabar com todo fracasso e toda fraqueza espiritual.

"Ah, sou batizado e já fui salvo..., seguimos a doutrina da igreja, minha família congrega
e estamos salvos..."

É salvo? Salvo do quê? Do inferno?
•

Você é salvo/a da carnalidade?

•

Você é salvo/a do mundanismo?

•

Você é salvo/a da amargura?

•

Você é salvo/a da enganar?

•

Você é salvo/a da malícia?

•

Você é salvo/a do adultério?

•

Você é salvo/a da prostituição?

•

Você é salvo/a da lascívia?

•

Você é salvo/a da cólera & inveja?
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•

Você é salvo/a de mentir?

•

Você é salvo/a da corrupção?

•

Você é salvo/a da pornografia?

•

Você é salvo/a da sensualidade?

•

Você é salvo/a do mau testemunho?

•

Você é salvo/a da rebelião contra seus pais?

Responda para si mesmo: você vence o pecado todos os dias? Salmos 24:3-6 - 1
Tessalonicenses 4 :16-18 - 1 Coríntios 15 - João 14 - Apocalipse 3:11
Não basta buscar nas 'coisas de DEUS', as coisas de DEUS são criadas e não podem completar
o Espírito do homem; mas DEUS não foi criado e somente DEUS pode completar e suprir o
homem por Si próprio - com a ajuda do Consolador, o Espírito Santo de DEUS.
2 Timóteo 4:3 - Mateus 5:14-16 - 1 Coríntios 6:12 - Oséias 4:6

Somos salvos da ira de DEUS!
"Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira."
Romanos 5:9
"Saí do meio dela, ó povo meu, e livrai cada um a sua alma do ardor da ira do Senhor." Jeremias
51:45
"Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor
Jesus Cristo." 1 Tessalonicenses 5:9
"E diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está
assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro." Apocalipse 6:16
"E vi outro grande e admirável sinal no céu: sete anjos, que tinham as sete últimas pragas; porque
nelas é consumada a ira de Deus." Apocalipse 15:1
E dirás naquele dia: Graças te dou, ó SENHOR, porque, ainda que te iraste contra mim, a tua ira se
retirou, e tu me consolas. Isaías 12:1

Enfrente os fatos agora mesmo antes do "grande trono branco". Leia Apocalipse 20, versos
11 a 15
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A evidência de que você se arrependeu há algum tempo no passado para a sua Salvação, é que
você continua se arrependendo HOJE após o seu batismo, crescendo em arrependimento
todos os dias e se santificando, orando; a evidência que você crê em DEUS para a Salvação é
que você cresce de Fé em Fé e continua se arrependendo HOJE, e mais, e ainda mais, mais,
mais e sempre.
E a evidência que DEUS mudou a sua vida, é que Ele continua mudando desde o seu
arrependimento "lá atrás", e se Ele não está mudando agora é por que você nunca permitiu
que Ele mudasse sua vida "lá atrás" no começo.
Busque o Reino de DEUS em primeiro lugar na sua vida, se esforce para ter intimidade com
DEUS e ame-O, espelhe seu caráter em JESUS CRISTO convidando-O para a sua vida ser
firmada na 'rocha' e vigie em toda oração vivendo EM VERDADE para que o Espírito Santo tome
controle da sua vida, mente e coração. Leia a Bíblia de dia e de noite.

Você é salvo porque se arrependeu de seus pecados (João 4:13) e acreditou a sua
confiança em JESUS (Mateus 4:17). Examine a si mesmo se está na fé (2 Coríntios 13:5).
Ser cristão é entrar na Porta Estreita e caminhar pelo Caminho Estreito; com verdade no
coração, não como fosse uma "coisa isolada" (João 10:9) e não tem o pecado como 'estilo de
vida'. Você continua se arrependendo sempre e repetidamente e sempre (João 10:7); você
nasce de novo (João 3:5) aperfeiçoando até o dia da volta de JESUS CRISTO (Filipenses 1:6).
JESUS disse que o Reino dos céus é chegado (Marcos 1:15) e devemos passar o resto de nossas
vidas nos arrependendo todos os dias (Romanos 8:13), nos alimentando da Palavra de DEUS
(João 6:48) e crendo no Evangelho (Mateus 3:2).
Ser limpo (Mateus 23:26), lavado e remido no precioso sangue de JESUS CRISTO (1 Pedro 1:19).

A salvação & conversão não é como uma "vacina", que se resolve no batismo e vive a vida de
qualquer maneira (Isaías 43:11). A questão é abandonar "as coisas velhas", se conectar na
videira verdadeira: JESUS (João 15:6) e viver a fé em Cristo (2 Coríntios 5:17) porque tudo se fez
novo. Buscando o reino de Deus em primeiro lugar (Lucas 12:31), imitando o caráter de JESUS
(Atos 28:31), vivendo no caminho esteiro - em santificação - aguardando a Sua volta para nos
dar a vida eterna (Mateus 24:14).
Ande em amor pela única porta estreita que é JESUS CRISTO - Mateus 7:13 - João 13:35 - 2
Timóteo 3:17
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"Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras,
nem o poder de Deus." Mateus 22:29

Voltem ao Evangelho do Arrependimento, isto é, busque a DEUS com a renúncia do
seu "eu" (para 'matar' os desejos da carne - e a carne é a "terra" onde a semente
maligna brota) por que para pedir perdão a DEUS você precisa estar na presença de
DEUS em Espírito e em verdade reconhecendo que pecou (por que DEUS é Espírito,
DEUS É SANTO, SANTO, SANTO) - João 4:23-24 - João 17:17.

Mateus 24 - A "porta estreita" é a Santificação (ausência de toda carnalidade e
mundanismo), não é a religião com tanta aparência, ensinamentos terrenos e
regras humanas.
Jesus provou que nos ama primeiramente morrendo na Cruz para nos dar
acesso ao PAI - O SENHOR DEUS, e agora, nós precisamos provar a DEUS que
amamos JESUS confessando nossa fé Nele em primeiro lugar em nossas vidas,
seguindo a Sua Doutrina, vivendo o Evangelho, e odiando o pecado e tudo o que
não agrada a DEUS. Vivendo no Espírito carregando a promessa da vida eterna leia 1 João 2:21-27
Busque o Reino e a Justiça de DEUS em primeiro lugar na sua vida, se esforce, e
as demais coisas DEUS suprirá na sua vida com glória - leia Mateus 6:33.
Busque a plenitude dos dons do Espírito Santo para tratar suas fraquezas e para
você modificar as suas vontades carnais. Deste modo, você andará com sua
alma sem manchas e crescerá de Fé em Fé na Justiça, na Santificação, almejando
as coisas celestiais. Isto vai te livrar da ira de DEUS - leia 1 Tessalonicenses 5:9.
Ajunte tesouro no céu - leia Mateus 6. Ame a JESUS CRISTO e viva na Santificação
temendo a DEUS.

TODA AUTORIDADE SÓ PERTENCE AO DEUS
ALTÍSSIMO
Estude a Bíblia para sentir seu coração abrasado com o Fogo, Verdade e Poder do Espírito
Santo e conheça verdadeiramente a DEUS para apagar a "realidade distorcida" que você
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mesmo criou sobre DEUS ou foi confeccionada na confiança que você depositou no barro das
doutrinas humanas - equivocadas e cheias de meninices. Acorde! Adore a DEUS! Não priorize
as preocupações da vida terrena, pense nas coisas que são de cima (Colossenses 3:2). Reserve
momentos em sua rotina para conversar com DEUS na oração. Conheça a perfeita vontade de
DEUS para a sua vida: Romanos 12:2 - 2 Coríntios 10:5 - Gálatas 1:6

DEUS é Puro, Justo, Luz, Forte, Amor, Fiel, Bom, Eterno, Todo poderoso,
Transcendente, Soberano, Misericordioso, Presciente, Benevolente, Divino,
Infinito, Incomparável, Inigualável, Imutável, Perfeito, Distinto, Onipresente,
Onisciente, Onipotente, SANTO, SANTO, SANTO. Nada se assemelha ao DEUS
Altíssimo (Jó 5) .
Cada membro da Trindade é DEUS: O Pai é DEUS: João 6:27 - Romanos 1:7 - 1 Pedro 1:2. O
Filho é DEUS: João 1:1, 14; Romanos 9:5 - Colossenses 2:9 - Hebreus 1:8 - 1 João 5:20. O
Espírito Santo é DEUS: Atos 5:3-4 - 1 Coríntios 3:16 (aquele que habita é o Espírito Santo:
Romanos 8:9 - João 14:16-17 - Atos 2:1-4).

Rasgue seus joelhos, abra seu coração e conheça VERDADEIRAMENTE a DEUS, dedique-se
em servi-LO, buscá-LO, amá-LO, honrá-LO. Toda Honra, Glória, Louvor e Poder seja dado
ao SENHOR DEUS ALTÍSSIMO.
JESUS ESTÁ VOLTANDO, não deixe a sua fé naufragar, não dá mais tempo! Apocalipse 22:11 Arrependa-se diariamente de seus pecados e santifique-se todos os dias. JESUS CRISTO veio
para abolir a religião, chamou 'religiosidade' de tolice e foi contra os religiosos corruptos que
trazem a descaracterização do amor de DEUS e da graça de Jesus. Inventam ensinamentos
para distrair o povo e qualquer doutrina para esconder a Verdade que está unicamente na
pessoa de JESUS.

"E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a
tua alma, e de todo o teu pensamento." Mateus 22:37

Olhe para a Eternidade! Pare um pouco de 'correr'. Ore mais, a
natureza do Novo Nascimento faz do Homem ser espiritual e
ter a necessidade de buscar a DEUS na oração.
Examine atentamente as orações na Bíblia: Neemias 1 - Neemias 9 - Daniel 9 - Esdras 9 - João
17
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A volta de JESUS é repetida na Bíblia mais de 1000 vezes! A volta de JESUS é o evento mais
esperado pela Igreja de DEUS desde o Ministério de JESUS junto aos Apóstolos - e um dos assuntos
mais conversados entre eles e o SENHOR JESUS. Não é pelo menos curioso como as igrejas
evangélicas não falam do assunto pelo menos 1 (uma) única vez ao ano em suas
congregações? Você já se perguntou o por quê?

Acorde! Saia da prisão e não siga métodos doutrinários e ensino de homens: enxergue a
verdade EM NOME DE JESUS CRISTO, O FILHO DO DEUS ALTÍSSIMO: Lucas 16:20 - 1 Pedro 3:1822 - Judas 1:6 - 1 Pedro 3:22 - Efésios 4:8-10 - Colossenses 2:15 - Apocalipse 20:11-15

A ênfase é no cordeiro de DEUS: JESUS CRISTO
EXALTADO
Jesus é mais importante do que instituições e obras humanas e
religiosidades. Apocalipse 22:13
Anunciem e defendam o Evangelho de JESUS CRISTO (Gálatas 1:9), chorem de alegria pelo
favor do Jesus crucificado, olhem para o Jesus ressuscitado, sigam a doutrina do Jesus
exaltado, priorizem o Jesus Fiel, preguem e glorifiquem o Jesus Salvador. Marcos 8:25 - Lucas
21:28 - Mateus 22:36-39 - Mateus 7:14-15 - Efésios 4:8 - João 2:7 - 2 Pedro 2 - Mateus 21:42

"Maravilho-me de que tão depressa passásseis daquele que vos chamou à graça
de Cristo para outro evangelho." Gálatas 1:6

Estude a Bíblia diariamente e pregue o Evangelho do Arrependimento, pregue o Evangelho da
Santificação, pregue o Evangelho da Salvação de Jesus Cristo: Mateus 23, Mateus
24, Apocalipse 2:9 - Nunca abandone a oração!

Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde
Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não
nas que são da terra; porque já estais mortos, e a vossa vida está escondida com
Cristo em Deus." Colossenses 3:1-3
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Fora de Jesus, não existe nada! João 1:1-3
•
•
•
•

Tudo fora de Jesus não é realidade- 1 João 4:2
Tudo fora de Jesus é absolutamente absurdo - João 3:34
Tudo fora de Jesus é morte - 1 Coríntios 3:16
Mesmo que seja só um "pouquinho fora": está errado. Os padrões de DEUS são muito
mais altos do que os nossos - Efésios 6:17

Sem JESUS em primeiro lugar não tem o Espírito Santo de DEUS - 1
Coríntios 12:3
Sem priorizar o Filho de DEUS...
•
•
•
•
•

...não existe nada - 1 João 4:6
...não existe realidade - 1 Coríntios 2:12
...não existe lógica - Romanos 14:17
...não existe razão - João 5:27
...não existe harmonia ou paz - 2 Coríntios 13:14

Tudo foi feito para estar em Cristo:

"E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a
tua alma, e de todo o teu pensamento." Mateus 22:37

Deseje buscar a DEUS continuamente! Mateus 22:37
•
•
•
•
•
•
•

Todos os nosso pensamentos para Deus e Jesus - Hebreus 4:12
Todos os nossos passos para Jesus - 1 João 4:13
Nossos corações dedicados a Deus - 2 Coríntios 1:22
Nossas mãos obedecendo a Deus - Romanos 15:13
Nossos pés seguindo a Jesus - 2 Coríntios 7:1
Nossos olhos fixados no céu desejando para Jesus - Atos 7:55
Nossas bocas adorando a pessoa de Jesus - Atos 4:31
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TUDO PARA JESUS - 1 Tessalonicenses 4:8
•
•
•

Toda e qualquer força em nosso é corpo para Jesus - João 3:5
Todos os pensamentos, nosso intelecto, fala e atitudes para a glória de Jesus - 2 Pedro
1:21
Todos seus dias, todas suas horas para Jesus - Romanos 5:5

Viva em verdade e em justiça para que sejamos aprovados no Grande Dia de DEUS,
vamos nos preparar "NO HOJE"!

"E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo; e todo o vosso espírito, e alma,
e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso
Senhor Jesus Cristo." 1 Tessalonicenses 5:23

Menosprezem o "eu" e se arrependam de seus interesses mercantis, éticos, emocionais, políticos e
ocultos. Tenham medo da morte eterna e não se confundam em Jesus Cristo, a pedra fundamental
para a construção da Obra de DEUS, único fundamento eleito por DEUS para o crescimento do
Corpo. Gálatas 1:9 - Mateus 21:42 - Efésios 2:20-21 - 1 Pedro 2:4-5

A promessa do Espírito Santo de Lucas 24:49 foi cumprida por Jesus no Pentecostes, o Poder
está aqui há mais de 2015 anos (Atos 2), preguem sobre o DEUS deste Poder.

Clame ao DEUS ALTÍSSIMO e abandone os desejos da carne, os deleites
mundanos, as idéias distorcidas sobre a Obra de DEUS por JESUS CRISTO, os
compromissos exagerados e vá orar por uma, duas, três horas, aumente sua
comunhão com DEUS e descubra o Poder do DEUS ALTÍSSIMO. Clame, clame,
clame, até que o Fogo não resista a força dos seus joelhos e DEUS não possa
contê-lo e caia Fogo do céu e você seja cheio do Espírito Santo. Viva a sua Fé em
Jesus Cristo e não debaixo do respaldo humano (jugo, cuidados, zelo humano),
leia a bíblia: Mateus 6:33 - Mateus 22:36-39 - Mateus 28:19-20 - Lucas 24:49 João 14:6 - Romanos 1:16 - Romanos 8:15
Por causa da omissão da verdade do EVANGELHO DE JESUS CRISTO nas congregações a
igreja atual está descaracterizada e não está gerando salvos fortes na fé, mas acumula mais e
mais pessoas em um constante declínio espiritual, isto é, ignorantes sobre o Evangelho de
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JESUS CRISTO, desarmadas da Fé genuína e insensíveis à importância e ao Poder do Espírito
Santo de DEUS em suas vidas.
A grande maioria do povo cristão - enganada por falsas doutrina e/ou limitada por seus
'líderes' e/ou pela falsa modéstia de falsos profetas - só conhece em partes a Verdade do
Evangelho, vivem condicionados em descobrir "sobre DEUS" apenas mediante a "boca de
homens" conforme as regras humanas que não trazem crescimento em sabedoria de DEUS ou
virtudes ao Espírito Santo.
Por causa da omissão da verdade do EVANGELHO DE JESUS CRISTO nas
congregações existem loucos moribundos cheios de si, que: condenam as pessoas que
estudam a Bíblia e não deixam os outros se aproximarem das virtudes da graça soberana;
decretam morte ou naufrágio na fé de qualquer pessoa como se um mero 'líder' ou
'presbítero' fosse um "Cristo da denominação"; impõe as ovelhas um "tipo" de
condicionamento mental de que o Espírito Santo depende da reunião de pessoas dentro do
prédio da denominação ou depende da forma de condução "do Serviço" conforme o rito de
condução de uma Oração, Culto, etc (o quê falar, quando falar, como falar, o quê vestir,
quando vestir, onde se posicionar, "não faça isto/aquilo", "não pegue isto", "não vá para lá").
Essas atitudes não priorizam e/ou não honram o Espírito Santo de DEUS, não é bíblico,
não é ensino dos Apóstolos e não faz parte do Evangelho de JESUS CRISTO.
"E de novo protesto a todo o homem, que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a
lei." Gálatas 5:3

"Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho
além do que já vos tenho anunciado, seja anátema [reprovado, não seja aceito,
sejam afastados]." Gálatas 1:8
Examine a Bíblia de dia e de noite: Gálatas 5 - 1 Pedro 2 - Tiago 2 - 1 Coríntios 8

"Jesus respondeu, e disse-lhes: A obra de Deus é esta:
Que creiais naquele que ele enviou." João 6:29
Sem Jesus não existe nada João 1:1-3: nem pureza João 15:3,
nem santidade João 17:17, nem conhecimento 2 Coríntios 10:5,
nem atuação da perfeita vontade de DEUS Romanos 12:2
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Jesus disse: "Porque sem mim nada podeis fazer." João 15:5

Examine a Bíblia e seja livre na fé pelo EVANGELHO de JESUS CRISTO: 1 Timóteo 6:3 Mateus 7 - João 7:16 - Tito 2 - Hebreus 6 - Atos 2

Total analfabetismo-bíblico: O povo cristão ainda sofre por não conhecer A INFALÍVEL
PALAVRA DE DEUS e Orientações da SÃ DOUTRINA DOS APÓSTOLOS - e por viver como cegos,
são enganados por 'líderes' mal intencionados - com desnorteios da DOUTRINA DE JESUS
CRISTO e com a indução do medo (controle mental, guerra psicológica, violência psicológica é
terrorismo - Wikipédia) & pavor por homens (obediência cega, imposição, indução),
mandamentos de improviso (emergencialismo, comodismo), depreciação da decência (vestes
sensuais, vocabulário moderno, comportamento), diminui ou exalta valores humanos
(humanismo, tradicionalismo, filosofia, machismo, feminismo, pluralismo, raciocínio vicioso),
segurança (uma falsa segurança) condicionada a obediência à homens tão cegos e sem o
Espírito Santo, que ainda tem coragem de falar em público de que orgulham-se de aniquilar o
estudo da bíblia, principalmente para as crianças, jovens e à mocidade.

"Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz; no mundo tereis aflições,
mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." João 16:33

JESUS AFIRMOU: "Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras,
nem o poder de Deus. Mateus 22:29
JESUS RECOMENDOU: "E Jesus, respondendo, disse-lhes: Porventura não errais vós em razão de
não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus?" Marcos 12:24
JESUS FOI MUITO CLARO: "Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são
elas que de mim testificam." João 5:39
TIMÓTEO ESTUDAVA DESDE CRIANÇA: "E que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras,
que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus." 2 Timóteo 3:15
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VIVA UMA FÉ GENUÍNA EM JESUS PURIFICANDO O CORAÇÃO DE
TÔDA MALÍLIA, NÃO CONSTRUA SUA FÉ EM ACÚMULO DE
ATIVIDADES CONDICIONADAS EXCLUSIVAMENTE AO EDIFÍCIO
DA DENOMINAÇÃO EVANGÉLICA, DOMINE O PRÓPRIO CORPO E
ATITUDES (TENHA UM CARÁTER CRISTÃO), VENÇA O PECADO
TODOS OS DIAS, SE AFASTE DO MUNDANISMO, ESTUDE A
BÍBLIA, ORE SEM CESSAR, CONHEÇA QUAL É A VONTADE DE
DEUS NA SUA VIDA.
Mateus 15:14 - Mateus 21:14 - Mateus 23:19 - Mateus 23:24 - Mateus 23:26 - Lucas 6:39 - 2
Coríntios 11:4

"Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o
vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam
fraudulosamente." Efésios 4:14

Não se dê por satisfeito com os preceitos de ordem e beleza do cerimonial de um culto e a
pronúncia de belas palavras; o Evangelho de JESUS é o verdadeiro significado espiritual da
Obra de DEUS no coração das pessoas durante a EXALTAÇÃO DE DEUS na congregação =
reunião de pessoas crentes em JESUS, conforme a PALAVRA DE DEUS instrui que nos reunimos
para fazer: crer e louvar a JESUS, exaltar a Santidade de DEUS, professar a SUA Palavra e
viver em santificação confessando os seus pecados.

"Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas
que de mim testificam." João 5:39

Infelizmente, existem as pessoas ortodoxas - no meio do povo de DEUS - que desconsideram
ou até viram as costas para a Luz vinda de DEUS e orgulham-se das falsas doutrinas que
condenam a mente humana, massacra as almas, extingue a fé, diminui a força, escraviza o
intelecto, enfraquece os Frutos do Espírito Santo, traz ruína espiritual, esvazia o 'primeiro
amor' e não acrescenta uma gota de santificação aos crentes ou arrependimento aos
pecadores. Gálatas 6:12 - Colossenses 3:11
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Precisamos de Oração fervorosa, Fogo no púlpito, Unção e
atitude nos bancos: Avivamento!
Sem perdão e arrependimento de pecado não confessado, sem vida de leitura e estudo da
Bíblia, sem prática da Palavra de DEUS e sem fervorosa oração não existe revelação do
Espírito Santo para falar em um microfone com as almas sedentes por alimento
sólido: Novo Nascimento/Caráter, Renúncia do 'eu'/Santificação do povo cristão, Tempo
profético & Despertamento da fé, Sinais da Volta de JESUS CRISTO & o HOJE, Extinguir o
mundanismo da congregação, buscar Arrependimentos/Perdão & Vigiar em oração para
crescer na Graça & Crescer no Espírito em unção e força para 'vencer o mundo', Viver a Palavra
de DEUS com fé em JESUS para a Salvação & Vida Eterna - o povo tem fome do Evangelho de
JESUS CRISTO!

Sem JESUS em primeiro lugar não existe o Espírito Santo de DEUS na
exortação - João 1:1-3
"Eu sou a videira, vós as varas; quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto; porque sem
mim nada podeis fazer." João 15:5

Acorde 'Igreja de DEUS': conheça ao DEUS Altíssimo e a JESUS o REI dos REIS - João 17:3 Raciocinem por si mesmos.
Qualquer coisa pronunciada de improviso & simulações não tem valores para o
Arrependimento de Pecados, Santificação e Foco na Salvação (vida eterna). Tais como:

"Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e
arrepende-te, e pratica as primeiras obras; quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar
o teu castiçal, se não te arrependeres." Apocalipse 2:4-5

•

Improvisos, virtualismo e simulações: "...e 'Deus virá ao teu encontro' nisso, naquilo
(emprego, problemas, namoro, casamento)..." (sem base bíblica, sem teor do evangelho,
sem exemplo dos apóstolos e sem histórico bíblico)
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•

Teorias e Argumentos não bíblicos: "...aquela causa & problema será resolvido..." ou "...se
fizer isto/aquilo..." (sem base bíblica, sem teor do evangelho, sem exemplo dos apóstolos
e sem histórico bíblico)

•

Simulações e mais argumentos humanos: "...'Deus resolverá' até o dia, mês, ano tal...,
...vai 'comprar', 'vender', 'ganhar', 'edificar'..." (sem base bíblica, sem teor do evangelho,
sem exemplo dos apóstolos e sem histórico bíblico)

•

"...você vai: ganhar dinheiro, comprar/vender, viajar, casar, concluir pós-graduação,
MBA..." (sem base bíblica, sem teor do evangelho, sem exemplo dos apóstolos e sem
histórico bíblico)

Outros improvisos, simulações, pregações vazias e argumentos humanos
sem base bíblica, sem teor do evangelho, sem exemplo dos apóstolos e
sem histórico bíblico, tais como:
•

Broncas, contos, estórias & fábulas sem teor bíblico, sem histórico bíblico ou até sem
lógica racional

•

Leitura e muitas releituras para despistar os ouvintes; sem pregação expositiva da Palavra
de DEUS

•

Exemplifica tribulações da vida, mas não com a ajuda das Escrituras para propor as
'ferramentas' para o 'Bom combate' da fé

•

Pregações fantásticas, coisas do cotidiano e histórias que enaltecem a natureza humana,
sem exortação, sem teor bíblico (o "alimento sólido" que dá crescimento espiritual)

•

Pregações perigosas para a alma do ouvinte: uso de trecho para argumentar fora do
contexto bíblico para justificar/seduzir & "triunfalismo-humano", falas preconceituosas, ;
ou carregadas de; autoridade humana; protestos e invenções. Tantas falas sem
absolutamente nenhuma base bíblica, histórico bíblico

•

Voz intensa demais, falas confusas, diz que enxerga o que não viu, excesso de gestos ou
'pronúncia gritada' confundida de 'virtuosidade' ou palavras de efeito confundida como
'visitação'

•

Emoção, entusiasmo, pulos, suor e vertigens confundidas de 'virtude do Espírito' &
'presença de anjo', pronúncias motivacionais sem teor bíblico...
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•

Ocupa tempo da exortação bíblica com histórias & ilustrações estéreis, estórias & dramas
confundida com 'testemunho de fé', fala o que julga ser correto aos seus próprios olhos
ou cria o próprio "método doutrinário"

•

Falando coisas impróprias como um "atalho" perigoso para não exortar o livro/capítulo da
leitura, distraindo o ouvinte com histórias mirabolantes distantes do contexto bíblico.
Abandona a Glória de DEUS e mata as ovelhas de fome

•

Uso de texto bíblico fora do contexto da leitura anunciada para usar como "arma" para
ofender: pessoas ou grupos específicos, trazendo grande abatimento moral, emocional e
desinformação espiritual

•

Dissecam/pronunciam todas as artimanhas & exaltando legalismos do inimigo em
detalhes, porém; não instruem a Igreja de comose deve lutar & usar as armaduras de
DEUS (oração fervorosa, fé, jejum, vida genuína no Evangelho), a congregação unida em
oração intercessora/constante, unção do Espírito Santo (Santificação, a 'Espada do
Espírito') e pregação expositiva da Palavra de DEUS

•

Valorização exagerada na emoção & sentimentos humanos, "slogans" de autoajuda,
frases de impacto, exibicionismo e/ou ensinamentos & conselhos: infrutíferos ou
contrários à base bíblica - outras coisas que trazem detrimento à Glória de DEUS e diminui
a importância da Palavra de DEUS & despriorizando a pregação expositiva que contém em
si mesma o supremo poder da PALAVRA DE DEUS

•

Crendo no poder da Palavra de DEUS, não há necessidade de acréscimos do Homem pois
"os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas" (1 Coríntios 14:32); mas existem
homens que se permitem exortar com desequilíbrios (filosofia, humanismo, radicalismo,
relatividade, desigualdade, imposições), equívoco bíblico, falas que fogem dos princípios
bíblicos e tira a ordem da liturgia/andamento do culto - expõe a própria fraqueza ou de
terceiros & cria ameaças para persuadir reações das pessoas, chocarrices de mal gosto
que envergonham a congregação e/ou zombam da inteligência das pessoas e/ou
escandalizam os 'novos na fé'.

A filosofia, o humanismo, a psicologia, o tradicionalismo, as ciências
humanas; quando confrontadas com a Palavra de DEUS: ELAS
DOBRAM OS 'SEUS JOELHOS' para a Bíblia. Amém!
Acorde, levante e vigie! Leia a Bíblia que é a Palavra de DEUS e não seja enganado ou
enganada por: improvisos, declarações, simulações e argumentos humanos sem base bíblica,
sem teor do evangelho, sem exemplo dos apóstolos e sem histórico bíblico são coisas do
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homens, e portanto, não testificam da Verdade Bíblica - a Palavra de DEUS - e do Evangelho de
JESUS CRISTO.
Defenda o Evangelho aqui e agora, enquanto vivo: nós estamos vivendo um tempo de
grande batalha espiritual e estão acontecendo muitos enganos sobre a Bíblia, falsos ensinos
sobre o Evangelho, falsa graça, vida mansa, concessão à carnalidades; conjunto de coisas que
formam o que podemos chamar de "teologia da substituição" - heresia! - substituindo a
importância da Bíblia por ensino de homens, estatutos e regras mortas. Existem muitas falsas
doutrinas sendo ensinadas, falsos ensinamentos e as pessoas querem escutar o que os
ouvidos delas querem escutar; e confiar nas circunstâncias que o dinheiro ou posição humana
pode sustentar. Agradam os ouvidos, enganam o coração e se afastam de DEUS.

JESUS também atesta a autoridade suprema das Escrituras: pelo modo como a
usa, para estabelecer qualquer controvérsia: "está escrito" (exemplos: Mateus
4:4, 6, 7, 10; etc.), e ao afirmar explicitamente a autoridade das mesmas, dizendo
em João 10:35 que "a Escritura não pode ser anulada."
"Não erreis: Deus não se deixa escarnecer; porque tudo o que o homem semear,
isso também ceifará." Gálatas 6:7
"E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8:32
"Toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, para repreender, para
corrigir, para instruir em justiça." 2 Timóteo 3:16

"Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar,
que maneja bem a palavra da verdade." 2 Timóteo 2:15
"Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A ele seja
dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém." 2 Pedro 3:18
"Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos
e às oposições da falsamente chamada ciência." 1 Timóteo 6:20
"E a minha palavra, e a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de
sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder." 1 Coríntios 2:4
"E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e
poderoso nas Escrituras." Atos 18:24
"Até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem
perfeito, à medida da estatura completa de Cristo." Efésios 4:13
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"Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o
espírito de sabedoria e de revelação." Efésios 1:17
"Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando
em toda a boa obra, e crescendo no conhecimento de Deus." Colossenses 1:10
"Porque, se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis
no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo." 2 Pedro 1:8

Voltemos ao Evangelho de JESUS CRISTO!
Conheça bem a verdade: leia a Bíblia, conheça a Palavra de DEUS buscando com fé a
revelação das Escrituras ao conhecimento dos atributos de DEUS para haver sinais & prodígios
no meio da congregação, acompanhados da pregação expositiva robusta e fiel do Evangelho
de JESUS CRISTO.

Com oração, ensino da Palavra de DEUS e pregação do Evangelho: teremos um
avivamento com unção nos púlpitos e fogo nos bancos. É isso que traz avivamento!
•

Você não pode se dar ao 'luxo' de ser "analfabeto de Bíblia" - Provérbios 29:18

•

Você não pode ficar sem conhecer o poder de DEUS - Marcos 12:24

•

Você não pode ser conduzido por modismos de pregadores que falam de si, sem base
bíblia - 1 João 4:1

•

Você não pode ser como meninos inconstantes, seguindo qualquer vento doutrina Efésios 4:14

•

Você só pode ficar com a Palavra de DEUS, a Bíblia está escrita, as Escrituras são
completas! Salmos 119:1-3

Priorize a vida de oração - vigiar - e não dê ouvidos para ensinos que nascem da visão do
coração do homem orgulhoso que não ama a DEUS, busque o discernimento dado pelo
Espírito Santo, e prove se as palavras que não saem da boca do profeta são mesmo reveladas
pelo Senhor DEUS Todo-Poderoso. Estude a Bíblia com fé e devoção a uma dedicada vida de
oração.

O homem peca quando não conhece as Escrituras, e não só os analfabetos mas também
os letrados, terminam caindo em filosofias vãs, falando de si toda sorte de coisas sem
fundamento bíblico.
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JESUS AFIRMOU: "Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras,
nem o poder de Deus. Mateus 22:29
JESUS RECOMENDOU: "E Jesus, respondendo, disse-lhes: Porventura não errais vós em razão de
não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus?" Marcos 12:24
JESUS FOI MUITO CLARO: "Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são
elas que de mim testificam." João 5:39
TIMÓTEO ESTUDAVA DESDE CRIANÇA: "E que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras,
que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus." 2 Timóteo 3:15

"Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus,
porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo." 1 João 4:1

O Evangelho de JESUS CRISTO
O CARÁTER DE DEUS
A SANTIDADE DE DEUS
Teus olhos são puros demais para aprovar o mal, e tu não podes contemplar a perversidade
com favor. Habacuque 1:13
Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus; e os vossos pecados
encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías 59:2

A JUSTIÇA DE DEUS
Porque o SENHOR é justo, e ama a justiça; o seu rosto olha para os retos. Salmo 11:7
Mas o SENHOR dos Exércitos é exaltado em juízo; e Deus, o Santo, é santificado em
justiça. Isaías 5:16
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Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se arrepender,
afiará Deus a sua espada; já armou o arco, e o tem pronto. Salmo 7:11-12

A DEPRAVAÇÃO E A CONDENAÇÃO DO HOMEM
Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23
Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, como trapo da imundícia
... Isaías 64:6
Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de uma maldição; porque está escrito:
"MALDITO TODO AQUELE QUE NÃO PERMANECE EM TODAS AS COISAS ESCRITAS NO LIVRO DA
LEI, PARA PRATICA-LAS." Gálatas 3:10

O GRANDE DILEMA
O que justifica o perverso e o que condena o justo, são abomináveis para o SENHOR; tanto um
como o outro. Provérbios 17:15
Longe de ti o fazeres tal coisa: matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao
ímpio; longe de ti. Não fará justiça o Juiz de toda a terra? Gênesis 18:25

A AÇÃO DE DEUS
Enquanto mantém sua santidade e sua justiça, a Bíblia afirma também que DEUS é amor, e
que em amor ele respondeu ao apuro do homem.

MOTIVADO POR AMOR
DEUS é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós: em haver Deus enviado o seu Filho
unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor: não em que nós
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tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação
pelos nossos pecados. 1 João 4:8-10

A CRUZ DE CRISTO
Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua
graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, no seu sangue,
como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância,
deixado impunes os pecados anteriormente cometidos; tendo em vista a manifestação da sua
justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em
Jesus. Romanos 3:23-26

A RESSURREIÇÃO
O qual [Cristo) foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da
nossa justificação. Romanos 4:25

A REACÃO DO HOMEM
ARREPENDIMENTO começa com o reconhecimento e a confissão de que o que Deus diz sobre
nós é verdade - nós pecamos.
Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei
contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido
por justo no teu falar e puro no teu julgar. Salmo 51:3-4
Um reconhecimento genuíno de nossa corrupção e nossa culpa nos levará também a um
sofrimento genuíno, vergonha e até mesmo ódio daquilo que fizemos. Porque nem mesmo
compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que
detesto. Romanos 7:15
Desventurado homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7:24
Somente aparente sinceridade na confissão nunca é evidência definitiva de um genuíno
arrependimento. A sinceridade deve ser acompanhada de um afastamento do pecado. Lavai30

vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos; cessai de fazer o
mal. Isaías 1:16
Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Mateus 3:10

DEFINIÇÃO DE FÉ
Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus
11:1
... estando plenamente convicto de que ele [Deus] era poderoso para cumprir o que
prometera. Romanos 4:21

FÉ BASEADA NAS PROMESSAS DE DEUS
Pois Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo aquele que
nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16
'Creia no Senhor Jesus e serás salvo .. .' Atos 16:31
Amor incondicional: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós,
sendo nós ainda pecadores.Romanos 5:8

GRAÇA DE DEUS
Mérito unicamente de Cristo, pois Ele nos resgatou da maldição da lei fazendo-se maldição por
nós. Gálatas 3:13
Graça: favor imerecido, amor incondicional, presente dado por DEUS à humanidade sem
merecimento em nós, pela graça fomos salvos unicamente pelo mérico de JESUS que pagou o
preço de nossos pecados com sua vida (Hebreus 9:26), rasgou a dívida do pecado original (em
Adão) removendo a Ira de DEUS de sobre nos (1 João 4:10-12), reconciliou a amizade da
humanidade com DEUS tornando-o nosso mediador junto ao Pai (2 Coríntios 5:18) e nos
justificoum libertando-nos do pecado para vivermos no Reino de Seu Filho JESUS (Colossenses
1:13).
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Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem
das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8-9
Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o
conhecimento do pecado. Romanos 3:20
Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus.
Romanos 3:24
Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei, mas debaixo da
graça. Romanos 6:14

EXEMPLO DE CRENTE
... adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne
... Filipenses 3:3

A BASE DA SEGURANÇA GENUÍNA
Verdadeira conversão: Um verdadeiro cristão é uma nova criatura e viverá uma vida que reflita
a obra radical de Deus de recriação de sua vida. E, assim, se alguém está em Cristo, é nova
criatura; as coisas antigas já passaram; eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5:17
Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos
abrolhos? Mateus 7:16
A Garantia é baseada em autoexame à luz da Escritura. Examinai-vos a vós mesmos se
realmente estais na fé; provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em
vós? Se não é que já estais reprovados. 2 Coríntios 13:5
Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes
em o nome do Filho de Deus. 1 João 5:13

TESTE DE SEGURANÇA BÍBLICA
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1 João 1:5-7 (Andar na Luz), 1 João 1:8-10 (Confissão de Pecado), 1 João 2:3-4 (Obediência), 1
João 2:9-11 (Amor pelos Irmãos), 1 João 2:15-17 (Ódio pelo Mundo), 1 João 2:2425 (Perseverança na Doutrina), 1 João 3:10 (Justiça), 1 João 4:13 (Testemunho do
Espírito),Hebreus 12:5-8 (Disciplina).

A Palavra de DEUS: esclarece, limpa e
santifica!
O Salmo 119:7-12 diz: "Louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos
juízos. Observarei os teus estatutos; não me desampares totalmente. Com que purificará o jovem o
seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei; não me
deixes desviar dos teus mandamentos.
Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti.
Bendito és tu, ó Senhor; ensina-me os teus estatutos."

A Palavra de DEUS é o escudo para as crianças, jovens e a mocidade. Cada vez mais cedo eles
são assediados às impurezas e hábitos mundanos, a concupiscência dos olhos, a
concupiscência da carne, a concupiscência da vida, a concupiscência dos sentidos
humanos.Como conservar a pureza numa época em que os hormônios estão 'à flôr da
pêle' e as diversas propostas e tentações estão em todos os lugares para a queda do
cristão?
O Salmista respondeu: "Observando-o conforme a tua palavra." - Salmo 119:9

Mocidade: santifiquem-se através da leitura da Palavra. Estudem a Bíblia Sagrada! Saturem-se
da Palavra de DEUS. Meditem na Bíblia de dia e de noite!

A Palavra de DEUS LIMPA: "Vós já estais limpos, pela palavra que vos tenho

falado." João 15:3
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A Palavra de DEUS SANTIFICA: "Santifica-os na tua verdade; a tua palavra é a

verdade." João 17:17

A Palavra de DEUS TRANSFORMA A MENTE: "Destruindo os conselhos, e toda a

altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o
entendimento à obediência de Cristo." 2 Coríntios 10:5

"Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da
vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de
Deus." Romanos 12:2
Muitos se perguntam se existe uma 'fórmula mágica' para vencer a imoralidade e se
manter puro: a resposta para pureza está na Bíblia, a resposta para a pureza é a própria
Palavra de DEUS. Observando, aplicando, meditando, praticando a Palavra de DEUS. A Palavra
de DEUS tem teor santificador, ela é viva e eficaz, ela é Espírito e vida.
Não adianta 'engordar' a cabeça com conhecimento bíblico e acumular a Palavra de DEUS na
mente como informação, processamento de dados (acadêmicos, filosóficos ou intelectuais). Não é
assim! Estude a Palavra de DEUS e guarde os ensinamentos dentro do seu coração, guarde as
palavras da Bíblia dentro do mais profundo da sua alma, no íntimo das suas emoções como algo
vivo, incandescente, marcado em brasas de fogo no seu coração, coração com 'fogo do céu' - em
brasas - grave-a nos seus sentimentos com vontade (no seu cerne, no interior do tronco, escondida
na medula, no seu âmago, crave a Palavra nas suas entranhas), seja cheio e cheia da Palavra de
DEUS e não peque contra DEUS.

Ore a DEUS e peça sabedoria e entendimento para que lhe seja revelado por divina revelação
a instrução do teor bíblico e as maravilhas da lei de DEUS e o Evangelho de JESUS CRISTO.
Não existe melhor teólogo e intérprete da Bíblia do que o Espírito Santo.

Esconda a Palavra de DEUS no seu íntimo, permita que o poder do Espírito Santo transforme o seu
caráter. Sinceridade e devoção! Dedique-se em fervorosa oração.
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A Bíblia não é uma literatura morta, escritura por um autor morto - é uma
'literatura' viva, escritura por um Autor que Vive para Sempre - JESUS
CRISTO.

Sim! Claro que todos nós devemos estudar
a Bíblia.
O melhor intérprete das Escrituras bíblicas é o Espírito Santo. Não espere por pessoas,
abra a sua Bíblia e comece a ler agora.

DECISÃO - ESCOLHA - ATITUDE - AÇÃO
Tome uma decisão para começar a ler a Bíblia, se proponha a tirar a Bíblia da pasta em sua
casa/trabalho e comece a ler, escolha abrir a Bíblia em qualquer lugar, tome uma atitude: abra
a sua Bíblia, siga esse livro, tome uma atitude a respeito da Bíblia. Coma desse livro até que
CRISTO seja formado no alicerce da sua vida!

"DEUS nos instrui o quê fazer, mas não basta possui a orientação sem colocar em prática. Não
engane a si mesmo e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós
mesmos." Tiago 1:22

•

Vivifique a sua alma 'comendo' a Palavra Viva de DEUS, lendo, iniciando a leitura da Bíblia
diariamente

•

Depressão? A palavra de DEUS é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois
gumes (Hebreus 4:12), vai até a divisão da alma e do espírito e a Palavra penetra com
poder curador, transformador, vivificador
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•

Tá depressivo? Vá para a Palavra: medite, coma, estude, aplique a Palavra de DEUS até
que a depressão seja esmagada e expurgada da sua vida

•

Tá triste? Escravo do Pânico? Escravo em vícios / pornografia? Área emocional é um dos
grandes tristezas das pessoas: lidar com as emoções. Tristezas, angústias, melancolia,
disfunções emocionais, distúrbios emocionais. O remédio está na Palavra de DEUS ("A
minha alma consome-se de tristeza; fortalece-me segundo a tua palavra." Salmos 119:28) A Palavra de DEUS traz equilíbrio, parâmetro emocional & psicológico, controle, alicerce,
solidez, estrutura. Vá estudar a Palavra de DEUS

•

Quer manter uma mente pura, santa? Livre de 'setas' e 'dardos inflamados' do inimigo.
Livre de pensamentos impuros e nocivos, imorais, profanos, perniciosos, perversos.
Então, de noite, na hora da ociosidade, quando estiver quieto sem fazer nada, ocupe a sua
mente de JESUS CRISTO, de DEUS, da verdade. Se sature da Palavra. Enquanto estiver sem
fazer nada, se ocupe de ler a Bíblia, e assim será os mandamentos de DEUS que
controlará os seus pensamentos. Salmos 119:56 - 1 João 5:3

É a Bíblia que liberta! Comece hoje, agora, apressa-te. Foi para
liberdade que Cristo nos libertou! Gálatas 5:1
Ore a DEUS com grande esforço, clame, chore; dê gemidos e implore pelas revelações do
Espírito Santo, que vão lhe conduzir muito além do que você pode prever ou imaginar.
•

Entender os aconselhamentos bíblicos e como eles funcionam na vida prática.

•

Reconhecer o teor, profundidade e significado de determinada passagem bíblica.

•

O Espírito Santo vai instruir sobre como colocar os ensinamentos bíblicos em prática na
sua vida.

Se dedique na oração, pesquisando sem cessar:
•

Busque material de apoio, pesquise e leia mais; TODAVIA, sobre a orientação do Espírito
Santo para que DEUS desvende os segredos e a profundidade do texto bíblico. Encontre
os tesouros de DEUS.

•

Gaste tempo, destrinche, estude, ore sobre um versículo, peça ajuda a DEUS. Ao acabar o
culto vá para casa estudar o trecho que foi lido na exortação. Deseje mais da revelação
divina de DEUS. Aprofunde-se sempre!
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•

Não leia por obrigação, imposição, mandamento ou dever. Você deve ter fome da Palavra,
tenha sede e desejo das Escrituras.

A Palavra de DEUS é ilimitada!
A Bíblia é tão verdadeira, atual, profunda, sacra e espiritual; que você não aprende apenas
aquilo que o texto mostra. Às vezes existem mais vertentes, é mais profundo, é mais belo, é
mais poderoso do que imaginamos.
A Palavra de DEUS é infinita! O Evangelho é a maior Obra de DEUS!
"Tenho visto fim a toda a perfeição, mas o teu mandamento é amplíssimo. Oh! quanto amo a tua
lei! É a minha meditação em todo o dia." Salmos 119:96-97

Estude a Bíblia em oração, devoção, piedade, deixando com que o Espírito Santo te revele o
significado de um texto, verso, capítulo, passagem bíblica.
"Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como da ciência de Deus! Quão insondáveis são
os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Por que quem compreendeu a mente do
Senhor? ou quem foi seu conselheiro?" Romanos 11:33-34

Pergunte para DEUS as suas dúvidas, o que não compreendeu, o que um trecho quis dizer,
algo mais profundo e poderoso que não chegou até seu entendimento poderá ser revelado.
Permaneça na oração.
"Toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir,
para instruir em justiça." 2 Timóteo 3:16

37

Ande com gente que ama a Palavra de
DEUS.
Pais, deixem seus filhos perto de companhia & amizades que compartilham do conhecimento
bíblico.
Jovens, seus melhores amigos tem que ser cristãos que estudam a Bíblia, cristãos espirituais,
pessoas de bom testemunho.
Mocidade & solteiros, adultos: ande com gente que pode te ensinar texto bíblico, ensinar
doutrina, ensinar interpretação de versículos, ensinar sobre os atributos de DEUS, encontre
tesouros incalculáveis estudando a Bíblia.
•

A Palavra de DEUS deve ser nosso manual diário.

•

A Palavra de DEUS deve ser o seu conselheiro.

•

A Palavra de DEUS tem toda resposta para a Igreja.

•

A Palavra de DEUS tem toda resposta para a cristandade.

•

A Palavra de DEUS tem toda resposta para o homem.

•

A Palavra de DEUS tem respostas para tudo!

A filosofia, o humanismo, a psicologia, o tradicionalismo, as ciências
humanas; quando confrontadas com a Palavra de DEUS: ELAS
DOBRAM OS 'SEUS JOELHOS' para a Bíblia. Aleluia!
"Pois está escrito: Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus; pois está escrito: Ele
apanha os sábios na sua própria astúcia." 1 Coríntios 3:19

Confie na Bíblia
JESUS também atesta a autoridade suprema das Escrituras: pelo modo como a usa, para
estabelecer qualquer controvérsia: "está escrito" (exemplos: Mateus 4:4, 6, 7, 10; etc.), e ao
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afirmar explicitamente a autoridade das mesmas, dizendo em João 10:35 que "a Escritura não
pode ser anulada."
A certeza ou convicção da autoridade das Escrituras provém do testemunho interno do
Espírito Santo. A excelência do seu conteúdo, a eficácia da sua doutrina e a sua extraordinária
unidade são algumas das características das Escrituras que demonstram a sua autoridade
divina. Contudo, podemos admitir que: a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível
verdade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo, que pela Palavra e
com a Palavra de DEUS, testifica em nossos corações.

Nada pode diminuir a importância das Escrituras, e ainda, ninguém pode diminuir a
importância da Palavra de DEUS:
•

O orgulho do homem traz invenções e/ou misticismos usurpador da autoridade das
Escrituras.

•

A ênfase exagerada na razão e/ou sentimentos também tende a usurpar a autoridade das
Escrituras.

A questão da autoridade das Escrituras pode ser resumida na seguinte pergunta: quem tem a
última palavra, é DEUS falando através das Escrituras, ou o homem, por meio de suas
tradições, sentimentos ou razão?

Profecias já cumpridas da Bíblia
Uma das mais incríveis evidências para a inspiração divina da Bíblia são as profecias que se
cumpriram. Centenas de profecias feitas na Bíblia vieram a se cumprir até o último detalhe. E a
maioria delas foi cumprida quando o seu escritor já havia morrido.

Se alguém investigar seriamente as evidências bíblicas, esta pessoa irá descobrir
que a afirmação de ser divinamente inspirada (declarada cerca de 3000 vezes na
Bíblia de diversas formas) é amplamente justificada.
A Bíblia também contém uma grande quantidade de profecias tratando de nações e cidades
específicas ao longo da história, todas as quais foram literalmente cumpridas. Mais de 300
profecias foram cumpridas pelo próprio Jesus Cristo durante a sua primeira vinda. Outras
profecias lidam a difusão do Cristianismo pelo mundo, falsas religiões e muitos outros
assuntos.
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Exatidão histórica única
A exatidão histórica das Escrituras é também uma classe de evidências por si só, infinitamente
superior aos registros escritos deixados pelo Egito, Assíria e outras nações antigas. As
confirmações arqueológicas do registro bíblico são quase inumeráveis. Uma das maiores
autoridades em arqueologia, disse:
"Nenhuma descoberta arqueológica jamais contradisse qualquer referência bíblica. Dezenas
de achados arqueológicos foram feitos que confirmam em exato detalhe as declarações
históricas feitas pela Bíblia. E, da mesma maneira, uma avaliação própria de descrições bíblicas
tem geralmente levado a fascinantes descobertas no campo da arqueologia moderna."

Exatidão científica
Outra espantosa evidência da inspiração divina da Bíblia é o fato de que muitos princípios da
ciência moderna foram registrados como fatos da natureza na Bíblia muito antes que qualquer
cientista os confirmasse experimentalmente. Alguns destes fatos inclui:
•

A redondeza da terra (Isaías 40:22)

•

A quase infinita extensão do universo (Isaías 55:9)

•

A lei da conservação de massa e energia (2 Pedro 3:7)

•

O ciclo hidrológico (Eclesiastes 1:7)

•

O vasto número de estrelas (Jeremias 33:22)

•

A lei do aumento da entropia (Salmo 102:25-27)

•

A suma importância do sangue para a vida (Levítico 17:11)

•

A circulação atmosférica (Eclesiastes 1:6)

•

A campo gravitacional da terra (Jó 26:7)

•

E muitos outros...

Estes fatos obviamente não são declarados no jargão da ciência moderna, mas em termos da
experiência básica no homem no dia-a-dia. Ainda assim, eles estão completamente de acordo
com os fatos modernos da ciência.
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É significativo também que nenhum erro jamais foi demonstrado na Bíblia, seja em ciência,
história ou qualquer outro assunto. Muitos erros foram de fato declarados, mas eruditos
bíblicos conservadores sempre foram capazes de encontrar soluções para esses problemas.

Estrutura única
A incrível estrutura da Bíblia deve ser colocada em perspectiva também. Embora ela seja uma
coleção de 66 livros, escritos por cerca de quarenta homens ao longo de um período de cerca
de 2000 anos, a Bíblia ainda assim é um só Livro, em perfeita unidade e consistência.

O efeito único da Bíblia
A Bíblia também é única em seu efeito sobre homens em individual e sobre a história das
nações. Ela é o livro mais vendido de todas as épocas, tocando corações e mentes, amada por
pelo menos uma pessoa em qualquer raça, nação ou tribo para a qual foi levada. Ricos ou
pobres, educados ou simples, reis ou plebeus, homens de qualquer origem ou modo de vida já
forma atingidos por esse livro. Nenhum outro livro jamais teve tal apelo universal ou produziu
efeitos tão duradouros.
Uma evidência final de que a Bíblia é verdadeira é o testemunho dos que acreditaram nela.
Multidões de pessoas, no passado e no presente, descobriram por experiência própria que
suas promessas são verdadeiras, seu conselho é confiável, seus comandos e restrições são
sábios e que sua maravilhosa mensagem de salvação vai ao encontro de qualquer necessidade
para todo o tempo e eternidade.

Jovens: é guerra!
Você vence tudo com os conselhos e instruções da Bíblia - que são as Escrituras Sagradas.
•

Quer se tornar mais sábio? Estude a Bíblia, busque a sabedoria de DEUS orando.

•

Quer ter mais entendimento do que o mundo? Estude a Palavra de DEUS.

•

Ore sem cessar, profetize a conversão de seus pais, familiares, para que a Igreja de DEUS
vença o mundo.

•

Quer estar acima de 'teus inimigos' e vencer o mundo?

Leia a Bíblia e medite nela de dia e de noite.
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A palavra de DEUS é viva e eficaz, mais penetrante do que espada
de dois gumes!
A Palavra de DEUS te levará na direção certa, como conduzir suas emoções, quais decisões
tomar, que caminhos andar, sem que você seja surpreendido.

•

A Palavra de DEUS é guia.

•

A Palavra de DEUS é luz.

•

A Palavra de DEUS norteia.

•

A Palavra de DEUS esclarece.

•

A Palavra de DEUS revela.

•

A Palavra de DEUS é o motivo de nosso louvor.

•

A Palavra de DEUS é a base de tudo e razão da nossa fé.

•

A Palavra de DEUS dá entendimento.

•

A Palavra de DEUS dá paz, dá alegria, dá confiança.

•

A Palavra de DEUS apaga as trevas.

•

A Palavra de DEUS remove tropeços e obstáculos.

•

A Palavra de DEUS remove coisas que intimidam.

•

A Palavra de DEUS ordena seus passos.

•

A Palavra de DEUS conduz à vida eterna.

Aplique a Palavra de DEUS na sua vida para que você não seja confundido e vença o
mundo. João 16:33
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"Oh! quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me
fazes mais sábio do que os meus inimigos; pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento
do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo
mais do que os antigos; porque guardo os teus preceitos." Salmos 119:97-100

Vença o mundo! Derrote a carnalidade!
Acenda uma tocha na sua vida, tenha a lâmpada para os seus pés e luz para alumiar os seus
caminhos. Estude a Bíblia. É tudo na Palavra de DEUS. Dedique-se na oração.

"Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho." Salmos 119:105
•

Só existe Salvação através da Palavra de DEUS.

•

Só existe Salvação através do Evangelho de JESUS CRISTO.

•

Só existe Salvação e vida eterna nas Escrituras.

"Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvação de
todo aquele que crê; primeiro do judeu, e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de
Deus de fé em fé, como está escrito: Mas o justo viverá pela fé." Romanos 1:16-17

Não deixe examinar a Palavra de DEUS por nada, leia a Bíblia sempre, examine as
referências: Mateus 22:29 - 1 João 1:2 - Jeremias 31:33 - João 6:51 - Mateus 15:28
"E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a
palavra de Deus." Lucas 4:4

"Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao
dia de Jesus Cristo." Filipenses 1:6
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"Porventura a minha palavra não é como o fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiúça a
pedra?" Jeremias 23:29

"Porque, assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e
a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha
palavra, que sair da minha boca; ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e
prosperará naquilo para que a enviei." Isaías 55:10-11

Prosperidade espiritual: meditação na
Bíblia de dia e de noite
A Igreja atual está sendo destruída, golpeada e saqueada pelo inferno sem que ninguém
faça nada, não oram pela congregação - pela força da mocidade - pelos Novos na fé - pela
conversão de almas da rua, do bairro, da cidade, do país. Falta fé na congregação! Falta
oração! Falta pregação expositiva da Palavra de DEUS!
A Igreja atual está sendo corrompida pelo pecado por falta de conhecimento bíblico, falsas
doutrinas, desatenção da liderança da denominação, desinformação bíblica, pregação
expositiva da Palavra de DEUS, pregações vazias / sem teor bíblico. A fé do povo cristão está
sendo diluída, misturada; a vida está ficando descaracterizada do Evangelho, fraca, anêmica e
ficando débil - à beira da morte - sem a substância clássica e principal da exortação: A BÍBLIA.
A Igreja atual está perecendo por causa do conteúdo superficial da exortação fraca, distante do
Evangelho, aceitando-se até: pregação sem base bíblica. Estão seguindo de longe ao exemplo
da doutrina dos Apóstolos (Atos 2) com fundamento; pregação da Palavra com Teor, conteúdo
escriturístico dado por divina revelação do Espírito Santo de DEUS.
A Igreja atual não está seguindo os exemplos deixados pelos Apóstolos, eles insistiam em
compreender as Escrituras, insistiam em entender as Escrituras, insistiam em estudar as
Escrituras, insistiam em aplicar as Escrituras. Foi a Igreja mais bem-sucedida de todos os
tempos.

Nós precisamos das Escrituras!
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É um erro grave não conhecer as Escrituras bíblicas, é um equívoco não estudar a Bíblia.

Precisamos voltar a ser dedicados estudiosos das Escrituras bíblicas.

Felicidade
Leia diariamente
Família cristã

A Palavra de DEUS
Palavras de vida eterna

Decore versos
Sature-se da Palavra

Decore capítulos
Tesouros escondidos

Pregação expositiva

Igreja robusta
Conselho Divino

Só as Escrituras
Doutrina de JESUS
Ouça a Bíblia em MP3
Verdade e Vida
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A Palavra de DEUS merece a maior relevância do culto. A Palavra de DEUS é uma fonte
inesgotável. 66 livros escritos por mais de 40 autores diferentes, e todos tem o mesmo tema
central: O Cristo que haveria de vir, nascer, morrer, ressuscitar e acender aos céus.
Não fique sem o alimento da Bíblia, não fique sem meditar nas palavras das Escrituras de dia e
de noite.

Você precisa de conhecimento do céu!
Busque firmeza da vossa fé em Cristo: "Para que os seus corações sejam
consolados, e estejam unidos em amor, e enriquecidos da plenitude da
inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai, e de Cristo, em quem
estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto, para
que ninguém vos engane com palavras persuasivas." Colossenses 2:2-4

"Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no
caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na
lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a
ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo; as suas folhas não cairão, e tudo quanto
fizer prosperará." Salmos 1:1-3

"Segui o amor, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de
profetizar." 1 Coríntios 14:1
"E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a
ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os
montes, e não tivesse amor, nada seria." 1 Coríntios 13:2
Apóstolo Paulo instruiu a Igreja, dizendo: "Portanto, irmãos, procurai, com zelo,
profetizar, e não proibais falar línguas.
Mas faça-se tudo decentemente e com ordem." 1 Coríntios 14:39-40
"Não havendo profecia, o povo perece [variações: o povo se corrompe, o povo se
desvia, o povo vive sem freios]; porém o que guarda a lei, esse é bemaventurado." Provérbios 29:18
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O SENHOR JESUS é o pão da vida que desceu do céu, precisamos ir até Ele para não ter fome e
sede (João 6:35).

Somente JESUS que é a Obra de DEUS, o princípio e o fim de tudo (Apocalipse 21:6).
Somente JESUS é o Pastor que dá a própria vida pelas ovelhas (João 10:11 - João 6:39) e também é o
único líder da Igreja (João 10:2).
Somente JESUS é o Caminho da Igreja para os conduzir na verdade e na vida eterna (João 14:6).
Somente JESUS é digno de nossa confiança, dedicação e fé de todo o coração (João 11:25).

JESUS disse: "Eu sou o pão vivo que desceu do céu; se alguém comer deste pão, viverá para
sempre; e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo." João 6:51

Tempo de apostasia: heresias, falsos mestres/infiéis a DEUS, falsos
profetas/arrogantes e vazios e os espíritos enganadores/corações maus
que confundem e não ensinam nada. Desorientam a Igreja (Corpo),
ignoram a pregação do Evangelho da Graça, abandonam a primícia do
crescimento na Fé em JESUS e a Glória de DEUS não é convidada para se
aproximar para alimentar a congregação/reunião de crentes em JESUS
CRISTO. 1 Timóteo 4:1
"Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa
consciência, e de uma fé não fingida." 1 Timóteo 1:5

Se a glória da Palavra de DEUS e do Cordeiro de DEUS - JESUS CRISTO EXALTADO - não forem
o primeiro lugar na pregação: tudo é um padrão humano para entretenimento de Crentes em
busca de fama/popularidade própria e aumento de reputação à instituição religiosa.
•

Tudo fora de Jesus não é realidade - 1 João 4:2

•

Tudo fora de Jesus é absolutamente absurdo - João 3:34

•

Tudo fora de Jesus é morte - 1 Coríntios 3:16

•

Tudo fora de Jesus é nada - 1 João 4:6
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•

Tudo fora de Jesus é mundo - 1 Coríntios 2:12

•

Tudo fora de Jesus não tem justiça - Romanos 14:17

•

Tudo fora de Jesus não é autoridade de DEUS - João 5:27

•

Tudo fora de Jesus não tem harmonia, amor, paz e comunhão do Espírito Santo - 2
Coríntios 13:14

Mesmo que seja só um "pouquinho fora": está errado. Os padrões de DEUS são muito mais
altos do que os nossos - Efésios 6:17

"E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono;
porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos
a fé." Romanos 13:11

Estamos vivendo os "últimos tempos" da Humanidade e a Apostasia entrou nas Igrejas: o
Reino de DEUS está próximo e o momento atual é o de Viver a Palavra de DEUS - pregar A
INTEIRA PALAVRA DE DEUS, orar, jejuar, se humilhar para buscar a face de DEUS na oração,
GUARDAR os mandamentos de DEUS em fidelidade, amor. Escrever as Escrituras bíblicas no
coração, amando a JESUS que cuida de você e realmente se importa com você, confiando
SOMENTE EM DEUS pois ELE nunca te abandona. Confie em DEUS e em JESUS CRISTO!
Filipenses 1:29

"O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor não trata com
leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os
seus interesses, não se irrita, não suspeita mal; Não folga com a injustiça, mas
folga com a verdade; Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
O amor nunca falha; mas havendo profecias, serão aniquiladas; havendo línguas,
cessarão; havendo ciência, desaparecerá; porque, em parte, conhecemos, e em
parte profetizamos; Mas, quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte
será aniquilado."
1 Coríntios 13:4-10

48

JESUS É O ÚNICO CAMINHO A
VERDADE E A VIDA
Entregue o seu caminho apenas ao SENHOR JESUS, e siga os seus passos!
Conheça o seu Salvador, estude a Bíblia e entenda tudo sobre a Obra de JESUS CRISTO na Cruz:

Salvação Expiação Reconciliação Propiciação
Justificação Redenção Regeneração Santificação

Voltemos às Escrituras!
"Eu sou o bom Pastor; o bom Pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, e o que
não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas, e foge; e o lobo as
arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem
cuidado das ovelhas. Eu sou o bom Pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou
conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha
vida pelas ovelhas." João 10:11-15

Jesus disse: "Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos
aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e
humilde de coração; e encontrareis descanso para as vossas almas.
Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Mateus 11:28-30

A Salvação é a Obra de DEUS
A salvação ou condenação não pode ser manipulada pelo homem.
A salvação é uma obra extraordinária do poder do DEUS Todo-Poderoso. É a Ação, a Decisão, a
Obra de DEUS.
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"Jesus respondeu, e disse-lhes: A obra de Deus é esta: Que creiais naquele que ele enviou." João
6:29

Examine também: Colossenses 1:10 - Efésios 6:13 - 2 Coríntios 9:8 - 2 Timóteo 3:17

Obra de regeneração do pecador:
Muito maior é a manifestação do poder de DEUS na obra regeneradora do Espírito Santo, do
que foi na criação do mundo, do universo, por que ele criou o mundo 'do nada', mas ele DEUS
criou o homem a partir de uma massa corrompida - do pó - e DEUS criou o homem à sua
imagem conforme a Sua semelhança.
"Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de
viver." 1 Pedro 1:15

Examine também: Gênesis 1:27 - Lucas 7:30 - Mateus 19:28 - Tito 3:5 - 2 Timóteo 4:3

Precisamos ter uma visão do DEUS santo:
DEUS é essencialmente santo. Os querubins não estavam clamando: "Onipotente! Onipotente
é o Senhor!" Nem diziam: "Onipresente! Onipresente é o Senhor!" O clamor deles é: "Santo!
Santo! Santo!" - Apocalipse 4:8 - Isaías 6:3 - precisamos deixar que o amplo conceito desse
termo penetre de novo em nossa alma. "Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá
estás também; se tomo as asas da alvorada" Ele está lá. Salmos 139:8
Nesta vida temporal, DEUS nos cerca por todos os lados. E ele mesmo, o DEUS do qual não se
pode fugir, nos aguarda na eternidade. É melhor procurarmos ter paz com Ele aqui, e nos
posicionarmos no centro de Sua vontade agora. Um bom estímulo para nossa alma seria
permanecermos trementes na presença desse DEUS Santo, todos os dias, em oração, antes de
sairmos para o trabalho, estudos ou outra atividade do cotidiano profissional ou do lar.
Aquele que teme a DEUS, não teme os homens. O que se ajoelha diante de DEUS, não se curva
em nenhuma situação. DEUS nunca perdeu uma batalha e somente na BÍBLIA habita toda a
verdade. Isaías 8:13 - Salmos 23:4 - João 17:17
Se tivéssemos diariamente uma visão desse DEUS santo, iríamos nos sentir...
•

Deslumbrados diante de Sua onipresença
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•

Extasiados ante Sua onipotência

•

Silenciosos diante de Sua onisciência

•

Quebrantados diante de Sua santidade

...e a santidade de DEUS se tornaria nossa. A maior vergonha de nossos dias é que a santidade
ensinada é anulada pela impiedade da maneira de viver.

O Apóstolo Pedro instrui os peregrinos eleitos [que viviam em Ponto, Galácia,
Capadócia, Ásia e Bitínia] segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do
Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo: Graça e paz vos
sejam multiplicadas. E diz: "Porquanto está escrito: Sede santos, porque eu sou
santo." 1 Pedro 1:16

Que religião é essa que não fala da Obra de Cristo como primícia? Que "graça"
defendida é essa que não atenta para a Obra expiatória de JESUS na Cruz como
primícia? Que sermão pregado é esse que não tem renúncia do 'eu'? Que
"cristianismo" é esse que não fala do Evangelho da Salvaçao? João 8:32
O homem é nada!
DEUS simboliza: Amor, Santidade, Salvação, Suprimento, Paz, Cura, Aliança, Alegria, Vitória,
Redenção, Remissão, Restauração, Perdão, Paz interior e realização.

A 'Igreja de DEUS' precisa ser liberta de desejos terrenos, bens temporais e olhar
para a Eternidade! As pessoas estão acorrentadas na avareza (amor ao dinheiro,
materialismo, Lucas 12:15 - Mateus 6:8 - Lucas 12:13-34 - 2 Timóteo 3:1-5). A
prioridade do Evangelho é a mensagem da Cruz de Cristo, ACORDEM. Estamos
nos últimos dias antes da vinda de Jesus Cristo, retome a ênfase do Cristianismo
é no Cordeiro de DEUS, Jesus Cristo ressuscitado. Tema a justiça de DEUS e
trema por conhecer a ira de DEUS profetizada & testificada pelo Espírito Santo
nas Escrituras.
Louvado seja o DEUS ALTÍSSIMO que ainda existem homens que recebem o cargo de
"presbítero" e realmente cumprem a missão de ensinar a 'Igreja de DEUS': construir sua
vida espiritual na rocha (Jesus) a produzir frutos (em Santificação, comunhão com o Espírito
Santo, ser Luz do mundo e Sal da Terra), andar no Evangelho de JESUS CRISTO (Santificação
para a Salvação), ser instruídos e reconciliados mediante o AMOR DE DEUS. Mateus 5:13-14 João 15:10 - 2 Timóteo 2:24-26 - Efésios 4:2 - 1 Timóteo 1:5 - 1 Tessalonicenses 5:13
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"Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho
além do que já vos tenho anunciado, seja anátema [reprovado, não seja aceito,
sejam afastados]." Gálatas 1:8
Não concorde com um 'evangelho superficial', não seja iludido com 'beleza exterior' e não siga
doutrinas humanas baseadas em reputação institucional, façanhas mentais e méritos do "eu",
disseminando heresias, enganos, adivinhações e blasfêmias, besteirol & lendas urbanas,
invenções, divergências, meninices, desnorteios, inversões de valores, perturbação emocional,
impiedades humanas disfarçadas de Piedade e mais superstições.
O povo cristão está sendo corrompido porque não estuda a Bíblia e não conhece os
ATRIBUTOS DE DEUS e o EVANGELHO DE JESUS CRISTO. Liberte-se do censo comum (viver
em função do tradicionalismo herdado e ensinado por seus pais e/ou avós). 2 Timóteo 3:16-17
- Marcos 12:24 - Lucas 24:32 - Atos 17:2 - Atos 18:28 - Romanos 15:4

Nenhum homem deve ser maior do que a própria "vida de
oração".
A vida de um homem e a edificação de seu ministério na obra de DEUS é mostrada quando
você vê a diferença no fundamento, se é madeira, feno ou palha que estão acima da terra, eles
chamam a atenção de nossos olhos. Mas ouro, prata e pedras preciosas estão debaixo da
terra, ninguém os vê. Apocalipse 3:18
Existem ministérios públicos que Naquele Grande Dia serão provados e descobertos pelo fogo,
muitos vão cair em cinzas.
"Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo.
E, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira,
feno, palha,
A obra de cada um se manifestará; na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta;
e o fogo provará qual seja a obra de cada um.
Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão.
Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento; mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo."

1 Coríntios 3:11-15
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Nós vivemos em dias de "comichões em ouvidos", as pessoas não oram, sabem que o segredo
é a oração! Mas não se preocupam em passar tempo em oração - sem cessar, sem desfalecer:
vigiando! A pregação / exortação da Palavra de DEUS precisa atingir as pessoas com a pura
verdade bíblica para chacoalhá-las e impactá-las para acordá-las e despertá-las.
Leia as citações sobre 'orar e vigiar': Marcos 13:37 - Mateus 24:42 - Mateus 26:41 - Marcos
14:38 - Lucas 18:1 - 1 Coríntios 16:13 - 2 Timóteo 1:3 - 1 Tessalonicenses 5:6 - 1 Tessalonicenses
5:17

"Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro.
Então todas aquelas virgens se levantaram, e prepararam as suas lâmpadas. E as
loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas
lâmpadas se apagam." Mateus 25:6-8

Se fôssemos tão eficientes na tarefa de enriquecer nossa alma na oração quanto o somos na
de cuidar de nossos interesses pessoais, constituiríamos uma ameaça para o diabo. Mas se
fôssemos ineficientes no cuidado de nossos interesses como o somos nas questões espirituais,
estaríamos mendigando. Precisamos acordar para a vida de oração!

"E agora, filhinhos, permanecei nele; para que, quando ele se manifestar,
tenhamos confiança, e não sejamos confundidos por ele na sua vinda." 1 João
2:28

Voltemos às Escrituras e para as revelações da Palavra de DEUS
Precisamos conhecer o Poder de DEUS e os tesouros da Bíblia.
Uma parte do povo cristão brasileiro está errando quando pensa com orgulho que está
acertando em seguir a "doutrina" da Igreja 'A', 'B' ou 'C' e não AMA A JESUS CRISTO de todo o
coração. Estão "morrendo" de fome e sede espiritual por que ninguém lhe apresenta a
PALAVRA VIVA (a tocha) - A PALAVRA DE DEUS (o fogo santo), O EVANGELHO DE JESUS CRISTO
(a essência da pregação & sermão & aconselhamento).
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O povo cristão está perecendo por que ouve um conteúdo bíblico superficial: vive
inseguro e contaminado por causa das heresias e falsos ensinamentos; outros pregam de si
uma 'água rala' e matam a fé dos ouvintes, pregação sem condução do Espírito Santo. Os
ouvintes desatentos aprendem um "tipo de fé" diluída em costumes, vive uma 'graça
fabricada', acredita num 'evangelho-contristado'. Ver isto acontecendo na congregação é muito
triste e constrangedor, pois há 2015 o SENHOR JESUS deixou instruções completas aos
discípulos. Provérbios 7:3 - João 15:3 - Jeremias 23:29

"Mas Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda
a palavra que sai da boca de Deus." Mateus 4:4

O povo cristão está aceitando viver sem paz crendo que os tropeços e escândalos são a
"permissão de DEUS": concorda em conviver sob constante intimidação dos líderes por que
não conhecem a Palavra de DEUS (Romanos 14:13) e não buscam viver pela fé (1 Coríntios
10:32) respeitando os domésticos da fé. Existem as pessoas mais simples que são enganadas,
é verdade! Mas também existem "crentes" que esquecem de cuidar da própria família (Efésios
5:25 - Apocalipse 2:14) e vivem com falsa modéstia, acúmulo de tolices & chocarrices,
repetindo as débeis falsas doutrinas ; supervalorizando cargos e atividades pois acreditam em
algum tipo de 'poder' da denominação a qual pertence, como se um cargo ou acúmulo de
atividades trouxesse algum acréscimo de fé ou santidade. Mateus 20:1-16 - Romanos 9:32 - 1
Timóteo 6:20

"Pois: Toda a carne é como a erva, E toda a sua glória como a flor da erva; Secase a erva, E cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Esta é a
palavra que vos foi evangelizada." 1 Pedro 1:24-25

Existem pessoas que não são saudáveis para quem está no seu convívio: anuncia que
estudar a Bíblia é errado, exorta um 'evangelho' cercado de costumes e preconceitos
humanos, anuncia regras & privações não bíblicas (sociais ou familiares), idolatra ao homem
com formalidades incomuns, se fartam de comer e beber e só faz orações quando está dentro
da igreja/denominação. Entre estes, existem pessoas que pensam como se DEUS houvesse
delegado a natureza da OBRA DE CRISTO NA CRUZ para ser decidida, movida e determinada
por homens naturais, comuns: nascidos do pecado e que voltarão ao pó. E, não se
arrependem de comunicar informações falsas ou desinformação. Mateus 7:12-27 - 1 Timóteo
4:13-16 - Marcos 12:24 - Lucas 24:32 - Atos 18:28 - Romanos 15:4 - Gênesis 2:7 - Isaías 55:10-11
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"Toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, para
redarguir, para corrigir, para instruir em justiça para que o homem de Deus seja
perfeito, e perfeitamente instruído para toda a boa obra." 2 Timóteo 3:16-17

O povo cristão deve olhar para a Eternidade e ser unânime para se espelhar
na Doutrina dos Apóstolos de JESUS CRISTO que foi a Igreja mais bem-sucedida da História
Bíblica, lá havia: quem pregava se dedicava exclusivamente na pregação
expositiva da Palavra de DEUS (ensino com forte teor bíblico: "alimento sólido" 1 Timóteo 5:17-18) e as demais atividades eram divididas entre os outros
apóstolos (bispos e diáconos - conforme o Apóstolo Paulo instrui em 1 Timóteo
3) e guardavam o mistério da fé numa consciência pura (1 Timóteo 3:9), Doutrina
com conteúdo baseado nas Escrituras bíblicas (2 Timóteo 2:19-21), Pregavam o
Evangelho com ousadia (essa citação se repete 29 vezes na Bíblia), derramar do
Espírito Santo com o efeito da Pregação & prosperidade espiritual, Revelação
inspirada pelo Espírito Santo de DEUS, dedicação na Oração (1 Timóteo 2:8).
Perseveravam em conhecer, estudar a aplicar a Bíblia na vida cotidiana (1
Timóteo 4:13-16).

Voltemos com dedicação ao estudo da Bíblia: 2 Timóteo 1:13-14 - 2
Timóteo 2:1-7 - 2 Coríntios 3:3 - Provérbios 3:3 - Jeremias 31:33

A Palavra de DEUS é A Verdade
A Palavra de DEUS é Santa
A Palavra de DEUS é Pura
A Palavra de DEUS é Sacra
A Palavra de DEUS é Única

João 5:39 - A Palavra de DEUS é tão pura, que é digna de ser amada!
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A Palavra de DEUS não é corrupta
A Palavra de DEUS não é passiva de contaminação
A Palavra de DEUS não é passiva de erro
A Palavra de DEUS não é passiva de corrupção
1 João 5:11 - Só existe Salvação e Vida Eterna através do Evangelho de JESUS CRISTO.

Estude a Palavra de DEUS, leia a bíblia, volte às Escrituras e não abandone a oração!

"Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras,
nem o poder de Deus." Mateus 22:29

DEUS não tem parte com doutrinas dos homens, DEUS não é carnal: não blasfeme contra o
Espírito Santo ao achar que seu conhecimento humano tem parte com a vontade de DEUS (ou
como se fosse a inatingível Obra de DEUS), maiormente buscando apenas o que é imediatista
no meio da congregação (buscar resolver apenas a solução de seus próprios assuntos
terrenos: particulares, institucionais, empresariais); estes "cristãos" são pessoas não
regeneradas no Espírito e não compreendem a importância de combater: o roubo, a
prostituição, a fornicação, a carnalidade e o mundanismo dentro das igrejas/denominações.
Gálatas 3:1-5 - 1 Coríntios 11:17-22

Priorize conhecer a DEUS, orar e estudar a Bíblia e afaste-se de: legalismos,

raciocínios capciosos, nepotismos, doutrina pós-moderna, filosofias, malícias,
altivez humana sobre assuntos espirituais, e outras fraquezas típicas da
natureza humana e doutrinas de demônios (doutrina condicionada ao
conhecimento e fiscalização humana, adivinhação, feitiçaria e artes ocultas). Ame
a sua Bíblia e examine-a! Seja acordado/a e ousado/a e lute para defender o
Evangelho de JESUS CRISTO! Até os demônios confessam que Jesus é O Senhor
de DEUS. Lucas 4:33-35 - Romanos 9:6 - Lucas 6:39 - João 13:15-17 - Mateus
10:24-25 - Atos 19:8 - 1 Pedro 2:21 - 2 Pedro 1:2
O povo cristão sem a defesa da Bíblia e sem a defesa do Evangelho de JESUS CRISTO: é
pisoteado pelo jugo diabólico do medo e da doutrina de homens. Lute para vencer o
mundo e vigie: Gálatas 5:1-10 - Jó 1:7 - Mateus 23:6 - Lucas 10:18 - Efésios 4:27
Existem homens que receberam o cargo de "presbítero", mas não estudam a Bíblia, não tem
vida de oração, não conhecem a DEUS; mas reúnem-se secretamente para piorar o destino da
própria vida e da vida do próximo (DEUS está longe: ocultismo = conhecimento do oculto,
sincretismo = reunião de doutrinas diferentes, eufemismo = termos mais agradáveis e
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idealismo = qualidade do 'eu', comodismo = ex.: conformar com frieza espiritual). João 14:6 Mateus 25:41-46 - Marcos 9:44 - Atos 4:12 - 1 Timóteo 2:5 - João 3:16, 36

"O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento; porque tu
rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas
sacerdote diante de mim; e, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também
eu me esquecerei de teus filhos." Oséias 4:6
Se uma visão ou profecia ou revelação não for conforme o crivo da verdade da Palavra de
DEUS, é porque não procede de DEUS, é por que é humana: distorcida e diabólica. Quer que a
graça de DEUS abunde? Quer mesmo um derramamento do Espírito Santo? Quer mesmo se
humilhar a DEUS para que o 'fogo Santo' caia do céu caia para purificar você do pecado? Lucas
6:46 - Tiago 2:19 - João 14:15 - João 14:21 - João 14:23 - Romanos 6:1-2 - Gálatas 5:13-26

"Mas, buscai primeiro o reino de DEUS, e a sua justiça, e todas estas coisas vos
serão acrescentadas." Mateus 6:33
Voltemos ao "Primeiro amor"! Vença a sua carne todos os dias, nasça de novo, se santifique,
peça a Jesus pelo intermédio do Espírito Santo pela sua regeneração e transformação
definitiva do seu caráter. Filipenses 1:6 - João 3 - 2 Tessalonicenses 2:17 - 2 Timóteo 2:21

Não faça do Evangelho um negócio lucrativo. Não faça da 'Igreja de DEUS' um
negócio para o seu controle.
O primeiro lugar da tua vida não é a tua barriga, o teu corpo, a tua vontade pessoal, a tua
preferência e não pode ser a "tua" denominação ou o "teu" cargo. O primeiro lugar na vida
do crente em JESUS: e o evangelho de JESUS, é a vontade de DEUS, e vencer o pecado todos
os dias, é fazer a vontade do Reino de DEUS, é copiar o caráter de JESUS, é a Palavra de DEUS,
é o que se refere ao próximo com amor fraternal, é o que se refere à "saúde espiritual" da
Igreja de DEUS: a exposição genuína da PALAVRA DE DEUS.

O Homem é nada!

JESUS CRISTO É A PRIORIDADE EM TUDO E EM TÔDA A CRIAÇÃO. Marcos
9:23 - 1 Tessalonicenses 5:18 - Efésios 5:20
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A cada única vez que você priorizar seu "eu" - Olhe 5 vezes para JESUS CRISTO. A
cada vez que você admirar um homem - Olhe 10 vezes para JESUS CRISTO.
Quando você realmente descobrir a missão e caráter da pessoa de NOSSO
SENHOR JESUS CRISTO, então você irá se arrepender e reprovar a si mesmo e a
qualquer homem orgulhoso e... nunca mais vai se importar com coisa alguma, a
não ser JESUS CRISTO CRUCIFICADO, JESUS CRISTO RESSUSCITADO, JESUS
CRISTO EXALTADO, JESUS CRISTO FIEL, JESUS CRISTO SALVADOR, JESUS CRISTO
REI DOS REIS E SENHOR DOS SENHORES. Viva em oração, viva em
arrependimento, viva em santificação.
Imprima o verso de Mateus 6:33 e espalhe em sua casa, carro, tela do computador, mesa de
jantar, sala de reuniões, viva priorizando JESUS CRISTO.

JESUS ESTÁ VOLTANDO!
"...Porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do homem". Mateus 24:36-44 - Leia
atentamente as seguintes citações bíblicas: 2 Pedro 3:102 Timóteo 3:1-7 - Lucas 9:28-36 - Atos
1:3 - Apocalipse 19 - Romanos 3:12 - 1 Tessalonicenses 4:15-17

Profetas de DEUS: o que eles pregam?
Profetas de DEUS pregam a mensagem de Juízo, Poder, Santidade, Justiça e a Ira de DEUS;
exportam a respeito de repreender os pecados no meio da congregação, proclamam a Palavra
de DEUS contra o pecado. Exortam ao povo sobre a renúncia do "eu" e a dedicação à oração e
santidade - manter-se "quente" na fé. Pregam para darem ouvidos à voz de DEUS com atenção
às Escrituras e para estudarem a Bíblia. Pregam a Palavra de Jesus Cristo para que o povo se
arrependa de seus pecados e voltem-se ao Evangelho de Jesus Cristo. Pregam para que o povo
cristão não se distraia com o mundo e produzam frutos dignos de arrependimento com ações
de graças que provam a conversão e o novo nascimento do cristão, isto é, no Espírito Santo,
vivendo em Espírito e em verdade. Mateus 3:8-10 - João 3

"Mas outros, por amor, sabendo que fui posto para defesa do evangelho."
Filipenses 1:17

Profetas de DEUS pregam para que o povo seja sensato (Provérbios 14:7) para que edifique
sua vida espiritual sobre a rocha (Mateus 7:25), reserve mais tempo para a conversar com
DEUS na oração (Lucas 6:48) e havendo feito tudo (Mateus 5:19-48) esteja perfeito para ser
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aprovado por DEUS (Romanos 8:38-39) e firme na rocha: JESUS CRISTO. Não despreze o
conhecimento de DEUS (Romanos 1:28).

"Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque
de bom grado receberam a palavra,examinando cada dia nas Escrituras se estas
coisas eram assim ." Atos 17:11

Pratique a Vida Devocional estudando a Bíblia com a sua família para conhecer a
DEUS e o Evangelho de JESUS CRISTO, orando em todo o tempo.
Qual a forma correta de estudar a Bíblia?
Devemos ler e estudar a Bíblia porque ela é totalmente confiável, sem erro. 1 Coríntios 15:6 Marcos 13:31
•
•
•

Ore e peça ao Espírito Santo que dê a você entendimento. João 16:13
Não isole a passagem dos versículos que o cercam, achando que o significado da
passagem não é dependente dos versos ao redor. 2 Timóteo 3:16 - 2 Pedro 1:21
Reserve diariamente alguns momentos para ler a Bíblia! Não tente ser totalmente
independente em seu estudo da Bíblia. Não dependa do entendimento dos outros para
compreender a Palavra de DEUS. Efésios 4:11-12 - 1 Coríntios 12:28

"Disse-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que antes que Abraão
existisse, eu sou." João 8:58

Determinar o significado das Escrituras é uma das tarefas mais importantes que um crente
tem nesta vida. DEUS não nos diz que devemos simplesmente ler a Bíblia. Devemos estudála, e saber lidar corretamente com a Bíblia, guiados pelo Espírito Santo. Estudar as
Escrituras é tarefa árdua. Uma olhada superficial das Escrituras pode às vezes nos levar a tirar
conclusões erradas a respeito do que DEUS quer dizer. Por isso, é crucial compreender vários
princípios a respeito de como determinar o correto significado das Escrituras.
•
•
•
•

Jesus disse: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de
DEUS" Mateus 4:4
Se proteger de ensinamentos falsos: João 14:6 - Efésios 2:1-10 - Efésios 6:13-17 - Isaías
53:6 - Romanos 3:10
Se preparar para servir a DEUS: 2 Timóteo 3:17 - Efésios 6:17 - Hebreus 4:12
Ser livre do pecado: Mateus 7:24-27 - Josué 1:8 - Tiago 1:25 - Salmos 119:9-11
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O que é a espada do Espírito?
É parte da armadura espiritual que Paulo diz aos cristãos para colocar a fim de poderem lutar
eficazmente contra o mal. Efésios 6:13-17
•

•
•

Precisamos saber como manusear a Palavra de DEUS corretamente. Só então ela será
uma defesa eficaz contra o mal e uma defesa valiosa para "destruir fortalezas" do erro e
da mentira. 2 Coríntios 10:4-5 - Hebreus 4:12 - 2 Coríntios 10:4-5 - 2 Coríntios 11:14
A idéia das Escrituras penetrando significa que a Palavra de DEUS atinge o "coração", o
centro de ação, e traz à tona os motivos e sentimentos daqueles que ela toca.
O propósito da Espada do Espírito - a Bíblia - é nos fortificar e capacitar a suportar os
ataques de Satanás. Quanto melhor conhecermos e compreendermos a Palavra de DEUS,
mais úteis seremos em fazer a vontade de DEUS e mais eficazes em enfrentar o inimigo
de nossas almas.

Relacione-se com DEUS e medida na Sua Palavra de dia e de noite
O que a Bíblia faz é revelar a natureza, o caráter e a obra de DEUS. Não acha importante
estudar a Bíblia?
Relacione-se com DEUS na oração e não deixe o Espírito Santo se afastar de você. Apenas o
que o próprio DEUS escolheu de Si mesmo para ser revelado pode ser conhecido. Um dos
atributos ou qualidades de DEUS é "luz", o que significa que Ele próprio Se revela. Isaías 60:19 Tiago 1:17

Quem é DEUS? – Seu Caráter
Algumas das características de DEUS como reveladas na Bíblia: DEUS é justo (Atos 17:31),
amoroso (Efésios 2:4-5), verdadeiro (João 14:6) e Santo (1 João 1:5). DEUS mostra compaixão (2
Coríntios 1:3), misericórdia (Romanos 9:15) e graça (Romanos 5:17). DEUS julga o pecado
(Salmos 5:5), mas também oferece o perdão (Salmos 130:4).
Exulte a GLÓRIA de DEUS, louve-O e adore-O em todos os momentos da sua vida.

Alguns dos nomes de DEUS (curiosidades):
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•

YHWH / YAHWEH / JEOVÁ – SENHOR "Eu Sou", significando o DEUS eterno auto-existente,
a rigor, o único nome próprio para Deus. Traduzido nas Bíblias em português como
"SENHOR" (com letras maiúsculas) para distingui-lo de Adonai, "Senhor" (Êxodo 3:13,14 Deuteronômio 6:4 - Daniel 9:14).

•

ELOHIM – Criador, Poderoso e Forte (Gênesis 1:1 - Gênesis 17:7 - Jeremias 31:33) - a forma
plural de Eloah, a qual acomoda a doutrina da Trindade. Da primeira frase da Bíblia, a
natureza superlativa do poder de Deus é evidente quando Deus (Elohim) fala para que o
mundo exista (Gênesis 1:1).

•

ADONAI – Senhor, indicando uma relação de Mestre para servo (Gênesis 15:2 - Êxodo
4:10, 13 - Juízes 6:15) - usado no lugar de YHWH, o qual os judeus achavam ser sagrado
demais para ser pronunciado por homens pecadores. No Antigo Testamento, YHWH é
mais utilizado em tratamentos de Deus com o Seu povo, enquanto que Adonai é mais
utilizado quando Ele lida com os gentios.

•

EL ELIOM – Altíssimo, O mais Alto, O mais Forte (Gênesis 14:20 - Deuteronômio 26:19) derivado da raiz hebraica para "subir" ou "ascender", então a implicação refere-se a algo
que é muito alto. El Elyon denota a exaltação e fala de um direito absoluto ao senhorio.

•

EL ROI – O Deus que vê, Forte que enxerga (Gênesis 16:13) - o nome atribuído a Deus por
Agar, sozinha e desesperada no deserto depois de ter sido expulsa por Sara (Gênesis 16:114). Quando Agar encontrou o Anjo do Senhor, ela percebeu que tinha visto o próprio
Deus numa teofania. Ela também percebeu que El Roi a viu em sua angústia e
testemunhou ser um Deus que vive e vê tudo.

•

EL SHADDAI – "Deus Todo poderoso", "O Poderoso de Jacó" (Gênesis 17:1 - Gênesis 49:24
- Salmo 132:2,5) - fala do poder supremo de Deus sobre todos.

•

EL-OLAM – Eterno DEUS (Isaías 40:28 - Salmo 90:1-3) - a natureza de Deus não tem
princípio, fim e nem quaisquer limitações de tempo. Deus contém dentro de Si mesmo a
causa do próprio tempo. "De eternidade a eternidade, tu és Deus."

•

EL-GIBOR - DEUS Poderoso, o nome que descreve o Messias, Jesus Cristo (Isaías 9:6) - o
nome que descreve o Messias, Jesus Cristo, nesta porção profética de Isaías. Como um
guerreiro forte e poderoso, o Messias, o Deus Forte, vai realizar a destruição dos inimigos
de Deus e governar com cetro de ferro (Apocalipse 19:15).

Quem é DEUS? - Sua Obra
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Não podemos compreender DEUS longe de Suas obras porque o que DEUS faz tem
origem em quem Ele é.
Aqui está uma lista resumida das obras de DEUS, passadas, presentes e futuras: DEUS criou o
mundo (Gênesis 1:1 - Isaías 42:5); Ele ativamente sustenta o mundo (Colossenses 1:17); Ele
está executando o Seu plano eterno (Efésios 1:11) que envolve a redenção do homem da
maldição do pecado e da morte (Gálatas 3:13-14); Ele atrai as pessoas para Cristo (João 6:44);
Ele disciplina os Seus filhos (Hebreus 12:6) e Ele julgará o mundo (Apocalipse 20:11-15).

Quem é DEUS? - Um Relacionamento com Ele
Em Jesus Cristo, "habita corporalmente toda a plenitude da divindade" (Colossenses 2:9).
Assim, para saber realmente quem é DEUS, tudo que temos que fazer é olhar para Jesus.
DEUS se encarnou na pessoa do Filho (João 1:14). O Filho de DEUS se tornou o Filho do homem
e é, portanto, a "ponte" entre DEUS e o homem (João 14:6 - 1 Timóteo 2:5). É somente através
do Filho que podemos ter o perdão dos pecados (Efésios 1:7), a reconciliação com DEUS (João
15:15 - Romanos 5:10) e a salvação eterna (2 Timóteo 2:10).

Quem é DEUS? - Alguns atributos Dele
•

•

DEUS é eterno, o que significa que Ele não teve início e que a Sua existência jamais irá
cessar. Ele é imortal, infinito (Deuteronômio 33:27; Salmos 90:2; 1 Timóteo 1:17). DEUS é
imutável, o que quer dizer que Ele não muda; isto significa que Ele é absolutamente
confiável (Malaquias 3:6; Números 23:19; Salmos 102:26,27). DEUS é incomparável, o que
quer dizer que não há ninguém como Ele em obras ou ser; Ele é inigualável e perfeito (2
Samuel 7:22; Salmos 86:8; Isaías 40:25; Mateus 5:48). DEUS é inescrutável, o que significa
que Ele é imensurável, inencontrável, impossível de ser inteiramente entendido (Isaías
40:28; Salmos 145:3; Romanos 11:33,34)
DEUS é justo, o que quer dizer que Ele não demonstra favoritismo por algumas pessoas
(Deuteronômio 32:4; Salmos 18:30). DEUS é onipotente, o que significa que Ele é Todo
poderoso; Ele pode fazer qualquer coisa que Lhe agrada, mas as Suas ações estarão
sempre de acordo com o resto de Seu caráter (Apocalipse 19:6 - Jeremias 32:17, 27). DEUS
é onipresente, o que significa que Ele está sempre presente, em todos os lugares; isto
não significa que DEUS seja tudo (Salmos 139:7-13 - Jeremias 23:23). DEUS é onisciente, o
que significa que Ele conhece o passado, o presente e futuro, até mesmo aquilo que nós

62

•

•

estamos pensando em qualquer dado momento; como Ele sabe tudo, Sua justiça será
sempre administrada de forma justa (Salmos 139:1-5; Provérbios 5:21).
DEUS é soberano, o que significa que Ele é supremo; toda a Sua criação posta junta,
conhecedora ou não conhecedora, não pode impedir os Seus propósitos (Salmos 93:1;
95:3 - Jeremias 23: 20). DEUS é espírito, o que significa que Ele é invisível (João 1:18;
4:24).DEUS é uma Trindade, o que quer dizer que Ele é três em um, de mesma
substância, com poderes e glória iguais. Trindade - Três Pessoas distintas - "Pai, Filho e
Espírito Santo" (Mateus 28:19 - Marcos 1:9-11). DEUS é verdade, o que significa que Ele
está de acordo com tudo o que Ele é. Ele irá permanecer incorruptível e não pode mentir
(Salmos 117:2 - 1 Samuel 15:29).
DEUS é SANTO, o que significa que Ele está separado de toda poluição moral e a ela é
hostil. DEUS vê tudo o que é mal, e o mal O deixa enfurecido; o fogo é usualmente
mencionado nas Escrituras junto com a santidade. Refere-se a DEUS como um fogo que
consome (Isaías 6:3; Habacuque 1:13; Êxodo 3:2,4,5; Hebreus 12:29). DEUS é gracioso isto incluiria Sua bondade, benevolência, misericórdia e amor, que são palavras que
apenas de longe descrevem Sua bondade. Se não fosse pela graça de DEUS, teríamos a
impressão de que todos os Seus outros atributos nos excluiriam Dele. Felizmente, este
não é o caso, pois Ele deseja conhecer a cada um de nós pessoalmente (Êxodo 34:6 Salmos 31:19 - 1 Pedro 1:3 - João 3:16 - João 17:3).

Esta foi apenas uma tentativa modesta de listar os atributos de DEUS: quão grande é DEUS.
Por favor, sinta-se fortemente encorajado a continuar procurando por Ele (Jeremias 29:13).

DEFENDA O EVANGELHO E MEDITE NA PALAVRA DE DEUS DE DIA E DE NOITE

Acorde! Defenda-se com a PALAVRA DE DEUS. Estude a Bíblia!
Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra
de Deus; Efésios 6:17

DEUS não tem parte com o fermento dos homens que fingem interesse pela Palavra de DEUS
com ações e as suas hipocrisias - porque só confiam na carne e em suas próprias forças,
virtudes e capacidades. Lucas 12:1-3 - Lucas 8:16-18 - Marcos 4:22 - Isaías 5:20 - 1
Tessalonicenses 5:19
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O Evangelho é a resposta de tudo que é mais precioso para a humanidade.
A coisa mais maravilhosa do mundo: você pode conversar com DEUS a qualquer hora, em
qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer circunstância, não precisa ter vergonha,
não precisa ter dinheiro, não precisa ter formalidades. Só precisa convidá-LO para ouvir você!

Quem engana o povo, rouba, mata, traz esterilidade espiritual e destrói o crente em JESUS: é o
Espírito do Anticristo e as ações de homens mal intencionados. Existem gerações de cristãos
doentes & aleijados espiritualmente (sem o estudo da Palavra de DEUS), crentes sufocados pelo
pecado (fé diluída baseada em costumes e obediência cega a homens), crentes fracos (segue um
‘cristianismo’ baseado em costumes) e vivem condenados e abatidos (sem o bom combate da fé
genuína).

Voltem ao Evangelho do Arrependimento, isto é, busque a DEUS com a renúncia do
seu "eu" (para 'matar' os desejos da carne - e a carne é a "terra" onde a semente
maligna brota) por que para pedir perdão a DEUS você precisa estar na presença de
DEUS em Espírito e em verdade reconhecendo que pecou (por que DEUS é Espírito,
DEUS É SANTO, SANTO, SANTO) - João 4:23-24 - João 17:17.

Mateus 24 - A "porta estreita" é a Santificação (ausência de toda carnalidade e
mundanismo), não é a religião com tanta aparência, ensinamentos terrenos e
regras humanas.
Jesus provou que nos ama primeiramente morrendo na Cruz para nos dar
acesso ao PAI - O SENHOR DEUS, e agora, nós precisamos provar a DEUS que
amamos JESUS confessando nossa fé Nele em primeiro lugar em nossas vidas,
seguindo a Sua Doutrina, vivendo o Evangelho, e odiando o pecado e tudo o que
não agrada a DEUS. Vivendo no Espírito carregando a promessa da vida eterna leia 1 João 2:21-27
Busque o Reino e a Justiça de DEUS em primeiro lugar na sua vida, se esforce, e
as demais coisas DEUS suprirá na sua vida com glória - leia Mateus 6:33.
Busque a plenitude dos dons do Espírito Santo para tratar suas fraquezas e para
você modificar as suas vontades carnais. Deste modo, você andará com sua
alma sem manchas e crescerá de Fé em Fé na Justiça, na Santificação, almejando
as coisas celestiais. Isto vai te livrar da ira de DEUS - leia 1 Tessalonicenses 5:9.
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Ajunte tesouro no céu - leia Mateus 6. Ame a JESUS CRISTO e viva na Santificação
temendo a DEUS.

Existem "presbíteros" que são Falsos Mestres ou Falsos Profetas e estão levando
a congregação para o inferno com a orientação de Satanás!
Acorde! Existem homens que andam conforme os seus próprios desejos e permitem que as
pessoas Novas na Fé, caminhem na direção de muitos enganos, e das ardis & sutilezas de
Satanás através do conhecimento humano. Mateus 24:23-27 - 2 Pedro 3:3 - João 8:44 - João
15:15 - João 15:20 - Judas 1:17-18

Existem crentes que tem vergonha de abrir a bíblia até durante o culto, tem
vergonha de falar sobre DEUS fora da igreja, tem vergonha de orar, tem medos
& problemas psicológicos ocasionados por "terrorismo emocional", tem
superstição, tem rebeldia, tem confusão... o povo que segue isto está com a
salvação comprometida pelas falsas doutrinas. Mateus 7:13 - 2 Coríntios 4:4 - 1
Pedro 5:8 - 2 Coríntios 11:14 - Romanos 11:6
Ditosos, felizes, plenos, satisfeitos, justificados, triunfantes: o povo de DEUS precisa da
plena liberdade cristã para serem alimentados da Verdade do Evangelho de JESUS com vida e
caráter prevalecendo conforme a Doutrina de DEUS. A alegria do Reino de DEUS é mais que
suficiente, essa alegria do alto dos céus transcende o nosso entendimento; com amigos ou
não; com muito ou pouco dinheiro; com prazeres na Terra ou não. Viva crendo no sacrifício de
JESUS CRISTO pela humanidade (João 3:16).
Viva alimentado pela Palavra de DEUS com alegria inefável... Nascido de novo! Convertido!
Regenerado! Salvo! Em paz! Mais que feliz! Lucas 18:9-14 - Esdras 9:6 - Neemias 8:6 - Juízes 6:22

Seja uma pessoa plenamente feliz com a Graça soberana de DEUS, sendo
conforme o ENSINO DE JESUS no "Sermão do Monte" sobre As Qualidades
do Verdadeiro Cristão (Mateus 5 - Mateus 6 - Mateus 7): limpos de coração,
os pobres de espírito, os mansos, os misericordiosos, aqueles que têm
fome e sede de justiça, os pacificadores, os perseguidos por causa da
justiça e por causa do nome de JESUS.
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Clame pela ajuda de DEUS e não rasteje para seguir homens: ame a DEUS, ore sem cessar,
faça exercícios espirituais, se santifique e não rasteje, estude a bíblia, medite na Palavra de
DEUS de dia e também de noite - mesmo que a carne não tem esses talentos naturais, só a
obra da graça de DEUS pelo ESPÍRITO SANTO nos dá abundância de força, poderemos ter a
ajuda de DEUS para sermos transformados - recebendo estas Novas Naturezas - só a graça de
DEUS pode nos ajudar. João 8:31-32 - Gálatas 5:6 - Gálatas 6:15 - 1 Timóteo 4:6-11 - 1
Tessalonicenses 5:16-22 - 1 Pedro 3:10-11

"Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em
que habita a justiça." 2 Pedro 3:13

Estude a Bíblia e seja alimentado pela boca de DEUS. Como? Abra a sua Bíblia!
Suplique para ser liberto dos pensamentos diabólicos e quaisquer coisas que querem te
seduzir: vaidade, orgulho, rebelião, adultério, avareza, inveja, namoro mundano, bebida,
drogas e outros males. João 15:10 - Gálatas 5:6

"Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus." Mateus 4:4

Leia a Bíblia para que o Espírito Santo lhe ajuda a compreender as Escrituras: escolha
vencer e lute em oração até DEUS te conceder vitória sobre tudo isto e regenerar seu caráter.
Lucas 24:45 - Mateus 16:15 - Atos 16:6 - 2 Coríntios 13:5 - Mateus 7:24-27
•

Crente é chamado para possuir toda a plenitude do conhecimento de DEUS - João 4:24

•

Crente é chamado para ser cheio do poder do Espírito Santo de DEUS - 2 Coríntios 3:17

•

Crente é chamado para ser cheio da presença de DEUS, leia a bíblia - Lucas 4:1

•

Crente é chamado para ser esvaziado do 'eu', ter total dependência de DEUS e fé em
JESUS - Romanos 10:9

Converse com JESUS pela fé: dialogue com ELE pela Sua Palavra (abrindo a Bíblia) pois as
Escrituras bíblicas são, de fato, comida e bebida para as nossas almas! Sustentando a fé com
graça nos corações e fervorosa oração (em segredo) para que a chama do Espírito Santo
apague todas as doenças espirituais. Mateus 26:41 - Marcos 13:33-37 - Marcos 14:37-38 -
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Mateus 25:13 - Lucas 21:36 - Efésios 4:3 - Efésios 6:18 - 1 Coríntios 16:13 - 1 Tessalonicenses
5:17-25

Quer uma resposta de DEUS com uma oração rápida e casual?
Não é isto que a Bíblia ensina sobre ter respostas de DEUS. Leia tudo sobre orações na
Bíblia: Neemias 1 - Neemias 9 - Daniel 9 - Esdras 9 - João 17
Continue de joelhos se quer entrar na presença de DEUS de verdade, para que pelo mérito de
JESUS CRISTO, você bata e a porta se abra. E insista mais, por 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Ore
de verdade! Insista todos os dias, meses, anos, 'bata na porta'!
E depois de orar assim, continue insistindo em oração.

'Queime incenso', ore de verdade, humilhe-se clamando a DEUS de todo o seu coraçao - em
Espírito e em verdade - até que a resposta de DEUS venha na sua direção e você seja cheio da
alegria do Espírito Santo, sustentado pela presença de DEUS e o amor de JESUS.
•

Não vá na escola sem falar com DEUS.

•

Não vá trabalhar sem falar com DEUS.

•

Não tome decisões sem falar com DEUS.

•

Não durma e não comece seu dia sem falar com DEUS.

"Orai sem cessar." 1 Tessalonicenses 5:17

Ore mais: sangre os joelhos, ore e insista, jejue, busque a DEUS até O encontrar, receber uma
resposta, movimente o céu! Porque responder ao homem é uma promessa de DEUS, no que:

"Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e encontrareis; batei, e abrir-se-vos-á. Porque,
aquele que pede, recebe; e, o que busca, encontra; e, ao que bate, abrir-se-lhe-á.
E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma
pedra? E, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente?
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Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais
vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Mateus 7:7-11

Na presença de DEUS somos satisfeitos e completos!
Nossa vida precisa refletir a Santidade de DEUS.
"Se mantenha estudando a Bíblia até que, pelo Espírito Santo, você conheça a verdade e seja
liberto. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra,
verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará."
João 8:31-32

Vença o mundo!
"Orai, para que não entreis em tentação." Lucas 22:40

EVANGELHO É RENUNCIAR A SI MESMO,
CARREGAR SUA CRUZ E SEGUIR
EXCLUSIVAMENTE A JESUS CRISTO
O Evangelho precisa da renúncia do Homem natural para que a natureza indigna da carne
carregue a cruz de Cristo pela porta estreita com a força de DEUS; sem usar uma forma
arrogante de resolver, inventar e reinventar, criar regra & abandonar regra; insistir em
remover a importância do estudo da Bíblia, demonstrar autossuficiência, capacidade própria
e/ou tentam reinventar a Obra de DEUS com conhecimento humano. Lucas 14:33
Não basta batizar e passar pela porta estreita, deve-se andar pelo caminho apertado (ter
conduta cristã durante a vida). Andar pelo caminho apertado significa andar na contramão do
mundo, longe da carnalidade e mundanismo. Que sentido faria passar pela porta estreita, mas
continuar a andar pelo caminho largo (permanecer numa vida mundana)? Desta maneira, o
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"alimento puro" não poderá ser depositado sobre o "prato sujo". Logo, aí estará justificado o
seu "desligamento" com DEUS (por andar em caminho largo, mundanismo, amar o mundo,
seguir preceitos de homens & falsos ensinamentos).

Leia todas as citações bíblicas: João 3 (Novo Nascimento no Espírito) - Mateus
10:38-40 - 1 Timóteo 6:10 - Mateus 16:24-25 - Lucas 9:23-24 - João 12:26 Romanos 8:12-13 - Gálatas 5:24 e 6:17 - Filipenses 1:29 - Colossenses 3:1

"Tietagem evangélica" é uma deturpação bizarra, é
idolatria! Saiba que...
"Sou isto", "sou aquilo", as pessoas despertam quando você entra na Igreja? As pessoas se
sujeitam a você por medo por causa da sua fama ou autoridade? Você é um ícone na
igreja/denominação e os ‘pequenos’ respeitam você? Você tem partidos na congregação que
acendem holofotes para você? Muita atenção para não ficar semelhante a um “padroeiro do
bairro e comunidade & arredores, da cidade, da região”; isto é comparável a ser ídolo; isto é
uma potestade, esta consequência é a idolatria.
O homem não tem mérito, regozije na sua fraqueza e em pobre de espírito (não confie
na sua capacidade, mérito ou fama).
Sejamos ditosos e realizados como o Apóstolo Paulo:

Porque bem sabemos que a lei é espiritual; mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque
o que faço não o aprovo; pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E, se
faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que
faço isto, mas o pecado que habita em mim.
Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum; e com efeito o
querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas
o mal que não quero esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o
pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o
mal está comigo.
Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus; Mas vejo nos meus membros
outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do
pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou! quem me livrará do corpo
desta morte?
Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com o entendimento
sirvo à lei de Deus, mas com a carne à lei do pecado." Romanos 7:14-25

69

•
•
•

DEUS abomina a idolatria.
DEUS abomina pessoas orgulhosas.
DEUS não precisa de "estrelas".

JESUS CRISTO É O ÚNICO LÍDER DA IGREJA DE DEUS!
Você não é coisa nenhuma além de pó, cinza, trapo da imundícia: um despenseiro (o que serve,
escravo, o que antes de morrer presta um serviço, simples operários de Cristo; 1 Coríntios 4:1; o
que chega primeiro para servir e vai embora por último depois que todos estão servidos e
satisfeitos).

Existem homens-famosos e só! Estes costumam ser:
- Gigantes no púlpito, mas nanicos na vida de oração.
- Muito conhecimento, eloquência, mas não tem fogo no coração.
- Falso exemplo de conduta na Fé, porque não respeita a própria Esposa, não dá disciplina aos
próprios filhos e não trabalha o próprio caráter.
- Pregações comoventes e atitudes exageradas (grita de si, pula de si, bate e dança e corre,
palmas comoventes), e outros absurdos sem base / histórico bíblico.
- Entusiasmo & manifestações extravagantes, mas não é fogo e poder do Espírito Santo.

- Conhece muito a respeito de DEUS, mas não tem intimidade com DEUS!
- Existem denominações que comemoram construções de mais templos, mais novos
membros, mas conduz o povo a carregar o "orgulho religioso" antes da fé. Uma parte ou a
maioria destas pessoas são doentes espirituais, aleijados na consciência, mancos na fé, comple-ta-men-te doentes porque alimentam a própria alma de um 'tipo de evangelho fabricado
por homens' e não conhecem o Evangelho de JESUS CRISTO.
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- Confundem "Jesus Cristo com religião", "prédio com Graça", "doutrina humana com
mandamento bíblico", desistem de orar para procurar por homens como "intercessor" a DEUS
por seus próprios "interesses denominacionais", carnais e/ou terrenos.

É bíblico: sem oração não existe poder para a pregação! É mais importante orar do que
pregar, se não for Homem de oração não haverá virtude do Espírito Santo. Uma coisa é pregar
a Palavra, outra coisa muito diferente é 'ser a boca de DEUS'. Mateus 26:40 - Gálatas 5:3 - João
14:6 - 1 Pedro 5:8 - Lucas 6:12 - 1 Tessalonicenses 5:6

Existem homens que entitulam-se ou receberam o cargo de "presbítero" e precisam: se
arrepender de pecados não confessados, pedir perdão & reconciliações não concretizadas
(perdão não recebido), pedir uma folga do cargo, sumir para colocar "tudo em dia", orar e
buscar o perdão de DEUS! Antes de "chegar a sua hora", antes da volta de JESUS.
Sair da multidão, ter nojo da retórica e da "publicidade" exagerada no meio evangélico,
abandonar os "seguidores" que glorificam o homem. Experimente o 'deserto' e prevaleça
escondido na oração! Marque seu Ministério com a oração & intimidade com o DEUS da Obra.

Pesquise mais na Bíblia: Marcos 1:35 - Mateus 14:23 - Lucas 5:16 - Lucas 22:31-32 - 1 Pedro
4:7 - 2 Coríntios 1:8-11 - Atos 4:32 - Atos 7:32 - Romanos 15:30 - Romanos 8:26-27 - Filipenses
4:6-7 - Colossenses 4:12
O Apóstolo Paulo defendeu que, dentro do plano que DEUS ordenou à Igreja, a liderança cristã
é uma posição de serviço humilde, feito com amor, e aqueles que lideraram o povo de DEUS,
devem acima de tudo, ser um exemplo de conduta e separados ao sacrifício por DEUS,
devoção total à Palavra de Jesus Cristo, unido com o Corpo de Cristo, submisso ao Espírito
Santo.

Leia as citações bíblicas cuidadosamente: Atos 20:19 - 1 Coríntios 9:27 - 1 Coríntios

14:26:33 - 1 Coríntios 12:31 - 2 Coríntios 12:14 - 1 Timóteo 3:9 - 1 Timóteo 4:1315 - 1 Timóteo 5:21 - 2 Timóteo 2:1 - 2 Timóteo 2:24-26 - 1 Tessalonicenses 2:3-9
- 2 Tessalonicenses 3:9 - Atos 20:24 - Filipenses 1:7 - Filipenses 3:17 - Colossenses
4:17 -1 Pedro 4:11 - 1 Pedro 5:3 - Romanos 12:6-8
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O primeiro lugar: é a vontade de Cristo, é a vontade do Reino Dele, é o caráter do Reino Dele,
é a Palavra Dele, é o que se refere ao próximo, é o que se refere à saúde e liberdade espiritual
da Igreja de DEUS. JESUS CRISTO É ÚNICA PRIORIDADE. MEDITE NA PALAVRA DE DEUS DE DIA E
DE NOITE.

A IGREJA DE DEUS ESTÁ COM A LUZ APAGADA
(SEM FOGO DO CÉU & DONS) E DOENTE (SEM
ALIMENTO SÓLIDO & O EVANGELHO)!
Se você é um despenseiro, um ministro ou um presbítero: pregue o Evangelho do
Arrependimento de pecados! Prega sobre a eternidade! Pregue em tempo e fora de
tempo sobre: Santidade! Os juízos de DEUS estão chegando sobre a Terra e a Igreja de DEUS
precisa acordar agora.

SOMOS A GERAÇÃO DE PRECISA ORAR PELA MISERICÓRDIA DE DEUS MAIS DO QUE TODA A
HISTÓRIA DA HUMANIDADE:
•

•
•
•
•

Estamos vivendo um caos nas denominações evangélicas, a Apostasia: abandono da
verdade bíblica, desinformação ou rejeição das Escrituras sagradas, esfriamento da Igreja,
doutrina de demônios no meio cristão, etc
Estamos vivendo um caos na moralidade do homem, mulher, jovens, até crianças
Estamos vivendo um caos político & social
Estamos vivendo um caos no âmbito financeiro & econômico mundial
Estamos vivendo um caos na natureza (sinais no céu, sol, estrelas, terremotos, tsunamis,
vulcões, animais morrendo sem motivo, etc)

O pecado e os negócios financeiros invadiram as instituições religiosas e o povo cristão está
desatento, vivendo em intrigas, morrendo de sede, orgulhando-se de usos & costumes vazios
(sem ganho para a Fé ou Santidade) ouvindo pregações passivas que fecham os olhos ao
mundanismo dentro e fora da congregação (fornicação, adultério, vaidade, sensualidade, entre
outros absurdos).
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Digamos que, DEUS quer matricular os presbíteros na "Escola do Deserto" para crescimento
no Espírito Santo, onde DEUS treina os Seus líderes para importantes assuntos. DEUS procura
estes que se candidatam - abandonando o comodismo - por amor ao Evangelho de JESUS, e
se dediquem fervorosamente na ORAÇÃO (pela humanidade, pelos novos na fé, pela Igreja de
DEUS, pelo abandono do pecado e iniquidades pelo povo cristão, crescimento da Obra de
DEUS, revestimento de Poder do Espírito Santo & santificação da congregação, avivamento e
prosperidade espiritual, etc).
DEUS está interessado somente naquilo que somos (interior, coração, sinceridade) do que
naquilo que fazemos (obras exteriores, aparência exterior: roupa, penteado, adornos).
Primeiro DEUS trabalha em você para depois DEUS trabalhar através de você. 1 Timóteo 5:22
- Atos 17:30 - 1 João 1:3 - Efésios 4:7-10

Pregue o Evangelho de JESUS CRISTO:

não pregue o que você gosta ou aquilo que o

povo quer ouvir...

JESUS está voltando!
Vigie e tenha vida de oração, porque ninguém sabe nem o dia nem a hora para a volta de
JESUS, para que este dia te surpreenda como um ladrão. JESUS deixou avisado nas parábolas
do Seu Evangelho, nas Epístolas e no Apocalipse (que significa 'Revelação'): Mateus 24:44 Lucas 12:39 - 2 Pedro 3:10 - 1 Tessalonicenses 5:3 - Apocalipse 16:15
Viva na verdade do Evangelho, fale sobre a Palavra de DEUS, estude a Bíblia. Pregue a
completa Verdade do Evangelho (justamente o inverso que o povo quer ouvir nos tempos de
hoje), o recado que DEUS tem para consertar os corações não convertidos ou enlaçados por
fraquezas da carne. Direcione o povo com amor para a "roda do oleiro", para que um novo
coração possa substituir o coração do "velho homem" e se afastem de pecados, egoísmos,
carnalidades, vaidades.

"E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a
todas as nações, e então virá o fim." Mateus 24:14
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Não se envergonhe do Evangelho de Jesus Cristo! Romanos 1:16-17 - 2 Timóteo 2:2 - Lucas 6:48
- 1 Tessalonicenses 5:20

"Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos
escreva; porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o
ladrão de noite; Pois que, quando disserem: Há paz e segurança, então lhes
sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida,
e de modo nenhum escaparão." 1 Tessalonicenses 5:1-11

Cuidado, ninguém é importante, coloque sua boca no pó em Oração ao DEUS ALTÍSSIMO antes de
abrir sua boca no microfone e encostar-se ao púlpito & altar (Apocalipse 16:7). DEUS não divide Sua
glória com ninguém! Tudo vem de DEUS, tudo é por meio de DEUS e tudo é para DEUS.

O homem é apenas uma neblina que logo se dissipa. Tiago 4:13-14
Toda glória dada ao homem é glória vazia, é vanglória, é idolatria, é elitizar, é endeuzar, é
glamourizar; tudo isto é abominação para DEUS. Abata seu sorriso exagerado, estamos em
tempos de chorar pela misericórdia de DEUS. Arrependa-se da autoadmiração, dilacere a autopreservação, sepulte seu egoísmo & sua vaidade e vá gemer orando a DEUS em segredo e
"compre ouro" para que a sua nudez não apareça no Grande Dia do SENHOR DEUS - O TODO
PODEROSO. Apocalipse 3:18 - 1 Pedro 5:5 - Efésios 6:11 - Colossenses 3:14 - Romanos 13:14 - 1
Pedro 2:16

Examine-se a si mesmo em gravidade e quietude (Hebreus 13:8), adquira poder sobrenatural de
DEUS (1 Coríntios 2 - 2 Pedro 1:3-4), Compre ‘ouro provado no fogo’ (Apocalipse 3:18 - 1 Coríntios
9:27 - Efésios 3:14-21), defenda o povo de DEUS e depois vá apontar o dedo na cara de Satanás:
dedique-se por algo Eterno, seja elogiado por DEUS em oculto e reconhecido pelo inferno (Lucas
21:34 - 1 João 2:16-17 - 1 Tessalonicenses 5:16-22).

•

Sepulte as idéias, influências e sutilezas humanas

•

Sepulte os folclores denominacionais

•

Sepulte as histórias extraordinárias
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•

Sepulte as fórmulas do emocionalismo e outros 'ismos'

•

Sepulte as palavras de ordem e controle

•

Sepulte a ostentação e chocarrices

•

Sepulte o seu intelectualismo

•

Sepulte o seu temperamento

Irmão, irmã, jovem, velho, criança: preguem e anunciem o verdadeiro Evangelho que é a
boa notícia de que DEUS salva todos os pecadores que vão até ELE contritos e
arrependidos. Romanos 1:16-17 - Romanos 8:7 - 1 Coríntios 15:2-4 - Romanos 6:4-8 Efésios 2:8-9 - Romanos 10:9
O mais importante é você andar com o DEUS da obra. E o DEUS da obra é mais importante do
que as obras dos homens. Viva dependente de DEUS!
DEUS não unge métodos humanos; DEUS unge homens. Homens mortos tiram de si
pregações, sermões; palavras mortas que mata e endurece os corações dos ouvintes!
Presbíteros precisam construir sua vida com unção de DEUS: o fogo do céu em fervorosa
oração. Tiago 1:17 - 2 Coríntios 5:17 - Efésios 2:10 - Mateus 28:19-20

O mundo está dentro das igrejas e os cristãos estão se
espelhando no mundo.
A geração de cristãos atuais é a geração que vai encher o inferno mais rápido do que
todas as gerações anteriores, se não buscarem viver distante do mundanismo e
apagarem o desejo de seus corações carnais.
Esta geração conformada com o entretenimento, modernidade e vaidades do mundo; precisa,
buscar pela misericórdia de DEUS com arrependimento sincero com toda a força do seu
coração, orando com gemidos, quebrantamento e humilhação a DEUS.

"Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente; quem dera foras frio ou
quente! Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da
minha boca." Apocalipse 3:15-16
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Algumas pessoas batizam para serem vistas como religiosas, se tornarem bem aceitas no meio
evangélico, mas vive uma "fé superficial", concordando em participar e conviver de perto com
poucas e/ou muitas coisas do mundo ("um pé no mundo e um pé na igreja"), e acreditam que
serão salvas sem o Novo nascimento (João 3), sem santificação e sem espelhar na própria vida
o Caráter de JESUS CRISTO.
Vemos tudo isto acontecer, e ainda: seguem doutrinas não bíblicas, se comprometem em
diversos namoros em curto espaço de tempo (relacionamento não bíblico: "ficar",
"experimentar" para ver se dá certo, etc), seguem o que a Moda impõe, seguem o que a
Novela ensina, concordam com as diretrizes da Sociedade moderna, seguem os costumes
mundanos aceitos no Meio Evangélico, copiam as ações de astros do Esporte, mas: não lê a
bíblia, não conhece a DEUS, não defende o que DEUS pede na Sua Palavra, não imita os
exemplos do Caráter de JESUS CRISTO. Não desistem dos prazeres! Não recebem instruções da
Palavra de DEUS e/ou insistem em seguir "guias cegos" de domingo a domingo (Mateus 15:14)
dentro dos templos evangélicos. Vivem enganados, perdem o temor a DEUS, ignoram os
preceitos de DEUS e ficam distantes das verdades bíblicas.
"ah! Basta seguir a doutrina da igreja, ser leal ao Ministério local, não falto aos cultos, cumpro
meu papel... sou salvo/a!"

A mente dos homens se tornou cega e depravada: "E, como eles não se
importaram de ter conhecimento de DEUS, assim DEUS os entregou a um
sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm" Romanos 1:28

Existem homens que entitulam-se ou receberam o cargo de "presbítero" mas não
ensinam o Evangelho de JESUS CRISTO e não dão exemplos em suas vidas sobre a
Profissão de fé, abnegação e genuína conversão, e não defendem a Igreja da presença
sorrateira do inimigo... então... o povo cristão que lhe assiste, vive um Evangelho sem cruz,
uma parte do povo cristão achar normal participar de quaisquer atividades dentro da
congregação sem se afastar da carnalidade, sem a renúncia do pecado (malícia, inveja,
sagacidade, promiscuidade, imoralidade, luxúria, sensualidade, carnalidade e toda sorte de
paixões inferiores), e o mesmo povo - sobretudo as crianças, jovens e mocidade - não são
exortados a vencer o Diabo e a ser diferente do mundo, orar sem cessar, confessar e
arrepender-se à DEUS na oração, buscar a DEUS para crescer no Espírito Santo e conquistar pela graça - a plena renovação no caráter, afeições, atitudes e pensamentos, conforme os
exemplos deixados por JESUS CRISTO. João 3:19 - Mateus 5:14 - João 12:46

"Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio
de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros
no mundo." Filipenses 2:15
Muitas pessoas batizadas - mal orientadas ou não orientadas pelo presbitério ou
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intencionalmente por si mesmas - estas pessoas vivem sua vida andando no "caminho largo"
(obviamente não convertidas & não salvas) e não sentem necessidade de andar separado do
mundo e dar bom testemunho, não sente necessidade de se afastar da fornicação, afastar-se
de amizades mundanas & iníquas, piadas tolas, intoxicação da mente poluída e "palavreado"
depreciativo.

"Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas
que de mim testificam." João 5:39
A Santidade é um assunto ausente nas congregações evangélicas e é uma palavra que
também não existe na vida e vocabulário da maioria do povo cristão. O povo cristão não
encontrado exemplos de como ser crente genuíno renovado no entendimento Espiritual
conforme a boa, agradável e perfeita vontade de DEUS. Romanos 12:1-2

O "crente moderno" aceita o pecado e não tem medo do inferno por que o
púlpito só "fala" o que DEUS ama, mas omite o que DEUS odeia.
Você conhece profetas que pregam conforme as Palavras de JESUS sobre o inferno e a
condenação eterna? Agradeça a DEUS todos os dias por isto!
Leia a Bíblia e medite na Palavra de DEUS de dia e de noite: Mateus 24 - Provérbios 15:24 Salmos 86:13 - Mateus 5:22 - Mateus 5:30 - Marcos 9:42-48 - Mateus 10:28 - Mateus 11:23 Mateus 18:9 - Mateus 13:41-42 - Mateus 23:33 - Lucas 12:5 - Lucas 16:23 - Tiago 3:6 - 2 Pedro
2:4 - 2 Tessalonicenses 1:9 - O lago de fogo e de enxofre não é mais algo temido por muitos
'cristãos' carnais.

O lago de fogo e de enxofre não é mais algo temido pelo ímpio e nem pelo povo
cristão desta geração atual. Apocalipse 6:8 - Apocalipse 20:13-15 - Apocalipse
19:20 - Apocalipse 21:8
Enquanto isto, na denominação evangélica mais próxima, os 'crentes' acolhem costumes
mundanos e andam conformados com as novidades de 'hoje em dia' e
assim: permanecem escondidos os males, os ardis, as carnalidades, as sutilezas vão fazendo
parte da vida do cristão em todo o lugar. Tudo que passa pela vida do cristão atual é aceito
como normal, suportado como prática; se ninguém fala nada é porque é aprovado por todos.
Não fique preocupado se a pregação do Evangelho do Arrependimento e Santificação vai
tornar o prédio mais vazio. Pregue e fale a verdade. 1 Coríntios 5:9
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Mal Moral: o pecado tem a aceitação e/ou a aprovação de muitos presbíteros, por isto o
pecado dentro da congregação não incomoda mais ninguém. O pecado não é
desaprovado, repreendido, exortado à correção e à atenção no arrependimento e a
santificação! Esse fermento atinge toda a congregação e a sensibilidade baixa para esse
‘mal moral’ faz com que todos achem normal e conveniente ver a imoralidade na roupa,
no comportamento e nas forma de falar. Os cristãos são mais assustados com a
"Santidade" do que com a "Fornicação" e o "Inferno". O povo cristão permite
liberdades e sutilezas carnais ou relacionamentos ilícitos (com pessoas ímpias, diferença
de idade incompatível, casais de namorados com aproximação baseados em atração
física & excesso de desejo). O povo de DEUS deve ser bonito e DEUS não é contra nosso
jeito de andar, maneira de falar, etc; mas DEUS odeia o pecado, DEUS odeia a
sensualidade.
Marcos 5:16-20 - Judas 1:19 - 1 Coríntios 5:6-7 - 1 Coríntios 5:11-13 - 2 Coríntios 5:17 Efésios 2:10 - Efésios 4:30 - Romanos 1:22-32 - Hebreus 12:1 - 1 Tessalonicenses 5:19 João 3:19 - Apocalipse 18:14

Má doutrina / invenções: conformados com a cultura diabólica do entretenimento do
mundo... o crente moderno é viciado em multimídia, idolatra as modas e é dependente
de Filmes e TE-LE-VI-SÃO: amante do mundo! Gastam tempo demais com tradições,
lendas, doutrinas tendenciosas, futilidades e outras coisas que ocupam o tempo que
seria útil para a leitura e estudo da Bíblia. Vivem naturalmente afastados da Oração e
não conhecem a Sã Doutrina de Jesus Cristo e o DEUS soberano, e o Evangelho salvador.
O povo cristão acostumou-se regalias, bens infindáveis, e aceitam a "doutrina do
mundo" - diabólica e infrutífera - que incha seus sentimentos e inclinações às distrações
e orientações sem base bíblica. O cristão moderno não medita na Bíblia de dia e de
noite; vivem em trevas (no pecado não perdoado) em um profundo "sono" diabólico
como se houvesse um tipo de 'licença apostólica' para pecar, fornicar no namoro,
roubar; mas o Espírito Santo de DEUS não está perto e não aprova estas atitudes. As
mesmas pessoas adquirem distúrbios mentais & psicológicas, doenças psicossomáticas
ou ficam angustiados - "provados" - mas sofrem por não saber "manusear" as
Armaduras potentes em DEUS contra as potestades/demônios e lutar contra o pecado.
Efésios 6:10-18 - Romanos 6:1-2 - 1 João 3:6 - 2 João 1:9-11 - Gálatas 5:7-9 - 1 Coríntios
15:33 - 1 Timóteo 6:3-5 - (Judas 1:24

Mal eclesiástico / falta de ordem: impõem as pessoas a obrigação de conviver com
sistema de coisas que não está em conformidade com a Palavra de DEUS - concordem
ou não com práticas ou novos costumes - precisam indubitavelmente participar, sendo
ou não identificados por elas. Mesmo em desacordo, precisam expressar aceitação (de
forma explicita ou disfarçada) a comunhão com tudo o que existe ali; abaixar a cabeça e
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seguir as regras, mesmo sem qualquer fundamento bíblico.
2 Pedro 1:3-8 - Gálatas 5:19-23

Admiro-me de que tão depressa estais passando daquele que vos chamou pela
graça de Cristo, para um evangelho diferente, o qual não é outro; senão que há
alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda
que nós, ou um anjo do céu vos pregasse um Evangelho além do que vos
pregamos, seja anátema [reprovado, não seja aceito, sejam afastados]. Como
antes temos dito, assim digo agora de novo, se alguém vos pregar um evangelho
além do que recebestes, seja anátema [reprovado, não seja aceito, sejam
afastados]." Gálatas 1:6-9

Como você anda neste caminho? Existem princípios claros na Bíblia, estabelecidos por Paulo
(1 Coríntios 10:14-22); de que DEUS não gostaria de ver o Seu povo em comunhão com má
doutrina ou práticas errôneas (2 Coríntios 6:14-18). É por isso que Paulo diz que quando a
confusão religiosa se alastrasse pela casa de DEUS, deveríamos "purificar-nos" dessas coisas e
nos separarmos delas. 2 Timóteo 2:20-21 - 1 Coríntios 10:18 - 1 Coríntios 10:20 - Êxodo 3:14 - 2
Timóteo 3:16-17 - Romanos 10:14 - Romanos 11:36 - João 3:16

Na igreja só um é exaltado, só um é recebido com honra e glória, este é o
SENHOR JESUS.
O Espírito Santo perdeu o lugar na vida do cristão para todas as coisas débeis, carnais e às
futilidades do mundo!

"E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo." João
16:8
Viva a verdade que é JESUS e o Evangelho do Arrependimento: fale a verdade completa,
pregue a Palavra de DEUS sem omissões. O cumprimento dessa promessa se torna
indispensável para o progresso e sobrevivência da Igreja, pois o Espírito Santo tem o papel de
convencer o mundo e a Igreja do pecado, e da justiça e do juízo de DEUS. Romanos 2:8 Efésios 4:31 - Colossenses 3:8
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"Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra." Atos 6:4 (Orar
primeiro)

Voltem ao Evangelho do Arrependimento, isto é, busque a DEUS com a renúncia do
seu "eu" (para 'matar' os desejos da carne - e a carne é a "terra" onde a semente
maligna brota) por que para pedir perdão a DEUS você precisa estar na presença de
DEUS em Espírito e em verdade reconhecendo que pecou (por que DEUS é Espírito,
DEUS É SANTO, SANTO, SANTO) - João 4:23-24 - João 17:17.

Mateus 24 - A "porta estreita" é a Santificação (ausência de toda carnalidade e
mundanismo), não é a religião com tanta aparência, ensinamentos terrenos e
regras humanas.
Jesus provou que nos ama primeiramente morrendo na Cruz para nos dar
acesso ao PAI - O SENHOR DEUS, e agora, nós precisamos provar a DEUS que
amamos JESUS confessando nossa fé Nele em primeiro lugar em nossas vidas,
seguindo a Sua Doutrina, vivendo o Evangelho, e odiando o pecado e tudo o que
não agrada a DEUS. Vivendo no Espírito carregando a promessa da vida eterna leia 1 João 2:21-27
Busque o Reino e a Justiça de DEUS em primeiro lugar na sua vida, se esforce, e
as demais coisas DEUS suprirá na sua vida com glória - leia Mateus 6:33.
Busque a plenitude dos dons do Espírito Santo para tratar suas fraquezas e para
você modificar as suas vontades carnais. Deste modo, você andará com sua
alma sem manchas e crescerá de Fé em Fé na Justiça, na Santificação, almejando
as coisas celestiais. Isto vai te livrar da ira de DEUS - leia 1 Tessalonicenses 5:9.
Ajunte tesouro no céu - leia Mateus 6. Ame a JESUS CRISTO e viva na Santificação
temendo a DEUS.

A IGREJA PRECISA CAIR DE JOELHOS PARA
CONFESSAR OS PECADOS NÃO
CONFESSADOS...
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O pecado está maltratando a Igreja.
O pecado é o grande câncer da sociedade humana, o pecado é o objeto da ira divina, o pecado
é a coluna da sociedade, o pecado agride a família e divide os filhos dos pais, o pecado é a
ferramenta de Satanás para esconder O Evangelho de Amor da Cruz de Jesus Cristo; e também
para esfriar e matar a Igreja.
•

A congregação atual aprendeu a ser legalista seguindo as crendices de seus líderes mudos
e os covardes que não defendem o Evangelho de JESUS.

•

A congregação aprendeu a estar escondida no orgulho (cristianismo sem a morte do
'velho homem' - sem Novo Nascimento - João 3).

•

A congregação dá a vida em sacrifício para defender a religião exclusivista (normas
humanas sem a cruz de Jesus Cristo sem a priorização do Verbo de DEUS, a Palavra /
azeite e o fundamento bíblico; destas exclusões nascem as atuais causas de separações,
escândalos e divisões).

•

A congregação vive submissa a toda sorte de terminologias, lendas, tortura do medo e as
demais vanglórias criadas pela tradição humana que menospreza o conhecimento
profundo do Evangelho, menospreza o Estudo Bíblico; e ignora a importância de temas
como a Graça Soberana, a Santificação, a Eternidade, os Tempos finais, o Arrebatamento,
os Juízos, a Ira e a Justiça de DEUS.

A ‘Igreja de DEUS’ precisa estudar a Bíblia conforme o Apóstolo Paulo instruiu que todos (sem
exceção) façam para ensinar, argumentar, corrigir, instruir em justiça e sejamos achamos em
perfeição por DEUS para toda boa obra. 2 Timóteo 3:16-17 - Hebreus 4:12
Entende-se "congregação" como um grupo de pessoas reunidas para determinado propósito ou
atividade, neste caso, a reunião de pessoas crentes em JESUS CRISTO em um templo/prédio para
aprender a Doutrina bíblica: o Evangelho de JESUS CRISTO, estudo da PALAVRA DE DEUS. Wikipedia

Como o pecado está sendo tratado na congregação?
Conforme o que é observado na maioria das congregações evangélicas: o pecado está
sendo tratado com carinho, cegueira, desatenção e aceitação da maioria. Padecem por faltar
estudo bíblico, combate espiritual na oração e de arrependimento de pecados não
confessados.
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Chega dessa pregação "bonzinha", fraca, emocional, poética e estéril, isto
não é Evangelho!

Existem muitos pecados relevados pelos homens (perdão humano não é perdão divino),
deixando passar atitudes terríveis sem que chorem e se arrependam (adultério, lascívia,
roubos, prostituição e altivez não confessados). Pessoas que ficam inquietas com uma
exortação mais longa da Palavra de DEUS no culto, pois não vêem a hora de sair para se reunir
para se empanturrar de comida e; maldizer o culto e; fofocar sobre irmãos e; retornam vazios
e ‘famintos’ para casa (espiritualmente falando).

O povo cristão consome pornografia a semana inteira e mentem a semana inteira, maldiz &
fofoca a semana inteira, convive com escarnecedores/as a semana inteira, vinga a semana
inteira, vive de forma mundana a semana inteira; ignora totalmente o penhor do Espírito Santo
e ao sábado e domingo vão à denominação/aos cultos sem maiores problemas na consciência,
sem peso na alma, fazem suas atividades comuns: abrir portas, cantar, reger, pregar, ministrar,
ensinar música, louvar, varrer, regular som, limpar banheiro, edificar prédios, administrar
coisas, presidir serviço de culto. Vive sem pecados perdoados & na impureza e ainda quer
orientar? aconselhar? decidir sobre um irmão ou irmã na fé?... isso é uma loucura! Gálatas 216:21

O povo cristão rejeita todos os princípios bíblicos com naturalidade: abandona a verdade,
nutre vingança, hostiliza pessoas com temperamento mundano, injustiças na Família da fé,
acham normal odiar, alimentam rancor no coração, assistem imoralidades (mau testemunho),
seguem ídolos, vivem sem pesar a luxúria e o egoísmo e a lascívia, vive sem amar a esposa
incondicionalmente, vive sem respeitar a DEUS. Acreditam que não tem problema em andar
distante do Espírito Santo & sem dar frutos no Espírito.

O povo cristão está sendo engolido pelo mundo e comemora cada novidade: respiram a
irreverência da internet (WhatsApp, Facebook, Rede sociais, música mundana, e todas
novidades). Alimentam seus espíritos de filmes satânicos e diversões de má fama, esquecem a
gravidade e o peso do pecado do adultério (olhar cobiçando a mulher do próximo ou o
homem da próxima). Acreditam que não tem problema ficar sem ler & estudar a Bíblia.

O povo cristão não vive sem o "amor do mundo": o amor a si mesmo (humanismo), o amor
ao dinheiro (materialismo) e o amor ao prazer & luxúria (hedonismo). Perdem a amizade com
DEUS para aumentar sua amizade com o 'mundo'. 2 Timóteo 3:1-5
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Vivem sem sentir pesar no pecado, não sentem a força má do pecado, acham normal serem
crentes ingênuos e desatentos ao mundo espiritual; alguns acham que está normal adulterar
& fornicar, não resistir "sem querer-querendo", olhar com cobiça, vestir-se e/ou andar com
sensualidade (saias apertadas, vestidos curtos, adornos não bíblicos; e outras sutilezas do tipo
"sem querer-querendo"). Desfrutar de todas coisas diabólicas que idolatram: amizades
impróprias na internet, assistir toda a programação de TV & cinema. Acompanhar novelas,
seguir modas, conciliar as inclinações sociais, enfim; andam do jeito que sua carne deseja e
seus pensamentos cobiçam.
Os cristãos vivem fazendo concessão ao pecado em vez de fazer oposição a ele. O povo
cristão não dá prioridade em fazer o bem e andar em justiça!

“Não! Deixe-me em paz! Não me acorde do meu sono, me
deixe como eu estou, eu já sou crente, aprendi assim e já
sigo a doutrina da minha igreja...”
O povo cristão não conhece o Evangelho bíblico: dificilmente se encontra um cristão para
conversar sobre os livros essenciais do Evangelho da Salvação; Mateus, Marcos, Lucas, João e
Apocalipse; se reunir para oração buscando a presença do Espírito Santo (sem 'pirotecnias' de
falsos profetas já advertidos que acumulam má fama, trazem escândalos e não levam consigo
nenhum verdadeiro do Espírito Santo); mas é fácil encontrar cristãos que convivem com o
fracasso espiritual com a maior naturalidade, sorrindo e entregando saudações em desacordo
com a própria família, dão mau testemunho aos descrentes do bairro & trabalho e/ou não se
dedica ao bom convívio & amor incondicional para com a esposa (crente ou não) ou ao marido
(crente ou não).

O povo cristão precisa andar em Espírito e em verdade, buscando a DEUS com toda fé na
oração: muitas destas pessoas congregam por anos ou décadas, mas não conhecem os
atributos de DEUS, não vão à igreja para Encontrar a DEUS ou para ter um arrependimento de
pecados não confessados e ter o Novo Nascimento (João 3, João 4), mas não falham em Assistir
todos cultos semanais se assim for possível. Estão morrendo secos espiritualmente, enquanto
adultera, fornica, inveja, divide, deprecia, cobiça, é mal dia após outro, mês após outro, ano
após ano. Não alcança o crescimento no Espírito. Gálatas 2:16 - 1 Coríntios 5:1-13

O povo cristão não sente falta do Espírito Santo no seu cotidiano devocional:
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As pessoas congregam, porém, são "analfabetos de Bíblia" e pecam e não estão sentindo nada
de errado? Tem algo errado! É dever do marido ensinar a bíblia para a esposa (assim ela será
santificada) e aos filhos. O povo cristão abandonou as atividades devocionais mencionadas no
Evangelho e da Sã Doutrina de JESUS CRISTO:
•

Oração em família (pai exorta, ora e ensina a orarem)

•

Culto familiar (pai convida, lê a bíblia, ensina a Doutrina de Jesus Cristo, instrui em amor e
justiça)

•

Estudo bíblico (pai lê, prega, instrui a esposa e filhos sobre o Evangelho e as promessas
de DEUS)

•

Educação moral aos filhos (pai instrui, corrige filhos, mãe e o pai juntos; educar não é dar:
comida, videogame, TV, celular, etc)

•

Dar exemplo aos filhos: de Amor (com a esposa) de Santidade (vida oração) de viva no
Evangelho (ler a bíblia, cotidiano cristão, atitudes, reações em situações de conflito)

Faltam homens do tipo masculino. Faltam homens de DEUS. Faltam homens conforme a
imagem e semelhança do caráter de JESUS CRISTO, o VERBO DE DEUS. Faltam homens
que se dedicam às suas esposas em Primeiro lugar & com amor incondicional (Efésios
5:25). Faltam homens que copiam sua vida e atitudes conforme o caráter e exemplos
deixados por JESUS CRISTO.

A ênfase no combate do pecado é esquecida, o pecado está sendo uma coisa psicológica (um
pensamento doído que logo passa), o pecado está sendo uma coisa superficial, técnica,
burocrática, comum; "perdoado" pelo próprio 'eu' do ser humano. E o Espírito Santo é extinto
do povo cristão que congrega todos os dias! 1 Tessalonicenses 5:19
Falta o pesar pelo pecado, falta meditar na Bíblia de dia e de noite, falta a contrição, falta a
defesa do Evangelho, falta o arrependimento genuíno, falta lembrar que o Espírito Santo
pode ser extinto enquanto o 'crente' vive achando que tudo está normal; quando vive
pecando sem arrependimento & sem confessar a DEUS. Mateus 5:13 - Marcos 3:28-30 - Marcos
9:43-50 - Romanos 3:17

O problema é o pecado não confessado e os "crentes" sem fé em Jesus.
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Não espere revelação de DEUS e fogo do céu e cura e milagres na congregação e família
convertida e restauração de casamento e vida melhor e um avivamento na congregação,
enquanto conviver com o pecado com a maior normalidade sem arrependimento sincero a
DEUS: nada vai acontecer! Gálatas 6:7 - 1 Coríntios 6:9-20
- Prega e prega culto após culto e nada acontece! Cada milímetro do púlpito & altar está seco.
Mas existem muitos crentes que convivem bem sem a presença de DEUS (quando prega,
quando toca, quando exorta, quando canta, quando evangeliza, quando ministra, quando
ensina, quando aprende, etc).
- Estuda a música e estuda e estuda e nada acontece! Não tem a oração como primícia. Não há
força para se dedicar mais nos estudos, não há santificação e não há louvor à JESUS CRISTO e
prioridade dos ATRIBUTOS DE DEUS. Mas, existem muitos crentes que convivem bem com a
vida moderna e a carnalidade - frustrados sem assumir a própria falta de dedicação,
esperando e pedindo muito para DEUS; sem dedicar 1 hora por semana de oração.

E a mocidade, os jovens e as crianças?
Os jovens estão famintos pela presença de DEUS, famintos pela Palavra de DEUS, estão
padecendo por falta de educação bíblia e falta do conhecimento de DEUS!
A mocidade, jovens e as crianças estão perdendo a pureza e acumulando traumas (2 Timóteo
2:22) e se afastando de DEUS com as inúmeras distrações do mundo, se reúnem para
qualquer coisa, menos para orar a DEUS; e se encontram semanalmente na
igreja/denominação para praticar as próprias vontades em primeiro lugar: se socializar, se
apaixonar, serem bem vistos/a na reunião de jovens, serem lembrados & não serem
esquecidos; em especial para não serem questionados por uma ausência nas atividades
comuns da denominação evangélica - cantam e tocam por que todos fazem a mesma coisa ajoelham para simular uma oração (onde a verdadeira oração é feita por poucos); o corpo está
no prédio e a mente/pensamentos estão espalhados em seus anseios carnais, materiais,
emocionais; porque não foram até ali para encontrar a JESUS CRISTO ou ter ALIMENTO SÓLIDO
da Palavra da Verdade de DEUS - que pelo Espírito Santo traz contrição e quebrantamento ao
coração humilde - DEUS É AMOR - para os fazer crescer em Santificação, Paz, Alegria e
Sabedoria de DEUS amando a JESUS CRISTO como seu Único Salvador pessoal, Amigo Fiel e
Defensor do Crente na hora da angústia e tentação. João 3:16 - Romanos 10:9 - Eclesiastes 12 Efésios 2:8-9 - Efésios 5:3 - 1 Coríntios 15:33 - 2 Samuel 13:14-15 - Romanos 5:8 - Romanos 6:23
- 1 Pedro 1:3

"As coisas velhas e o 'velho homem / não convertido' nunca passam": continuam
pecando e aprisionados em suas próprias mentes e comportamentos; não
conseguem se aproximar do perdão de DEUS, e da conversão genuína. Mas
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realizam todas as atividades litúrgicas com dedicação e naturalidade, mas nunca
se tornam uma Nova Criatura - um ser espiritual - conforme os ensinamentos e
Doutrina de JESUS CRISTO, que trata sobre Novas afeições do convertido e
Novos sentimentos e Novos desejos e Nova conduta e Novos pensamentos, para
que o Espírito Santo opere o Novo Nascimento e a Salvação.
João 3 - Romanos 1:17 - 2 Coríntios 5:17

Moço cristão & Moça cristã: não é apenas dentro do templo/prédio que você deve
professar a sua fé para ser salvo & salva!
•

Quem você é da porta pra fora da igreja?

•

Você se afasta dos "crentes" carnais e se aproxima dos crentes espirituais?

•

Como você respeita & convive com a sua namorada?

•

Como você respeita & convive com o seu namorado?

•

Quem você é na escola & sala de aula?

•

Como você se comporta na faculdade & círculo de amizade?

•

Qual é seu comportamento com seu pai não crente?

•

Qual é seu comportamento com sua mãe não crente?

•

Quem você se comportamento no trabalho?

•

Que tipo de Frutos você dá quando é tentado?

•

Que tipo de Frutos você dá quando é coagido a errar?

•

Que tipo de Frutos você dá quando o pecado te rodeia?

•

Que tipo de Frutos você dá quando fica com raiva?

•

Que tipo de Frutos você dá quando a roda de escarnecedores te cerca?

•

Que tipo de Frutos você dá recebe inesperadas propostas indecentes?

•

Que tipo de Frutos você dá quando vem uma tentação?

"E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos: que DEUS é luz, e
não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele, e
andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos
na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de
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Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não
temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se
confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados,
e nos purificar de toda a injustiça." 1 João 1:5-9

Avalie a sua vida para saber se você é salvo!
Ame a DEUS sobre todas as coisas.
A evidência que você tem a Salvação de DEUS é que você anda em Santidade, cresce em
Santificação, odeia o mundo e se afasta do mal. 1 Pedro 3:11

Perguntaram para JESUS: "Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus
disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua
alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento."
Mateus 22:36-38

Outra evidência que você tem a Salvação de DEUS é que você tem nojo, terror e abominação
do próprio pecado & próprios erros. Outra evidência é que não tem o 'pecado' como estilo de
vida porque conhece as terríveis consequências do pecado e tem convicção imediata de
quando peca nas menores coisas, também se apressa para pedir perdão à DEUS e ter
comunhão com JESUS CRISTO orando para preservar a sua Salvação e a comunhão com o
Espírito Santo de DEUS.

Tenha sua vida separada do 'mundo'! Ande na luz! Seja puro & pura! Ande em justiça
fortificado na graça de JESUS!
A GRAÇA DE JESUS NÃO REJEITA NINGUÉM - Se você foi batizado e não resistiu as tentações (de
forma não intencional) e daí você fornicou, adulterou, roubou, mentiu, enfim; cometeu um
pecado e fraquejou em qualquer outra alguma coisa repreensível pela Palavra de DEUS e
trouxe maldições e males para a sua vida. Ou, se você ainda vive de forma imoral - de forma
ímpia - e praticando pecados sem confessar seus erros À DEUS, então você anda em trevas e
está com sua Salvação comprometida. Arrependa-se depressa! Clame pela ajuda e perdão de
DEUS em NOME DE JESUS CRISTO!
Não se humilhe para Homens, pois eles tem a mesma estatura que você e não podem te
ajudar & e/ou só vai argumentar, piorar sua condição emocional e te condenar ainda
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mais. Vá orar, se esconda no seu quarto, ajoelhe-se e "bata" na porta da misericórdia de DEUS,
se sujeite a rasgar seus joelhos ou coloque a boca no chão/no pó até a resposta do céu chegar
(por dias, semanas meses, enfim: tenha fé e não desista); JESUS É O ÚNICO que merece toda
honra e reverência, SE VOCÊ SUPORTAR A CORREÇÃO DE DEUS E ACEITAR A VONTADE DE
JESUS NA SUA VIDA - "pagar o preço" - então DEUS te tratará como filho e você vai
reviver.
Leia atentamente na Bíblia: Lucas 15:11-32 - João 14:6 - 1 Coríntios 6:9-11 - 1 Pedro 1:13-25 - 1
João 1:9 - Hebreus 12:5-11

Se você pecar o seu advogado é JESUS CRISTO (1 João 2:1), não existe outro
intercessor.
E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos: Filho meu, não
desprezes a correção do Senhor, E não desmaies quando por ele fores repreendido; Porque o
Senhor corrige o que ama,E açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção,
Deus vos trata como filhos; porque, que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estais sem
disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos." Hebreus
12:5-11

Ame a DEUS: ajoelhe-se, humilhe nos pés de JESUS CRISTO e chore, ore a DEUS sem cessar,
insistindo a DEUS por perdão, até que você seja comovido à confessar todos os seus pecados;
até que o Espírito Santo mostre toda a sua negridão e você confesse para DEUS todos os seus
pecados sinceridade e quebrantamento. Tenha fé e não desista! Resista firme em oração até
receber a resposta do ESPÍRITO SANTO DE DEUS, ore sem cessar. Não desmaie com a correção
e a repreensão de DEUS.

DEUS é amor
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"Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé; provai-vos a
vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo
está em vós? Se não é que já estais reprovados." 2 Coríntios 13:5

JESUS CRISTO É SENHOR
"Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da
carne em suas concupiscências." Romanos 13:14

Mo-c-i-da-de: lute pela salvação, JESUS
ESTÁ VOLTANDO!
O Espírito Santo precisa operar no encontro dos jovens, atualmente o Espírito Santo não é
mais o assunto principal da reunião de mocidade e adultos em suas conversas. A oração de
muitos cristãos depende da ocorrência de perdas financeiras, desilusão amorosa, um evento
ruim na família ou uma necessidade emergencial (saúde, emprego, financeira ou emocional).
Mateus 19:24-25 - 2 Timóteo 1:9 - João 3:17 - Romanos 6:23 - 1 Coríntios 6:9-11 - Hebreus 12:511 - Apocalipse 2:14, 20

Quer arrumar uma "guerra" e ser odiado? Censurem os pecados praticados por jovens
cristãos, tais como: troca de olhares maliciosos/as, mensagens/imagens de celular, roupas
sensuais & atração física (lascívia), comportamento impróprio (libertinagem, semi-nudez,
luxúria), linguagem torpe e vaidades e sujeição aos olhos & cobiça (que é idolatria - e a
carnalidade).

Sem limites: a mocidade cristã não acumula os atributos do caráter de JESUS CRISTO, por não
conhecer a DEUS não abominam o pecado e as atrações do mundo, atentam na prioridade de
namorar cada vez mais cedo, priorizando a atração & beleza física pelo gênero oposto (e as
condições financeiras do próximo) - quando o corpo não está pronto, o intelecto não está
formado, e não tem mentalidade e condições financeiras para assumir um relacionamento
bíblia, isto é, para casamento. Cada vez mais jovens são envolvidos com carnalidade e toda
sorte de pecados, depravações, hábitos nocivos e injustiças não censurados pelos
responsáveis pela educação familiar (em casa e/ou no prédio da sua denominação) - partes
das crianças e jovens são totalmente esquecidos pelos pais - e alguns comportamentos
impróprios são até mesmo elogiados pelos pais cristãos.
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1 Coríntios 11:3 - Tito 2:4-5 - Provérbios 13:24 - Gálatas 5:19-21 - Hebreus 12:11 Deuteronômio 6:7-9 - Efésios 4:30 - Efésios 4:29 - Efésios 5:3-5 - Colossenses 3:18

A mocidade cristã atual está sendo condenada à morte eterna no inferno
enquanto pratica a religiosidade aprendida que não conduz o batizado ao
Arrependimento diário de pecados não confessados, Oração Santificação. 1
Timóteo 4:2 - Hebreus 12:6-10 - Marcos 9:44-46-48 - Em verdade, o culto de
louvor e adoração à DEUS não está acontecendo. A necessidade atual é a
Restauração de almas perdidas: Arrependimento de pecados não confessados
(Hebreus 4:16), a Regeneração da Moral (transformação do caráter), o Novo
Nascimento (João 3) no Espírito e a Santificação (Hebreus 12:14).
Seguindo a porta larga (o mundo) NUNCA SERÃO SALVOS!
MATEUS 24 - A condenação eterna de DEUS não é um assunto agradável para os pregadores
falarem para os jovens e as crianças; a ira e os juízos de DEUS para o pecado não é anunciado.
A mente religiosa dos pregadores não está cooperando para a salvação dos jovens ouvintes:
•

JESUS CRISTO é maior que a religião. A religião diz: "Faça!" Jesus diz: "Está feito" e pede aos
Homens para que tenham fé Nele.

•

A Profissão de Fé em JESUS CRISTO com bons frutos é mais importante que instituições e
regras religiosas.

•

A religião é o homem à procura de DEUS com suas próprias doutrinas. Jesus é DEUS à
procura do homem com amor e graça.

•

A religião é conquistar DEUS por meio de nossos esforços morais e físicos. Jesus é DEUS
nos conquistando independentemente de nossos esforços morais ou físicos.

•

As pessoas religiosas matam em nome daquilo em que acreditam. Seguidores de Jesus
morrem em nome do que acreditam.

•

A religião celebra ser organizada e ter excelente aparência enquanto centraliza tudo em
uma instituição ou num pequeno 'grupo de pessoas' enquanto a viúva passa fome; o
idoso padece necessidades; e o Evangelho da Salvação em JESUS CRISTO não é pregado:
isto é fundamentalismo (viver governado por regras humanas).
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•

Entre outras versões legalistas e lucrativas dessa versão terrível de cristianismo.

O que importa são os Frutos de "Novo Nascimento" que mostram o arrependimento
sobrenatural do ser humano: Mateus 7:16-20 - 2 Coríntios 13:5
"Eu amo, eu quero, eu preciso" são os sentimentos as crianças, jovens e mocidade cristã, os
sentidos aflorados cada vez mais cedo, os desejos do mundo, a comemoração de pais sobre
casamentos cada vez mais adiantados e despreparados, impuros, presunçosos (acreditam em
'coisas' que DEUS nunca prometeu: dinheiro, casamento, prosperidade material, sucesso no
amor, etc). Os jovens não conhecem a Bíblia, não conhecem a Doutrina de JESUS e estão
distraídos sobre a importância de conhecer os Atributos de DEUS e o Viver ao lado de JESUS
CRISTO em pureza, justiça e santificação - EM FÉ - convictos da vida eterna.

Falta tudo na congregação: falta alegria para orar, força para glorificar, acordar

para cantar, vigor para agradecer, falta santidade e poder em oração e fé para
derrotar o mal, falta esperança, falta prazer de se vestir com pudor, falta o temor
e tremor da ira e justiça de DEUS, falta ler e estudar a Bíblia, falta oração
fervorosa, falta viver em justiça, falta abandonar o pecado. Falta um Novo
Nascimento (João 3): FALTA OBEDECER O PRINCÍPIO DA DOUTRINA DE JESUS.

Alicerce todas as coisas da vida cristã: casamento, finanças, ministério, família e
etc; conforme as Escrituras bíblicas e viva na oração.
O dia-a-dia dos cristãos que não lutam contra o pecado está caótico em suas casas, trabalho,
convívio com familiares (esposa contra marido, marido contra esposa, pais em constante ira
contra os filhos; e filho em desacordo com os pais; e filha em desacordo com a mãe) e essa
'nuvem de gafanhotos' - gerada por pecados não confessados e tribulações não combatidas
pela oração - invadiu as igrejas/denominações evangélicas com todos tipos de coisas, tais
como: confusão, divisão, falta de paz, dor, ira, calúnia, nudez, culpa, medo, carnalidade,
acusação, moléstia, inquietação, descontrole, desespero, stress, desequilíbrio, acusação,
insegurança, sequidão espiritual, mornidão espiritual; a esterilidade espiritual de todos os
tipos e tormentos, angústias e fraquezas naturais da carne.

"O qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de
nosso Senhor Jesus Cristo." 1 Coríntios 1:8
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A maioria do povo cristão tem uma esperança tímida (como um "salto no escuro") e são
incertos sobre a vida eterna. As promessas de DEUS são fiéis, são imutáveis, consistentes e
verdadeiras em JESUS CRISTO, leia a PALAVRA DE DEUS: Mateus 7:23 - 2 Pedro 2:1 - 1
Coríntios 1:8 - João 6:47 - João 10:28 - 1 João 2:25 - 1 João 5:11 - Tito 1:2 - Tito 3:7 - Romanos 2:7
- Romanos 8:11 - Judas 1:21

E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe:
Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse:
Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno; vai-te, e não
peques mais. João 8:10-11
Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha
palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos; E conhecereis a verdade, e a
verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e
nunca servimos a ninguém; como dizes tu: Sereis livres? Respondeu-lhes Jesus:
Em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo
do pecado. Ora o servo não fica para sempre em casa; o Filho fica para sempre.
Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:31-36

Irmão, irmã: se algum de nós conhecermos a DEUS verdadeiramente,
então: "coitado de você, Lúcifer!".
O maior bem do homem e mulher será aquele que puder trazer o inestimável poder de DEUS
para esse atual cristianismo exclusivista, orgulhoso e sem poder que vivenciamos hoje.

PECADOS E MAIS PECADOS NÃO
CONFESSADOS!
O povo cristão tenta derrotar a frieza, mas não consegue 'enxergar' que DEUS está fora
do prédio feito pela mão do homem. Atos 7:48 - Isaías 66:1 - 2 Coríntios 5:1 - O povo cristão
padece por falta de conhecimento da Palavra de DEUS e por não crer no Evangelho de JESUS
CRISTO.
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"E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos: que Deus é luz, e nele não há
trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos nas trevas,
mentimos, e não praticamos a verdade; mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos
comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus seu Filho nos purifica de todo pecado.
Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não
está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os
pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado,
fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós." 1 João 1:5-10

O povo cristão está sendo enganado como "ovelhas indo para o matadouro": o ensino
bíblico pelo conhecimento humano apresenta um "evangelho-fácil" adaptado pelo homem,
doutrina humana (superficial e impotente), por que é produzido na mente de homens vazios
que não tem vida de oração.
Muitas vezes, conduzem a exortação da a Palavra de DEUS conforme as suas próprias
vontades e objetivos e imaginações e presunções e interesses e sonhos - sem unção do
Espírito Santo - pregam de si tudo o que DEUS não revelou pelo Seu Espírito - mas não
pregam o Evangelho de JESUS CRISTO.
•

Jesus alertou acerca de falsos mestres (Mateus 7:15-17).

•

Paulo alertou acerca de falsos mestres (Atos 20:29-30; 2 Timóteo 3:13; 2 Timóteo 4:3-4).

•

Pedro alertou acerca de falsos mestres e disse que muitos os seguiriam (2 Pedro 2:1-2).

•

João alertou acerca de falsos mestres (1 João 2:18-20).

•

Judas alertou acerca de falsos mestres (Judas 3-4).

Mateus 24 - O povo cristão está contaminado pelos padrões religiosos sem base
bíblica: seguem escandalosas doutrinas sem o crivo da Palavra de DEUS - sem o filtro do
Evangelho de Jesus Cristo e, portanto, não conseguem ser livres da escravidão humana, não
conseguem ser livres da "religiosidade" (práticas e costumes que não conduzem ao aumento
de FÉ EM JESUS CRISTO & SANTIFICAÇÃO), não conseguem perceber e discernir todos os dons
do Espírito Santo, não consegue reconhecer o poder do DEUS Todo poderoso e por fim, não
conseguem ficar longe do mundanismo; e por causa do ensino distorcido do evangelho, estas
pessoas não conseguem "andar na fé" de forma autônoma, isto é, separado de instituições
religiosas.
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Segure na mão de Jesus, e junto a Ele, receba o Espírito
Santo e vislumbrem o porvir (as moradas do Pai no céu).
Mateus 7:28-29
Ninguém precisa de intercessores (pastores, anciãos, presbíteros, cooperadores, diáconos,
bispos, ministros) que te conecte à DEUS. O ÚNICO INTERCESSOR FIEL AO HOMEM É O
SENHOR JESUS CRISTO - O NOSSO SENHOR

"O DEUS, que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor do céu e da terra, e
não habita em templos feitos por mãos humanas." Atos 17:24
•

Se você pecar o seu advogado é Jesus Cristo (1 João 2:1).

•

Jesus Cristo foi exaltado e enviou o Espírito Santo para te ajudar (João 16:1-15).

•

Tenham apenas Jesus Cristo como intercessor, apenas Jesus como a verdade, examine a
bíblia e leia as seguintes citações: 1 Timóteo 2:5 - João 14:6 - João 16:23-24 - Romanos
8:26 - Hebreus 7:22-27

Não ir ao céu é algo aceito por parte do povo cristão...
O povo cristão não reconhece o pecado sujando as 'suas vestes': não acham que precisam
ser perdoados quando erram, não priorizam a vida devocional (ler a bíblia, orar, se afastar do
mundanismo & carnalidades, buscar a santificação), não querem se arrepender depois de ser
batizado pois o "orgulho espiritual" aprendido faz com que não sintam a necessidade de
buscar o perdão de DEUS e um maior relacionamento com o ESPÍRITO SANTO. Dormem um
"sono tranquilo" e não vislumbram a glória eterna nos céus ao lado de JESUS, mas querem
receber de DEUS os bens materiais, coisas, paixões, sentimentos; enfim, ainda amam o
mundo. 1 João 2:15 - Efésios 4:22-24 - Hebreus 12:14 - Marcos 3:28-30 - 1 João 5:13 - Apocalipse
21-22
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A maioria do povo evangélico "coisificou" o poder de DEUS na própria vida, a
prioridade destas pessoas são as "coisas": pedir, reclamar, comprar carro novo,
comprar o celular mais moderno, fazer investimentos, comer muito por
costume, lamentar, murmurar (eu quero, eu preciso, eu tenho necessidade, eu
mereço, ‘DEUS vai me atender’, 'DEUS vai preparar isto, preparar aquilo', 'preciso
de confirmação para comprar & vender', 'quero confirmação do meu
casamento', outras tantas petições). Essa mentalidade religiosa carrega um
"falso-evangelho", tal como DEUS fosse obrigado a responder cada petição & ser
movido da vontade do Homem.

Entre pela porta estreita e siga apenas a JESUS CRISTO porque a sua religiosidade não tem
proveito. Lucas 13:22-30

Cristão, você pecou? DEUS quer te perdoar, arrependa-se!

Foi JESUS CRISTO quem tomou sobre si próprio toda a ira de DEUS, morreu
por nós e nos perdoou sendo nós ainda pecadores: Lucas 15 - 2 Pedro 3:9 Não foi a igreja evangélica tal; ou a denominação tal; ou o irmão presbítero
fulano de tal; que derramou sangue na Cruz para pagar o preço da Obra
expiatória no lugar de JESUS CRISTO, o Filho Unigênito de DEUS TodoPoderoso...
Tenha fé! Talvez te apresentaram uma 'graça' mediante as regras e vontades do homem,
que odeia, julga e condena...
A ninguém DEUS determinou como juiz na terra: "Examinai-vos a vós mesmos se
permaneceis na fé; provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos, que
Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estais reprovados." 2 Coríntios 13:5

Pecou? Se humilhe para DEUS, tenha asco do pecado, pavor do pecado, enxergue a
profundidade dos seus erros, soluce, chore, se esconda e vá orar em segredo: se humilhe
SOMENTE A DEUS. Não julgue os outros. Humilhe-se e esprema as "raízes de amargura" para
seu egoísmo e pecado escorrerem com choro, vá logo se arrepender nos pés de JESUS CRISTO
e não esqueça de espremer as sujeiras de seu caráter...peça para o DEUS te ajudar. Ore para
confessar tudo, todos os dias, se esforce o máximo, confesse cada pecado camuflado em você,
confesse tudo para DEUS.
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Continue lendo a seguir... Aprenda a orar, encontre-se com DEUS na oração, clame pelo
poder do céu, peça para DEUS te ajudar a você ter palavras de oração. Jesus está voltando! Ore
pela sua família, ore pela conversão de seus filhos e filhas, confie em DEUS, confie em Jesus
Cristo. VOCÊ VAI VENCER TUDO COM A ORAÇÃO!

Ore todos os dias, todos os meses, todos os anos, não cesse de orar para que
seu Espírito prevaleça sobre a sua carne. Gálatas 5:16-25 - E não volte a cair em
tentação, repetir erros. Ande fora da lama do pecado, seja guiado pelo Espírito e
fuja das vontades da carne.

Examine a si mesmo e ore! Dê soluços sinceros por suas misérias! Clame
à DEUS com pesar! Clame tal como convulsões de choro pelos seus erros!
Não engane a si mesmo (Mateus 7:21-23 - 1 Coríntios 3:18 - Gálatas 6:3 - 1 João 1:8), mergulhe
no seu "câncer pecaminoso" e esprema tudo, limpe-se de todo pecado e raízes de amarguras e
sujeiras do 'velho homem'! 1 Tessalonicenses 5:16-24

Irmão, irmã, saiba viver com DEUS diferenciando o "Santo" do "Profano"; "Pecado" de
"Santidade"; Você e o ímpio, Você e o injusto, "Eleito" e Pagãos. Examine-se a si mesmo. Seja
diferente do mundo. Seu Corpo é o templo do Espírito Santo, seu corpo não é vitrine de
sensualidade! Ore a DEUS e honre a JESUS CRISTO; seja separado/a (seja santo/a).
Compreenda o comprimento, altura, profundidade e largura do Evangelho de JESUS CRISTO.
Efésios 3:18 - Romanos 8:39

"Porque DEUS amou o mundo de tal maneira..."
"Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito, para que todo
aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." João 3:16
Novamente: a ninguém DEUS determinou como juiz na terra: "Examinai-vos a vós mesmos
se permaneceis na fé; provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos,
que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estais reprovados." 2 Coríntios 13:5
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Não julgue ninguém, existem histórias escritas com o dedo de DEUS. A
todos nós só cabe amar a DEUS e amar ao próximo como a si
mesmo. Marcos 12:29-31
Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo voltou ao templo, e
todo o povo vinha ter com ele; e Jesus, sentando-se o ensinava. Então os
escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério; e pondoa no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante
adultério.
Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que
dizes?
Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Jesus, porém,
inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas, como insistissem em
perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhes: Aquele dentre vós que está sem pecado seja
o primeiro que lhe atire uma pedra.

E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto foram saindo
um a um, a começar pelos mais velhos, até os últimos; ficou só Jesus, e a mulher
ali em pé. Então, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém senão a mulher,
perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te
condenou?
Respondeu ela: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno; vai-te, e
não peques mais."
João 8:1-11

"Não julgueis, e não sereis julgados; não condeneis, e não sereis condenados; soltai, e soltarvos-ão." Lucas 6:37
"Portanto, você, que julga, os outros é indesculpável; pois está condenando a si mesmo
naquilo em que julga, visto que você, que julga, pratica as mesmas coisas." Romanos 2:1
"Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos
purificar de toda a injustiça." 1 João 1:9
"Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis; e, se alguém pecar, temos um
Advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo." 1 João 2:1
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"Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus lhe dará vida.
Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte; não estou
dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à
morte." 1 João 5:16-17
"Olhai por vós mesmos. E, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o e, se ele se arrepender,
perdoa-lhe." Lucas 17:3
"E, se pecar contra ti sete vezes no dia, e sete vezes no dia vier ter contigo, dizendo:
Arrependo-me; perdoa-lhe." Lucas 17:4
"Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, e repreende-o entre ti e ele só; se te ouvir, ganhaste a
teu irmão." Mateus 18:15
"Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os
comete; mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo." 1 Coríntios 6:18
"Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me
enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida."
João 5:24

"Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para morte,
orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para morte.
Há pecado para morte, e por esse não digo que ore." 1 João
5:16
"Porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da
verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados." Hebreus 10:26
"Tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando [atraindo] as almas
inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição." 2 Pedro 2:14
"Depois Jesus encontrou-o no templo, e disse-lhe: Eis que já estás são; não peques mais, para
que não te suceda alguma coisa pior." João 5:14
"Mas, se alguém julga que trata indignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e
se for necessário, que faça o tal o que quiser; não peca; casem-se." 1 Coríntios 7:36
"Fugi da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo; mas o que fornica
peca contra o seu próprio corpo." 1 Coríntios 6:18
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"Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti; pois te é
melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno."
Mateus 5:29
"Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o
ser uma nova criatura." Gálatas 6:15
"Todo o que o Pai me dá virá a mim; e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora."
João 6:37
"Pois diz a Moisés: Compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem
eu tiver misericórdia." Romanos 9:15

"Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim:
se um morreu por todos, logo todos morreram." 2 Coríntios
5:14
Só nos cabe obedecer a DEUS: "E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos
é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de
todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas
forças; este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu
próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes." Marcos 12:29-31

"Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos
outros." 1 João 4:11

Não ignore mais os seus pecados!
Esconda-se e com joelhos dobrados humilhe-se e se arrependa à DEUS - leia os seguintes
versos: 1 Pedro 1:16 - Levítico 20:7 - 1 Coríntios 11:1 - Hebreus 12:14
Mas não peque voluntariamente (Hebreus 10:26-31) e não peque contra o Espírito Santo
(Marcos 3:28-30) pois não tem perdão e é um pecado de morte.

Dê confissões solenes de cada um de seus pecados APENAS PARA DEUS!
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Só DEUS pode perdoar pecados por meio de NOSSO SENHOR JESUS CRISTO!
Mateus 24 - Concentre-se apenas em JESUS CRISTO e não seja controlado pelo sistema
religioso (quaisquer denominações evangélicas), vigiado e escravizado por homens que se
auto entitulam "líderes" ou "homens-de-deus" ou qualquer outro título criado por eles
próprios para que, com títulos imponentes, concentrar poder sobre as pessoas com lavagem
cerebral e controle-mental. 2 Timóteo 4:3 - Lucas 11:52
•

Você esqueceu o que você fez semana passada, no mês passado, no ano passado ou há
10, 20, 50 anos atrás?

•

Você esqueceu o que você pregou ou profetizou de sua própria vontade e imaginação?

•

Você apagou o ódio e o rancor que você tinha pelo seu irmão na fé?

•

Você esqueceu o que você fez/fizeram com aquele dinheiro?

•

Você esqueceu o que você fez com aquela mulher ou homem?

•

Você disfarça esquecer alguma coisa que esconde de si mesmo?

•

Você esqueceu o que você com aquele negócio?

Se você tem pecados, precisa se arrepender e buscar pelo perdão de DEUS. Não durma:
JESUS está voltando!

DEUS não se curva aos desejos do homem natural, Ele não se curva para a nossa
pressa, desejos egoístas, imaginações, sonhos terrenos e vontades racionais.
JESUS ESTÁ VOLTANDO: aproveite que você ainda está vivo e peça perdão com
um coração contrito e sincero, devolva o que não é seu, arrependa-se do que
pensou, fez, planejou; arrependa-se, repita por arrepender-se todos os dias. 2
Coríntios 5:10 - João 5:28-29 - Hebreus 9:27-28
Talvez você precise se arrepender de algo e corrigir seus erros: perdoar o próximo,
reconciliar-se com a esposa - ou marido ou com os filhos ou a própria família da Fé. Dediquese na vida de oração.
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Romanos 3:8-10 - Todos nós precisamos do perdão de DEUS o tempo todo. Se
arrependa, esconda-se para orar e tratar isto verdadeiramente com DEUS.

APRESSA-TE AO ARREPENDIMENTO SINCERO
ANTES DA VOLTA DE JESUS CRISTO
Exultemos a graça e o favor imerecido que DEUS fez por nós enviando JESUS CRISTO, seu
Único filho para morrer pela humanidade sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8 - João 1:14
- Apocalipse 19:11
Jesus Cristo sempre instrui seus discípulos a respeito dos "Tempos do fim". Alguns
exemplos:
•

A ovelha perdida (Lucas 15:4-7)

•

As dez virgens (Mateus 25:1-13)

•

A grande ceia (Lucas 14:15-24)

•

O tesouro escondido (Mateus 13:44)

•

A pérola (Mateus 13:45-46)

•

O homem rico e Lázaro (Lucas 16:19-31)

•

O semeador (Lucas 8.5-8)

O Espírito Santo de DEUS sempre instruiu o Seu povo a respeito da sequência dos
acontecimentos futuros. 1 João 3:2 - 1 Coríntios 15:47 - João 20:16
•

Arrebatamento será antes da "Ira" ou "A Grande tribulação": Romano 5:9 - 1 Coríntios
15:51-55 - 1 Tessalonicenses 1:10 - 1 Tessalonicenses 5:8

•

Nossos corpos serão transformados: 1 Coríntios 15:51-52

•

Depois que nossos corpos sejam transformados, voaremos para o céu: 1 Tessalonicenses
4:17

•

Quando estivermos acima, seremos julgados, não para condenação, mas para sabermos
qual galardão receberemos: 1 Coríntios 4:5 - 1 Coríntios 3:10-15 - Romanos 16:10
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O Reino de DEUS: Gênesis 1:14-18 - 1 Coríntios 2:9 - 1 Coríntios 13:12 - 2 Coríntios 4:17-18 - 2
Coríntios 12:1-9 - Marcos 16:19 - Lucas 23:43 - Atos 7:55-56 - João 13:33-37 - João 14:1-3 Romanos 1:19-20 - Hebreus 9:24 - Hebreus 12:22-24 - Apocalipse 21 - Apocalipse 2:7 - Isaías
57:15 - Romanos 14:10-12

A Volta de JESUS e o Tribunal de JESUS e as Coroas de galardão & vitória:
•

Tribunal de Cristo (2 Coríntios 5.10 - 1 Coríntios 3.10-15 - Romanos 14:10)

•

O Arrebatamento (1 Tessalonicenses 4:13-18)

•

Julgamento dos crentes de acordo com as suas "obras" (1 Coríntios 3:11-15 2 Coríntios 5:10)

•

Glorioso Aparecimento de Jesus (2 Tessalonicenses 1:7-10)

•

Cristo se reúne com a Igreja (1 Tessalonicenses 4:16-17)

A Bíblia fala dos crentes recebendo coroas por diferentes coisas com base em quão
fielmente serviram a Jesus Cristo. 2 Timóteo 2:5 - 1 Coríntios 9:25
V árias coroas são descritas assim na Bíblia:
•

Coroa Incorruptível (ao vencedor): 1 Coríntios 9:24-27

•

Coroa de Exultação (ao vencedor): 1 Tessalonicenses 2:19-20

•

Coroa da Vida (aos mártires, fidelidade): Tiago 1:12 - Apocalipse 2:10

•

Coroa de Glória (aos presbíteros, bispos fiéis): 1 Pedro 5:1-4

•

Coroa da Justiça (a todos que amam a vinda de Jesus): 2 Timóteo 2:4-8

Arrebatamento da 'Igreja santa de DEUS' - sem pecados, sem manchas, irrepreensíveis: 2
Pedro 3:10 - Mateus 24:32-44 - João 14:1-3 - Romano 5:9 - 1 Tessalonicenses 1:10 - 1
Tessalonicenses 4:16-17 - 1 Tessalonicenses 5:8 - Isaías 26:20 - Joel 2 - 1 Coríntios 15:50-58 - 1
Coríntios 4:5 - 1 Coríntios 3:10-15 - 1 Coríntios 5:10 - Romanos 16:10 - Apocalipse 20:4 Apocalipse 20:6

Confie em Jesus como o seu Salvador: Apocalipse 6:9-11; 7:9-17; 13:7, 15-17; 17:6; 19:1-2;
20:11-15 - Apocalipse 21:27

O inferno, o castigo eterno, o lago de fogo: Tiago 3:6 - Salmos 37:20 - Jeremias 17:27 -
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Apocalipse 20:9 - 1 João 4:8 - Apocalipse 20:11-15 - João 14:6 - 2 Coríntios 5:8 - 1 João 1:5-6 Mateus 3:12; 5:22,29; 7:13-14; 8:12; 10:28; 23:15,33; 25:46; 28 - Marcos 9:45-48; Lucas 12:5 Mateus 25:41 - Marcos 9:48 - Isaías 5:25 - Oséias 8:5 - Zacarias 10:3

Sacrifício sem arrependimento é inútil.
Se você perdeu o senso da Santidade de DEUS, exerça essa verdade em seu coração com
frutos de arrependimento sincero e fervor.
Volte ao 'primeiro amor': priorize viver os princípios bíblicos e convide DEUS para a sua vida;
e não permaneça com uma vida mundana cercada de: omissão da oração, afastamento do
Espírito Santo, diminuição de importância dos valores morais, conveniência com ações de
pessoas altivas (soberbos, negligentes, falsos, homicidas, ladrões, arrogantes, pomposos,
desonestos, injustos). Defenda a sua salvação, afaste-se do mundo, afaste-se do mundo ímpio,
mude a sua vida, humilhe-se, ore e peça perdão a DEUS para que ELE perdoe os seus pecados
e te dê paz. JESUS ESTÁ VOLTANDO, FAÇA ESCOLHAS PARA NÃO PERDER A SUA VIDA.
Há quanto tempo você não faz uma oração em família?

Se refugie, chore e lamente ao Senhor DEUS. Lucas 23:27-28
•

Olhe o marido que você é para a sua esposa. Honre a sua esposa, ela é o seu Primeiro e
único verdadeiro Ministério: Efésios 5:25-31

•

Olha a esposa que você é para o seu marido. Honre o seu marido!

•

Oriente os filhos que DEUS te deu. Pai, mãe, honre e priorize a sua família!

•

Olhe a sua vida e seja puro & pura, abandone a depravação moral e social e tecnológica.

•

Quanto dinheiro sujo, negócio injusto, edificações injustas. Confesse à DEUS cada centavo
desonesto!

Instrua seu cônjuge, instrua sua família e a Igreja de DEUS sobre a vida devocional de oração
fervorosa, a fé, a justificação e o arrependimento, firmes na verdade, A PALAVRA VIVA - JESUS
CRISTO NOSSO SENHOR.
Não se justifique pelos padrões errados: Lucas 16:15 - Lucas 18:9-17 - João 8:44 - João 8:1214 - você que precisa se humilhar para DEUS e não DEUS. Como todos nós sabemos, DEUS nao
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concorda com seus erros humanos, falsa modéstia, pensamento terreno ou ações vazias e
egoístas.

Não negligencie a oração!
Não tente curar sua alma com sua própria força ou tratamento psicológico ou inteligência ou
aconselhamento ou capacidade intelectual, busque ao Senhor DEUS, o Todo poderoso. Se você
precisa se arrepender Ele quer te perdoar!
JESUS ESTÁ VOLTANDO:

MUDE A SUA VIDA AGORA E VIVA VIGIANDO!

Enquanto você for desobediente à PALAVRA DE DEUS e não pedir perdão à DEUS sobre
pecados não confessados:
•

DEUS não vai enfaixar a "lepra" da sua fornicação.

•

DEUS não vai maquiar o "câncer-terminal" do seu adultério.

•

DEUS não vai abençoar o corrupto, o mentiroso.

•

DEUS não vai aprovar o abominável, o insensato, o que vive na carnalidade.

•

DEUS não vai fazer nada enquanto você não se arrepender dos seus pecados com
sinceridade, orando em Nome do Senhor JESUS (João 14:6)

Não se atreva a ensinar, ministrar, presidir, exortar, cantar, pregar, profetizar, reger, louvar ou
tocar com pecados não confessados, senão estará ofertando abominações a DEUS. A sua
salvação estará comprometida. Mateus 10:33-40

"E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a
todas as nações, e então virá o fim." Mateus 24:14
Repetindo: não decida perdoar-se pela sua carne ou por experiência ou fazendo um curso ou
por tratamento psicológico ou aconselhamento ou por capacidade própria; isto não existe e é
hipocrisia. 1 Timóteo 4:1-2
•

Restaure a sua amizade com DEUS

•

Restaure o seu lar

•

Restaure o seu casamento

•

Restaure os seus filhos
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Obedeça ao DEUS da Obra e restaure a sua vida e não endureça o seu coração.

"Eu não julgo isto ou aquilo como erro ou pecado..."
Arrependa-se! Pare de pegar um texto bíblico isolado para favorecer o seu pecado e
andar segundo a sua vontade. Romanos 10:3

É por causa do pecado, da lascívia, da fornicação, da avareza, da cobiça, da ira,
da soberba, da perversão que o Brasil e o mundo estão como vemos todos os
dias. Porque o mundo bebe iniquidade como água. Com excesso de bagagem o
cristão morno vai ficar na Terra após o arrebatamento da 'Igreja Santa' para
sofrer a ira de DEUS com os ímpios. 2 Coríntios 5:17

Não viva achando que tudo é normal e que não existirá uma disciplina futura. 1 Coríntios 6:911 - Hebreus 12:5-11 - 1 Pedro 1:15-16
Sem confissão não há cura de pecados, não existirá vida eterna, só morte eterna, justiça pura
de DEUS é o FOGO DO INFERNO: ao infiel; ao impuro; ao ímpio; ao imoral; ao vingativo; ao
covarde/que prega mentiras; ao crente morno/aceita o pecado; ao crente sensual; ao crente
mentiroso; ao "crente" que não quer entrar no céu e não deixa os outros entrarem. Hebreus 3
- Hebreus 6 - 1 João 5:16-17 - Lucas 8:5

Os solteiros cristãos não precisam casar, porque já "Fica": beijo escandaloso, abraço
escandaloso com toques em todo o corpo da moça com consentimento da família da
moça e vice-versa, e também passa a mão também passa a boca, até fazem sexo antes
do casamento. Namoro carnal mundano pecaminoso. A carne é alimentada cada vez
mais cedo & idade tenra (meninos e meninas de 10, 11, 12 anos de idade); por que:
aprende a seguir as vontades do mundo, consome pornografia na TV & internet sem
avaliação dos Pais, usam roupas da moda sem avaliar os escritos e estampas & formato
sensual, publicam e trocam fotos/vídeos íntimos usando a internet, assiste todo tipo de
programa malicioso & comédia de duplo-sentido; não guarda o coração, os olhos e o
corpo do pecado. Se escolher andar impuro: não é salvo! Se escolher andar impura: não
é salva! Não ande nas trevas. Conheça a Palavra de DEUS, estude a Bíblia. 2 Timóteo 4:18 - 1 João 2:15 - Gálatas 5
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O povo cristão não está atento aos Sinais da Volta de JESUS, estão desatentos
com: bens materiais, fazer fortuna, condições emocionais, satisfação do 'eu', comer
muito (gula), consome bebida alcoólica, passeios, viagens, roupas da moda & grife,
novos negócios, casas, carros, interesses, mais dinheiro e vaidades econômicas,
compras, casar & lua de mel; bem-material, satisfação emocional, futilidades, piadas,
preocupado com romances & namoros, paixões da carne, multimídia (TV, programas,
cinema, revistas, esportes: todos os ídolos possíveis), precisa manter-se atualizado com
a tecnologia atual, coceira para manter o perfil da Rede social atualizado... prazeres
variados, trabalhos e mais trabalhos e ocupações e mais ocupações deixam os crentes
desavisados - vivem sem a armadura da fé. Mateus 24 - Efésios 3 - Apocalipse 6:8 Apocalipse 20:13-15 - Apocalipse 19:20 - Apocalipse 21:8

Enquanto tudo está normal e aparentemente tudo indo bem, então ELE
VEM: “...como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do homem.
Porquanto, assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e
davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, E não o
perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do
Filho do homem.” Mateus 24:37-39

Pai, mãe, JESUS CRISTO ESTÁ VOLTANDO: eduquem os seus filhos com a
Doutrina de JESUS, orem a DEUS de todo o seu coração, orem em família,
exponham as gloriosas promessas de DEUS para a humanidade sobre a
Salvação e a vida eterna.
Entretenimento é o substituto diabólico de Satanás para a alegria de DEUS.

E a eternidade? JESUS CRISTO precisa ser o primeiro em sua vida!
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IRMÃOS E IRMÃS EM CRISTO, TODOS NÓS
ESTAMOS COMPROMETIDOS COM ESTES
FATOS!
JESUS está voltando e tem muitas pessoas brincando de "ser crentes". Faça uma mudança
radical em sua vida e decida viver sinceramente para DEUS, sem a mediocridade de uma
doutrina humana que é rasa, pobre, vazia, sem frutos, baseada em costumes e escassa
espiritualmente. JESUS CUMPRIU TODA A 'LEI' E ESTABELECEU O CAMINHO DA GRAÇA
SOBERANA. Mateus 10:8 - João 1:16 - Marcos 13:22 - Mateus 24:11 - Lucas 6:26
Restaure a sua vida, reavive a sua fé e sinta o seu coração arder com a presença do ESPÍRITO
SANTO DE DEUS, dê muitos frutos e seja reconhecido como discípulo de JESUS CRISTO.

Se afaste ou denuncie os débeis falsos profetas, 'pregadores mortos' (Romanos
16:17-18); defenda o Evangelho e abandone os crentes supersticiosos e
impostores do caminho da verdade; e de Falsos mestres arrogantes e
fraudulentos (1 Tessalonicenses 5:21-22). Apresente suas orações diante do
Senhor DEUS, o Altíssimo DEUS, o DEUS de Abraão, o DEUS de Isaque, o DEUS de
Jacó / Israel, Pai de NOSSO SENHOR JESUS CRISTO - reconheça a Divindade de
JESUS CRISTO o SALVADOR DA HUMANIDADE. João 3:16

Defenda a sua fé do Fermento! Limpe-se da contaminação do Fermento (de Fariseus = Mateus
23:1-36; o Fermento dos Saduceus = Mateus 22:29 e o Fermento de Herodes = Marcos 8:15)
para ser Salvo por JESUS CRISTO

Surpreenda-se lendo 2 Pedro 2:1-21 e estude a Bíblia (2 Timóteo 4). Defenda o
Evangelho e distribua a graça à todos. Tito 3:3-6

•

Arrependam-se Pais, Marido, Esposa

•

Arrependam-se Filhos, Mocidade, Novos na fé

•

Arrependam-se Anciães, Presbíteros

•

Arrependam-se Pastores, Cooperadores
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•

Voltem-se às Escrituras

•

Voltem ao Evangelho

•

Voltem à Cruz do Calvário

Não seja um crente inofensivo ao inferno ou um "crente religioso": sepulte essa timidez
com a ajuda do Espírito Santo e vá para a guerra. Jesus está voltando!

"No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor; porque o
temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor." 1 João 4:18
Com poucos ou muitos anos de conversão, não basta estar sempre congregando sem
conhecer os Atributos de DEUS e ser abençoado com a plenitude do Espírito Santo. Vive
separado do mundo, conheça o Senhor do Batismo, conheça o Senhor do
Cristianismo, conheça o Senhor Fiel e Salvador da Humanidade - JESUS CRISTO. 1 Timóteo 6:12
- 2 Timóteo 2:3 - 2 Timóteo 2:5 - 1 Coríntios 9:7 - 2 Coríntios 10:3

Porque você tem tanto medo? Porque você tem tanta dúvida? Porque você
treme mediante homens ou dificuldades?
Leia estas cartas de amor: João 15:19 - João 16:28 - João 17:16 - 1 João 2:15 - 1 João 4:4 - 1 João
5:4 - 1 João 5:5

Não duvide do poder de DEUS. Professe a sua Fé em JESUS CRISTO.
Leia e estude a Bíblia di-a-ri-a-men-te!

Vida em oração buscando constante arrependimento e santificação. Lute
para ser elogiado/a em oculto apenas por DEUS. Seja conhecido/a pelo
inferno. Vá para a guerra contra o inferno e não seja um religioso/a. Seja
um homem cristão genuíno! Seja uma mulher cristã genuína!
•

Cristãos religiosos: não conhecem todo o poder e glória de JESUS

•

Cristãos religiosos: não aceitam ou não priorizam o atributo da divindade de JESUS

•

Cristãos religiosos: não tem intimidade com JESUS ou conhece superficialmente ou
conhece por ouvir uma doutrina ou conhece apenas de "forma denominacional", mas
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NÃO CONHECEM a pessoa, a pessoa de JESUS CRISTO, com toda a comunhão e intimidade
com JESUS.

"Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê
naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas
passou da morte para a vida." João 5:24

Tenha fome e sede de justiça: seja um cristão genuíno! Seja uma cristã genuína!

Chore nos pés de JESUS para você ter realmente um Novo Nascimento
(João 3) e viva no Espírito como um filho e como uma filha de DEUS.
Lute para vencer o mundo, vencer o pecado, lute para ser salvo & salva.

Priorize estudar a BÍBLIA todos
os dias!
Leia a Bíblia: conheça a Palavra de DEUS buscando com fé a revelação das Escrituras ao
conhecimento dos atributos de DEUS e as fiéis orientações do Evangelho de JESUS CRISTO.
Priorize a vida de oração - vigiar - e não dê ouvidos para ensinos que nascem da visão do
coração do homem orgulhoso que não ama a DEUS, busque o discernimento dado pelo
Espírito Santo, e prove se as palavras que não saem da boca do profeta são mesmo reveladas
pelo Senhor DEUS Todo-Poderoso. Estude a Bíblia com fé e devoção a uma dedicada vida de
oração.
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O homem peca quando não conhece as Escrituras, e não só os analfabetos mas também
os letrados, terminam caindo em filosofias vãs, falando de si toda sorte de coisas sem
fundamento bíblico.
JESUS AFIRMOU: "Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras,
nem o poder de Deus. Mateus 22:29
JESUS RECOMENDOU: "E Jesus, respondendo, disse-lhes: Porventura não errais vós em razão de
não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus?" Marcos 12:24
JESUS FOI MUITO CLARO: "Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são
elas que de mim testificam." João 5:39
TIMÓTEO ESTUDAVA DESDE CRIANÇA: "E que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras,
que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus." 2 Timóteo 3:15

Qualquer coisa pronunciada de improviso & simulações não tem valores
para o Arrependimento de Pecados, Santificação e Foco na Salvação (vida
eterna).
"Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se
envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade." 2 Timóteo 2:15

Acorde, levante e vigie! Outros improvisos, declarações, simulações e
argumentos humanos sem base bíblica, sem teor do evangelho, sem
exemplo dos apóstolos e sem histórico bíblico são coisas do homens, e
portanto, não testificam da Verdade Bíblica - a Palavra de DEUS - e do
Evangelho de JESUS CRISTO.
"E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8:32
"Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de
onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras; quando não,
brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te
arrependeres." Apocalipse 2:4-5
"Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus,
porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo." 1 João 4:1
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Voltem ao Evangelho do Arrependimento, isto é, busque a DEUS com a renúncia do
seu "eu" (para 'matar' os desejos da carne - e a carne é a "terra" onde a semente
maligna brota) por que para pedir perdão a DEUS você precisa estar na presença de
DEUS em Espírito e em verdade reconhecendo que pecou (por que DEUS é Espírito,
DEUS É SANTO, SANTO, SANTO) - João 4:23-24 - João 17:17.

Mateus 24 - A "porta estreita" é a Santificação (ausência de toda carnalidade e
mundanismo), não é a religião com tanta aparência, ensinamentos terrenos e
regras humanas.
Jesus provou que nos ama primeiramente morrendo na Cruz para nos dar
acesso ao PAI - O SENHOR DEUS, e agora, nós precisamos provar a DEUS que
amamos JESUS confessando nossa fé Nele em primeiro lugar em nossas vidas,
seguindo a Sua Doutrina, vivendo o Evangelho, e odiando o pecado e tudo o que
não agrada a DEUS. Vivendo no Espírito carregando a promessa da vida eterna leia 1 João 2:21-27
Busque o Reino e a Justiça de DEUS em primeiro lugar na sua vida, se esforce, e
as demais coisas DEUS suprirá na sua vida com glória - leia Mateus 6:33.
Busque a plenitude dos dons do Espírito Santo para tratar suas fraquezas e para
você modificar as suas vontades carnais. Deste modo, você andará com sua
alma sem manchas e crescerá de Fé em Fé na Justiça, na Santificação, almejando
as coisas celestiais. Isto vai te livrar da ira de DEUS - leia 1 Tessalonicenses 5:9.
Ajunte tesouro no céu - leia Mateus 6. Ame a JESUS CRISTO e viva na Santificação
temendo a DEUS.

NOSSO EXEMPLO É JESUS O FILHO DE DEUS, JESUS
EXALTADO, O SALVADOR, O FIEL, O 'AMÉM' DE DEUS, A
TESTEMUNHA FIEL. JESUS CRISTO O SALVADOR, JESUS
CRISTO O REI DOS REIS, JESUS CRISTO O SENHOR DOS
SENHORES.
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Tenha vida íntima de oração e imite o MESTRE, o SENHOR JESUS CRISTO

JESUS nos ensinou o Seu caminho e já pediu a DEUS por nós, antes de ser
doador da vida eterna, ele deixou mais cartas de amor: João capítulos 15, 16 e
João 17.

•

Imite os exemplos ensinados por JESUS - dê bom testemunho da sua Fé para o mundo
(não dê mau testemunho)

•

Tenha obras que podem ser comparadas com o Único modelo? JESUS CRISTO

•

Conheça aquele que Tudo Pode: JESUS CRISTO

•

Conheça aquele que Tudo Sabe: JESUS CRISTO

•

Conheça aquele que Tudo É: JESUS CRISTO

•

Conheça aquele que deu a Redenção ao homem: JESUS CRISTO

•

Conheça aquele que deu a Salvação ao homem: JESUS CRISTO

•

Conheça aquele que é o Único Mediador entre DEUS e o homem: JESUS CRISTO

"Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá!"
Efésios 5:14
Seja separado, santo, puro, ande na luz e seja digno do Reino de DEUS.
Imite o caráter de JESUS CRISTO, imite os hábitos de JESUS CRISTO, sinto como JESUS CRISTO sente,
ore para ser semelhante aos atributos de JESUS CRISTO, ore para ser semelhante à natureza
de JESUS CRISTO, ore para ser transformado conforme a imagem de DEUS pedindo para receber os
dons e a plenitude do Espírito Santo dos céus, o revestimento e a fortaleza de DEUS, ore à JESUS
CRISTO e ele te responderá!

Leia as citações bíblicas: João 1:10 - Provérbios 15:8 - Isaías 43:26 - 1 Timóteo 2:8 - 1
Tessalonicenses 5:27 - Jeremias 29:12 - Salmos 34 - Mateus 6:5

No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de DEUS e o Verbo era DEUS. João 1:1 - 2
Crônicas 7 - Isaías 1 - Efésios 5)
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Prepare-se para o arrebatamento:
JESUS ESTÁ VOLTANDO
Tenha FÉ de que JESUS te fez digno e digna de viver o Evangelho da GRAÇA de
DEUS e alcançar a vida eterna.
Entre pela porta estreita (o Evangelho de JESUS com renúncia do pecado e do mundo) e viva
preparando-se: ande em temor a DEUS na justiça, em amor, em santificação, em pureza,
orando, jejuando, vigiando... esperando a volta de Jesus! Mateus 7 - Mateus 24 - Marcos 1:15 Romanos 12:2

JESUS CRISTO voltará para a 'Igreja de DEUS' santa, vigilante, cheia do Espírito Santo
(o óleo - Mateus 25). A volta do Filho de DEUS está dava vez mais perto, e também
os juízos de DEUS sobre a Terra (selos, trombetas, taças da ira).
Muito em breve DEUS dará ordens para Seus anjos resgatarem sua Igreja santa na Terra, este
evento singular que nos fará morar com Ele para sempre (1 Tessalonicenses 4 :16-18 - 1
Coríntios 15 - João 14 - Apocalipse 3:11). Seremos transformados num piscar de olhos (1
Coríntios 15:52 - Mateus 24:27)

Viva preparado e preparada esperando o dia em que DEUS dará ordem aos anjos para
buscarem a 'Igreja SANTA'.
Hebreus 12:14 - Apocalipse 2:7 - Romanos 14:12
Glórias ao DEUS Santo e Justo. Aleluia!
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Imprima, leia calmamente, ore e compartilhe!
Coragem! Saia da conveniência natural, movam-se agora e abandonem a auto-preservação
carregada de discursos egoístas e centralizados em opinião humana, abandone os fósseis,
abandone as regras mortas; e não temais! Vá encontrar-se COM DEUS no LUGAR DE DEUS
chorando PARA DEUS no NOME DO SENHOR JESUS CRISTO. Faça prova de DEUS! Pendure
aquela roupa bonita, gravata/saltos, liberte-se do mundo, 'rasgue seu peito' para deixar o
orgulho vazar e esconda-se para orar e confesse-se ao DEUS ALTÍSSIMO. Não se preserve mais:
cheiroso/enfeitada por causa de regras humanas, lute pela vida eterna; conquiste a vida eterna
oferecida pelo DEUS que controla TODO O UNIVERSO.

Seja amigo de DEUS, íntimo de JESUS CRISTO e conquiste o Reino de DEUS:
Josué 1:9 - 1 Timóteo 6:11-12 - Tiago 2:19 - 1 João 5:11 - Tiago 4.2-4 - Atos 19:13-16
Texto do site em PDF

Sobre o Evangelho

Sobre o Cristianismo

JESUS ESTÁ VOLTANDO
Viva em arrependimento e em santificação!
1 Pedro 1:16 - 2 Coríntios 7:1 - Hebreus 12
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