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A Falsa Salvação
"Adentrai pela PORTA Estreita (LARGA É A PORTA,
e ESPAÇOSO é o Caminho, que conduz à DESTRUIÇÃO,
e MUITOS SÃO os que entrarão por ela,
porque estreita é a porta, e apertado
é o caminho,
que conduz à vida,
e POUCOS são os que DARÃO por Ela."
(Mateus 7:13-14)
MUITOS Me dirão naquele dia, SENHOR, SENHOR, não
profetizamos em teu nome?
E em teu nome não expulsamos demônios?
E em teu nome não operamos muitas obras maravilhosas?
Então Eu lhes direi abertamente,
Eu nunca vos conheci
apartai-vos de Mim vós os que praticais a iniqüidade. "
(Mateus 7:21-23)

É preciso entender claramente por que estas almas foram rejeitadas, qual a sua verdadeira situação
e o que deveriam ter feito para impedir tal coisa. Não devemos nos iludir quanto à severidade das
palavras do próprio Cristo. Estas preciosas almas foram destinadas à ruína eterna, PERDIDAS
PARA SEMPRE SEM RECURSO, SEM MISERICÓRDIA, SEM CLEMÊNCIA.
O contexto em que encontramos esses comentários, aparece em Mateus capítulos cinco, seis e sete,
que compõem o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é dirigido em primeiro lugar aos
CRENTES, aos DICIPULOS.

"E vendo as multidões, Ele subiu ao monte: e como se assentasse,
aproximaram-se os seus discípulos;
e Ele passou a ensiná-los, dizendo ... "
(Mateus 5:1-2)

O termo "discípulo" é "mathetes' e significa aluno, seguidor. Era para os discípulos, os
seguidores, para os que nEle acreditavam. O termo "ensiná-los" remete para discípulos, que
naquele então era um grande número de pessoas. Mateus capítulo quatro mostra Jesus chamando
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Seus escolhidos e também ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino dos Céus, e
curando todos os tipos de enfermidades (Mateus 4:23). Sua fama cresceu e por isso, mais e mais
pessoas passaram a ouvi-Lo, para serem curadas, para descobrirem o que Sua mensagem faria por
eles. Muitos criam em Deus pois viam Sua curas, Sua habilidade para expulsar demônios e os
sinais de grande poder.
Há muitos dentro da Igreja cristã que alegam que os quatro evangelhos e, sobretudo o Sermão da
Montanha, foram dados a Israel e não têm nada a ver com a Igreja. Ele pertenceria totalmente à
‘Dispensação da Lei’. Eles argumentam que não havia chegado o Pentecostes, e por tanto esse
sermão, não poderia ser aplicado à Igreja de forma alguma. A aceitação deste argumento pode
definir o destino de milhões de almas, se esta posição teológica é errada e você a

abraçou, CERTAMENTE ENCONTRARÁ A PERDIÇÃO.
O Sermão da Montanha é uma exposição dos parâmetros para obtenção de um "coração novo" e
dos demais quesitos para ingressar na "Nova Aliança" (Ezequiel 11:19; 36:26-27, Hebreus 8:8; 8:13
e 12:24). A palavra "pacto" é "beriyth' e significa, ACORDO OU CONTRATO. No Novo
Testamento, a palavra é "diatheke' e significa contrato, acordo legalmente vinculativo. Este
aspecto da Nova Aliança é o principal enfoque no Sermão da Montanha, com objetivo de direcionar
as almas ao Reino dos Céus (Jesus menciona o Reino dos Céus em Mateus 27 vezes, e 5 vezes no
Sermão da Montanha), trata-se de Discurso sobre como poderemos firmar o novo pacto.

"Eis que vêm dias, diz o Senhor, que farei
um novo pacto

com a casa de Israel,

e com a casa de Judá
Mas esta é a aliança
que farei com a casa de Israel;
depois daqueles dias, diz o SENHOR,

Imprimirei a minha lei em sua mente
e

a Inscreverei em seus corações;

Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo."
(Jeremias 31:31, 33)
Aqui encontramos uma referência à nova aliança, e um vínculo direto com um novo coração.
O Senhor afirma que poderá inscrevê-la no intimo. A Lei, na realidade, nada mais é do que um
reflexo do DIVINO ÁGAPE DE DEUS. A Lei e a prova de que o homem está separado do
VERDADEIRO AMOR. Deus toma essa forma EXTERIOR DA LEI, e a IMPRIME no interior do
coração humano. Assim, temos um pacto envolvendo um novo coração, um novo nascimento, A
VERDADEIRA REGENERAÇÃO, REALIZADA INTERIORMENTE ATRAVES DO AMOR
ÁGAPE DE DEUS. A palavra "pacto" é "beriyth' e significa CONTRATO. Trata-se de um
contrato vinculativo. Quando Cristo declara, "Eu em vós", Ele se refere a esta nova aliança.
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"Lançai longe de vos todas as vossas transgressões, segundo as quais
transgrediste;

e fazei um novo coração
e um novo espírito
Por que pois morrereis, ó casa de Israel?
Por que não tenho prazer na morte de ninguém,
diz o Senhor Deus, por tanto convertei-vos,
E VIVEI".
(Ezequiel 18:31-32)

Deus está pedindo à casa de Israel para LANÇAR LONGE suas faltas e suas transgressões. Como
fazê-lo? Pelo ARREPENDIMENTO, surge a busca pelo novo coração, do novo espírito. O senhor
diz "VOLTEM ATRÁS". É algo que o indivíduo deve fazer, não é algo que Deus faz. Deus
pergunta "PORQUE MORREREIS, ó casa de Israel?" Por ser a casa de Israel não fica livre das
exigências da justiça. Eles irão morrer em seus pecados, caso não obtenham novo coração e novo
espírito.

"Um novo

coração também dar-vos-ei, e um
novo espírito porei dentro de vós:

tirarei de vós o CORAÇÃO DE PEDRA
e vos darei um coração de carne.
Porei dentro

de vós meu espírito,

e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os

meus juízos,

e os observeis.
(Ezequiel 36:26-27)

A Epistola aos hebreus capítulo oito, se refere à criação de uma nova aliança ATRAVÉS DA
OBRA DE CRISTO. Essa Nova Aliança não envolve obras de justiça, mas sim um NOVO
CORAÇÃO! Vamos explorar posteriormente esse novo coração em detalhes. Uma criatura não
pode entrar no Reino dos Céus se não nascer de novo (João 3:3-5). Esse é o tema do Sermão da
Montanha, Cristo afirma que devemos nascer de novo, para ter entrada no Reino! E Ele nos ensina
como nascer de novo! Em outras palavras, os parâmetros para obter o novo coração, são
encontrados em MATEUS cinco, seis e sete!
O Senhor declara que dará ao seu povo um novo coração e um novo espírito em um evento
sobrenatural, e não carnal. Declara também que, antes da concessão deste novo coração e espírito,
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O HOMEM ESTÁ SEM ELE. Portanto a Nova Aliança se refere à sobrenatural concessão do
Espírito de Deus (porei Meu Espírito dentro de vós). É esse novo espírito e novo coração que dão
acesso ao Reino. Qual o significado do novo espírito e novo coração? A injeção do verdadeiro
amor no coração do homem. Uma alteração radical. Uma mudança, do amor carnal humano, para o
verdadeiro amor, o amor divino, no idioma grego, "ÁGAPE / AGAPAO".

"Vede, quão grande (ÁGAPE)

AMOR

o pai nos tem concedido
a fim de sermos chamados filhos de
(1 João 3:1)

Deus ..."

Aqui encontramos uma confirmação de que Deus o Pai concede o Seu Amor Ágape, ao autentico
seguidor. Observe que é o próprio Deus que concede o dom do Amor, capaz de fazer de alguém,
um verdadeiro Filho de Deus! Profetizado a Ezequiel, e confirmado por Cristo.

"... Em verdade, eu vos digo, se alguém não
nascer de novo não pode ver o reino de Deus."
Jesus lhe respondeu, em verdade, em verdade, te digo,
Se alguém não nascer da água e do espírito,

não pode entrar no reino de Deus.
não te maravilhes do que eu te disse,
Necessário vos é nascer de novo."
(João 3:3, 5, 7)

A palavra "novo" vem da palavra 'anothen", e significa a partir do alto, desde as alturas.
significa nascido a partir de um ato do próprio Deus. No Sermão da Montanha, Cristo mostra
como entrar no Reino dos Céus. Cristo estabelece os parâmetros, as ORIENTAÇÕES SOBRE O
QUE SE DEVE FAZER PARA ENTRAR EM SEU REINO. "Ele está nos ensinando como obter
um novo coração de AMOR ÁGAPE, como obter "VIDA"

"Sabemos que já passamos desde a morte para a VIDA,
PORQUE
(ÁGAPE) AMAMOS os irmãos.
Quem não (ÁGAPE)ama o seu irmão
PERMANECE NA MORTE".
(1 João 3:14)
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O Amor de Deus é a passagem da MORTE PARA VIDA. Dizer outra coisa estaria em oposição
a uma multidão de ensinamentos Bíblicos. A concessão do Amor Ágape é o renascimento, uma

experiência real vivida pelos cristãos renascidos. O Amor Ágape traz a vida, por que Ele é
a vida. A escritura ensina que DEUS É AMOR ÁGAPE. Sem ele, todas as almas humanas
permanecem no que Deus denomina MORTE. O assunto deste estudo é o AMOR ÁGAPE.
Com Ele, você tem 'vida' e é através Dele que você adentra os PORTAIS DA ETERNIDADE DE
DEUS. Sem ele, você permanece na morte, e nunca verá os céus.
Cristo nos mostra a única forma, se uma alma se recusa por qualquer motivo, ela FICA DIANTE
DA RUINA ETERNA. A Nova Aliança é um pacto que envolve um Novo Coração. E um coração
novo traz consigo novidade de vida. A Nova Aliança é o CAMINHO DE VOLTA AO PADRÃO
DE DEUS. E o padrão de DEUS é puramente ÁGAPE. O amor natural do homem é oposto ao
Amor Ágape de Deus. Portanto o homem natural deve sofrer uma RADICAL ALTERAÇÃO
PARA O AMOR DIVINO, ou ele não poderá entrar na Nova Aliança.

"Entrai pela, porta estreita
porque larga é a porta, e amplo, é o caminho que conduz à DESTRUIÇÃO,
e MUITOS são os que entrarão por ela:

PORQUE
Estreita é o porta, e apertado o caminho,
Que conduz a vida

(A Nova Aliança DO AMOR ÁGAPE),
e POUCOS são os que DARÃO POR ELA."
(Mateus 7:13, 14)

Observe que palavra vida encontra-se ao final do Caminho Apertado. Não se encontra no começo
ou no meio. O destino do Caminho Estreito é vida, e só o caminho estreito leva a ela.
Em Mateus cinco, seis e sete Jesus está fazendo uma apresentação válida para Israel da Nova
Aliança, que contém também outros aspectos, incluindo o Reino Milenar, a prosperidade da nação
de Israel etc. Porém por Israel rejeitar o novo coração, REJEITOU CRISTO o único mediador da
Nova Aliança. Os que se recusaram a seguir o método que o Cristo tinha para eles, foram
excluídos. De igual modo qualquer CRENTE em Cristo será excluído se recusar os parâmetros
dados por ELE para entrar no Reino.

O Senhor não considera argumentos de pessoas. Se Israel, a verdadeira
oliveira, povo escolhido pelo próprio Deus, foi excluído por recusar o
método ordenado por DEUS, por qual razão um cristão, (ramo de
oliveira selvagem enxertado), acha que não seria excluído se recusar O
MÉTODO QUE DEUS TEM ORDENADO?
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Se alguém não entra pela Porta Estreita e não rilha o Caminho Apertado, irá perecer eternamente.
Cristo nos deu apenas essa formula. Por Israel ter rejeitado o Novo Coração e os Termos da Nova
Aliança, sua parte ficou retida (Romanos 11:25-27 até os tempos dos Gentios serem cumpridos), e
os termos que envolvem o NOVO CORAÇÃO FORAM DADOS TAMBÉM À IGREJA (outra
nação) para provocar inveja a Israel (Romanos 10:19).
A apresentação era válida para Israel. Israel tinha o direito e o dever de entrar. Se Israel tivesse
recebido Cristo, a Nova Aliança teria sido Concluída, e do Reino Milenar de Cristo teria começado!
Deus conhecia os que iriam rejeitar Cristo, mas a autenticidade da oferta feita permanece.
Israel procurava por um Messias político, alguém que os levaria ao domínio mundial. Eles não
compreenderam nem buscaram conhecer o lado espiritual do Reino. Seu Reino de Deus estava na
terra, um reino físico, e sua busca era voltada para esta vida. "Eles pretendiam estar no céu com os
pés no mundo, exatamente conforme o anticristo. Cristo trouxe uma mensagem, Israel não quis
ouvir. Deu a eles todas as obras registradas no Antigo Testamento para comprovar quem Ele era.
Eles não tinham desculpa, e o crente, também não tem desculpa, se recusar cumprir os parâmetros
estabelecidos por Cristo. A dispensação da Lei foi terminada, e Cristo deu início a um novo
conceito, a Nova Aliança. A lei, que era EXTERIOR, será gravada INTERIORMENTE, inscrita
sobre o “interior”, ou no centro do ser, no "CORAÇÃO DO HOMEM".
A Lei mantém-se inalterada (Mateus 5:17-19). Cristo é o fim da lei somente para aqueles que
creram, a palavra é clara. Para todos os demais ainda se encontra em pleno vigor e efeito, apesar
da teologia contrária. Cristo disse que a Lei permaneceria até o fim. É através da Lei que todos os
incrédulos e muitos fiéis que pensam estar salvos serão condenados à perdição eterna. A salvação
da alma humana é através de um Novo Coração e um novo espírito, a LEI EXTERIOR, nada mais é
que um reflexo do AMOR ÁGAPE, que transforma o CERNE DO HOMEM! A lei transcende de
normas exteriores para Amor Ágape interior!
Ninguém pode “Ágape Amar”, e ser salvo,
EXCETO SE UMA AUTENTICA REGENERAÇÃO OCORRER, quando então estarão cumpridas
todas as DIRETRIZES (Romanos 13:8-10). A palavra amor nesses versos é uma referência ao

“DIVINO ÁGAPE”, ÁGAPE É A PERFEIÇÃO E O CUMPRIMENTO DE TODA A
LEI.
Cristo é a tentativa de mostrar a Israel como desfrutar desta nova diretriz, a diretriz do AMOR
ÁGAPE NO INTERIOR DO SER, a promessa de um Novo Coração, um coração que mudou de
humano para sobrenatural, um coração que nos permite cumprir toda a Lei através do AMOR.
Esta é mudança que traz VIDA, “O ÁGAPE DE DEUS”, esta é esta mudança que nos permite
entrar no Reino dos Céus. Cristo é o único mediador (1Timóteo 2:5, Hebreus 8:6; 9:15; 12:24).
Não existe nenhum outro nome sob o céu, através do qual poderemos ser salvos.
O mundo odeia essa mensagem por que ela exclui todas as religiões, todos as denominações, e
todos os conceitos humanos. Deus o Pai tem ungido Cristo como o único que tem a chave da
morte, do inferno e do céu. Cristo é o mediador. E se Cristo é o mediador, devemos prestar atenção
ao que Ele nos ensina. Israel REJEITOU CRISTO (Mateus 12:24-50). Mataram-No (Atos 4:10).
Israel insistiu em se manter sob a Lei (Romanos 9:31-32; 10:1-4), então a Igreja adquiriu o Novo
Pacto (Romanos 11), o ramo de oliveira SELVAGEM é enxertado na casa de Israel. A Igreja tem
então o direito de entrar no reino dos Céus, porem, através do novo nascimento. Aqueles que se
sujeitam à AUTENTICA REGENERAÇÃO tornam-se verdadeiramente herdeiros da promessa (4
Romanos, Gálatas 4:1-7), pela dinâmica da verdadeira fé. O Sermão da Montanha delineia as
condições pelas quais poderemos encontrar a VIDA. Refere-se inteiramente às condutas para
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entrar no Reino dos Céus, e se o propósito da Igreja é entrar no Reino do céus o Sermão da
Montanha SE APLICA À IGREJA. Somente um apostata diria que não.
Cristo declara que há duas formas, duas portas, dois métodos usados por SEUS SEGUIDORES,
OS CRISTÃOS para buscar essa nova aliança. Um é através de uma Porta Larga e uma Estrada
Ampla, com sinais indicando: ‘O CÉU É POR AQUI’, ‘ENTREM POR AQUI’, sinais esculpidos
por Satanás e os seus FALSOS PROFETAS CRISTÃOS, para enganar os fiéis, uma invenção, um
ERRO, que parece certo, parece correto, situa-se bem e parece perfeitamente inserido nas
Escrituras, somente através de uma análise profunda pode-se desmascarar a fraude.

Porem existe uma outra PORTA, um outro CAMINHO, que Cristo denominou
Estreita e Apertado. Cristo declarou que apenas um número reduzido de SUA
GENTE, SEUS FIÉIS, entraria por ESTA PORTA ESTREITA e trilharia este
CAMINHO APERTADO. A grande maioria dos cristãos iría rejeitá-la; iriam criar
uma teologia, oferecendo uma alternativa, um método mais atraente para obtenção do
novo coração. Esta nova forma alternativa seria fabricar um NOVO CRISTO, UM
NOVO EVANGELHO. Mas este novo Cristo seria um golpe, com aparência muito
semelhante, um evangelho muito próximo do original, oferecendo MUITAS
VANTAGENS, sendo muito difícil detectar a DISTORÇÂO FATAL. Seria adotado
pela grande maioria dos membros do Corpo de Cristo, pela fé, como correto. Por
isso muitos líderes cristãos FICARÃO SURPRESOS quando encontrarem a
condenação diante de Cristo. Pedro, por meio do Espírito Santo fala da mesma
condenação. Uma teologia FALSA que conduz à eterna perdição.

Portanto, na realidade, há apenas UM CAMINHO e UMA PORTA pela qual nós podemos entrar
no Reino de Deus, UM CAMINHO QUE LEVA À VIDA, À CONCESSÃO DO AMOR DE
DEUS. O outro leva à perdição eterna, mas aparece como sendo o caminho correto!
Oferecerá
um “novo coração” e garantirá com total segurança, que o destino é o céu. Irá garantir a autêntica
união com Cristo. Terá sinais e operação de maravilhas. Seus seguidores, a GRANDE MAIORIA
DOS CRISTÃOS, terão certeza que são filhos de Deus, mas na verdade serão filhos bastardos, sem
direitos, já que se recusaram a obedecer aos parâmetros dados por CRISTO. E como resultado,
mergulharão na ruína eterna.

Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
O Sermão da Montanha é um ESTATUTO PARA SER GUARDADO. É para a
Igreja em geral, para era da Igreja. As pessoas a quem Cristo o endereçou são seguidores, são
crentes. As Escrituras não são para os incrédulos, incrédulos são abordados poucas vezes. A
Escritura está aberta apenas para aqueles que correspondam corretamente a ela. Segundo a escritura
não é a vontade de Deus que qualquer um pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento (2
Pedro 3:9). Se uma pessoa se recusa seguir a Escritura, ela esta é condenada. Se ela corresponde, e
sofre a REAL CONVERSÃO, ela se torna um seguidor “crente”, e se for obediente aos
Mandamentos de Cristo, ela ira mais tarde (depois de entrar pela PORTA ESTREITA e trilhar O
CAMINHO APERTADO, obter a verdadeira regeneração, QUE É VIDA E SALVAÇÃO . Jesus
não orou por incrédulos, orou por seguidores.
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" É por eles que Eu rogo; (os apóstolos, os verdadeiros crentes):

não rogo pelo mundo,
Mas por aqueles que ME TENS dado;
Pois eles são TEUS."
(João 17:9)
A importância desta oração esta naqueles a quem ela se refere. Cristo não está rejeitando o mundo.
Ele esta sendo específico, Ele ora pelos que são seus. Os demais O rejeitaram, são inimigos e por
conseguinte, estão condenados.

"Não rogo somente por estes,

Mas também por aqueles que irão

crer em mim

através da sua palavra;
A FIM DE QUE

Todos sejam um, como és tu ó Pai,
em mim, e eu em ti,
também sejam eles

EM NÓS
para
que o mundo CREIA que tu me enviaste ".
(João 17:20-21)
Cristo estende Suas orações aqui para incluir TODOS OS QUE SE DECLARAM CRISTÃOS. Ele
não exclui os cristãos nominais. Ele inclui todos aqueles que RETEM O SEU NOME. Mas
estejamos muito atentos a isso, Ele ora por todos aqueles que "crêem". Isso significa todos os que
professam nome de Cristo ao longo de toda a era da Igreja, o que significa todos aqueles que têm fé
e confiança em Sua posição como Messias. Porem Sua oração é para que essas pessoas possam
entrar em autêntica união com Ele, a partir da obediência ao que Ele ordenou. Que todos
sejam um! Que todos cheguem ao ponto determinado!

"Eu lhes dei a conhecer, o teu nome, e ainda o farei conhecer
a fim de que o Amor (Ágape) com que Me amaste esteja neles,

e EU neles esteja. "
(João 17:26)

Fica bem claro que tornar-se um cristão simplesmente, invocar o nome do Senhor, não significa
comunhão com o “Amor de Deus”! A oração do Senhor é para que OS FIÉIS ENTREM EM
UNIÃO COM ELE, para que venham até Ele, recebam o Amor Ágape de Deus e assim, entrem em
verdadeira união. A oração, então tem um objetivo final, A UNIÃO DE TODOS EM CRISTO,
ATRAVÉS DA AUTENTICA REGENERAÇÃO. Assim vemos por que a esmagadora maioria dos
crentes NUNCA entra em verdadeira união com Cristo. Eles abraçam uma falsa teologia que, na
verdade, os impede!
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JOIO & TRIGO
Cristo divide a humanidade em dois grupos, crentes e incrédulos, então faz uma subdivisão muito
mais importante, de um lado os seguidores fiéis e obedientes, que entram em verdadeira união com
Ele e ingressam na Nova Aliança através da AUTENTICA REGENERAÇÃO / RENASCIMENTO.
O outro grupo, são os desobedientes, e por isso NUNCA entram em verdadeira união com Ele, a
despeito de toda a sua confiança e de sua profissão de fé, Não encontram a “CHAVE DO CÉU”.

"Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrara no reino dos céus;

Mas aquele que faz a vontade de meu pai
que está nos céus."
(Mateus 7:21)

A palavra "vontade" é "thelema" e significa uma DETERMINAÇÃO, DECRETO. A palavra
"faz" é "poieo" e significa meios para executar ou realizar, desenvolver algo. Estreitamente
associada a ela esta a palavra "prasso", que significa desempenhar repetidas vezes, concretizar. Em
suma, significa ser obediente a Deus, isto é, praticar ou executar, aquilo que Deus exige. Se você
é obediente, irá fazê-lo. Se você é desobediente, NÃO.

"Todo aquele pois que ouve essas minhas palavras,

E as pratica,
será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a ROCHA
E desceu a chuva, e as inundações vieram, e os ventos sopraram, e deram com ímpeto
contra aquela casa, e ela NÃO CAIU porque fora fundada SOBRE A ROCHA.
E aquele que ouve estas minhas palavras,

E não as pratica,
será comparado a um HOMEM tolo, que construiu a sua casa sobre a areia
E desceu a chuva, e as inundações vieram, e os ventos sopraram, e deram com ímpeto sobre
aquela Casa;
E ela caiu
E foi desastrosa a sua queda."
(Mateus 7:24-27)

Ou você é obediente OU VOCÊ PERECE. Ou você faz o que lhe é ordenado, OU VOCE ESTA
MORTO. NÃO É OPCIONAL. É uma ordem de Deus. Você não pode escolher o que quer
cumprir. Argumentos “teológicos” que não tem em conta os óbvios comandos de Deus, conduzem
inevitavelmente à ruína.
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"e, sendo feito perfeito, ele (Cristo) se tornou
o autor de eterna salvação para todos
os que lhe obedecem."
(Hebreus 5:9)
Repare a condicional 'Obedecem'. A palavra "obedecer" aqui é "hupakouo ', que significa
simplesmente REALIZAR OS COMANDOS DA AUTORIDADE, OBSERVAR. Se estamos
lidando com CONDUTAS para entrar no reino dos céus, devemos ser perfeitamente obedientes
aos parâmetros dados (sermão da montanha!). Em outras palavras, a sua salvação está condicionada
a sua obediência! Se você recusar, por qualquer motivo, estará perdido eternamente...

"em chama de fogo, tomando vingança sobre aqueles
que NÃO
e

CONHECEM a DEUS,

não obedecem ao evangelho de Cristo nosso Senhor ..."
(2 Tessalonicenses 1:8)

Estas pessoas não são descrentes, são cristãos porem se recusam a dar cumprimento aos
COMANDOS DE CRISTO.

O conceito de “graça” que substitui “obediência” é uma doutrina oriunda das
profundezas do inferno, invenção de falsos profetas, a respeito dos quais Cristo, Paulo, Pedro
e Judas advertiram. Trata-se uma perversão da graça. Obediência não é novidade na Palavra do
Senhor (Êxodo 19:5; Deut. 11:27,28; 13:4; 28:62; 30:20; 1 Sam. 12:15; 5:22; Job 36:11-12; Jer.
7:23; 11:4, 11:7; 12:17; Dan. 9:11). Estes são apenas alguns exemplos. O Novo Testamento está
repleto de referências por todos os escritores de que somente aqueles que ‘obedecem’ ao
Senhor serão salvos. Se você se recusar a entrar pela PORTA, e trilhar o CAMINHO, por
haver concluído que obediência é um tipo de "obra" ou por qualquer outra razão, você irá perecer
em seus pecados, pois você NÃO CONHECE O AMOR ÁGAPE DE DEUS,
NEM CONHECE A CRISTO. Você pode alegar o que quiser, só a verdade
determina o seu destino, opiniões pessoais não tem nenhum valor!
A palavra "obedecer" constante da Bíblia é também "hupakouo', e significa prestar reverência ao
comando da autoridade, executá-lo, OBSERVAR CUIDADOSAMENTE AS CONDUTAS
NECESSÁRIAS. Onde estão essas condutas? No Evangelho. A palavra "evangelho" é
"euaggelion' e significa MENSAGEM, DECLARAÇÃO, BOAS NOVAS. CRISTO tem a
humanidade redimida através da Nova Aliança! Seus redimidos são aqueles que

guardam Seus mandamentos, aqueles que "fazem a vontade do Pai", aqueles
que obedecem os seus comandos, determinações.

"Entrai pela porta estreita..."
"APERTADO É O CAMINHO QUE ... VIDA"
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"ESFORÇAI-VOS POR ENTRAR PELA PORTA ESTREITA..."

Considere atentamente os mandamentos do Senhor!

Obedecer é fazer a
Vontade do Pai. A obediência é a chave do Evangelho para a salvação. O verdadeiro fruto da fé é
a obediência. Em outras palavras, a fé é experimentada a longo prazo, TESTADA PELO FOGO.
Testada tendo como padrão a FÉ DE CRISTO.

"POR QUE ME CHAMAIS, Senhor, Senhor,
e não fazeis as coisas que eu vos mando?"
(Lucas 6:46)
A Palavra é uma espada, ela qualifica aqueles que se recusam a obedecer o Senhor, simplesmente
como tolos. Não importa a graduação teológica, ou os milhões de seguidores, sem obediência
tudo se resume a vaidade.

"Aquele que ME rejeita, e não recebe
MINHAS PALAVRAS (ordens do Senhor),
tem quem o julgue

a própria palavra que tenho proferido(a escritura),
Essa o julgará no último dia."
(João 12:48)

O Senhor nos mostra a existência dois tipos de crentes, aqueles que ouvem a palavra e a praticam, e

Obediência e desobediência.
Há um claro contraste entre os dois tipos no Sermão da Montanha. A fé sem obediência
aqueles que ouvem a palavra, mas se recusam a obedecer.
distingue os falsos crentes! (Tiago 2 - 20,26)

"ENTRAI pela PORTA Estreita:
LARGA É A PORTA e ESPAÇOSO

é o caminho,
que conduz a destruição, e MUITOS
entrarão por ele

PORQUE
estreita é a porta,
e apertado é o caminho,
que conduz a VIDA e,

poucos são os que haverão de encontrá-la."
(Mateus 7:13-14)
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É um erro trágico da moderna teologia cristã, afirmar que a porta LARGA é acessada apenas pelos
incrédulos, e que todo cristão entra pela PORTA ESTREITA e trilha o CAMINHO APERTADO.
De acordo com a Escritura, a grande maioria dos cristãos, ESTA TRILHANDO O
CAMINHO ESPAÇOSO. Cristo nos mostra que há dois tipos de crentes, o obediente, entra
pela Porta Estreita, toma o Caminho Apertado, sofre a regeneração, recebe o Amor Ágape de Deus
e entra em e Autêntica União com Cristo, o trigo. O desobediente afirma ser cristão porém
recusa a Porta Estreita e o Caminho Apertado, confunde obediência com "obras" ou "forma de
legalismo" e a classifica como "perversão da graça". Nunca cumpre os mandamentos de Cristo e
nunca encontra o VERDADEIRO AMOR, apesar das suas alegações em contrário, ele nunca
encontra a VERDADEIRA REGENERAÇÃO, e por isso é chamado FILHO BASTARDO, é uma
farsa, o joio cujo destino final é o fogo.
Estaria essa “grande maioria” rejeitada por Cristo, SOB A GRAÇA? Em caso afirmativo, por que
eles não são salvos? Porque o Senhor não desviou o olhar de seus pecados? Eles estão sob a graça,
mas não fazem uso dela, porque se recusam a fazer o que lhes é MANDADO POR DEUS E POR
CRISTO! Eles frustram a graça de Deus, eles não compreendem o que é graça,

pervertem o seu real significado.
Para verificar existência de um caminho largo em meio a cristandade, vamos observar João 10:1
atentamente:
"Em verdade, vos digo,
o que não entra pela porta

no aprisco, das OVELHAS, mas de
Algum outro modo,
o mesmo é ladrão e salteador. "
(João 10:1)

espaçoso é o caminho = algum outro modo
Cristo diz que existem duas entradas no o aprisco, o Corpo de Cristo. A porta (1), ou de alguma
outra forma (2). É importante notar que AMBOS ESTÃO NO INTERIOR DO APRISCO.
Todos cristãos, independentemente do seu estado antes e depois de conhecerem a Cristo, estão
no Corpo de Cristo, ou são parte da sua Igreja POREM, A TRANSFORMAÇÃO QUE LEVA
À REGENERAÇÃO OCORRE SOMENTE ATRAVÉS DA PORTA. Apesar da teologia
moderna, conversão

não é regeneração.

Jesus diz que Ele é a Porta (João 10:8), a porta é o ponto de entrada, portanto CRISTO é o único
mediador para à Nova Aliança, devemos entrar através de Cristo. Onde está Senhor, em relação ao
Caminho? No final do CAMINHO ESTREITO! Não no início, não no meio, mas no final! A
Escritura nos ensina que o destino do Caminho Apertado é a VIDA (JESUS).
"Aquele que tem
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O FILHO

tem a

VIDA;

E que ele não tem o filho de DEUS

não têm Vida ".
(1 João 5:12)
Se Cristo é o único que tem A VIDA, e o Caminho Apertado leva à VIDA, então é óbvio que o
Senhor espera por você no final do Caminho Apertado! Você compreende isso? Isso significa
que não podemos encontrar o CRISTO VIVO na Porta Estreita, ou em qualquer lugar ao longo do
Caminho Apertado, mas apenas no final. Se alguém recusa a Porta Estreita, e o Caminho
Apertado que leva à vida, será um ladrão e salteador que sobe de alguma outra forma. A outra
forma registrada é A PORTA LARGA E O CAMINHO ESPAÇOSO, os que estão sobre ele,
alegam ser Mestres Cristãos, mas são falsos mestres, e estão irremediavelmente enganados e
enganando. Estão no Corpo de Cristo mas, rejeitaram

Cristo.

O Senhor afirma que muitos crentes trilham o caminho espaçoso. A palavra "muitos" é "polus' e
significa em grande parte ou A GRANDE MAIORIA. Observe bem, o Senhor declara que a
grande maioria dos seus seguidores, estaria viajando por uma estrada espaçosa, que conduz à
DESTRUIÇÃO. A palavra grega traduzida para destruição 'apoleia' e significa ETERNA RUINA
Ha um erro muito grave na teologia dessa grande maioria.

"...e MUITOS são os que entram..." = "...sobe de algum outro modo..."
"...então MUITOS me dirão..."
= "...sobe de algum outro modo..."
Ao longo de todo o Sermão da Montanha, o Senhor contrasta esses dois tipos de crentes e suas
reações a Seus Mandamentos. Duas portas, dois caminhos, dois destinos. Dois tipos de árvores,
dois tipos de frutos, dois tipos de edificações, a porta ou alguma outra forma. Será possível
que a grande maioria dos cristãos, segue sua viagem pelo Caminho Espaçoso? Que no aprisco do
Senhor, apenas poucos encontram a Porta Estreita que conduz ao CRISTO VIVO? A resposta
poderia ser: "MUITOS são chamados, POUCOS os escolhidos". Cristo considera todos os que o
chamam Senhor, como discípulos, mas apenas poucos como "verdadeiros discípulos" (João 8:31).
O Sermão da Montanha nos mostra de que forma devemos nos aproximar do REI DO UNIVERSO.
É um protocolo a ser observado com extremo respeito, um erro pode significar a eterna
perdição. Cristo nos mostra a maneira correta de depositar nossa petição de
clemência aos Pés do Senhor do Universo. Ele nos mostra a única forma para
ingressar na Nova Aliança e receber o novo coração.
Quem poderia chegar ao escritório do Presidente dos Estados Unidos da América sem o devido
compromisso? Seria simplesmente impossível fazê-lo sem o devido protocolo a ser observado. Se
você tentasse entrar “de alguma outra maneira”, seria interrompido imediatamente, e se resistisse,
estaria morto. Existe uma maneira certa e uma errada para se aproximar do presidente. Através de
uma você é recebido; a outra o levará a morte. As nações do mundo, e os seus presidentes, são
como pó nas mãos do Senhor. São contados como NADA. Se para eles essa regra vale, então
quanto mais devemos observar os PROTOCOLOS de CRISTO para abordagem ao DEUS DO
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UNIVERSO? O Senhor está nos dizendo: Estas são as regras para aproximar-se do
Pai. Estas são as condições para entrar na Nova Aliança. Esses parâmetros devem ser
profundamente respeitados. Se você assim o fizer, ENCONTRARÁ A VIDA. Se não, encontrara
A MORTE.

"Mas porque clamei, e vós RECUSASTE; estendi a mão, e NÃO HOUVE
quem atendesse;
Antes rejeitastes todo o meu conselho,

e não quisestes a minha repreensão:
também Eu me rirei da vossa DESVENTURA; e em vindo vosso TERROR Eu zombarei; em
vindo vosso terror como a tempestade,
em vindo a vossa perdição como um redemoinho; quando a
aflição e angústia vier sobre vós,
então, Me invocarão,

e Eu não responderei;
Procurar-me-ão porém,

não Me hão de achar
Por quanto aborreceram

o conhecimento,
e não preferiram o temor do Senhor."
(Provérbios 1:24-29)

Há três citações importantes nesse versículo,
RECUSARAM O CONHECIMENTO,
RECUSARAM O CONSELHO DO SENHOR, RECUSARAM O TEMOR DO SENHOR, e
encontraram a eterna perdição. O mesmo acontece com «A GRANDE MAIORIA DOS
CRISTÃOS».

Quem compõe a “grande maioria”?
Podemos observar claramente, pelo contexto do Sermão da Montanha, que a grande maioria que
entra pela Porta Larga e caminha pela Estrada Espaçosa, é constituída por pessoas CRENTES.
Sabemos que a palavra "muitos" se refere à MAIORIA. Devemos, portanto, compreender porque a
grande maioria dos cristãos, que viveu durante toda era da igreja, foi rejeitada por Cristo. Para isso,
temos de analisar cuidadosamente estas e outras passagens da Escritura. Se assim o fizermos
poderemos compreender melhor esse acontecimento e até, quem sabe, evitá-lo para nós mesmos.

"(Muitos) me dirão naquele dia, SENHOR, SENHOR,
não

profetizamos em teu nome?
E em teu nome não expulsamos demônios?
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E em teu nome não operamos grandes maravilhas? "
(Mateus 7:22)
Será que esses CRENTES são sinceros? Sinceridade é a questão ou a
realmente estas pessoas?

resposta?

Quem são

1. Eles tem Cristo como Senhor. Somente um crente, um discípulo, um seguidor tem o
Cristo como Senhor. É óbvio que eles sabiam muito bem quem era o Cristo, conheciam
perfeitamente sua posição de AUTORIDADE E PODER, pois usaram Seu Nome e o Seu Poder na
terra, para a realização de tais obras. A palavra grega para "Senhor" é "kurios' e significa
AUTORIDADE SUPREMA, GOVERNANTE SUPREMO.
2. Eles profetizaram em Seu nome. Somente cristãos tomam o Nome do Senhor,
professam Cristo e se tornam seus mensageiros e embaixadores (profetas). Essas pessoas são
agentes do Senhor. Trabalham sob sua autoridade. São membros da igreja, e nela convivem como
irmãos.
O Senhor não põe em discussão o teor de tais obras em seu nome. Não questiona as obras em si.
Não respondeu a eles com base nisso, em momento algum os chamou de mentirosos. Esta é a razão
pela qual eles argumentam com Cristo, estão chocados e absolutamente surpresos diante da
terrível ocorrência. Eles então apresentam suas desculpas, não estávamos fazendo tudo em Teu
Nome e sob Tua autoridade? Não estávamos operando sob a tua Senhoria e Poder? Não éramos
teus Agentes e Embaixadores? Tudo o que fizemos, fizemos em teu Nome! Senhor, tem
misericórdia de nós!
Não há dúvidas de que estas pobres almas estavam cumprindo satisfatoriamente, a Grande
Comissão de Mateus 28:19-20. A palavra "profetizar" é do grego "propheteuo' e significa
proporcionar uma verdadeira profecia pela unção do Espírito. Essa palavra tem raízes que
englobam o ministério na Igreja, apóstolos, pastores, mestres, evangelistas e etc. Podemos então
deduzir algo a partir desta observação: eles estão convictos de sua condição de

crentes obedientes, que promovem a obra de Cristo como Ele tem
ordenado.

Porém eles estão enganados, mortalmente enganados.
Cristo não reprovou nenhum aspecto do seu trabalho. Não declarou que lhes faltava o Espírito. E
sendo assim, pela ausência de tal reprovação, conclui-se que tudo foi realmente feito em Seu Nome
sob a Sua Autoridade e pelo Poder do Espírito Santo.
São líderes cristãos. Levam o Evangelho aos quatro cantos do mundo cumprindo a Grande
Comissão. Consideram-se obedientes e então, encontram a condenação. Estão diante do CRISTO
VIVO atordoados até a essência de seu ser. REPENTINAMENTE RECONHECEM A
VERDADE estão perdidos, destinados ao mesmo inferno que eles combateram em suas pregações.
Cristo não questionou as posições de liderança. Os termos utilizados revelam sua posição de
liderança. A resposta do Senhor, não se refere à sua situação com relação à igreja. Eles estão no
Corpo de Cristo como Evangelistas, Mestres, Ministros da igreja.
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3. Expulsaram demônios em Seu nome. Este é um aspecto importante, que comprova que
estas pessoas não eram apenas crentes nominais como muitos querem fazer crer, mas sim, nada
mais nada menos, que a frente de batalha entre Deus e Satanás! A palavra
"demônios" é "daimonion" e significa ESPÍRITO DO MAL, MNIFESTAÇÃO
SOBRENATURAL MALIGNA.

"E estes sinais seguirão

aqueles que CREREM
EM MEU NOME expulsarão DEMÔNIOS;
falarão NOVAS línguas;
pegarão em serpentes;
e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum;
imporão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados."
(Marcos 16:17-18)

O Senhor afirma, que aqueles que nEle crescem, seriam capazes de fazer todas estas coisas em Seu
Nome. Isso é exatamente o que acontece com estes crentes. É óbvio que eles crêem. Eles também
têm conhecimento sobre Satanás e seu Reino, pois estão envolvidos com a expulsão de demônios.
Tem conhecimento sobre céu e inferno. Tem conhecimento sobre a grande batalha entre Cristo e
Satanás. Pregam o Evangelho que salva! Tem conhecimento sobre o Espírito Santo, pois tem O
PODER! Usam efetivamente o poderoso nome de Cristo!
Então surge uma questão muito séria, crentes com pleno conhecimento sobre o inferno de

Satanás,

não iriam procurar a todo custo, evitar que esse fosse seu destino?
A resposta obviamente é sim. Por quê? Na verdade, não existe uma alma sequer na terra, que
buscaria o inferno como seu destino eterno, NINGUÉM. Quanto mais considerando, todos os
conhecimentos espirituais acumulados por estes (mestres, pregadores, evangelistas). Jamais teriam
deliberadamente, rejeitado Cristo e escolhido a eterna perdição. É claro que não!
Se eles não optaram por esse destino, como então terminaram assim? A resposta é simples,
ELES ESTÃO SOB UM GRANDE ENGANO, ENVOLVIDOS PELA MENTIRA. E a
maneira de envolvê-los no engano, é através de uma doutrina, que embora não sendo correta,
engloba a verdade. Em suma, isso significa que eles se recusam a dar

cumprimento às ordens de Cristo e então se envolvem e são envolvidos
por uma doutrina que procura contorná-las. Finalmente essa mesma doutrina,
tragicamente os remete ao inferno. Pedro alertou sobre a infiltração de Satanás na Igreja, através de
heresias que pareceriam 100% corretas e levariam a grande maioria à eterna ruína (2 Pedro 2:1-3).

4. Operam Maravilhas. A palavra "maravilha" é "dunamis' e significa poder milagroso,
capacidade de operar obras milagrosas. Esses crentes, falam línguas, e operam toda sorte de sinais e
maravilhas sobrenaturais. Estão abastados e fazem tudo em nome do Senhor. Disso tudo,
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podemos deduzir muito, e tudo totalmente amparado pela Escritura, que é o juiz final em tais
assuntos. Medite em cada um dos itens listados, você poderá observar que as deduções são válidas,
e quando relacionadas com outras Passagens da Escritura, revelam-se absolutamente verdadeiras e
exatas.
A) Cristo não os contradisse.
B) Cristo não disse que os desacreditava.
C) Cristo não disse que não tinham fé.
D) Cristo não negou que tudo foi feito em Seu nome.
E) Cristo não negou as obras feitas.
F) Cristo não negou que haviam aceito o Seu Nome.
G) Cristo não negou que estavam no cumprimento da Grande Comissão.
H) Cristo não negou sua condição de cristãos.
I) Cristo não negou serem eles parte do Seu Corpo.
Cristo não nega absolutamente nada do que eles afirmam. Suas alegações são verdadeiras. Porém a
devastadora resposta, da conta de que em algum ponto da Escritura,

algo passou despercebido.
Eles perderam a chave da questão entre Deus e o homem. Perderam a chave da salvação em Cristo e
terminaram por ter suas obras, qualificadas como iniqüidade.
Albert Barnes, um cristão estudioso, escreveu um comentário sobre essas pessoas, que nos ajuda a
compreender em parte o que teria acontecido:
"Alegaram que haviam profetizado, operado milagres e com base nisso
estavam convictos de sua entrada no céu. O poder não tem necessariamente
ligação piedosa. Deus pode, permitir a habilidade de cura a um médico
ímpio. O ato de curar enfermos é uma manifestação de Deus pelo
agenciamento de Seu poder a outrem. Não é necessário haver ligação de
caráter moral. Da mesma forma, o ministério e as profecias. Deus pode usar
um homem de talento, porém não piedoso, para levar adiante seus fins..."
Volume 9, página 79

Talvez o ocorrido seja bem mais complexo. Estas pessoas tinham certeza que haviam ‘nascido de
novo’, não existe a menor possibilidade em contrario. No entanto, é importante notar como Barnes
contrasta potência e piedade. No caso do Evangelho, devemos entender como piedade regenerativa,
ou a piedade oriunda do “novo nascimento”. Enfim, poder não prova nada. Poder é apenas poder,
você pode curar alguém e não ter nenhum amor em seu coração. Tudo pode ser feito por vaidade ou
ganância.
Por tanto é fundamental perceber que a força de um trabalho, nada tem a ver com o estado do
coração, no sentido de regeneração. Devemos também considerar provável que Satanás possa
imitar cada dom do Espírito Santo! E que esse seja um dos seus métodos do engano, poder, que se
manifesta com sinais visíveis e maravilhas tais como, línguas, curas, etc.
A longo tempo é reconhecido que Satanás pode responder a oração, fazer com que as pessoas falem
em línguas, profetizem, etc., embora a essência de Satanás seja oposta a Deus. Por esse motivo a
escritura nos ensina a testar os 'espíritos'. Por esse motivo a escritura refere-se apenas a uma forma

17

de salvação, pois os próprios crentes podem ser enganados pelo inimigo. A verdadeira salvação é
algo que Satanás não pode imitar.
Pode-se dizer que estas pessoas estão baseando sua salvação em obras, Pode-se observar também,
uma total ignorância quanto a essa condição legalista. Isso demonstra que podemos imaginar estar
fazendo tudo por fé e graça e ainda estar sob a Lei. Estas pessoas estão cheias de poder e acreditam
plenamente na salvação pela fé. Porém o que ocorre, é um ENGANO DOUTRINÁRIO tão sutil e
inteligente, que eles nunca percebem os seus perigos. Devemos considerar também a possibilidade
desses ‘cristãos” estarem operando sob poder satânico. O que é ainda pior, pois eles seriam
incapazes de notar a diferença. Teriam eles pedido a Deus pelo pão, e recebido uma pedra? Esse
não é o caráter de Deus ou de Cristo. Só existe uma resposta, sua teologia embora pareça
totalmente de acordo, esta em conflito com os mandamentos de Cristo!
São sinceros e dedicados trabalhadores cristãos, porém

envolvidos pelo engano que

este estudo pretende desmascarar.
1. São convertidos a Cristo.
São pessoas anteriormente incrédulas, que de alguma forma conheceram o evangelho e
experimentaram a conversão. O Senhor não nega essa condição de cristãos. A palavra conversão
significa mudança de direção, uma mudança de mentalidade. Estas pessoas estavam no mundo,
ouviram o convite do evangelho e responderam de forma positiva. Saíram dos caminhos do mundo
e passaram a seguir Cristo.
2. Confiam nas promessas do Senhor.
São crentes. Sem essa condição, é impossível obter o poder do Espírito Santo, o poder é
subordinado à confiança. Eles têm uma grande convicção, suficiente para operar milagres.
3. Têm Fé.
Ninguém pode ser convertido, tornar-se um seguidor e ascender a cargos de liderança no corpo de
Cristo sem ter Fé. Estas pessoas tinham fé em todos os sentidos. Não há qualquer indicação de que
eles eram Cristãos nominais.
4. Estão convictos de que são regenerados, renascidos e possuidores da vida eterna.
Têm ciência da necessidade de regeneração para entrada no céu. São líderes, mestres da fé. Não
há qualquer dúvida de que eles conhecem as escrituras e estão convencidos, de que as suas
doutrinas teológicas são corretas. Eles crêem piamente que sua interpretação das Escrituras está
correta, que são salvos e entrarão no céu.
Eles tentam sua defesa junto a Cristo absolutamente surpresos. repentinamente vêem com imenso
horror, que cometeram um trágico erro. Se tivessem sabido antes que não estavam em
verdadeira união com Cristo, teriam feito alguma coisa para corrigi-lo. Então percebem que
estavam totalmente enganados! Cegos quanto ao seu verdadeiro estado. Vitimas de uma
teologia, que lhes garantia a condição de regenerados, quando na realidade não eram, uma
redefinição do "renascimento", UMA FALCIFICAÇÃO MAGISTRAL, ACEITA PELA
GRANDE MAIORIA DOS CRISTÃOS DE TODAS DENOMINAÇÕES, CUSTANDO-LHES
A ETERNIDADE.
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A resposta do Senhor indica que eles nunca haviam “nascido de novo”, nunca teriam entrado em
união com Ele. E nestes termos Ele os rejeitou. Estas pessoas negligenciaram o ponto mais
importante das Escrituras.

A AUTENTICA UNIÃO COM O CRISTO

VIVO.
5. Aceitaram a Cristo.
Todos eles são cristãos. Portanto, de uma forma ou outra, eles decidiram por Cristo e dedicaram-se
a Ele. Denominações podem diferir em sua abordagem e ritual, mas todas elas necessitam de uma
decisão por Cristo. Sem ela, não teriam sido admitidos na igreja. Diferentes denominações ensinam
de formas diferentes, mas todas elas convergem quanto a decisão a ser tomada. E estas pessoas
não só foram aceitas, elas galgaram posições de liderança e autoridade em suas comunidades, e
pregam as doutrinas que conheceram e acataram sobre a salvação! Estão convencidos de que
entrarão no céu, mas acabam por encontrar a eterna perdição!
6. Foram batizados.
Para alguém ser membro de uma igreja, deve ser submetido ao Ritual do Batismo. Não importa a
forma de batismo de cada denominação. Sendo assim, essas pessoas indubitavelmente, foram
submetidas ao batismo.
7. Receberam o batismo de poder do Espírito Santo
Não há dúvida de que essas pessoas operavam sob o PODER DO ESPÍRITO SANTO. A resposta
de Cristo, indica que sim. Lembre-se eles fizeram tudo em Nome do Senhor e sob Sua autoridade.
Em nenhum momento o Senhor questionou a origem Divina desse poder. O texto aponta
claramente para o Batismo de Poder no Espírito, o

que não os livrou da condenação.

Muitas denominações rejeitam a idéia de Manifestações do Espírito Santo nos dias de hoje, alegam
ser uma referência aos primeiros cristãos. Porém a escritura nos mostra que o Espírito Santo opera
em todos os tempos.
9. Foram considerados por sua Igreja, como sendo cristãos autênticos.
Isso é muito importante, o Corpo de Cristo aceitou esses líderes como sinceros cristãos e sua
mensagem como verdadeira. Eles não teriam sido condenados, se isso dependesse da comunidade.
São para todos os efeitos, vistos como servos do Senhor, e O promovem com poder e convicção.
Ensinam e pregam o Cristo às multidões, como evangelistas e mestres. Tem toda a forma de dons
e poderes, de verdadeiros discípulos de Cristo.
Porém, estão sob um grande poder ilusório, que lhes custou céu, lhes custou tudo o que sempre
sonharam, restou apenas o fogo do Inferno, para sempre. O que poderia ser mais dramático?
Uma pessoa convicta de ser um autêntico cristão cheio do Espírito, um obreiro honesto e dedicado a
Cristo, condenado sem apelação? Se estes poderosos cristãos foram rejeitados, o que

será do cristão nominal? Qual será sua sorte / com que deparara?
Conclusões através dos fatos:
1. Eles são convertidos.
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2. Eles pediram perdão por seus pecados.
3. Eles crêem em Cristo.
4. Eles têm fé.
5. Eles conhecem o poder do Seu Nome.
6. Crêem ter entregue seus corações ao Senhor.
7. Estão convictos de sua salvação.
8. Estão convictos de sua regeneração.
9. Estão convictos da verdadeira união com Cristo.
10. Receberam o batismo das águas.
11. Receberam o batismo de Poder do Espírito Santo
12. Através deles se operam milagres.
13. Eles expulsam demônios.
14. Eles são reconhecidos pela igreja.
15. Eles são líderes, evangelistas, mestres e poderosos pregadores da Palavra.
16. Crêem ser obedientes no cumprimento da Grande Comissão.

Assombrosamente o Senhor sequer insinuou que qualquer dos itens acima não fosse verdade. Ele
não disse que eles eram mentirosos, ou que não tinham fé, estavam sem convicção, sem confiança.
Sua resposta não se baseou em qualquer um dos pontos referidos. Porém a questão entre Deus e
eles não foi resolvida. Estas pessoas nunca entraram para a “Nova Aliança”. Nunca conheceram o
DIVINO ÁGAPE DE DEUS, que determina a entrada em Seu Reino.

O Senhor nos fala de uma única forma de entrar para a “Nova Aliança”, através da
PORTA ESTREITA e do CAMINHO APERTADO, assim sendo concluímos que estas
pessoas NUNCA entraram pela PORTA ESTREITA, NUNCA trilharam o
CAMINHO APERTADO, mas subiram 'de alguma outra forma' ao aprisco. Como
resultado, nunca conheceram a VERDADE, eles nunca conheceram o Amor Ágape de
Deus, nunca entraram em união com Cristo.

A resposta de Cristo.
A forma pela qual o Senhor responde a estas pobres almas, desvenda o mistério a respeito desse
acontecimento, sobre o que havia de errado. A resposta é clara, e nos leva a ponderar seriamente o
conceito TUDO PELA FÉ. Sua resposta nos mostra a natureza do engano.
É possível ser um cristão absolutamente sincero e dedicado e ainda assim estar sob o engano. Você
pode pensar que conhece intimamente a Cristo, sentir proximidade com o Senhor nas oração, estar
familiarizado com os poderes do Espírito Santo. Você pode dirigir sua vida ao serviço missionário,
ser um poderoso pregador da palavra e ainda assim, nunca ter entrado em verdadeira
união com Cristo. Isto seria mais trágico que o pior pesadelo, e você
nunca mais despertaria. Perderia a vida eterna e não haveria nenhuma esperança de
recuperação, por todos os séculos.

"E então
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eu lhes direi explicitamente:

Eu nunca vos conheci,
apartai-vos de Mim vós os que praticais a iniqüidade."
(Mateus 7:23)

Vamos observar algumas palavras dessa resposta.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ENTÃO
EU
NUNCA
VOS
CONHECI
INIQÜIDADE

Faremos por agora, apenas uma avaliação superficial, já que nosso objetivo neste capítulo é
comprovar primeiramente que a grande maioria dos CRISTÃOS é levada à eterna perdição.
1. Então
A palavra indica, que nunca teria havido união, durante toda a sua vida terrena. A palavra grega
para "então" é "tote" e significa nesse momento. No momento do julgamento. O Senhor aguarda
até o julgamento, o ultimo instante, para declarar que a união com essas almas, jamais havia se
realizado.
2. Eu
Pronome pessoal eu, utilizado pelo Cristo Ressuscitado. Ele declara que nunca os conheceu, não
Deus o Pai, nem o Espírito Santo, Ele se refere a Si mesmo. Este conceito pode chocar, por tratarse da Santíssima Trindade. TRÊS PESSOAS, UMA DIVINDADE.
No entanto a Escritura nos mostra, que a salvação da alma não ocorre através da união com o
Espírito Santo, ou através da união com Deus o Pai. A Bíblia ensina em termos inequívocos, que a
união com Cristo é que salva o indivíduo. A razão para isso é que Ele Jesus Cristo é o Redentor
dos Humanos, não o Espírito Santo ou Deus, o Pai. Devemos considerar cautelosamente essa
verdade, este fato, desprezado pela teologia cristã moderna. Ignorar os fatos sobre a salvação leva
fatalmente a ser um daqueles “muitos” que acreditam ser conhecidos do Senhor, quando na
realidade não o são.
3. Nunca
A palavra nunca é muito importante. Ela vem da palavra grega "oudepote" e significa, em nenhum
momento. A raiz da palavra é "oude" e significa nem mesmo um instante. Ela é vital, por
demonstrar que nunca houve verdadeira união com o Cristo Vivo. O Senhor está dizendo que, em
nenhum momento das suas vidas, houve união com Ele. Nunca, desde o dia em que nasceste até
o dia da tua morte! O Senhor nunca teve contato com eles e eles nunca tiveram contato com o
Senhor. Nunca houve qualquer <<encontro>>. É importante observar o impacto dessa
declaração. Ele não disse:
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1.
2.
3.
4.

Eu conheço você, mas você esta condenado.
Eu estive com você uma vez, mas você se foi, e não voltou.
Eu estive com você uma vez, mas é como se eu nunca tivesse estado.
Te conheceria, mais tarde, mas você me rejeitou.

Disse apenas que NUNCA, EM TODO O TEMPO DE VIDA, HOUVE CONTATO COM
ELE. União nunca ocorreu. Regeneração nunca ocorreu. Eles não “nasceram de novo” embora
acreditassem que sim.
4. Conheci
A palavra "conheci" é "ginosko' e significa conhecimento em sentido absoluto, compreender
totalmente, conhecer experimentalmente. Muitas vezes, é utilizada no sentido de uma intima relação
entre pessoas. Uma união matrimonial.

"E então eu vou declarar a eles, em público

Eu nunca vim a saber quem sois

Experimentalmente..."
(Tradução Wuest Novo Testamento)

O Dicionário Random House da Língua Inglêsa dá a definição de experiência como 1. Uma
instância específica, onde uma pessoa desvenda ou descobre algo. 2. Fato observado pessoalmente,
encontrado ou compreendido. Encontrar e conhecer são sinônimos. Sendo assim, estaríamos diante
da possibilidade disto significar, uma experiência real e literal, de revelação e manifestação de
Cristo para o crente! O que não somente é negado pelo cristianismo moderno, mas considerado
como satânico!
6. Vos / Você
Esta palavra é importante, na medida em que aponta, para a possibilidade de união entre duas
entidades vivas. União, que segundo Cristo, é essencial para a salvação. O Senhor está
declarando: "Eu"(Jesus), nunca estive em união com "você". Cristo nunca entrou nesse
“coração”.
7. Iniqüidade
A palavra "iniqüidade" é "anamia' e significa ilegalidade ou violação da lei, transgressão da lei.
Ele não está se referindo aos termos humanos da lei, mas à Lei de Deus. A Nova Aliança é um
contrato juridicamente vinculativo entre Deus e humanidade que deve ser obedecido por aqueles
que O procuram. Os mandamentos de Cristo sobre o Monte das Oliveiras, estabelecem os requisitos
da celebração deste pacto, para um novo coração. Se você se recusar a cumprir os quesitos por
qualquer motivo, mesmo embasado pela “teologia moderna”, você entra em violação ao pacto
propriamente dito, e se torna um transgressor da Lei de Deus. A nova lei é o Amor Ágape de Deus.
Se você não o tiver, por negar-se a trilhar o Caminho Apertado, você esta em desacordo com a
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Lei do Amor, a Nova Aliança, mesmo tendo certeza de haver adentrado ao aprisco legalmente.
Então se é classificado como ladrão e roubador, saqueador das promessas de Deus, tentando tomar
para si o que pertence aos HERDEIROS LEGITIMOS, apossando-se sem o direito para fazê-lo.
Isto faria de você um fora da lei, razão pela qual a Escritura classifica estes como "bastardos". A
palavra grega para bastardo é: 'nothos', e significa filho ilegítimo ou espúrio, o que, por sua vez,
torna todas as suas obras, não importa quão sinceras sejam, em "obras de iniqüidade".

"Mas, se estais sem correção,
de que TODOS tem se tornado participantes, logo sois
BASTARDOS, NÃO FILHOS."
(Hebreus 12:8)
"Nenhum BASTARDO entrará
na assembléia do Senhor ..."
(Deuteronômio 23:2)

Deus não muda. Seus métodos mudam, seus conceitos e Lei nunca mudam, um bastardo
nunca entrará no céu. A "grande maioria", poderosa reunião de cristãos abastados, é na
verdade composta por “bastardos”. É por isso que Cristo os despediu. Eles estavam sem a
correção do Senhor. Eles nunca entraram pela Porta Estreita, nunca caminharam sob castigo
pela estrada denominada “caminho”. Assim, Jesus classifica suas obras, não importa quão
sinceras, como "iniqüidade". Elas não são praticadas no AMOR ÁGAPE, mas em seu amor
carnal, seu amor mundano.
Um exemplo disto seria você colocar um uniforme policial, e sair pela cidade onde reside, agindo
como autoridade. Não existe nenhum vinculo entre você e o governo local. Você não é contratado,
não freqüentou a escola e não têm as credenciais de um oficial. Você é um impostor, um
transgressor da lei, um “falso policial”.
O que Cristo está dizendo é que eles não são filhos legítimos. Não são cristãos autênticos, mas sim
imitadores, são apenas semelhantes! Não podemos esquecer, que esta grande maioria de cristãos
não está consciente de sua condição de “impostores”. Honesta e sinceramente eles acreditam que
estão em união com Cristo! Eles estão convictos de que estão sob graça e fé porem, são legalistas
suas obras estão no âmbito da Lei, não estão sob a Graça de Deus, eles a frustraram.
Por não terem sido regenerados, eles não têm o Amor de Deus. Por não terem o Amor Ágape de Deus,
eles não são Filhos de Deus. Por não serem filhos de Deus, eles são filhos bastardos. Por serem filhos
bastardos, não estão sob a graça e portanto estão sob as obras. E por não o perceberem, são levados ao
inferno.

Advertência de Paulo aos cristãos
Vejamos o que Paulo nos diz, talvez nos ajude a compreender melhor o motivo pelo qual, Cristo
rejeita a grande maioria dos cristãos. Estes versos da Escritura são muito lidos na maioria das as
igrejas, mas poucos compreendem o seu real significado, trata-se de um chamado de atenção à
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Se compreendido conduz a salvação, se confundido conduz
à perdição.
Igreja.

"Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos,
Se não tiver (ÁGAPE),
serei como bronze que soa , ou como o címbalo que retine.
Ainda que eu tenha o dom de profecia, e conheça todo o

mistério e toda ciência;
ainda que eu tenha tamanha

fé,

a ponto de transportar montanhas,
e
não tiver (ÁGAPE),
nada serei.

Ainda que eu distribua todos os meus bens
entre os pobres, e ainda que eu
entregue o meu corpo para ser queimado,
Se não tiver (ÁGAPE),

de nada me valerá ".
(1 Coríntios 13:1-3)
A seguir enumeramos os dons mencionados por Paulo:
1.
2.
3.
4.
5.

O dom das línguas.
O dom da profecia.
O dom do conhecimento.
O dom da sabedoria.
O dom da fé que move montanhas.

Não há dúvida de que Paulo está se referindo a DONS DO ESPÍRITO. Os dons do Espírito são
exclusivamente dons de poder, concedidos através do batismo do Espírito Santo. No livro de Atos,
temos a indicação de que o batismo sempre agracia o crente com grande poder. Muitos cristãos
acreditam que O BATISMO DO ESPÍRITO SANTO É A PROVA DE QUE ALGUÉM ESTA
SALVO. O batismo não prova coisa alguma, exceto que você opera sob o poder sobrenatural do
Espírito Santo. A salvação não está baseada no batismo, o Espírito Santo não redimi a humanidade.
Jesus Cristo é o único Redentor do homem e a Salvação é baseada na união com Jesus
Cristo. A união espiritual no Divino Ágape de Deus. Dons e Redenção são duas coisas
diferentes, concedidas em momentos diferentes.

"Mas recebereis PODER, ao descer sobre vós o Espírito Santo
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e sereis Minhas TESTEMUNHAS tanto em Jerusalém, como em toda Judéia, e Samaría,
e até os confins da terra".
(Atos 1:8)
Zacarias se refere diretamente a esta questão, ao observar o que ele diz, podemos ponderar a
integridade da teologia dos nossos dias, com referência ao batismo de Poder do Espírito Santo.
Tenha em mente a diferença entre a essência e o poder. ESSÊNCIA É O CARÁTER POR TRÁS
DO PODER. Poder por si só não reflete a essência, Satanás pode imitar dons de poder e
manter muitos sob o engano.

"e me perguntou, O que vês? E eu respondi, olho e eis um
castiçal de ouro, e um vaso de azeite encima com suas sete lâmpadas, e sete tubos um para cada
uma das lâmpadas, que estão sobre o castiçal".
(Zacarias 4:2)
O candelabro representa o Espírito do Senhor. Através do Espírito a alma encontra a regeneração.
O Senhor não prometeu que iria colocar poder dentro dos corações, ou, que iria conceder um novo
poder e sim, Um Espírito Novo o Meu Espírito. (Eze. 11:19 – 36:27)
"Respondeu-me o anjo que falou comigo, não sabes tu o que
é isto? Respondi Não, meu senhor.
prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a
Zorobabel:

não por força,

Nem por poder,

Mas pelo Meu Espírito,
Diz o Senhor dos Exércitos."
(Zacarias 4:5-6)
Espírito de União com Cristo, Espírito de Amor Ágape que salva, quando penetra o “interior” do
homem. Paulo enumera dons do Espírito, mas fala de algo mais. Algo que ele chama Amor.
Alguém pode ter fé a ponto de mover montanhas... Muito substancial considerando a doutrina
“tudo pela Fé”, pode doar tudo o que tem, entregar a sua vida e isso NADA significa. Isso é duro
de ouvir. Paulo não está se referindo a um assunto qualquer, ESTA TENTANDO MOSTRAR, DE
QUE SE CONSTITUI A VERDADEIRA SALVAÇÃO. É interessante verificar que a "grande
maioria que será excluída por Cristo" tem os dons do Espírito Santo! Será que não tem fé, a ponto
mover montanhas? Será que não operam obras maravilhosas? Será que não expulsam demônios e
curam os enfermos em nome de Jesus?
Existe um elemento comum, em ambas as advertências aos cristãos. Para a grande maioria, Cristo
disse: "Eu nunca vos conheci". Paulo disse: "Se eu não tiver Amor". Cristo é o Amor. Eles não
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tinham Cristo, não tinham o Amor Ágape de Deus. O elemento faltante em comum é o Amor Ágape
de Deus. O elemento em questão não é batismo do Espírito Santo. Batismo de poder não resolve
a questão entre Deus e o homem. A grande maioria, não resolve o problema entre si e o Deus
Vivo, O PROBLEMA ESPIRITUAL DO AMOR, A MUDANÇA PARA UM NOVO
CORAÇÃO, portanto são rejeitados, sua religião e suas obras foram em vão.

Batismo de poder
Poder (SINAIS & Maravilhas)

X
X

Espírito de Cristo interiorizado
Espírito do Amor Ágape de Deus

"... se alguém não tem o Espírito

de Cristo,

Este não é dele."
(Romanos 8:9)
O Espírito de Cristo é diferente do batismo de poder. E este grande número de cristãos ignora
tudo sobre o Amor Ágape de Deus, embora aleguem que o possuem em seu interior. Erram em
parte, por supervalorizarem o Batismo de Poder, pois o Batismo de Poder não salva. Sua teologia,
embora garanta que eles alcançaram o Ágape de Deus na realidade,

os impede de achá-

lo. Eles abraçam uma doutrina que contorna Caminho Apertado e por isso nunca encontram vida,
nunca encontram o verdadeiro Amor Ágape, essência da vida.

ÁGAPE é o ponto onde essa multidão de cristãos se perdeu. A escritura demonstra claramente,
que se a obra não for feita no ÁGAPE DE DEUS, ela é feita em vão. É o que Paulo declara,
SE EU NÃO TIVER AMOR ÁGAPE, EU NÃO TENHO NADA. Em outras palavras, tudo é
feito em vão! As obras religiosas não tem efeito algum.

"Nunca vos conheci" = "Se eu não tiver Amor"
"Rogo-vos pois, irmãos, pela Misericórdia de Deus, que apresenteis vosso corpo como
um sacrifício vivo,
santo, e aceitável a Deus,
que é vosso culto racional."
(Romanos 12:1)
Apresentar-nos como sacrifício vivo. Um sacrifício sempre envolve a “morte”. E é esse sacrifício
que nos torna santos e aceitáveis. Sem ele, não somos contados como Santos e Aceitáveis. A
“grande maioria” não é aceitável, Cristo os despediu. Por dedução, concluímos que eles não
apresentaram seus “corpos como sacrifício vivo”, apesar de todas as suas obras, as quais eles
contam como sacrifício. O sacrifício Aceitável é a “morte” da velha criatura
através do Caminho Apertado. Eles nunca entregaram suas vidas no altar de Deus, e
portanto todas as suas obras foram todas em vão.
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Oferecer-se como um Sacrifício Vivo, está diretamente ligado à Porta Estreita. Em outras
palavras, entrando do pela Porta Estreita e trilhando o Caminho Apertado, você está entregando sua
vida a Deus como um sacrifício vivo. Uma das características do caminho apertado é a MORTE
DA VELHA CRIATURA. A escritura demonstra claramente que é preciso nascer de novo,
oferecer espiritualmente a vida em sacrifício, a palavra-chave é sacrifício.
A Escritura mostra que a resolução do problema entre Deus e o homem é o Divino Ágape, a base
da união com Cristo, da regeneração e do novo nascimento. O Amor Ágape é o caráter do
verdadeiro Filho de Deus. E a morte do Velho Homem é o principal quesito para encontrá-lo, sendo
a experiência da “morte espiritual” somente acessível através da Porta Estreita e Caminho Apertado.
Somente Deus tem o método correto, durante a solitária caminhada d’alma. O Senhor não nos deu
outra forma. O conteúdo integral da Bíblia, de uma forma ou outra, culmina com o Amor Ágape de
Deus. Sem Ele você permanece no pecado e o seu destino é a perdição.
Amor Ágape é a questão que grande maioria dos cristãos se recusa a liquidar. Isso significa que uma
pessoa pode ser convertida e não telo em si. Uma pessoa pode ser batizada nas águas e pelo Espírito
Santo e não telo em si. Você pode ter fé suficiente para mover montanhas e ainda assim não estar no
Amor de Deus. Você pode ter convicção inabalável, operar magníficas obras de poder sobrenatural,
memorizar a Bíblia do final para o inicio, renunciar a tudo para seguir a Jesus, pode entregar sua
vida física como mártir e não ter Amor Ágape de Deus.
A moderna teologia cristã ira alegar que não é possível! Mas Cristo diz que não apenas é possível,
mas que a grande maioria dos cristãos encontrara a eterna perdição, por não conhecer o
mistério do Amor Ágape de Deus. Paulo e os outros escritores do Novo Testamento sob o poder do
Espírito Santo atestam que a Salvação só será possível através do Amor Ágape de Deus! A Porta
Estreita e o Caminho Apertado são o método a ser empregado para obtê-lo! Você pode optar entre,

obedecer os comandos do Senhor e encontrar a
perdido em seus pecados.

“a união com Cristo”, ou permanecer

Cristãos rejeitados pelo Senhor
Existe muito na Escritura apontando para “cristãos”, que são apartados do Senhor, para ruína por
toda a eternidade. Em Apocalipse, encontramos sete cartas de Cristo para sete igrejas na Ásia
Menor naquele então, dadas por João. Essas cartas descrevem as características da Igreja, em várias
épocas de sua história e as condutas de seus membros, os crentes. Embora muitos rejeitem esse
conceito, elas são de extrema importância no sentido profético e doutrinal. Segundo elas, a Igreja
dos últimos dias é uma Igreja totalmente perdida. Chama-se a Igreja de Laodicéia, uma igreja
apóstata, com uma teologia que destina seus membros à eterna perdição.
Estas características são claramente perceptíveis na Igreja dos nossos dias. Vastos programas
sociais, toda a pompa e ornamentos do cristianismo moderno com o coração distante. Mesmo

assim a Igreja, parte do corpo do Senhor.
"E ao anjo da Igreja que esta em Laodicea escreve; Estas coisas diz o
Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o principio da criação de Deus;
Sei das tuas obras, que não és frio nem quente: quem dera fosses frio ou quente!
Assim porque és morno, e nem és quente nem frio,

vou vomitar-te da minha boca.
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Porque tu dizes:

Sou rico e abastado, e de nada tenho necessidade,
e não sabes
Que tu és infeliz sim, miserável,

POBRE, cego e nu ..."
(Apocalipse 3:14-17)
Esta “Igreja” de Cristo supõe que não tem necessidade alguma, seja física ou espiritualmente. Eles
obviamente se consideram vinculados ao céu e salvos. Eles acreditam que suas obras são corretas e
aprovadas. Porém Jesus exclama "e não sabes". Assim, podemos legitimamente concluir o
seguinte:
1. Eles são convertidos à Jesus Cristo.
2. Eles aceitaram Cristo.
3. Eles admitiram ser pecadores e dedicaram suas vidas a Cristo.
4. Eles foram batizados.
5. Têm a certeza de que são regenerados e nasceram de novo.
6. Estão convictos de que estão salvos e vão para o céu.
7. Estão convictos de que sua fé e confiança em Cristo, estão corretas e podem salvá-los
8. Eles têm certeza de que suas obras são aceitas.
9. Têm a certeza que têm direito de estar em pé diante do Senhor.
10. Estão envolvidos em um trágico erro, <<E ELES NÃO SABEM>>.
Cristo os repreende "vou vomitar-te da minha boca". Ele os ira expulsar como a um veneno. A
palavra "vomitar" é “emeo”, no grego e trata-se de reação para expelir um veneno do organismo.
Estas pessoas não estão indo para céu. Elas foram rejeitadas. E esta é uma repreensão tão severa
quanto a que foi dirigida à “aquela grande multidão” diante do Senhor para julgamento. Seria a
mesma multidão? Aparentemente não, porque “aqueles muitos” em Mateus são “linha de frente” na
batalha entre Cristo e Satanás. Estes parecem não muito envolvidos, são mornos, estão apenas no
exercício superficial da fé cristã. São apóstatas mornos. Não estão nas frentes de batalha, mas
estão na mesma ilusão, eles estão sob o mesmo engano coletivo, pois Jesus declarou:

" tu NÃO sabes..."
Isso é o engano. Eles desconhecem totalmente a verdade. Eles não tem conhecimento de que
estão caminhando para Fogo Eterno como fantoches. De qualquer forma, eles são parte do Corpo

Igreja

de Cristo, são a
de Laudicéia.
Repare que Cristo não disse que eles estão fora do “Corpo”, mas que seriam postos para fora. É
muito importante observar, que eles são considerados por Cristo como dentro do Seu Corpo. Eles
estão no aprisco. São cristãos, são parte do Corpo de Cristo, são crentes obviamente. A palavra
"igreja" é "ekklesia" e significa congregação religiosa, comunidade dos assim chamados
“membros”. Porém, estão sob uma ilusão. Sua teologia é falha, sua fé é deficiente, e seu sistema
doutrinário encontra-se em grave erro.
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Como é possível dobrar os joelhos a Cristo, ser aceito em seu Corpo e terminar perdido
eternamente? Temos um único motivo, ausência de regeneração. As condutas para
alcançar a regeneração não foram constituídas
o Amor Ágape de Deus, estão mortas em seus pecados.

por Cristo.

Estas pessoas não têm

"te aconselho que compres DE MIM OURO REFINADO NO FOGO,
para te enriqueceres;
E VESTES BRANCAS, para te vestires, a fim de que não se manifeste vergonha da tua
nudez;

e colírio para ungires teus olhos,
A FIM DE QUE VEJAS."
(Apocalipse 3:18)
Eis uma relação de quesitos para alcançar a regeneração, a união com Cristo e a salvação da alma!
1. OURO REFINADO NO FOGO.
O ouro é uma referência a FÉ VERDADEIRA, a força dinâmica da salvação, o combustível que
conduz até a Nova Aliança. É o que impulsiona o crente através da Porta Estreita e do Caminho
Apertado.
"...para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro
perecível, mesmo apurado

com fogo,
redunde em louvor, honra e glória, na revelação de Jesus Cristo".
(1 Pedro 1:7)
No entanto, você pode ter uma “fé que move montanhas” e Recusar a Porta
Estreita! Paulo, em 1 Coríntios 13-2 faz referencia a essa fé, a fé da cristandade

moderna, uma fé que é idolatrada, uma fé que toma o lugar do próprio
Cristo, uma fé sem o “Divino Amor de Deus”, uma fé morta, sem nenhum
valor.
2. VESTIDURAS BRANCAS
As vestes brancas da justiça, o Manto do Amor Ágape de Deus, encontrado somente em
Jesus Cristo. Por isso o Senhor exige que seja comprado diretamente dEle. Uma dádiva concedida
ao verdadeiro discípulo, mediante a Regeneração, é ele que cobre os pecados eternamente, sem
ele estamos nus e expostos a vergonha.

" Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, por que me cobriu
com as vestes da salvação,
e me envolveu com o
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manto de justiça,
como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se adorna com
suas jóias"
(Isaías 61:10)

"alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a gloria; por que são chegadas as bodas do cordeiro
cuja esposa a si mesma já se ataviou.
pois lhe foi dado vestir-se de linho

finíssimo, RESPLANDECENTE e puro
por que o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos."
(Apocalipse 19:7-8)

Justiça é em muitas passagens uma equivalência ao Amor do Pai. Em outras palavras, a essência
de toda virtude é o Ágape de Deus. A virtude da AUTENTICA UNIÃO COM CRISTO.
É importante observar também, que em Apocalipse 19:7, a esposa A SI MESMA SE ATAVIOU.
Não consta que Cristo o fez, mas que ela mesma o fez. Foi uma ação da esposa para com sigo
mesma. Isso esta diretamente relacionado com os mandamentos de Cristo, quanto a tomar sua cruz,
entrar pela Porta e percorrer o Caminho. Então cada cristão tem algo a fazer. É um mandamento.
Cristo nunca declarou que tomaria nossa cruz, entraria pela porta, ou trilharia o caminho por nós.

Mandamentos devem ser cumpridos, e a grande maioria se recusa a
cumpri-los.
3. COLÍRIO- Visão Espiritual, capacidade para compreender as Escrituras do ponto de vista do
Amor Ágape, Concedida àqueles que buscam e entram em união com Cristo. Uma perspectiva
inteiramente nova. Na medida em que o Amor Ágape é legitimamente buscado e agraciado, a
acuidade visual é alterada da CEGUEIRA PARA LUZ!

"Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus; por que lhe são
loucura. Nem pode entendê-las,
porque se discernem espiritualmente.
Porem o que é espiritual julga todas as coisas,
mas ele mesmo não é julgado por ninguém."
(1 Coríntios 2:14-15)
A verdade espiritual só poderá ser conhecida através do colírio do AMOR ÁGAPE. A
grande maioria rejeitada julga ter o conhecimento, mas são líderes cegos conduzindo cegos, e
todos eles terminam no abismo. Eles não tem o colírio do Amor Ágape, que lhes permite
discernir verdades espirituais. Lembre-se que se trata de um grande engano, e eles julgam ser
espirituais. Abraçam uma falsa teologia, baseada em uma REDEFINIÇÃO do que é fé, graça,
arrependimento, conversão, regeneração, obras, legalismo etc. Certamente pessoas que
aderem a esse sistema doutrinário estão destinadas a eterna perdição.
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Esse é o sistema criado por Satanás.
Estas pessoas não são salvas. Seu destino é a ruína eterna. Elas foram rejeitadas,

postas

para fora, como um veneno torpe.
"Eis que eu estou à porta, e bato: se alguém
Ouvir a minha voz, e

abrir a porta,
entrarei em sua casa,
e cearei com ele,
E ele coMigo.

Ao VENCEDOR
dar-lhe-ei sentar-se coMigo no meu trono,
assim como também Eu venci,
E estou estabelecido com o meu pai em seu trono."
(Apocalipse 3:20-21)
Perceba que Jesus vincula Novo Coração e Nova Aliança aos vencedores apenas, como João
também o faz. A igreja dos últimos dias é uma igreja não salva, O INFERNO A ENVOLVEU
COM SEUS MILHÕES DE MEMBROS. Estas pessoas são sinceras, gente simpática, dedicada
em seu trabalho para com o Senhor, mas eles nunca irão ver o céu. Encontram-se sob um

terrível engano.
Verdadeiros e falsos crentes.
Há profundos ensinamentos, nas cartas que Cristo endereçou as igrejas. Entre eles, a comprovação
de que há uma multidão de cristãos sinceros caminhando para eterna perdição. Eles possuem uma
fé mental, uma fé intelectual, um sentimento de fé, uma experiência carnal interpretada como sendo
A REAL FÉ BÍBLICA. Eles acreditam sinceramente que estão salvos, e consideram afronta,
qualquer sugestão em contrario. Porém, por abraçarem a falsa salvação, automaticamente

REJEITAM A VERDADEIRA.
Em cada carta escrita às igrejas Cristo tem uma frase chave que devemos observar com muita
atenção. Em cada igreja, temos os que seriam os MEMBROS e encontramos Cristo os
subdividindo em dois grupos: VENCEDORES E PERDEDORES. Já pudemos observar
anteriormente que a grande maioria foi rejeitada e que POUCOS SÃO VENCEDORES. É vital
observar que cada Igreja tem um obstáculo a superar, algo a ser vencido, antes de obter
salvação.
1. Éfeso – AO VENCEDOR... (Apocalipse 2:7):
"...ao VENCEDOR
dar-lhe-ei que se alimente da Árvore da Vida,
que está no meio do paraíso de Deus."
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Para o vencedor SÓMENTE é feita a promessa de vida eterna. O PREMIO DA AUTENTICA
REGENERAÇÃO (João 10:28).
2. Smyrna – O VENCEDOR... (Apocalipse 2:11):
"... O VENCEDOR de nenhum modo sofrera o dano da SEGUNDA MORTE".
"O VENCEDOR herdará todas as coisas, Eu serei o seu Deus, e ele
será meu filho."
(Apocalipse 21:7)

Quando alguém se torna VENCEDOR, escapa da condenação da segunda morte. A segunda
morte é a separação definitiva de Deus por todos os tempos. Se você não for um VENCEDOR,
CAMINHA RUMO A SEGUNDA MORTE.
3. Pergamos - AO VENCEDOR...(Apocalipse 2:17)
"... AO VENCEDOR
dar-lhe-ei de comer do MANNA ESCONDIDO,
bem como lhe darei uma pedra branca, e na pedra
um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que a recebe."

SOMENTE AO VENCEDOR é concedida uma pedra branca. A absolvição, concedida a aqueles
que são limpos de suas culpas. E também o maná escondido, o maná e a pedra, duas faces da
mesma dádiva. Maná é uma referencia ao ÁGAPE DE DEUS, o mistério oculto, revelado apenas
àqueles que tenham entrado pela Porta e trilhado o Caminho que conduz a Vida!
4. Thyatira - AO VENCEDOR... (Apocalipse 2:26-28):
"AO VENCEDOR, que guardar até o fim as minhas obras,
Eu lhe darei poder sobre as nações e com cetro de ferro as regerá
e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro assim como Eu mesmo recebi do meu
pai.

dar-lhe-ei a estrela da manhã."
Estes são os dons da salvação, para o vencedor, que se assenta no trono com Cristo! A estrela da
manhã é o próprio Cristo, entronizado em intima união “no coração”, ascendido à “sala do trono”
ao "eu interior" de cada verdadeiro crente (João 17:21, 26;).
5. Sardes – AO VENCEDOR... (Apocalipse 3:5)

“ AO VENCEDOR, dar-lhe-ei vestir-se de

32

vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no Livro da Vida, pelo
contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai, e diante dos seus anjos."

Nós já compreendemos que vestiduras brancas são uma referencia ao Dom do Amor Ágape, ou a
Essência de Cristo. Se você tem trilhado o caminho apertado para encontrar a VIDA, que está em
Cristo, então, a você será concedida a vida eterna e VOCÊ NÃO SERÁ EXCLUÍDO DO LIVRO
DE VIDA! Então, a questão entre Deus e você estará definitivamente liquidada. Nunca mais será
questionado o mesmo crime!
6. Filadélfia – AO VENCEDOR...(Apocalipse 3:12)

“ AO VENCEDOR, fa-lo-ei coluna no Santuário de meu Deus, e daí jamais sairá
gravarei também sobre ele o nome de meu Deus, e o nome da cidade
de meu Deus, a NOVA JERUSALÉM, que desse do Céu vinda da parte do meu Deus
e o MEU NOVO NOME ".
Novamente encontramos os Dons de Deus distribuídos aos Seus verdadeiros filhos. Sua Casa
Eterna, a Nova Jerusalém, o Eterno Templo do Senhor.
7. Laodicéia – AO VENCEDOR... (Apocalipse 3:21)
"AO VENCEDOR dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também Eu
venci, e Estou estabelecido com meu Pai em seu trono. "
O dom da fé que produz regeneração.
celestiais sob a Luz do Amor Ágape.

O VENCEDOR REINA COM CRISTO nos lugares

"e JUNTAMENTE COM ELE, nos ressuscitou,
e nos fez assentar nos lugares celestiais
Em Cristo Jesus."
(Efésios 2:6)
Torna-se evidente que, no Corpo de Cristo, há a uma grande “multidão” separada de uma
“pequena minoria”. A grande maioria simplesmente professa o nome de Cristo. A pequena
minoria são os DETENTORES DA VIDA, os chamados VENCEDORES. Todas as promessas são
direcionadas aos VENCEDORES. Assim, podemos deduzir que a grande maioria rejeitada por
Cristo não era composta por perdedores. OS VENCEDORES ENTRAM NO CÉU. A grande
maioria não entra no céu, faltou-lhes algo: <<VENCER>>.
Podemos verificar que o uso da palavra 'vencer' esta relacionado com regeneração. Nas palavras de
Paulo “se não tiver Amor nada serei” (perdedor, não regenerado, não renascido).

"... em verdade, em verdade, te digo que, se alguém não

nascer de novo, não pode ver o
Reino de Deus ".

33

(João 3:3)
"Porque todo aquele

que é nascido de Deus vence o

mundo".

(1 João 5:4)

Nada poderia ser mais óbvio. Todo aquele que é nascido de Deus é vencedor, todo aquele que é
nascido de Deus é Regenerado. Todo aquele que entrou pela Porta Estreita trilhou o Caminho
Apertado e encontrou VIDA é nascido de Deus. A Vida está em Cristo, se você tem o Filho, você
tem Vida (1 João 5:11-12). As expressões regeneração e novo nascimento referem-se ao DOM
DA VIDA.

"Amados, amemo-nos (Ágape) uns aos outros; por que o amor (Ágape) PROCEDE DE DEUS;

e todo aquele que ama (Ágape)

é nascido de Deus,

e conhece a Deus".
(1 João 4:7)

"Aquele que não ama (Ágape), não conhece a Deus;

POIS DEUS

É AMOR (Ágape)".
(1 João 4:8)

"Vede que grande Amor

(Ágape) nos tem concedido o Pai,

a ponto de sermos chamados filhos
(1 João 3:1)

de Deus ..."

Tendo nascido de Deus, teremos chegando ao conhecimento do “mistério oculto” de Deus, oculto
de tal forma que apenas alguns o encontram. A grande maioria adotou uma teologia que afirma têlo encontrado. Declaram ter o Amor, que na verdade não tem! Eles estão sob ilusão! Redefiniram
REGENERAÇÃO, para algo totalmente diferente daquilo que efetivamente significa.
Em resumo.
1. O VENCEDOR se alimenta da árvore da vida, e vida está no fim do Caminho Estreito.
2. O VENCEDOR não conhecerá a segunda morte, está livre de condenação.
3. O VENCEDOR se alimenta do maná escondido o Amor Ágape.
4. AO VENCEDOR é concedida a pedra branca da absolvição.
5. AO VENCEDOR é concedido um novo nome (autoridade) através do conhecimento do Amor Ágape.
6. AO VENCEDOR é dada a Estrela da Manhã, Cristo interiorizado.
7. AO VENCEDOR é dado governar as nações.
8. AO VENCEDOR é concedido o Manto Branco do Amor Ágape.
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9. O VENCEDOR nunca terá seu nome apagado do livro da vida.
10. AO VENCEDOR é concedido a entrar na Nova Jerusalém.
11. AO VENCEDOR é concedido assentar-se no trono com CRISTO.
12. O VENCEDOR herdará todas as coisas.

Sabe-se, que somente os que encontram a Vida, são Vencedores e que a Vida encontra-se no

final do Caminho Apertado.
Cultos em vão.
Existe a possibilidade de que um culto de adoração ao Senhor Jesus Cristo seja em vão, totalmente
sem efeito?
"Este povo honra-me com os lábios;
mas o seu coração está longe de mim.

em vão me adoram, ensinando doutrinas que são

preceitos de homens."
(Mateus 15:8-9)
A palavra "vão" é "maten' e isso significa NULO, SEM EFEITO. Assim, muitos estão diante de
Cristo e sua fé, crença, grandes obras de Poder são totalmente em vão, <<VALOR = NENHUM>>
Não existe segredo aqui é preciso apenas, analisar friamente. A palavra "culto" é "sebomai' e
significa REVEREMCIAR, ADORAR, DEVOÇÃO, RELIGIOSIDADE. Observemos o que o
Senhor está dizendo aqui, você pode ser devoto e sincero, uma alma religiosa, totalmente dedicada
ao Senhor, e ainda assim ter o seu culto invalidado. Isso acontece porque o coração humano é
ímpio muito alem de nossa imaginação (Jeremias 17:9). O coração humano é naturalmente hostil a
Deus (Romanos 8:7). Portanto a sinceridade de uma pessoa, não passa de um engano. Pessoas de
varias religiões são sinceras, e elas estão “sinceramente” erradas. A questão aqui não é a
sinceridade nos padrões humanos, mas a MALIGNIDADE OCULTA DENTRO DOS
CORAÇÕES, A QUAL NÃO É CONSCIENTE, NÃO É PERCEPTIVEL.
As pessoas não percebem o que se passa, somente entrando pela Porta Estreita e trilhando o
Caminho Apertado, seremos sensibilizados quanto ao verdadeiro caráter maligno do nosso coração.
Essa é a finalidade da Porta Estreita e do Caminho Apertado. Somente essa viagem solitária, pode
nos tornar conscientes da verdade. A grande maioria dos crentes adora o Senhor, são cristãos
devotos e sinceros no exterior de seus corações, em suas mentes conscientes mas, sua
adoração e louvores são rejeitados, pois não são procedentes da raiz, do interior do
coração É o interior do coração do homem que deve ser mudado. A grande maioria sequer esta
ciente, de que possui em seu interior, um coração maligno (Jeremias 17:9). Eles não enxergam o
que se passa, porque se recusam a trilhar o “Caminho Apertado”. Este versículo é uma advertência
de Cristo, cuidado, estás envolvido na MENTIRA! O coração humano é ímpio muito alem do
que se pode imaginar e sendo assim, não podemos conceber mentalmente o nível de depravação do
mesmo. E o que devemos fazer para sermos livres? O curso do Caminho Estreito é o processo
para desmascarar corrupção do interior do coração. Somos conduzidos a enfrentar a nossa miséria
interior, nosso interior repleto de morte e ruína, nossa condição de “almas perdidas”. Quando a
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alma vê-se confrontada com as suas próprias trevas, com a sua própria depravação, encontra-se no
ponto em que Deus

pode trabalhar com base na verdade.

No interior do coração do homem, ali onde se encontra o mais intimo do ser, reside um espírito
anticristão. Da mesma forma como o anticristo literal, estará sobre o trono no Templo, em
Jerusalém contaminando o Santo dos Santos, todo homem tem um anticristo sobre o trono do seu
ser, reinando com total autoridade. Ele aí reside, dirigindo todos os aspectos da vida do homem

secretamente.

Se não houver a regeneração do coração, permanecemos contrários a
Cristo (ANTICRISTÃOS). Sua profissão de fé mental, de nada vale, pois o HOMEM INTERIOR
É O ALVO. Da mesma forma que o período de 1260 dias de tribulação (CAMINHO
APERTADO), culmina com a destruição do anticristo, pela vinda do Senhor (REGENERAÇÃO),
para que o espírito anticristão em seu interior seja revelado, você tem que trilhar o CAMINHO
APERTADO, para encontrar a verdade (O REI DO UNIVERSO, O CRISTO VIVO), o único que
tem poder para destruir o maligno em seu interior, e o fará pela sua vinda até você. Para que

Cristo possa reinar em seu interior o coração de pedra deve ser
substituído.
A religião de Caim
Mesmo sendo muito religioso, muito devoto, muito sincero e dedicado a Jesus Cristo, podemos
perder completamente o alvo. Essas condutas humanas são tipos de obras de justiça, é imperativo
que compreendamos isso. A porta Estreita e o Caminho apertado são o oposto das obras, e tem
um objetivo, levar o crente a um confronto interior com Deus. A escritura é clara, temos que
crer COM

O CORAÇÃO. (Romanos 10:9).

Deus não aceita a sua sinceridade exterior. Ele quer que você seja obediente e faça o que ele
manda, de modo que sua natureza interior, seu “coração corrupto” oculto, seja
exposto a você, seja manifesto a você. O coração interior esta oculto pelo véu do
subconsciente, é um segredo. O caminho apertado é a forma dada pelo SENHOR para
desmascará-lo. Isto é regeneração e salvação. Ignore isso, e você perecerá.
A “grande maioria” de cristãos rejeitada, tinha a religião de Caim, embora partidários de Abel!
Caim e Abel foram ambos religiosos. Tanto Caim quanto Abel chegaram ao altar de Deus para
apresentar as suas ofertas. Tanto Caim quanto Abel acreditavam estar fazendo aquilo que Deus
havia ordenado.
"Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe CAIM do fruto da
terra uma oferta ao SENHOR.
Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o
Senhor de Abel e sua oferta
ao passo que de Caim e sua oferta NÃO SE AGRADOU."
(Gênesis 4:3-5)

Caim era religioso. Ele tinha o que considerava uma oferenda sincera e a mesma foi rejeitada por
Deus. Ambos chegaram até à casa do Senhor, apresentaram suas ofertas, ambos foram sinceros,
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ambos são crentes! Abel foi aceito, Caim rejeitado. A “grande maioria” também foi rejeitada,
juntamente com as suas ofertas e todas as suas obras dedicadas. Por que?
Existe um livro escrito por HG Pember em 1876, intitulado "EARTH EARLIEST AGES", onde
encontramos o seguinte a respeito:
"Conforme cresciam os irmãos, cada um escolheu um trabalho. Caim tornou-se
lavrador da terra e sentia-se amargurado. Abel, era guardião das ovelhas. E,
uma vez que os homens nessa altura não lançavam mão de alimentação animal,
estes devem ter sido mantidos para fins de sacrifício e para a fabricação de
peças do vestuário. Daí Caim trabalhava na produção de alimentos para a
família, enquanto Abel estava preocupado com os seus deveres religiosos de
serviços e com o vestuário.
Dessa forma cada um por sua vez, os irmãos trouxeram suas ofertas ao Senhor,
apresentando-as, provavelmente nos Portais do Paraíso. Deus atentou para Abel
e sua oferta, mas em Cain e sua oferta Ele não viu sentido.
A razão dessa diferença está repleta do mais profundo interesse para nós.
Estamos cientes de há muito, que nos últimos dias, de acordo com a profecia de
Judas (Judas 11), “prosseguiram pelo caminho de Caim”, a teologia de
alguém que é assassino perpetuamente, a maior escola de nossos tempos. Caim
não negou a existência de Deus, nem se recusou a adorá-Lo. Ao mesmo tempo,
ele O reconheceu como doador de todas as boas dádivas e trouxe a sua oferta de
frutos, da terra como reconhecimento à sua graça. Mas, foi apenas até aí e
portanto, embora possa ter causado repercussão entre aqueles com quem vivia,
como um homem bom e religioso, não conseguiu satisfazer a Deus. Mesmo
ainda em seus pecados, ele pretendeu aproximar-se do Deus Santo, sem o
derramamento de sangue. Ele estava disposto a assumir o lugar de uma criatura
dependente, mas não iria confessar-se culpado, um pecador, que somente
poderia ser salvo através do sacrifício de um substituto."(página 118)
A religião de Caim é a religião da grande maioria. Eles trazem suas ofertas ao altar do Senhor.
Eles servem o Senhor com sinceridade e dedicação, mas se recusaram a entrar pela Porta Estreita
trilhar Caminho Apertado. Eles dão dízimos, adoram e louvam o Senhor com música. Declaram
seu sincero amor a Jesus, declaram que não podem viver um momento sequer sem Ele. Eles oram
ao Senhor e lhe oferecem total devoção. Visitam os doentes e aqueles que se encontram em prisões,
amparam os idosos, participam de todas as funções em sua igreja. Apóiam programas de caridade e
tem grandes obras através de rádio e televisão. Suas vidas estão aparentemente pautadas na
escritura, porém, eles não pretendem entregar

a vida.

Eles não pretendem trilhar o calvário

até a morte da alma, para que possam encontrar VIDA, a vida que está em Cristo, o
Ágape de Deus.

Amor

Por se recusarem a trilhar o Caminho Apertado e entregar suas almas ao Senhor, Cristo nunca fará
contato com eles. Sua ordem para tomar a própria cruz e segui-Lo até Calvário, ressoou em
ouvidos surdos. Eles crêem que estão sob a graça, e por isso não há necessidade de cumprir o que
Cristo ordena! Isso seria uma «obra» a qual eles não estariam obrigados. SUA TEOLOGIA NÃO
TEM ESPAÇO PARA OBEDIÊNCIA! Inventaram uma doutrina que lhes garante não haver
necessidade de tal coisa, e como resultado, foram rejeitados irremediavelmente.
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Crentes pretendem matar o Senhor.
O Evangelho de João contém uma narrativa muito interessante referente a fiéis seguidores de Jesus
Cristo, que professavam crença total, mas na verdade odiavam-no! Sua religião é a religião de
Caim. Encontramos este grupo de crentes no capítulo oito de João.

"Ditas estas coisas, muitos creram nEle.
disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nEle ..."
(João 8:30-31)

É importante observar que esses judeus acreditavam em Jesus. As suas palavras foram aceitas. A
palavra "acreditar" é "pisteuo' e significa fé, confiança, compromisso, fidelidade.
"Se PERMANECE-RES na minha palavra,
verdadeiramente sereis meus discípulos,
e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará."
(João 8:31-32)

Jesus nos mostra algo muito importante. Observe que eles já haviam crido. Então Ele diz aos que
criam nEle, que havia uma CONDICIONAL apesar de serem crentes, eles não conheciam a
verdade. Jesus declara, que eles teriam que continuar indefinidamente, até encontrar a verdade
que iria libertá-los. A conclusão é simples, Eles deveriam continuar com Ele, e ser obedientes às
suas exigências ou eles não encontrariam libertação.
A palavra "continuar" é "Meno" e significa perseverar por um longo período de tempo. Se esses
judeus estavam cara a cara com Jesus, A que outra verdade Ele está se referindo? Se Jesus Cristo é
a Verdade e eles já "creram" nEle, então porque eles não são Seus verdadeiros discípulos e ainda
não estão libertos? O cristianismo moderno os teria declarado salvos! Jesus não. É de vital
importância compreender que

JESUS está se referindo a algo fundamental, uma outra verdade, uma verdade
desconhecida, uma verdade oculta, um mistério de Deus, diferente do próprio
Jesus como Messias.

A verdade que liberta.
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Cristo

O Messias
O Cristo Histórico
Sua Essência encontra-se Oculta

“A Verdade”
Cristo Ressuscitado
Sua Essência Revelada
A verdade que liberta

Trata-se de outra "verdade" que irá "libertar" diz Jesus. Eles não teriam conhecimento dessa
"outra verdade", exceto se firmemente CUMPRISSEM OS SEUS MANDAMENTOS. Eles
deveriam persistir com Ele, deveriam procurar com toda diligência. Repare que esta é a
VERDADE QUE OS LIBERTARÁ. Sem “Ela” eles permaneceriam em cativeiro.
Qual é a outra "verdade" que Jesus diz que devemos conhecer? A palavra "conhecer" é
"ginosko 'e significa saber no sentido absoluto. É a mesma palavra usada pelo Senhor quando se

“nunca vos conheci”, é a mesma
a forma como Ele conhece o Pai. Então,

dirigiu à multidão rejeitada, o Senhor declarou

palavra usada por Jesus para descrever,
obviamente, por não conhecerem esta outra verdade, eles não conheciam a liberdade, a palavra
"livre" é "eleutheroo", e significa <<LIBERTO PARA SEPRE>>, eles não sabiam o que é

"verdade absoluta",
tudo o que é possível saber a respeito do fato. Podemos agora observar uma
liberdade. Só uma coisa pode nos colocar em total liberdade, a

grande diferença, Jesus Cristo como o Messias, o Cristo histórico e em seguida, A
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VERDADE

QUE LIBERTA, O TODO PODEROSO, AQUELE QUE VIVE E REINA
SOBRE TODA A ETERNIDADE.
Temos então, um grupo de crentes que tem fé e confiança no Senhor, mas que ainda não são
"livres", por ainda não terem "persistido" em Sua doutrina pelo tempo necessário para enxergar o
que o que deve ser visto.
"responderam-lhe, somos descendência de Abraão,
e jamais fomos escravos de alguém como dizes tu,
sereis livres?"
(João 8:33)

Esta foi uma resposta tola, para judeus se encontravam sob o jugo de Roma, mas Jesus não se
referia a governantes terrenos. Se referia a um jugo espiritual, a uma servidão espiritual, eles
permaneciam mortos em seus pecados.

"Jesus respondeu-lhes, em verdade, em verdade, vos digo todo o que comete pecado é
servo do pecado.
o escravo não fica sempre na casa; o filho sim, para sempre.
Se o Filho, pois, VOS LIBERTAR,

Verdadeiramente sereis livres."
(João 8:34-36)

Aqui estão grandes e essenciais verdades espirituais. Jesus diz a Seus fiéis que eles ainda são
pecadores, ainda não são livres. Eles ainda são servos do pecado. O que o Senhor quer dizer com
isso? - Que eles estão submetidos pela natureza humana decaída. Eles estão submissos á
própria natureza maligna, devido à queda do homem. Jesus está dizendo que, por causa da queda de
Adão e Eva, o servo não fica na casa (corpo físico) sempre, mas morre. Porém na condição de filho
vive eternamente, o Senhor está oferecendo-lhes a Vida Eterna. E adiciona detalhes sobre como ser
livre, e ser livre de fato. Ele fala da verdadeira regeneração.

"Bem sei que sois DESCENDÊNCIA de Abraão;

contudo procurais matar-me,
porque a minha palavra não está em vos.
Falo do que tenho visto junto do meu Pai;
vós, porem, fazeis o que vistes em vosso
(João 8:37-38)

pai."

Repare que eles eram, seguidores, homens que haviam crido nEle e portanto tinham fé, no entanto
a morte pairava em seu coração. Na verdade eles pretendiam matá-Lo. Como isso pode ser
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possível? Como poderia alguém, após uma profissão de fé, comungar com assassinato? Jesus nos
dá a resposta, Ele pertence ao Reino do Seu Pai, o Reino dos Céus. E eles pertencem ao seu pai,
Satanás, e ao reino do inferno.
Eles não compreendem o que Jesus lhes diz, porque seu pai os cegou. Satanás é seu pai, e eles são
filhos de Satanás. Posto isso, todos os homens em todos as partes do mundo crentes ou não, são
filhos de Satanás, exceto OS VENCEDORES, OS REGENERADOS, OS CONHECEDORES
DA VERDADE.

"Então, lhe responderam, Nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus,
SE SOIS FILHOS DE ABRAÃO,
praticai as obras de Abraão.

Mas agora procurais matar-me,
a mim que vos tenho falado a verdade, que
ouvi de Deus, Abraão não procedeu assim".
(João 8:39-40)

Jesus faz ainda uma outra divisão, filhos e descendência. Cristo reconhece essas pessoas como
descendência de Abraão, mas não como filhos de Abraão. Toda a humanidade é descendência de
Deus, mas poucos são Seus filhos. Jesus é bem claro quanto a eles pretenderem

matá-Lo,

porque Ele lhes dizia a verdade.

A verdade provoca a fúria da humanidade, pois a
verdade condena os humanos. O homem simplesmente não quer ouvir essa mensagem. Então criam
inúmeras formulas e conceitos teológicos a fim de evitar a verdade. E até matam os portadores da
verdade. A grande multidão rejeita Cristo “A VERDADE”. NO INTIMO DE SEUS CORAÇÕES
ELES ODEIAM CRISTO. Eles O amam com suas mentes conscientes.

Mas o interior de

seus corações é de pedra!
Podemos observar também que estas pessoas conhecessem as Escrituras. O problema é que elas
recusam-se a aplicá-la em obediência. Devido à recusa de enfrentar a realidade perpetuam dentro
de si oculto aos próprios olhos, um coração assassino, o coração de Caim,. Eles teriam que

trilhar o Caminho Apertado para enxergar o interior dos seus corações.

"Então disseram eles; nós não somos bastardos
temos um pai, que é Deus.
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replicou-lhes Jesus

Se Deus fosse de fato vosso pai,

CERTAMENTE ME HAVÍEIS DE (AGAPAO) AMAR:
Porque Eu vim de Deus e aqui estou;
Pois não vim de mim mesmo,
Mas ele me enviou.
Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem?

E porque sois incapazes de ouvir a minha palavra?"
(João 8:41-43)

Então, o intercâmbio se torna mais drástico. Jesus responde que o pai de seus seguidores crentes,
não é Deus, nem Abraão. Eles têm um outro pai, um outro Deus. Se fosse DEUS, eles teriam que
(AGAPAO) Amá-lo. Aqui temos novamente o misterioso Amor de Deus, uma outra confirmação
da razão pela qual aquela grande multidão se perdeu. Eles alegam que Deus é seu pai. Alegam que
são Filhos de Deus, mas não tem O AMOR ÁGAPE DE DEUS para o provar. Novamente
deparamos com a linha divisória, É o Divino Ágape que faz um verdadeiro filho de Deus, um filho
de Abraão,

se alguém não tem o Amor Ágape de Deus, seu pai é o

Diabo.
Então Jesus lhes faz uma pergunta, “por que vocês não compreendem a minha linguagem?” E em
seguida, responde Sua própria pergunta, “é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra". Sua
resposta se encaixa para muitas almas. Estas recusam-se a ouvir o que Ele diz. Se recusam a
obedecer. Se recusam a cumprir as ordenanças. Não querem acatar, ou buscar a verdade. Eles
acham que estão salvos, e que são filhos de Deus. Mas estão em absoluta rebelião, cheios de
morte em seus corações, alegando ter o Amor Ágape de Deus.
Temos milhões sentados em igrejas, reivindicando sua posse sobre o Amor de Deus, mas se
recusam a cumprir as exigências de Cristo para obtê-lo. A palavra "ouvir" é "akouo' e significa
escutar, perceber. Isto é o que muitos fazem, ouvem as palavras do Senhor mas se recusam a
praticar os seus mandamentos.
Você pode depositar toda a sua fé e confiança em Cristo, e ainda se recusar a respeitar as suas
exigências. Se você se recusar a por em pratica os Seus mandamentos e se negar a fazer a vontade
do Pai, você permanece como um filho de Satanás, com o coração de Caim, e você
certamente irá perecer em seus pecados. Sua teologia não poderá salvá-lo, seus protestos não irão
justificá-lo, sua graduação ministerial não poderá libertá-lo, nem serão consideradas as suas
opiniões.

"Vós sois do diabo, que é vosso pai,
e quereis satisfazer-lhe os desejos.
Ele foi homicida desde o princípio,
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e jamais se firmou na verdade,
porque nele não há verdade.
Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio; porque é mentiroso, e pai da mentira.
Mas porque Eu digo a verdade,
não me credes.
Quem dentre vós me convence de pecado?
e se vos digo a verdade, por que não me credes?
(João 8:44-46)

O Senhor não deixa duvidas. Eles estão mortos em seus pecados e tem por pai, Satanás. Estas
palavras estão em perfeita concordância com o conceito estabelecido em Mateus 7. O conceito da
Paternidade Universal de Deus e da Irmandade Humanitária é uma mentira oriunda das profundezas
do inferno. Deus é Pai somente daqueles que forem regenerados, e os únicos que são regenerados
são os que trilham o CAMINHO APERTADO ATÉ ENCONTRAR VIDA.
Jesus está declarando a esses crentes, que eles não têm o AMOR ÁGAPE DE DEUS em seu
interior. Por isso, seu pai é Satanás. Jesus declara que se eles tivessem o AMOR ÁGAPE, então
em verdade eles seriam da parte de Abraão! A divisão é verificada:

Com o Ágape = Filho de Deus
Sem o Ágape = Filho de Satanás
Fica clara a situação dos cristãos rejeitados. Não conheceram o mistério de Deus, não têm o
AMOR ÁGAPE DE DEUS.
Quem foi o primeiro assassino da raça humana? Caim. Qual espírito operava em Caim? Satanás
(1 João 3:12). Satanás ganhou domínio sobre toda a humanidade, COM A QUEDA, ADÃO E
EVA NASCERAM PARA O REINO DE SATANÁS! Você pode não gostar disso, mas a terra,
faz parte do reino de Satanás! Com a queda, Adão e Eva tornaram-se uma novas criaturas,
criaturas satânicas. Todas as criaturas da raça humana são nascidas no reino de Satanás, sob
uma natureza caída, sob domínio e controle de Satanás.
Quando Cristo consumou Sua obra, abriu o caminho para escapar do Reino de Satanás. E Sua
ordem foi: tomar a própria cruz e segui-Lo. Somente através da Porta Estreita e do Caminho
Apertado é possível escapar e entrar na Nova Aliança. Se nos recusarmos a fazer aquilo que Cristo
ordenou, permaneceremos sob o domínio de Satanás, e a Obra de Cristo consumada cruz não
produzira efeito. Continuaremos sob a ira de Deus.
A escritura revela, que embora o mundo esteja no momento sob a graça de Deus, a desobediência
aos mandamentos de Cristo invalida a GRAÇA. Em outras palavras, Deus nos concede graça e a
mesma e rejeitada, Ele a oferece em vão à grande maioria da humanidade, incluindo os crentes. Se
a “grande multidão rejeitada”, estivesse sob a graça em verdade, nunca teria sido enviada para a
eterna perdição. Para receber a graça de Deus e obter misericórdia, você precisa entrar pela Porta
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Estreita, não há outro caminho, a graça só se torna operante se houver obediência e autentica
celebração da Nova Aliança através da verdadeira Regeneração.
Observe que Jesus declara a esses “crentes”, que na verdade eles não criam. Isso parece uma
contradição, mas não é. Em outras palavras, essas pessoas crêem que Ele é o Cristo, mas não crêem
em suas palavras o suficiente para CUMPRIR SEUS MANDAMENTOS. Desobediência é mortal
para o cristão.

“Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: Porventura, não temos razão em dizer que és
Samaritano, e
tens demônio?
(João 8:48)

Jesus, o Deus Criador do universo, mostra a esses judeus e a toda humanidade, que seu pai é o
próprio SATANÁS. E a humanidade, e a grande maioria dos cristãos nega, se voltam e ACUSAM
CRISTO DE ESTAR ENDEMONIADO, DE ESTAR LOUCO! Ao invés de enfrentar a reprovação
de Deus, a raça humana será Julgada por Deus e conseqüentemente, enviada ao fogo eterno.

"Replicou Jesus, eu não tenho demônio, pelo contrário honro meu Pai, e vos
Me desonrais.
Eu não procuro a minha própria glória; há quem a busque e julgue. Em verdade, em verdade
vos digo:

Se alguém guardar a minha palavra,
não provará a morte eternamente."
(João 8:49-51)

Jesus confirma novamente sua primeira declaração a estes fiéis, devem guardar a sua palavra, ser
obedientes às suas ordens, se recusarem, perecerão em seus pecados. A única esperança esta na
manutenção de Sua Santa Palavra. É isso exatamente o que Jesus ensina a respeito daquela "grande
multidão" em Mateus 7. Se um homem ouve as Suas palavras, e as pratica, será comparado a
um homem sábio. Se não guardá-las, será comparado a um homem tolo, e grande será a sua ruína.
O termo "guardar" é “tereo” e significa reter firmemente. Outra referência à obediência. Se você
atentar aos Seus ensinamentos e obedecer os Seus Mandamentos, você encontrará a Vida Eterna.
Se você recusar por qualquer motivo, você perecera em seus pecados.

Seria a fé provada pela obediência? Seria obediência a definição de Deus para a fé?
O que podemos observar é a prova efetiva, de que um crente, pode se recusar, a cumprir as ordens
de Cristo. Estes crentes eram movidos por uma intenção assassina, por não ter o Amor Ágape de
Deus dentro deles, fizeram apenas uma profissão religiosa, e sua religião os conduz uma eternidade
maldita. Pois somente a verdade pode libertar eternamente.
Uma “grande multidão” de cristãos foi rejeitada por Cristo sem piedade. São sinceros aos seus
próprios olhos, são crentes em Cristo e o amam com todo a seu amor humano. Mas interiormente
seus corações estão longe dEle, Cristo não aceita o amor mundano. O “amor mundano” tem que
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ser substituído pelo Divino Ágape de Cristo. Aquela grande multidão recusa-se a autorizar
a entrada de Cristo no intimo dos seus corações, na sala do trono do seu ser, Não há espaço para
CRISTO nessas moradas. Eles O deixaram do lado de fora. Apesar de sua profissão de fé,
entraram pela “Porta Larga” se dirigem ao Fogo Eterno.

Servos Sábios e Servos Tolos
As parábolas de Cristo são crivadas de jóias da verdade a serem descobertas pelo seguidor
diligente. À medida que se observa um diamante, logo notamos as muitas facetas do corte e as
múltiplas reflexões da Luz. Porem, através de uma análise mais rigorosa, poderemos avaliar cada
corte detalhadamente. Da mesma forma, são as parábolas de Cristo, nelas a uma CONSTANTE
DIVISÃO ENTRE OS TIPOS DE SERVOS.
Observamos claramente que Cristo sempre divide os servos, em dois grupos, fiéis e obedientes e
infiéis e desobedientes. Os obedientes são SERVOS BONS e os desobedientes são SERVOS
MAUS. As distinções e divisões são evidentes aos olhos de todos, e é importante reconhecer que
Cristo considera a ambos como SERVOS.
O uso do termo SERVO é fundamental para mostrar que Cristo destinara muitos “cristãos”, à ruína
eterna. Em todas as parábolas sobre servos, os servos imprudentes e maus são destinados à
perdição. Em contrapartida aos sábios e fiéis é sempre concedida entrada no Reino do Pai
Celestial. Porem todos eles são crentes, todos eles são considerados parte da família de Deus.
O termo "servo" é "doulos' e significa escravo, propriedade de alguém. E o servo tem um Mestre e
Senhor, que dirige sua ações. Todos estão no corpo de Cristo, foram aceitos na Igreja, como
encontramos no livro de Apocalipse. Mas na verdade nem todos são “servos obedientes”, a grande
maioria não é, são imprudentes, desobedientes e maus aos olhos de Cristo, porem ambos estão sob
o senhorio de Jesus Cristo.
Uma das parábolas que mostra claramente esta distinção entre servos sábios e tolos, é a parábola do
servo bom e do servo mau. (Mateus 24:45-51).

"e CASTIGA-LO-A (o servo mal),
lançando-lhe a sorte com os hipócritas;
ali haverá choro e RANGER de dentes".
(Mateus 24:51)
Jesus destina os servos maus à perdição eterna. Eles são comparados a hipócritas, na verdade eles
são hipócritas. Têm aparência de piedade, mas negam o poder de Deus. A palavra grega para
"hipócrita" é "hupokrites' e significa UM ATOR COM CARÁTER ASSUMIDO. Uma fraude,
obreiros da iniqüidade. Por quê? Porque não são verdadeiramente regenerados, não tem
conhecimento do Mistério de Deus, não tem o Amor Ágape de Deus, tem apenas a sua falsa
teologia. Por isso, são hipócritas, por isso são uma fraude.
Criaram uma teologia que esconde a Porta Estreita e Caminho Apertado. Não aceitam as
ordens de Deus, vivenciam uma espécie de amor mental, e o rotulam como sendo o Divino
Ágape, declaram ser filhos de Deus, mas zombam de Jesus Cristo. Por isso, seu castigo é mais
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horrível que o imaginado. Arrepende-te e entra pela Porta para o aprisco antes que seja tarde
demais!
Jesus não aceita hipocrisia. O que Ele exige do povo é a verdade. Como lidar com alguém que nos
chama de 'amigo', mas na realidade é um inimigo mortal. Cristo tem um lugar especial para esses
hipócritas que O chamam Senhor, mas se recusam a obedecer seus mandamentos, afirmam que
servem a Deus, mas na verdade servem a Satanás e a seus próprios conceitos.
É fundamental compreender, que os “servos insensatos” não sabem que são HIPÓCRITAS. Eles
estão sob uma ilusão, um engano de Satanás. Eles não percebem que são joguetes, eles "não
sabem". Eles acatam uma falsa doutrina, que finalmente os destrói.
Quando alguém acredita que vai para o céu, jamais considera a possibilidade de ir para o inferno.
Porém o fato de alguém crer que vai para o céu, não significa que realmente irá para o céu. O
Senhor nos ensina que devemos chegar ao pleno conhecimento de nossa condição decaída perante
Deus (Conhecer a Verdade), admitamos nossa culpa e em obediência, cumpramos Suas ordens para
corrigir isso. O Senhor jamais rejeita a alma que em sincero arrependimento vem a Ele, buscando
salvação.
A escritura mostra claramente Senhor está no final do Caminho Apertado, por isso temos
de entrar pela Porta Estreita, trilhar toda a distância do Caminho Apertado, para finalmente
ENCONTRAR O AMOR ÁGAPE DE CRISTO! Não há outra forma.
Na parábola dos talentos, os servos, são orientados a investir seus talentos para o Senhor. Muitos
acreditam que essa parábola se refere a dinheiro, mas é muito mais do que isso. É uma parábola
que se refere ao uso de Suas diversas habilidades, ou dons do espírito concedidos, para servir junto
ao corpo de Cristo (a igreja). Vejamos o que Cristo declara aos SERVOS MAUS:

"receoso, escondi na terra o teu talento; aqui tens o que é teu.
respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente,
sabias que eu ceifo onde eu não semeei, e ajunto onde não espalhei?...
E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas exteriores: onde há choro e ranger de dentes".
(Mateus 25:25, 26, 30)

O servo negligente teve medo. Em Apocalipse 21:8 lemos: "QUANTO AOS COVARDES",
terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, a saber a "segunda morte". Aos servos maus
e negligentes foi concedido o poder de se tornarem filhos de Deus, foram concedidos os dons do
Espírito. Porem eles, não entraram pela Porta Estreita, não trilharam o Caminho Restrito até à vida
e por isso não podem levar outros à Verdade e à Vida. Os seus talentos foram
perdidos na “terra” (mundo), não foram utilizados para o Reino, em vez disso, os falsos mestres e
falsos profetas, levaram milhões à perdição eterna!
Se observarmos a parábola das dez virgens, encontramos confirmação total da existência de
“crentes” que estão a caminho da eterna ruína e perdição. Cristo nos mostra claramente o fim
desses “cristãos” que se recusam a trilhar Caminho Apertado. Observe que existem dois tipos de
crentes, os verdadeiros e fiéis que obedecem e praticam os ensinamentos do Senhor, e os falsos,
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que não obedecem e finalmente são excluídos do corpo. Pode-se dizer que esta parábola tem dupla
referência. Ou seja, tem dois significados, um referindo-se à salvação, o outro tem sentido
profético. Vamos analisar esta parábola em relação aos 'muitos rejeitados', que são, as virgens
loucas, que nunca consumaram o Ato de União com Cristo.

"Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando SUAS
LAMPADAS saíram a encontrar com o noivo.
Cinco eram sábias, e cinco eram tolas."
(Mateus 25:1-2)

Dez VIRGENS saem ao encontro do noivo. Cristo é o Noivo. Observe que Cristo nos fala das
duas condições do seu povo, porém todos vão ao encontro dEle. Embora todas tenham lâmpadas,
cinco são sábias e cinco tolas. A palavra "encontrar" é "apantesis' e significa, CONHECER
ALGUEM FACE A FACE. O significado da palavra grega é de importância vital.
Lembre-se do que Jesus declarou: "nunca vos conheci". Em outras palavras, nunca houve um
encontro real. Nunca houve união. Todos os cristãos são chamados para entrar pela Porta Estreita e
trilhar o Caminho Apertado que leva Jesus Cristo, O ÁGAPE DE DEUS. A virgem sábia
OBEDECE, a virgem tola NÃO. Todas têm o mapa para a viagem. Cinco tomam a Estrada Larga;
cinco a Estrada Apertada.

"As tolas ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram AZEITE COM SIGO;
no entanto as sabias,alem das lâmpadas LEVARAM AZEITE nas vasilhas."
(Mateus 25:3-4)

A única diferença entre o sábio do tolo é o aprovisionamento de Azeite. O tolo possui apenas o
óleo que esta em sua lâmpada. O sábio tem uma quantia adicional, de modo que quando a sua
lâmpada começa a apagar, ele pode enchê-la novamente e continuar sua viagem. Não há outra
orientação aqui. Torna-se óbvio que o óleo adicional, permite que as lâmpadas permaneçam acesas
por um período mais longo de tempo. Existiria nisso alguma relação com a Porta Estreita?
A luz nas lâmpadas é alimentada pelo óleo, e já que o Espírito Santo, é quem ensina (ilumina) o
crente, O óleo provavelmente é uma referencia ao Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado
para convencer do pecado, da justiça, de juízo e para conduzir à verdade. A Luz provavelmente é
uma referencia às verdades contidas na palavra de Deus. Como as cinco virgens tolas, tem apenas
uma quantidade limitada de óleo, sua parte de “óleo” as conduziu apenas ao Cristo Histórico. Elas
adotaram o Cristianismo da Porta Larga. Têm a religião de Caim e receberam na medida que
permitiram ao Espírito Santo. As cinco virgens sábias têm uma quantia adicional. Receberam a
quantia adicional por permitirem ao Espírito Santo convencê-los do pecado, da justiça e do juízo
(João 16.08). Em obediência entraram pela Porta Estreita e finalmente ENCONTRARAM O
CRISTO VIVO. O tolo tomou a estrada larga, tem apenas um interesse limitado, sua dedicação é
limitada. Eles aceitam Cristo, mas não vão além. Sua teologia garante que não precisam ir mais
longe.
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Aqui a verdade começa a surgir. A todos que são convertidos, é concedida uma provisão de “óleo”
(Espírito Santo). A diferença está em que o sábio permite que o Espírito trabalhe, até a verdadeira
convicção, até a morte do velho homem. Jesus declara que devemos MORRER. Sem a morte
sobrenatural do velho homem, não pode ser concedida a nova vida. Não mudamos da vida para a
vida, mas a partir da morte para a “VIDA”.
Os sábios tiveram empenho e dedicação para ir adiante. Os tolos apenas professam o nome do Senhor,
mas se recusam a prosseguir. A doutrina que adotaram afirma que dedicação e diligencia são obras e
uma forma de esforço humano. Alegam que estão sob a graça, mas não conhecem a verdadeira
definição de GRAÇA.
A definição abraçada como verdadeira é a sua própria definição. Seu
compromisso com Cristo é apenas uma DECISÃO, uma ACEITAÇÃO MENTAL. A escritura
demonstra que a autêntica salvação, esta atrelada ao compromisso assumido no sentido de encontrar a
"verdade". A mesma escritura demonstra também que 'a Verdade esta oculta por Deus' por
uma razão muito importante, separar o falso do verdadeiro.

A necessidade da quantia adicional de azeite, significaria que a quantia concedida inicialmente não
é o suficiente para chegarmos ao destino? Haveria um percurso maior do imaginamos entre
conversão e regeneração?
Será que uma simples decisão por Cristo, como é ensinado pelo cristianismo moderno, pode nos
afastar definitivamente da Estrada Larga? Será que estar no Corpo de Cristo garante a Sua
presença em nosso coração?

"E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono, e adormeceram. Mas à meia-noite
ouviu-se um grito:
Eis noivo! Saí ao seu encontro."
(Mateus 25:5-6)
Existiria um abismo a ser transposto, entre a conversão a Jesus Cristo como o Messias, e a

revelação da Verdade?
"Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas.
E as tolas disseram as sábias,
dai-nos do vosso azeite."
(Mateus 25:7-8)
Todas são chamadas, mas somente algumas são escolhidas. Qual a diferença? O que faz alguns
dignos da vida eterna e os outros não? Repare que as cinco virgens loucas, extinguiram o Espírito.
Suas lâmpadas estão literalmente apagadas! Não há combustível, não há luz. Elas na
realidade resistiram ao Espírito Santo, confundiram Suas advertências
com perturbações satânicas e até o repreenderam! Finalmente ao despertarem
notaram a falta do elemento primordial, porém tarde de mais.
O Espírito havia clamado más, eles estavam ocupados com esta vida. Tinham que atender seus
negócios, tinham que servir a seus “ídolos”, alimentar sua vaidade egoísta e assim, permitiram que
o precioso dom do Espírito Santo para o crescimento, fosse diminuindo até extinguir,
completamente. As sábias foram além de mera profissão de fé. Buscaram diligentemente.
Permaneceram na doutrina do Senhor embora “adormecidos” espiritualmente (pois ainda
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não haviam alcançado o conhecimento da verdade). E no último instante, não estão longe de
casa. São obedientes, suas vasilhas estão cheias da Sabedoria obtida. Eles preparam suas
lâmpadas, e elas BRILHAM. Não ha impurezas (idolatria), que possam impedir o fluxo do Azeite.
Eles se conduzem com a dedicação exigida para encontrar a chave da salvação, o Amor Ágape
de Deus. Com as suas lâmpadas brilhando, correm na direção do “Alvo” com todas a suas
forças.
As virgens tolas perceberam muito tarde que havia um erro, por haverem se recusado a dar ouvidos
ao apelo do Espírito Santo, elas foram incapazes de continuar. O azeite se esgotou. Elas rejeitaram
os ensinamentos do Senhor. Buscaram-no tarde demais. O Senhor declara, “buscar-me-ão, mas
não irão encontrar-me” (Provérbios 1:22-31). Extinguiram o dom do Espírito, estão perdidas
eternamente. Não importa o que elas aleguem, não importa o quanto se tornem frenéticos, nada irá
adiantar. Elas ultrapassaram o ponto, não há mais retorno.
Com a alma profundamente angustiada se dirigem aos irmãos no Senhor para pedir amparo.
Afinal, cristãos devem partilhar. Porem a resposta é correta, ao crente que visa conquistas através
do esforço alheio.

"Mas as sábias responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras!
Ide, antes, aos que o vendem e comprai-o."
(Mateus 25:9)

Uma resposta perfeita. Seu destino é um pesadelo do qual jamais terão escapatória. Eles acabam
desamparados e solitários, perpetuamente apartados das portas do céu. Mestres em Cristo,
remetidos às trevas exteriores. É preciso empenho, diligência e dedicação a Cristo. Se você não
tem, deve implorar a

Deus! Comece já, enquanto é tempo!

"E, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e AS QUE ESTAVAM

PRONTAS
entraram com ele para as bodas;
e fechou-se a porta."
(Mateus 25:10)
As virgens tolas ESTÃO DO LADO DE FORA PARA SEMPRE. Elas nunca verão os céus. Vêem
apenas o julgamento de Cristo, que as separa para a perdição. Os que estavam prontos entraram
para o casamento. As sábias estavam prontas. O que as tornou prontas? A palavra "pronto" é
'hetoimos' e significa preparado. Portanto há uma PREPARAÇÃO A SER FEITA. Qual será?
Existe apenas uma listada pelo Senhor, entrar pela Porta Estreita e trilhar o
Caminho Apertado, que conduz à VIDA. Trilhar o Caminho Apertado é o que nos torna APTOS.
Se assim o fizermos enquanto ainda vivos, encontraremos o “Noivo” e Ele nos concederá O DOM
DO AMOR.
Os negligentes ao chamado, nunca estão preparados, então, na última hora, diante da morte,
buscam freneticamente a resposta, mas não encontram. O Noivo virá, mas apenas para aqueles
QUE ESTIVEREM PREPARADOS. Os demais encontrarão a perdição.
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Os ´sábios´ passam por uma Porta FECHADA PARA OS TOLOS. Qual Porta? O Cristo Vivo é a
Porta (João 10:9). Cristo é o único mediador da Nova Aliança. Ou você entra através da Porta, ou
você fica do lado de fora. Lembre-se do que Cristo declarou, existem duas formas de chegar ao
aprisco, mas somente pela Porta se chega ao céu. O "outro modo" leva à eterna perdição. A
entrada é o Cristo Vivo. Aqueles “muitos” rejeitados, foram ao Cristo Histórico, ao Cristo
Crucificado e aceitaram-no como Messias, porém não encontraram a Verdade
Nunca entraram em contacto, com o Cristo Vivo, que não está crucificado, mas vive e reina
sobre todo o Universo. Eles o recusaram, porque se recusaram a Trilhar o Caminho.
"Mais tarde chegaram as Virgens tolas, clamando; Senhor, Senhor, abre-nos a porta.
Mas Ele respondeu, em verdade vos digo,

que NÃO vos conheço".
(Mateus 25:11-12)

Aqui encontramos uma resposta idêntica a de Mateus 7. “Não vos conheço” é o mesmo que
“nunca vos conheci”. Fica bem claro que Cristo nunca entrou em união com as cinco virgens
tolas. O Senhor nunca fez contato com eles, embora todos fossem crentes, todos estivessem “no
Corpo de Cristo”. Qual é a diferença entre uma virgem e uma mulher casada? A mulher casada,
tem a consumação do matrimonio em comunhão intima com o esposo. Paulo compara o mistério de
Cristo com a união entre um homem e uma mulher (Efésios 5:24-32; e Apocalipse 19:7-9).
Podemos comparar a união espiritual entre Cristo e o crente com à união entre cônjuges, em que
"dois se tornam uma carne". O impacto desta fato, é vital para compreender claramente o
sentido de regeneração.
Para entrar em união com o crente, o Senhor tem que entrar no coração do crente. "Que Eu neles
esteja" (João 14:23; 17:3, 21, 23, 26, Apocalipse 3:20). É vital observar os muitos ensinamentos
Bíblicos, referentes a esta consumação, A UNIÃO COM O CRISTO VIVO.
Da semente do homem é gerada a criança, “dois se tornam um”. João diz que a semente divina
permanece no renascido (1João 3:9). NA REGENERAÇÃO, CRISTO É RECEBIDO NO
CORAÇÃO (Apocalipse 3:20). Quando o crente entra em união com Cristo, AMBOS SE
TORNAM UM. A “semente de Cristo” é o DIVINO ÁGAPE DE DEUS, que posto no coração do
crente, gera a nova criatura. A virgem sábia contempla o noivo, consuma o matrimonio e
tornaram-se 'ESPOSA'.
A relação matrimonial é utilizada por representar a extrema intimidade entre os cônjuges, assim
também é a derradeira regeneração, uma intima união entre Cristo e o crente. No Oriente o
matrimônio é consumado no primeiro dia, então seguem as bodas/ceia, durante sete dias. Quando
Cristo se manifesta, ocorre a verdadeira união e a ceia tem lugar, a grande dádiva para aqueles que
estão prontos e entram para as bodas. Isso é exatamente o que o Senhor nos ensina em Apocalipse
3:20. Ele se manifesta e 'CEIA' com o crente. A palavra "ceia" significa JANTAR FAMILIAR
FESTIVO.
Todo crente é chamado para a ceia / bodas de Apocalipse 3:20. Cristo espera no final do “Caminho
Apertado”, então obviamente, há uma viagem, uma caminhada até o ponto onde Cristo espera, o
que exige tempo, exige paciência e uma porção redobrada de Óleo.
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No matrimônio oriental, o Noivo vai até a noiva, e em seguida a conduz até o seu pai para a grande
festa familiar. Quando Cristo vem ao crente, primeiramente o coração é transformado, então a nova
criatura, é motivo de grande alegria e celebração no reino celestial. Cristo jamais desconsidera o
verdadeiro arrependimento, há grande alegria na recuperação de uma ovelha perdida. Então
o crente regenerado toma lugar junto ao trono do Senhor (Apocalipse. 3.21). Uma visão espiritual
do fato real e literal da REGENERAÇÃO.
O servo obediente, deve trilhar o Caminho Apertado, até um ponto que podemos chamar “MORTE
ESPIRITUAL”, a morte da natureza carnal, a morte sobrenatural da natureza decaída. A virgem
tola, o cristão tolo, estará diante da morte física, a diferença é que para ele, a porta do céu estará
fechada, pois entram apenas aqueles que puderam vivenciar morte da velha criatura enquanto vivos
fisicamente. Se você morrer fisicamente, sem regeneração, A PORTA ESTARÁ FECHADA
PARA VOCE, pois só podemos avaliar a nossa real condição decaída, enquanto houver vida física.
As virgens insensatas não discerniram sua real situação com relação ao AMOR AGAPE DE
CRISTO e por tanto, foram excluídas.
Os verdadeiros crentes estão em “união” com Cristo, e são chamados a noiva. O uso do termo
noiva aplica-se exclusivamente a mulher no dia de seu casamento. Antes ela é convidada para ser a
noiva. Ela se torna uma noiva somente no dia das núpcias.
"Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe
a gloria,

porque são chegadas as bodas do Cordeiro,
cuja esposa a si mesma já se ataviou..."
(Apocalipse 19:7)

Observe que foi dito, que a esposa já se preparou. Isso é a confirmação de que a Regeneração já
teria ocorrido. Para tornar isto mais compreensível vejamos da seguinte forma, antes do
matrimônio, temos um casal enamorado (crentes antes da regeneração). Através da regeneração o
matrimônio é concretizado. A chegada de Cristo ao coração humano é comparado ao
SERIMONIAL DO MATRIMÔNIO. Porem é importante observar, que como Eva foi formada a
partir de uma costela de Adão (uma parte muito pequena de seu corpo e próxima do seu coração),
assim também a noiva de Cristo é apenas uma pequena parte de seu corpo, aqueles mais próximos
do Senhor (os obedientes).
Israel é considerada a esposa de Jehováh Deus. Deus o Pai, é o Seu Esposo. Cristo por outro lado
veio ao mundo para escolher sua noiva e assim, MUITOS SÃO CHAMADOS POUCOS OS
ESCOLHIDOS. Existem muitas virgens, mas só algumas se tornam NOIVAS. Muitas das virgens
são infiéis (não fazem o que o Senhor ordena que seja feito). A fiel ao contrario, sofre toda
plenitude da transição ATÈ AS BODAS.

NOIVA = ESPOSA
Todas esperam pelo chamado, ou seja, a entrada para a ceia das bodas. Aquelas que abraçaram a
Cristo e nunca encontraram a regeneração são virgens insensatas. As que encontraram regeneração
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são as sábias, TRAJADAS COM O MANTO DO AMOR ÁGAPE, as únicas que poderão entrar
para a festa das núpcias. Os demais serão excluídos.
Na parábola em (Mateus 22:2-14), encontramos uma confirmação da grande diferença entre sábios
e insensatos, a diferença entre crentes salvos e não salvos.

"O reino dos céus é semelhante a um rei (Deus), que celebrou as bodas de seu
filho (Cristo),
Então enviou Seus servos (OS PROFETAS) a chamar os convidados
(ISRAEL) para as bodas (REGENERAÇÃO) mas estes não quiseram vir.
Enviou ainda outros SERVOS (os discípulos),com esta ordem: Dizei aos convidados;
(ISRAEL E IGREJA), Eis, que já preparei o meu banquete;
os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo esta PRONTO; vinde para

AS BODAS (REGENERAÇÃO).
Eles, porém, NÂO SE IMPORTARAM, E SE FORAM (uma referência direta aos caminhos do
homem, à estrada ampla, a semente que cai sobre solo rochoso),
um para o seu campo, outro para o seu negocio;
e os outros, (O Saduceus e Fariseus) agarrando os seus servos (apóstolos e discípulos da
verdadeira igreja), os maltrataram, e mataram.
O rei ficou irado e, enviando suas tropas, exterminou aqueles
assassinos e lhes incendiou a cidade (a tomada de Jerusalém 70DC).
Então disse aos seus servos (igreja primitiva); Está pronta a festa mas os convidados NÃO

ERAM DIGNOS (Israel cego).
Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas, a quantos
encontrardes.
(o Evangelho é pregado aos gentios).
E, saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram TODOS OS QUE ENCONTRARAM, MAOS
E BONS, e a sala do banquete ficou repleta de convidados (a igreja).
Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, viu ali um homem (que representa a
grande multidão rejeitada) que não trazia veste nupcial; e perguntou-lhe:
Amigo, (Deus é o amigo do homem por causa da reconciliação pela obra de Cristo na cruz),
como entraste aqui SEM VESTE NUPCIAL? (manto do Amor Ágape)
E ele emudeceu.
Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos, e lançai-o para fora,
nas trevas exteriores; ali haverá choro e
ranger de dentes.

Porque muitos são chamados, mas poucos, escolhidos".
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(Mateus 22:12-14)
Quem era o homem misterioso na festa de núpcias? É uma referencia clara aos que são rejeitados
por Cristo, “NAQUELE DIA MUITOS ME DIRÃO”. Eles estavam “muito bem trajados”, mas não
com o manto nupcial do AMOR ÁGAPE DE DEUS. Eles estavam sob o manto da fé, haviam
aceito o convite para a festa, porém transformaram sua fé no próprio Cristo, sua
fé se tornou seu Deus. Então foram expulsos da festa, pois a única vestimenta permitida é o
manto do Amor Ágape, a Justiça dos Santos.
Fé não é Jesus Cristo. Fé é apenas uma dinâmica que deve impulsionar através do Caminho
Apertado até o “encontro” com o Cristo vivo. Muitos são chamados para o matrimonio, mas
só “alguns” que têm a vestidura do Amor Ágape de Deus poderão permanecer. Todos os outros
serão energicamente expulsos. Somente restará a NOIVA DE CRISTO. A alma fiel até a morte
espiritual, fiel até o dia do matrimônio. Os demais foram infiéis, seguiram seus ídolos.

A parábola do semeador
A parábola do semeador nos traz muita luz a respeito do motivo pelo qual, a grande maioria dos
cristãos jamais chegará à condição de NOIVA DE CRISTO. Ela também nos ajuda a compreender
o significado da Porta Larga e da Porta Estreita.

"... Eis que o semeador saiu a semear.
E ao semear, UMA PARTE CAIU A BEIRA DO CAMINHO, e vindo as aves
a comeram;
OUTRA PARTE CAIU EM SOLO ROCHOSO, onde a terra era pouca,
e logo nasceu,
visto não ser profunda a terra.
Saindo, porém, o sol, a queimou; e, porque não tinha
RAIZ, secou-se.

Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram, e a
SUFOCARAM.
Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu FRUTO; a cem,
e a sessenta e a trinta por um.

Quem tem ouvidos [para ouvir], ouça.."
(Mateus 13:3-9)

Esta parábola expõe claramente a FALSA SALVAÇÃO, e a razão pela qual, “muitos” serão
rejeitados. Observe que existem quatro tipos de terreno, que se referem a mente humana. A
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parábola demonstra a reação das pessoas ao CHAMADO DO EVANGELHO. Todos reagiram ao
chamado, todos creram, todos são seguidores de Cristo. A semente é a palavra de Deus, assim
declarou o próprio Cristo. Muitos afirmam que o florescer das sementes é a autêntica salvação, e
que todos são salvos, algo totalmente contrariado por Cristo. Uma invenção dos falsos profetas,
para acalentar o sono “de muitos”.
Todos na parábola são fiéis, mais nem todos são salvos. Apenas um grupo irá responder
adequadamente e produzir OS FRUTOS DE REGENERAÇÃO. Observe atentamente. Temos
quatro tipos de solo

A Beira do Caminho
Solo Rochoso
Entre os Espinhos
Boa Terra
Observemos as principais palavras de Cristo e o que elas expressam.

1. À Beira do Caminho
A mente ímpia (Satanás) devora a semente. Em Lucas 8:5 se lê “e as aves do céu a comeram”. Em
Lucas 8:12 as aves são identificadas como o diabo. Em Apocalipse 18:2, encontramos uma
referência a “aves imundas" ou demônios. Repare que os demônios vêm rapidamente, prontamente,
para roubar, para arrebatar a Palavra da mente, afim de que nem seja compreendida.

2. Solo Rochoso - Sem Terra, Sem Raiz.
Espiritualmente superficial, com um coração distante. Aqui a Escritura faz referencia aos
seguidores tolos. Aparentemente sem nenhum compromisso real, ou capacidade de Examinar a
Palavra de Deus na busca da verdade. Eles inconscientemente se recusam a obter o conhecimento
dos ensinamentos de Cristo. Quando o sol arde (fogo), enfraquecem e murcham. O ardor do sol
representa a PROVA DA FÉ PELO FOGO. Neste caso a pouca fé não resiste, e o calor é fatal.

3. Os espinhos - Os Cuidados Deste Mundo.
Os espinhos representam os cuidados e prazeres da vida aqui na terra. Satanás conquista pelo
engano, e a raiz do engano é constituída por trabalho, dinheiro e a diversão. Satanás afasta as
pessoas da Porta Estreita e do Caminho Apertado através dos cuidados e prazeres deste mundo. O
crente é desviado através de múltiplas formas de entretenimento inclusive “entretenimento cristão”.
Essas pessoas não podem deixar o mundo para encontrar Cristo, eles querem Cristo mas
também querem o mundo “não podeis servir a Deus e a Mammon”. A escolha deve ser feita, estes
crentes não fazem a escolha e por isso são rejeitados.

4. A Boa Terra - O fruto do Renascimento.
A boa terra esta bem no fundo da alma, e as raízes chegam até lá pelo empenho e dedicação do
crente. A água encontrada nas profundezas (observância e obediência), permite que a planta
floresça, e então regada com a verdade finalmente da fruto, e o fruto, é o FRUTO DA VIDA.

JESUS interpreta a parábola.
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"Este é o sentido da parábola: A semente
(Lucas 8:11)

é a palavra de Deus"

Fica bem claro Jesus rejeita os falsos profetas com suas falsas doutrinas e preceitos, não importa o
grau de autoridade ministerial reivindicado. Jesus afirma, a semente é somente a Palavra de
Deus.

1. À beira do caminho - A incapacidade de acatar
"A que caiu a beira do caminho são os QUE A OUVIRAM; vem, a seguir, o diabo e
arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que,
crendo, sejam salvos."
(Lucas 8:12)

Essas pessoas são crentes, ouvem a palavra porém não a compreendem, as raízes não chegam ao
seu coração. Eles tendem a esquecer tudo logo após a audiência, ou simplesmente não conseguem
discernir o significado dos ensinamentos. Eles respondem à palavra, mas ela não floresce. Nossas
igrejas estão repletas de tais pessoas. São pessoas boas e sinceras, mas a sua compreensão
da palavra é quase nula. Eles aceitam e reconhecem Jesus como Messias, mas param por aí.
E o Senhor declara que eles estão longe da salvação.

2. Solo Rochoso - Coração Frio
"A que foi semeada em solo rochoso, este é o que ouve a

Palavra

a recebe logo, com alegria;
mas não tem raiz em si mesmo,
sendo, antes, de pouca duração; em lhe chegando a angustia ou
por causa da palavra, logo se escandaliza."

a perseguição

(Mateus 13:20-21)
(Ver também LUCAS 8:13)

Aqui temos seguidores de Jesus que ouvem a palavra, e a receberam com grande alegria. A
palavra para "logo" é "euthus" e significa instantaneamente, imediatamente. Em outras palavras,
no momento em que tomam conhecimento da mensagem, decidem por Cristo e abraçam fortemente
todas as promessas POSITIVAS DO EVANGELHO. Respondem com alegria às boas novas,
através de uma decisão feita somente no nível de sua mente carnal. Estas pessoas acreditam
instantaneamente no Evangelho e reivindicam com grande alegria todos os aspectos positivos da
redenção, alegam posse sobre eles, acreditam e afirmam que são Filhos de Deus, através de uma
rápida decisão por Cristo.
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A palavra "alegria" é a "cara" e significa satisfação, prazer, felicidade. Trata-se de uma resposta
emocional ao chamado do Evangelho, pela CRENÇA EM UMA SALVAÇÃO INSTANTÂNEA.
Eles redefinem o significado de palavras como "fé" e "confiança", abraçam como verdadeiros
apenas os aspectos positivos das Escrituras e alegam posse absoluta sobre as promessas vinculadas.

Estes crentes aceitam todos os pontos essenciais da salvação e afirmam estar de posse da mesma.
Acatam as promessas da Bíblia quanto a uma transformação instantânea pela fé e isso lhes traz muita

nada negativo é aceito.
todas as dúvidas, são classificadas como ataques satânicos.
emoção e alegria carnal. Tudo é positivo,

Todo pensamento negativo,

Eles reconheceram a partir da sua própria mentalidade, a necessidade de um Salvador caso
contrário, não teriam abraçado o Evangelho. Porém o problema é que seu arrependimento é um
arrependimento emocional, superficial, carnal. É apenas mental e não com o CORAÇÃO. Essas
pessoas avançam com grande emoção, derramam lágrimas de alegria considerando sua "DECISÃO
POR CRISTO" crêem firmemente que estão em união com Cristo. Eles retêm com grande
convicção essa “experiência de salvação e renascimento”, como sendo válida e verdadeira.
A razão pela qual sentem grande alegria é por abraçar apenas as notícias positivas. Más notícias e
palavras duras trazem tristeza e não alegria. Será que existe algum aspecto negativo na mensagem
da salvação? Algo dentro da mensagem de Cristo que essas pessoas se recusam a ouvir, algo
como ENTRAR PELA PORTA ESTREITA E TRILHAR O CAMINHO APERTADO? Seria
essa recusa, a razão pela qual Cristo os qualifica como “sem raiz”? Seria o aspecto negativo da
Porta Estreita e do Caminho Apertado, o fator para o crescimento da raiz cristã? A raiz que gera o
Fruto da União com Cristo? E se alguém ignorar e rejeitar os “aspectos negativos” do
Evangelho? Se alguém os excluir através de uma FALSA DOUTRINA? Terminaria por encontrar
a eterna perdição? O Senhor afirma que sim, olhando apenas para os aspectos positivos,
da mensagem da salvação, você será levado à destruição, por não ter Raiz
estabelecida no interior do coração! Por não resistir ao ardor da provação! Cristo
afirma que a ALEGRIA é uma das características da ausência de raiz. Sendo assim, ausência de
ALEGRIA seria uma característica de TERRENO FERTIL.

Aceitação instantânea = Sem Raiz.
Positividade, alegria = Sem Raiz.
Podemos e devemos concluir, através desses ensinamentos de Cristo que as COLOCAÇÕES
“NEGATIVAS” da Escritura estão ligadas ao ESTABELECIMENTO DAS RAÍZES CRISTÃS.
Podemos observar dois aspectos nos ensinamentos de Cristo, os que soam de forma agradável e os
que soam de forma desagradável. Como Cristo elimina a possibilidade de salvação, através de
situações agradáveis (alegria) devido à ausência de raiz, o aspecto negativo é o que leva o CRENTE
A COMUNHAO. Não há outra opção.

Paciência e diligência são contrários a imediatismo.
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Longo período sob julgamento é contrario a decisão momentânea.
“Negativo / desagradável” produz a raiz. / “Positivo / agradável/” sem nenhuma raiz.
ASSIM:
Paciência, resignação e diligência fervorosa
são contrários à
euforia e satisfação instantâneas.
O Senhor nos diz que eles acataram rapidamente os aspectos positivos pela fé. Essa é uma
característica da aceitação mental . Ou você aceita pela fé e acredita que é verdadeiro, ou você
rejeita. Essas pessoas abraçaram as promessas do Evangelho imediatamente, então acreditam que a
salvação esta vinculada a essa atitude da sua mente carnal! Sentem-se imediatamente felizes
aliviados. Tudo é positivo. Os termos «fé» e «convicção», são torcidos para o inverso do que
realmente significam.

sendo, antes, de

"Mas não tem RAIZ em si mesmo,
pouca duração; em lhe chegando a tribulação ou perseguição
por causa da palavra,
logo se escandaliza."
(Mateus 13:21)

Observe que não há RAIZ. A palavra "raiz" é "rhiza' e significa ESTABILIDADE, o Salmo
145:18 nos diz:
"Perto está Senhor de todos os que O invocam,

EM VERDADE"
A palavra "verdade" é "emeth' e significa constatado, confiável, estável. A raiz da palavra é
"aman" e significa estabelecer firmemente, permanentemente, de longa continência. Isso
significa permanecer, ser perseverante 'na busca'.
Não é verdade que "todos os que invocam o nome do Senhor serão salvos". Isso é provável, porque
vemos muitos cristãos enviados para a eterna perdição, e todos eles INVOCAM o nome do Senhor.
Existe uma grande condicional qualificadora, para o ato de invocar o nome do Senhor,

temos que invocar em verdade.

Na medida em que Jesus aponta a única entrada
para o céu através da Porta Estreita e do Caminho Apertado, então, obviamente, esse qualificador
“EM VERDADE” opera apenas naqueles que entrarem pela PORTA ESTREITA!
Aquele que se recusa, não pode INVOCAR o nome do Senhor EM VERDADE. O sentido da
palavra invocar é redefinido para um nível superficial e carnal. Assim muitos têm invocado o
nome do Senhor, mas não como o é exigido. Essas pessoas têm uma concepção teológica que lhes
garante o “acesso imediato aos portões do céu”, porém trata-se de uma teologia incorreta. O Senhor
afirma que eles ficam do lado de fora. Obediência a Cristo significa aceitar e por

em prática TODOS os Seus mandamentos, “negativos ou positivos”.
Estas pessoas escandalizam-se da palavra de Deus quando “entram em julgamento”, Quando
experimentam uma provação que vem de dentro, um sofrimento que envolve a alma. Trata-se do

Ministério do Espírito Santo,

para convencer de culpa pelo pecado, para
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submeter o homem a julgamento doloroso e desagradável. Ser censurado não trás nenhum
prazer. O juízo da parte de Deus é tão deprimente, que o mesmo Senhor nos afirma que
poucos se submeterão! As pessoas fogem assim que o processo começa. Alegam estarem sendo
atacadas por Satanás, e todo o “mal estar” é expulso como sendo um atentado satânico! A obra do
Espírito Santo é confundida com algo maligno!

1. Quando a obra de convicção do Espírito Santo vem sobre eles, o real processo de julgamento tem
inicio, eles se recusam. Eles crêem que já estão salvos, em União com Cristo e que já possuem, o Ágape
de Deus em seus corações, não aceitam nenhum tipo de dúvida, qualquer tipo de julgamento é tido
como obra de Satanás. Eles afirmam ter encontrado “vida” logo no início da jornada, se gabam de
suas “obras e vida perfeita”. Sua teologia lhes garante que já estão salvos, e que sua decisão por Cristo
é tudo o que precisam. Toda sua experiência teológica se baseia na convicção de que já estão salvos e
estão a caminho do céu, portanto, quaisquer sentimento negativo, dúvidas ou reprovações são
instantaneamente tachados como satânicos.
A obra Espírito Santo para convencer do pecado é
prontamente rejeitada, e eles seguem rumo a eterna ruína, cegos pela doutrina dos falsos mestres! Em
verdade, jamais foram salvos. Jamais obtiveram vida.
2. Quaisquer dúvidas quanto à sua verdadeira posição perante Cristo, são automaticamente vistas
como de origem satânica. Eles são ensinados por seus falsos mestres que dúvida é o oposto da fé, a
dúvida é classificada por sua teologia como “incredulidade”. E a incredulidade é um pecado contra
Deus. A tentativa do Espírito Santo, de conduzi-los à verdadeira reprovação e julgamento é ignorada._
E milhões são conduzidos à eterna perdição. Essas pobres almas são enganadas por uma teologia que
as faz crer, que estão em obediência a Deus, quando na verdade estão em TOTAL desobediência.
3. O que o Senhor nos mostra aqui, é que esse sistema baseado apenas em fé e confiança é “superficial”
e repleto de enganos satânicos. O grave erro em sua teologia os conduz de desobediência em
desobediência. Tem como pretexto os “Dons do Espírito”, mas na verdade são filhos bastardos que
recusam a receber repreensão do Senhor.

Não sobem para o aprisco através da Porta.
Eles querem Jesus Cristo, mas seus corações são de pedra, estão muito distantes da repreensão de
Deus. Não querem ficar expostos à LUZ. Não aceitam a reprovação de suas obras.
Será que os aspectos “positivos e agradáveis” da escritura só se tornam plenamente estabelecidos, a
partir da submissão aos aspectos “negativos e desagradáveis”? Esse lado espiritual da salvação, não
seria diferente das coisas comuns, onde tudo o que é alcançado facilmente decai em valor.

O que aconteceria, se alguém chegasse a uma grande faculdade de medicina e exigisse do conselho
a graduação INSTANTANEAMENTE? Não aceitaria passar por qualquer tipo de DIFICULDADES
OU COISAS NEGATIVAS como sessões estafantes de estudo, estágios e o trabalho árduo que
implicam na graduação. Obviamente esse alguém teria uma grande decepção. Da mesma forma não
seria A “NEGATIVA” PROVAÇÂO PRÉVIA DA FÉ, O ÚNICO VEÍCULO PARA A
GRADUAÇÃO ESPIRITUAL? Não seria a concessão do Manto Sagrado do Amor, precedida
pela obediência aos mandamentos “negativos” registrados na Escritura Sagrada?
É possível obter sabedoria com um estalo dos dedos? Ou será que verdadeira sabedoria é
concedida através de severas provas? Que sem obediência aos mandamentos de Cristo,
terminaremos eternamente perdidos? O que nos faz crer que Deus concede acesso irrestrito ao
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paraíso? A BÍBLIA NOS ENSINA QUE A VERACIDADE DA FÉ, DEVE SER PROVADA E
QUE O CONCEITO DE FÉ VERDADEIRA OBTIDA INSTANTANEAMENTE NA
EXPERIÊNCIA DA CONVERSÃO, É UMA INVENÇÃO DE FALSOS MESTRES A
RESPEITO DOS QUAIS CRISTO NOS PREVENIU. Você já considerou, a possibilidade de
estar incluído no rol das cinco virgens tolas, e que sem O AUTENTICO
ARREPENDIMENTO, o único destino é o fogo eterno? O movimento da “fé e alegria
instantâneas” é uma confirmação da arrogância e miséria espiritual do homem. Por um lado,
aceita CRISTO, por outro nega veementemente, provando o cumprimento preciso das profecias de
PEDRO e do próprio CRISTO.
As respostas a essas perguntas revelam nossa situação com relação à Vida Eterna. A resposta certa
tem que estar de acordo com as palavras duras da Escritura. Estas almas não têm raiz em si, e
serão devoradas pela eterna perdição.

Arrebatadas por sua doutrina instantânea.

3. Os espinhos – Mentalidade dividida
"O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém
os cuidados do mundo,
e a FASCINAÇÃO das RIQUEZAS, sufocam a palavra,
e fica infrutífera."
(Mateus 13:22)
"A que caiu entre espinhos são os que ouviram e,
no decorrer dos dias,

FORAM SUFOCADOS
com os cuidados, riquezas e prazeres
da vida,

os seus frutos não chegam a amadurecer."
(Lucas 8:14)
Essas pessoas ouvem a palavra, e começam a praticá-la. Mas os cuidados e as preocupações desta
vida sufocam a palavra, e a mesma nunca frutifica NA CONSESSÃO DO AMOR ÁGAPE DE
DEUS. Essas pessoas têm uma “consciência dupla”, querem o Cristo e o Reino dos Céus, mas não
estão dispostos a pagar o preço. A salvação é um “dom gratuito de Deus”,

OBVIAMENTE SE MANDAMENTOS COMO RENUNCIAR AO
MUNDO E NEGAR-SE A SI MESMO FOREM OBEDECIDOS!
Satanás atua sobre essas mentes, e as desvia para as rotinas de vida, elas não continuam, não
permanecem, não persistem na doutrina do Senhor. A perfeição nunca frutifica, não existe
aperfeiçoamento em Cristo, NÃO OCORRE “AUTENTICA UNIÃO COM CRISTO”, NUNCA
OCORRE UM AUTENTICO ENCONTRO COM CRISTO. Sua religião é vã e infrutífera.
São cristãos, mas cristãos indecisos. Querem estar com um pé no mundo e outro no Reino de
Deus. Não conseguem abandonar o mundo, para encontrar o Cristo vivo, não acatam Sua
doutrina pelo tempo necessário para produzir regeneração. E assim caminham para a eterna
perdição.
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Esta é a razão pela qual, a Igreja de Laodicéia se perde. Tornou-se mundana, desviando sua
atenção da busca pela AUTENTICA SALVAÇÃO. Laodicéia é igreja dos últimos dias, uma igreja
cheia de falsos mestres e de falsas doutrinas que pregam a salvação unicamente pela fé. É uma
igreja cujos membros caminham iludidos com as ocupações e negócios que mundo tem a oferecer.
Os primeiros cristãos se afastavam dos assuntos deste mundo, porque tinham conhecimento da sua
influência maligna! A verdadeira Igreja, nunca andou de mãos dadas, com as instituições e
organizações mundanas, nem poderia, pois sua mensagem as condena! E elas
constituem o principal obstáculo para herdar a Vida Eterna.

"Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo.
Se alguém amar o mundo, o (ÁGAPE) amor do Pai não está nele."
(1 João 2:15)
"Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, e perder sua própria alma?"
(Marcos 8:36)

4. A Boa Terra - Salvação
"A que caiu na boa terra são os que,
tendo ouvido de bom e reto coração,

RETÉM A PALAVRA,
estes frutificam com

perseverança."

(Lucas 8:15)

Aqueles a que se refere a boa terra, retém a palavra. A palavra "reter" é "katecho' e significa
SEGURAR FIRMEMENTE, INTENSAMENTE. O Senhor ainda afirma que o fruto é
produzido apenas pela perseverança e não instantaneamente. A palavra
"perseverança" é "hupomone' e significa RESISTIR, CONTINUAR, PERMANECER,
SUBMETER-SE, SUPORTAR AS DIFICULDADES, SOFRER CORAJOSAMENTE,
PACIENTEMENTE. O mesmo significado de estabelecer raízes, buscar o Senhor em verdade.
Aqueles que forem diligentes encontrarão o Senhor. Os demais encontrarão a ruína. Somente
aqueles que se submeterem pacientemente, obterão o fruto da regeneração, o fruto do “Amor
Ágape”. O fruto obtido através da perseverança. O fruto obtido após a comprovação da firmeza de
caráter.

"Mas que foi semeada em boa terra
é o que ouve a palavra e
A COMPREENDE, esse
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FRUTIFICA ..."
(Mateus 13:23)

Observe a palavra "compreende", significa interpretar corretamente, aprovar após exame
detalhado. Não seria isso o mesmo que admitir a repreensão de Deus através do Caminho
Apertado ...

ANTES
da salvação?
Em outras palavras, o povo da boa terra LE A PALAVRA, MEDITA SOBRE A PALAVRA E
ACATA AS ORDENS. Ao longo do tempo, as raízes são estabelecidas, o Espírito Santo opera a
Sua obra de convicção quanto ao terrível problema do coração humano, a ausência DO DIVINO
ÁGAPE DE DEUS. Eles observam cuidadosamente as REVELAÇÕES DO ESPIRITO,
permanecem na sã doutrina e finalmente encontram a verdade,

o mistério de Deus.
Apenas o quarto grupo, o da boa terra, com a diligência e a paciência necessárias encontra o fruto
de regeneração, porém

com dificuldade

"E, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde irá comparecer o ímpio, sim,
o pecador?"
(1 Pedro 4:18)

A expressão com dificuldade significa trabalho árduo, luta. Esta de acordo com a
expressão EM VERDADE no (Salmo 145:18), e com a Porta Estreita e o Caminho Apertado
citado por Jesus Cristo. Será esta a razão pela qual Cristo ordenou: Porfiai por entrar pela
Porta Estreita? (Lucas 13-24)
Este é o “EVANGELHO NEGATIVO” que ao longo do tempo traz UM EVENTO MUITO

A REGENERAÇÃO

POSITIVO
, a Escritura assim ensina. É exatamente oposto a
um evento instantâneo e agradável. Observe que todos eles tinham fé, e responderam ao chamado
do Evangelho, porem só o povo referente à boa terra, RESPONDEU ADEQUADAMENTE,
somente eles foram salvos.
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Vinde a Mim

1ª Barreira
Satan,
Demônios,
pessoas
que não
conhecem
a
Bíblia.
Ausência de
Conhecimento

2ª Barreira

3ª Barreira

Cristianismo
Instantâneo,
Alegria,
Falsa
Teologia.

Negócios e
prazeres do
mundo,
diversões.

Cristo

Boa Terra
Falso
Cristianismo

Ausência de
Comprometimento

A parábola do semeador também é uma referência aos OS OBSTÁCULOS DA PORTA
ESTREITA, E DO CAMINHO APERTADO. Satanás, seus demônios a falsa doutrina, os
cuidados e prazeres deste mundo, devem ser superados para alcançar à Verdade e à Vida.
Esta parábola nos revela verdadeiramente, o que significa ter fé, a fé de Jesus Cristo, uma
experiência de longa perseverança, bem diferente da “fé vivenciada no instante da conversão”,
apregoada pelo evangelismo moderno como suficiente e definitiva. Na outra parábola, reafirmando
os mesmos ensinamentos, os crentes são separados em dois grupos O TRIGO E O JOIO. Podemos
verificar que o trigo é o fruto da perseverança, o autêntico cristão renascido e joio são os filhos
bastardos, que reivindicam uma regeneração que não possuem. Eles não conhecem o Filho, e não
conhecem o Pai. Seu pai é Satanás, e Satanás os semeia junto à verdadeira Igreja, para praticar a
obra do engano. O joio é a falsa igreja, os falsos mestres e falsos profetas, com relação aos quais
PEDRO E O SENHOR ADVERTIRAM, que iriam se apresentarem como servos, mas eles não
seriam servos. Eles seriam IMPOSTORES, MENTIROSOS E ENGANADORES.

"Outra parábola lhes propôs, dizendo:
O reino dos céus é semelhante
um homem que semeou boa semente no seu campo ..."
(Mateus 13:24)

Sabemos, observando a parábola anterior que a semente é a Palavra de Deus, nesta parábola, a
BOA SEMENTE, tem um resultado semelhante ao daquelas sementes que caíram na BOA TERRA,
e a salvação das almas, é sempre através de um processo que demanda TEMPO (da semeadura até o
fruto e finalmente a colheita) O campo é o mundo. Apenas uma parte do mundo irá aceitar. E
dentre aqueles que aceitam, apenas uma pequena parcela (a planta do trigo e o fruto), responde
corretamente, os falsos mestres separarão milhões para à eterna perdição.
Os falsos mestres, não são ovelhas, estão apenas vestidos como ovelhas. Eles são como
plantas artificiais, são dubles satânicos, plantados para enganar até mesmo aqueles que estão

62

buscando sinceramente o céu e mantê-los afastados da VERDADE. Enquadrados e enquadrando
outros no rol dos que são referidos como joio. Por outro lado os que estão no caminho da verdade
são a planta cujo fruto é o trigo. Em relação à parábola do semeador, os da beira da estrada, os do
terreno pedregoso e os sufocados por espinhos são sementes que não frutificam; eles nunca
serão libertos do domínio de Satanás, mesmo estando no Corpo de Cristo, mesmo
considerados como parte da IGREJA DE CRISTO.

"Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo, semeou o JOIO NO MEIO DO TRIGO, e
retirou-se."
(Mateus 13:25)

Observe que Satanás semeia o joio NO MEIO DO TRIGO, ou seja, NA IGREJA. A Igreja é o
campo semeado (a lavoura), e o joio, é semeado no meio da Igreja. O joio é muito semelhante ao
trigo, somente um exame apurado revela a diferença. O joio são aqueles 'muitos' o
trigo são aqueles 'poucos'. O joio são os pregadores e seguidores do caminho largo, pregadores e
seguidores da falsa doutrina da Porta Larga, enquanto o trigo são poucos entram pela Porta Estreita.
Misturados entre si, o trigo e o joio, formam o Corpo de Cristo na terra.
Satanás e seus “anjos de luz” introduzem as “falsas doutrinas”, mas como essas “falsas doutrinas”
são muito bem colocadas com relação à escritura, introduzidas dissimuladamente (2 Pedro 2-1,2), e
muito próximas da verdadeira, os incautos e descuidados (semente que caiu a beira do caminho, em
solo pedregoso ou entre os espinhos), NUNCA NOTAM A DIFERENÇA. Assim, surge um
grande número de pessoas com aparência de cristãos, pregando o que geralmente acreditam ser
a sã doutrina e conforme as advertências de Pedro e Paulo, têm muitos seguidores.
Eles afirmam e crêem ser filhos de Deus, mas na verdade seu pai é satanás, satanás tem domínio
total sobre eles, eles são 'aqueles muitos' que seguem pelo caminho espaçoso cujo guia é Satanás.
Embora façam parte do Corpo de Cristo (a Igreja), nunca entram em união com Cristo, e por isso,
eles não podem entrar no Reino de Deus, pois PRETENDEM ENTRAR

ILEGITIMAMENTE, SEM CUMPRIR AS ORDENS DO SENHOR.
As pessoas que entram pelo “Caminho Espaçoso” são na realidade inimigos de Cristo, porque se
recusam a cumprir Seus Mandamentos.

Não só se recusam, eles impedem que

outros o façam, arrastando-os pelo seu Caminho Amplo, de doutrinas e preceitos.

Essas
pessoas embora no Corpo de Cristo (em meio ao trigo), na verdade são usadas por Satanás, com a
finalidade de enganar, e conduzir à perdição eterna. Satanás sabe que o homem busca
instintivamente o agrupamento, as comunidades (o rebanho), então abraça cegamente as

orientações do líder, sem nunca checar as coisas por si próprio.
"E, quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio.
Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste a boa
semente no teu campo? Donde vem pois o joio?
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Ele, porém lhes respondeu: UM INIMIGO FEZ ISSO. Mais os servos lhe perguntaram:
Queres que vamos e arranquemos o joio?
Não! Replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo.

Deixar crescer juntos até a colheita,
e, no tempo da colheita
direi aos ceifeiros: ajuntai PRIMEIRO O JOIO, atai-o
em feixes para ser queimado: mas o TRIGO, RECOLHEI-O EM

MEU

CELEIRO."
(Mateus 13:26-30)

O Senhor afirma que irá esperar até o tempo da colheita e nesse tempo irá julgar os que se declaram
"em Cristo". Este é o tempo em que o joio será separado, depois atado em feixes enviado para as
chamas, para um lugar de tormentos. Eles são os ramos que são queimados em (João 15:2). A
propósito, será que todos os crentes, tanto o “trigo” quanto o “joio” serão arrebatados/ressucitados
(tirados da Terra), no mesmo tempo (tempo da colheita)? E então, os “maus” serão separados e
lançados fora. Apesar da moderna interpretação profética, é o que a parábola demonstra.
Apesar da infinidade de conceitos sobre arrebatamento e ressurreição amontoados nas prateleiras da
moderna teologia cristã, a Escritura refere-se apenas a um.
Muitos afirmam que o joio são os “incrédulos”, não seria o caso desta parábola, pois a semelhança
entre o joio e o trigo, da a entender que a conduta de vida é semelhante, como uma imitação.
Trata-se da Igreja espalhada pelo mundo, o Corpo de Cristo ao redor do mundo, e dentro do corpo
estão ambos, o joio e o trigo.
Incrédulos não estão incluídos, apenas aqueles que professam Jesus Cristo como seu Senhor.
Aparentemente, os incrédulos, sofrerão juízo, após a retirada (colheita) do Corpo de Cristo e a
separação do joio.
Podemos observar na parábola, que imediatamente após a ressurreição/arrebatamento (colheita), de
toda a Igreja, é feita a separação da FALSA IGREJA (ajuntai primeiro o joio). Isso é um
julgamento, tempo em que “muitos” serão destinados à perdição eterna. Cristo lhes dirá 'Eu nunca
vos conheci'. Os portais do céu estarão cerrados para eles, NUNCA OBTIVERAM
REGENERAÇÃO, NÃO NASCERAM DE NOVO e estão destinados ao “fogo eterno”. Será
um dia terrível, para a grande maioria dos CRENTES DESOBEDIENTES, QUE SÃO
QUALIFICADOS COMO JOIO.
Observe, que o julgamento ocorre na casa do Senhor (lavoura), julgamento que separa o
VERDADEIRO DO FALSO. São todos cristãos, estão todos no Corpo de Cristo, a parábola
claramente refere-se uma “divisão” que será feita em meio ao povo de Deus (a Igreja).
Após a ‘escolha do trigo’, o mesmo é recolhido ao celeiro, A CEIA MATRIMONIAL. Então, virá
o Juízo sobre o planeta, UM SENSO, SOBRE TODOS QUE REJEITARAM CRISTO, os
incrédulos e pagãos.
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Devemos observar que o Trigo e o Joio ANDAM JUNTOS DURANTE TODA ERA DA IGREJA.
Cristo não interrompe o processo, não impede a obra do engano. Ela serve para separar o Seguidor
Diligente do Seguidor Nominal. Por isso devemos “porfiar” por entrar pela Porta Estreita
(Lucas 13-24). Por isso o Senhor nos adverte quanto aos falsos mestres, com aparência perfeita e
doutrinas 99% certas (somente com muita atenção se distingue o erro), que levam “muitos” à eterna
perdição
A “NOIVA” são aqueles, aos quais foi concedido o Amor Ágape e são inscritos no Livro da Vida
do Cordeiro. Os demais não estão inscritos, e por isso nunca verão céu. Serão julgados antes de
chegar lá. A falsa igreja, embora parte do Corpo de Cristo, perde a BENÇÃO DO AMOR e por
isso, é destinada ao fogo eterno.

O Senhor Interpreta a Parábola
"E Ele respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do homem;
O campo é o mundo; a boa semente são os filhos do reino; o JOIO
são os filhos do maligno"
(Mateus 13:37-38)

O Senhor envia Seus servos (a boa semente os filhos do reino), a sã palavra é pregada a todos os
povos (o campo sem semeadura, o mundo). Os que crêem, formam o Corpo de Cristo (o campo
semeado, a lavoura), então Satanás semeia o erro. Quando a erva do trigo cresce (os verdadeiros
seguidores), aparece também a erva do joio (semeada pelos filhos do maligno). Observe que o joio
apareceu em meio ao trigo, portanto ambos estão no Corpo Cristo (a Igreja), dois tipos de crentes o
VERDADEIRO e o FALSO. A erva do joio são os FALSOs, COM APARÊNCIA DE
VERDADEIROS, SEU PAI É SATANÁS POREM SÃO 'RELIGIOSOS', SUA RELIGIÃO É
A RELIGIÃO DE CAÍM! A erva do trigo são aqueles observam os "mandamentos do Senhor"
(obediência) e finalmente dão fruto. O joio nunca cumpre as ordens do Senhor (desobediência) e
nunca frutifica. A pregação da verdade é a semente do trigo, que nunca volta vazia, mas sempre
realiza o plano de Deus.
Ambos aceitam a palavra, porém o coração da grande maioria esta a margem do caminho, em
terreno pedregoso ou sufocada entre os espinhos, nunca retém os ensinamentos, nunca obedecem as
ordens do Senhor, nunca entram pela Porta Estreita. Eles pretendem ser cristãos, agem,
falam e se comportam como cristãos, mas não são Cristãos. Trata-se da falsa igreja,
a Sinagoga de Satanás, em meio aos verdadeiros cristãos.

"O inimigo que semeou é O DIABO; a ceifa é a COSUMAÇÃO DO SÉCULO;
e os ceifeiros são os anjos.
Pois, assim como o JOIO é colhido e lançado ao fogo,
assim será, na consumação do século.
Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que AJUNTARÃO DO SEU
REINO todos os escândalos, e os que praticam iniqüidade."
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(Mateus 13:39-41)

Observe que o Senhor declara 'ajuntarão do seu reino". a “colheita” é feita na “lavoura do
Senhor”, a ressurreição/arrebatamento de todos os crentes, seguidores, a separação ocorre na Casa
do Senhor, Ele irá primeiramente separar o “joio”, aqueles que praticam a iniqüidade. Exatamente
como o Senhor qualificou aqueles “muitos rejeitados”, praticantes da iniqüidade.
“Aqueles muitos” serão postos fora do Corpo de Cristo. Este é o momento em que o Senhor irá
vomitá-los de sua boca. Eles são o veneno, envenenados e envenenando. Assim Cristo os
separa primeiramente, para em seguida conduzir sua Noiva ao Reino, para as bodas.

Os que praticam "iniqüidade" são aqueles cujas obras estão desprovidas do Amor
Ágape de Deus, que cumpre toda a Lei. Eles não compreendem, que devem trilhar o Caminho
Apertado para chegar até o Amor. Eles crêem ser tudo através de um simples ato de fé e pela
prática do bem carnal e mundano (das obras). Porém a Escritura ensina, que não se obtém
(regeneração) através de um ato de fé. Não é dessa forma. Eles não percebem, QUE TODAS AS
SUAS OBRAS, FORAM FEITAS NUMA ESPECIE DE AMOR CARNAL, O AMOR PHILEO,
QUE NÃO É DE CRISTO, tem marca do "mal", e por isso eles são qualificados como praticantes
da iniqüidade.
O que detêm o Amor Ágape, o autêntico cristão renascido, trabalha sob o Manto de Cristo, A
JUSTIÇA DE DEUS, entrou para o Descanso de Deus esta coberto pelo Amor de Deus. O joio
não observou os comandos de Cristo, para entrar pela Porta Estreita e trilhar o Caminho Apertado,
única forma de existente. Eles criaram, e foram envolvidos em outra forma de doutrina, que lhes
garante acesso a Verdade, quando na realidade, LEVA AO ERRO. Assim, suas obras não têm o
Aroma de Cristo, seus cultos, louvores, caridade e etc., são obras mortas, obras de iniqüidade.
Tudo confirmado no Evangelho segundo João capitulo 15.

"Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor.
Todo o ramo que, estando em Mim,
não der fruto Ele o corta,... "
"Se alguém NÃO PERMANECER em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará;
e o apanham,
lançam no FOGO

e o queimam.."
(João 15:1, 6)
Todos os ramos estão em Cristo. Todo ramo que "estando em Mim", todos estão no Corpo de
Cristo alguns dão fruto outros não. Os ramos representam os crentes, seguidores de Jesus
Cristo, que podem ser trigo ou joio, frutífero ou infrutífero, verdadeiro ou falso.
Jesus declara que os seguidores (indivíduos cristãos), que não produzem frutos são cortados. O
fruto a que Jesus se refere aqui é a REGENERAÇÃO. Os que não produzirem esse fruto são
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lançados ao fogo. Em sua oração o Senhor pede QUE TODOS OS FIÉIS, TODOS SEGUIDORES
ENTREM EM UNIÃO COM ELE (João 17.21).
Os que caíram a beira do caminho, no terreno rochoso ou entre os espinhos, nunca dão frutos para a
perfeição, nunca foram aperfeiçoados no Amor Ágape de Cristo. Isso foi o que lhes faltou (Eu
nunca vos conheci), eles tinham os dons do Espírito Santo, mas não tinham o Amor de Deus.
Assim terminam os perdedores em todas as parábolas. A LINHA DIVISÓRIA É A BENÇÃO

DO AMOR.
O joio nunca é liberto do reino de Satanás, apesar de conhecer a Cristo. Eles estão sob o engano de
Satanás. Deus permite que seja assim, porque eles são desobedientes a Cristo, não observam Seus
ensinamentos, nem fazem a Sua vontade. Eles não compreendem a Palavra, pois não permitem que
o Espírito Santo lhes revele a verdade da Palavra. Assim Deus permite que mergulhem na ilusão.
Seu culto é vão, não tem nenhum valor. Eles clamam ao Senhor com a mente e com a boca (fé),
mas seus corações estão longe de Dele. Toda sua conduta é apenas vaidade. Como
resultado recebem condenação do mesmo Senhor ao qual dedicaram seu “amor carnal”.
Nisso há total harmonia. Não é possível descaracterizar o que Cristo declara e Sua declaração é
mortal para a grande maioria.
"... E TODO O QUE DA FRUTO, ELE (DEUS)

LIMPA,

para que produza
mais fruto ainda."
(João 15:2)
Quando alguém verdadeiramente entra em união com Cristo, encontra a verdadeira regeneração,
então Deus o Pai o purifica, para que possa produzir mais frutos do Reino. Em outras palavras, a
alma é purificada como o ouro e a prata, para que saiam todas as impurezas. Isso não ocorre durante
a jornada para encontrar o Mistério de Deus e sim após a frutificação, o Senhor afirma que isso é
apenas para os ramos que produzem fruto.
Jesus disse, que um pouco de fermento leveda toda a massa (o Corpo de Cristo). O fermento
representa a falsa doutrina, a falsa teologia que leva a apostasia, longe da verdade da Escritura. A
apostasia é derivada da redefinição de palavras-chave utilizadas nas Escrituras como fé, graça,
conversão, regeneração, obras e legalismo, de modo que os incautos não compreendem o seu
verdadeiro sentido. A redefinição da palavra fé é por demais evidente.

"... Contudo, quando vier o Filho do Homem,

ACHARÁ, PORVENTURA,
fé na Terra?"
(Lucas 18:8)

A resposta a esta pergunta de Cristo é NÃO. A verdadeira fé bíblica será conhecida apenas por
poucos, os demais, estão envolvidos com a FALSA FÉ. Uma crença que não vem do coração,
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embora eles afirmem que sim. Eles redefinem conversão e regeneração e invertem seu significado.
Obras são confundidas com graça e suas condutas se tornam totalmente deturpadas. Finalmente
terminam varridos para a perdição. O apóstolo Pedro afirma que a grande maioria dos cristãos se
perde, envolvida em “doutrinas pervertidas” (2Pedro 2-2). E os falsos mestres crescem em
popularidade e são abraçados por grande parte do Corpo de Cristo, apesar das advertências de
Cristo e dos verdadeiros servos do Senhor.

Discípulos Apóstatas.
Há outras provas de que a grande maioria dos cristãos será arrastada para o inferno. Paulo
demonstra como 'muitos' são confundidos, principalmente nos «últimos dias» da Igreja, Este aviso
é direcionado frontalmente a você e mim, observemos com atenção:

"prega a Palavra, insta, quer seja oportuno, quer não,

corrige, repreende, exorta
com toda longanimidade e
(2 Timóteo 4:2)

doutrina."

Com este versículo Paulo define a situação. A quem você se deve pregar? Aos CRENTES E
SEGUIDORES. Observe que ele insiste, repreende, corrige. Isso absolutamente combina com
«alegria». A palavra "longanimidade" é "makrothumeo" e significa COM MUITA
INSISTÊNCIA, DURANTE LONGO PERIODO DE TEMPO, COM FIRMEZA E GRANDE
PACIÊNCIA. Repare que a reprovação e repreensão deverão ser com base na DOUTRINA, ou
seja, a partir dos Mandamentos do Senhor.
Se alguém deve ser submetido à censura e repreensão, com base na Doutrina do Senhor, está
implícito que esse alguém, esta vagando em algum outro lugar, distante da verdade, em FALSAS
DOUTRINAS, construídas a partir de interpretação erronia das Escrituras. Geralmente, provém da
falta de investigação profunda, sobre as Verdades da Palavra de Deus. Elas invariavelmente deixam
de fora todos os “aspectos negativos” dos ensinamentos de Jesus, incidem apenas sobre os
“aspectos positivos”. Porém reprovações e repreensões não podem ser apagadas da escritura e
tentar contorná-las levará a morte da alma.

"Pois haverá tempo em que não suportarão a

SÃ DOUTRINA;
PELO CONTRÁRIO, cercar-se-ão de
MESTRES, segundo as suas próprias cobiças,
como que sentindo coceira nos ouvidos;
E se recusarão a dar ouvidos a

verdade,
se entregando às fábulas."
(2 Timóteo 4:3-4)
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Aqui temos mais uma indicação, da razão pela qual, 'muitos' serão rejeitados por Cristo, eles não
suportaram a sã doutrina. A palavra "suportar" é "anechomai' e significa acatar, aceitar. Em
outras palavras, eles RECUSAM O JUIZO DE DEUS, não podem tolerar nem aceitar o que a Bíblia
realmente ensina. Em sua mentalidade se tornam espiritualmente desqualificados, espiritualmente
desgraçados. Eles não estão aptos a aceitar TODA A VERDADE, então escolhem apenas o que
lhes agrada, escolhem somente o que é prazeroso, o que satisfaz a carnalidade. Todos os aspectos e
comandos de Cristo, que lhes são desagradáveis, são simplesmente ignorados. Esses crentes, são o
terreno rochoso, aqueles que abraçam “pela fé” porém, apenas os aspectos positivos.
Seus ouvidos estão voltados para LONGE DA VERDADE. Eles não aceitam, nem admitem que
alguém lhes fale a respeito de uma Porta Estreita e de um Caminho Apertado que conduz a vida.
Sua teologia lhes garante que já têm a vida, a verdade e o Amor de Deus. Eles recusam de forma
violenta, e com rancor, quando ouvem a verdade do Evangelho. Estão contaminados pela heresia
dos falsos mestres, dos mentirosos, estão selados pela maldição, seguem OUTRO CRISTO,
OUTRO EVANGELHO. Seu Cristo tolera qualquer forma de desobediência, porque é “cheio de
misericórdia”. Seu evangelho exclui a Porta Estreita, o Caminho Apertado e os qualifica
como obras ou legalismo.
Seu evangelho apresenta uma salvação instantânea como dádiva gratuita (independente da
obediência) para poder aliciá-los. Se alguém lhes falar sobre qualquer coisa difícil “estreita”, ou a
respeito de alguma coisa desagradável “apertado”, eles se negam a ouvir. Consideram ofensivo,
consideram falsa doutrina. Contraria as suas definições de “fé e graça”. Eles não podem "suportar"
a sã doutrina que salva. Voltaram-se para longe da verdade, da única forma de salvação, e optaram
por uma mentira, oriunda das profundezas do inferno.
A palavra "Sã" é "hugiano' e significa TOTAL, COMPLETA. Em outras palavras, TODA A
DOUTRINA, não somente as coisas BOAS, mas também as NEGATIVAS, DURAS E
DESAGRADÁVEIS. Eles acreditam que por serem crentes, têm direito a todos as dádivas
gloriosas do Reino de Deus, alegam que tem direito a todas as bênçãos da escritura, mas recusam
violentamente qualquer sugestão ou tendência negativa, e imediatamente as classificam como
Satânicas ou como legalismo.
O “aspecto negativo” da mensagem de salvação de Cristo é a Porta Estreita e o Caminho Apertado.
Ambas as palavras estão relacionadas com dificuldades, angústias e sofrimento. Estes aspectos são
considerados improcedentes, pois eles não podem discernir essa forma de doutrina. Sua teologia
exclui isso, consideram que por estarem felizes, sua teologia está correta. Porém seus clamores
"cristãos" são vazios e o Senhor não intervêm, porque eles se conduzem em total desrespeito aos
seus comandos.
O Caminho Estreito é repleto da reprovação de Deus, cheio de reprimenda, e muito desagradável.
E o Senhor diz claramente que esse ASPECTO NEGATIVO É QUE SALVA A ALMA. Aspecto
recusado com a declaração arrogante "isso não é para mim". Falsos Mestres e Falsos Profetas de
Satanás, que se apresentam com vestimentas alvas, com características cristãs, e têm a sua imagem
transmitida para todo o mundo, pela televisão e pelo rádio, proclamando um evangelho que destrói
e condena ao inferno. No centro de tudo vaidade e arrogância, intoleráveis para o Senhor.
Este é o povo referido como terreno rochoso. Seus corações estão muito longe de ser do Senhor.
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O Salmo 145:18 diz que devemos invocar ao nome do Senhor em verdade. Estas pessoas recusam
«a verdade» quando se refere à Porta Estreita e ao Caminho Apertado. O termo 'em verdade' se
refere à sã doutrina e sã doutrina se refere a toda a doutrina incluindo as coisas desagradáveis!
Todos os aspectos negativos da AUTÊNTICA SALVAÇÃO são eliminados pela nova teologia que
irá varrer a Igreja nos últimos dias. Esta nova teologia envolve uma salvação rápida e fácil, tudo
através de uma decisão por Cristo, exatamente o conceito do solo pedregoso, em que as pessoas
abraçam de imediato os aspectos positivos da salvação, porém não há raiz. Essa é a fé evangélica
da salvação instantânea, uma fé mental impostora que não vem do INTERIOR DO CORAÇÃO.
É um evangelho que permite conduta de vida luxuriosa. São cristãos, têm fé e confiança em Jesus,
porém sua fé e suas convicções não são BÍBLICAS, MAS SATANICAS E FALSAS. Sua
mensagem evangélica aparentará ser 100% correta, mas terá um engano fatal.
Paulo diz que eles providenciariam para si, MESTRES. Estes mestres são os falsos profetas,
acerca dos quais CRISTO advertiu, que iriam transformar o evangelho da verdade, em uma mentira,
iriam negar a Porta Estreita e o Caminho Apertado. São aqueles falsos mestres, de 2 Pedro 2:1-3,
que introduziriam execráveis heresias que varreriam a grande maioria dos cristãos para a perdição
eterna. No centro de tudo, a anulação dos aspectos desagradáveis da MENSAGEM DE
SALVAÇÃO. Eles são o joio e são os lobos em pele de cordeiro, anjos de luz Satânicos!
Paulo afirma que iriam voltar seus ouvidos da verdade para as fábulas. Eles não aceitam a verdade,
a verdade é caracterizada como mentira. E no lugar da verdade, eles abraçam a mentira, e a
tomam como verdade. É um engano permitido por Deus, por causa da desobediência. Eles
se voltam contra verdadeira doutrina, rejeitam-na e assim, tornam-se inimigos de Cristo!

Suportam X Não suportam
Aceitar a verdade X Voltar-se às fábulas
Obediente X Desobediente
Poucos X Muitos
Trigo X Joio
Entram pela porta X Entram por outra via
Eles não aceitaram toda a verdade. A palavra "verdade" é "alethes' e significa fato real, Se
algo é suprimido da verdadeira mensagem de salvação, não é mais verdade, transformou-se em uma
mentira. A escritura revela, que a grande maioria no seio da Igreja abraça mentira e não é capaz de
assimilar a verdade.
Se alguém recusa uma parte da verdade, e só abraça os aspectos positivos, está voltado à fábulas.
A mentira pode ser uma boa imitação da verdade, mas ainda assim, é uma falsificação. Se você
adotá-la, estará perdido eternamente. A palavra "fábulas" é "muthos' e significa FICÇÃO,
HISTORIA, INVERÍDICO, FALSO. Uma falsa mensagem inserida no evangelho, e a grande
maioria dos que a ouvem, a adotam. Por ser uma DOUTRINA POPULAR E AGRADÁVEL, há
um vasto número de pessoas dentro da igreja, que a adota como verdade. Ela então se torna uma
doutrina grandemente aceita e varre todo o Corpo de Cristo. Todo Aquele que a ADOTA COMO
VERDADE, AUTOMATICAMENTE REJEITA A VERDADE.
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Esses são os FALSOS MESTRES QUE PEDRO ADVERTIU QUE VIRIAM. Eles são tão
populares e atraentes, que milhões de cristãos sinceros, irão segui-los rumo ao fogo do
inferno. Estes Mestres, segundo Pedro, fariam COMERCIO COM O NOME DE JESUS CRISTO,
levantando enormes lucros. Porém o fogo do inferno os aguarda, as chamas estão sedentas por suas
almas.
Líderes e seus seguidores envolvidos em uma fábula, um evangelho cujo fim, é a mais absoluta
ruína. Apóstatas, que se apresentam como líderes da cristandade, e são seguidos por “muitos”.
Bem trajados, em locais luxuosamente ornamentados, tudo transmitido para o mundo, numa
GIGANTESCA PRODUÇÃO, para satisfazer a luxúria dos seus seguidores. Um evangelho para o
homem carnal, um evangelho do inferno apresentado como evangelho do Reino

Discípulos Fiéis que Recuam.
Há mais referências na Escritura, quanto à apostasia e rejeição da verdade por fiéis e seguidores.
"Contudo, há descrentes entre vos. Pois Jesus sabia,
desde o principio, quais eram os que não criam, e quem o havia de trair.
E prosseguiu; por causa disto, é que vos tenho dito:

Ninguém poderá vir a Mim,
se, pelo Pai, não lhe for concedido.
À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram,

e já não andavam com Ele".
(João 6:64-66)
Nesta passagem observamos SEGUIDORES QUE PENSAM QUE CRÊEM, PENSAM QUE
TÊM FÉ, PENSAM QUE SUAS CONDUTAS ESTÃO CORRETAS, mas o Senhor diz que
NÃO CRÊEM NELE. Eles não são crentes verdadeiros. São o produto de uma fé que ficou aquém.
Não podem suportar a doutrina do Senhor, não puderam acatar seus ensinamentos. E o Senhor
acrescenta, que nenhum homem jamais poderá vir ao Cristo vivo, exceto se o Pai o permitir, ou
conceder-lhe o poder.
É importante observar, que essas pessoas andavam com o Senhor. Elas acreditaram que Ele era a
Verdade, o Caminho, e a Vida. Elas o haviam seguido por algum tempo. E novamente, o Senhor
nos mostra, que há mais do que os olhos podem ver. O Pai terá que conceder poder, ou ninguém
poderá fazê-lo. Temos uma divisão entre aqueles que simplesmente invocam o nome do Senhor, e
aqueles que invocam o nome do Senhor EM VERDADE! A escritura demonstra que essas
pessoas, simplesmente não assumiram o COMPROMISSO REQUERIDO, não tiveram a diligência
exigida, bem como paciência e persistência necessárias, para trilhar o Caminho Apertado. Elas não
cavaram suficientemente para encontrar o buscavam.
Há também observações de João o Batista que ilustram DIFERENÇAS RADICAIS ENTRE
FIDELIDADE E REGENERAÇÃO. João é confrontado com Fariseus e Saduceus, que vieram para
o batismo. Eles eram os líderes religiosos naquele tempo. E hoje na fé cristã, no Novo Testamento,
encontramos pessoas que têm características idênticas às dos Fariseus e Saduceus, que têm dentro
de si a mesma violência e ódio, para com a Verdade de Jesus. E não escaparão da perdição eterna, a
menos que se arrependam, com pleno e completo ARREPENDIMENTO BIBLICO.
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"e não comeceis a dizer entre vós mesmos: TEMOS POR PAI ABRAÃO; porque eu vos afirmo
QUE DESTAS PEDRAS DEUS PODE SUCITAR FILHOS A ABRAÃO."
(Mateus 3:9)

Estas pessoas estão alegando, que o fato de serem FILHOS DE ABRAÃO, seria suficiente. O
equivalente em nossos dias a pensar, que Deus é o Pai de todos, e que ACEITAR A CRISTO É O
BASTANTE. E qualquer coisa acrescentada à FÉ é classificado como heresia, falsa doutrina, e
SIMPLESMENTE DESPREZADO. Observe o que é dito, destas pedras (o coração do povo), pode
suscitar filhos. O aspecto oculto do que João está dizendo é que o povo terá que se sujeitar a uma
conduta, que lhes permitirá serem chamados filhos. A essa conduta o Senhor denominou Porta
Estreita e Caminho Apertado que conduz ao "NOVO NASCIMENTO E A VIDA".
Observe, que em Ezequiel 36:26 o Senhor afirma, que seu povo tem um CORAÇÃO DE PEDRA.
Profissão de fé não pode transformar um coração, Dentre essas pedras Deus devera separar seus
eleitos, aqueles que irão trilhar o Caminho Estreito até o fim, onde então o Senhor “IRA TIRAR O
CORAÇÃO DE PEDRA E COLOCAR UM CORAÇÃO DE CARNE”. Temos novamente o
conceito "Muitos chamados, poucos escolhidos". Aqueles “muitos” se recusam a permitir que Deus
toque o interior do seu coração. Está proibido ao Senhor. A permissão é apenas para o exterior de
suas mentes, e Cristo não chega ao santo dos santos desses “templos”, o intimo
de seus CORAÇÕES, como resultado, por recusarem o Caminho Estreito e a reprovação de Deus,
eles não vem para a LUZ DO AMOR ÁGAPE, para a confissão e

arrependimento “verdadeiros”, por aquilo que o pecado realmente é.
"Já esta posto o machado à RAIZ DAS ÁRVORES;
toda árvore, pois, que

não produz bom fruto é cortada,
e LANÇADA AO FOGO."
(Mateus 3:10)
A árvore é coração do homem. O conceito da Porta Estreita e do Caminho Apertado é o
'MACHADO POSTO À RAIZ'. O machado é dirigido ao interior, ao “Santo dos Santos do
Templo”, PARA SUBSTITUIR O CORAÇÃO DE PEDRA POR UM CORAÇÂO DE CARNE, o
fruto é o fruto da regeneração o AMOR ÁGAPE DE DEUS.
O coração deve produzir o fruto do Amor Ágape, ou deve ser cortado, queimado no fogo da
eterna ruína. E para produzir o fruto do Amor Ágape, terá que implementar uma formula estreita e
apertada para encontrar Cristo, O ÚNICO QUE PODE PROPICIAR SANIDADE, E O FARÁ,
NO FINAL DO CAMINHO APERTADO!.
Se uma alma não se enquadra a esse processo, essa alma é separada como praticante da iniqüidade,
obreiro do mal, como aqueles “muitos”. Ou “Seguimos o Caminho” para Cristo, e permitimos que
O FIO DO MACHADO ATINJA A RAIZ, ou simplesmente seremos arrojados ao fogo.
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Deus precisa tocar o cerne da condição humana. Deus não opera com base em rituais de religião.
DEUS ABORRECE A RELIGIÃO, ABOMINA A SOLENIDADE (Isaias 1:10-15). Deus não
tem nenhuma afinidade com fingimento religioso e Isso se refere à religião em geral. Há boas
novas em Jesus Cristo, UM NOVO CORAÇÃO, UM NOVO NASCIMENTO, UMA MUDANÇA
SOBRENATURAL. Deus insiste para que trilhemos o CAMINHO ESTREITO AFIM DE
SERMOS LAVADOS, PURIFICADOS E LIMPOS DE TODA A MALDADE (Isaías 1:16-19). O
machado deverá cortar o coração humano empedernido, pois se o coração não for mudado, se o
machado for recusado, se houver apenas uma profissão de fé, não haverá frutos de perfeição e
regeneração e restará apenas o fogo eterno (João 15:6).

"A sua pá, Ele (Jesus Cristo) a tem a mão
e limpara completamente a sua eira;
recolherá o seu trigo no celeiro,
mas QUEIMARA A PALHA EM FOGO INESTINGUIVEL."
(Mateus 3:12)

Observe que Jesus LIMPARÁ COMPLETAMENTE. Ou seja, Ele mesmo purifica Seu povo,
os crentes. O “corpo do Senhor” será purificado de tudo que não for autêntico. O trigo Ele recolhe
para o Seu celeiro, e a palha (o joio) será queimado. Os verdadeiros crentes, autênticos seguidores
estarão com Cristo e aqueles “muitos” praticantes de iniqüidade (a palha) serão queimados em
fogo eterno.
A palavra "purificar" é "diakatharizo' e significa limpar profundamente. A purificação ocorre pela
separação, daqueles que obtiveram o Amor Ágape de Deus, através da regeneração. Aqueles cuja
raiz dos corações foi submetida ao fio do machado, para substituição do coração de pedra por um
novo coração de carne.

Jesus declarou, que uma árvore má não pode produzir bons frutos, Mateus (7: 17-19). Comparando
com Mateus (3:10), podemos observar a purificação sendo efetuada em meio ao Povo de Deus.

A GRANDE MAIORIA DOS CRISTÃOS DOS ULTIMOS
TEMPOS, ENCONTRARA A ETERNA RUINA
Uma abundante quantidade de Referências na Escritura comprova essa terrível verdade.

"Assim como, no meio do povo (Israel), surgiram falsos profetas, assim também
haverá ENTRE VÓS FALSOS MESTRES ..."
(2 Pedro 2:1)
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Pedro adverte, que assim como em Israel surgiram falsos profetas, assim também na Igreja
surgiriam FALSOS MESTRES. “Haverá”, é uma condição imperativa, irá acontecer. Eles irão
surgir entre os membros da Igreja, terão aparência, falarão e agirão, como verdadeiros e autênticos
cristãos, mas na verdade serão falsos. Precisamos examinar esses falsos mestres em profundidade.
Devemos estar conscientes de que eles são cristãos, estão no Corpo de Cristo, na Igreja, como
autênticos cristãos renascidos.
Há algo, no entanto, que Pedro coloca para diferenciá-los dos verdadeiros seguidores; eles irão
"negar" o Senhor. Não iriam negar ser Ele o Messias de Deus, mas sim contradizê-lo. Em
outras palavras, seriam favoráveis a Ele, mas iriam distorcer seus ensinamentos SOBRE A
SALVAÇÃO. Aceitam e crêem QUE ELE SEJA MESSIAS, sendo seu veneno é MUITO MAIS
MORTAL, são líderes cristãos, sinceros e dedicados, e ao mesmo tempo 'fantoches de Satanás'

"... os quais introduzirão DISSIMULADAMENTE, heresias destruidoras,
até o ponto de renegarem o Soberano Senhor que os resgatou,
trazendo sobre si mesmos repentina destruição ".
(2 Pedro 2:1)

A escritura diz que eles introduziriam dissimuladamente heresias destruidoras. Significa
que estas falsas doutrinas são introduzidas de forma oculta. O Corpo de Cristo não percebe
os erros. TRATA-SE DE UM EVANGELHO MODIFICADO DE FORMA IMPERCEPTIVEL.
Doutrinas forjadas de forma muito inteligente muito próximas da verdade, de maneira que a grande
maioria da igreja não detecta a diferença. Não só não detecta a diferença, mas ABRAÇA O ERRO
COMO SE FOSSE A VERDADE! Abraçam a mentira, uma alteração das definições da
verdadeira doutrina. Uma pequena quantia de fermento que varre toda a Igreja. Uma doutrina
muito popular que envolve todas as denominações, desde os fundamentalistas até os liberais.
Lembre-se que é imperceptível, introduzida de forma oculta

nunca é detectada por aqueles
“Muitos”
que acabam morrendo abraçados a esta
FALSA DOUTRINA.
"E MUITOS (A GRANDE MAIORIA)
seguirão as suas práticas libertinas..."
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(2 Pedro 2:2)
A palavra grega para "muitos" é "polus' e significa abundante, em grande número, grande maioria.
Jesus sempre contrasta muitos com "POUCOS". Se a grande maioria dos cristãos segue esses falsos
mestres, então é preciso dizer que independentemente das afirmações de que sua DOUTRINA
PRODUZ SALVAÇÃO, ela na realidade é falsa. Mesmo sendo muito popular e abraçada como
verdade! Aqueles que a aceitam, encontram a perdição, juntamente com os seus falsos mestres.
"...e, por causa deles, será infamado O CAMINHO da verdade".
(2 Pedro 2:2)
Pedro dá a entender, que os falsos mestres não estarão VISIVELMENTE CONTRÁRIOS A
JESUS CRISTO, ELES SERÃO FAVORÁVEIS A CRISTO,

porém pervertem o

caminho que conduz à verdade.

Cristo nos apresentou apenas um caminho,
denominado o Caminho Apertado. Então é introduzida outra doutrina, muito parecida
com a verdadeira, aparentando ser 100% verdadeira, porém, trata-se de uma mentira, os que crêem
na mentira passam a ensiná-la como se fosse a verdade, “levedando toda a massa”.
Essa doutrina, em vários aspectos, está em oposição à PORTA ESTREITA e ao CAMINHO
APERTADO. Ela é forjada excluindo a exigência DE CUMPRIR AS ORDENS DE CRISTO. Ela
redefini o sentido de Fé, Graça e Obras. Conversão toma o lugar de REGENERAÇÃO, e os Falsos
Mestres afirmam que ambas significam a mesma coisa. Todos os seus ensinamentos, se opõem
veementemente aos aspectos negativos da mensagem de Cristo, e então é apresentado um evangelho
agradável, popular e atraente para um grande numero de adeptos “muitos” , que através dele
SÃO TRAGICAMENTE IMPEDIDOS DE ENCONTRAR A AUTENTICA SALVAÇÃO.

O sentido de regeneração é redefinido de forma a permitir carnalidade e a verdade é
rejeitada com a violência. Os eleitos encontrão a PORTA para escapar do erro, para encontrar o

Cristo Vivo,

para entrar em união com Ele, o restante está destinado à perdição, crentes
perdidos por causa da desobediência. Deus não muda, no Antigo Testamento como exemplo
podemos constatar o Povo de Deus sendo conduzido à ruína.

"O meu povo está sendo DESTRUÍDO, por que lhe falta o conhecimento, porque
tu sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também Eu te rejeitarei, para que não sejas
SACERDOTE DIANTE DE MIM,
visto que te esqueceste da lei de teu Deus, também Eu me esquecerei dos teus
filhos".
(Oséias 4:6)
O Senhor diz O MEU POVO está sendo destruído por falta de conhecimento. Isto teria alguma
relação com o Novo Testamento quando diz fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus?
(Romanos 10-17) Não seria a fé bíblica baseada no conhecimento estabelecido, de

tudo que a Bíblia realmente diz, tanto o positivo quanto o negativo,
acompanhado de obediência aos seus comandos?
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Deus não está submisso às criaturas, Ele dispensa o mesmo tratamento tanto aos
incrédulos quanto a crentes que andam em desobediência, ou seja, a eterna
perdição. Poderíamos supor, falta absoluta da “verdadeira fé” naqueles “muitos” rejeitados?
Seria a Fé verdadeira estabelecida através da Porta Estreita e do Caminho Apertado? Seria isso que
o Senhor quer dizer ao exclamar: "credes"? (João 14-1) Seria isso o que Paulo quer dizer quando
exclama: "se em teu coração creres"? (Romanos 10-9) Seriam a Porta Estreita e o
Caminho Apertado, a conexão com o conhecimento? Conhecimento do MISTÉRIO
DE DEUS? Conhecimento do DIVINO AGAPE DE DEUS? Se você apenas observar as
Escrituras por alto, poderá ficar com uma falsa visão do que o Senhor realmente diz. O Senhor foi
extremamente cuidadoso com O CONDICIONAL EM SUAS FRASES. Trata-se do
que define a condição associada. Se deixarmos de considerar palavras como SE, cometemos um
equívoco mortal, com referência aos mandamentos de Cristo. Todos os comentários de Cristo
referentes a autentica salvação

SÃO CONDICIONALMENTE
QUALIFICADOS.
Se você cumprir as condições, o resultado é a salvação. Se você recusar as condições, ou
ignorá-las, o resultado é a perdição. Da mesma forma, as palavras "CRENÇA e FÉ",
podem ter seu significado distorcido.

Jamais podemos esquecer de observar os qualificadores.
A verdadeira fé bíblica é resultado da expansão do conhecimento das Escrituras, e torna-se
OPERANTE na vida do cristão, então, Deus pode fazer Sua obra de salvação. Seria por isso, que
Cristo exigiu persistência em Sua doutrina? Seria essa a razão das numerosas advertências quanto a
um estudo respeitoso, para sermos aprovados diante de Deus?
Algo trágico aconteceu com “aqueles muitos” cristãos rejeitados, eles não chegaram a conhecer
a Verdade o Mistério de Deus. Temos comprovado que eles eram crentes, temos
demonstrado que eles tinham fé e confiança de acordo com os modernos padrões teológicos, mas
ainda assim, eles encontraram a eterna perdição. Mesmo assim a moderna teologia cristã
continua afirmando ruidosamente, que FÉ E CONFIANÇA PODEM SALVAR A ALMA.
E se fé e confiança forem apenas uma força dinâmica para conduzir através do Caminho Apertado
que leva à salvação? E SE AS NOSSAS DEFINIÇÕES DE FÉ E CONFIANÇA NÃO
ESTIVEREM CORRETAS? E se a salvação em si não depender apenas de fé e confiança? O que
aconteceria se nós substituíssemos JESUS CRISTO PELA FÉ? Não estaríamos depositando
nossa FÉ UNICAMENTE NA FÉ? Poderíamos ser enganados por uma doutrina satânica, que
substitui Jesus Cristo pela fé, e não estar cientes disso? A resposta é SIM. Se substituirmos
JESUS CRISTO PELA FÉ, estaremos cultuando um ídolo, e nosso ídolo é a própria FÉ. A fé se
transforma em um senhor a fé é cultuada como deus. A fé e tudo o que se precisa!
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O que eu devo fazer para ser salvo? O que significa regeneração? Posso saber com certeza que
meu destino é o céu? Qual a comprovação? Na verdade as respostas poderão ser muito diferentes,
do que a maioria das pessoas imagina. As respostas encontradas na Escritura

condenam a teologia moderna independentemente da Denominação.
"Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição; somos, entretanto, da fé,
para
a conservação da alma."
(Hebreus 10:39)

Porque que alguém iría retroceder da agradável e irresponsável salvação apregoada pela moderna
teologia cristã? Este versículo da Escritura refere-se a uma verdadeira batalha, a um combate tão
intenso que faz com que muitos retrocedam antes do final. Você só retrocede diante de algo
negativo e não de coisas agradáveis como vitórias mundanas, felicidade e prosperidade.

RESUMO / CONCLUSÕES
Pudemos observar sem sombra de dúvidas, que a grande maioria dos membros da Igreja Cristã,
ainda não encontrou a salvação e sendo assim, estão destinados à perdição. São virgens loucas,
perdedores e praticantes de iniqüidade, são os servos maus, seguidores de
falsos mestres e compõem

a grande maioria dos cristãos
que nunca verá os céu.
Isso nos da os motivos para fazermos uma pausa. Estas advertências estão em toda Escritura,
precisamos retê-las e

aprender com elas. Devemos urgentemente evitar os

erros cometidos por 'aqueles muitos rejeitados' pelo Senhor.
Devemos nos tornar obedientes aos "MANDAMENTOS DE CRISTO", DEVEMOS FAZER A
VONTADE DO PAI.

1. Podemos vivenciar a experiência da completa conversão a Cristo.
2. Podemos ser batizados por imersão em água ou aspersão.
3. Podemos ser batizados no Espírito Santo e falar em línguas.
4. Podemos ter a fé que move montanhas.
5. Podemos crer com a mais firme convicção.
6. Podemos ter conhecimento.
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7. Podemos ter sabedoria.
8. Podemos conhecer a Bíblia do fim para o inicio e tela totalmente
memorizada.
9. Podemos expulsar demônios, e sermos as linhas de frente, na guerra entre
Cristo e Satanás pela raça humana.
10. Podemos curar os enfermos e operar grandes milagres, em nome do
Senhor Jesus Cristo.
11. Podemos reivindicar todas as promessas da Escritura e ter a certeza de
que somos renascidos.
12. Podemos doar tudo o que possuímos em nome de Jesus.
13. Podemos dar nosso corpo para ser queimado, e ser um mártir pela causa.
14.Podemos ser mestres, pastores ou evangelistas de renome mundial e pregar
para grandes multidões.
15.Podemos participar de todos os trabalhos da Igreja, fazer orações sinceras
e dedicadas, visitar presídios, hospitais, ser 'super cristãos'
e ainda assim

ouvir do Senhor Jesus Cristo a terrível frase:
"Eu nunca vos conheci",
restando irremediável e tragicamente perdidos,
por toda a eternidade
Isso ocorre por causa do engano, devido ao erro, à falsa teologia que redefine palavras-chave, que
contorna de uma forma ou outra os comandos do Senhor Jesus Cristo, discorre sobre a Porta
Estreita e o Caminho apertado, sobre dedicação e santidade, porém as definições disso, variam
radicalmente, com relação ao seu verdadeiro significado.
1. Os “muitos rejeitados” não definiram “fé” corretamente
Sua interpretação do que FÉ realmente significa, foi totalmente incorreta. Eles leram todos os
versículos da Escritura sobre salvação pela fé e obviamente se apropriaram deles, mesmo assim não
foram salvos, foram rejeitados. Isso significa que a sua definição de fé está errada. Eles
vivenciavam uma forma de fé, porem não a verdadeira fé.
2. Os “muitos rejeitados” não definiram “crer” corretamente.
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Sua interpretação da palavra crer também foi erronia, eles obviamente criam, e o Senhor declarou
que todo aquele que nEle cresce, seria salvo. Sendo assim, se eles não foram salvos, obviamente,
sua interpretação do termo crer estava errada. E isso lhes custou a eternidade.
3. Os “muitos rejeitados” não definiram “regeneração” corretamente.
Sua interpretação da palavra REGENERAÇÃO também foi errada. Eles observaram e recitaram a
palavra REGENERAÇÃO, mas não puderam enxergar o seu verdadeiro significado,
por isso NUNCA ECONTRARAM A REGENERAÇÃO. Podemos verificar sem sombra de
duvida, a existência de uma incorreção, na interpretação da palavra!
Existe uma questão entre o homem e Deus, essa questão deve ser enfrentada e resolvida. Como
Pedro necessitou enfrentá-la e resolvê-la (Lucas 22-61). Ninguém pode negar, que Pedro amava o
Senhor com todo o seu coração alma e espírito, porém, mesmo assim, não era suficiente. É DE
SUMA IMPORTÂNCIA COMPREENDER ISSO, considerar com diligência ou nunca
poderemos encontrar o MISTÉRIO DE DEUS.

"COMO ESCAPAREMOS NÓS,
se negligenciarmos tão grande SALVAÇÃO?
A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor,
foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram;
dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e
vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade"
(Hebreus 2:3-4)
Como poderemos negligenciar tão grande salvação? Se o orgulho nos escraviza, se a
arrogância, o preconceito religioso, a tradição, as ocupações mundanas, livremo-nos. Devemos
abraçar Bíblia como crianças, sem nenhum compromisso com o que nos cerca, pois a verdade

é revelada apenas ao seguidor dedicado.

Os que não buscam diligentemente,
acabam envolvidos pelo erro. Se não caminharmos em obediência aos mandamentos do Senhor,
caminhamos em delírio. Aqueles 'muitos rejeitados' se perdem sob a ilusão. O Senhor o permite,
porque eles não buscam a verdade. Buscam somente a confirmação daquilo que CRÊEM EM
SEUS DELIRIOS.
Seja qual for o obstáculo, tem que ser eliminado, ou nunca veremos o céu, faremos parte
de uma de uma grande multidão, que é destruída por falta de conhecimento, "Responder antes

de ouvir é estultícia e vergonha" (Pro. 18-13) Após o ouvir devemos

examinar cautelosamente, a fim de levantar a verdade.
Devemos identificar os falsos mestres e profetas, submetendo tudo à

LUZ DA

SAGRADA ESCRITURA só assim poderemos escapar da falsa salvação.

"Sai do meio dela ó povo meu..."
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(Jer. 51:45)

80

