LUZ SOB TREVAS
Capitulo –10
O Caminho do Calvário
por Stewart C. Best

E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo.
(Jo 16:8)

E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem.
(Mt 7:14)

EM MEIO A AGONIA DECIDIMOS SEGUIR JESUS CRISTO, trata-se de uma decisão de todo o
coração e a qualquer custo. Em obediência tornamos prioridade a Busca pela Verdade e determinamos
firmemente cumprir as Ordens do Senhor. Mas, por onde começar? Qual o Verdadeiro significado do
Caminho Apertado? Haveria uma definição clara na Escritura a esse respeito? De quanto tempo
necessitamos? Por que a paciência é um quesito imprescindível?
Tomamos a Cruz, deixamos o Átrio Exterior e através do Véu que o separa, penetramos o Átrio
Interior. Percebemos uma Única Fonte de Luz, os Sete Candelabros, o Espírito Santo de Deus. Agora
devemos abandonar os sentidos carnais, as manifestações da alma e iniciar uma Jornada através do
mundo Espiritual. Diante das paredes de ouro maciço do Átrio Interior, percebemos que nossa fé já esta
sendo provada. Estamos resolutos e determinados a encontrar a Face de Cristo ou então perecer nessa
busca. Já podemos sentir o amargor do Caminho Apertado.
O Senhor nunca opera sem um objetivo, nesse capítulo tentaremos compreender melhor os objetivos de
Deus e as formas através das quais eles se realizam.

OS OBJETIVOS DO CAMINHO APERTADO
1. CONDUZIR A CRIATURA ATÉ A VÍVIDA EXPERIÊNCIA ESPIRITUAL DE
CRUCIFIXÃO E MORTE COM CRISTO
Esse é o principal objetivo do Caminho Apertado. MORTE ESPIRITUAL, o completo e
absoluto desapego de todas as coisas, imprescindível para o Renascimento como nova
criatura, com a substituição do falso amor phileo auto centralizado, pelo Verdadeiro Amor,
O AMOR ÁGAPE DE DEUS.

1

2. REVELAR A NATUREZA DECAÍDA E DESESPERADAMENTE CORROMPIDA,
OCULTA NO INTERIOR DA CRIATURA
Esse objetivo secundário desmascara o espírito anticristão oculto no subconsciente humano
(coração do homem). Expõe o mal, as trevas e o egoísmo do espírito humano caído.
3. SUBMETER A JULGAMENTO, NOS MESMOS TERMOS DO GRANDE TRONO BRANCO
Trata-se do Julgamento de Deus aplicado em vida, a tempo de desfrutar da Benção
Salvadora de Cristo e de obter a Inscrição no Livro da Vida. Após a morte serão
consideradas somente as obras de cada um, e a condenação se torna inevitável (Apocalipse
20: 12-13).
4. CONDUZIR ATÉ O VERDADEIRO ARREPENDIMENTO
O autentico Arrependimento, conforme o Registro Bíblico é referente ao pecado primordial
do homem: SUA TOTAL INCAPACIDADE DE AMAR SEGUNDO O PADRÃO
DIVINO. A alma caída é assim conduzida até um sentimento vívido de morte com relação
ao mundo para só então, na Presença de Deus, admitir a Verdade. Esse é ponto em que o
homem interior (o subconsciente da criatura) totalmente dominado pelo espírito anticristão
admite sua culpa. Esse é o único ambiente no qual o Senhor de forma absolutamente Justa,
tem acesso ao Santo dos Santos (o subconsciente da criatura) de um Templo corpóreo.
O trilhar do Caminho Apertado é a resposta da criatura ao chamado do Criador. Nele Cristo concentra
todo o grandioso significado Bíblico do termo OBEDIÊNCIA. É com referencia a ele que o Senhor
adverte a permanecer em Sua Doutrina (João 8:31-32), e também sobre a insensatez de edificar sobre a
areia (Mateus 7:26).
A fé que está vinculada ao Cristianismo dos nossos dias não é a Fé Salvadora. Trata-se de uma
falsificação, que desencaminha e conduz a ruína eterna. A Escritura Sagrada nos fala de dois tipos de
fé: FÉ EM CRISTO E FÉ DE CRISTO. A fé em Cristo não pode produzir a Salvação, a Fé em Cristo
nada mais é do que uma fixação na Imagem Histórica de Cristo, nos Fundamentos de Sua Obra
Salvadora, um sentimento mental inativo. Não há nada errado com ele, é inclusive necessário porem,
constitui-se apenas nos primeiros passos do processo de desenvolvimento da Verdadeira Fé.
Em João 5:39 o Senhor Jesus descreve a conduta básica de todo aquele que crê: examinar as
Escrituras cuidando ter nelas a vida eterna. Em seguida no mesmo versículo Ele sugere claramente o
fato delas não serem a Sua Pessoa, serem apenas o Testemunho da Sua Pessoa. Finalmente, no
versículo 40 o Senhor adverte: "NÃO QUEREIS VIR A MIM PARA TERES VIDA". Nisso podemos
diferenciar os dois tipos de Fé. Quando alguém aceita o Registro Bíblico como Verdadeiro, está
manifestando FÉ EM CRISTO. Uma simples aceitação, o que poderíamos denominar FÉ DE BANCO
DE IGREJA, caracterizada pela exclamação: Amém! Amém! Tiago tece uma breve explanação a esse
respeito:
Tu crês que há um só Deus; fazes bem. TAMBÉM OS DEMÔNIOS O CREEM, e estremecem.
(Tg 2:19)
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Você crê na existência de um único Deus? Crê que Jesus Cristo é o Filho Unigênito Desse Mesmo
Deus e que Ele entregou Sua Vida para nos Salvar? Se a sua resposta é afirmativa você está
absolutamente certo! MAS OBSERVE, SATANÁS E SEUS DEMÔNIOS TAMBÉM CREEM.
Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta?
(Tg 2:20)

A Fé de Cristo difere grandemente de uma simples crença. Fé de Cristo é sinônimo de ação! Pela Fé o
Senhor Jesus Cristo cumpriu o que lhe foi ordenado em obediência até a morte. Trata-se de Fé em
Deus, porem suficientemente forte para transformar teoria em pratica. A Fé Salvadora traz em seu bojo
OBEDIÊNCIA IRRESTRITA.
Porque o Senhor Deus me ajuda, assim não me confundo; por isso pus o meu rosto como um
seixo, porque sei que não serei envergonhado.
(Is 50:7)

Deus concede esse Dom a cada um de nós. Todos nós somos proprietários dessa Força Motora capaz
de impulsionar através do Caminho. No entanto, ela é como um músculo que deve ser utilizado a fim
de desenvolver-se com o passar do tempo. Exemplarmente, em Mateus 14:29, encontramos o Apostolo
Pedro caminhando sobre as águas sendo que a partir do seu primeiro passo foi abençoado com Poder
para realizar o impossível. Isso deixa claro que a Fé Salvadora implica em ação. Deus não irá moverSe, até que nós nos movamos. É NECESSÁRIO DARMOS O PRIMEIRO PASSO!
De pé sobre o barco Pedro contemplou as águas revoltas que o separavam do Senhor, mas decidiu
enfrenta-las. Semelhantemente, apesar da aparente inconsistência material, o Caminho Apertado,
oculto no Interior de cada criatura só será conhecido quando ali esmiuçamos diligentemente. Se assim
for, somos abençoados e conduzidos pelas Mãos do Senhor. Porem a Fé que o produz não é uma
experiência instantânea. Trata-se de algo muito mais profundo, uma Dádiva aperfeiçoada na criatura
pelo próprio Criador a partir de uma busca sincera.

TOMA TUA CRUZ VEM E SEGUE-ME
Jesus Cristo ordena que tomemos nossa cruz e O sigamos o que segundo a Moderna Teologia Cristã
significa negar-se a si mesmo, abandonar os próprios interesses a fim de executar os Desígnios de
Deus, bem como (pelo próprio esforço), caminhar em santidade. Porem, na realidade não se trata de
um processo de sacrifício e santificação e sim de um processo de JULGAMENTO!
Essa conduta de repudia pelo pecado tem em foco a manifestação consciente da malignidade não
sendo esse o objetivo do Caminho Apertado. CRISTIANISMO EXIGE SANTIDADE em
pensamentos, palavras e obras, esses são os Frutos naturais da morte espiritual e ressurreição no Amor
de Deus através do trilhar Caminho Apertado. No entanto, o enfoque, não está na superfície física da
alma e sim no pecado primordial, na estrutura maligna arraigada no espírito. Assim, mesmo
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caminhando em absoluta santidade permanecemos sob condenação até que o próprio Deus erradique a
maldição oculta em nosso interior (Ezequiel 36:26).
A ERRADICAÇÃO DE PECADOS SUPERFICIAIS NÃO ATINGE O ÂMAGO DA QUESTÃO! O
coração espiritual, o subconsciente enganoso e perverso da criatura, destituído do Amor Ágape de
Deus (Jeremias 17:9). É exatamente a isso que João Batista se refere ao dizer que o Machado esta
posto à Raiz das arvores (Mateus 3:10). O Caminho Apertado é o método utilizado por Deus para
atingir a Raiz. O foco não está nos pecados (plural) e sim NA RAZÃO DOS PECADOS. As
denominações Cristãs modernas em termos populares colocam a carroça na frente dos bois, buscam
desesperadamente limpar o exterior, desconsiderando a causa da imundície e recebendo como premio a
condenação eterna (Lucas 13:27).

A CAUSA DA QUEDA
O Senhor não pretende agir sobre os sintomas que neste caso são as múltiplas condutas pecaminosas
na vida do Seu povo. Posteriormente, após a Redenção da alma pela Outorga do Amor Ágape, o
próprio Deus lava e purifica de todo pecado. Somente nesse ponto poderemos vivenciar o Verdadeiro
processo de Santificação. Só então é possível compreender o que o Pai Celestial determina como
Santidade.
O Caminho Apertado em nada se relaciona com a busca pela Santidade. O Caminho Apertado tem por
objetivo CONSCIÊNCIA DA MORTE. A Cruz é um instrumento utilizado para executar a sentença de
morte. Tomar a Cruz é estar face a face com a morte, numa experiência sobrenatural porem
extremamente sensível, que expõe a mente subconsciente (o coração da criatura) em seu triste estado
de separação do Criador.

E quem não toma a sua cruz, e não segue após mim, não é digno de mim.
Quem achar a sua vida perdê-la-á; e quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á.
(Mt 10:38-39)

Jesus Cristo é muito claro. Se não tomarmos a Cruz e O seguirmos rumo ao Calvário, não somos
dignos dEle. Em seguida o Senhor nos mostra que é preciso abrir mão da vida presente. É DE SUMA
IMPORTÂNCIA OBSERVAR A ESTREITA LIGAÇÃO ENTRE A CRUZ E A MORTE.
O termo "toma" é do grego "lambano" e significa segurar firmemente. O termo "segue" é do grego
"akoloutheo" e significa ser participante. Isso é uma ação de comando, uma ordem. Esse é o ponto
onde a FÉ DE CRISTO aparece, o ponto onde podemos discerni-la da Fé em Cristo. Se nos
recusarmos a fazê-lo, SOMOS TIDOS POR INDIGNOS!
Se devemos segui-Lo empunhando nossa Cruz, evidentemente nosso destino é o Calvário. Não existe
a menor possibilidade de interpretar erroneamente essas Palavras do Senhor. Assumir a Cruz é o
mesmo que abrir mão da vida. E o que afinal Jesus Cristo quer nos dizer com "perder vida"? Estaria
Ele se referindo a uma morte literal? O termo "vida" nessa passagem é do grego "psuche" e significa
espírito. Em suma, MORTE ESPIRITUAL. A Palavra de Deus é uma Espada que penetra até a divisão
da alma e do espírito (Hebreus 4:12).
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O ESPÍRITO HUMANO CAÍDO ESTÁ MORTO PARA DEUS, POREM VIVO PARA SATANÁS e
deve ser destituído da vida e ressuscitar como nova criatura.

CAMINHO APERTADO = CRUZ
Caminho Apertado e Cruz são sinônimos. Ao trilha-lo vivenciamos uma experiência de condenação e
execução do espírito humano caído e sob domínio satânico. Não é algo que possa ser realizado pelo ser
humano; é sobrenatural e só pode ser operado através do Poder de Deus. O que nos cabe é busca-lo
com todas as forças da alma. Julgamento é uma obra do Pai Todo Poderoso. No entanto trata-se de
algo extremamente experimental e a "Fé de Cristo" é o único combustível capaz de nos manter em
perseverança, durante a longa e árdua jornada.
Estaria o Senhor Jesus Cristo brincando ou falando simbolicamente ao tecer tais ensinos?
Evidentemente não. Nosso espírito (mente subconsciente), está momentaneamente sob total domínio
de satanás e de seu reinado mundano. Nossas vidas são planejadas e dirigidas a partir desse mesmo
subconsciente degenerado e convencido de autoridade. Ele paira sobre o propiciatório do nosso templo
corpóreo, perdoando ou condenando nossas atitudes, sempre sob influencia do maligno. TRATA-SE
DE UMA MONSTRUOSIDADE ESPIRITUAL HABITANDO EM OCULTO NO INTERIOR DE
CADA UM DE NÓS PARA A QUAL A ÚNICA SOLUÇÃO É A MORTE!
Isso obviamente, por não pode em hipótese alguma subsistir em comunhão com o Amor de Deus. O
phileo interpretado pela natureza caída como sendo amor, é apenas um sentimento condicional e
manipulador, via de regra voltado para os próprios interesses. Um impulso absolutamente
autocentralizado, que produz reações aparentemente nobres porem, sempre em busca de reciprocidade,
quando não a tem reverte em profunda indignação. ISSO É EXATAMENTE OPOSTO AO DIVINO
AMOR ÁGAPE totalmente incondicional, nunca voltado a interesses egoístas e sempre disposto a
conceder perdão.

Opostos são mutuamente exclusivos. A existência de um implica na inexistência do outro.
Portanto, para que o Cristo de Deus tome lugar no Santo dos Santos de um templo corpóreo,
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evidentemente o senhor desse templo deve deixar de existir. Exatamente isso! O eu interior de
onde brotam todas as inspirações em nossas vidas, deve ser destituído da vida! O Senhor utilizou o
termo "perder" do grego "appollumi" que significa "extinguir definitivamente". Ele não cometeu
nenhum engano ao afirmar que é necessário "perder a vida" (Mateus 10:39) e que se assim for
feito em obediência a Ele, encontraremos a Verdadeira Vida:

VIDA NO AMOR ÁGAPE DE DEUS!
O termo "encontrar" é "Heurisko" e significa estar face a face, visualizar, identificar. Caso
contrário como teríamos certeza de haver encontrado? Porem, para tanto, em perfeita harmonia
Escritural, temos a morte do espírito corrompido, a morte do EU caído como exigência. Não se
trata de abnegação como eventualmente gostaríamos que fosse. Não tem nenhuma relação com
auto sacrifício ou prática de boas obras, dedicação de tempo, dinheiro e não depende
exclusivamente de Santidade.
TRATA-SE DE UMA EXPERIÊNCIA EXTREMAMENTE REAL DA MORTE, EMBORA
ESTEJAMOS PLENAMENTE VIVOS! Não é possível vivenciá-la através de um ato de fé. O
único acesso é pelo trilhar do Caminho Apertado em completa submissão ao Espírito Santo,
embora os falsos mestres da atualidade o neguem com absoluta veemência e vomitem todo tipo de
acusações contra qualquer um que sugira existência de algo mais no Cristianismo, alem de
simplesmente abraçar algumas Promessas Escriturais.
ELES TERÃO UMA ETERNIDADE NO INFERNO EM ARREPENDIMENTO POR
CONTAREM SUAS PRÓPRIAS ALMAS COMO INDIGNAS DE CRISTO!
E VOCÊ?
FARÁ O MESMO?

Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo,
tome sobre si a sua cruz, e siga-me;
Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e QUEM PERDER A SUA VIDA
POR AMOR DE MIM, ACHÁ-LA-Á.
(Mt 16:24-25)
Haveria alguma possibilidade de engano aqui? Absolutamente não! O termo "negue-se" é do
grego "aparneomai" e significa renuncia, abstinência. Observe atentamente a sequencia das
palavras: elas nos dão um panorama completo da Porta Estreita, do Caminho Apertado, da morte
espiritual e da outorga de uma Nova Vida. UM PARALELO PERFEITO COM MATEUS 7, O
PROTOCOLO DE SALVAÇÃO QUE NOS É DADO PELO SENHOR.
1. NEGAR-SE A SI MESMO = RENUNCIAR AOS INTERESSES E ANSEIOS TERRENOS,
DESPREZAR-SE A SI PRÓPRIO E AOS BENS TERRENOS = PORTA ESTREITA.
2. TOMAR A PRÓPRIA CRUZ E SEGUI-LO = CAMINHO APERTADO.
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3. PERDER VIDA = CALVÁRIO = MORTE ESPIRITUAL.
5. ENCONTRAR NOVA VIDA = RENASCIMENTO = OUTORGA DO AMOR ÁGAPE DE DEUS.

Haveria a possibilidade de algum erro de interpretação? Aparentemente não e sendo assim, ou
praticamos os Ensinos de Cristo e construímos nossa casa sobre a rocha, ou adotamos doutrinas de
demônios e construímos nossa casa sobre a areia. TEMOS LIVRE ARBÍTRIO E A VERDADE
ESTA POSTA DIANTE DE NÓS!
E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após
mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me.
Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas, qualquer que perder a sua
vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará.
(Mc 8:34-35)
Existe uma linha de interpretação que afirma categoricamente serem estes ensinamentos dirigidos
exclusivamente a obreiros, ou seja, somente a aqueles envolvidos com a Obra de Deus em tempo
integral e não pessoas comuns que simplesmente creram. Errado! JESUS SE DIRIGE À
MULTIDÃO, A TODOS OS POVOS INCLUSIVE SEUS APÓSTOLOS E ADVERTE
DURAMENTE, QUANTO IMPERIOSIDADE DE "NEGAR-SE A SI MESMO". O termo
"perder" é do grego "apollumi", e significa "destituição total". Ou morremos com Cristo
(Colossenses 2:20) ou jamais encontraremos Vida.
O ensinamento do Senhor não tem nenhuma relação com auto sacrifício. Paulo igualmente afirma
que a entrega da vida física exterior não livra da maldição (1Corintios 13:3). CRISTO NA
VERDADE SE REFERE A UMA EXPERIÊNCIA DE MORTE vivenciada somente por aqueles
que dão pela Porta Estreita (Mateus 7:14) e em obediência trilham o Caminho Apertado.
E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa: vai, vende tudo quanto
tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu; e vem, toma a cruz, e segue-me.
(Mc 10:21)
Trata-se de uma total reorganização de prioridades, uma total reformulação de valores sobre o que
alguns confortavelmente argumentam: "Quando Deus me disser para fazê-lo, eu o farei" ou, "vou
orar e esperar pela resposta do Senhor". Deus Ordenou o Registro Bíblico exatamente para que
nos assenhoreemos dEle e então O praticássemos. Assim sendo, certamente Ele não irá responder
a essas orações, nem irá manifestar-Se novamente a esse respeito. Desobediência a um Seu
Comando claramente registrado constitui-se em um ato de rebeldia e não há lugar para os rebeldes
junto a Si, razão pela qual, são banidos da Sua Presença. É possível racionalizar tudo isso, contudo
DEUS O DISSE, cabe a nós discerni-lo e implementa-lo ou, caso contrário, caminharmos a passos
largos rumo a danação eterna!
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E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua
cruz, e siga-me.
Porque, qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á; mas qualquer que, por amor de
mim, perder a sua vida, a salvará.
Porque, que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a
si mesmo?
(Lc 9:23-25)
Linha por linha, preceito por preceito tudo em perfeita harmonia. O termo "negar" da conta de
repudio ou renuncia. Em outras palavras, DAR AS COSTAS A ESTA VIDA, TOMAR A CRUZ
E SEGUIR A CRISTO ATÉ O CALVÁRIO, ATÉ A MORTE ESPIRITUAL. Nessa passagem
há uma expressão do Senhor que geralmente passa despercebida: A CADA DIA. Esse termo é
derivado de outros dois termos. Um deles é "kata" e da conta de intensidade. O outro é "hemtra" e
significa totalidade. Em outras palavras, dedicação em tempo integral, trabalho intenso e continuo.
Não se trata do que a maioria dos Cristãos contemporâneos acredita ser: um chamado para prática
diária de boas obras. Na verdade não tem nenhuma relação com a pratica de boas obras. TRATASE DE UMA LONGA JORNADA ATRAVÉS DO CAMINHO APERTADO (O CAMINHO DO
CALVÁRIO) e o Senhor ressalta que a mesma requer as 24 horas do dia. Isto é, despertar com o
Senhor e segui-Lo a cada passo até o adormecer. Nega-lo é recusar-se a cumprir Seus óbvios
comandos claramente registrados.
Certamente, por tratar-se de tão intensa atividade envolvendo cada minuto do nosso dia a dia,
Jesus Cristo Ordena que não nos preocupemos com o amanhã, afirmando que o Deus Pai Todo
Poderoso suprirá nossas necessidades (Mateus 6:31-32). É evidente que se a humanidade pusesse
em prática esses Mandamentos todo o sistema mundano deixaria de existir, porem, DEUS TEM
PLENA CIÊNCIA DE QUE SOMENTE ALGUNS O FARÃO, ELE O SABE DESDE O INICIO!
Para confirmar essa concepção quanto a negócios, carreira e conquistas nesse mundo, o Senhor se
refere especificamente ao assunto e afirma: "QUE APROVEITA AO HOMEM GANHAR O
MUNDO INTEIRO, SE PERDER A SUA ALMA?" (Mateus 16:26). Somado a isso, em (Lucas
12:52) o Senhor nos fala de divisões em família concluindo um quadro com significado
extremamente consistente.
O que deve ser feito para se conquistar as glórias deste mundo? Evidentemente dedicar nosso
tempo aos negócios, trabalhar diuturnamente em função de uma carreira. Estudar, treinar e
aperfeiçoar-se em uma profissão, tornar-se realmente um expert. Só então surgem os frutos
almejados, a riqueza e com ela, o acesso aos prazeres deste mundo. Certamente o Cristão
desavisado afirmaria tratar-se de Bênçãos de Deus. Mas de qual Deus? Satanás, o deus deste
mundo, com a finalidade de afastar da Porta Estreita e do Caminho Apertado? Muito lógico, se na
pobreza não o fizermos muito menos na riqueza, pois seria preciso deixar para traz um lastro
muito maior e contá-lo como nada!
Muitos afirmam que se o Senhor Jesus Cristo lhes dissesse hoje para abrir mão de todos os seus
bens materiais, eles assim o fariam. JESUS JÁ LHES DISSE E NÃO DIRÁ NOVAMENTE! Os
indícios de que um homem realmente optaria pelas Coisas do Alto estão no tempo que ele dedica a
elas. Se o tempo disponível em praticamente sua totalidade é aplicado na obtenção dos bens
materiais, esse homem está envolvido no engano, na ilusão. Está apenas racionalizando sua recusa
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em cumprir as ordens claras e diretas do Senhor, tendo sempre como principal justificativa a
necessidade inadiável do dinheiro para sustento dos seus. Essa é a razão pela qual Jesus Cristo
considera impossível um rico entrar no Reino dos Céus (Mateus 19:24). Somos advertidos por Ele
de inúmeras formas quanto ao perigo do envolvimento com as coisas deste mundo:
1. Mateus 6:19-34.
2. Mateus 16:26.
3. Marcos 8:36-37.

4. Marcos 10:21-25.
5. Lucas 9:25.
6. Lucas 14:16-24.

7. Lucas 14:25-33.
8. João 12:24-26.
9. 1 João 2:15-17.

Onde estiver o tesouro, ali estará o coração. Onde repousam nossos principais interesses? Onde
investimos nosso tempo e dinheiro? Se em busca da Verdade, a cada dia, em perseverança e
paciência conforme a expectativa do Senhor, certamente Ele o terá como prova de Fé e suprirá
nossas necessidades e dos nossos familiares conforme Suas Promessas.
Um ponto a ser cautelosamente observado é a relação clara entre tomar a cruz e: (1) dar as costas
ao mundo, (2) uma experiência literal de morte em vida. A grande maioria dos Cristãos considera
isso divagação de uma mentalidade insana, POREM, JESUS CRISTO AFIRMA QUE SE NÃO O
FIZERMOS NÃO PODEREMOS SER SEUS DISCÍPULOS. PORTANTO NÃO SE TRATA DE
ALGO OPCIONAL, É OBRIGATÓRIO! (Lucas 9:23-25)

OUTRAS EVIDENCIAS ENVOLVENDO A EXPERIÊNCIA DA MORTE
Na verdade, na verdade vos digo que, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica
ele só; mas se morrer, dá muito fruto.
Quem ama a sua vida perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a
vida eterna.
Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E, se
alguém me servir, meu Pai o honrará.
(Jo 12:24-26)
Esses versículos são mais uma confirmação das nossas conclusões, eles nos dão uma noção clara
do que Jesus Cristo quer nos dizer com tomar a Cruz e segui-Lo. PODEMOS NOTAR SEM
SOMBRA DE DUVIDA O ENVOLVIMENTO DA MORTE. Ao utilizar o termo "na verdade",
Ele está nos advertindo sobre a absoluta importância de algo. O termo "verdade" é do grego
"amém" e significa firmemente confiável, com certeza, absolutamente certo. Utilizado por duas
vezes assume uma característica extremamente grave.
O termo "se" implica invariavelmente em condicionamento. Em outras palavras, o que se segue
na frase deve ser concretizado impreterivelmente (se morrer). O uso do trigo é de singular
importância, pois trata-se de uma conhecida referencia Bíblica ao Cristão. Porem observe que o
Senhor não se refere ao fruto mais sim à semente, à fonte de vida da planta, numa clara alusão ao
coração, ao subconsciente, ao Santo dos Santos do nosso Templo corpóreo.
Qual a condição básica para que se produza o fruto? A SEMENTE DEVE CAIR POR TERRA E
MORRER. O termo "cair" esta relacionado com derrota ou rendição. Considerando o fato do chão
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ser invariavelmente o nível inferior, simboliza a humilhação. Essa é a culminância de uma longa
jornada através do Caminho Apertado, A PLENA CONSCIÊNCIA DA MORTE.
Jesus Cristo está nos dizendo: "(SE) NÃO SOFRERMOS ESSA HUMILHAÇÃO E MORTE
INTERIOR, A QUAL DENOMINAMOS MORTE DA ALMA OU MORTE ESPIRITUAL POR
FALTA DE UM TERMO MAIS ADEQUADO, PERMANECEREMOS SÓS". "Permanecer só" é
um termo sinônimo de estar separado de Deus e portanto sob domínio satânico, escravizado,
prisioneiro. Exatamente o que somos! O termo "fica" é "meno", sinônimo de permanece e o termo
"só" é "monos", sinônimo de separado.
A morte referenciada pelo Senhor é também o Renascer para a Vida Eterna. Se nos recusarmos a
fazê-lo, Ele afirma que permaneceremos a tatear por conta própria em território inóspito e
maligno. Se refugarmos a Porta Estreita e o Caminho Apertado, jamais estaremos em União com o
Pai Celestial. Seremos como "buracos negros" no espaço exterior, sugando e extinguindo todas as
coisas. Buscando egoisticamente sem jamais satisfazer a própria fúria.
O ego (a alma da criatura caída) requer tudo para si. É como um redemoinho sugando toda a
atenção, admiração e prestígio a seu alcance, enchendo-se de orgulho e arrogância. Buscando,
consumindo e jamais encontrando o suficiente. Desesperadamente só!
NA VERDADE O QUE A ALMA HUMANA CAÍDA REALMENTE NECESSITA E NÃO
RECONHECE, É JESUS CRISTO, O AMOR ÁGAPE DE DEUS! O phileo, esse sentimento que
entendemos erroneamente como sendo Amor, em suas várias formas, é absolutamente ineficiente
para os fins a que se propõe por sua forma condicional e inerente à queda de Adão. Afirmamos
estar plenamente aptos para Amar, porem, Jesus Cristo diz que é mentira, um engano, uma ilusão.
Todo o bem querer da criatura humana esta voltado exclusivamente para o próprio ego e quando
eventualmente acalenta a outrem, é sempre com intuito de obter algo em troca. SEMPRE
CONDICIONALMENTE. Assim, o conteúdo do núcleo do nosso ser é uma espécie de
monstruosidade, entronada sobre solidão e morte QUE DEVE SER EXTERMINADA A
QUALQUER CUSTO.
Acreditemos ou não. Gostemos ou não, a verdade é que estamos sós. Apesar do convívio
conjugal, familiar e social estaremos sempre sós. Prisioneiros de nossa própria natureza caída.
Nascemos sós, passamos por esta vida sós e finalmente morremos sós, em meio às mais densas
trevas, sob total domínio maligno. Não existe a menor possibilidade de escaparmos desse corpo
pecaminoso, mesmo que duramente pelejemos. Mesmo possuidores de conduta exterior
absolutamente justa e benigna, interiormente permaneceremos os mesmos.
Nossa mente consciente não tem condições de discernir adequadamente o nível de solidão em que
nos encontramos. Geralmente apenas desconfiamos de que algo está errado, algo não se adapta
corretamente. Então enchemos nossas mentes com milhares de pensamentos sobre afazeres
mundanos. A necessidade de estarmos ocupados, socializados e ativos não passa de um veiculo de
escape, um engano cruel pois é praticamente impossível superalo! Mais cedo ou mais tarde, às
portas da morte, estaremos face a face com a nossa natureza maligna, face a face com o horror da
condição humana, quando então não haverá mais tempo.
Jesus Cristo nos adverte quanto a enfrentar a verdade. Ele nos diz claramente para darmos as
costas às atividades deste mundo e mergulharmos na solidão, a fim de discernirmos a verdadeira
solidão em que nos encontramos, a solidão pela separação de Deus. Ele afirma que se
permanecermos na Sua Doutrina, conheceremos a Verdade e a Verdade nos fará Livres (João
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8:31-32). Uma longa e árdua jornada, cheia de armadilhas e decepções, porem, se honestamente a
trilharmos certamente receberemos a recompensa das mãos de Deus.
Jesus Cristo nos oferece uma única saída. Um único Caminho para a Liberdade. O AMOR
ÁGAPE DE DEUS.
No intimo em cada criatura humana existe um vácuo criado pela ausência do Verdadeiro Amor.
Um vácuo que suga para si como o núcleo de um grande furacão. Nunca será satisfeito a menos
que a alma tome a sua Cruz e trilhe o Caminho Apertado ate vivenciar a experiência da morte. Até
experimentar plenamente a realidade a respeito da solidão e miséria em que se encontra. A
FINALIDADE DO CAMINHO APERTADO É TRAZER A ALMA ATÉ A CONSCIÊNCIA DE
QUE ELA ESTÁ MORTA PARA DEUS POIS SÓ ENTÃO, DIANTE DESSA TERRÍVEL
CONSTATAÇÃO, EM MEIO AO MAIS PROFUNDO DESESPERO É QUE SURGE A
VERDADEIRA FOME E A SEDE DE JUSTIÇA.
O vazio existente na alma humana só pode ser correta e plenamente preenchido pelo Dom do
Amor. É Ele que nos dá Vida Nova e que nos ressuscita como novas criaturas! Ágape, o Espírito
de Cristo, o Espírito de Deus (Ezequiel 36:27).
É a ausência do Amor de Deus em nosso ser que nos torna em miseráveis criaturas mortas. Sem a
menor possibilidade de fuga, está além das nossas capacidades. A criatura humana caída não tem
condições de alterar sua natureza essencial, seu coração interior (conteúdo subconsciente). Temos
acesso a nossa mente exterior (mente consciente), porem a mente subconsciente está totalmente
fora do nosso controle. E Deus assim permitiu. Esse vácuo doentio não é reconhecido pelo
intelecto humano. Está oculto nas profundezas do ser. Cabe a nós dar inicio à busca, reorganizar as
prioridades e dar as costas ao mundo. O "Caminho" está claramente definido.
O ser humano não tem consciência da poderosa potestade que o aprisiona. Ela é imperceptível aos
nossos olhos. Ocultistas, integrantes dos movimentos da Nova Era e etc., quando dedicados,
acabam iniciados em tal reinado satânico, recebendo o que eles denominam de iluminação. Para
estes satanás se apresenta como Lúcifer, o portador da luz; seu disfarce para incautos e
descuidados. Para os declaradamente maus, ele se apresenta exatamente como é porem, para cada
um ele tem um engano, uma ilusão mortal.
JESUS CRISTO CONCEDEU UMA FORMULA PARA ESCAPAR! Isso mesmo! A Porta
Estreita e o Caminho Apertado. Nada agradável, nada atraente. Como ponto de partida ela exige
renuncia a todos os envolvimentos mundanos, ideais, conquistas, circulo familiar, religião, amigos
etc. Exige ainda, extrema tenacidade de propósito, Fé inabalável. Exatamente o oposto do
conforto oferecido pelo Cristianismo moderno.
Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem; mas para nós, que somos salvos, é
o poder de Deus.
(1Co 1:18)
O Cristianismo moderno considera a referencia "própria cruz" como algo absolutamente sem
importância. Apenas a Cruz suportada por Jesus Cristo é considerada de suma importância,
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SUPORTAR A PRÓPRIA CRUZ ATRAVÉS DE UM CAMINHO CUJO DESTINO É O
CALVÁRIO, JAMAIS É ADMITIDO! A teologia adotada afirma que Cristo já o fez e basta ter
Fé. O objetivo da Fé é impulsionar nas Pegadas do Senhor. A Cruz de Jesus Cristo em momento
algum substitui a Cruz individual. Assim, para os que em obediência já a tomaram sobre os
ombros, ela é Poder de Deus. Para os demais ela é pura tolice.
ESSA É A RAZÃO PELA QUAL A GRANDE MAIORIA DOS CHAMADOS CRISTÃOS
PERECE! A Cruz para eles é loucura (1 Coríntios 1:18). Eles não compreendem o significado de
toma-la e suporta-la através do Caminho Apertado até um Calvário Espiritual, até a autentica
consciência da morte. Logicamente nascer de novo (João 3:7) implica primeiramente em tal
experiência mental. Apesar de suas condutas justas e de sua aparência piedosa, eles negam o Poder
de Deus. A CRUZ!
Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela
qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo.
(Gl 6:14 )
A Cruz é sabidamente um instrumento de morte e portanto temos nela uma clara referencia à
destituição de todos valores mundanos. Uma clara referencia a um único valor absoluto O AMOR
ÁGAPE DE DEUS. O mundo deve tornar-se um inimigo, e nós estranhos para ele. Peregrinos e
desconhecidos.
Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas
sim o ser uma nova criatura.
(Gl 6:15)
Paulo está dizendo que a Salvação independe de guardar ou não guardar a Lei. Obras Justas não
podem Salvar a Alma. Sem o Amor de Deus elas não valem absolutamente nada! São como um
monturo de estrume! O que Salva Verdadeiramente é a Outorga do Amor Ágape de Deus, pois
quando ocorre transforma em Nova Criatura, Ressuscita para uma Nova Vida. A ÚNICA
DÁDIVA VERDADEIRA, CUJA OBTENÇÃO, SE DÁ IMPRETERIVELMENTE ATRAVÉS
DA CRUZ.

A NATUREZA DO CAMINHO APERTADO
A decisão de tomar a própria Cruz esta intimamente relacionada com a Porta Estreita e com uma
drástica alteração da Fé em Jesus Cristo para a Fé de Jesus Cristo, que mesmo contrariado tomou
Sua Cruz. Semelhantemente devemos tomar Nossa Cruz se quisermos alcançar Salvação! Essa é a
razão pela qual o Senhor denominou o caminho como "Apertado". O termo "Apertado" do grego
"thlibo" e significa tribulação e agonia.
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Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, POIS QUE POR
MUITAS TRIBULAÇÕES NOS IMPORTA ENTRAR NO REINO DE DEUS.
(Atos 14:22)
Esse é um versículo com muitas informações importantes. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou que
é preciso nascer de novo para entrar no Reino de Deus e nós já observamos que "nascer de novo" é
o milagre da substituição de nosso coração de pedra por um novo coração forjado no Amor de
Deus (Ezequiel 11:19), A OUTORGA DA VIDA! O Senhor nos mostrou também que essa
Dádiva Preciosa encontra-se no final do Caminho Apertado (Mateus 7:14), o que também
significa que é preciso trilha-lo para obtê-la, o que confirma nosso entendimento de que
Conversão não é o mesmo que Regeneração. Esses homens obviamente convertidos aos quais o
Senhor se dirige no verso 14 de Mateus 7, ainda não entraram no reino de Deus, eles só poderão
fazê-lo através da autentica Regeneração Espiritual, A SOBRENATURAL SEMEADURA DO
REINO DE DEUS NO CORAÇÃO DA CRIATURA.
A Alma Regenerada é integrada ao Reino de Deus ainda em vida. Não é perceptível para os
demais viventes, pois está oculto no intimo da Criatura (Lucas 17:21 -KJV). Deus Se Manifesta no
tabernáculo invisível do homem, no núcleo subconsciente do ser. Trata-se do Reino Espiritual de
Deus na terra, mesclado ao espírito Regenerado dos Cristãos Verdadeiramente Renascidos.
Atos 14:22 refere-se a discípulos fiéis do Senhor e contem os seguintes dizeres:
1. "Confirmando os ânimos" - o termo "confirmar" é "episterizo" e tem o mesmo significado
de fortalecer, apoiar. Qual seria a razão dessa necessidade, se considerarmos a suficiência
da Fé pregada pelos mestres da atualidade? Essa passagem da conta de discípulos fiéis sob
severa provação, grandemente necessitados de amparo a fim de resistir a algo.
2. "Exortando-os" - A palavra "exortar" é "parakaleo", e significa clamar, suplicar.
Evidentemente para que permaneçam firmes e jamais desistam. Novamente, qual seria
necessidade de tamanho empenho. Trata-se de uma situação diametralmente oposta ao que
é ensinado pelos mestres da atualidade.
3.
4.

"Permanecer", do grego "emmeno" o mesmo que perseverar, resistir.
"Nos importa", um termo com significado claramente vinculativo ou seja, o mesmo que
um quesito absolutamente necessário. E não há isenção, todos estão submetidos, NÃO
EXISTE A MENOR POSSIBILIDADE DE EVITA-LO! Jesus Cristo afirmou que só há
um Caminho, afirmou também que esse Caminho é Apertado. O termo Apertado aponta
inegavelmente para algo desconfortável e difícil porem, segundo o mesmo Senhor, não há
Salvação fora dele. ASSIM, ENFRENTAREMOS TRIBULAÇÃO SE QUISERMOS
ENTRAR NO REINO DE DEUS. Sem exceções. Qualquer outra possibilidade
indubitavelmente procede do maligno!
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5. "Por muitas", através de muitas tribulações, em meio a muitas tribulações. Essa é
certamente uma das razões pelas quais o Senhor qualificou o Caminho como Apertado.
Se estamos nos referindo a almas realmente convertidas, quais seriam os motivos para tal
exortação? Evidentemente em função de que o acesso ao Reino de Deus é precedido por
turbulências extremamente desestabilizadoras. Essas pessoas estão trilhando o Caminho Apertado
e portanto, enfrentando dificuldades que põem em jogo inclusive a própria crença.
A teologia conhecida pelos Cristãos não Regenerados dos nossos dias ensina que essas pessoas
estavam submetidas a perseguições físicas e que o Reino de Deus é alcançado exclusivamente
após a morte. Trata-se do pernicioso hábito de torcer as Escrituras no intuito mesmo que
inconsciente de atingir objetivos carnais. O Senhor Jesus Cristo foi categórico em qualificar o
Caminho como Apertado, na verdade em sua essência muito pouco relacionado com perseguições
físicas ou com a pressão exercida pelas hostes opostas. É evidente que isso tudo ocorre e de forma
intensa porem, A PROVAÇÃO E JULGAMENTO INERENTES AO CAMINHO APERTADO
SÃO DA PARTE DO PRÓPRIO DEUS! (Zacarias 13:09).
Os Fiéis Discípulos do Senhor referidos nesse Versículo ainda não são Regenerados e portanto,
devem permanecer firmes na Fé pois estão submetidos a Tribulação inerente ao Julgamento de
Deus. Na Verdade eles estão vivenciando uma forma de manifestação do Grande Trono Branco
enquanto ainda vivos. ESTÃO SOFRENDO A HUMILHANTE EXPOSIÇÃO DE SEU
INTERIOR MISERÁVEL E MALIGNO.
O termo "muitas" é do grego "polus" e significa em grande quantidade. Já a palavra grega para
tribulação" é "thilipsis" e significa angústia, aflição, agonia. Em outras palavras, o trilhar do
Caminho Apertado está estreitamente ligado ao sofrimento. Isso é exatamente o que o Senhor quis
dizer ao usar o termo "Apertado" e esse versículo nos da uma noção bem clara a esse respeito.
Quem já enfrentou sofrimento conhece o limiar do pranto. O Senhor escolheu os termos
"lamento e pranto" (Tiago 4:9), assim como "Caminho Apertado" (Mateus 7:4) e "muita
tribulação" (Atos 14:22) para caracterizar a conexão com Seu Santo Reino. Coincidência? Você
decide. Cabe salientar que o termo "permanecer", implica em paciência, paciência certamente
implica num longo período de tempo, o que põe por terra a tese dos falsos mestres de que a
Salvação ocorre no momento da Conversão.
ISSO TUDO NOS DÁ UMA NOÇÃO BEM CLARA DO ALTO PREÇO ENVOLVIDO, PREÇO
QUE APENAS ALGUNS POUCOS ESTÃO DISPOSTOS A PAGAR!
E, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde ira
comparecer o ímpio e o pecador?
(1Pedro 4:18)
O termo "com dificuldade" é do grego "molis" que da conta de muito esforço, muito trabalho. A
raiz da palavra é "mogis", que significa literalmente "trabalho duro". Trata-se do oposto de largo e
espaçoso (Mateus 7:13). Por isso Jesus Cristo afirmou que apenas poucos conhecerão. Ele também
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afirmou que muitos embora queiram não poderão fazê-lo (Lucas 13:24). ISSO CERTAMENTE
CARACTERIZA UMA DURA PROVA, sem a menor possibilidade de conciliação com a falsa
doutrina que confunde Conversão e Salvação.
Todos os escritores do Novo Testamento confirmam a ocorrência de uma grande luta, uma
ferrenha batalha antes da Vitória. Vitória que é função da superação das barreiras erigidas por
Satanás e da hostilidade da própria alma contra Deus que poucos admitem existir, razão pela qual
a grande maioria jamais empreende empenho no sentido de elimina-la.
Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado,
tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas.
(1Tm 6:12)
Observe que a Fé é o combustível em meio à batalha, em outras palavras depois de crer ainda é
preciso embrenhar-se na luta para só então, tomar posse do que já lhe foi concedido pela Vitória
de Cristo no Calvário, a Vida. Novamente isso é exatamente o oposto da suposta Salvação obtida
unicamente pela Conversão e aceitação de Jesus Cristo como "Salvador pessoal".

E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna; e esta vida está em seu Filho.
(1Jo 5:11)

É importante observar a implicação do tempo (passado/presente): "DEUS NOS DEU". Se a Vida
Eterna já nos foi concedida, então já a possuímos. Não é algo a ser obtido após a morte, é algo
presente na criatura Regenerada! É o descanso de que nos fala o Senhor (Mateus 11:29).
O termo "milita" é do grego "agonizomai" e significa luta, peleja contra adversário, relaciona-se
de forma perfeita com o termo "apertado" e confirma novamente: A POSSE DA VIDA ETERNA
QUE JÁ NOS FOI CONCEDIDA POR DEUS É TOMADA ATRAVÉS DA BATALHA.
Se é preciso "tomar posse da Vida Eterna", obviamente o destino final ainda não foi atingido. É
nesse sentido que Jesus Cristo adverte a buscar até encontrar! Bater até que se abra! E existe uma
evidência clara que comprova essa grandiosa descoberta. Trata-se de uma Revelação Sobrenatural
porem absolutamente experimental. E é preciso que seja assim, de conformidade com os
Ensinamentos Bíblicos. UM FATO ESTABELECIDO, CONFIRMADO POR NO MÍNIMO
DUAS TESTEMUNHAS.
Novamente temos a oportunidade de observar claramente a diferença entre Conversão e
Regeneração. É possível comprovar Escrituralmente que a Vida Eterna é outorgada ao Cristão
Obediente, na oportunidade da Regeneração. A questão entre a criatura caída e seu Criador é
resolvida em conexão com a Dimensão Celestial, pela Revelação, Aceitação e Outorga do Divino
Amor de Deus. O PREMIO FINAL POR ESSA DURA BATALHA, A REGENERAÇÃO DE

15

ALMA E ESPÍRITO A PARTIR DE ENTÃO, ETERNAMENTE OCULTOS NO CRISTO DE
DEUS!
Como Cristãos logicamente cremos na Divindade e Poder de Jesus Cristo. A partir disso "se" em
obediência entrarmos pela Porta Estreita e trilharmos o Caminho Apertado, encontraremos Vida.
VIDA QUE É CRISTO, POIS CRISTO É VIDA E A VIDA QUE HA EM CRISTO É O DIVINO
AMOR DE DEUS! Timóteo é instigado por Paulo a dar continuidade na luta "até" a posse da
Vida, NESSE SENTIDO ELE SE REFERE AO BOM COMBATE (2 Timóteo 4:7). Observe que
o combate cujo escudo é a Fé, precede a posse da Vida que é o Amor Deus.
Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.
(2Tm 4:7)
O termo "combate" deriva do grego "agonizomai" e significa batalha fervorosa, luta renhida. O
termo "guardei" é "tereo" e significa manter constantemente, em tempo integral até a conclusão
final. Paulo estava ciente de que seu ministério era findo e a impressão que ele nos passa de uma
batalha real envolvida e de sua firme convicção da Vitoria. Vitória alcançada não por uma simples
decisão em algum momento do passado, mas por uma conduta firme e constante, por um longo
período de lutas, sobre embasamento da Fé.
Isso tem características diametralmente opostas ao Cristianismo confortável oferecido em nossos
dias. Seria essa a razão da inexistência ali do Verdadeiro Poder de Deus? ESTARIAM SEUS
ADEPTOS INCAPACITADOS NO QUE SE REFERE À COMPREENSÃO DO VERDADEIRO
SIGNIFICADO DA CRUZ?! Da imprescindível necessidade de toma-La e suporta-La rumo ao
Calvário com Cristo? Seria essa a razão da condenação daqueles "muitos" citados em (Mateus7:
22-23)?
E a condenação é esta: Que a luz (Amor Ágape) veio ao mundo, e os homens amaram mais
as trevas (apego carnal, phileo) do que a luz, porque as suas obras eram más (voltadas para
o mundo). Porque todo aquele que faz o mal (a humanidade) odeia a luz (do Amor de Deus),
e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas.
(Jo 3:19-20)
Embora já tenhamos citado esse mesmo versículo anteriormente, é importante reconsidera-lo
tendo em vista as referencias ao Caminho Apertado. OBSERVE QUE A CRIATURA HUMANA
CAÍDA SOFRE CONDENAÇÃO POR UMA ÚNICA E EXCLUSIVA RAZÃO: A
SEPARAÇÃO DA LUZ DO AMOR DE DEUS. Para supera-la, evidentemente, é preciso trilhar o
Caminho Apertado e ser Julgado sob a Luz do Amor Ágape ainda em vida. Trata-se de uma forma
de Julgamento do Grande Trono Branco. O Amor de Deus é o Padrão Moral e Ético que submete
todo o Universo. Deus O enviou ao mundo na Pessoa do Seu Santo Filho Jesus Cristo e o mundo
O odiou por expor sua condição desgraçada e absolutamente condenável, em contraste com Sua
Bendita Pessoa!
A exemplo de Caim, a humanidade não pode suportar a Repreensão exercida pela Presença do
Amor de Deus. Pois ela expõe o homem à sua própria miséria. É o Método utilizado por Deus para
convencer de Pecado, Justiça e Juízo.
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E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo.
(Jo 16:8)

1. PECADO – Ausência do Amor de Deus. A alma caída é absolutamente carente dessa
Maravilhosa Dádiva Divina. O que conhecemos como amor é apenas um sentimento
superficial e condicional classificado mais acertadamente como "phileo" cujo significado
principal é fraternidade, suas muitas e variadas formas. Assim, por não suportar a Verdade
o homem é condenado por Ela. Quando uma alma perde a vida física sem comunhão com o
Verdadeiro Amor, fica submetida ao Julgamento do Grande Trono Branco (Apocalipse
20:11) e impreterivelmente condenada. Após a morte física Jesus Cristo nada mais fará.
A BENÇÃO DA REDENÇÃO OUTORGADA POR DEUS NA PESSOA DE JESUS CRISTO
SÓ PODE SER OBTIDA ENQUANTO HOUVER VIDA FÍSICA, se a alma em obediência entrar
pela Porta Estreita e trilhar o Caminho Apertado, submetendo-se ao Padrão Universal do Amor de
Deus. Se em Autentico Arrependimento confessar seu estado miserável pela carência do Amor de
Deus e se do fundo do coração clamar por Misericórdia. ESSE É O MOMENTO EM QUE JESUS
CRISTO INTERCEDE E ACOBERTA A ALMA COM AS VESTES BRANCAS DO PERDÃO,
COM O MANTO DO SEU DIVINO AMOR. O Caminho Apertado é um tipo de Julgamento do
Grande Trono Branco ainda em vida, quando Jesus Cristo pode operar Sua Gloriosa Obra
Salvadora.
2. JUSTIÇA – o termo "justiça" é do grego "dikaiosune" e significa justificação. Sua raiz é
"dikaios", que significa inocência. Trata-se do Padrão de Conduta de Deus, revelado ao
mundo na Pessoa de Seu Santo Filho Jesus Cristo ao entregar a Própria Vida, única e
exclusivamente por Amor, o Verdadeiro Amor (1 João 3:16)!
Já observamos que única questão entre Deus e a criatura humana caída é o Amor. Isso porque
Deus é Amor. Queiramos ou não, para estar em Verdadeira União com Ele, é preciso estar
perfeitamente ajustado ao padrão do Seu Divino Amor. Fomos criados assim, porem, nossos
ancestrais Adão e Eva foram desgraçadamente destituídos dEle contaminando irremediavelmente
toda descendência.
Sem o Amor de Deus que é a essência de toda equidade e justiça, a essência de toda moralidade e
padrões éticos o que nos resta? A resposta é óbvia: somos criaturas injustas e profanas. A árdua
Obra do Espírito Santo é nos convencer desse fato. Um procedimento lento e extremamente
difícil. Não se faz exteriormente, na convicção consciente, "o machado esta posto sobre a raiz"
(Mateus 3:10), sobre o coração do homem, a mente subconsciente. A mente consciente sabe que
algo está errado, mas não pode discerni-lo corretamente. O Caminho Apertado é o método
utilizado por Deus para dar conhecimento do imenso e eterno vazio da morte em que estamos
envolvidos.
A mente consciente abrange somente a conversão dos caminhos do mundo para os Caminhos de
Deus. A convicção no nível do espírito, no nível do coração homem só se instalará se persistirmos
na Doutrina de Cristo, numa busca incansável pela Verdade até que a Verdade aflore. A
AFIRMAÇÃO TECIDA PELO CRISTIANISMO MODERNO DE QUE NÃO SE TRATA DE
UMA EXPERIÊNCIA REAL E DE QUE BASTA MENTALIZA-LO PELA FÉ É
SIMPLESMENTE FALSA! Fé não tem nenhum vinculo com a Verdade. Fé é apenas uma força
dinâmica, útil na medida em que impulsiona a criatura através do Caminho Apertado até a
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Gloriosa Manifestação do Senhor (João 14:21). Na Presença do Altíssimo a Fé torna-se
desnecessária, pois somos movidos dela para o Conhecimento Absoluto.
Para convencer a alma de seu estado passível de condenação perante a Justiça de Deus, o Espírito
Santo a conduz até o ponto de reconhecimento da total inutilidade dos conceitos humanos,
principalmente o que denominamos amor. A uma exposição incontestável da maldição que
contamina o espírito humano e da extrema necessidade de Cristo.
3. JUÍZO – O termo "juízo" é do grego "Krisis" e significa condenação. No trilhar do
Caminho Apertado o Espírito Santo de Deus conduz a mente consciente ao nível de
absoluta convicção de sua condenação. Uma experiência viva do destino terrível que a
aguarda e da profunda miséria de sua situação atual perante o Deus Santo. O AMOR
ÁGAPE É O ÚNICO VINCULO COM O CRIADOR E A FONTE DA VERDADEIRA
VIDA, SEM ELE OBVIAMENTE A CRIATURA ESTA MORTA E CONDENADA À
RUÍNA ETERNA.
Esse é o ponto em que a Misericórdia de Deus é sobreposta pela Justiça. Ou sofremos o ajuste ou
jamais encontraremos Absolvição. E isso deve ter lugar enquanto ainda existe vida física, quando
Jesus Cristo ainda pode nos cobrir com as Vestes Brancas do Seu Divino Amor. O Amor Ágape
de Deus é a única Dádiva com Poder para inocentar a criatura caída. Ao miscigenar-se com a raça
humana e compra-la com Seu Sangue Inocente, o Senhor retomou para Si o Direito sobre cada
criatura humana e sobre todo o planeta. Quando uma alma é convencida de pecado, Justiça e Juízo
ainda em vida conhecerá a Redenção pela outorga do Amor. Porem é preciso caminhar em
absoluta obediência aos Seus Mandamentos, ESSA É A VONTADE DO PAI! E a obediência é a
única atitude que pode nos tornar aceitáveis perante o Pai e o Filho. A Fé Verdadeira tem que
produzir grandes Obras. A OBEDIÊNCIA EM TRILHAR O CAMINHO APERTADO É O
FRUTO ACEITO POR DEUS SEM IMPLEMENTA-LA A FÉ É MORTA, INOPERANTE E
INÚTIL.
AQUELES "MUITOS" CRISTÃOS CITADOS EM MATEUS 7:22 SÃO DONOS DE
GRANDE FÉ, POREM, MORTA!
Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa
estranha vos acontecesse;
(1Pe 4:12)
O termo "ardente" é do grego "purosis" e refere-se a algo extremamente intenso. Certamente um
teste severo. Uma clara alusão à prova da Fé vinculada ao trilhar do Caminho Apertado. Haveria
alguma relação entre isso e açoites? Lembremo-nos de que somente os bastardos ficam sem
disciplina (Hebreus 12:8). Isso não soa como uma experiência agradável e sim como labuta árdua
e de longa duração, na contramão da natureza carnal. Não há nenhum sinal de alegria aqui. Tratase de um Julgamento, de uma rígida experimentação.
Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na
revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis.
(1Pe 4:13)
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Jesus Cristo afirmou que é necessário tomarmos nossa própria cruz. O destino da Cruz é o
Calvário. Então, devemos segui-Lo pela Via Dolorosa, suportando a própria Cruz até o
destino e lá, participar das aflições da Sua Morte, vivencia-la até o terceiro dia e só então
Renascer para a Nova Vida pela Revelação.
O Cristianismo apóstata nega a existência de uma Revelação do Senhor ao Cristão.
Afirmam tratar-se de um engano satânico. No entanto a Escritura faz referencia a uma
Revelação inclusive como confirmação de Salvação. Quando Jesus Cristo referiu-Se a
encontrar a Verdade (João 8:32), referiu-Se exatamente a isso. Não se trata de imaginação
pela Fé. Fé é apenas a dinâmica que impulsiona na busca pela Verdade.
O clamor de Deus é para arrependimento, e o Verdadeiro arrependimento é diretamente
proporcional ao trilhar do Caminho Apertado e não existe outra possibilidade de sofrê-lo a
não ser essa e deve ser por iniciativa da criatura. Devemos nos mover primeiramente em
obediência para que então o Senhor nos Abençoe. O Caminho Apertado é também uma
prova da fé, uma confirmação de que a nossa Fé é realmente a mesma FÉ DE JESUS
CRISTO. Ele cumpriu integralmente as Ordens do Pai. Agora o Pai quer saber se nós
também o faremos. NÃO DEVEMOS AVALIAR AS POSSIBILIDADES, DEVEMOS

FAZÊ-LO.
A natureza do Caminho Apertado como já pudemos observar, não é de alegria e jovialidade.
No entanto, tem um objetivo além da plena consciência da morte, esse objetivo é a salvação
da alma. Somente ao trilha-lo poderemos compreender melhor o que o Senhor tem em mente
e qual a diferença entre muitos e poucos (Mateus 7:13-14).

Porque o Senhor castiga o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho.
(Hb 12:6 KJV)

Já observamos esse versículo anteriormente, mas vamos examiná-lo juntamente com outros
versículos relacionados mais detidamente, eles nos dão uma visão ampla do que o Senhor
tem em mente.
O termo "castiga" é do grego "paideuo" e significa punir, disciplinar, ensinar, treinar,
instruir. A palavra "açoita" é do grego "mastigoo" e significa chicotear. A raiz da palavra é
"mastrix" e significa chicote, especificamente um flagelo romano, uma chibata com pelo
menos 12 tiras longas de couro nas quais são incorporados pedaços de metal e vidro.
Quando aplicado sobre a pele, literalmente dilacera. Muitos morreram durante o açoite.
Observe que é Deus quem nos recebe. Aceitamos conscientemente os caminhos de Deus na
conversão e DEUS NOS RECEBE NA REGENERAÇÃO DO INCONSCIENTE. O termo
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"recebe" significa aceitar, admitir obviamente aqueles que em obediência trilham Caminho
Apertado, uma referencia clara á repreensão, ao açoite. O termo "todos" é do grego "pas" e
significa totalidade absoluta. Em suma,

NÃO HÁ EXCEÇÕES!
E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos: Filho meu,
não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores
repreendido;
(Hb 12:5)
O termo "desprezo" é do grego "gligoreo" e significa dedicar pouca ou nenhuma
consideração. Em outras palavras, devemos contar aflições e flagelos como extremamente
valiosos.
Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos; porque, que filho há a quem o
pai não corrija?
(Hb 12:7)
Novamente a afirmação positiva de que a correção ou repreensão da parte do Senhor é
comum a todo Cristão Verdadeiro. O qualificador condicional que determina se somos ou
não tidos por filhos de Deus é justamente a submissão ao castigo. TRATA-SE DE UMA
DAS EVIDÊNCIAS DA AUTÊNTICA SALVAÇÃO. O termo "suportar" é do grego
"hupomeno" e significa sofrer perseverante e pacientemente.
Mas, SE (grande condicional qualificador)estais sem disciplina, da qual todos são feitos
participantes, sois então bastardos, e não filhos.
(Hb 12:8)
Convenhamos, como alguém poderia interpretar erroneamente esse registro. Nada poderia
ser mais claro, simples e direto. O termo "sem" é do grego "choris" e significa desprovido.
SEM SUBMISSÃO À DISCIPLINA DA PARTE DO SENHOR, JAMAIS SEREMOS
TIDOS COMO FILHOS.
Caro leitor Cristão, se a Obra de Salvação em sua vida não transcorre exatamente nesses
mesmos termos, observe cautelosamente: SEGUNDO A PALAVRA DO DEUS TODOPODEROSO VOCÊ NÃO É SALVO! Trata-se de um quesito absoluto e de uma grave
advertência a todos que professam o Nome de Jesus Cristo. O Registro Bíblico é muito claro
e a ausência desse desdobramento não pode ser resolvida com quaisquer outros testemunhos
de vida. Sem ele estaremos fatalmente no engano. Repreensão e Flagelo devem estar
presentes na vida dos que são considerados aceitáveis por Jesus Cristo. Não se trata de
acidentes de carro, doenças, prejuízos financeiros, reveses na carreira ou qualquer coisa que
o valha. Trata-se de uma experiência interior de admoestação, correção e ensino.
Obviamente uns necessitam mais do que outros, mas todos terão que sofrê-lo.
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E, na verdade, toda a correção, ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza,
mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela.
(Hb 12:11)
Aqui temos a razão pela qual Jesus Cristo declara, que aqueles que pela falsa doutrina de
salvação imediata aceitam alegremente a Palavra, estão condenados à perdição eterna
(Mateus 13:20-21). A Via que nos conduz ao Fruto de Justiça (outorga do Amor Ágape) É
DOLOROSA. O Termo "tristeza" se desdobra em sofrimento, amargura, etc., evidentemente
em contraste com a alegria, felicidade e realizações mundanas, apregoadas pelos falsos
mestres da atualidade, restando opostos diametrais:

ALEGRIA x TRISTEZA
Considerando honestamente, qual seria a fonte mais confiável? O Espírito Santo inspirador
dos Registros Bíblicos ou os falsos mestres sob inspiração satânica? A Escritura Sagrada nos
da indicativos de que o processo ao qual Jesus Cristo denomina Caminho Apertado,
demanda um longo período de tempo, necessitando paciência afim de observa-lo (Hebreus
10:36), em absoluta oposição à salvação imediata ensinada atualmente.
O Fruto (Amor Ágape) é obtido após a correção. O termo "depois" é do grego "husteron" e
significa posteriormente. Trata-se de um período de tempo que se vivenciado pacientemente,
produzirá fruto. Observe o termo "exercitados". A palavra "exercício" é do grego
"gumnazo", e significa pratica ou treino. A raiz da palavra é "gumnos" e significa nu.
Certamente uma referencia direta à completa exposição do maligno oculto no coração do
homem.

Chicote de Deus

Amor
Ágape
Vida
Porta
Estreita

Caminho Apertado
Caminho da Repreensão

Morte Espiritual

O Cristianismo moderno refuta veementemente isso tudo. Afirmam que Regeneração,
Salvação e União com Cristo ocorrem no ato da Conversão ou Batismo. Com isso negam e
contradizem o Senhor que os Comprou com Seu Sangue. Têm aparência piedosa (2Timoteo
3:5) porem se opõem e contradizem as Ordens de Cristo. Praticam e apregoam uma religião
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sem nenhum conteúdo. São impostores, filhos bastardos. Jamais conhecerão o Verdadeiro
Arrependimento. ELES SÃO OS FALSOS PROFETAS MENCIONADOS POR JESUS
CRISTO E PELO APOSTOLO PEDRO!

CORAÇÃO QUEBRANTADO
FORJADO AO FOGO
Deus conhece o coração humano como orgulhoso e arrogante. Segundo Sua Sabedoria
insuperável, essa altivez espiritual deve ser quebrantada, porem, a criatura humana caída
abomina a Repreensão. Para nos trazer até a Verdade o Senhor nos expõe a essas acusações
orgulho e arrogância, aplicam-se a cada um de nós quer queiramos ou não. Existem muitas
pessoas com aparência extremamente mansa e humilde porem, aos olhos de Deus, que lê o
coração, isso não passa de uma farsa. Não podemos nos tornar humildes, contritos ou
quebrantados no sentido bíblico, através de uma simples decisão mental. Jamais poderemos
fazê-lo através de esforços próprios. É preciso permitir que Deus o faça e que o Seu Santo
Espírito nos convença através de um único procedimento oferecido, o Caminho Apertado.
Se não tivermos um testemunho autentico de morte espiritual, então, inevitavelmente,
apesar de quaisquer protestos em contrário, somos portadores de um coração altivo, de um
coração arrogante e cheio de vaidade sendo que, de acordo com os ensinamentos do próprio
Deus, A SOBERBA PRECEDE A QUEDA.

O Senhor dos Exércitos formou este desígnio para denegrir a soberba de toda a glória,
e envilecer os mais nobres da terra.
(Is 23:9)

Esse versículo não é dirigido somente a ricos e poderosos. Ele é dirigido ao coração interior
humano, ao "EU SUBCONSCIENTE" da criatura caída, onde a soberba se assenta. Deus
propôs denegri-la. O termo "desígnio" significa escolha, resolução, determinação. Em outras
palavras, TEM QUE SER FEITO!
Vemos que o Caminho Apertado é designado a todos e que Deus propõe fazê-lo já que a
soberba contaminou a Glória das Suas criaturas, o Santo dos Santos de seus Templos
corpóreos. O machado está posto diretamente sobre a raiz do mal (Mateus 3:10), o coração
enganoso e perverso (Jeremias 17:9).
O termo "glória" é do hebraico "tsebiy" e significa esplendor, realeza. Todo coração humano
não regenerado está destituído dessa Glória. Normalmente não temos consciência disso,
trata-se de algo além da nossa capacidade de percepção. E essa é exatamente a finalidade do
Caminho Apertado, expô-lo, desmascara-lo para que possamos conhecê-lo em toda sua
monstruosidade.
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O Senhor Deus expõe a maldição a que estamos submetidos afim de que possamos
despreza-la. Essa é a obra do Espírito Santo, convencer de pecado. É preciso dissecar o
âmago do mal. A arrogância do coração interior deve ser desmascarada para que possamos
abomina-la. O termo "terra" é do hebráico "ereto" e significa mundo. Assim, o Espírito
Santo foi enviado para convencer o mundo. Isaías 23:9 e João 16:8 atestam a perfeita
harmonia da Palavra de Deus.

E o povo aflito livras; mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás.
(2Sm 22:28)

O termo "aflito" é do hebraico "an'y" e significa deprimido, humilhado, carente. Seria
referindo-Se a isso que o Senhor Jesus Cristo nos fala em Fome e Sede de Justiça (Mateus
5:6)? Seria isso uma referencia à necessidade imprescindível de tomarmos ciência de nossa
condição miserável? ESTARIAM AQUELES "MUITOS" CONDENADOS À RUÍNA
ETERNA (Mateus 7:22-23), CONVENCIDOS DE QUE NADA MAIS HÁ PARA SER
FEITO, QUANDO O SENHOR NOS MANDA BATER, BUSCAR E PEDIR (Mateus 7:7)?
O Livramento do Senhor é para os Afligidos, em meio a Busca desesperada pela Verdade.
Os demais são simplesmente portadores de um coração arrogante. Pois recusam submeter-se
a Luz do Amor Ágape, recusam a humilhação e em razão disso, estarão eternamente no
inferno. O termo "livrar" é do hebraico "yasha" e significa libertar, salvar, num paralelo
perfeito com as Palavras de Cristo registradas em João 8:31-32! Libertação é Salvação,
Regeneração, Renascimento e a Verdade que Liberta é Jesus Cristo, a personificação do
Único e Verdadeiro Amor.
Porque tu, Senhor, és a minha lâmpada; e o Senhor ilumina as minhas trevas.
(2Sm 22:29)

Esse versículo está relacionado com os ensinamentos de Jesus Cristo quando se referem aos
que evitam a luz a fim de contornar a Repreensão (João 3:20). A grande maioria dos
chamados Cristãos não aceita a autentica Reprovação da parte de Deus. Questionados eles
afirmam que suas culpas foram depositadas no altar, na oportunidade da conversão.
TRATA-SE DE UM ENGANO FATAL, NÃO EXISTE NENHUM VINCULO ENTRE AS
REFLEXÕES DA MENTE CONSCIENTE E AS TREVAS OCULTAS NO CORAÇÃO
INTERIOR DO HOMEM (MENTE SUBCONSCIENTE).

O temor do Senhor é odiar o mal; a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca
perversa, eu odeio.
(Pv 8:13)
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Por sermos criaturas caídas devemos ser Julgados e consequentemente condenados. Não há
outro Caminho, não existem formulas mágicas. Se resolvermos trilhar o caminho do mal, o
caminho largo, inevitavelmente pereceremos no inferno! Por favor, reconsidere os
Comandos de Jesus Cristo, pois, o mesmo Senhor que te Ama imensuravelmente irá
condena-lo sem apelação. Esse é o Mistério da Bondade e da Severidade de Deus. Sua
Bondade vem sobre nós como um manancial se fizermos o que Ele nos Ordena, caso
contrário teremos que enfrentar a Severidade, a Ira de Deus.
Agora podemos observar com maior clareza a razão pela qual o Senhor não aceita as
condutas religiosas, elas estão repletas de cânticos e louvores porem, tudo não passa de uma
fraude. Aproximam-se dEle com os lábios, mas recusam-se a trilhar o Caminho Apertado
para aproximar-se de coração (Mateus 15:8).
Os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios.
O que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão
adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a
honra vai a humildade.
(Pv 15:31-33)
A repreensão da vida é o confronto com a Verdadeira Vida no Amor Ágape de Cristo. Esse
versículo está também vinculado às Palavras de Jesus Cristo quando se refere aos que fogem
da Luz (João3:20). Aquele que aceita a Repreensão, obtém o Entendimento. Os demais
desprezam a própria alma, pois caminham para a ruína eterna.
O coração do homem se exalta antes de ser abatido e diante da honra vai a
humildade.
(Pv 18:12)
O termo "antes" é do hebráico "paniym" e significa "espaço de tempo que antecede um
evento". Em outras palavras, desde o nascimento até a morte (momento do abate), o coração
do homem e altivo. Trata-se da arrogância oculta no interior mais profundo do ser (no
subconsciente) imperceptível. O termo "coração" é do hebráico "leb" e significa centro,
núcleo. ESSE VERSÍCULO ESTÁ VINCULADO A JEREMIAS 17:9 ONDE O SENHOR
AFIRMA QUE O ÂMAGO DESCONHECIDO DA CRIATURA CAÍDA, É ENGANOSO
E PERVERSO. Tudo isso geralmente camuflado por uma fachada de aparente mansidão e
humildade. Demonstra também que a Outorga Honrosa do Amor Ágape é sempre precedida
pela humilhação que envolve o Caminho Apertado, O CAMINHO DO CALVÁRIO. A
moderna teologia Cristã reivindica a Honra da União com Cristo, mas recusa a humilhação
da Cruz.
Assim, é possível compreender melhor a razão do estado de choque vivido pela grande
maioria dos Cristãos, quando rejeitados pelo Senhor (Mateus 07:23). Alem disso, temos
fundamentado o fato de que eles todos estão sob poderoso engano. Eles não tem ciência do
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seu coração interior maligno e são desobedientes. Deus concedeu o meio através do qual é
possível adquirir esse Conhecimento: O CAMINHO APERTADO, porem eles o
desprezaram e com isso, também ao fato de que se não for em vida, o será após a morte,
demasiadamente tarde para qualquer providencia!
E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade; e farei
cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos.
(Is 13:11)
O termo "visitarei" é do hebráico "pagad", significa Juízo e refere-se a toda a espécie
humana, invariavelmente contaminada pela arrogância e atrevimento característicos da
ausência do Amor de Deus. Todos são maus, praticantes da iniquidade e mais cedo ou mais
tarde terão sua soberba abatida. Nisso podemos observar mais claramente, a razão pela qual
o Senhor rejeita as congregações religiosas incluindo Judaísmo e Cristianismo, ocorre que o
seu foco está muito distante do Verdadeiro problema, o coração interior enganoso sob
domínio de satanás.
Não importam nossas pretensões. Não importam os graus teológicos adquiridos. Não
importam as grandiosas e maravilhosas Obras a Serviço ao Senhor. É necessário que
tenhamos pleno conhecimento e aceitação da terrível condição em que nos encontramos.
Essa é a única possibilidade.
Fica muito evidente o fato de Deus considerar o coração humano como extremamente mau,
UM CORAÇÃO DE PEDRA QUE DEVE SER IMPRETERIVELMENTE SUBSTITUÍDO
(Ezequiel 11:19). Obviamente trata-se de uma Grandiosa Obra Espiritual Operada pelas
Mãos do Próprio Criador. Obviamente após o Fogo do Julgamento, da Contrição e
Quebrantamento de um coração enganoso e maligno.
Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado; a um coração quebrantado e
contrito não desprezarás, ó Deus.
(Sl 51:17)
O termo "quebrantado" é do hebraico "Shabar" e tem o mesmo significado de rompimento
ou desintegração, já o termo "contrito" é do hebraico "dakah" e significa colapso que
antecede o quebrantamento. A raiz da palavra é "daka" e significa entre outras coisas
humilhação e depressão. ESSES SÃO OS DESÍGNIOS DE DEUS. O Amor Ágape é
absolutamente oposto ao que conhecemos como amor. OBSERVE COMO O SENHOR
RELACIONA CLARAMENTE ESPÍRITO E CORAÇÃO. O termo "coração" aqui é
novamente "leb" e significa núcleo da existência humana ou homem espiritual.
No núcleo do nosso ser, no Santo dos Santos do nosso templo corpóreo (mente
subconsciente), esta o "EU ESPIRITUAL, CONTAMINADO PELO CONHECIMENTO
DO BEM E DO MAL". Ele deve ser estirpado e lançado ao fogo (Mateus 3: 10), através de
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um procedimento deveras difícil. Não se trata do reconhecimento de culpas conhecidas
conscientemente. Não é um processo mental e sim A REVELAÇÃO DO MALIGNO
OCULTO EM NOSSO SUBCONSCIENTE. Uma experiência sobrenatural, operada pelo
próprio Deus e leva tempo. Razão pela qual paciência e perseverança são imprescindíveis.
BATER, BUSCAR E PEDIR INCESSANTE E INSISTENTEMENTE (Mateus7: 7)!
Se nos embrenharmos nessa solitária jornada em busca da Verdade além de tudo o que já
conhecemos, se estivermos envolvidos em uma atitude que exclui todos os demais valores
desta vida, então, segundo a Santa Palavra de Deus, ENCONTRAREMOS! Em meio à
Busca, o próprio Senhor é quem nos conduz até a consciência perfeita. Nossa função é
implorar até que se faça, até que o Seu Divino Amor nos seja Revelado. Se o buscarmos de
todo o coração e com todas as nossas forças, Deus fará o restante. Esse é Mandamento
Primordial; BUSCAR A FACE DO SENHOR DE TODO O CORAÇÃO. O Caminho
Apertado é a conduta Indicada a fim de empreendê-lo até que Deus nos Responda.
SENTIMENTO DE CULPA TENDO EM VISTA NOSSOS PECADOS CONHECIDOS
SÃO ARMADILHAS SATÂNICAS. O que mais poderíamos ser alem de miseráveis
pecadores? Do que mais somos capazes alem de pecar? O Pai Celestial lida com os fatos e
não com as emoções. Sentimentos e similares são de natureza puramente emocional. De que
adianta enfatizar culpas exaustivamente já determinadas. O objetivo é o porquê das culpas.
As emoções carnais são absolutamente irrelevantes. O Machado esta posto à raiz do
problema (Mateus3: 10). É de extrema urgência que nos desvencilhemos de todo o lixo
emocional e nos dediquemos a uma única coisa: BUSCAR A FACE DO SENHOR.
BUSCAR A VERDADE, ATÉ QUE SE TORNE CONHECIDA.

CABE A NOS A BUSCA SINCERA ENQUANTO O SENHOR
NOS REVELA E NOS SUBMETE A JULGAMENTO.
É vital compreendermos que não se trata de sentimento de culpa. Certamente nos
entristeceremos até as lagrimas e estaremos envolvidos por um imenso vazio, porem, sem
vinculo com culpa ou qualquer outra movimentação da nossa mente consciente. A
experiência vivenciada pelo trilhar do Caminho Apertado abrange um nível mais profundo.
É preciso que Deus esvazie nosso interior até que nada reste para que possamos
experimentar uma visão clara da total ausência de sentido em tudo que nos cerca. Para
conhecermos exatamente o que somos. Criaturas caídas, irremediavelmente separadas da
Única e Verdadeira Fonte da Vida.
Jesus Cristo nos diz que se o grão de trigo não morrer permanece só (João 12:24) e somente
prostrado em completa humilhação o ser humano pode compreender que é uma criatura
absolutamente só e sob julgamento. Essa é a triste natureza bestial herdada a partir da queda
de Adão.
Observe que Sacrifício para Deus é um coração quebrantado. A palavra "sacrifício" é do
grego "zebach" e significa abatido em oferenda. E o que deve ser ofertado? Nosso coração
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interior (o homem espiritual). Nosso coração de pedra deve ser depositado no altar de Deus,
como um Sacrifício Vivo. Este é o único Sacrifício aceito sob os termos da Nova Aliança.
A grande maioria dos Cristãos pratica a religião de Caim. Eles oferecem tudo para o Senhor.
Adoração, grandes obras, dízimos e ofertas. Mas existe algo que eles se recusam
terminantemente:

SACRIFICAR O O EU ENGANOSO.
MORRER ESPIRITUALMENTE A FIM DE ENCONTRAR
VIDA!
Assim, atingimos novamente o ponto. Podemos compreender melhor porque a grande
maioria dos Cristãos é sumariamente condenada. Cristãos sinceros e dedicados,
trabalhadores assíduos, ótimas pessoas se vistas através da nossa perspectiva, porem,
recusam o Sacrifício aceito por Deus. Sua teologia lhes garante que Cristo já o fez por nós.
ADOTAM A DOUTRINA DE EXPIAÇÃO SUBSTITUTIVA E ISSO LHES CUSTA A
ETERNIDADE.
Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de
espírito.
(Sl 34:18)
Leia novamente, pois é de suma importância. Deus esta perto somente dos que tem o
coração quebrantado e contrito. Obviamente então, Ele esta distante dos que não o tem. A
única forma de chegar ao Verdadeiro Quebrantamento e Contrição é o Caminho Apertado, e
é precisamente por isso que Jesus ordena que o trilhemos. Ele sabe que se não o fizermos,
enfrentaremos a danação. Alem disso temos mais uma confirmação de que não se trata de
algo opcional e sim de um quesito obrigatório.
Você percebe a gravidade disso? E observe! Esta tudo em perfeita harmonia com os Ensinos
do Apostolo Tiago que têm humilhação e pranto como veículos que conduzem à presença de
Deus (Tiago 4:9-10). MAIS UMA PROVA INCONTESTÁVEL DE QUE A MODERNA
TEOLOGIA CRISTÃ NÃO PASSA DE UMA MENTIRA, ORIUNDA DAS
PROFUNDEZAS DO INFERNO. UMA DOUTRINA DE DEMÔNIOS.
O termo "salva" é do hebraico "yasha" e significa libertação, liberdade. É (João 8:32). Jesus
Cristo afirma que se praticarmos Sua Doutrina (cumprirmos os Seus Mandamentos),
conheceremos a Verdade e a Verdade (Divino Amor Ágape de Deus), nos Libertará. Antes
disso permanecemos sob domínio do engano, escravizados pelas mentiras de satanás.
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Porque assim diz o Alto e o Sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é Santo:
Num alto e santo lugar habito; como também com o contrito e abatido de espírito,
para vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos.
(Is 57:15)

O termo "vivificar" é do hebraico "chayah" e significa dar Vida. Tem o mesmo sentido do
termos Regenerar ou Renascer vinculados no Novo Testamento. Mais uma clara
confirmação de que o Senhor concede Vida somente a partir da humilhação e contrição. Se
como descendência de Adão somos portadores de um coração arrogante e soberbo,
obviamente teremos que ser submetidos a algum tipo de refinamento a fim de encontrar o
oposto. Em outras palavras, primeiramente é preciso estar em profunda humilhação diante
do Senhor para então receber a Benção da Regeneração. Não existe a menor possibilidade de
inverter a sequencia. O termo "humilde" é do hebraico "shaphal" e significa rebaixado,
deprimido. Não é algo que possamos realizar simplesmente. Trata-se de uma Obra
sobrenatural de Deus; Poder de Deus. Essa é a Razão pela qual Paulo afirma que a Cruz é
Poder de Deus para os que se salvam (1Corintios 1:18).
Assim diz o Senhor: O céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés; que casa
me edificaríeis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez
todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor; mas para esse olharei,
para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra.
(Is 66:1-2)
Mais e mais confirmações de que a Salvação esta vinculada à provação vivenciada
exclusivamente pelo trilhar do Caminho Apertado. O termo "pobres" é do hebraico "aniy" e
significa aflito, carente, mendigo. Há uma ligação perfeita entre humilhação, mendicância,
quebrantamento e contrição. Tudo evidentemente referindo-se ao Coração Interior, ao
homem espiritual que habita Santo dos Santos do nosso Templo Corpóreo (mente
subconsciente). Esse é o lugar onde devemos nos encontrar com Deus, exatamente como
Israel através de seus Sacerdotes.
Sara os quebrantados de coração, e lhes ata as suas feridas.
(Sl 147:3)
Novamente apenas o quebrantado de coração é sarado. Os demais, a grande maioria dos
Cristãos jamais experimentara essa Benção do Senhor. O termo "feridas" é do hebraico
"atstsbeth" e significa dor e sofrimento. Teria Deus dito algo alem da Sua Própria Vontade?
Ou seria apenas material do Antigo Testamento, sem nenhum vinculo com o nosso tempo?
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E, quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á; e aquele sobre quem ela cair ficará
reduzido a pó.
(Mt 21:44)
Lucas 20:18 possui conteúdo idêntico. A Pedra é Cristo, e Sua inteiração com o homem
espiritual caído o despedaça e o reduz a pó!
Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria.
Purifica-me com hissopo, e ficarei puro; lava-me, e ficarei mais branco do que a neve.
(Sl 51:6-7)

A VERDADE É JESUS CRISTO, O AMOR ÁGAPE DE DEUS. E a Verdade Se manifesta
no intimo da criatura, na casa do espírito, no subconsciente humano. E observe quem nos
faz conhecer a Sabedoria: O SENHOR DEUS! Não existe outra possibilidade a não ser
através dessa Revelação Sobrenatural. Isso por que a Verdadeira Sabedoria está além da
nossa compreensão.
Observe como essa Sabedoria é estreitamente vinculada à Purificação. Observe a sequencia:
primeiramente a Purificação em seguida a Pureza, primeiramente a Lavagem em seguida a
Brancura. O termo "purificar" é do hebraico "chata" e tem o mesmo significado de Expiar.

E voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias; e tirar-teei toda a impureza.
(Is 1:25)
Quando o Senhor Se refere a Israel também Se refere aos muitos chamados, os que creram
no Seu Santo Filho Jesus Cristo, os eleitos de Deus (1 Pedro 2: 10, 11). O que é bom para o
Israel físico é bom para os Cristãos. Assim, a escória deve ser purgada. O termo "purificar"
aqui significa derreter para refino. O termo "escória" é do hebraico "ciyg" e significa lixo.
E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata; e purificará os filhos de Levi, e
os refinará como ouro e como prata; então ao Senhor trarão oferta em justiça.
(Ml 3:3)
Mais uma vez a mesma lição. O Senhor está identificado como fundidor ou expurgador do
ouro e da prata. Esse é um trabalho via de regra operado através do fogo, pela liquefação do
metal a fim de que as impurezas sejam precipitadas até a superfície onde então, poderão ser
definitivamente eliminadas. Observe a finalidade: OFERTAS DE JUSTIÇA. Isso remonta a
Caim e sua oferta recusada pelo Senhor. Caim era um homem religioso porem não
Regenerado. A Regeneração é único vinculo com a Adoração em Espírito e Verdade (oferta
de Justiça). Sem a Outorga do Amor Ágape o homem espiritual permanece morto para Deus
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e a alma absolutamente impossibilitada de oferecer Sacrifícios Aceitáveis. ESSA É A
RAZÃO PELA QUAL O CRISTIANISMO DA ATUALIDADE E TODOS OS SEUS
SERVIÇOS RELIGIOSOS NÃO PASSAM DE PURA VAIDADE. Não há nada neles que
seja aceitável aos Olhos de Deus. Nada Verdadeiramente válido.
De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto
dos holocaustos de carneiros, e da gordura de animais cevados; nem me agrado de
sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer
perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viésseis a pisar os meus átrios?
Não continueis a trazer ofertas vãs; o incenso é para mim abominação, e as luas
novas, e os sábados, e a convocação das assembleias; não posso suportar iniquidade,
nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas, e as vossas solenidades, a minha
alma as odeia; já me são pesadas; já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando
estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos; e ainda que multipliqueis as
vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavaivos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos; cessai de
fazer mal.
(Is 1:11-16)
Evidentemente muitos irão dizer que isso nada tem a ver com os Cristãos. Porem se
considerarmos honestamente veremos que sim. A diferença é que nossos bois, carneiros e
bodes são traduzidos em ofertas alçadas, cânticos e etc. Os nossos sacrifícios ofertados são
boas obras Cristãs, quando Deus afirma que não suporta mais os holocaustos. Ele recusa as
ofertas vãs. Ele abomina as assembleias, as reuniões solenes, porque os seus membros se
esquivam do que lhes é ordenado. TOMAR A CRUZ E SUBMETER-SE À PURGAÇÃO
DA ESCÓRIA OCULTA EM SEU SER. As Palavras do Senhor registradas no Livro de
Isaias são nada menos que uma acusação direta à moderna Igreja Cristã e seus dirigentes!
Mesmo que milhares se congreguem, ergam suas mãos em oração solene, adorem e louvem
o Senhor a plenos pulmões. TUDO NÃO PASSARÁ DE PURA VAIDADE, SEM
NENHUM VALOR AOS SEUS OLHOS. Na verdade Ele afirma que sequer os ouvirá e que
seus serviços religiosos são para Ele abominação. SUA ORDEM EXPRESSA APONTA
PARA O CAMINHO APERTADO! Para Lavagem da Regeneração, para a Purificação pela
Outorga do Verdadeiro Amor.
Você crê que Jesus Cristo Se agrada da grande multidão mencionada em Mateus 7:22-23?
Será que suas assembleias solenes, adoração e louvores são aceitos por Ele?
CERTAMENTE NÃO! Ele os envia para o inferno sem sombra de Misericórdia. Ele os ama
sim, porem abomina sua desobediência, ele os ama sim, porem, abomina a iniquidade.
Essas almas praticam toda sorte de boas obras, porem, recusam a própria cruz, recusam a
purga de sua escória exclamando em altos brados: "CRISTO JÁ O FEZ POR NÓS, NADA
MAIS HÁ QUE FAZER".
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Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e
queimará a palha com fogo que nunca se apagará.
(Mt 3:12)
A Eira indubitavelmente é o Corpo de Cristo, a Reunião dos que nEle creem. Ele ira limpála e separar o trigo (os regenerados) para dentro do Seu Celeiro. Os demais serão enviados
para o fogo eterno. Portanto, o Cristão obediente deve submeter-se a purga. Neste caso, o
termo "limpará" é do grego "diakatharizo" e significa joeirar, purificar de forma perfeita.
Trata-se de uma purificação que nos torna aptos ao Amor de Deus.
De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e
idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra.
(2Tm 2:21)
Observe que foi dito "se alguém se purificar". Como já pudemos verificar a autentica
Santificação é alcançada pela outorga do Amor Ágape de Deus. Vimos também que a
purificação é operada pelo próprio Deus. Sendo assim, estaríamos diante de uma
contradição? Certamente não. Se alguém toma sua própria cruz e em obediência trilha o
Caminho Apertado, será purificado por Obra de Deus. É Deus quem purifica, nós devemos
trilhar o Caminho. Ao fazê-lo permitimos que Deus o faça. Trata-se de uma condição
imprescindível a fim de fugir da condenação. É preciso enfrentar a dura lavagem de toda
soberba e arrogância oculta em nosso coração enganoso.
Os que remiu da mão do inimigo,
Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia.
E clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades.
Pois fartou a alma sedenta, e encheu de bens a alma faminta
(Sl 107:2-9)
Os termos faminto e sedento dão conta de dificuldades e angústia e indubitavelmente
acrescentam mais uma confirmação à nossa concepção de Caminho Apertado, alem do mais
observe, trata-se de uma pré-condição para à Verdadeira Salvação, alcançada somente a
partir desse estado peculiar. O termo "clamor" certamente está vinculado a um sentimento de
angústia. Assim, exatamente como no Templo Judaico o incenso que representa o clamor é
queimado no átrio anterior ao Santo dos Santos, a Redenção pela outorga do Verdadeiro
Amor é precedida pelo clamor dos obedientes. O termo "desfalecer" é do hebraico "ataph" e
significa desmaiar, definhar certamente diante de situação extrema. A palavra hebraica para
"dificuldades" é "czar" e tem o mesmo significado de "aperto/apertado". Os termos
"sedento" e "faminto" simultaneamente "taqqiyph" e "areb" dão conta de anseio e
necessidade extremos.
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Portanto, lhes abateu o coração com trabalho; tropeçaram, e não houve quem os
ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas
dificuldades.
(Sl 107:12-13)

O Senhor precisa abater o coração arrogante da criatura humana caída. A palavra hebraica
para "abater" é "kana" e significa humilhar, submeter à prostração. Para "coração" é "leb" e
obviamente não se refere ao coração carnal, mas sim ao subconsciente humano. Mais uma
confirmação do que temos concluído em nossos estudos. Observe que é o Senhor, o próprio
Deus quem o faz. Não é algo que possamos fazer, está alem das nossas possibilidades.
Somos absolutamente incapazes de sondar as trevas ocultas em nosso interior. O QUE
PODEMOS E DEVEMOS FAZER É BUSCAR COM TODAS AS NOSSAS FORÇAS!
É importante observar que isso tudo está em perfeita harmonia com o que Jesus Cristo
ensinou sobre a Porta Estreita, o Caminho Apertado e as implicações do Seu Ministério.
O Espírito do Senhor é sobre mim, Pois que me ungiu para evangelizar os pobres.
Enviou-me a curar os quebrantados de coração, A pregar liberdade aos cativos, E
restauração da vista aos cegos, A pôr em liberdade os oprimidos, A anunciar o ano
aceitável do Senhor.
(Lc 4:18-19)
A quem Jesus Cristo Evangeliza? O "pobre" do grego "ptochos" que significa mendigo,
miserável. O significado disso deve ser cautelosamente investigado. A grande maioria dos
Cristãos, aqueles "muitos" citados em Mateus 7:22, certamente resta envolvida por um
turbilhão de enganos. SE COMUNGASSEM REALMENTE COM O VERDADEIRO
EVANGELHO, SERIAM SALVOS E NÃO CONDENADOS! Ensinados por quem jamais
aprendeu, ouvindo, não compreendem e vendo não o percebem (Marcos 4:12). É
perfeitamente provável o fato de que a grande maioria dos mestres da atualidade sequer
tenha concebido o Verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Pois segundo Ele, há apenas um
pequeno grupo apto a ouvi-lo, AQUELES "POUCOS" CITADOS NA MESMA
PASSAGEM EM MATEUS 7.
Existe um Evangelho o qual poderíamos denominar "Evangelho mundano". Totalmente
voltado para o mundo material, não considera a Soberania Eterna de Cristo, somente Sua
figura histórica e mesmo assim é amplamente aceito. Por outro lado, o Verdadeiro
Evangelho é assimilado por aqueles poucos que logram conceber a terrível condição em que
nos encontramos. Aqueles que em obediência trilham o Caminho Apertado até a
crucificação e morte com Cristo. OUVEM-NO DO PRÓPRIO SENHOR (Apocalipse
03:20). O Evangelho que Salva, que Regenera o espírito, que transforma corações de pedra
em corações de carne, cheios do Amor Ágape de Deus.
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Quem são essas pessoas que Jesus Cristo cura? SÃO OS QUEBRANTADOS DE
CORAÇÃO! O termo "quebrantado" é do grego "suntribo" e da conta de algo realmente
despedaçado ou estraçalhado. Assim, considerando a surpreendentemente perfeita harmonia
existente entre o Antigo e o Novo Testamento chegamos a um fato inegável: somente os
espiritualmente famintos, os espiritualmente sedentos, os que tem o espírito literalmente
quebrantado pelo trilhar do Caminho Apertado, são curados! Os demais se recusam a
cumprir as Ordens de Deus. Eles tomam outro caminho, um caminho que os conduz às
profundezas do inferno.
Jesus Cristo veio proclamar liberdade aos cativos (Lucas 4:19). O termo "cativo" é do grego
"aichmalotos" e significa exatamente prisioneiro. Na verdade, os únicos que realmente
podem perceber a condição de prisioneiros são os que trilham o Caminho Apertado. Eles
podem experimenta-lo em todo o seu amargor, obtém absoluta convicção de que estão
mortos embora seus corpos físicos estejam vivos, sabem que são condenados, têm noção
clara do inferno e dos terríveis gemidos que ali ecoam. CLAMAM AO SENHOR SEM
OBTER RESPOSTA E EM MEIO AO EXTREMO DESESPERO O ENCONTRAM
O termo "restauração" é do grego "anablepsis" e significa recuperar, reabilitar. Adão e Eva
tinham o poder que lhes permitia enxergar através do Amor de Deus, eram criaturas
concebidas no Amor de Deus. Tinham pleno conhecimento da Divindade, vivenciavam face
a face, porem, tudo foi perdido com a queda. HOJE NADA MAIS SOMOS DO QUE
ALMAS CEGAS e a menos que busquemos com todas as nossas forças, jamais obteremos a
Benção da Restauração para que possamos novamente enxergar através do Verdadeiro
Amor. O termo "oprimido" da conta de aflição, angustia e agonia, sentimentos
indubitavelmente característicos do Caminho Apertado.
Existem inúmeros versículos Bíblicos embasando essas mesmas conclusões. Um estudo
cuidadoso de termos como contrito e quebrantado já é bastante elucidativo. Em tudo
observamos a perfeita harmonia Escritural e é Jesus Cristo quem da Testemunho do que esta
dito.
Prezado leitor, não permita que falsos mestres o arrebatem para longe das Palavras simples
do Senhor.
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1. CRUZ - (instrumento de morte).
2. MORTE - (ausência total de conexão com o mundo).
3. NEGAR - (repudiar, renunciar).
4. PERDER - (ser destituído, restar em prejuízo).
5. SEGUIR - (acompanhar, sofrer experiências idênticas).
6. APERTADO - (difícil, árduo).
7. TRIBULAÇÃO - (aflição, angústia, agonia).
8. LUTA - (guerra, batalha).
9. IMPETUOSO - (ardente, violento).
10. SOFRIMENTO - (desconforto, perturbação).
11. GRAVE - (penoso, doloroso).
12. AFLITO - (deprimido, entristecido).
13. QUEBRANTADO - (despedaçado, dilacerado).
14. CONTRITO - (mortificado, arrependido).
15. HUMILDE - (inferiorizado, rebaixado).
16. POBRE - (desfavorecido, desprovido).
17. CHAGA - (ferimento, dano).
18. FOME - (grande necessidade de alimento).
19. SEDE - (grande necessidade de água).
20. CLAMOR - (gemido, lamento, suplica).
21. AÇOITE - (suplicio, punição, tortura).
22. REPREENSÃO - (admoestação, advertência).
23. PUNIÇÃO - (castigo, correção).
24. SACRIFÍCIO - (martírio, imolação).
25. MANCHA - (contaminação, profanação).
26. DESPREZO - (desdém, indiferença).
27. RESISTIR - (permanecer, suportar, perseverar).

Se combinarmos o significado desses termos, estaremos inevitavelmente diante de uma
paisagem diametralmente oposta aos ensinamentos da Cristandade moderna. Tudo
confirmado no Antigo Testamento, no Livro do Apocalipse e em cada epístola,
JUNTAMENTE COM UMA DURA ADVERTÊNCIA SOBRE AS CONSEQUÊNCIAS
DE EXCLUÍ-LOS.
Assim, passamos a compreender melhor porque Jesus Cristo denominou o único Caminho
que conduz à Salvação como "apertado" e a razão de Sua afirmação de que apenas alguns o
sofreriam. Os demais simplesmente recusam enfrentar a advertência do Deus Todo
Poderoso. Recusam submeter-se à Luz do Amor. Em razão disso, permanecem em trevas e
passam a eternidade no inferno. Qual a semelhança entre esses ensinamentos do Senhor e o
Evangelho ensinado pelos falsos mestres da atualidade? A quem devemos dar crédito a eles
ou a Jesus Cristo? SUA RESPOSTA DETERMINA O SEU DESTINO ETERNO! "Saí do
meio dela, ó povo meu, e livrai cada um a sua alma do ardor da ira do Senhor" (Jr 51:45).
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A Escritura aponta para um longo período de tempo sob açoites e correção. Um tempo de
agonia e luto em que Deus nos conduz para fora do mundo e na direção do Seu Messias. Ele
foi primeiro, abriu o Caminho e rasgou o Véu do Templo para que de nossa parte
empreendamos Jornada corajosa até o Trono da Graça.
Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante
a nossa consolação por meio de Cristo.
(2Co 1:5)

E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das
aflições, assim o sereis também da consolação.
(2Co 1:7)

Para conhecê-lo, e à virtude da sua ressurreição, e à comunicação de suas aflições,
sendo feito conforme à sua morte;
(Fp 3:10)
O termo "aflição" em todos os casos é uma transliteração do grego "pathema", e significa
sofrimento, angustia e tristeza

por um longo período de tempo!
Nesse caso, somos forçados a admitir tratar-se exatamente do oposto ao vivenciado pela
alegre multidão de Cristãos que lota os grandes salões das principais denominações na
atualidade. Somos forçados a admitir que os escritores das Epístolas do Novo Testamento,
concordam unanimemente com o fato de que o Verdadeiro Cristão deve tomar sua Cruz e
padecer com o Senhor as aflições do Calvário. Não há nenhuma possibilidade desses
registros serem mal interpretados ou tomados fora de contexto. Jesus Cristo ainda
providenciou para que tudo fosse profetizado e finalmente selado em Apocalipse:
Quem vencer, herdará todas as coisas; e eu serei seu Deus, e ele será meu filho.
(Ap 21:7)

O termo "vencer" é do grego "nikao" e significa conquistar, prevalecer, obter vitória. A raiz
da palavra é "nike" e significa exatamente conquista. Evidentemente Jesus Cristo se refere a
uma batalha diretamente vinculada ao Caminho Apertado cuja Dádiva a ser conquistada é a
Regeneração do espírito, confirmando indubitavelmente tudo o que já temos observado.
Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o
mundo, a nossa fé.
(1Jo 5:4)
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Nascido de Deus é filho de Deus. E de que forma somos constituídos filhos de Deus?
Vede quão grande amor (Ágape) nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados
filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece; porque não o conhece a ele.
(1Jo 3:1)

O Caminho Apertado conduz à Vida e a Vida é o Amor Ágape outorgado à humanidade
pelo Filho de Deus:
Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o Filho de Deus não tem a vida.
(1Jo 5:12)
Se a vida está no final do Caminho Apertado, o que nos é claramente indicado em Mateus
7:14, então, obviamente CRISTO ESTÁ NO FINAL DO CAMINHO APERTADO A
ESPERA DAQUELES QUE O TRILHAM EM OBEDIÊNCIA. Aqueles que em
humilhação submetem o espírito que opera em seu coração subconsciente 9ao

JULGAMENTO DE DEUS.
O âmago do Caminho Apertado é exatamente o Juízo do Grande Trono Branco, sofrido em
vida e aqui na terra. O conceito de que cristãos são isentos de Julgamento é absolutamente
falso, uma distorção da Escritura que conduz à ruína eterna. O mínimo senso comum já nos
leva facilmente à conclusão de que um coração enganoso e perverso (Jer 17:09) jamais
poderia receber o Criador. De que forma o amor condicional humano poderia subsistir na
presença do Amor incondicional de Deus? De que forma Jesus Cristo poderia habitar em
nosso interior sem que primeiramente fossemos purgados de toda a malignidade. Sem que
concebecemos em toda sua extensão o estado humilhante em que nos encontramos. O
SENHOR SOMENTE HABITA COM OS ABATIDOS E CONTRITOS (Isaias 57:15).
Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra
todo o que se exalta, para que seja abatido;
(Is 2:12)
Toda alma humana pela descendência de Adão é soberba e altiva interiormente, essa é a
razão pela qual Deus necessita abater em Julgamento. Se você não crê nisso, trilhe o
Caminho Apertado e irá vivencia-lo, se já o fez, sabe que é um fato.
E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo.
(Jo 16:8)
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Essa é a Obra do Espírito Santo, conduzir o Cristão através de uma dura prova sob
Julgamento de Deus. O pecado primordial do homem é basicamente traduzido no "amor"
auto centralizado, num coração enganoso que deve ser convencido, pelo confronto com a
dura Verdade até a total aniquilação de seus falsos conceitos. Convencido da infinita
diferença entre o que conhecemos como amor e o Verdadeiro Amor, o Divino Amor Ágape
de Deus. De que perante o Senhor nada mais somos do que criaturas mortas em nossos
delitos e pecados. De que nossa constituição é bruta e absolutamente errônea.
Essa é uma definição clara de Julgamento e Castigo. No trilhar do Caminho Apertado
submetemos nosso coração interior (mente subconsciente) ao Julgamento e Repreensão de
Deus. Se o fizermos, somos livres da condenação que recai sobre os incrédulos.
Encontramos Refugio em Jesus Cristo e escapamos da Ira de Deus. Porem, a grande maioria
dos Cristãos despreza o Refúgio, rejeita os Mandamentos do Senhor e termina Julgada e
condenada com o mundo.
Atentai para a minha repreensão; pois eis que vos derramarei abundantemente do
meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei e
recusastes; e estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, Antes rejeitastes
todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão,
(Pv 1:23-25)
Aqui temos a mesma situação elucidada por Jesus Cristo ao dizer que a humanidade recusa
expor-se à Luz do Divino Amor de Deus. Ao invés de enfrentar a Repreensão do Senhor,
optam por permanecer no erro, envolvidos com os falsos mestres, convictos de que não
devem se preocupar com o Julgamento. Porem, mais cedo ou mais tarde ele virá! E quando
vier, quando caírem as arvores, elas caem salvas ou condenadas. Não existe a menor
possibilidade de altera-lo posteriormente, não há uma segunda chance, NÃO HÁ
INDULTO! Se a questão do Amor não estiver resolvida, não haverá Misericórdia ou
Compaixão. Estará consumado e a alma perdida para sempre. O Criador chamou para o Seu
Santo Conselho através do Senhor Jesus Cristo. Ordenou que nos esforçássemos por entrar
pela Porta Estreita e por trilhar o Caminho Apertado até a morte do eu enganoso oculto em
nosso interior. Estendeu Sua Mão para a raça humana caída, e recebeu seu desprezo e
sarcasmo.
Quando se trata de Coisas do Alto não é possível escolher o que cumprir. OU
ACEITAMOS TUDO OU RECUSAMOS TUDO! Assim, a Obra de Deus em Jesus Cristo é
totalmente rejeitada pelo moderno cristianismo em todas as suas denominações. De comum
acordo a Verdade da Porta Estreita é contornada, pervertida ou literalmente negada. Os
falsos mestres afirmam que a União com Cristo ocorre exato momento da conversão,
aviltando o Conselho de Deus. POR ISSO MERGULHAM NO TERROR DO INFERNO
ARRASTANDO COM SIGO MILHÕES DE SEGUIDORES!
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O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento; porque tu rejeitaste o
conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim; e,
visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos.
(Os 4:6)

Desenvolver e disseminar uma teologia que blasfema o Caminho da Verdade (2Pedro2:2) é
rejeitar o Conhecimento essencial para a Salvação. É e rejeitar o Conselho de Deus, é
rejeitar a Lei de Deus. E porque Seu povo (cristãos) rejeita a Porta Estreita e o Caminho
Apertado. Porque o Seu Povo (cristãos) não pode suportar Sã Doutrina (2Timoteo4:3), mas,
ao contrário, abraçam a mentira dos falsos mestres então Deus lhes declara:

"NÃO SERÁS SACERDOTE
DIANTE DE MIM"
Trata-se de uma declaração de extrema relevância. Os que Reinam com Cristo são
Sacerdotes (Apocalipse 20:06). Os Eleitos de Deus são integrantes do Seu Sacerdócio
(1Pedro2:9) e a Regeneração do espírito, pela outorga do Verdadeiro Amor, é o quesito
básico para tanto. Assim, aqueles "muitos" citados em Mateus 07:22-23, nunca serão parte
do Sacerdócio de Deus. Eles negligenciam a Porta Estreita e por tanto negligenciam a Lei de
Deus, a qual Jesus Cristo resumiu no Amor Ágape. SE O QUE NOS SEPARA DE DEUS É
A AUSÊNCIA DO SEU AMOR EM NOSSO SER E O NEGLIGENCIARMOS, DE QUE
VALE A RELIGIÃO?
Aqueles que vão após mestres que pregam o evangelho da Regeneração e União com Cristo
no instante da conversão, inadvertidamente rejeitam o Conselho de Deus, abraçam doutrinas
de demônios e se desviam do único acesso para a Nova e Eterna Aliança. Satanás lhes
oferece o evangelho do caminho espaçoso e eles o compram prazerosamente, engolem a
isca, o anzol, a linha e se alguém tenta avisá-los o taxam de apóstata, herege, mentiroso e
coisas piores.
A escolha permanece simples como sempre foi: compreender o que a Palavra de Deus
Ordena efetivamente e tornar-se obediente a ela, ou rejeitá-la e danar-se pela eternidade.
DEUS NADA FARÁ. ELE JÁ PROVIDENCIOU OS ENSINAMENTOS QUE
CONDUZEM AO CONHECIMENTO DA VERDADE, AQUELES QUE OS REJEITAM
ASSUMEM TOTAL RESPONSABILIDADE POR SEUS ATOS!
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E o que a si mesmo se exaltar será humilhado; e o que a si mesmo se humilhar será
exaltado.
(Mt 23:12)
Os grandes líderes Cristãos ficam enquadrados exatamente nessa situação, exaltam-se
grandemente diante do mundo. Desfilam em suas passarelas como poderosos proprietários
das Coisas do Alto, como grandes mestres agitando suas Bíblias e arrebanhando milhares,
senão milhões de seguidores. Vivem luxuosamente, têm altos ganhos e uma infinidade de
regalias. São arrogantes, orgulhosos e altivos. Exaltam-se si mesmos em nome do Senhor
Jesus Cristo. Finalmente, diante do Seu Santo Tribunal, têm desmascarados seus ministérios
fraudulentos e são humilhados publicamente.
"... Então lhes direi publicamente: eu nunca vos conheci experimentalmente. Ide para
longe de mim, vós os que praticais a iniquidade."
(Mateus 7:23 – tradução de Kenneth S. Wuest)
O principal motivo que os conduz no sentido contrário ao do Caminho Apertado, é a
humilhação a que ele submete. Eles não compreendem a essência do Evangelho e a Sua
Verdadeira finalidade. A falsa salvação que adotam e disseminam tem para eles uma única
utilidade: CONDENA-LOS AO FOGO ETERNO! Essa é a razão pela qual Pedro declara
que a perdição deles não dormita (2Pedro2:3).

Mas, quando fores convidado, vai, e assenta-te no derradeiro lugar, para que, quando
vier o que te convidou, te diga: Amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante
dos que estiverem contigo à mesa.
(Lc 14:10)

1. QUANDO FORES CONVIDADO. O termo "convidado" é do grego "Kaleo" e tem o
mesmo significado de "chamado". O Senhor Jesus Cristo declarou que muitos são chamados
e poucos escolhidos. O Evangelho é o chamado, o Ministério e Morte do Senhor
amplamente conhecidos. Os convidados são os que respondem ao chamado pela Conversão
e abraçam a Fé.
2. VAI E SENTA-TE NO DERRADEIRO LUGAR. Nessa frase encontramos termos de
vital importância. "Vai" do grego "poreuomai", refere-se a uma jornada ou travessia. Tem
essencialmente a mesma implicação da palavra "caminho" que também significa estrada.
Você percebe, (vai = empreende a jornada, trilha o caminho). Isso confirma totalmente a
existência de um progresso, uma travessia a ser cumprida e consequentemente um espaço de
tempo entre o inicio e o fim de um processo evolutivo de crescimento. É importante
observar que se trata de uma Ordem do Senhor. Não é opcional, segundo nossa vontade; é
um comando direto.
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Observe para onde conduz a jornada: até o nível derradeiro. O termo "derradeiro" da conta
do mais remoto, do ultimo. Em outras palavras, a extremidade inferior. O termo "lugar" da
conta de situação. Como já pudemos observar Jesus Cristo ordena que tomemos nossa cruz e
o sigamos, logicamente e até o Calvário (Mateus 16:24). Na Escritura Sagrada a situação
que envolve o Calvário é exatamente o abismo. O abismo do julgamento, do desespero e da
morte. O abismo dos condenados.
Essa é a real tradução da Ordem de Jesus Cristo quando se refere à Porta Estreita e ao
Caminho Apertado. Seguir com Ele até as trevas da morte. Sofrer a humilhação do
Julgamento até o expurgo de todo orgulho, arrogância e soberba que infectam o coração, até
uma visão clara da ruína infernal a que estamos submetidos.
É necessário acomodar-se no nível derradeiro. A palavra grega para "sentar" é "anapipto" e
significa reclinar-se para trás. A implicação desse ato é de permanência por longo tempo até
que um evento específico ocorra. Esse é o ponto onde os clamores desesperados da alma
ecoam. Onde aquele que busca e vivência o literal Aperto do Caminho, reconhece sua total
impossibilidade de ação por estar morto em seus pecados e delitos. E a resposta aos seus
apelos por misericórdia é um frio e aterrador silêncio. Embora clame um milhão de vezes
não obtém resposta. "Meu Deus, Meu Deus, por que me desamparaste?" O clamor das
profundezas do abismo da morte que não encontra o Senhor. A mais completa e absoluta
solidão.
3. QUANDO VIER O QUE TE CONVIDOU. O termo "vier" é do grego "erchomai" e
significa chegar, aparecer, manifestar-se. O Senhor Jesus Cristo é quem nos chama e aqui
temos mais uma indicação da existência de um encontro experimental com Ele. Se não
consideremos: de que outra forma alguém poderia ter certeza do que lhe foi concedido? De
que outra forma alguém poderia ter certeza de haver encontrado algo? De que outra forma
alguém poderia ter certeza de que uma Porta se abriu? De que outra forma alguém poderia
ter certeza de que encontrou Vida?
Assim, temos um denominador comum: uma grande quantidade Cristãos (Chamados), não
Regenerados, (não Escolhidos); eles nunca entram em Verdadeira União com Jesus Cristo.
Tudo o que têm é exclusivamente Fé numa doutrina. Eles jamais consideraram a
possibilidade de um Encontro pessoal com o Senhor. Por não observar cautelosamente os
inúmeros Versículos da Bíblia que expõem conclusivamente essa Verdade, confundem as
características da Conversão com as evidências de Regeneração.
O Amor de Deus é algo absolutamente inacessível para a humanidade. Está além de todo o
conhecimento sensorial. Não se aprende pela absorção dos ensinos Bíblicos. Não se trata de
doutrina. Trata-se da Verdade. Há uma imensa diferença entre uma doutrina e a Verdade.
Doutrina é um aprendizado, um esquema do que deve ser feito. Primeiramente devemos
telo perfeitamente interpretado para em seguida implementa-lo (João 14:21). Razão pela
qual a sequencia ensinada por Cristo claramente os separa (João 8:31-32).
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O Amor não é algo que a criatura caída possa aprender. A condição degenerada obstrui
completamente seu entendimento. O Verdadeiro Amor não faz parte desta natureza, está
além da nossa capacidade de compreensão, é um Mistério inacessível aos nossos sentidos
(Marcos 4:11). Está além do Véu que separa nossas mentes consciente e subconsciente. Não
pode ser alcançado pelo homem, é um Dom de Deus (Ezequiel 36:26). Não tem nenhuma
relação com doutrina. DOUTRINA TÊM A ÚNICA FINALIDADE DE CONDUZIR ATÉ
A SUA PRESENÇA, O CRISTO DE DEUS VIVO!
É por isso que "muitos" Cristãos são condenados (Mateus 7:23). Eles permanecem na
doutrina. Estão convictos de que não existe uma Revelação pessoal de Cristo. Seu
conhecimento a respeito do Senhor se resume às Obras do Senhor. Examinam diariamente
as Escrituras imaginando encontra-Lo ali (Mateus 5:39-40). Aprofundam-se no estudo dos
fatos que envolveram Seu Santo Ministério, observam atentamente Suas Palavras e
acreditam que em função disso já estão em União com Ele. Colocam toda sua atenção nas
Promessas e acabam por confundi-Las com a Outorga do Verdadeiro Amor.
Eles nunca consideram a possibilidade de chegar até a presença do Cristo Vivo. Nunca
observam a grande diferença existente entre Cristo e a Bíblia. O Senhor ainda continua
indagando: "não quereis vir a mim para terdes vida? (Mateus 5:39-40)". Caro leitor, eu
posso afirmar sem sombra de duvida, Jesus Cristo está vivo! Em Pessoa, Sua vós pode ser
perfeitamente captada pelos nossos ouvidos mortais, Ele Se move e opera poderosamente
em todo o Universo e é com Ele que devemos tratar não com Sua Figura Histórica citada no
Registro Bíblico.
O Amor Ágape que excede a todo entendimento (Efésios 3:19), é Revelado num Encontro
espiritual porem muito experiencial com Cristo. Desde o intimo subconsciente até a
consciência exterior da criatura são iluminados pelo Mistério de Deus. O SENHOR JESUS
CRISTO VIRÁ A CADA SEGUIDOR OBEDIENTE (João 14:21)! Aqueles muitos
conforme consta registrado em Mateus 7:23, certamente foram condenados por nunca
haverem tido um encontro pessoal com o Cristo Ressuscitado, ELES JAMAIS PUDERAM
BEIJAR O FILHO (Salmos 2:12).
4. TE DIGA: AMIGO, SOBE MAIS PARA CIMA. O termo "diga" é do grego "epo" e
significa pronunciar com os próprios lábios. Se Ele nos disser algo, evidentemente iremos
ouvir Sua voz o que se encontra confirmado em Apocalipse 3:20 e também em João 10: 3-5.
Sua Gloriosa Manifestação deve conduzir ao ponto de absoluta consciência do Amor de
Deus e dos Eternos Fundamentos da Nova Aliança. A contaminação pelo conhecimento do
bem e do mal nos tornou incapazes de concebê-Lo por nós mesmos, por isso deve ser
Revelado pelo Pai. Não tem relação com Fé. Nesse momento impar a Fé torna-se inoperante.
NÃO É ALGO QUE POSSAMOS FAZER, É ALGO QUE ELE O FAZ! Sua Ordem é para
que nos sentemos em humilhação até que Ele venha. Ele decide quando será. Nossa
concepção a respeito é simplesmente nula. Está muito alem das nossas possibilidades. A
Soberania do Altíssimo o Determina e assim o é. Trata-se de uma Operação de Deus e por
tanto nossa Fé, crenças e mentalidade não significam absolutamente nada.
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SÓ A PARTIR DAÍ SOMOS CONSIDERADOS CONHECIDOS DO SENHOR.
Trilhamos com Ele o Caminho do Calvário até a consciência da humilhação pela Morte de
Cruz. Em obediência cumprimos o que nos foi ordenado e a Gloria de Deus já pode
transbordar em nós, se assim o desejarmos. Cabe a cada um decidir pelo sim ou pelo não. SE
SIM, A NOVA ALIANÇA É DEFINITIVAMENTE SELADA, JESUS CRISTO PERMEIA
NOSSO SER E ESTAREMOS PARA SEMPRE EM VERDADEIRA UNIÃO COM O PAI!
É imprescindível que tenhamos pleno conhecimento de todos os aspectos que envolvem a
Nova e Eterna Aliança. Sua Essência evidentemente é o Amor Ágape de Deus (Jesus
Cristo). Isso significa que a essência do nosso ser, nosso eu interior, deve dar lugar a Jesus
Cristo. Não se trata de uma decisão resolvida na mente consciente e sim na mente
subconsciente, no coração do homem. A Obra de separação de alma e espírito está
consumada (Hebreus 4:12) e o homem interior, o homem espiritual, deve decidir por ceder
lugar ao Senhor para que a Aliança possa ser Selada Eternamente.
O que limita a Revelação do Amor de Deus a um fenômeno sobrenatural é o fato de a
humanidade ser incapaz de concebê-Lo através de seu sistema sensorial caído. Alem do
mais, a Nova e Eterna Aliança jamais poderá ser selada sem que a criatura tenha pleno
conhecimento de toda Sua estrutura. De outra forma não teria nenhum valor. No mundo em
que vivemos muitas pessoas descumprem contratos por não entenderem suas clausulas
redigidas propositalmente com o intuito de enganar. As Coisas de Deus não se conduzem
nesses mesmos termos. Tudo é absolutamente claro e inteligível. O DIVINO AMOR
ÁGAPE DE DEUS É PERFEITAMENTE TRADUZIDO NA SIMPLICIDADE DE
CRISTO E SEU INFINITO PODER, PERFEITAMENTE REPRESENTADO NA CRUZ!
Deve ser assim, pois por mais incrível que possa parecer, mesmo na Gloriosa presença do
Senhor a criatura poderá discordar e terá seu direito preservado porem, se assim for a
condenação torna-se inevitável (Hebreus 6:4-7). Não há outro nome debaixo dos céus
através do qual possamos ser salvos (Atos 4:12). Se O rejeitarmos nesse ponto jamais
teremos outra chance.
SE O RECEBERMOS, RECEBEMOS O AMOR DE DEUS E ALCANÇAMOS A
VERDADEIRA REGENERAÇÃO, O SENHOR PERMEIA O NOSSO CORAÇÃO
(MENTE SUBCONSCIENTE) E ALI FAZ MORADA. Não há nenhuma relação entre esse
fato plenamente perceptível e a Fé. A fé é somente a dinâmica que conduz ao nível do
Encontro. Um contato literal é exatamente o oposto de fé. A afirmação por parte de mestres
e pregadores de que não existe uma Manifestação experiencial do Cristo Ressuscitado ao
seguidor obediente (João 14:21) é falsa! Esse grandioso evento experiencial é a única e
imprescindível garantia de que realmente iremos entrar no Céu. Assim sendo, sem ele somos
almas perdidas e nossos protestos em contrário são absolutamente nulos.
SÓ APÓS A OUTORGA DO AMOR, SEREMOS VERDADEIRAMENTE FILHOS DE
DEUS. Aptos a Adorar a Deus em Espírito e Verdade. Nascidos da Água (Amor Ágape) e
do Espírito. Selados para o Último Dia.
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Essa é a Realidade claramente registrada em inúmeros versículos Bíblicos, sem chance de
má interpretação. Aqueles "muitos" Cristãos citados em Mateus 7:22-23, têm como
suficiente prova de sua Salvação a Fé. Contemplam a Escritura, depositam total confiança
em Seus Registros e acreditam que já estão Salvos. A ESCRITURA SAGRADA CONTEM
INÚMERAS REFERENCIAS À REVELAÇÃO DE CRISTO. É pela Revelação que o
seguidor obediente tem contato com a Verdade (João 8:32). Jesus Ordena que Busquemos
até Encontrar, que Batamos até que se Abra (Mateus 7:7). A Busca é dinamizada pela fé. A
descoberta é exatamente o oposto de Fé, É A CONSTATAÇÃO DO FATO. Bater é um ato
de fé, já o ato de abrir é Operado por Deus e independente de Fé. Não permita que falsos
mestres o enganem. Eles pervertem e torcem a definição de fé para muito além do seu real
significado. Razão pela qual Jesus Cristo indagou sobre ela nos dias do Seu Retorno (Lucas
18:8). A resposta é não; Ele não achará. OS FALSOS MESTRES A TRANSFORMARAM
EM ALGO MUITO DIFERENTE DA EXPLANAÇÃO BÍBLICA.
A Escritura adverte sobre o surgimento de um falso evangelho nos últimos dias (Mateus
24:11). Assim, se o Verdadeiro Evangelho da Salvação inclui esse Encontro experimental
com Cristo, evidentemente o falso evangelho deve negá-lo. No lugar de um relacionamento
pessoal com o Senhor temos a Fé. Em outras palavras, somos salvos por colocarmos nossa
fé nos versículos da Escritura.
Vede quão grande "FÉ E CONFIANÇA" nos tem concedido o Pai, que fôssemos
chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece; porque não o conhece a
ele.
(1Jo 3:1)
Isso é que foi dito? Certamente não! Tenho mais de 30 Bíblias e nenhuma se reporta nesses
termos. Isso é a mentalidade humana inspirada por demônios, um método diabólico para
desencaminhar e destruir milhões de almas. Se fosse verdade, Paulo estaria mentindo ao
afirmar que Fé sem o Amor de Deus não tem nenhum valor (1Coríntios13:2). Razão pela
qual consta registrado:

Vede quão grande "AMOR ÁGAPE" nos tem concedido o Pai, que fôssemos
chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece; porque não o conhece a
ele.
(1Jo 3:1)

Creia no que está dito, é a Verdade. Não é a Fé que nos faz Filhos de Deus, é a Revelação,
Aceitação e Outorga do Amor Ágape. É a solução da desavença existente entre a criatura e o
Criador. Fé é a força que nos impulsiona através do Caminho Apertado até o Alvo. FÉ
CONDUZ ATÉ A VITÓRIA, FÉ NÃO É A VITÓRIA.
Aqueles "muitos" Cristãos condenados (Mateus 7:22-23), descobrem esse fato da forma
mais triste, eles tem Fé suficiente para operar grandes milagres, porem não permitem que
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ela os conduza até a Vitória. É PRECISO UMA AVALIAÇÃO ACURADA PARA QUE
POSSAMOS COMPREENDER EXATAMENTE O QUE É FÉ E PRINCIPALMENTE O
QUE ELA NÃO É.

DILIGÊNCIA, ESFORÇO E PACIÊNCIA.
DEFINIÇÃO DE FÉ?
Os ensinamentos de Jesus Cristo dão conta de que Salvação é algo muito distante de
qualquer tipo ocorrência imediatamente posterior à Conversão, ao invés disso o que
observamos é um longo processo de julgamento. Uma provação da Fé pelo fogo, precedendo
a Outorga do Amor. Palavras como repreensão, flagelo, quebrantamento, contrição e afins
são perfeitamente associáveis a isso.
Disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo, e, se for procurá-lo à meia-noite, e lhe
disser: Amigo, empresta-me três pães, Pois que um amigo meu chegou a minha casa,
vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe; Se ele, respondendo de dentro,
disser: Não me importunes; já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na
cama; não posso levantar-me para tos dar; Digo-vos que, ainda que não se levante a
dar-lhos, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e
lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e
achareis; batei, e abrir-se-vos-á;
(Lc 11:5-9)
Essa passagem reserva um grande tesouro de informações aos que a examinarem
minuciosamente. Ela é mais uma comprovação clara de tudo que já observamos
anteriormente. Os personagens são extremamente importantes. Deus é o amigo procurado.
A Obra de Jesus Cristo no Calvário resgatou a amizade de Deus perdida no Éden. A
maravilhosa Obra de Reconciliação do Criador para com a criatura. A distancia separativa é
uma longa jornada pelo Caminho Apertado até o coração interior (nossa mente
subconsciente). O "necessitado" é uma representação da mente consciente. Os pães são uma
representação da Santíssima Trindade.
O clamor do necessitado representa o cumprimento da Ordem do Senhor: "batei". A
resposta obtida preliminarmente é a mais pura expressão da Verdade. Os Portais da Gloria se
abriram pela ultima vez para receber o Cristo de Deus, Seu Santo Filho. Hoje Ele está à
Destra do Pai e a Porta está fechada.
Existiria alguma forma de abri-La? Sim, segundo Jesus Cristo se o pretendermos,
deveremos entrar pela Porta Estreita e trilhar o Caminho Apertado diligentemente até que
Deus finalmente a abra. Tudo ira depender da insistência de cada um.
Nisso temos uma confirmação de que a Reconciliação alcançada por Jesus Cristo no
Calvário é de Deus para com o homem e de que ainda resta algo a ser feito para que o
homem se reconcilie com Deus. Por isso ao bater insistentemente nos Portais do Reino
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recebemos como resposta: o silêncio, o mesmo que "Não me importunes, já é fechada a
porta". Trata-se da mais dura prova da paciência e Fé do Cristão. O ponto em que Deus
separa o joio do trigo.
Esse versículo anula totalmente o conceito de que a Salvação ocorre no instante da
Conversão e atesta seguramente os Ensinamentos de Cristo. A FALSA TEOLOGIA E OS
CONCEITOS CONTRÁRIOS TERÃO UM ÚNICO PREMIO: A RUÍNA ETERNA! O
Senhor Deus não irá abrir a Porta e nos conceder o Pão da Vida unicamente por nos Amar.
Percebe o impacto disso? O Senhor Deus não irá nos outorgar Regeneração unicamente por
havermos nos Convertido a Jesus! No entanto, segundo Evangelismo Cristão moderno tudo
o que necessitamos é uma oração simples e sincera para então, recebermos a Arca do
Tesouro das Mãos do Próprio Deus. PURA ILUSÃO! Conforme consta e assim o é, o
Senhor só irá mover-se:

"por causa da sua

importunação, e lhe
dará..."

O termo "importunação" é utilizado por Cristo para de alguma forma traduzir a natureza do
Caminho Apertado. Certamente algo nada agradável já que as pessoas normalmente fogem
dele. O termo grego é "anaideia" e significa incomodo, perturbação. É também definido no
Dicionário Random House como: "ação de importunar,

solicitação persistente"
Jesus Cristo é muito claro: Deus somente atenderá aquele que obstinadamente se recusa a
ficar sem resposta. A AQUELE QUE PERSISTI E IMPLORA COMO ESFOMEADO E
SEDENTO. A ESSE DEUS ABRIRÁ A PORTA! Absolutamente oposto ao que ensina o
falso evangelho da Salvação.
Na verdade, o Divino Amor de Deus está de tal forma inacessível aos nossos sentidos que
apenas poucos imbuídos de grande tenacidade se apoderam dele. Ele é concedido a todos,
mas somente alguns são suficientemente obedientes e reorganizam suas prioridades a fim de
encontra-Lo. Seria essa a razão pela qual Jesus Cristo nos manda porfiar (empregar grande
esforço -Lucas 13:24)? Seria essa a razão pela qual Jesus Cristo nos manda (trabalhar -João
6:27)? Teria isso alguma relação com o bom "combate" a que Paulo se refere em 2Timoteo
4:7? Se assim o é, somente um raro nível de diligencia, tenacidade, persistência e paciência
podem nos conduzir até o Dom de Deus.
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Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto, e morreram. Este é o
pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que
desceu do céu; se alguém comer deste pão, viverá para sempre; e o pão que eu der é a
minha carne, que eu darei pela vida do mundo.
(Jo 6:48-51)

Então torna-se claro que a Benção da Redenção não nos é outorgada exclusivamente pela
Obra consumada no Calvário. Ainda nos falta a persistência, a tenacidade e a literal
importunação. Não é possível encontrar Vida em função de uma simples decisão por Cristo,
embora sincera. O processo envolve uma busca acirrada com empenho de todas as forças.
Em João 15 o Senhor afirma que Seus verdadeiros seguidores não seriam chamados servos
mas sim amigos porem, com uma condição:

Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus
amigos.Vós sereis meus amigos, SE FIZERDES O QUE EU VOS MANDO. Já vos
não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor; mas tenho-vos
chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Isto
vos mando: Que vos ameis uns aos outros.
(Jo 15:13-15, 17)

Essa é a condição estabelecida pelo Senhor a fim de sermos tidos como amigos. Obediência
aos Seus Mandamentos. A Porta Estreita e o Caminho Apertado são os quezitos primordiais
pois é impossível Amar Verdadeiramente, sem que o Verdadeiro Amor nos tenha sido
outorgado, ao final do Caminho. É essencial compreendemos que Jesus Cristo não nos
conhece como amigos antes de trilharmos o Caminho Apertado até o Calvário com Ele. Na
parábola das bodas Ele Ordena que nos prostremos em humilhação (lugar derradeiro) e que
se assim o fizermos, quando Ele chegar nos dirá "AMIGO" (Lucas 14:10)
Observe como o Senhor se refere ao Verdadeiro Amor. Com a entrega da Própria Vida,
com a opção pela Cruz! E quanto a nós? Se não o fizermos jamais daremos prova de
amizade sincera, ao contrário, DAREMOS PROVA DE INIMIZADE! Seremos inimigos da
Cruz; inimigos do Evangelho, impostores, filhos bastardos que reivindicam União com
Cristo na ausência do Verdadeiro Amor. Certamente com o mesmo perfil daqueles 'muitos'
condenados conforme Mateus 7:22-23.
Teria Jesus Cristo classificado algum deles como amigo? Obviamente não. ELE OS
CLASSIFICOU COMO PRATICANTES DA INIQUIDADE E COM UMA DURA
REPREENSÃO OS CONDENOU AO FOGO ETERNO!
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Porfiai por entrar pela porta estreita; porque eu vos digo que muitos procurarão
entrar, e não poderão.
(Lc 13:24)
O termo a ser considerado atentamente aqui é "estreito" do grego "stenos" que significa
limitado por obstáculos. A raiz da palavra é "histemi" derivada de "stao" que significa
persistência, tenacidade, paciência. Evidentemente considerando o porte dos obstáculos e a
urgência no sentido supera-los. A Parábola do Semeador os define como imensas barreiras
apoiadas em nossa natureza decaída e egoísta via de regra voltada para as coisas deste
mundo. UMA BARREIRA SATANICAMENTE ESTRUTURADA, PRATICAMENTE
INSUPERÁVEL!
Características básicas:
1- Doutrinas de salvação que excluem o cumprimento das Ordens de Cristo.
2- Interpretações distorcidas do ensinamento bíblico por inspiração diabólica.
3- Envolvimento e apego com as coisas desse mundo.
O conceito originalmente satânico do sistema mundano tem um único objetivo: DESVIAR
DA VERDADE! O diabo não se importa conosco desde que morramos sob seu domínio e
controle. Desafie esse domínio e então ele passa a se preocupar com você. Desafie esse
domínio e você vai descobrir rapidamente o quão real ele é.
Superação de obstáculos via de regra envolve um período de tempo, o que é exatamente
oposto aos acontecimentos imediatos ou instantâneos encinados pelos falsos mestres da
atualidade. O termo "obstáculo" é definido como obstrução do caminho, algo que se opõe. O
termo "obstruir" significa "bloquear, fechar, impedir uma ação. Em outras palavras, se não
superarmos o obstáculo jamais alcançaremos o objetivo.
A comprovação da influencia perniciosa desses obstáculos está no fato de que "poucos"
poderão supera-los. Jesus relaciona os termos porfia (luta sem trégua) e procura, em seguida
adiciona uma condição extremamente dramática "poder". AFINAL, POR QUE "MUITOS"
NÃO PODEM? O termo "poder" é do grego "ischuo" e significa ter força, habilidade,
capacidade. Nesse ponto estamos bem perto da verdade ou seja: o estado decaído em que
nos encontramos, gera uma condição de absoluta impotência diante desses obstáculos.
ESSAS POBRES ALMAS NÃO PODEM PORQUE NÃO SÃO SUFICIENTEMENTE
FORTES!
Teria esse tipo de ação algo em comum com a salvação que se da no instante da conversão?
Teria alguma semelhança com uma simples atitude de arrependimento por alguns pecados
cometidos, ou com uma mera afirmação "eu aceito"? Se isso é correto, Jesus Cristo está
errado, pois estamos diante de conceitos absolutamente opostos.
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E, desde os dias de João o Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela
força se apoderam dele.
(Mt 11:12)

Esse é um registro de importância fundamental, é preciso observa-lo com o máximo de
atenção. Jesus Cristo afirma e assim o é: O REINO DE DEUS É TOMADO PELA FORÇA.
O termo "violência" é do grego "biastes" e significa ação enérgica. A raiz da palavra é
"biazo" e significa apropriação. O termo "enérgico" é definido como: 1. extenuante, 2.
vigoroso. O termo "vigoroso" é definido como: repleto de força física ou mental. O termo
"apoderar" significa tomar posse. "Força" é do grego "harpazo" e significa potencial, poder.
Todos eles e suas definições dão total amparo ao conceito de luta ou batalha onde paciência
e diligencia são imprescindíveis a fim de obter-se a vitória.
Quem vencer, herdará todas as coisas; e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas,
quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se
prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será
no lago que arde com fogo e enxofre; o que é a segunda morte.
(Ap 21:7-8)
Teria Paulo cometido algum engano quando se referiu ao "bom combate"? O termo "vencer"
é do grego "nikao" e significa subjugar, superar, prevalecer, obter vitória. A raiz da palavra é
"nike" e significa conquista, sucesso. O oposto é decorrência de timidez. O termo "temor" é
do grego "deilos" e remete exatamente para falta de Fé. Fé na verdade é confiança que
extingui o temor. A alma tímida perece no engano já que na realidade não há mais nada a
temer, satanás está derrotado.
E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé,
dando glória a Deus,
(Rm 4:20)
Abraão exemplarmente não se conduzia em função de uma simples crença. A FÉ DE
ABRAÃO RESULTOU EM OBEDIÊNCIA! O termo "fortificado" é do grego "endunamoo"
e significa capacitação ou poder. Abraão fundamentou sua Fé sobre a Rocha de Deus e o que
Deus determinou Abraão cumpriu.
Quando estamos realmente convictos partimos para a ação. Existe uma enorme diferença
entre ter fé ou crer em alguma coisa e agir. Toda a Fé em Jesus Cristo não tem
absolutamente nenhum valor se não fizermos exatamente o que Ele ordena que seja feito. Se
não tomarmos nossa Cruz e trilharmos o Caminho Apertado.

48

No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
(Ef 6:10)

Devemos ser fortes no Senhor. A verdadeira Fé da lugar a Ação de Deus. Deus tem o Poder,
a Autoridade para realizar. Observe que o Poder vem de Deus, não de nós mesmos. Isso
pode parecer uma contradição, mas não é. A Fé em Cristo frutifica na Fé de Cristo, que é o
Poder de Deus que nos proporciona Vitória. Nossa convicção determina a obediência aos
Mandamentos e o Poder de Deus nos capacita a obedecê-los.
Um bom exemplo disso seria a atuação de um líder militar ganhador de muitas batalhas,
com experiência estratégica que supera todas as expectativas. Participante com seus
comandados nas linhas de batalha, obtêm deles absoluta confiança. Suas ordens são
cumpridas sem a menor hesitação. Eles mergulham na luta, agem vigorosamente com base
nessa confiança. Eles não apenas declaram: "eu confio, eu acredito". Sua confiança é
suficientemente grande para movimenta-los rumo ao desconhecido. ESSA É A
VERDADEIRA FÉ, A FÉ QUE FRUTIFICA EM AÇÃO! A Fé vinculada pelo Cristianismo
moderno é nula pois apesar de ter sua ênfase em Jesus Cristo, não inspira para o
cumprimento das Suas Ordens, é uma Fé morta, uma Fé sem Obras (Tiago 2:20, 26).
Ser forte no Senhor é emocionar-se a ponto de agir de acordo com o que Ele Ordena,
TOMAR A PRÓPRIA CRUZ E INICIAR A DURA JORNADA DO CAMINHO
APERTADO. Sem que isso se realise, permaneceremos em total desobediência,
hipocritamente afirmando que O amamos. O Verdadeiro Amor é claramente definido por
Jesus Cristo:
Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos.
(Jo 15:13)
O Caminho Apertado culmina com a entrega da própria vida. A entrega da própria vida é
uma ação que exige uma firme decisão. Se nos recusarmos, na verdade não temos Fé em
Jesus Cristo. Muito menos damos prova do nosso amor por Ele. Trata-se de uma relação
direta entre a morte e o Amor de Deus. O VERDADEIRO AMIGO ENTREGA A
PRÓPRIA VIDA. O Cristão moderno provavelmente recusa esse tipo de compromisso. Ele
não tem Fé e não sabe o que é Amor. Ele quer o céu, mas também quer o mundo, porem é
impossível possuir as duas coisas, é preciso escolher a quem servir e definitivamente fazê-lo.

Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
aos que creem no seu nome;
(Jo 1:12)
Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e
nada vos fará dano algum.
(Lc 10:19)
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O termo "poder" é do grego "exousia" e significa capacidade, competência. Se esse poder
nos é concedido então somos capazes. Outra palavra grega para o termo "poder" é
"dunamis" que significa habilidade sobrenatural. Esse é o poder vinculado à Fé que frutifica
em Obras. Temos o Poder para trilhar o Caminho Apertado até o Calvário e cumprir a
Ordem de Cristo. Somos aptos a superar os obstáculos. Nada pode nos atingir, somos
guardados sob o Poder de Deus e a verdadeira Fé é a força que nos impulsiona nesse
sentido.
Assim, é através da experiência espiritual de morte que o Amor Ágape entra em nossas
vidas. O Amor Ágape é o Fruto da Fé não fingida (1Timoteo 1:5). Aqueles "muitos" citados
em Mateus 7:22-23 certamente não O tem, eles nunca foram Verdadeiramente Regenerados,
sua Fé não passa de uma brincadeira e de Deus não se zomba (Jó 13:9). A Fé Bíblica é um
Poder que convence a tomar a Cruz e a trilhar Caminho Apertado, o Caminho do Calvário
com Jesus Cristo. SE RECUSARMOS, SOB QUAISQUER ALEGAÇÕES, JAMAIS
ENCONTRAREMOS O CRISTO RESSUSCITADO E JAMAIS ENTRAREMOS NO
CÉU. Se O amamos verdadeiramente então, devemos cumprir Suas Ordens.
É firmemente estabelecido o fato de que Deus não Responderá a não ser que despertemos
do sono e nos agitemos vigorosamente nesse sentido, É PRECISO SER CAPAZ E ISSO É
VERIFICÁVEL EM INÚMEROS VERSÍCULOS ESCRITURAIS. É essa ação pela Fé que
nos permite lançar mão da Promessa. É como um homem que após ocultar uma grande
fortuna, fornece uma pista. Se confiarmos suficientemente em sua integridade
evidentemente entraremos rapidamente em ação. ABANDONAREMOS TODOS OS
NOSSOS COMPROMISSOS E MERGULHAREMOS ANSIOSOS NA BUSCA DO
GRANDE TESOURO. Ou não?
Somente o que tem a fonte de informação como absolutamente fidedigna se engajará
ativamente na busca. Utilizara todos os recursos disponíveis e até os indisponíveis a fim de
desvendar o segredo. Acredite, o Amor de Deus é um imensurável tesouro oculto. A
Escritura Sagrada é a pista fornecida pelo Senhor, ela contem todas as instruções necessárias
para alcança-Lo. Que faremos então? Nos recusaremos a segui-las? Que chances teremos se
assim o fazermos? Certamente nenhuma! Exatamente o que ocorre com os adeptos da
moderna Teologia Cristã que afirma ser possível lançar mão do tesouro simplesmente pela
Fé, sem levantar-se do banco a fim de encontrá-lo, contradizendo frontalmente os
ensinamentos Bíblicos.
Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição;
porque, se (condicional) assim o fizeres, nunca jamais tropeçareis.
(2Pe 1:10 KJV)
Sempre que depararmos com o termo "se" em versículos Bíblicos, devemos observa-lo com
redobrada cautela, Jesus Cristo o utilizou inúmeras vezes. No entanto os falsos mestres
sempre procuram contorna-lo e a outros de importância equivalente. Embora utilizem o

50

termo, eles eliminam as condições envolvidas alterando drasticamente o significado e a real
definição do ensino. Uma conduta certamente adequada seria sempre sublinharmos em
vermelho o termo "se" pois trata-se invariavelmente de um alerta. Significa que o oposto
exato do que foi dito também é verdade. NO CASO DESSE VERSÍCULO, SE A
VOCAÇÃO E ELEIÇÃO NÃO ESTIVEREM FIRMES FATALMENTE IREMOS
TROPEÇAR! Existem dois lados na mensagem e é preciso aprender a observa-los
igualmente.
Trata-se de um quesito obrigatório e indispensável, tornar inabalável a Vocação e Eleição.
É evidente que isso não seria necessário se a partir de um simples ato de Fé encontrássemos
Salvação e segurança eternas.
É preciso procurar fazer, buscar a realização. Existe uma ação implícita nesse
procedimento. O termo "firme" aponta para estruturação, concretização de algo. Esta muito
próximo do termo materialização. Trata-se de uma ação que torna vocação em realidade, em
um fato.

Se
Procurar Fazer
Porfiar

Trabalhar

Buscar

Afirmação
da
Vocação

Pedir

Caminho Apertado

Morte em vida
vida

Da morte para a Vida
I João 3:14

Observe que "procurar fazer" antecede a afirmação. É absolutamente impossível inverter a
sequencia.
Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para
completa certeza da esperança. Para que vos não façais negligentes, mas sejais
imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas.
(Hb 6:11-12)
Aqui temos mais uma confirmação de que quando o assunto é Salvação nada é imediato. As
promessas não são herdadas de antemão; existe uma clara progressão de estágios. A
conclusão é a absoluta certeza de que encontramos o que esperávamos encontrar. Fé Viva e
Paciência são as características dos Herdeiros e a outorga do Amor é a evidencia de que se
tem por Pai o Criador de todas as coisas. O Amor Ágape é a garantia da Eleição. Todo
Cristão verdadeiramente Renascido tem esse testemunho, esse selo que é a plena certeza da
Salvação.
O termo "desejo" é do grego "epithumea" e significa anseio ardente. Certamente os
Apóstolos do Senhor esperavam que cada Cristão buscasse diligentemente a prova. A
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palavra grega para "certeza" é "plerophoria" e significa convicção com base em
conhecimento, garantia absoluta. Como seria possível obter isso simplesmente pela Fé no
ato da Conversão?
Para reforçar o conceito que envolve a necessidade de extrema dedicação e esforço é
acrescentado o termo "negligente". O termo "negligente" é do grego "nothros'" e significa
preguiçoso, descuidado, desleixado. Poderíamos facilmente relaciona-lo com o termo
"morno" (Apocalipse 10:16).
O termo "paciência" é do grego "makrothumai" e significa longanimidade. A raiz da palavra
é "makrothumos" ou "makros" que significa distante, longínquo. Sendo assim concluímos
que a jornada através do Caminho Apertado é uma longa jornada. O termo "longanimidade"
é definido pelo dicionário Webster como "disposição para suportar danos pacientemente".
Por que afinal precisaríamos disso tudo, se basta aceitar Jesus Cristo? Segundo a grande
maioria dos evangelistas da atualidade, tudo que precisamos é aceitar sinceramente Jesus
Cristo em nossos corações. Ao fazê-lo, seriamos instantaneamente regenerados, renascidos e
inscritos no Livro da Vida do Cordeiro. Isso não é exatamente o oposto de uma situação que
exige paciência e longanimidade? Ou da longa e difícil jornada que termo "apertado" nos
sugere?
O que ocorre quando se exclui o Caminho Apertado? Ou quando se "blasfema" dele (2
Pedro 2:2)? Quando ensinamos e/ou cremos em uma teologia que oferece Salvação
imediata, isenta de todos os Versículos Escriturais que não apelam para a carne. Isenta de
todos os obstáculos, todas as advertências?! Obviamente JAMAIS ENCONTRAREMOS O
CRISTO VIVO!!
Na vossa paciência possuí as vossas almas.
(Lc 21:19)
Esse é um comentário extremamente esclarecedor do Senhor Jesus. Será que Ele está
falando por falar? Ou está dizendo exatamente o que pretende dizer?
Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus,
possais alcançar a promessa.
(Hb 10:36)
Observe que depois de ter feito a Vontade de Deus alcançamos a Promessa. Não recebemos
a promessa de antemão para em seguida fazê-lo. Deus conhece muito bem o coração
corrupto da criatura humana caída. Portanto, não haverá recompensas a menos que sejamos
absolutamente obedientes às Ordens do Altíssimo.
Nos é dito que "necessitamos" de algo. O termo "necessitais" aqui é do grego "chreia" e
significa quesito, condição. Necessitamos "paciência" neste caso é "hupomone" que
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significa constância, persistência ou espera. A palavra grega para "feito" é "poier" e significa
cumprir, realizar. O que? A Vontade de Deus. Qual é a Vontade de Deus? Que entremos
pela Porta Estreita e trilhemos o Caminho Apertado é uma parte dela.
O Amor de Deus esta alem da nossa percepção e para que possamos comungar com Ele é
necessário que nos seja Revelado através de um evento Sobrenatural.
A outorga do Divino Amor Ágape ou a Regeneração do espírito é uma promessa de Deus. É
o que nos eleva da morte para a Vida. Observe, entretanto, como João se reporta a seguir:
VEDE quão grande amor (Ágape) nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados
filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece; porque não o conhece a ele.
(1Jo 3:1)
O termo "vede" é do grego "eido" e significa contemplar, conhecer. Existem duas coisas
principalmente negadas pelos piedosos falsos mestres da atualidade: 1 – o Poder Salvador de
Deus manifestado através Caminho Apertado e 2 – a Revelação sobrenatural de Deus ao
Cristão. Eles afirmam categoricamente sua inexistência, alegando ser a Bíblia nossa única
Revelação, nada mais restando alem do Registro Escritural. Isso é uma realidade, porem, é
em meio ao Registro Bíblico que encontramos o comando claro no sentido de buscamos até
encontrarmos, batermos até que abra e pedirmos até que recebamos.
Os falsos mestres defendem a Escritura a um fôlego e a negam em outro. Todos os termos
que se referem à Revelação são reduzidos a simples sentimentos humanos, irradiações da
mente consciente humana. Os "mistérios" de Deus são reduzidos ao nível do conhecimento
sensual. É verdade que pela Luz do Espírito Santo obtemos conhecimento. Porem é preciso
considerar que o Amor Ágape de Deus excede a todo conhecimento. Não é possível abraçaLo através da mente consciente. Mesmo sendo "iluminados" ou cercados de todo
conhecimento, Ele está fora do alcance! Podemos saber muito sobre Ele, porem a questão
não é saber sobre Ele e sim

possuí-Lo!
O objetivo principal da Escritura é orientar-nos nesse sentido. Não é possível alcança-Lo
somente por imagina-Lo em nossas mentes carnais ou apreendendo sobre Ele. Ele é
outorgado por Deus, pela Determinação de Deus, quando o verdadeiro discípulo tem
cumprido os quesitos para tanto, até a experiência espiritual da morte com relação a todas as
coisas, inclusive o próprio eu. Quando guardados os Mandamentos de Cristo e cumprida a
Vontade do Pai.
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A Comunhão com Deus por intermédio do Seu Divino Amor implica numa radical
alteração no interior mais profundo da criatura. Resumir isso a simples "iluminação" mental
é absolutamente errado e nega o Poder de Deus.
A possibilidade de alcança-Lo através de "iluminação mental" é mais uma mentira emanada
do inferno, infiltrada nos meios religiosos a fim de desencaminhar da busca pela Face de
Cristo, do anseio por Beijar o Filho (Salmos 2:12) e por entrar em Verdadeira União com
Ele. Um engano tão pernicioso quanto a exclusão do Caminho Apertado! Ambos ensinados
pelos falsos mestres da atualidade, anjos de satanás que se apresentam como anjos de luz,
mas que nunca trilharam o Caminho Apertado, nunca encontraram o Cristo Vivo. Sabem
tudo sobre Ele, porem, não são conhecidos dEle.
Eles nunca tiveram seu interior Regenerado pela Operação Deus, porque se recusam a
trilhar o Caminho Apertado para obtê-lo. Ao invés de cumprir as Ordens de Cristo, eles
acomodam-se na ostentação da condição de Novas Criaturas que na verdade nunca foram.
Suas condutas e o fruto delas por si só o demonstram claramente.
Eles não têm a Natureza de Cristo! A natureza de Cristo é o Divino Amor de Deus, já a
natureza humana é a natureza da besta e não possuímos a capacidade para altera-la.
Nascemos com ela e por ela somos arrastados até o inferno. Absorção de conhecimento é
apenas, absorção de conhecimento e em hipótese alguma pode alterar essa maldição.
Somente Deus pode fazê-lo, somente Deus pode transformar em Nova Criatura e dar um
Novo Coração (Ezequiel 36:26). Isso nada tem a ver com "iluminação" ou "conhecimento".
Trata-se de algo absolutamente fora do nosso alcance.
Jesus Cristo é a Vida e a Vida esta no fim do Caminho Apertado (Mateus 7:14). Se você
não trilha-lo jamais terá Vida. Jamais poderá contemplar a Verdade (João 14:6), isso nunca
lhe será dado e você morrera em seus delitos e pecados. Não existem outras alternativas
aqui, há apenas um Caminho, o mesmo sonegado insistentemente pela teologia Cristã
moderna, para cujos seguidores, as portas do Céu estão cerradas, a menos que se arrependam
e em humilhação cumpram os Mandamentos de Cristo.
A fim de manter o status de verdadeiros Cristãos, mesmo se recusando a cumpri-los, os
falsos mestres redefinem o significado Bíblico de Manifestação ou Revelação. E se aí
encontra-se a única possibilidade de sermos verdadeiramente arrebatados das garras de
satanás, evidentemente toda astucia e engano malignos estarão concentrados nesse intento.
O Amor de Deus deve ser manifesto de forma compreensível pela criatura caída. Isso se dá
através de uma Revelação de Deus, sem nenhuma relação com capacidade mental de cada
um. Trata-se de uma Obra sobrenatural operada pelas mãos do próprio Deus. A Escritura
afirma isso categoricamente. Sem isso permaneceremos em nossos pecados e sem Salvação!
Mesmo que tenhamos milhões de seguidores e sejamos os mais admirados mestres, se não
tivermos o Amor de Deus nada seremos! Caro leitor, não se deixe enganar pela condenável
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teologia da moderna Cristandade. Seus mestres e discípulos são aqueles muitos citados em
Mateus 7: 22-23, são inimigos de Cristo.
Negam a Cristo ao invés de exaltá-Lo! O contradizem a cada culto, O atraiçoam a cada
momento, ainda que com os lábios O louvem. Estão sob as cadeias de um poderoso engano
e "não o sabem" (Apocalipse 3:17), porque se recusaram a trilhar Caminho Apertado até a
Revelação para que então possam saber, possam ter pleno conhecimento da Verdade. A
"Palavra de Deus" não pode ser alterada simplesmente porque um grupo de homens bem
trajados o pretendem. A "Palavra de Deus" não pode ser alterada porque milhões não
pretendem obedecê-La. A "Palavra de Deus" não pode ser alterada porque os falsos profetas
a declaram nula e sem efeito. A "Palavra de Deus" permanecerá Eternamente e exercerá
Juízo sobre os desobedientes.
Somente se estivermos em Verdadeira União com Jesus Cristo seremos Novas Criaturas,
Renascidos pelas Mãos do próprio Deus! Os Cristãos dos dias atuais certamente são aqueles
"muitos" citados em Mateus 7:22-23, homens de Fé que transporta montes mas que não tem
o Amor de Deus em seus corações (1 Coríntios 13:2). Sem a menor ideia do que seja A
MANIFESTAÇÃO DE JESUS CRISTO (João 14:21) por jamais guardarem os Seus
Mandamentos.

Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos; porque, que filho há a quem o pai
não corrija?
(Hb 12:7)

Observe o condicional SE. É preciso SUPORTAR a correção caso contrário jamais seremos
tidos como filhos. Antes de sermos recebidos devemos aprender a receber humildemente o
corretivo, a reprimenda, o açoite!
Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida
eterna, a qual o Filho do homem vos dará; porque a este o Pai, Deus, o selou.
(Jo 6:27)
Mas afinal por que não alcançamos a Vida Eterna quanto aceitamos Jesus Cristo? A
teologia moderna garante que temos União, Regeneração e Vida Eterna no exato momento
em que nos convertemos. No entanto o Senhor nos diz que devemos trabalhar pelo
Alimento que permanece para a Vida Eterna. E que tipo de Essência Vital seria essa? Não
seria o Divino Ágape, o Amor de Deus? E se assim for nosso trabalho não consistiria em
busca-Lo das mãos do próprio Cristo?
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Também vos notifico, irmãos, o evangelho que vos tenho anunciado; o qual também
recebestes, e no qual também permaneceis. Pelo qual também sois salvos se o
retiverdes tal como vo-lo tenho anunciado; se não é que crestes em vão.
(1Co 15:1-2)
Nesse versículo temos a comprovação clara de que existe uma grande diferença entre a
Conversão e Regeneração. Paulo se dirige a pessoas convertidas e que permanecem firmes
em sua crença, porem, não são Regeneradas. Elas devem insistir nesse sentido caso contrário
tudo terá sido em vão. Observe que é perfeitamente possível crer inutilmente. É exatamente
isso o que temos nas palavras de Cristo: "assenta-te no DERRADEIRO LUGAR" (Lucas
14:10). Se por qualquer razão não o fizermos, nossa convicção terá sido absolutamente vã e
jamais teremos Salvação! Aqueles "muitos" citados em Mateus 7:22-23 certamente creram
em vão. Toda sua Fé e todas as suas grandes Obras de Justiça foram sem nenhum proveito!
É igualmente importante notar que Paulo esta se dirigindo a Cristãos agraciados com Dons
do Espírito, mesmo assim, ele os está advertindo quanto ao fato de que há mais, muito mais!
De que há uma Dádiva que eles ainda devem continuar buscando: A OUTORGA DO
AMOR DE DEUS. O Espírito Santo os Batiza no Corpo de Cristo e os guia pelas Veredas
da Verdade até a presença de Jesus Cristo, que só então os Cobrirá com o Manto da Justiça,
o Amor Ágape de Deus. Se é que eles não creram em vão. É importante relembrar que Paulo
afirmou categoricamente que mesmo agraciados com todos os Dons sem o Amor nada
somos (1 Coríntios 13:1-3).
Em quem também vós [estais], depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho
da vossa salvação; e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da
promessa;
O qual é o penhor da nossa herança, para redenção da possessão adquirida, para
louvor da sua glória.
(Efésios 1:13)

Assim chegamos a uma equação simples:

1- Ouvimos a mensagem do evangelho da Salvação. 2- Depositamos nossa
confiança em Jesus Cristo (Conversão). 3- Trilhamos o "Caminho"
(Regeneração). 4- Somos Selados pelo Espírito Santo da promessa (Outorga
do Divino Ágape de Deus).
Nesse caso, o Espírito Santo da Promessa é o Espírito o Espírito de Cristo e não o
denominado Batismo de Poder. Razão pela qual Paulo afirma que se não tivermos o
ESPÍRITO DE CRISTO não pertencemos a Ele, isto é: não somos Salvos (Romanos 8:9). O
ensino oriundo da moderna Cristandade afirmando que agraciados com os Dons de Poder do
Espírito Santo temos a garantia da Salvação, é um erro gravíssimo. Os Dons do Espírito
Santo são um sinal característico dos que creem (Marcos 16:17-18), porem, alem dEles
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ainda é preciso ter com o Deus Pai Todo Poderoso e com o Cristo Vivo. Se Os esquecermos
jamais veremos o Céu. Certamente o ocorrido com aqueles "muitos" citados em Mateus 7:
22-23 tarde de mais para qualquer providencia.
SE vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos; E
conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
(João 8:31)
O oposto é verdadeiro, portanto se não permanecermos na observância dos Seus
Mandamentos, não conheceremos a verdade e nunca seremos libertos!
Cristo é a Verdade, o Amor de Deus. Sua ausência em nosso ser é a questão remanescente
entre Ele e cada um de nós, até que Ele O Revele e Outorgue a fim de que sejamos
Verdadeiramente Libertos. Essa é a Promessa Primordial, a Nova Aliança instituída por
Jesus Cristo. Um novo coração, forjado no Amor, no Espírito de Cristo (Jeremias 31:33).
O termo grego para "palavra" é "logos" e significa entre outras coisas doutrina. Para
"conhecereis" é "ginosko" e significa perceber, observar. E para "libertará" é "eleutheroo" e
significa exatamente tornar livre!
Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
(Jo 8:36)
Observe a ênfase colocada por Jesus Cristo sobre o fato de ser Ele o único Libertador. Deus
Pai e o Espírito Santo não são mencionados ali, evidentemente por ser Ele o Resgatador, e
por o preço pago ser o Seu Precioso Sangue. Isso considerando o fato de que entre a dita
Libertação e a Conversão existe uma Porta Estreita e um Caminho Apertado.
Para ingressar na Nova Aliança, é necessário que antes a criatura seja Regenerada. Não
existe outra possibilidade. A Nova Aliança é a Libertação. É através dela que passamos da
morte para a Vida, das trevas para a Luz, dos afetos mundanos para o Divino Ágape de
Deus.
Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus,
possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, O QUE HÁ DE
VIR VIRÁ, E NÃO TARDARÁ. Mas o justo viverá pela fé; E, se recuar, a minha
alma não tem prazer. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição,
mas daqueles que creem para a salvação da alma.
(Hebreus 10:36-39 KJV)
Se a moderna teologia está correta e tudo o que precisamos para obter a Vida Eterna é
aceitar Jesus Cristo através de uma simples decisão, o que poderíamos entender por
"recuar"? A própria natureza do termo "recuar" aponta para uma jornada, um percurso, onde
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voltar atrás significa inaptidão para concluí-lo. Razão pela qual é necessário CRER "ATÉ"
A SALVAÇÃO DA ALMA (REGENERAÇÃO).
Existem muitos versículos na Escritura Sagrada demonstrando que Jesus Cristo deve ser
recebido no interior do nosso ser e que o Seu Espírito, Sua Essência de Amor Ágape é que
nos traz a Regeneração. Essa é a Promessa! E está impreterivelmente vinculada à
MANIFESTAÇÃO DO SENHOR. Certamente a moderna teologia entende esse versículo
como uma referencia à Segunda Vinda de Cristo. Não é; não tem nenhuma relação com esse
Glorioso Evento. Trata-se da Manifestação do Senhor ao discípulo obediente, exatamente
como Ele prometeu em João 14:21.
Mesmo que pareça uma eternidade, Ele virá! Quando a escuridão atingi seu ápice. É
interessante observar que o ápice da escuridão é pouco antes do amanhecer e não, a meianoite como geralmente se crê. Assim é o alvorecer do Amor de Deus, é a partir das trevas.
O trilhar do Caminho Apertado exige fé inabalável. Convicção absoluta de que Deus Pai e o
Senhor Jesus Cristo cumprem Suas Promessas. Disposição para fazer o que deve ser feito
independente de eventuais consequências. Resignação, persistência e paciência numa busca
sem volta pela

SALVAÇÃO DA ALMA, PELA REGENERAÇÃO
DO ESPÍRITO, PELA OUTORGA DO DIVINO
ÁGAPE DE DEUS, PELA VERDADEIRA UNIÃO
COM CRISTO!
O combustível (Fé) deve ser autentico e impulsionar poderosamente até a Revelação da
Verdade. Jesus Cristo é quem nos garante: se persistirmos encontraremos (João 8:31). Se o
que nos separa da Salvação da alma é a ausência do Amor de Deus em nosso ser, somente ao
recebê-Lo literalmente seremos libertos e passaremos da morte para a Vida.
Bem-aventurado o homem que suporta a tentação; porque, quando for provado,
receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam.
(Tiago 1:12)
A submissão ao Juízo de Deus deve ser provada no trilhar do Caminho Apertado e só então,
suportada a prova, receberemos a Coroa da Vida. Essa é a Promessa! E o que é a Coroa da
Vida? – JESUS CRISTO, O DIVINO ÁGAPE DE DEUS LITERALMENTE
ENTRONIZADO NO INTIMO DO SER! Observe a ordem das coisas: primeiramente a
prova em seguida, a outorga da Promessa. Se sucumbirmos pela tentação e recuarmos do
Julgamento, sentença e açoite, jamais veremos a Coroa da Vida, permaneceremos mortos em
nossos delitos e pecados.
A vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e
incorrupção;
(Romanos 2:7)
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Observe que o termo perseverança da conta de algo absolutamente oposto à ideia de
Salvação no instante da Conversão ensinada pelos mestres da atualidade.
Ora o Senhor encaminhe os vossos corações no amor (Ágape) de Deus, e na paciência
de Cristo.
(2Ts 3:5)

Sede pois, irmãos, pacientes até à vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o
precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã
e serôdia.
(Tiago 5:7)
Esse versículo refere-se à segunda vinda do Senhor e também à longa Jornada do Cristão em
busca da Verdade. Jesus Cristo prometeu Manifestar-se ao seguidor obediente (João 14:21),
entrar em sua casa e cear com ele (Apocalipse 3:20). Esse é o Maravilhoso Evento que deve
ser esperado pacientemente. Ele virá! Antes porem, há um espaço de tempo, entre a Chuva
Temporã (Conversão) e Serôdia (Regeneração).
Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de
Jó, e vistes o fim que o Senhor [lhe deu]; porque o Senhor é muito misericordioso e
piedoso.
(Tiago 5:11)
Segundo a Escritura Sagrada, a bem-aventurança acompanha os atribulados. Os dias de Jó
são um exemplo perfeito do Caminho do Calvário. Onde a perda de todas as dádivas
materiais e o ápice do desespero antecedem a Manifestação o Senhor (Jó 40:6)!
Descansa no SENHOR, e espera nele; não te indignes por causa daquele que
prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos.
(Salmos 37:7)
Em meio à busca sincera descansamos na Promessa do Senhor. Estamos firmados na
Promessa do Senhor. SABEMOS QUE ELE VIRÁ! Que Ele responderá a todos os que em
obediência buscam Sua Face, embora a Igreja moderna o negue e direcione esses versos ao
segundo advento terreno do Senhor.
Somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que,
quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estais num mesmo
espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho.
(Filipenses 1:27)
Fé do Evangelho é a Fé Verdadeira, a Fé não fingida a Fé de Cristo e o termo "combater"
aponta para uma batalha, obviamente na busca de uma Dádiva cuja obtenção depende de
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dedicação e trabalho intensos e que novamente exclui a possibilidade de um evento
instantâneo, no ato da conversão, de conformidade com a falsa teologia da atualidade.

Portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o
que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai.
(1João 2:24)
Mais uma referencia a o esforço que deve ser praticado por cada um de nós. A condicional é
"SE". Uma condicional sobre a nossa decisão de permanecer. O termo "permanecer" é do
grego "meno" e significa suportar e cumprir.
Eu sou a videira, vós as varas; quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto;
porque sem mim nada podeis fazer.
(Jo 15:5)
Encontramos inúmeras formas de expressão apontando para obediência e persistência. É
praticamente impossível ignora-lo a menos que realmente não queiramos conhecer a
Verdade. Aqueles "muitos" citados em: Mateus 7:22 não estão interessados na Verdade.
Eles rejeitam todo Conselho do Senhor, rejeitam o Conhecimento, rejeitam os Mandamentos
Jesus Cristo.
Se reunirmos as principais referencias encontradas teremos o seguinte:
IMPORTUNAÇÃO - (solicitação persistente, constante, inabalável).
ESTREITO - (com obstáculos que exigem força e tenacidade a fim de superá-los).
FORÇA - (poder, autoridade).
FORTE - (competente, hábil).
DILIGÊNCIA - (seriedade, dedicação cuidadosa).
DESEJO – (interesse, obstinação)
VENCER - (subjugar, conquistar, prevalecer, obter vitória).
LONGANIMIDADE – (paciência).
PERMANECER - (perseverar).
GUARDAR - (cumprir, atender).
TÍMIDO - (com medo, assustado, frágil).
PREGUIÇA - (lentidão, desinteresse)

Antigo e Novo Testamentos estão em perfeita harmonia e se constituem num compendio
completo a respeito da Salvação. O conceito moderno de que o Antigo Testamento pode ser
desconsiderado é uma heresia. Deus nunca muda; SUAS LEIS NUNCA MUDAM. A
Escritura Sagrada em sua totalidade contem as instruções que conduzem ao maior de todos
os tesouros: A Vida Eterna. Se as observarmos atentamente certamente O encontraremos.
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Temos uma grande quantidade de expressões tanto no Antigo quanto no Novo Testamento
através das quais podemos compreender melhor os termos Estreito e Apertado utilizados por
Jesus Cristo em Seu chamamento. Ele nos falou sobre uma única entrada para a Nova
Aliança. O descreveu de inúmeras formas e determinou as condutas para tanto. Na verdade é
praticamente impossível subentender Seus Ensinos e Certamente o Senhor zela pela precisão
e integridade de cada Palavra que os compõem.
CRUZ - (instrumento de morte).
MORTE - (separação, desprendimento, alienação)
NEGAR - (repudiar, renunciar).
PERDA - (destituição, ruína).
TRIBULAÇÃO - (angustia, aflição).
LUTA - (batalha contra um adversário, trabalho fervoroso).
SOFRIMENTO - (dor, agonia).
Cabe verificar se existiria ainda alguma dúvida quanto ao fato da Escritura Sagrada definir
uma única forma de Fé Salvadora? Ou quanto fato de ser essa a definição dada pelo próprio
Jesus Cristo? Seria essa a Fé "de" Cristo segundo Tiago 2:1? Uma Fé forjada no cadinho da
Crucificção? Seria isso o que o Senhor quis nos dizer com: "ficará em pedaços" ou "feito em
pó" (Lucas 20:18)? SERÁ QUE SE NOS RECUSAMOS A SER PARTICIPANTES DOS
SEUS SOFRIMENTOS (1 PEDRO 4:13), SEREMOS CONSIDERADOS FILHOS
BASTARDOS (HEBREUS 12:8), DESTINADOS AO FOGO E AO TORMENTO
ETERNOS? É preciso considerar com extrema cautela antes de simplesmente refutá-lo.
Particularmente não vemos a menor possibilidade de contestação a esse respeito, a Verdade
é a Verdade e nunca se contradiz.
Diante de nós esta um caminho espaçoso do Cristianismo apostata, subversor da
simplicidade da Cruz. Estão os falsos mestres e profetas autoproclamados mensageiros de
Jesus Cristo. Prodígios e maravilhas os seguem tornando-se em armadilhas traiçoeiras,
aprisionando
viajantes
desavisados
numa
rede deamargura).
enganos e rebelião contra Jesus Cristo.
Grievous - (tristeza,
depressão,
tristeza,
sofrimento,
Do lado oposto está o Caminho Apertado. O Caminho da Morte com relação as coisas deste
Aflitos e- (DEPRIMIDO,
carente,
mundo
da Revelaçãohumilde,
do Cristo
Vivo.POBRE).
É preciso fazer uma escolha e é 100% certo que se
tentarmos
contornar o que foi Ordenado morreremos em nossos delitos e pecados!
QUEBRADO - (TO CRUSH UTTERLY, destruir, rasgar, para saciar UTTERLY).
AContrito
teologia
que o faz alegando tratar-se de uma violação da Graça, legalismo ou obras é
- (Para recolher MENTALMENTE, a desintegrar-se, para esmagar, PARA DESTRUIR).
falsa! Não existem justificativas. O Registro Bíblico foi dado justamente para nos livrar do
HUMILDE
(deprimido,
a afundar,
para humilhar,
humilhar,
de colocar
engano.
Se-nos
acomodarmos
passivamente
estaremos
expostos
ao baixo).
maior de todos os riscos.
Aqueles "muitos" citados em Mateus 7:22-23 certamente se acomodam, esperando que Deus
POBRE - (Aflitos, humilde, humilde, carente, pobre, mendigo).
faça por eles, o que eles devem fazer.
FERIDAS - (dor, tristeza, FERIDA).
FOME - (faminto, sofrer a fome, em grande necessidade de alimentos, fome).
THIRSTY - (TO têm sede, tostado, DRY, em grande necessidade de água).
GRITEI - (TO grito da angústia).
PROBLEMA - (Aflitos, angústia, angústia, aflição, sofrimento, estar em um Strait, à multidão, TO
imprensa em ON ONE).
Angústias - (angústia, do pesar).
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O Arrependimento Bíblico
O Caminho Apertado é o Caminho do Verdadeiro Arrependimento. O que a Escritura
Sagrada denomina: "Tristeza segundo Deus", é totalmente diferente da tristeza mundana,
envolvendo diferentes áreas da atividade humana. O Verdadeiro Arrependimento é
vivenciado efetivamente pela obediência, embora Existam muitos líderes Cristãos na
atualidade afirmando que o Arrependimento ou "Tristeza segundo Deus" não têm vinculo
com a Graça. Seria isso o que a Escritura Sagrada ensina?
Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual
ninguém se arrepende; mas a tristeza do mundo opera a morte.
(2Co 7:10)
Esse versículo demonstra a concepção Bíblica de dois tipos de tristeza, derivados de duas
formas diferentes de arrependimento. Ao mesmo tempo ele oferece uma comparação entre
os efeitos produzidos. O termo "mundo" é do grego "kosmos" e define o sistema de
convivência das criaturas, o universo físico dos sentidos operado por intermédio da mente
consciente. Envolve toda a devassidão pecaminosa da descendência Adâmica caída. Vícios,
crimes e toda sorte de monstruosidades. Leva muitos a um estado de profundo pesar e
amargura. Toda criatura sente-se de alguma forma afligida quando confrontada com os
próprios desvarios. Geralmente arrepende-se e não reincide. Pode até livrar-se deles, se
realmente optar por fazê-lo. Isso é o que também ocorre quando da Conversão a Jesus
Cristo.
A Verdadeira Conversão via de regra traz em seu bojo a tristeza do mundo, o
arrependimento e a renúncia consciente aos pecados. Por si só, opera somente a morte pois
jamais alcança o coração interior, a mente subconsciente do homem, a única questão
remanescente para com Deus. O termo "morte" é "thanatos" e aponta para o imprestável.
Nos lembra um comentário do Senhor Jesus Cristo: "deixa os mortos sepultar os seus
mortos" (Mateus 8:22).
A tristeza segundo Deus é diferente. Trata-se de uma Renuncia, envolvendo inclusive a
própria existência, considerada a partir da terrível realidade que nos aprisiona. Uma
separação, através do discernimento da Verdade. Não se embasa nos efeitos, mas sim na
causa, no homem interior corrompido. Não é emocional, pode definida pelo "machado à raiz
das arvores" (Mateus 3:10).
A tristeza segundo Deus é o fruto que se colhe por tomar a própria Cruz, entrar pela Porta
Estreita e trilhar o Caminho Apertado. A única forma de encontrar o Verdadeiro
Arrependimento. Não existe outra possibilidade. Aqueles "muitos" citados em Mateus 7:2223 nunca experimentaram o Verdadeiro Arrependimento. Vivenciaram a tristeza mundana
que os conduziu a um arrependimento mundano. Com muita sinceridade e dedicação
abordaram pecados superficiais, porem, jamais puderam discernir a diferença vital entre a
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tristeza do mundo e a Tristeza segundo Deus. Isso os desviou definitivamente da presença de
Cristo o Único Detentor da Vida e operou neles a morte!
O termo "sofrimento" é do grego "lupe" e tem um significado muito semelhante ao dos
termos já observados e relacionados com o Caminho Apertado. A palavra "opera" é do
grego "Katergazomai" e significa realização. Em outras palavras, trata-se de um trabalho
cuja conclusão evidentemente demanda tempo o que está em perfeita harmonia com o termo
"caminho" que é do grego "hodos" apontando para um progresso em função do tempo.
Assim, se a Salvação realmente ocorresse no ato da Conversão, conforme reivindica a
moderna teologia, qual seria a utilidade de um Caminho cujo destino final é a Vida (Mateus
7:14). Observe como o próprio Senhor Jesus Cristo considera a possibilidade mais comum a
esse respeito (Marcos 4:16-17).
O termo "arrependimento" é do grego "methnoia" e aponta para uma repulsa pelo erro
cometido fatalmente unida ao firme propósito de evitá-lo a qualquer custo. Isso também
confirma totalmente nossas conclusões anteriores; a Tristeza segundo Deus, o Verdadeiro
Arrependimento impulsiona até o limiar da reversão, da reforma, da alteração do que
chamamos de amor para o Divino Ágape de Deus, o Verdadeiro Amor!

A raiz da questão nunca muda:
A raiz da questão é o Amor
A Tristeza segundo Deus alcança seu objetivo na Cruz com Cristo. Se a teologia que nos é
ensinada tenta contornar a empunhadura da própria Cruz e o Caminho do Calvário, nunca
conheceremos o Arrependimento Bíblico e nunca teremos Vida, permaneceremos sós por
toda a eternidade (João 12:24). A criatura humana caída deve conceber o Verdadeiro
Arrependimento pela terrível perda ocorrida no Éden e pela monstruosa deficiência que a
escraviza sob o disfarce de amor. O sentimento que entendemos por amor e o Verdadeiro
Amor são mutuamente exclusivos entre si, em hipótese alguma poderão coabitar num
mesmo espaço e a Tristeza Segundo Deus, é um fator de grande influencia para o
reconhecimento e renúncia às armadilhas dessa mentalidade carnal.
Assim, o Verdadeiro Arrependimento pela queda e terrível submissão ao falso amor abre
Caminho para a Outorga do Verdadeiro Amor. Uma vez concedido, é Eterno pois dEle
ninguém se arrepende.
Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento.
(Rm 11:29)
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Irrevogável, Inalterável, Eterno.
Em outras palavras, a "Tristeza segundo Deus" produz o arrependimento que opera uma
transformação irrevogável. As Dádivas de Deus são sempre irrevogáveis. O Amor do Cristo
de Deus é a fortidão inabalável de um rochedo, onde o seguidor obediente, aquele que
renuncia a tudo na busca de Verdade, repousa eternamente.
E na terra aonde forem levados em cativeiro caírem em si, e se converterem, e na terra
do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: Pecamos, e perversamente procedemos, e
cometemos iniqüidade,
(1Rs 8:47)
Discernir extensão da desgraça e voltar-se para Deus de todo coração, de toda alma. Não se
(1Rs 8:48 [ACF2007])
trata
algo parcial,
mas
uma total
valores,
sem
E sede
converterem
a ti com
todosim,
o seudecoração
e cominversão
toda a suade
alma,
na terraabsolutamente
de seus inimigos
que os levarem
em cativeiro,
e orarem
a tihumana
para o lado
terra enganosa
que deste ea corrupta,
seus pais, que
[para]
restrições.
A natureza
caída da
criatura
é dedatalsua
forma
sem
esta
cidade
que
elegeste,
e
[para]
esta
casa
que
edifiquei
ao
teu
nome;
o compromisso obtido exclusivamente pelo total conhecimento da Verdade sobre si mesma,
jamais terá acesso à Verdade que é Jesus Cristo e perecerá para sempre! A Escritura é clara:
não há nada mais valioso aqui do que a salvação da alma. NADA! Certamente estamos em
grandes apuros perante o Deus Todo Poderoso e Ele espera que descubramos isso através
das evidências já fornecidas.
Portanto dize à casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: Convertei-vos, e tornai-vos
dos vossos ídolos; e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações;
(Ez 14:6)
Como alguém poderia subentender tais dizeres? Os Cristãos são o Israel de Deus, a Teologia
Cristã moderna é um ídolo que conduz à morte e o Caminho Apertado é a única forma de
superá-lo.
Não, vos digo; antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis.
(Lc 13:3)
Jesus Cristo nos diz que sem o Arrependimento seremos irremediavelmente condenados.
Obviamente, Ele se refere à semente da Tristeza segundo Deus. O termo "arrependimento"
aqui é do grego "metanoeo" e significa reconsiderar, repensar, a partir da Outorga do
Verdadeiro Amor. Trata-se de uma concepção inteiramente nova, inacessível à mente
consciente do homem razão pela qual, se assume enganosamente o conceito de
arrependimento mundano como sendo o Verdadeiro Arrependimento. Aqueles "muitos"
citados em Mateus 7: 22-23 ostentam um arrependimento ao qual nunca estiveram sujeitos.
Eles Substituem a Tristeza Segundo Deus, pela tristeza mundana.
Assim como eles supõem conhecer o Verdadeiro Arrependimento, também supõem
conhecer o Verdadeiro Amor. Um caso clássico de engano, promovido pelo mestre do
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engano! Deve-se honrar a quem honra é devida. Satanás deve ser honrado como "pai da
mentira". Subestimar a capacidade de tão notável criatura é assegurar a própria ruína.
NUNCA SUBESTIME SEU INIMIGO!
Deve-se salientar que os dois tipos de arrependimento acabam por trabalhar conjuntamente
quando o Cristão em obediência trilha o Caminho Apertado. A mente consciente vive a
experiência da Conversão através da convicção de culpa pelos pecados conhecidos, a partir
disso, o Senhor dá inicio a uma operação muito mais critica abrangendo a mente
subconsciente (o coração do homem). Em outras palavras, Deus opera desde o exterior até o
interior mais profundo, para então, pelo Poder do Espírito Santo, convencê-lo de pecado,
Justiça e Juízo.
A convicção exterior de pecado traz a tristeza que supostamente converte a Jesus Cristo.
Trata-se de um aspecto da resposta da criatura ao chamamento do Criador. Ele enviou Jesus
Cristo e por esse ato chamou a Si as criaturas. Muitos respondem pelo ouvir e se confessam
pecadores, idolatras e perversos. Trata-se de um processo inicial que forma a reunião dos
"muitos chamados" donde finalmente, surgem os poucos que encontram a Porta Estreita e
trilham o Caminho Apertado (Mateus 22:14). Esses são os que experimentam a Tristeza
segundo Deus, o Arrependimento Divino que conduz à radical alteração interior de
sentimentos carnais, para o Verdadeiro Amor.
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos (primeiro passo), para que sejam apagados os
vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor,
(segundo passo)
(Atos 3:19)
O que temos aqui não é uma referencia ao Segundo Advento Cristo. Não tem nenhuma
relação com isso. Trata-se de uma descrição precisa dos passos para que os nossos pecados
sejam realmente apagados. Primeiramente o arrependimento através da mente consciente,
pelo reconhecimento e convicção da nossa condição de pecadores. Na verdade ninguém
poderia se voltar para o Senhor, sem pelo menos, alcançar esse nível. Esse é o
arrependimento que supostamente conduz à genuína conversão e consequente alteração nas
condutas de vida.
A partir daí, se permanecermos fundamentados e firmes nos ensinamentos do Senhor (João
8:31-32). Se permanecermos no Caminho Apertado até a Crucificção e Morte com Cristo
(Gálatas 2:20), teremos acesso ao Santo dos Santos do nosso templo corpóreo e na presença
do Senhor. Literalmente na presença do Senhor, em comunhão com o Divino Amor Ágape
de Deus. Ao que se denomina "Tempos do Refrigério", que só virão através de um encontro
com Cristo, de conformidade com as Suas próprias Ordens.
Aqueles "muitos" citados em Mateus 7:22-23 consideram a Escritura Sagrada convictos de
que a Vida Eterna se encontra ali. Eles nunca consideram o fato de que Jesus Cristo não é a
Escritura Sagrada. Jesus Cristo está vivo e ordena que caminhemos até Ele a fim de obter
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Vida. A pratica de condutas religiosas não pode alterar a Verdade. É NECESSÁRIO ESTAR
NA PRESENÇA DO CRISTO VIVO!
Observe cuidadosamente a formulação desse versículo. Os pecados são apagados em meio
aos Tempos de Refrigério e o Refrigério é fruto da Presença do Senhor. Ele é o Portador da
Vida, Ele é o Amor de Deus através do qual são apagados os pecados. Não existe outro
meio, trata-se do único acesso para a Nova Aliança, a Aliança que envolve o Novo Coração
forjado no Divino Amor Ágape de Deus (Jeremias 31:31-33). A Moderna Teologia intenta
reescrever a Aliança lavrada segundo a determinação do próprio Deus. Pura tolice.
As belas vestimentas do clero, sua pompa e arrogância, seus enormes templos e ministérios
erráticos, não podem alterar nem mesmo um til da Palavra de Deus. Os quesitos a serem
cumpridos para a Nova Aliança não podem ser mudados pelo homem. Religiões e demais
autoridades mundanas reunidas não pode subverter o que Deus Determina. Deus é Soberano.
Ele realiza tudo o que pretende. Ou reconhecemos Sua Soberania e nos tornamos obedientes
ao aos Seus Comandos ou pereceremos em nossos pecados, e estaremos por toda eternidade
submetidos aos tormentos do inferno! O principio da Sabedoria é o Temor de Deus
(Provérbios 9:10)! Porque Ele é Deus! Ele é o Rei entre os reis e o Senhor entre os senhores.
É preciso dimensionar corretamente a Severidade de Deus demonstrada pela condenação
daqueles "muitos" citados em Mateus 7:22-23, A GRANDE MAIORIA DOS CRISTÃOS!
A inabalável Severidade do Amor de Deus que vem à luz com a rejeição desses milhões de
seguidores! Não estamos falando de descrentes, estamos falando do Corpo de Cristo, do
povo de Deus. O Registro Bíblico não pode ser apagado. Não pode ser contornado por
conceitos doutrinários forjados pelos que se recusam a enfrentá-Lo. As determinações de
Deus são infalivelmente concretizadas. Tema a Deus e Viva, despreze a Deus e permaneça
na morte por toda a Eternidade. É simples assim.
Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os
homens, e em todo o lugar, que se arrependam;
(At 17:30)
Isso não é opcional. Não é algo que se possa decidir a respeito. Deve ser feito e agora, por
todo o mundo pois a nova aliança envolve um novo coração. Sem a Tristeza segundo Deus
até a interiorização do Amor Ágape, não há Salvação, em nenhum lugar do mundo e os que
entendem o arrependimento como secundário, devem considerar as menções em Apocalipse
2:5; 2:16; 2:21,22; 3:3 e 3:19. São passagens das Cartas às Igrejas e só os tolos as
desprezam.
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GRAÇA E FÉ REVISADAS
A primeira contestação geralmente levantada contra a Porta Estreita e Caminho Apertado é
de que o conceito envolvendo ação, viola a concepção de "Graça pela Fé". Essa "ação" é
retratada como uma forma de obra pretensamente Justa ou legalismo (justificação pelo
cumprimento da Lei de Deus). Na verdade, trata-se do oposto disso. Ocorre que a definição
de Fé como uma simples forma de "crença", desenvolvida nos anos 1600 - 1700 pelos
fundadores do moderno conceito de Salvação "pela fé somente", tem uma perspectiva bem
diferente da Verdadeira Fé em termos Bíblicos. Quando Lutero concluiu que o Catolicismo
Romano era de fato uma perversão da "Graça pela Fé", não imaginou que a partir da reforma
surgiria um tipo ainda mais perigoso.
É imprescindível considerar corretamente o termo "Graça". Observe que Judas advertiu a
respeito do fato da perversão do mesmo e de sua transformação em algo que na verdade não
é.
Porque se introduziram alguns, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo,
homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus, e negam a Deus, único
dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo.
(Judas 1:4)
Já pudemos verificar isso anteriormente ao investigarmos os falsos mestres, mas,
salientamos novamente o fato de que eles são o clero Cristão e detém grande popularidade
(2 Pedro 2: 1-3). ATUAM EM MEIO AO APRISCO DAS OVELHAS, MUITOS DELES
ATÉ CONVICTOS DE QUE SÃO AUTÊNTICOS CRISTÃOS, POREM NA VERDADE
ELES NÃO O SÃO. Eles são tidos pelo Senhor como homens ímpios (Mateus 7:23) e isso
obviamente significa não Regenerados e sem o Amor de Deus. Eles têm forma de piedade,
mas negam o poder da Cruz (Mateus 16:24).
O alvo de satanás é o âmago da Mensagem de Salvação e ele o atinge redefinindo os termos
primários. Ele é o inventor da dupla interpretação, da distorção do significado das coisas.
Estes homens, totalmente dominados pelo seu poder, acabam por introduzir condenáveis
heresias no meio Cristão, entre elas, um falso conceito de "Graça" a ponto de torna-la base
para todos os tipos de comportamentos iníquos, INCLUSIVE SOB ALEGAÇÃO DE QUE
O CUMPRIMENTO DA LEI ANULA A GRAÇA.
Aqueles "muitos" citados em Mateus 7:22-23 acreditam estar sob a Graça de Deus. Eles já
se encontram na condição de perdedores, mas estão convencidos de estar sob a Graça de
Deus. Seguem e ensinam heresias perniciosas baseados no que entendem como Graça de
Deus. Porem, desgraçadamente eles estão enganados. Tarde de mais eles descobrem que
Deus não aprova essa mentalidade evidentemente porque eles não estão sob Sua Graça.
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Se estivessem verdadeiramente sob a Graça de Deus, jamais seriam enviados ao tormento
eterno. É importante observar que o termo "muitos" nesse caso da conta de uma grande
maioria, numa relação de 10/10000 segundo a perspectiva Bíblica. Onde 10 são os poucos
achados sob a Graça de Deus e OS DEMAIS ESTÃO SOB A IRA DE DEUS! Estes são os
fatos e os fatos não podem ser alterados, em função do preconceito teológico da grande
maioria.

Graça de Deus é um favor imerecido, fruto do Amor de
Deus que nos enviou Jesus Cristo, o qual determinou a
Porta Estreita e o Caminho Apertado, único acesso à
Nova Aliança e à Vida Eterna.
Essa é a medida da Graça. Sem a Porta Estreita e o Caminho Apertado é impossível
desfruta-La. A única possibilidade esta vinculada ao cumprimento das Ordens de Cristo
SEM O QUE, APÓS A MORTE, ESTAREMOS DIANTE DA IRA DE DEUS!
Os falsos profetas da atualidade, fundadores do moderno movimento da Graça, estão
fazendo exatamente o que Judas disse que eles fariam. Eles definem a "Graça" como sendo
absoluta, e por ser absoluta libera para tudo o que for pretendido. Em outras palavras, a
Graça é transformada em uma espécie de licença que embasa o descumprimento dos
Mandamentos de Deus e/ou do Seu Cristo. Obviamente essa definição não tem base bíblica.
Para estar debaixo da Graça o cristão deve conduzir-se em absoluta obediência isto é, fazer o
que Deus e Jesus Cristo Ordenam que seja feito.
Os únicos Cristãos que tem vínculo com a Graça de Deus são os obedientes. Porem, não são
livres para "si mesmos". Estão sob Jugo, no Caminho Apertado até o encontro com Jesus
Cristo no Calvário. Sob total humilhação perante o Divino Amor de Deus. Paulo foi bastante
contundente quando declarou estar morto (Gálatas 2:20). Se de fato é Jesus Cristo quem vive
no interior da criatura. Se de fato essa criatura está Crucificada com Ele, de que forma
poderia dedicar-se a si mesma? Ela não vive mais, esta morta!
O VERDADEIRO CRISTÃO SABE QUE ESTÁ MORTO E QUE CRISTO VIVE NELE.
Isso é o que pode ser observado a partir da Escritura Sagrada. Isso também torna óbvio que
o moderno conceito de "Graça" é uma mentira, uma doutrina satânica projetada para afastar
do Caminho da Verdade. O fato é que se estivermos sob a "Graça de Deus" não estaremos
livres para nós mesmos. Graça absolutamente significa liberalidade para as coisas deste
mundo.
A Graça de Deus nos deu Jesus Cristo e Jesus Cristo nos deu o Caminho Apertado. Graça
portanto está limitada à aqueles que valorizam o Senhor a ponto de dar a vida por Ele, no
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altar do Caminho Apertado. Estes são os que têm a Fé "de" Cristo, os que se oferecem a si
mesmos como Sacrifício Vivo!

Deus não aceitará nada menos que isso!
Menospreze as Ordens de Deus e você verá o que chama de Graça convertido em terrível
Juízo. Nada pode ser pior do que ser condenado ruína eterna. De lá jamais se escapa. Os
clamores por misericórdia e compaixão permanecem eternamente sem resposta. Falo do que
conheço com convicção. Testemunhei esse clamor, pude ouvir seus gritos desesperados,
mais assustadores que o pior filme de terror. Mais horríveis que o pior dos pesadelos. As
piores atrocidades praticadas pela criatura humana são praticamente nada se comparadas
com a agonia que aguarda a alma não Regenerada!
Recusar os Comandos do Senhor é recusar o Senhor, é contar Seu Santo Sacrifício como
nada. A oportunidade foi dada. A Vontade de Deus é que todos cheguem ao Verdadeiro
Arrependimento. Nós temos Livre Arbítrio, podemos optar por abraçar o Senhor ou não.
Qual é a sua escolha?
Um belo esboço da Graça de Deus e de Sua atuação é encontrado no Livro do Êxodo. Deus
não muda. Portanto, a Graça de Deus se aplica única e exclusivamente aos obedientes, os
que chegam até a Sua Presença ou estão trilhando o Caminho a fim de encontra-Lo.
E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes: Faze subir a este povo, porém não me
fazes saber a quem hás de enviar comigo; e tu disseste: Conheço-te por [teu] nome,
também achaste graça aos meus olhos.
(Ex 33:12)
Trata-se de um dialogo face a face com o Senhor. Observe que o Senhor afirma conhecer
Moises pelo nome e compare com João 10:3.
Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu
caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos; e considera que esta
nação [é] o teu povo.
(Ex 33:13)
Compare com Mateus 7:13,14. O termo Hebraico para "caminho" aqui é "derek" e significa
estrada, percurso ou jornada envolvendo algum tipo de ação. Observe a redação: "Mostrame o caminho para que eu te conheça". A palavra "conhecer" é do Hebraico "yada" e
significa examinar, perceber. Compare com João 17:3 onde em Sua oração o Senhor vincula
Vida Eterna a conhecer o Pai e a Ele Seu Enviado, o Ágape de Deus (João 17:25,26).
Observe que Moises espera alcançar uma Graça diante de Deus após conhecê-Lo. Em
outras palavras, primeiramente o Pai Celestial nos concedeu Jesus Cristo e o Caminho
Apertado. Isso é Graça, pois a criatura humana jamais o mereceu. Nos foi dado
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exclusivamente por Amor, pelo Amor de Deus. O Redentor Jesus Cristo sofreu o martírio da
Cruz para nos dar acesso à Eternidade e o Caminho Apertado é o Acesso que nos foi dado, o
Contrato selado no Seu Precioso Sangue. Trata-se de uma Graça dada ao mundo, a todo
aquele aceitá-La.
No entanto existe outra! Uma Graça recebida aos Olhos de Deus. O Divino Amor de Deus,
outorgado na Presença de Deus. Graça sobre Graça. Quando se lê aos Olhos de Deus, leiase perante o AMOR ÁGAPE DE DEUS. Deus nos vê através do Seu Divino Amor. Isso é o
que busca Moisés e isso SÓ PODE SER ALCANÇADO PELO TRILHAR DO CAMINHO
APERTADO ATÉ A MORTE DO EU ENGANOSO!
Disse pois: Irá a minha presença [contigo] para te fazer descansar.
(Ex 33:14)
O termo "presença" é do hebraico "paniym" e significa perante ou diante. Em outras
palavras, perante Deus ou diante de Deus. João nos diz que a semente de Deus permanece
nos Renascidos em Cristo, a presença que traz o descanso. Assim, é Cristo quem vive,
exatamente como clama Paulo!

Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo?
[Acaso] não [é] por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo,
de todos os povos que [há] sobre a face da terra?
(Ex 33:16)

De que forma Moisés poderia obter absoluta certeza de estar sob a Graça? Onde estaria a
prova? A única forma de comprovação é a presença do Senhor.
Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de
Deus. Por isso o mundo não nos conhece; porque não o conhece a ele.
(1Jo 3:1)
A presença do Amor Ágape é que diferencia o autêntico Cristão. Sua outorga é que move
dos domínios de satanás para o Reino de Deus. João reafirma o que Moisés já havia
afirmado: A presença do Senhor é que separa o Seu povo do restante do mundo, porque o
mundo não O conhece. O mundo não pode conhecê-Lo porque o mundo está submetido aos
cinco sentidos. O mundo vive em função da mente consciente, da mente carnal e a mente
carnal não tem acesso às coisas espirituais. Até mesmo Cristãos honestos e dedicados não
são aptos a compreende-Lo a menos que trilhem o Caminho Apertado em toda a sua
extensão, até a Revelação da Verdade (João 8:31-32).
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Então ela caiu sobre o seu rosto, e se inclinou à terra; e disse-lhe: Por que achei
graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu [uma] estrangeira?
(Ruth 2:10)
A história de Ruth é a história dos Redimidos de Cristo. É a história do acolhimento dos
gentios para a Casa de Israel. Sendo estrangeira, Ruth trabalhava nos campos em busca de
espigas esquecidas pelos ceifadores. Boaz é uma representação de Cristo. Assim, a exemplo
de Ruth, todo Cristão deve prostrar-se com o rosto em terra perante o Senhor. EM TOTAL
HUMILHAÇÃO! Esse é o ápice da experiência vivenciada através da Porta Estreita e do
Caminho Apertado: O VERDADEIRO ARREPENDIMENTO E A AUTENTICA
HUMILHAÇÃO. Uma vez diante da Verdade a respeito da terrível maldição que acomete a
criatura humana, é evidente que se questione: "Por que achei Graça aos Teus Olhos?". Por
que tomaste conhecimento de tão vil criatura? Ademais sou apenas um miserável gentil.

E respondeu Boaz, e disse-lhe: Bem se me contou quanto fizeste à tua sogra, depois da
morte de teu marido; e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste
para um povo que antes não conheceste.
(Ruth 2:11)

Consideremos o jovem rico (Lucas 18:22). O que lhe foi dito? Que abrisse mão de todas as
suas posses. E no que isso implica? Implica em deixar tudo para trás: pai, mãe, irmãos,
esposa, filhos, propriedades, tudo! Não é exatamente isso que o Senhor afirma em (Lucas
14:26)? Deixar a terra natal e aventurar-se em meio a um povo desconhecido não seria o
mesmo que dar as costas ao mundo e mergulhar na busca pelas coisas do alto? Pedindo,
buscando, batendo (Mateus 7:7). Investigando prioritariamente, em profundidade,
observando cuidadosamente as pistas, um grão aqui outro ali até que se ache Graça aos
Olhos do Rei.
A resposta do Senhor ao seguidor arrependido nunca muda. Ela é função da obediência e da
conduta reta, do cumprimento das Ordens quanto a renuncia irrestrita e dedicação absoluta.
O que certamente aqueles "muitos" citados em Mateus 7:23-24 desconsideram; razão pela
qual, jamais encontram Graça.

A Graça restrita aos obedientes
Boaz era um parente próximo e remidor junto à casa de Noemi (Ruth 2:20). Ele remiu Ruth
e a tomou por esposa (Rute 4:1-13). Exatamente o que Jesus Cristo faz pelos que acham
Graça aos Seus olhos. Os obedientes! A história de Ruth confirma tudo o que temos
observado.
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E agora, por [um] pequeno momento, se manifestou a graça da parte do Senhor
nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem, e para dar-nos [uma] estaca no seu
santo lugar; para nos iluminar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de
vida na nossa servidão.
(Esdras 9:8)
Este versículo também nos mostra claramente os degraus a trilhar, nos mostra onde e como a
Graça de Deus é aplicada. O Antigo é a confirmação do Novo. Deus não muda. Tudo o que
é dirigido a Israel se aplica perfeitamente à Igreja. A palavra hebraica para "agora" é "Attah"
e significa de um momento em diante. Para "pouco" é "me'at" e significa pequena quantia.
Para "momento" é "rega" e significa curto espaço de tempo. Refere-se à Era da Graça. O
tempo da salvação. Aos Olhos de Deus 2000 anos de graça no âmbito do Cristo é um curto
período de tempo. Dois dias!
O termo "graça" do hebraico "techinnah" significa favor, indulgencia. NESSE CURTO
ESPAÇO DE TEMPO, APENAS UM REMANESCENTE ESCAPA! Como já pudemos
observar, aqueles "poucos" citados em Mateus 7:14, na realidade "escapam" através do
Caminho Apertado, separados dentre muitos. A palavra "estaca" do hebraico "yathed", esta
certamente vinculada aos cravos que martirizaram o Senhor na Cruz. Uma representação da
Porta Estreita e do Caminho Apertado, único acesso ao Santo dos Santos do nosso Templo
Corpóreo e à Nova Aliança de Deus para com os homens.
Assim, por um breve período de tempo há uma Porta Estreita e um Caminho Apertado
através dos quais, os obedientes encontram Graça e então, algo grandioso acontece. "Seus
olhos são iluminados". O termo "iluminar" aponta para enxergar, ver. Em outras palavras,
trata-se da outorga de capacidade para discernir a Verdade, o Amor Ágape de Deus. É
importante observar que é o próprio Senhor quem o concede. Exatamente como o ensinado
em 1 João 3:1.
Não seriam essas as mesmas características dos Tempos de Refrigério? O termo "dar" do
hebraico "nathan" significa doar, agraciar. O termo "reviver" do hebraico "michyah" aponta
para recuperação. E do que haveríamos de ser recuperados? Obviamente da servidão. O
termo "servidão" do hebraico "abduwth" significa escravidão, cativeiro. Nenhum registro
Escritural ocorre por acaso e tudo o que se refere a Israel é para o nosso aprendizado e
conscientização.
E o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e
benevolência mais do que todas as virgens; e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez
rainha em lugar de Vasti.
(Ester 2:17)
Ester é uma representação dos escolhidos e o Rei uma representação do Cristo de Deus.
Assim, esse registro nos remete à separação das cinco virgens prudentes em
(Mateus 25:1-2). O Amor de Deus é extensivo a todas as criaturas, porem, Ele Ama de
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forma especial os obedientes. Os que submetem suas vidas ao Caminho Apertado. São eles
os que obtêm Graça aos olhos do Rei e dele recebem a Coroa da Gloria.
O termo "coroa" do hebraico "kether" significa diadema, "real" do hebraico "malkuwth"
significa autoridade, soberania. Assim, temos uma DÁDIVA CONCEDIDA POR JESUS
CRISTO AOS QUE SÃO FIÉIS ATÉ A MORTE (Apocalipse 2:10). Aos que guardam
impreterivelmente Seus Mandamentos. Observe que embora houvessem "muitas” Virgens,
somente Ester alcançou Graça e recebeu a Coroa.
Certamente poderíamos traçar um paralelo notável aqui. Porem, o fato é que no que se refere
à Escritura Sagrada, Graça e Salvação estão sempre vinculadas à Presença do Senhor,
consideremos como exemplo a afirmação de Moises quanto a alcançá-la "aos Olhos do
Senhor". Com isso a grande maioria dos chamados "cristãos" desgraçadamente acaba por
desconhecer a Graça de Deus. Ao invés disso aterrorizados encontram Sua Ira (Mateus 7:2223). Graça é aplicável somente aos obedientes. Tão estritamente quanto Apertado é o
Caminho. E aquele que não o trilha jamais A terá!
O termo "Graça" no Novo Testamento é traduzido do grego "charis", e significa Dom
gratuito. Jesus Cristo nos da um exemplo disso. Um exemplo do que é o Verdadeiro Amor a
Verdadeira Graça, a doação sem recompensa.
Mas, quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, E serás
bem-aventurado; porque eles não têm com que to recompensar...
(Lc 14:13-14)
Não há melhor ilustração da Graça do que este Mandamento do Senhor Jesus Cristo. Favor
imerecido. Concedido por Amor, aos que não podem pagar, aos cegos e miseráveis. Seria
mera coincidência o fato de o Senhor nos qualificar como cegos e miseráveis (Apocalipse
3:17)?
Por trás da Graça está o Amor Ágape de Deus. É o Amor Ágape de Deus que confere favor
aos indignos. A criatura caída em sua estúpida arrogância acredita que pode se tornar digna
da Salvação. Está convencida de ser preciosa a ponto de Jesus Cristo entregar-Se por ela.
Isso é exatamente o que se denomina perversão da Graça. Coloca-se o valor no objetivo da
Graça ao invés de coloca-lo no Doador. GRAÇA É FAVOR IMERECIDO! A moderna
Teologia Cristã nivela o ser humano de forma absolutamente falsa, a humanidade não tem
mérito algum e sua arrogância a torna totalmente cega. A humanidade comete um erro fatal
por não observar que o Deus Onipotente opera primeiramente para preservar o Seu Santo
Nome. Existem inúmeras passagens Escriturais dando testemunho disso, entre elas: Salmo
23: 3; 25:11; 31: 3; 79: 9; 106: 8; Isaías 48:11 e Ezequiel 20:14.
Em todas elas Deus opera "por Amor do Seu Nome". Não há menção a nenhum tipo de
valor inerente á criatura humana. Somente quando se dimensiona corretamente a Soberania e
Majestade do Senhor somos aptos a perceber o verdadeiro impacto da Graça. O problema é
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que a humanidade insiste em colocar O Senhor Deus Todo Poderoso muito aquém da Sua
verdadeira posição, a fim de aborda-Lo sem esforço. Esse tipo de cegueira quanto à
verdadeira natureza e autoridade de Deus acaba por eliminar o temor, sem o qual, surgem as
mais diversas perversões e aberrações. RAZÃO PELA QUAL A MODERNA TEOLOGIA
CRISTÃ É PRESUNÇOSA, ARROGANTE, ESTÚPIDA E EXTREMAMENTE
PERIGOSA. TEM SUA RAIZ NA CEGUEIRA E O SEU FRUTO É A PERDIÇÃO
ETERNA!
O pequeno planeta em que habitamos só existe em função da Graça de Deus. Toda vez que
respiramos só o fazemos em função da Graça Deus. Se Deus negar Seu Olhar por um
segundo sequer, o universo inteiro se dissolverá. Todas as coisas visíveis e invisíveis são
sustentadas e nutridas pelo Infinito Amor de Deus, é Dessa Sua Divina Essência que flui a
Graça. Deus tem perfeito entendimento da vil condição em que nos encontramos. Por tanto,
o Ato de enviar Seu Cristo ao mundo para nos redimir, é o Supremo Ato de Graça.
Simplesmente porque Deus é Amor e porque Graça e Amor não podem ser separados, são as
duas faces de uma mesma Essência. O Amor de Deus, é revelado em Suas Obras pela Graça.
O Advento de Cristo é a revelação do Seu insondável Amor. A Majestade Levantou-Se do
Seu Trono e veio ter conosco em humildade, não porque tivéssemos algum valor, mas sim,
movido pelo Poder do Seu Maravilhoso Amor!
É facilmente aceitável a concepção de que somos criaturas de grande valor aos Olhos de
Deus. Afinal que outra razão levaria Jesus Cristo a tal Atitude Extrema. Essa é a lógica do
homem; porem, não é a Lógica de Deus. Não é a criatura humana que detém o valor e sim a
Graça emanada do Amor de Deus. O Senhor Operou em prol daqueles que não tem
capacidade para Lhe retribuir. Só a partir da correta compreensão desse fato, poderemos
discernir o grandioso significado que envolve o Calvário e a Cruz. A denominada "explosão
da Graça" apregoada e praticada em nossos dias, está perfeitamente de acordo com a
apostasia final e muito longe da Verdade. O Cristão moderno juntamente com seus mestres
não podem compreender o Amor e Graça do Pai Celestial. Razão pela qual, embora O
anunciem com os lábios, estão desprovidos do Principio da Sabedoria, o Temor (Provérbios
1:7).
"BRINCAR" COM A PALAVRA DE DEUS É O ÁPICE DA LOUCURA! E é isso
exatamente o que fazem os falsos mestres da atualidade, sob a mascara de peritos
interpretes, justificados pela graduação em escolas de Teologia. São convictos de haver
alcançado um nível de conhecimento muito superior ao dos demais e nesse aspecto, a
atmosfera dentro de denominações protestantes não é diferente da hierarquia católica
romana. Um enorme monturo de orgulho e arrogância energicamente condenados por Jesus
Cristo. A Verdade é que só existe uma escola para o Verdadeiro Cristão. Não é o seminário
e não promove aos altos cargos da igreja. Ela é denominada Caminho Apertado. É
denominada Crucificação com Cristo e o seu ensinamento da conta de que sem a morte do
eu interior caído, jamais encontraremos Vida.
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A vaidade do Cristianismo denominacional é fatalmente transpirada por sua recusa em
trilhar o Caminho Apertado. A exemplo de satanás eles afirmam que Deus não quis dizer o
que disse e para justifica-lo, desenvolvem uma nova teologia contrária aos principais
ensinamentos de Jesus Cristo. Eles se negam a fazê-lo, no entanto, reivindicam
ruidosamente seus direitos como Filhos e exigem as dádivas a estes designadas.
Eu pessoalmente tenho ouvido lideres da Igreja Cristã afirmarem haver alcançado a
presença de Jesus Cristo em 10 minutos e sem sequer dar um passo pelo Caminho Apertado
conforme o descrito. Ao invés de encarar a Verdade, eles simplesmente a desprezam e
seguem proclamando ser o que provavelmente nunca serão. Esse comportamento os mantém
afastados do Alvo e na mais completa ignorância a respeito do Verdadeiro Amor.
Trata-se da perversão da Graça a que Judas se refere (Judas 1:4). O conceito de que Graça
garante liberdade, inclusive para o descumprimento das Ordens de Jesus Cristo é um engano
desastroso! Graça deriva do Amor de Deus e está limitada como já amplamente
comprovado, à obediência às Ordens do Cristo. Como evidenciado por aqueles "muitos"
(Mateus 07:22-23), certamente adeptos de uma definição muito aquém dessa realidade.
Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, [é] dom de Deus.
Não vem das obras, para que ninguém se glorie;
(Efésios 2:8-9)
Esse versículo é torcido pra fora do contexto pelos falsos mestres que insistem em afirmar,
que Graça é algo suficiente e absoluto. Não é isso o que esta dito. É imprescindível pauta-lo
sem desconsiderar as Ordens de Jesus Cristo. Somos salvos pela Graça. É pela Graça que
Deus envia Seu Santo Filho ao mundo a fim de instituir Seu Mapa de Salvação: A PORTA
ESTREITA E DO CAMINHO APERTADO. Sem o Sacrifício do Calvário não teríamos
essa Via de Escape e ninguém poderia ser Salvo. Nesses termos, é absolutamente correta a
afirmação de que somos salvos pela Graça, porem, se adentrarmos pela Porta Estreita e se
trilharmos o Caminho Apertado em toda sua extensão, pois a Graça está impreterivelmente
condicionada à obediência. A GRAÇA DE DEUS É A BASE DO PLANO DE
SALVAÇÃO, POREM, EM HIPÓTESE ALGUMA ANULA AS ORDENS DE JESUS
CRISTO.
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O Dom da Salvação nos é concedido gratuitamente. Não fora assim, jamais o teríamos, pois
jamais poderíamos pagar por Ele. O fato de ser gratuito é que nos proporciona a
oportunidade de abraça-lo. Quando o fazemos pela Fé e trilhamos o Caminho em
obediência, somos Justificados. Mas de maneira nenhuma a Graça é a Salvação ou a Graça é
a Justificação, assim como, Fé não é Salvação e Fé não é União com Cristo!
Fé é somente uma força ativa, um agente que impele o seguidor e é imprescindível que
consideremos dois tipos existentes: Fé em Cristo e Fé de Cristo. Fé em Cristo é o ato de
depositarmos nossa confiança nEle como Messias, como Redentor e Senhor dos Senhores.
Trata-se isso de Fé no Cristo histórico, nesse caso Objeto de nossa confiança.
Depositamos nEle nossa Fé, convictos de que Ele tem o Poder para nos Salvar. Porem, esse
ato não é a Salvação propriamente dita. Mesmo assim, a teologia Cristã da atualidade teima
em afirmar que somos Salvos no exato momento da conversão.
Fé no Senhor Jesus Cristo é apenas a Raiz da Conversão, porem, como já temos observado
em inúmeras referencias Escriturais: OBEDIÊNCIA AOS SEUS MANDAMENTOS É O
QUE DIFERENCIA VERDADEIRO SEGUIDOR E É O QUE CARACTERIZA A "FÉ DE
CRISTO", A FÉ OBEDIENTE ATÉ A MORTE NA CRUZ. NESSE CASO SEM UM
OBJETO DE CONFIANÇA,

mas com um objetivo, uma meta!
Jesus Cristo veio a este mundo com uma missão a ser cumprida, resgatar a raça humana.
Seu objetivo foi 100% cumprido. O objetivo do Cristão é conhecer a Verdade (João 8:31-32)
e obter União com o Cristo Vivo (João 17:21-23), o que é bem diferente de simplesmente
crer.
Crer é passivo e estático, envolve apenas uma conversão de ponto de vista, das coisas do
mundo para as Coisas de Deus. Já obedecer envolve ação, trabalho em torno de um objetivo.
Essa é a diferença entre Conversão de Regeneração. A grande multidão de condenados
conforme consta em Mateus 7: 22-23 é composta exclusivamente por Cristãos Convertidos,
almas que depositam sua confiança no Senhor, não existe a menor dúvida a esse respeito,
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Jesus Cristo em momento algum contestou esse fato. O fato é que esse nunca foi o Alvo, o
fato é que crer e converter-se não significa ser Salvo. Crer e converter-se são apenas os
primeiros passos de uma longa jornada.
Deus reconhece e o Espírito Santo Batiza os que depositam Fé em Jesus Cristo. Através da
Conversão eles passam a integrar o Corpo de Cristo, o Aprisco das Ovelhas e isso é
maravilhoso. Porem, eles agora estão diante do verdadeiro divisor: OBEDECER OU NÃO
AS ORDENS DE JESUS CRISTO. Em outras palavras, sua Fé será suficientemente forte a
ponto de torna-los obedientes até a conclusão do objetivo de Deus, a legítima Regeneração?
Irão eles realmente porfiar por entrar pela Porta Estreita? Irão eles realmente trilhar o
Caminho Apertado até encontrar «VIDA»?
A questão é muito simples: será que após concluirmos que Jesus Cristo é o Verdadeiro
Messias, vamos nos tornar obedientes aos seus comandos? A TRISTE REALIDADE É QUE
UMA GRANDE MULTIDÃO DE CRISTÃOS ESTÁ DESTINADA AO INFERNO
JUSTAMENTE EM FUNÇÃO DA DESOBEDIÊNCIA! Eles tem Fé em Jesus Cristo mas
se recusam a obedecê-Lo. Um exemplo disso seria um estranho batendo à nossa porta a fim
de nos alertar sobre um incêndio eminente. E nós, por não observarmos nenhum vestígio
inicialmente nos tornamos céticos, porem passamos a lhe dar credito a partir do momento
em que nos são exibidas credenciais militares. Agora que já depositamos nele nossa
confiança resta-nos decidir atender a orientação e abandonar a área de risco.
A casa não pode ser invadida, a porta é trancafiada por dentro. É necessário ação de nossa
parte, e preciso abrir a porta e sair! O trabalho do bombeiro está limitado a nos convencer.
Nossa confiança em suas divisas não nos livrará do desastre. Somente a partir do momento
em que estivermos convictos de que não existe esperança e de que seremos devorados pelo
fogo. Só então, a força que nos impulsiona será a mesma que impulsiona o bombeiro e
teremos um objetivo em comum.
Em resumo, nossa mentalidade, nossa consciência do risco deve ser idêntica à do bombeiro.
Trata-se da convicção de que em um segundo o ardor das chamas estará sobre nós e que de
maneira alguma escaparemos. Nos mesmos termos, a Fé de Cristo é função da convicção a
respeito da monstruosidade do inferno e de sua traiçoeira investida. O absoluto
conhecimento a respeito dessa terrível Verdade, e da desgraça eterna que a envolve,
impulsionou o Senhor em Seu Objetivo. EM SUA OBRA DE PURO AMOR. Assim,
quando nossa Fé esta em sintonia com a Fé de Cristo, tomamos nossa Cruz e cumpriremos
suas Ordens. Não por vermos como Ele Vê. Mas porque Ele assim Ordenou, e nós realmente
admitimos Sua Autoridade e Sabedoria. A CRENÇA REGE AS AÇÕES, SE NÃO EXISTE
AÇÃO É PORQUE NÃO HÁ CRENÇA.
A Verdadeira Fé é uma evolução da Fé em Cristo para Fé de Cristo. A moderna Teologia
Cristã coloca ênfase somente na primeira ignorando totalmente a necessidade imprescindível
da segunda. O registro Bíblico nos diz que somos Salvos pela Graça "por meio da Fé". Isto
é: a força que nos condiciona em obediência é a evolução da Fé em Cristo. Inicialmente
deduzimos ser Ele o Messias. Em seguida, é necessário desenvolver a absoluta convicção de
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que o Seu ensino é correto em todos os aspectos e que devemos obedecer seus Mandamentos
de forma irrestrita. Entre eles, a Ordem específica para entrarmos pela Porta Estreita e
trilharmos o Caminho Apertado. Porfiar, esquadrinhar diligentemente até discerni-los (Lucas
13:24). Devemos fazê-lo, pela Fé de Jesus Cristo ou declarar confortavelmente: "Não sei se
Ele quis dizer exatamente isso". Temos livre escolha e o Senhor espera que a usemos
sabiamente. Pois ela certamente determinará nosso destino eterno.
Toda criatura humana é agraciada com o Dom da Fé. Muitos são despertos para a Fé em
Jesus Cristo, porem, apenas poucos evoluem para a obediência irrestrita aos Seus
Mandamentos. Em razão disso a grande maioria não têm acesso à Nova Aliança e perecem
em seus delitos e pecados. A Porta permanece aberta diante deles, porem, eles
deliberadamente a ignoram e desprezam. Os falsos mestres lhes garantem que a Fé em Jesus
Cristo é tudo que eles necessitam.
Religiões estão vinculadas ao cumprimento da Lei e à pratica de Obras de Justiça. Isso é
Correto, porem, com isso muitos acabam convencidos da própria Santidade, assumindo
assim que tais condutas recebam aprovação da parte de Deus e propiciam ingresso ao Seu
Santo Reino. Na Verdade isso nada mais é que buscar justificação por meio de obras.
Legalismo e Santificação da Alma (da vida material), são imprescindíveis porem, NÃO
PODEM SALVAR!
Assim, os falsos mestres primam por classificar como "obra" tudo o que de alguma forma
vai de encontro ao seu conceito de Salvação que exclui as Ordens de Cristo. Assim, em suas
manobras contraditórias, acabam por classificar a porfia determinada pelo próprio Cristo
(Lucas 13:24) como tal. A Porta Estreita e o Caminho Apertado não são meios de
justificação, são o método designado por Deus para desmascarar nossa natureza interior
caída, o espírito anticristão oculto em nosso coração (mente subconsciente). Na verdade essa
é a única maneira de fazê-lo.
A finalidade do Caminho Apertado é nos revelar o que realmente somos. Só através dele
poderemos concordar com Deus quanto a nossa condição de criaturas mortas em nossos
pecados e delitos. E somente em pleno acordo poderemos estar na Sua presença (Amos 3:3).
Ocorre que o mal se encontra alojado na mente subconsciente, na raiz, no coração do
homem. Jesus Cristo não tem acesso a ele a menos que O recebamos. Ele está à porta e bate
(Apocalipse 3:20), porem, nós devemos abri-la. Ele em hipótese alguma irá derruba-la e é
preciso que conheçamos a dura Verdade, a miséria e a desgraça eterna que nos envolve para
que verdadeiramente arrependidos possamos recebê-Lo.
Prática de Obras Justas, por outro lado é sempre uma tentativa de valorizar nosso ser diante
de Deus. Numa perspectiva em que Deus deveria nos restituir de alguma forma. Que Ele nos
concederia Suas Bênçãos em troca de algo. Se assim fosse, evidentemente não precisaríamos
da Graça. Deus Opera pela Graça justamente porque a criatura humana caída não tem
nenhum valor e suas obras de Justiça são absolutamente inúteis. Essa é exatamente a razão
pela qual a humanidade procura desesperadamente ignorar o escândalo da Cruz, por tratarse da mais Pura Graça e revelar nossa total inutilidade. A Graça de Deus desqualifica
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Religiões como veiculo de Salvação porque as Religiões, inclusive o Cristianismo moderno,
estão invariavelmente baseadas na prática de obras e o homem é Salvo exclusivamente pela
Misericórdia de Deus.
Assim, pois, também agora neste tempo ficou um remanescente, segundo a eleição da
graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras; de outra maneira, a graça já não é
graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça; de outra maneira a obra já não é
obra.
(Rm 11:5-6)
Um remanescente, poucos (Mateus 7:14) são salvos pela eleição da Graça. A atitude
individual em resposta ao Chamamento de Deus predestina muitos para a ruína eterna e
alguns para a Vida Eterna. Não se trata de uma escolha da parte de Deus, com o advento de
Jesus Cristo, toda criatura humana é pressionada a fazer uma escolha: Essa escolha é que
predestina. Evidentemente Deus conhece de antemão os obedientes, bem como os
desobedientes. Porem, o livre arbítrio é que predestina para céu ou para o inferno. Nesse
sentido a doutrina Calvinista tem aspectos contestáveis. A criatura humana caída pode até
odiar seu Criador, porem, ainda assim pode exercer domínio sobre si, tornando-se obediente.
Pode optar por obedecer independentemente de seus sentimentos. E para Deus, a Verdadeira
Fé é traduzida em obediência.
O Pai Celestial não pretende reavivar o homem a fim de submetê-lo. Ele faz uso da vontade
individual para conduzir até Cristo. Esse é o fundamento das advertências Bíblicas no
sentido de permanecer, persistir, insistir. A ação cabe a cada um de nós. O conceito de Fé
em que Deus opera todas as coisas e devemos apenas "esperar nEle" é altamente
questionável. Se assim fosse, poderíamos dizer que Ele nada fez pela grande maioria do Seu
próprio povo. Deus coloca o sentimento dentro da alma humana, cabe a ela reagir ou não. O
Senhor não exerce absolutamente nenhuma influencia sobre essa decisão, caso contrário
estaria deliberadamente destruindo a milhões.
Milhões estariam condenados mesmo antes do nascimento, sem qualquer chance de
escolha. Essa é uma visão que realmente impõe densas trevas sobre a integridade de Deus e
de Sua Santa Palavra. O Registro Bíblico atesta claramente a disposição do Senhor no
sentido de que ninguém se perca (2 Pedro 3:9). Para tanto Ele certamente poderia semear um
desejo irresistível no coração do homem. Porem não é assim, o Senhor espera pela ação
espontânea de cada um.
O CAMINHO APERTADO ENVOLVE DEDICAÇÃO E ESFORÇO ATÉ O LITERAL
PONTO DE RUPTURA INDIVIDUAL! É preciso buscar, bater, clamar com todas as forças
do nosso ser. Esse é o mandamento de Jesus Cristo (Mateus 7:7). Podemos até ignorar isso,
sob a alegação de que devemos "esperar nEle", porem, jamais poderemos anular Seu claro
Mandamento. Deveria o Senhor nos premiar por rebeldia? O Registro Bíblico é indiscutível,
se você optar por não acata-lo, o fará de livre e espontânea vontade e se isso o levar a
condenação, a responsabilidade é única e exclusivamente sua.
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As portas da Nova Aliança estão abertas para todo aquele que obedece aos Comandos de
Jesus Cristo. Deus não tem em conta a malignidade que impregna o nosso ser, se O
desprezamos ou se não suportamos o estipulado. MESMO ASSIM AINDA PODEMOS
OPTAR POR OBEDECER. PODEMOS FAZER UMA ESCOLHA QUE CONTRÁRIA
NOSSOS PRÓPRIOS SENTIMENTOS. Um exemplo disso seriam os que odeiam
amargamente a cobrança de impostos efetuada pelos governos. Alguns seriam capazes de
assassinar o agente se não houvesse lei impedindo, no entanto, optam por obedecer. Nesse
caso, os governos absolutamente se importam por serem vistos como um bando de
criminosos. Eles estão preocupados apenas com uma coisa: que cumpramos a lei,
independentemente da opinião de cada um.
Da mesma forma, Deus não ira considerar nossa eventual desaprovação quanto aos métodos
utilizados ou se os vemos como desconfortáveis. Ele espera apenas pelo cumprimento da
demanda. Mesmo abominando cada passo da jornada podemos persistir em trilha-la. A
Salvação não esta vinculada a sentimentos ou emoções. OBEDIÊNCIA É O FATOR
PREPONDERANTE.
Mesmo assim o Senhor detém Autoridade para chamar de forma sobrenatural aquele a quem
escolher. Paulo é um bom exemplo disso. Ele foi separado exatamente como um oficial
militar seleciona voluntários. No entanto é de suma importância considerar que o Senhor em
momento algum Ordena que esperemos por um chamamento sobrenatural, Sua Ordem é
para que nos esforcemos ao limite, para que busquemos, clamemos e batamos
insistentemente a fim de discernir e acessar a Porta Estreita, a fim de trilhar o Caminho
Apertado até encontrar Vida! Obediência em resposta ao chamamento de Deus ou em
resposta às Suas Ordens claramente definidas não tem absolutamente nenhuma relação com
"obras ou sacrifícios em busca de restituição" e Graça, em hipótese alguma anula a
necessidade imprescindível de obediência aos Comandos de Jesus Cristo.
Nesse versículo Paulo contrasta Obras Justas com o princípio da Graça. Novamente nos
deparamos com (merecimento versus favor imérito). Obras com base na Lei e todas as
formas de condutas Justas tornam-se inúteis em função da Graça. Trata-se com situações
diametralmente opostas. Ou permanecemos sob a Lei e pleiteamos perante Deus tendo por
base nossas obras, ou, pela Fé de Cristo, trilhamos o Caminho Apertado sob a Graça. É
impossível reter as duas coisas.
Os falsos mestres incluem no seu rol de "obras" todo e qualquer tipo de ação, inclusive
mental, como por exemplo a busca pela Verdade. Em outras palavras Graça, segundo sua
definição, proíbe qualquer tipo de esforço físico ou mental. Se examinarmos o termo "obra"
e a forma como é utilizado por Paulo, veremos que se refere a Obras de Justiça basicamente
determinadas pela Lei. É verdade, porem, acrescente-se: A LEI UNIVERSAL DE DEUS
DEVE SER CUMPRIDA (LUCAS 18:18-20), MAS POR SI SÓ NÃO PODE SALVAR! Os
falsos mestres sob inspiração satânica, torcem o significado do termo "obra" tornando-o
duplamente mortal: 1º- por desviar do imprescindível cumprimento dos Mandamentos
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Universais e 2°- por desviar da obediência aos Mandamentos de Jesus Cristo. Tudo isso sob
a alegação: "Deus o faz pela Graça". Uma escandalosa perversão da Escritura Sagrada.
A AÇÃO TRADUZIDA PELOS TERMOS BUSCAR, BATER E PEDIR (Mateus 7:7)
TEM POR OBJETIVO ENCONTRAR A VERDADE, DESMASCARAR OS ENGANOS
DE SATANÁS E O MAL OCULTO NO INTERIOR DO NOSSO SER. Revelar o anticristo
entronado em nossa mente subconsciente (coração) como se fosse o próprio Deus! Observe
o termo "vencedor" (Apocalipse 2:7), o mesmo indubitavelmente da conta de esforço, de
luta a fim de alcançar um objetivo. Se confundirmos isso com as "obras" enfatizadas por
Paulo, estaremos negando a Jesus Cristo, desconsiderando o Caminho Apertado e
consequentemente perdendo a Vida Eterna.
Não há nenhuma relação entre os termos utilizados pelo próprio Senhor Jesus Cristo e obras
cujo intuito é obter Justificação diante de Deus. Não é possível fazê-lo e essa é exatamente a
razão pela qual Jesus Cristo veio ao mundo. No que se refere à Salvação, boas obras e
esforços religiosos não passam de vaidade e não têm nenhum valor. O ingresso no Reino de
Deus não está fundamentado nesse sistema de coisas. Está fundamentado em um conceito
totalmente novo: UM CAMINHO CONCEDIDO PELA GRAÇA DE DEUS EM JESUS
CRISTO E A FÉ QUE NOS CAPACITA A TRILHA-LO.
A Graça de Deus é manifesta em função de Obediência fruto da "Fé de Jesus Cristo". A
ação originada é uma busca exaustiva, só interrompida pela Revelação da Verdade, o Divino
Ágape, o Cristo Vivo! Só então a alma poderá experimentar a autentica e definitiva
Regeneração e reaver a condição de Filho de Deus perdida no Éden.
Na verdade as modernas denominações Cristãs estão baseadas em Legalismo, embora, na
maioria das vezes seus membros sequer tenham consciência desse fato. Afirmam estar sob a
Graça pela Fé, depositam passivamente suas esperanças no Senhor, desconsideram o
Caminho Apertado tornando-se desobedientes ao Mandamento e praticam o Legalismo ao
reivindicar as Bênçãos de Deus a partir de atividades religiosas e boas condutas. Tudo isso
forçosamente com base em um sentimento carnal, erroneamente tido como "amor", já que se
recusam a cumprir os quesitos para obtenção do Verdadeiro Amor.
A QUESTÃO ENTRE DEUS E O HOMEM É JUSTAMENTE ESSE FALSO AMOR,
ABSOLUTAMENTE INDIGNO DA SUA PRESENÇA. Todas as condutas originadas dele
são egoístas e invariavelmente em busca de recompensas, nada alem das "obras" a que Paulo
se refere. A criatura caída não tem escolha, faz parte dessa natureza e somos aprisionados
por ela numa escala relativa onde embora haja um bem aparente, o mal do egoísmo e da
vaidade está sempre presente.
É absolutamente impossível Amar conforme o Mandamento de Deus sem antes trilhar o
Caminho Apertado até a morte do vaidoso e egoísta que habita oculto em nosso interior. Só
após a completa eliminação dessa malignidade pode haver o Renascimento no Amor Ágape
de Deus. Numa Obra Sobrenatural o Pai Celestial reloca da escala de obras de justiça
relativa (falso amor), para a Justiça Absoluta em Jesus Cristo. Quando então, o Verdadeiro
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Amor nos é outorgado, somos definitivamente guardados sob o Manto de Justiça do Senhor.
A criatura humana jamais terá nenhum traço de Justiça em si, nem mesmo após a
Regeneração. O Milagre da Redenção é operado exclusivamente pela Graça de Deus a quem
pertence a Justiça. Não há outra possibilidade, OS DESOBEDIENTES IGUALMENTE
TERÃO SUAS "OBRAS" JULGADAS SOB O PADRÃO ABSOLUTO DO AMOR DE
DEUS E CONDENADOS, POREM, APÓS A MORTE, SEM A POSSIBILIDADE DE
OBTER PERDÃO!
Esse é o aspecto importante a ser considerado no dialogo entre Jesus Cristo e o Apostolo
Pedro (João 21:15-17). Na Verdade o que Pedro conhecia por amor nada mais é que um
sentimento terreno. Se Pedro permanecesse nessa mentalidade, jamais teria acesso à
Regeneração e suas condutas seriam simplesmente "obras de Justiça". Da mesma forma, a
grande maioria dos Cristãos confunde afeto mundano e se torna legalista embora insista em
afirmar que caminha sob a Graça pela Fé. Eles desgraçadamente pervertem os significados e
isso lhes custa a Eternidade.
É de suma importância observar também que a Graça de Deus não tem nenhuma relação
com liberdade ou libertinagem. A Graça é um Dom de Deus que nos da acesso à Nova
Aliança, porem, pela Obediência a Jesus Cristo. Perverter seu significado a fim de excluir o
Caminho Apertado, classificando-o como "obra" é o mesmo que cuspir sobre Ela. Se o
Caminho Apertado é a Providencia que nos foi concedida pela Graça, recusa-lo é o mesmo
que recusa-la, tornando-a vã.
E nós, cooperando também com ele, vos suplicamos a que não recebais a graça de
Deus em vão
(2Corintios 6:1 KJV)
A Graça de Deus foi concedida em vão para aqueles "muitos" referidos em Mateus 7:22-23.
Fato que provavelmente inspira a suplica de Paulo. O termo "suplicar" é do grego
"parakaleo" e implica em exortação com conotação de extrema urgência. Por que afinal
Paulo enfatizaria isso tão intensamente se a "Graça" elimina qualquer tipo de exigência,
conforme reivindica a falsa Teologia dos nossos dias? Na verdade o que temos aqui são dois
conceitos opostos. Ou a advertência de Paulo tem motivo legitimo e a grande maioria dos
Cristãos jamais se vale da graça de Deus ou a moderna teologia está correta. O termo "em
vão" é do grego "Kenos" e significa sem efeito, inútil. Deus concedeu à humanidade o
precioso privilégio de entrar pela Porta Estreita e Trilhar Caminho Apertado. Os que
o recusam tornam vã a Graça de Deus.
Não aniquilo a graça de Deus; porque, se a justiça [provém] da lei, segue-se que
Cristo morreu debalde.
(Galatas 2:21)
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O termo aniquilar aponta claramente para uma neutralização ou anulação. Novamente
temos o conceito de que Obras de Justiça e com base na Lei de Deus, embora
imprescindíveis, não podem Redimir a criatura caída e se tomadas como detentoras de tal
poder, aniquilam "Graça". O Caminho Apertado ao contrário disso, não é Cumprimento da
Lei de Deus nem tem vinculo com Obras de Justiça. Trata-se de uma busca incansável pela
Verdade (João 8:32) em obediência às Ordens dadas por Jesus Cristo. Nesses termos, o
Cristão dos dias atuais está totalmente envolvido com "obras" (atividades religiosas e ou
boas condutas com objetivo de justificação) vistas como "atividade Cristã" e obediência ao
Senhor, quando na verdade, são atos de rebeldia, baseados em um falso amor.
O Caminho Apertado é também erroneamente interpretado como Santidade ou Santificação
(2 Pedro 2:2). Em outras palavras, traduzido em maneiras de agir, de vestir e até de pensar.
Na verdade isso tudo não passa de pratica de obras de Justiça. O Caminho Apertado é
exatamente o inverso disso. Deus não está atento ao que denominamos justiça ou boas
ações. Ele tem que posicionar o Machado à raiz (Mateus 3:10). Esquadrinhar, extirpar
mentiras, enganos e barreiras que erigimos contra Ele e contra a Verdade (Hebreus 4:12).
O "interior" anticristão, teimosamente posicionado no Santo dos Santos do nosso templo
corpóreo (mente subconsciente) deve ser revelado em toda extensão de sua monstruosidade.
O Caminho Apertado é a formula determinada por Deus para isso, para que tenhamos
conhecimento do que realmente somos, apesar de nossas boas obras e condutas Justas.
ABOMINÁVEIS PARA OS QUAIS AS PORTAS DO CÉU JAMAIS SE ABRIRÃO! Para
tanto, o Senhor precisa tirar nosso coração de pedra, expô-lo e em seguida substituí-lo por
outro, forjado em Seu Divino Amor.
Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia,
nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo,
(Tito 3:5)
Assim, a Salvação se dá pela Lavagem da Regeneração e se considerarmos "água" como
uma referencia Bíblica ao Amor de Deus (João 4:10), entendemos que Paulo nos fala da
Redenção espiritual pela Água Viva, o Amor Ágape de Deus. Dádiva que não pode ser
alcançada através de obras justas baseadas na vaidade humana (Eclesiastes 1:2). Mas pelo
trilhar do Caminho Apertado até o Calvário em obediência a Jesus Cristo.
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RESUMO E CONCLUSÕES
O Caminho designado por Deus é:
1. O Caminho do Julgamento do Grande Trono Branco em vida.
2. O Caminho do Julgamento segundo o padrão do Amor de Deus.
3. O Caminho onde o Espírito Santo convence de pecado, de Justiça e do Juízo.
4. O Caminho em que Deus revela o coração, o núcleo interior antecristão do
homem.
5. O Caminho da autentica humilhação diante de Deus.
6. O Caminho do Arrependimento do pecado (singular) que envolve a ausência do
Amor.
7. O Caminho da Verdadeira Reconciliação.
8. O Caminho da Sabedoria Espiritual, a Sabedoria que emana do Amor Ágape.
9. O Caminho do Conhecimento, Conhecimento que emana do Amor Ágape.
10. O único Caminho Verdadeiramente estabelecido pela Graça.
11. O único Caminho Verdadeiramente estabelecido pela Misericórdia.
12. O único Caminho Verdadeiramente estabelecido pela Compaixão.
13. O Caminho da Nova Aliança.
14. O Caminho da Morte espiritual que conduz a Verdadeira Vida.
15. O Caminho que conduz a autentica União com o Cristo Vivo.
16. O Caminho do Calvário.
O Caminho designado por Deus não é:
1. Legalismo.
2. Pratica de obras Justas.
3. Conduta de Santificação.
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