Luz sob Trevas

II
Os Falsos Mestres
e as Chaves do Inferno.
Por Stewart C. Best

Em nosso estudo sobre a falsa salvação, temos visto que Cristo afirma claramente que a grande maioria
dos cristãos não poderá entrar no céu e será rejeitada. Pudemos observar também um denominador
comum sobre o motivo pelo qual isto é assim, a ausência do AMOR DE DEUS, ausência da
REGENERAÇÃO. Temos comprovado que “sinceridade” não é a solução do problema, pois trata-se de
um engano projetado pelo próprio Satanás, um engano tão sutil que poucos conseguem detectá-lo antes
de encontrar a morte. Deve ficar bem entendido que as vitimas do engano não têm conhecimento de que
estão enganados. Libertação do engano requer tempo e exige que a alma DESEJE A VERDADE
MAIS DO QUE TUDO. Se este desejo não está presente, a alma está longe da porta e isso é facilmente
verificado a partir das muitas observações de Jesus a esse respeito.
Desobediência aos comandos de Deus quanto à busca da DERRADEIRA VERDADE (CRISTO)
COM TODAS AS FORÇAS DO CORAÇÃO, resulta na aceitação de falsas doutrinas, que parecem
perfeitamente corretas para os incautos que as abraçam como verdadeiras. Devido à natureza humana
(geralmente orgulhosa), uma vez que o falso evangelho é encarado como verdade, torna-se muito
difícil desalojar tal convicção, pois e exige que a alma admita o seu próprio erro.
Deve-se observar que quando os termos: falsos profetas ou falsos mestres são utilizados, não existe
nenhuma diferença entre aquele que tem a intenção de enganar deliberadamente, por odiar a obra de
Cristo e aquele que é sincero mas está enganado. O resultado líquido é a mesmo, a perdição eterna.
“Entrai pela porta estreita
larga é a porta, e espaçoso o caminho
que conduz à destruição, e são muitos os
que entram por ela,
porque estreita é a porta,
e apertado o caminho que conduz para a vida,
e são poucos os que acertam com ela”.
(Mateus 7:13-14)

Observemos com cuidado o método que Jesus nos forneceu para ingressar na Nova Aliança. Lembre-se
que existem duas portas, duas maneiras que se opõe diametralmente uma a outra.

Largo X Estreito
Espaçoso X Apertado
Destruição X Vida
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A palavra grega para "espaçoso" é "platus' e significa: confortável, sem quaisquer obstáculo, fácil,
sem incomodo, que pode ser percorrido facilmente. A raiz da palavra é 'plasso' e significa moldar,
fabricar. Implica em algo como uma invenção, algo moldado para parecer correto, porém trata-se de
uma falsificação, uma imitação. O significado das palavras de Jesus é claro, a Porta Larga e a Estrada
Espaçosa são uma invenção de Satanás, moldadas de forma a atrair. Uma “obra prima”, um clone,
com um defeito não detectado em sua aparência superficial. Satanás sabe que quando a alma humana
considera a existência da Porta Estreita e do Caminho Apertado, CRISTO TEM A VITÓRIA. Assim,

todos os esforços de Satanás são para impedi-la de alcançar este
conhecimento. Temos como exemplo, na parábola do semeador os deleites da vida, um grande
obstáculo a ser superado impreterivelmente.
A palavra grega para "larga" é "euruchorus', e significa amplo, espaçoso, grande área. Por implicação,
portanto, significa espaço para uma grande multidão caminhar, tendo por base as FALSAS
DOUTRINAS DE SALVAÇÃO. Uma Estrada Larga, com uma multidão de cristãos viajando através
dela, com base em um grande número de Teologias, todas proclamando "o ingresso ao CÉU"! Cada uma
com seu método próprio para alcançar a Nova Aliança. São varias doutrinas diferentes, porem têm algo
em comum, elas são fáceis de aceitar, fáceis de abraçar, com grande apelo para o que é carnal, A
NATUREZA HUMANA, SEUS PRAZERES, CONFORTOS E UM ALTO PATAMAR NA
SOCIEDADE. Esse 'caminho' extremamente confortável, convence a alma de que tudo está bem, de que
a Nova Aliança pode ser alcançada sem dificuldades e que seus seguidores, podem proclamar a posse
de um Novo Coração e a Verdadeira União com Cristo que na verdade são inexistentes. A coisa toda,
não passa de uma invenção de Satanás.
Em oposição a esta Porta Larga e esse Caminho Espaçoso, há o que Cristo é denomina PORTA
ESTREITA E CAMINHO APERTADO. Da mesma forma que se opõem na descrição, se opõem no
destino. A palavra para "estreito" é "stenos', e significa COM OBSTÁCULO, COMPRIMIDO,
QUE EXIGE EMPENHO. Alguma vez você já tentou passar por uma porta cuja abertura é limitada?
Por exemplo, a porta de um carro no espaço limitado de uma garagem coletiva. Esse é o significado.

"Esforçai-vos
por entrar pela Porta Estreita:
pois eu vos digo que muitos,
procurarão entrar e não poderão".
(Lucas 13:24)
A palavra “esforçai-vos” aponta para contender com um adversário ou trabalhar fervorosamente.
Jesus também usou o termo "vencedores" para descrever aqueles que entraram em verdadeira união com
Ele. A palavra "vencedor" é "nikao' e isso significa prevalecer na batalha, conquistar, conseguir a
vitória. Ao utilizar esse termo, Jesus confirma a existência de uma luta. Deparamos
com a palavra 'muitos' novamente. Observemos as referências:

Os que entram pela estrada espaçosa são “muitos”.
São “muitos” os que, naquele dia são rejeitados.
“Muitos” são os que, seguem os falsos mestres.
“Muitos” são os que tentam entrar, mas não são capazes.
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Em contrapartida, vejamos onde encontramos Jesus usando a palavra POUCOS

“Poucos” são os que encontram a Porta Estreita
“Poucos” são os que encontram Vida.
(Mateus 7-14)

A conclusão para tudo isso, é de que a Porta Estreita é um fato oculto. Ela nunca será detectada pela
grande maioria, que corresponde a aqueles que são rejeitados. Eles "não percebem", e são enganados.
Quando se observa o conjunto, Jesus usa "lutar", em oposição direta a repouso, assim temos:

Esforço / Dificuldade X Repouso / Facilidade
A palavra para "apertado" é "thlibo', e significa sob grande pressão, sob tribulação. Estreito e
Apertado significam exatamente uma grande batalha, em que a alma sofre enorme pressão, sob o
julgamento de Deus. Com consciência de que se for recusada NÃO ENCONTRARA A VIDA E AS
PORTAS DO CÉU ESTARÃO FECHADAS.
Jesus portanto nos mostra duas concepções diametralmente opostas. A Porta Larga e o Caminho
Espaçoso trilhado pela grande maioria dos cristãos, e apenas poucos, os CRISTÃOS AUTÊNTICOS vão
sofrer a profunda aflição da alma, para ser convencida do pecado, do juízo e da justiça pelo Espírito
Santo de Deus. "Muitos" tentam ingressar na Nova Aliança através da Porta Larga e do Caminho
Espaçoso, “poucos” encontram a Porta Estreita, e então esforçam-se por entrar
através dela.
A alegação desses “muitos” cristãos é que são regenerados, autênticos Filhos de Deus, e estão em união
com Cristo. Alguns alcançam fama através de uma doutrina geralmente abraçada com “muita fé” em seu
poder de produzir salvação, crêem firmemente que a Bíblia lhes diz que estão salvos e sua salvação
ocorre exclusivamente através da Fé, eles Desconhecem o Cristo Vivo, a “Vida” que aguarda
pacientemente no final do Caminho Apertado. Uma espera é em vão, pois eles nunca chegarão. Eles
escolhem outro caminho, um "caminho" que lhes permite reivindicar rápida e facilmente as promessas, a
União com Cristo e Vida Eterna. Porém no final eles descobrem que na realidade são filhos e filhas
bastardos, DESTINADOS À ETERNA RUINA.
O Senhor aponta duas formas contrastantes através das quais, seus seguidores e discípulos irão tentar
entrar nos céus e alerta abertamente que uma delas é falsa:

"Acautelai-vos

dos falsos profetas,
que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas
interiormente, são lobos devoradores."
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(Mateus 7:15)

Dentro deste curto versículo reside o destino eterno de muitas almas. Por que Cristo nos adverte sobre
falsos profetas e logo após Ele diz que existe apenas um caminho que conduz à vida?
Obviamente, para nos avisar a cerca de falsos líderes cristãos, envolvidos em uma doutrina
através da qual seus mandamentos sobre o “caminho” seriam contornados!
Essa falsa doutrina redefini o significado dos termos FÉ, GRAÇA, OBRAS, REGENERAÇÃO,
ARREPENDIMENTO ETC.. Se utiliza do que Cristo diz, mas é uma fraude. Ela soa muito bem,
tem ótimas justificativas, produz uma forte sensação de bem estar e esta amparada por boa parte das
Escrituras, Satanás é um profundo conhecedor da Bíblia. Sua falsificação doutrinaria, é uma “obra de
arte” tão próxima da verdade que só através de um exame minucioso pode-se observar o escândalo!
Esta é exatamente a razão da condenação daqueles "muitos"! Compraram o material oferecido pelos
falsos profetas e acabaram enganados e enganando. Observe que Cristo diz que estes falsos profetas, vêm
em pele de cordeiro. Parecem ovelhas, andam como ovelhas, balem como as ovelhas, tem cheiro de
ovelhas, fazem tudo como as ovelhas mas..., surpresa! NÃO SÃO OVELHAS. Fazem parte do aprisco,
porém chegaram de "alguma outra maneira". Lembre-se das palavras de Cristo:

"Aquele porém que

entra pela porta, esse
é o pastor
das ovelhas. "
(João 10:2)

Obviamente, então, aqueles que entrarem de alguma «outra forma» que não pela porta, são falsos
pastores, ou lobos em pele de cordeiro, quem vem para roubar e destruir. Cristo nos ordena cautela.
Essa palavra vem de "prosecho' que significa: fiscalizar, analisar minuciosamente. Se formos
desobedientes a estes mandamentos quanto à observação e rejeição de DOUTRINAS CONTRARIAS,
certamente estaremos com 100% de garantia de decepção. A Bíblia está cheia de advertências quanto
ao ESTUDO DA PALAVRA.
Você não irá adquirir conhecimento, exceto se estudá-la muito atentamente.

"Revesti-vos de toda ARMADURA DE
para poderdes ficar firmes contra
as ciladas do diabo."
(Efésios 6:11)

DEUS,

Devemos nos precaver com toda a armadura de Deus, para superar os ARDIS DE SATANÁS. A
palavra "cilada" é "methodeia', e significa engano, falsificação. Em outras palavras, a falsa doutrina é
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parte integrante do "ardil" de satanás que varre a grande maioria dos cristãos para a perdição eterna. Os
falsos mestres e profetas estão satanicamente mascarados como anjos. Eles se apresentam como cristãos
e muitos deles estão convencidos de que são cristãos verdadeiros. Pedro insinua serem eles muito
populares no meio cristão, com muitos seguidores.

"Tomai também o capacete da salvação, e a ESPADA DO ESPÍRITO, que é

A Palavra de Deus:"
(Efésios 6:17)
A apostasia tem ramificações no desprezo pela Palavra de Deus e na confiança depositada na
palavra de homens. A pura Palavra de Deus não pode ser filtrada por interpretações pessoais. Nossa
referência deve ser o Espírito Santo, devemos buscá-Lo para nossa informação. O Espírito Santo não irá
nos confundir e Ele sabe muito bem que diz! A recusa de cumprir os mandamentos, quanto ao estudo,
meditação e oração sobre a Palavra conduz à confusão religiosa, apostasia e para longe da verdade.
Muitos dos falsos profetas que hoje são muito populares, afirmam que é errado julgar. Porem deve-se
observar que existem dois tipos de julgamento, um é mal e errado o outro nos é ordenado fazer. Você
não pode julgar outro individuo, ou seja, você não pode emitir juízo sobre alguém. Não conhecemos o
coração das pessoas. Por isso não podemos enxergar a verdade das situações, então a CAUSA DEVE
SER ENCAMINHADA AO SUPREMO JUIZ. Não é opcional, isso uma ORDEM. Esse julgamento é
ligado ao perdão, e ninguém pode perdoar sem o AMOR ÁGAPE DE DEUS no coração. Um dos
atributos do Amor Ágape de Deus é a capacidade de perdoar e esquecer por completo. A alma humana
não pode fazê-lo efetivamente sem o Amor do Pai, apesar dos protestos em contrário.

O JULGAMENTO QUE CRISTO ORDENA, É O QUE SE
REFERE A CONDUTAS DOUTRINAIS E DECLARAÇÕES DE
PASTORES, MESTRES, EVANJELISTAS E QUAISQUER OUTROS.
Por outro lado,

Devemos tomar o que foi dito e submeter ao padrão da Palavra de Deus, se corresponder estamos diante
da verdade, se não corresponder estamos diante da mentira. Os falsos profetas eventualmente tentam
sua defesa, alegando que não podem ser JULGADOS. Qualquer pessoa que afirme que não temos direito
de julgar seus ensinamentos, ou que afirme ter uma "revelação direta" de Deus que por tanto não pode
ser avaliada, é um mentiroso, uma fraude, e um falso profeta. Isso não significa que Deus não
concede revelações, significa sim que qualquer revelação da parte de DEUS deverá estar 100% de acordo
com a Sua Palavra, POIS DEUS NÃO MUDA, NEM ALTERA SEU PLANO DE SALVAÇÃO. O
Senhor tem um único método para mantê-lo seguro dos danos causados pela mentira, a Sua palavra.
Você deve estudá-la diligentemente e permanecer na mesma, portanto deve julgar tudo que ouve, lê ou
vê ATRAVÉS DA PALAVRA DE DEUS.
O tipo de julgamento que Cristo condena é 'krino' e significa considerar culpado, condenar. Somente
Deus pode ler o coração e somente Deus conhece a verdade por trás cada um. O tipo de julgamento que
Cristo ordena é 'anakrino', e significa investigar, inspecionar, questionar, examinar. Jesus Cristo nos
manda utilizar esse tipo de julgamento. Se o que é dito por um evangelista popular não confere com a
Escritura Sagrada, temos sim, o direito e o dever de rotular sua doutrina como falsa doutrina, o que o

torna um falso profeta.
Um verdadeiro homem de Deus ira sempre nos convidar a confrontar seus ensinamentos com a
PALAVRA DE DEUS. Não só irá convidar, irá exigir. Não apenas para segurança dos ouvintes, mas
para sua própria segurança! No ensino da palavra não há lugar para vaidade, ninguém é suficientemente
sábio para ensinar as coisas de Deus sem cometer erros. Quando Cristo foi confrontado por Satanás no
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deserto, Ele não respondeu de si mesmo e sim com a Palavra de Deus. O Senhor julgou Satanás
com 'anakrino', e exclamou: "está escrito". A sentença completa para Satanás já estava lavrada na
Escritura Sagrada. Da mesma forma, já que todos os falsos profetas e mestres, são fantoches de Satanás,
devemos submetê-los ao mesmo juízo de valores. Logicamente o falso profeta irá protestar quando for
provado. Irá se enfurecer contra aqueles que desmascararem sua contradição.
A palavra para "falsos profetas" é "pseudoprophetes' e significa impostor religioso, propagador de
falsa doutrinas. Significa simplesmente, alguém que ensina a Palavra de Deus de forma errada. Pedro
nos da um exemplo de conduta, ao abrir mão do que considerava sagrado e dobrar-se diante do
Evangelho da Paz do Senhor Jesus Cristo (Atos 10:34-36). O próprio Pedro certamente ensinava aquilo
em que sinceramente acreditava. Porem tão logo o erro foi detectado, Pedro voltou atrás. Nisso vemos a
marca de um verdadeiro discípulo de Deus, uma alma que diante da comprovação do erro, arrepende-se e
pede perdão.
A raiz do termo “falsos profetas” se refere aos principais da Igreja, pastores, evangelistas e mestres.
Jesus nos fala de um disfarce em pele de cordeiro. Existiriam cristãos que não são ovelhas? João 10:128 deixa muito claro que o "o aprisco é o corpo de Cristo na terra". Os falsos profetas são PSEUDO
CRISTÃOS que se apresentam como verdadeiros, como autênticos cristãos renascidos em Jesus Cristo.
Têm aparência idêntica, falam e agem como verdadeiros. Você não pode detectar a falsidade, exceto por
exame detalhado de seus ensinamentos em comparação com a Escritura. Deve ficar bem claro que a
grande maioria dos falsos mestres não esta ciente dessa condição. Aqueles
“muitos” diante de Cristo para julgamento, estão extremamente surpresos. Para si próprios, eles são
sinceros e dedicados homens de Deus. Porém, na verdade são FANTOCHES DE SATANÁS E NUNCA
O PERCEBEM. Essa é a natureza do engano. Eles estão evolvidos em uma doutrina que é 99%
correta, porém 1% incorreto é o suficiente para condená-los. Isto não significa que não existam mestres
realmente plantados por satanás, que vêm para a Igreja a fim de destruí-la.
Não cometa o erro de imaginar que falsos profetas são facilmente identificados, pois eles não são. A
falsa doutrina ESTA ESPALHADA POR TODA A IGREJA e é abraçada como correta. Em outras
palavras, a grande maioria da Cristandade aceita as mentiras de satanás e rejeita a verdade. Por essa
razão Paulo diz que um pouco de fermento leveda toda a massa.
Cristo afirma que a grande maioria dos cristãos será condenada. Eles alegam que já entraram para a
Nova Aliança, mas nunca o fizeram, eles vieram para o "aprisco outra maneira", que é a PORTA
LARGA E O CAMINHO ESPAÇOSO uma invenção satânica, uma farsa diabólica. O Senhor nos
mostra que "muitos" viajam pela estrada ampla, porque o Verdadeiro Caminho é difícil de ser trilhado,
um processo desagradável. Para incentivar o erro, os falsos profetas, rotulam qualquer tipo de esforço ou
luta como "obras", o oposto de GRAÇA. O Caminho Espaçoso pelo contrário é fácil e voltado para à
natureza carnal do homem. E é forjado de tal forma que aparenta ser totalmente correto. Utiliza as
palavras certas, mas o significado é diferente dos ensinamentos de Cristo.
Isso é exatamente o que Cristo quer nos dizer com a palavra "porque" (Mateus 7-14). A palavra
"porque" é "Hoti" e significa por causa disso, por essa razão. A grande maioria irá rejeitar o
verdadeiro caminho que leva à "vida" porque é um caminho de dificuldades. A superação das
mesmas nada tem a ver com obras ou legalismo. Um dos métodos mais eficientes de
Satanás para impedir as pessoas de trilhar o Caminho é Apertado, é taxar a luta decorrente, como sendo
uma forma de obra. O significado da palavra “graça” é DEFORMADO PELA FALSA TEOLOGIA e o
Caminho Apertado acaba excluído, quando é o único meio adequado para SALVAÇÃO. Um engano
perfeito, obra da inteligência sobrenatural maligna. Temos então uma clara divisão fixada pelo Senhor
Jesus Cristo:
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PORTA LARGA
CAMINHO ESPAÇOSO
FÁCIL, SUAVE, SEM OBSTÁCULOS
RISOS E ALEGRIA
MUITOS
VEM AO APRISCO DE OUTRA FORMA

VS.

PORTA ESTREITA
CAMINHO APERTADO
DIFÍCIL, COM OBSTÁCULOS
ANGUSTIA E PRANTO
POUCOS
ENTRA PELA PORTA

Estas características contraditórias, estão claramente demonstradas por Cristo. Podemos ignorar o que
Ele disse, alegar que Ele não quis dizer exatamente isso, ou que se dirigia a Israel e não a nós porém, não
podemos alegar que Ele não disse. E a conclusão final nunca pode ser baseada em teologia ou
doutrina, mas sim na Palavra de Deus, tal como ela é explanada por Deus e não pela Igreja, não
por denominações, NEM POR MIM OU POR VOCÊ.

Sabemos que a palavra "muitos" significa grande maioria, E a palavra "poucos" vem de "oligos' e
significa minúsculo, pequeno. É o perfeito contraste com a palavra "muitos" e atesta que a grande
maioria dos cristãos acaba em ruínas.

"Pois muitos são chamados, mas poucos os escolhidos".
(Mateus 22:14)
"Não temais,

ó pequeno rebanho; por que vosso Pai se agradou em

dar-vos o seu

reino."
(Lucas 12:32)

A palavra "pequeno" é "mikros' e isso minúsculo. É o que definimos com a palavra micron, que
significa um milésimo de milímetro. Diferença de MIL PARA UM. Um número realmente muito
pequeno! Podemos verificar no Antigo Testamento, que na verdade apenas um número muito pequeno
de pessoas comporá rebanho de Deus, e poderão conhecer e compreender os mistérios de Deus.

"Na verdade, sei que assim é;

porque, como pode o homem ser justo para com Deus?
Se quiser contender com ele (Deus),

Nem a uma de mil coisas lhe poderá responder ".
(Jo 9:2-3)

Um em mil, um número muito pequeno 001. A grande maioria dos cristãos não corresponde!

"Se com ele houver um anjo intercessor,

Um dos milhares,
Para declarar ao homem o que lhe convém,
então, Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo:
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Redime-o para que não desça à cova;
achei resgate."
(Jo 33:23-24)

Quando Jesus usou o termo PEQUENINO, provavelmente guardou a mesma relação do Antigo
Testamento, UM PARA MIL. O intercessor, é o AMOR ÁGAPE DE DEUS. Se uma alma está vestida
com o AMOR DE CRISTO, a mesma esta livre do inferno. FOI ACHADO RESGATE.

JESUS NOS DIZ BATEI E ABRIR-SE-VOS-Á, “BUSCAI E ACHAREIS”.
"Eis o que achei, diz o Pregador,

conferindo uma coisa com outra,
para a respeito delas formar o meu juízo
juízo que ainda procuro e não achei

entre mil homens
achei um como esperava;"
(Eclesiastes 7:27-28)

Apenas um homem entre MIL corresponde. Buscou atentamente, e encontrou a verdade, o Mistério de
Deus?
Deus chama “muitos” para fora do mundo para o Evangelho de Jesus Cristo. “muitos” são chamados
para o Corpo de Cristo, o Aprisco.
Desses “muitos”, Deus escolhe alguns, CHAMADOS
VENCEDORES. Trata-se de um processo de seleção, um processo baseado em apenas uma coisa:
obediência aos comandos de Cristo. Não é vontade de Deus que qualquer um pereça, mas
Deus sabe que os incrédulos e A GRANDE MAIORIA DOS CRISTÃOS não correspondem! Qual a
linha divisória? Qual o critério da escolha de Deus?

Apenas alguns. UM EM CADA MIL? O clamor do Evangelho não é uma brincadeira, é o mais sério de
todos os clamores. Se alguém negligenciar, perde a Vida Eterna. E a grande maioria dos cristãos
realmente se encaminha para isso.
Observe o grande impacto dessas declarações. Apenas algumas poucas pessoas serão salvas, apenas
algumas poucas pessoas encontrarão o Divino Amor Ágape, a Justiça de Deus. Em meio ao Povo de
Deus, apenas alguns escaparão. Os demais, os desobedientes, a grande maioria será perdida. O
interessante é que todo cristão tem certeza que vai para o céu e todas as igrejas acreditam estar de posse
da verdade, E ISSO É UM TERRÍVEL ENGANO! A criatura humana costuma fugir das coisas
negativas e desagradáveis, sendo assim, a fim de vender o “pacote cristão” para as grandes massas, os
falsos profetas procuram torná-lo agradável, para isso OS MANDAMENTOS DE CRISTO QUE SOAM
NEGATIVAMENTE SÃO OCULTADOS E ELIMINADOS DA DOUTRINA. Os elementos
essenciais, aqueles que conduzem à regeneração, à autêntica União com Cristo ACABAM
EXCLUÍDOS.
A alegação dos falsos profetas é que NÃO EXISTEM OBSTÁCULOS, não existe pressão ou
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sofrimento, essa teologia e doutrinas contradizem totalmente os dizeres de Cristo, se Cristo afirma que
algo é difícil, eles alteram sua doutrina de tal forma a tornar fácil. Se Jesus diz que a salvação
envolve um processo longo, eles afirmam que tudo é feito instantaneamente. Vários ensinamentos do
Senhor são contestados, porém as contradições

não estão evidentes, estão ocultas em

meio a doutrinas criadas pelo mestre da farsa, satanás.
Se você acha que isso só diz respeito às “seitas cristãs”, reconsidere. Estas falsas doutrinas estão
infiltradas em qualquer denominação Cristã, desde os fundamentalistas até os liberais. Com uma
característica em comum, passam despercebidas para grande maioria. As advertências Escriturais
referentes ao “culto” são óbvias, enquadram alguns grupos e seus erros doutrinários são facilmente
detectados, temos muitos livros no mercado expondo tais GRUPOS. Porem Cristo, Pedro e Paulo
advertem sobre outro erro, um erro que impede a salvação, infiltrado pela cúpula da igreja, aceito como
verdade e que arrasta milhares para a eterna perdição.
Esse falso evangelho, na forma como é apresentado, aparenta ser totalmente correto e é apoiado pelas
massas. Trata-se de uma sutil reinterpretação do significado de alguns termos. Por mais incrível que
possa parecer, os falsos profetas, para provar sua teologia, MODIFICAM O SIGNIFICADO DAS
PALAVRAS E OMITEM OS QUALIFICADORES COLOCADOS POR CRISTO. Excluem todos as
CONDICIONAIS DAS FRASES!
Um exemplo disto seria você dizer a um amigo: "Irei à sua casa hoje, se colocar todo o meu trabalho
em dia". Seu amigo ouve apenas o que ele quer ouvir: "Irei à sua casa hoje." O condicional, se é
ignorado, nem sequer é ouvido. Então você não termina seu trabalho, e assim não pode ir à casa de seu
amigo. Depois de algum tempo, seu amigo entra em contato muito chateado dizendo: "Esperei o dia
todo e você não apareceu! O condicional 'SE', é o que determina o sentido da declaração!

JESUS CONDICIONA TODAS AS DECLARAÇÕES
RELATIVAS SALVAÇÃO.
A CONDICIONAL É O QUE DA O VERDADEIRO SIGNIFICADO DAS PALAVRAS FÉ,
GRAÇA, OBRAS, REGENERAÇÃO, CRER, ETC. Se omitirmos a condicional perdemos o
significado. Os falsos profetas utilizam as mesmas palavras, graça, fé, lei, conversão, regeneração e
todas as outras porem, OMITEM OS CONDICIONAIS. Dessa forma desenvolvem um NOVO
EVANGELHO. Um Evangelho aparentemente autêntico em todos os seus aspectos, que parece em
perfeita harmonia com a escritura! Porem, observando atentamente os qualificadores colocados por
Cristo, podemos detectar os seus erros e então tudo se torna claro e evidente. Trata-se do método
utilizado por Satanás para impedir o acesso a Cristo EM

VERDADE.

Pedro nos chama a atenção para algo de suma importância no que se refere aos Falsos Profetas. Eles se
parecem, falam e agem como verdadeiros ministros da fé Cristã e sua falsa doutrina é uma obra de
mestre!
"Assim como, no meio do povo (Israel) surgiram falsos profetas,

assim também haverá

ENTRE VÓS (a igreja) FALSOS MESTRES,
os quais introduzirão dissimuladamente
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heresias destruidoras,
até ao ponto de renegarem o Soberano Senhor que os resgatou,
trazendo sobre si mesmos repentina destruição.

E muitos (a grande maioria dos cristãos)
seguirão suas práticas libertinas, e,

por causa deles, será infamado

O CAMINHO
DA VERDADE ."
(2 Pedro 2:1-2)

Vamos decompor estes versículos frase a frase, devido à importância da advertência contida neles. É
um versículo curto e em plena harmonia com os dizeres de Jesus, quando se refere a “lobos em pele de
cordeiro”, ou falsos cristãos, com aparência de verdadeiros.

1. "assim também haverá entre vós falsos mestres".
Estes são exatamente os lobos que vêm para o aprisco. Observe que não foi dito PODERÁ HAVER,
mas sim HAVERÁ, trata-se de uma afirmação profética. A Igreja é infiltrada por LÍDERES
CRISTÃOS FALSOS, COM UMA FALSA DOUTRINA DE SALVAÇÃO. ELES ESTÃO
DENTRO DA IGREJA E A GRANDE MAIORIA SEGUE SUAS FALSAS DOUTRINAS, SÃO
LIDERANÇAS POPULARES, BEM ACEITAS E BEM ENTRINCHEIRADAS DENTRO DA
COMUNIDADE CRISTÃ. Eles são lobos, mas são vistos por todos como autênticos líderes cristãos.

A maioria deles inconscientes
da condição de Agentes Satânicos, são sinceros e dedicados, abraçam a falsa
teologia como verdade, e a propagam aos outros. Se alguém os acusar de serem falsos
Estão na Igreja, entre os cristãos, porém são agentes satânicos.

cristãos, eles ficarão profundamente ofendidos. A palavra para "falso mestre" é "pseudodidaskalos' e
significa: PESSOA QUE PROPAGA UM ENSINAMENTO ERRADO OU FALSO. As suas
motivações podem ser justas, porém eles pregam o erro.
A palavra "entre" é 'pt' e significa: DENTRO DO GRUPO, “EM MEIO AO CORPO”. Não se trata
de um ataque de fora da Igreja, é uma estratégia traiçoeira de Satanás a partir dos próprios membros da
igreja. Esses falsos mestres surgem dentro da comunidade, ATINGEM NÍVEIS DE LIDERANÇA e por
a contradição não ser detectada, seus ensinamentos são aceitos pela grande maioria.
Com o passar dos anos, devido ao crescimento do engano, um numero cada vez menor de pessoas
chega à realidade da verdadeira regeneração e portanto, “poucos” encontram o conhecimento do
VERDADEIRO AMOR PARA ENTÃO DISCERNIR O QUE É CERTO OU ERRADO. Assim a
verdade é sucessivamente suplantada por mentiras e enganos e fica caracterizada a apostasia.
São milhares de preciosas almas humanas, arrebatadas por essa inteligência diabólica. Uma criatura
caída, que vaga em busca de alguém que possa tragar. Uma criatura que odeia as almas humanas com
uma intensidade muito além da nossa compreensão e que se apresenta como “anjo de luz”, interessado no
bem da humanidade. Um inimigo imensamente inteligente chamado satanás, batalhando as escuras
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contra cada um de nós. Tenha em mente tratar-se de uma criatura eterna, que tem tido milhares de anos
para criar e implementar suas estratégias. Uma criatura que conhece profundamente as fraquezas da
nossa natureza e forjou uma grande multiplicidade de ciladas e armadilhas. Estamos diante desta super
inteligência inimiga de Cristo, inimiga da humanidade e com poderes sobrenaturais alem do nosso
conhecimento.
Será que satanás seria capaz de criar uma doutrina evangélica tão próxima da verdade, que
enganaria a grande maioria das almas que procuram céu?
A resposta é sem duvida SIM! E mais do que isso, satanás pode e tem produzido uma infinidade de
falsas religiões e doutrinas inclusive dentro da Igreja considerada de Cristo. Todas essas doutrinas
utilizam a terminologia correta, frases e palavras corretas que muitas vezes têm significado correto. O
nome de Cristo é utilizado adequadamente e até mesmo muitas das Suas Santas Palavras. Existem apenas
duas maneiras de enxergar o engano:

1. As condicionais são omitidas ou sutilmente contornadas
2. Os ensinamentos contradizem o que foi colocado claramente por Jesus
Satanás é o mestre do engano e sabe que o homem tem "natureza espiritual", então cria religiões.

O

cristianismo verdadeiro não é religião e sim, uma mudança que ocorre no coração do
homem. A religião é um sistema criado por Satanás para envolver o mundo com diversas condutas
simples e fáceis para conduzir ao céu. Essas doutrinas via de regra CONTORNAM A PORTA
ESTREITA E O CAMINHO APERTADO,

O ÚNICO CAMINHO PARA A

NOVA ALIANÇA.

Satanás, fabrica uma doutrina com aparência 100% correta mas que na
verdade é uma armadilha e Deus permite que tal coisa aconteça, como uma triagem, para separar seu
“pequeno rebanho”
A fim de contornar a Porta Estreita e o Caminho Apertado, satanás desenvolve uma teologia que garante
aos seus seguidores estarem eles se conduzindo corretamente, quando na verdade não estão. As várias
observações de Cristo, Pedro e Paulo nos mostram que o engano produzido por satanás está baseado em
ocultar a Porta Estreita e o Caminho Apertado ou, se isso não for possível, redefinir o que eles
significam de modo a criar uma situação em que a alma acredite estar no CAMINHO, quando na
verdade não está. A falsa doutrina altera a definição de fé, nessa nova definição a Porta Estreita e
Caminho Apertado são vistos como uma forma de Obra ou Legalismo, sempre em oposição à “tudo pela
Graça e Fé”.
Tudo isso é feito através dos falsos mestres infiltrados na Igreja. Durante um longo período de tempo
eles acrescentam seu fermento até levedar toda a massa. Jesus e Pedro foram mais do que claros, A
GRANDE MAIORIA DOS CRISTÃOS SEGUIRÁ SEUS FALSOS ENSINAMENTOS. Essas
pessoas estão dentro do Corpo de Cristo, em cada denominação, desenvolvendo seus trabalhos em
posições de poder e de confiança. Pedro é muito claro: SÃO MESTRES (sacerdotes, pastores,
pregadores) E ESTARÃO ENTRE VÓS (cristãos, religiosos). Esses líderes vem para o Aprisco “de
algum outro modo”, são os falsos pregadores, que vêm para roubar e destruir. As palavras de Cristo são
muito enérgicas: “O VERDADEIRO PASTOR DAS OVELHAS VEM ATRAVÉS DA PORTA” isto é,
em obediência aos Mandamentos de Cristo, discernindo a Porta Estreita e trilhando o Caminho Apertado.

2. "Introduzirão heresias destruidoras"
Heresias

destruidoras para aqueles que as abraçam acreditando serem elas verdadeiras,
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sendo

então conduzidos à perdição eterna. Pedro é muito claro sobre a Falsa Doutrina. E como se trata do
destino eterno de milhões de almas, é óbvio que Satanás irá usar toda sua astúcia para impedir que elas
TRILHEM O CAMINHO QUE LEVA À VERDADEIRA UNIÃO COM CRISTO.

Todo poder de ataque
Contra o Caminho Apertado!
Esses mestres com a aparência de autênticos líderes cristãos, estão envolvidos em heresias que os
conduz também á eterna perdição, de onde nunca mais poderão escapar. Eles lentamente introduzem um
novo conceito doutrinário para obtenção da salvação. Para alterar a doutrina leva tempo pois é preciso
que as pessoas se acostumem com a redefinição dos termos. As definições de fé, graça, obras,
legalismo, arrependimento, conversão e regeneração tem que ser lentamente alteradas, uma por uma,
num trabalho que se arrasta por um longo período de tempo. Essas mudanças são consideradas, debatidas
e finalmente são ACEITAS COMO DEFINIÇÃO CORRETA. Como existem parâmetros para salvação,
se eles não forem devidamente compreendidos, estaremos em sérios apuros, pois são eles que nos
mostram a única e bem definida formula para entrar no Reino de Deus.
Provavelmente satanás tem um certo número de servos conscientes, trabalhando para transformar a
maioria dos líderes cristãos em propagadores de falsa doutrina. Os estudantes a abraçam calorosamente!
Esta é a razão pela qual sinceridade nada tem a ver com salvação. A grande maioria dos falsos mestres
e pregadores são pessoas sinceras, porém estão sob engano. Assim, suas condutas éticas, morais e seu
relacionamento com a comunidade podem ser impecáveis, mas ainda assim são líderes cegos conduzindo
seguidores cegos, todos em direção ao Abismo.
A palavra "dissimuladamente" é vital em nossa busca pela Verdade. A palavra grega é "pareisago' e
significa: SECRETAMENTE, SEM DETECÇÃO. Considere cuidadosamente as implicações, isso
significa que essas heresias mortais, invadem o aprisco, o Corpo de Cristo, contaminaram a grande
maioria dos membros em todas as denominações, sem que tenham sido detectadas! O erro não é

notado pela Igreja em geral.
Pedro nos diz que esses falsos mestres atuariam com grande poder. Principalmente porque se encontram
sob o mesmo engano que ensinam, esses mestres crêem sinceramente que seu ensino é a verdade, e usam
a Escritura como apoio! Se Cristo nos ensina que há apenas um caminho para o céu, certamente todas
essas falsas doutrinas CONDUZEM PARA LONGE DO CAMINHO APERTADO. Ao longo dos anos,
a Igreja se habituou com a redefinição dos pontos centrais e principais da doutrina de Cristo porém, ser
ter conhecimento disso! São desenvolvidos novos conceitos e padrões a respeito do que significa ser
cristão, o que significa regeneração etc. Essas condutas vão abrindo caminho para o grande engano final,
envolvendo a Igreja no sistema anticristão. A Igreja irá abraçar o anticristo, assim como a igreja abraçou
Hitler quando chegou ao poder na Alemanha.
Sabemos que “muitos” são rejeitados por Cristo, porque nunca encontram a verdadeira união com Ele,
apesar de terem sido fiéis às suas próprias convicções. Só então, irão perceber que foram
enganados, fantoches de uma terrível farsa, forjada pelo poder sobrenatural maligno.
A palavra "heresias" vem da palavra 'hairesis" e significa escolha. Isso é vontade, OPINIÃO PRÓPRIA.
Os falsos mestres lêem a Palavra de Deus e em sua sensualidade, através da sabedoria mundana,
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decidem qual seu significado. Eles interpretam a Palavra de Deus totalmente apartados do Espírito
Santo, e alegam firmemente, que as suas interpretações são sob a unção do Espírito. Sua teologia é
uma teologia intelectual, carnal, ciência de uma criatura decaída. Uma teologia que aparenta
perfeição para a mente carnal. Com uma forma piedosa, porém sem o discernimento do Espírito Santo.
UM “EVANGELHO” MUNDANO.
É importantíssimo perceber, que esta teologia é desenvolvida durante um longo período de tempo. Esses
pareceres teimosos, passam então a ser promovidos através de comentários bíblicos de roda-pé, fitas,
vídeos e livros. Introduzidos em primeiro lugar nos seminários, eles se tornam
rapidamente aceitos pela esmagadora maioria do povo. Esses falsos líderes e mestres "discípulos de
homens", são acolhidos como 'grandes teólogos', e abraçados como 'iluminados". Em pouco tempo eles
se tornam tradições estabelecidas, e as tradições se tornam verdade. Muita gente acreditou que o mundo
era plano, e abraçou essa teoria como verdade, embora as evidências fossem contrárias. Tudo isso
produto da mente humana malignamente inspirada, tudo muito racional, muito preciso, PORÉM
MUITO DISTANTE DA VERDADE. Os fundamentos são obra de satanás e seus demônios, uma
conspiração hedionda contra almas desamparadas, sem o conhecimento da verdade.

"Porquanto, havendo entre vós CIÚMES e CONTENDAS, não é assim que sois carnais, e
andais segundo o homem?"
(1 Coríntios 3:3)
«Se, pelo contrário, tendes em vosso coração, inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos
glorieis disso, nem mintais contra a verdade.
Esta não é a sabedoria que desce lá do alto;

antes é terrena, animal e diabólica."
(Tiago 3:14-15)

Não seria essa a posição atual do cristianismo? Seus membros estão abertamente em guerra uns contra
os outros, até mesmo no interior das próprias denominações. Estão em guerra mutuamente. Têm
divisões e facções. Cada denominação clamando estar de posse da verdade, do caminho e da LUZ. A
grande maioria dessas chamadas "verdades" se opõe e se contradizem mutuamente. Estaria o Espírito
Santo dividido ou contra si mesmo? Ou será que a Igreja abandonou a Divindade? Não viria essa
multidão de verdades opostas, de um deus de confusão?
A Escritura é muito clara, muito simples. Uma criança de dez anos pode interpretá-la corretamente,
basta ler e aceitar o ensinamento. A sabedoria que opera na igreja atual, não é de cima, de
Deus, e sim terrena, animal e diabólica. É carnal, enraizada nos sentimentos do homem. Desprovida do
Espírito Santo, um labirinto de confusões, uma guerra cujas facções proferem Rebelião contra Deus.
Cada mente interpreta como bem lhe aprouve. Assim o Corpo de Cristo é contaminado por heresias
venenosas. Formam-se denominações dentro de denominações, facções dentro de facções tendo como
resultado um redemoinho infernal.
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A palavra "terra" é "epigios' e significa: mundo, carne, mente, intelecto. A palavra “animal” se refere
aos cinco sentidos. Trata-se da sabedoria do homem, da inteligência do homem, uma miserável
criatura destituída do Amor Ágape de Deus. destituída da Luz do Espírito Santo, uma alma
incapaz de discernir o Espírito de Cristo. A palavra para "diabólico" é "daimomiodes' e significa
MALIGNO, DE ORIGEM DEMONÍACA. A imaginação irradiada a partir do ego humano, sob

o domínio de Satanás.
Tiago põe o dedo bem encima da ferida. O Espírito Santo não pode opor-se a Si Mesmo, portanto não
pode haver opostos na DOUTRINA VERDADEIRA. Deus o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo têm
Unidade, e a Essência da Unidade é o Amor.

3. "Até o ponto de renegarem o Soberano Senhor que os resgatou"
A palavra "negar" é "arneomai' e significa contradizer, desmentir. É difícil compreender como uma
mesma pessoa possa PREGAR O EVANGELHO DE JESUS CRISTO E AO MESMO TEMPO
CONTRADIZÊ-LO, afirmar que Jesus Cristo é Senhor e ao mesmo tempo distorcer Seus claríssimos
Mandamentos. Assim são os falsos mestres que fazem parte do Ministério das muitas denominações.
Afim de permanecer ali, eles advogam a Jesus Cristo, caso contrário seriam imediatamente expulsos da
Igreja. Se alguém à frente de uma grande assembléia Cristã repudiar abertamente os ensinamentos do
Senhor, logicamente será rejeitado e afastado. Pedro não se refere aos declaradamente contrários. Ele
está falando de líderes que advogam a CRISTO mas ao mesmo tempo O contradizem
dissimuladamente e omitem Seus ensinamentos quanto a salvação! Lembre-se de que as heresias
são introduzidas "DISSIMULADAMENTE".
Temos confirmação absoluta de que isso é verdade porque Pedro garante que a GRANDE MAIORIA
DE TODA A IGREJA DE CRISTO PERDE A SALVAÇÃO. Os Cristãos não irão detectar esta heresia,
ao contrário, irão adotá-la, e até anunciá-la como verdade, taxando todo aquele que não a ensine de
mentiroso! O engano é extremamente perverso e o Senhor Deus Todo Poderoso permite que ele caia
sobre todo coração desobediente aos comandos de Jesus Cristo. Isto é o que significa
"dissimuladamente", é totalmente desapercebido. Esse aviso de Pedro não se refere a seitas, ou outros
grupos 'marginais' do cristianismo. Essa é uma advertência que diz respeito a grandes centros mundiais
doutrinários conhecidos, grandes denominações que abraçam e divulgam essas perversões
unanimemente ACEITAS COMO VERDADE.
“Seitas cristãs” são facilmente detectadas por alguém com a mínima compreensão da verdadeira
doutrina, há inclusive um grande número de livros no mercado com advertências quanto a tais grupos.
O aviso de Pedro é sobre algo muito mais maligno e muito mais sutil. Algo devastador para toda a
Igreja, ALGO QUE LEVA A GRANDE MAIORIA DOS CRISTÃOS À PERDIÇÃO.
A raiz da palavra "dissimuladamente" é 'para' e significa próximo, perto. Significa algo parecido,
similar. Muito próximo da Verdade, muito parecido, um 'sósia'. Uma obra do mestre das
falsificações, uma fábula adornada para AGRADAR E ATRAIR, mas que contem um veneno mortal,
um lapso que apenas aqueles “poucos”, os obedientes ao que Cristo ordenou, irão detectar.
É exatamente isso o que Pedro está nos dizendo, os falsos mestres apresentam uma mensagem de
SALVAÇÃO que "parece verdadeira" porém oculta alguns fatos importantes que OS FIÉIS tem
que observar para obter a graça da salvação. A não observação dessas ordens anula a Nova Aliança.
Com isso Deus não pode conceder MISERICÓRDIA, não pode conceder o indulto. Ao ocultar ou
redefinir a Porta Estreita e Caminho Apertado, essa doutrina elimina a única entrada
existente para o Reino e o único caminho que conduz à Eternidade de Deus.
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A alma que está verdadeiramente procurando a Deus, tem que encontrar a
Porta Estreita, entrar por ela e trilhar o Caminho Apertado . Satanás está bem ciente desta
ÚNICA entrada para o céu. Ele esta ciente também que a liderança é uma pequena minoria. Sabe que
a maioria dos seguidores não pensa por si e sim permite que outros pensem por eles. OS LÍDERES!
Por essa razão o alvo de satanás são os líderes, que envolvidos nessa falsa doutrina e por serem líderes
em suas denominações, têm seus ensinamentos aceitos COMO VERDADE pelos leigos, que
simplesmente os "acompanham" sem qualquer contestação, devotando a eles admiração e respeito. Tudo
isso faz parte da natureza e da mentalidade humana.
Como se justificarão esses “muitos” cristãos perante o Senhor? Com certeza dirão: "Eu fui obediente
ao meu pastor (mestre, pregador, evangelista), eu pensei que ele FALAVA A VERDADE!" Observe
atentamente o teor dessa tentativa de justificação. Seria o mesmo que dizer: eu não tomei as devidas
precauções com relação à salvação da minha própria alma, busquei a verdade fora de mim, pois me
senti incompetente para encontrá-la sozinho. A Bíblia é muito clara sobre esse assunto. O Espírito
Santo é quem deve guiá-lo em toda a verdade. Um mestre é apenas um cooperador para ajudá-lo ao
longo da SUA CAMINHADA PESSOAL, ele não é proprietário da verdade. A verdade, a que o Senhor
se refere ao dizer: "a verdade vos libertará" (João 8-32), é uma verdade que você só poderá
descobrir por si próprio! Se você simplesmente aceitar o que outros dizem, você nunca irá encontrar!
Aqueles "muitos" diante de Cristo, estão sendo destinados ao inferno sem nenhuma esperança. Os
falsos mestres ocultaram deles os fatos sobre a Porta, fatos que eles deveriam conhecer e cumprir. "O
desconhecimento da lei não isenta da culpa". Da mesma forma, o desconhecimento desses fatos, NÃO
PODE JUSTIFICAR. Deus nos deu a ESCRITURA SAGRADA, Ele nos manda estudá-la, o suficiente
para compreender e então cumprir os quesitos. Se alguém desobedecer, INDEPENDENTEMENTE DA
VONTADE DE DEUS, ENCONTRARA A PERDIÇÃO. Isso não é um conto, isso

é o assunto

mais sério a ser considerado por toda criatura humana.
A Nova Aliança é um contrato juridicamente vinculativo celebrado entre Deus e a humanidade através
da obra de Cristo. Todos os que desejam entrar no Reino de Deus, deverão cumprir os quesitos
(parâmetros) estabelecidos por Jesus Cristo. Satanás e os seus falsos mestres introduzem uma doutrina,
que impede o ingresso na Nova Aliança e ao mesmo tempo afirma ser a única forma de entrar. Leia
novamente se não ficou bem claro. Trata-se de uma manobra maligna com uma única finalidade,
FAZER COM QUE AS PESSOAS CREIAM QUE ENTRARAM QUANDO NA VERDADE NÃO
ENTRARAM. A verdade é substituída por uma mentira.

Pedro é muito claro, esses mestres semeiam um falso evangelho de salvação tão próximo da verdade,
que não pode ser detectado pela grande maioria dos cristãos. Esta mensagem falsa, varre a
TOTALIDADE DA IGREJA, DÊS DE OS FUNDAMENTALISTAS ATÉ OS LIBERAIS. Ela
contradiz a doutrina e os mandamentos de CRISTO, mas aparenta estar em pleno acordo!
"Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior,

enganando,
e sendo enganados".
(2 Timóteo 3:13)
Os homens maus, são eles próprios envolvidos pelo engano. Observe com atenção, eles não estão
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cientes de que estão sob o engano. Eles não se consideram "malignos". Não se trata do comportamento
ético ou moral de alguém. Estas pessoas se conduzem de forma adequada em todas as instâncias, estão
em cargos de liderança e de grande influência na igreja. São absolutamente sinceros, e dedicados. As
suas motivações não estão sendo questionadas aqui, porque somente Deus pode ler os seus CORAÇÕES.
No entanto podemos constatar claramente que eles se encontram influenciados por uma doutrina
distorcida.
Para eles e seus seguidores, as motivações são puras e sinceras. Eles crêem que estão unidos em
amor com o Cristo, que estão operando sob Sua autoridade e em obediência.

"se vós, QUE SOIS MAUS,
sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos..."
(Mateus 7:11)
É imprescindível compreender que Jesus aqui não se refere ao caráter ético ou moral dessas pessoas.
Ele não está os acusando de serem ladrões, assassinos etc. São pessoas integradas à igreja à família,
“amam” seus irmãos e familiares. Quando Jesus Cristo os qualifica como maus, Ele se refere exatamente
ao amor humano, o amor humano é um engano, na verdade o amor humano é considerado por Deus
como algo MALIGNO. O ser humano é "mal" porque o seu amor não corresponde ao Amor Divino, o
padrão usado por Deus para Julgar todas as coisas.
O que ocorre é que essas pessoas abraçam a falsa doutrina como verdade, então passam a propaga-la
através de seminários de formação e em seguida, através dos púlpitos em todo o espectro do cristianismo.
Para os leigos, eles jamais são vistos como "maus", e sim como sinceros e dedicados dirigentes. São
honestos e geralmente fazem jus às suas posições de grande influência. Em uma escala de 1 a 10 para
medir a decência humana eles estariam entre 8 e 10! Sentem-se como dedicados “Servos do Senhor,
cumprindo a Grande Comissão”. São 100% fiéis às suas doutrinas de salvação caso contrário, nunca
poderiam realizar suas “grandes obras”. Não são pessoas estúpidas, ao contrário, são homens
inteligentes, alguns deles brilhantes, porém totalmente envolvidos pelo engano.
Eles contradizem a Cristo e contornam Seus comandos. Sua teologia "fica sempre em torno do que
Cristo disse". Suas declarações doutrinarias, quando examinadas cuidadosamente, DEMONSTRAM
SEMPRE REFUTAR A PORTA, através de uma reinterpretação da verdade. Uma interpretação que
fica INVARIAVELMENTE EM EXATA OPOSIÇÃO ÀS DIZERES DE CRISTO. Por exemplo, se
Ele diz que o processo para salvação é uma jornada, uma progressão que leva até à regeneração, os
falsos mestres vão sugerir que ela é obtida de imediato, e que a partir da conversão, já estamos em União
com Cristo. Se Jesus diz que o caminho para uma verdadeira regeneração é difícil e cheio de obstáculos,
os falsos mestres vão sugerir que Ele não quis dizer exatamente isso, que a jornada é fácil e
simples, que nossa obrigação se resume apenas a uma sincera decisão por Cristo, “aceitando-O em
nossos corações” e estaremos salvos. Se Jesus declara que apenas um pequeno grupo de pessoas será
salvo, eles providenciam uma interpretação que transforma essa minoria em uma grande multidão. Se
Jesus diz que a criatura deve perder a vida para obtê-la (Mat.10-31), eles dirão que isso é
apenas um simbolismo e que Ele não quis dizer exatamente isso, pois morreu por nós e
conseqüentemente não precisamos fazê-lo. Se Jesus diz que devemos Tomar a Cruz e seguí-Lo, que
devemos trilhar o Caminho Estreito eles dirão, que não é preciso pois Ele já o fez por nós. Quando
admitem a ordem para “tomar a cruz”, ou “trilhar o caminho” afirmam que poderão apropriar-se disso
através de um ato de fé, pela simples crença, REDEFININDO TOTALMENTE O VERDADEIRO
SIGNIFICADO.
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Em outras palavras, eles contradizem JESUS CRISTO. Qualquer dura Verdade declarada por Cristo,
terá uma versão teológica contrária, sempre afirmando que Cristo não quis dizer exatamente o que disse
e apresentando doutrinas de demônios para prová-lo. Se Cristo nos mostra que a verdadeira definição de
fé remete a um poder grandioso e único que nos impulsiona pelo Caminho Estreito afim de sermos
provados pelo fogo, eles dirão que fé se resume a uma decisão, uma simples crença. Sua teologia por
Inteiro é uma falsificação, muito parecida com a verdade na raiz, porem com frutos opostos a todas às
DECLARAÇÕES DE CRISTO. O que Cristo declarou é exatamente o que está declarado. Ele também
declarou que seriamos julgados pelas Suas palavras quando não obedecidas e que “muitos” são
envolvidos pela teologia dos falsos profetas, que negam o SENHOR QUE OS COMPROU.
Cristo pagou um preço terrível pela redenção da humanidade. Para Ele, o destino eterno de uma alma é
muito importante. Sendo assim, se a alma humana tem tamanho valor para Cristo, é evidente que Ele
demonstraria o caminho para a salvação de forma absolutamente clara, que não dependesse de
interpretações e sim algo óbvio na medida do possível, para que todo aquele que buscasse em sinceridade
de coração pudesse entender. Porem, os falsos mestres alegam que a Palavra depende de interpretação e
com isso, mascaram a verdade de forma que apareça aos crentes incautos como ABSOLUTAMENTE
AUTENTICA. Algo que não aparenta ser contraditório, afigura-se como absolutamente correto, espelha
e imita o que Cristo ordenou, no entanto, é diametralmente oposto. As mentes sobrenaturais
diabólicas criaram uma falsificação quase perfeita.
Um pouco aqui, um pouco ali, e por fim o fermento leveda toda massa. Os falsos mestres introduzem
sigilosamente uma doutrina sutil e insidiosa que envolve milhões de almas e as conduz em total
ignorância rumo à perdição eterna. Estes sinceros e dedicados “cristãos” se tornam fantoches de Satanás
e avançam fabricando erro após erro. Um pequeno erro finalmente torna-se uma grande heresia. É
importante lembrar que esses falsos mestres são totalmente favoráveis a Jesus Cristo. Reconhecem
plenamente ser Ele o Messias, advogam e pregam muitos ensinamentos da Escritura Sagrada. Satanás
usa isto para baixar a guarda dos incautos. Porém dissimuladamente um único e estratégico aspecto dos
Ensinamentos de Cristo é torcido: a
que recebe o ataque frontal.

Porta Estreita e o Caminho Apertado.

Essa é a área

A disposição a favor de Cristo e os muitos atrativos das falsas doutrinas, permitem que estes mestres
sejam vistos como “ANJOS”! Quando então eles expõem suas próprias interpretações sobre "o que a
Bíblia ensina" a grande maioria dos fieis aceita sem hesitação. Esse é exatamente o plano de satanás.

4. "E muitos seguirão suas práticas libertinas"
A palavra "muitos" aqui é "polus' e significa em grande parte, grande número ou MAIORIA. Isso é
exatamente o que o Senhor quer nos dizer. A grande maioria dos membros do Corpo de Cristo, segue as
práticas libertinas dos falsos profetas. A falsa doutrina é abraçada por quase toda a Igreja como
DOUTRINA VERDADEIRA DE SALVAÇÃO.
Uma vez que a grande maioria esta envolvida, subentendemos que os falsos mestres, são muito
populares e dirigem vastos ministérios. ESSES PSEUDO-CRISTÃOS E SUAS FALSAS
DOUTRINAS SE TORNAM "PADRÃO", e pela sua enorme popularidade agregam sempre mais e
mais seguidores. Eles cumprem a primordial exigência para palestrantes e conferencistas do circulo
cristão, ser popular e bem aceito. Assim podemos entender melhor a razão de se utilizar filmes,
vídeos, fitas, livros, jornais, cruzadas e entretenimento para propagar a mensagem de forma "popular",
para que esses mestres, pregadores e evangelistas recebam o apoio de todo Corpo da Igreja! Eles dirigem
grandes ministérios através de estações de rádio e televisão com enorme alcance. Temos a confirmação
disso tudo pelas palavras de Pedro. Também podemos concluir que tais ministérios têm uma enorme
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quantidade de seguidores, NÃO EXISTE OUTRA POSSIBILIDADE, são lideres "muito populares",
SÃO DETENTORES DO PODER SOBRE TODA IGREJA MODERNA. ISSO É O
CUMPRIMENTO DA PROFECIA DE PEDRO, CONFIRMANDO OS ÚLTIMOS
DIAS DA IGREJA!
A muita popularidade desses falsos profetas, os coloca em posição de grande influência sobre todo
o Corpo de Cristo. Esta é a razão pela qual sua ação é referida como "destruidora". Sua grande
influência uma constitui-se em uma "terrível desgraça" para o rebanho. São os falsos pastores, que vêm
para o Aprisco, não pela porta que é Cristo, mas de "de alguma outra maneira", ainda assim, sendo
calorosamente acolhidos pelo rebanho. Suas interpretações das Escrituras são aceitas como "Evangelho
Verdadeiro" e qualquer que se oponha será imediatamente taxado como agitador e promotor de
contendas, eles nunca estão errados e têm o apoio da maioria dos fiéis. Na verdade,segundo a Escritura
Sagrada, sua grande popularidade demonstra apenas, que algo esta
radicalmente errado com sua mensagem de salvação. Pese-se serem eles também
muito respeitados pelo mundo em geral, onde então conseguem arrebanhar mais e mais "ovelhas". São
considerados detentores de sabedoria pelo mundo secular e até mesmo consultados por pessoas de grande
influência para aconselhamento.
Jesus Cristo nos alertou sobre isso:

SE O MUNDO VOS ODEIA,
SABEI QUE, PRIMEIRO DO QUE A VÓS OUTROS,
ME ODIOU A MIM.

Se vos fosseis do mundo, o mundo os amaria;
como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário,
dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia
Lembrai-vos da palavra que eu vos disse:
não é o servo maior que seu Senhor.
Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros;
se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa.
Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome,
porquanto não conhecem aquele que me enviou.
(João 15:18-21)
Jesus Cristo declara que o mundo, e isso evidentemente inclui o cristianismo apóstata,
odeia todo aquele que é da verdade, diz também que o mesmo seria perseguido, insultado, expulso, que
iriam esquivar-se dele e tentariam a qualquer custo silenciá-lo. Pois a natureza da MENTE HUMANA
DEGENERADA é hostil para com Deus.

Ser odiado e perseguido é o oposto de ser popular e respeitado.

Popular e aclamado
pelo mundo

VS.
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Odiado e perseguido
pelo mundo

Evidentemente os falsos profetas apresentam ao mundo (incluindo o cristianismo apostata), UM
EVANGELHO QUE O MUNDO ADORA OUVIR. Eles, assim, garantem sua popularidade,
justamente pelo fato da pregação não ser O ENSINO DA VERDADE. Se pregassem a verdade, sua
popularidade desvaneceria rapidamente, seus cofres esvaziariam e teriam que procurar outro negócio.
Na verdade os falsos profetas nada mais são do que HOMENS DE NEGÓCIOS, QUE FAZEM
COMERCIO COM O NOME DE CRISTO E COM SEUS SEGUIDORES.

"Bem-aventurados

os perseguidos por causa da justiça,
Porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados sois quando, por minha causa,
vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo
mal contra vós.
Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus;
pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vos."
(Mateus 5:10-12)

Será que o Senhor Jesus Cristo esta brincando? Será que Ele não sabe o que está dizendo ao afirmar que
o verdadeiro Profeta de Deus é um homem odiado e perseguido até mesmo na “igreja”? Pois a “igreja
apostata” não suporta a sã doutrina, o cristianismo apostata a muito não permite que a verdade seja
apresentada e por isso os que são da verdade são logo silenciados. Muitas MENTIRAS são forjadas
contra o verdadeiro Profeta de Deus. Como a Verdade não pode ser atacada, a investida se dá contra
quem proclama a Verdade, o mesmo é caluniado como sendo, demoníaco, mentiroso, ignorante ou coisas
piores.
Ele definitivamente jamais seria POPULAR! Não possui as características de liderança que o mundo
procura ou de alguém que seria ADMIRADO PELO MUNDO. Parece ser precisamente o oposto. Na
verdade quando um ministro é aceito e aclamado pela maioria, é adequado examinar
minuciosamente a MENSAGEM!
A palavra "seguir" é "exakoloutheo', que significa concordar, imitar. A grande maioria dos cristãos ira
ceder a essas heresias, irá acompanhar esses falsos mestres e ainda, defendê-los perante o mundo. Podese observar claramente que Pedro não está se referindo ao padrão de comportamento ético e moral desses
homens, que provavelmente esta acima de censura e sim, às heresias ensinadas e os "falsos caminhos"
que acabam conduzindo seus seguidores à perdição eterna. O destino dado por Deus a esses falsos
mestres, provavelmente será pior que o de seus seguidores. Não há desculpa para a falta de
conhecimento, nem há desculpa para a apostasia. Certamente o julgamento restará em horrível

condenação.
Em 2º Pedro 2:2 não lemos “poderão seguir” Nele se afirma claramente que MUITOS IRÃO SEGUIR
OS FALSOS MESTRES PARA RUÍNA ETERNA. Seguirão é um imperativo, significa que irá
acontecer. Temos ‘muitos’ trilhando a Estrada Larga, e temos ‘muitos’ seguindo falsos profetas e
temos ‘muitos’ rejeitados por Cristo. Portanto, ficam confirmadas as advertências de Pedro e do próprio
Cristo. Trata-se de uma farsa diabólica, que literalmente elimina a única possibilidade de encontrar a
verdadeira União com Jesus Cristo.
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5. "Em virtude da qual será infamado o caminho da verdade"
Essas palavras são extremamente reveladoras no que se refere aos falsos mestres. Observe que logo
após falar sobre a Porta Estreita e o Caminho Apertado, o Senhor nos avisa sobre os falsos mestres e
profetas (Mat.7-13 a 15). Isso não foi por acaso, o que Cristo nos diz claramente, é que os falsos profetas
iriam ocultar a única forma de ENTRAR NO CÉU com uma obra-prima do engano!

“Será infamado
O CAMINHO
da verdade”
Os falsos mestres, introduzem heresias que fazem com que O CAMINHO da verdade seja mal falado.
Podemos observar claramente que o objetivo do ataque não é a “VERDADE” e sim “O
CAMINHO”. Pedro está nos alertando sobre o fato de que, as falsas doutrinas seriam favoráveis a
JESUS CRISTO, favoráveis a VERDADE, promotoras do DIVINO ÁGAPE DE DEUS, promotoras de
todos os princípios fundamentais da Obra de Deus, porém O CAMINHO que conduz a eles e os
cumpre é infamado. Os falsos profetas não poderiam infamar Jesus Cristo, nem o fariam! Eles são
defensores da causa de Jesus Cristo perante o mundo e a igreja apostata. Porém "o caminho" que
conduz a Ele, é tido como algo bem diferente do que é na realidade.
Jesus nos manda TRILHAR O CAMINHO. Jesus declara que ninguém pode conhecer a verdade e ter
vida a menos que

ENTRE PELA PORTA ESTREITA E ENTÃO

TRILHE O

CAMINHO APERTADO, que por ser a única forma válida, obviamente, os falsos
profetas, através de teologias e doutrinas produzem uma visão distorcida a respeito. A palavra para
"caminho" é 'Hodos', e significa ESTRADA, PERCURSO, VIAGEM. Pedro é muito claro.

A estrada, a viagem que conduz até a verdade é difamada,
desonrada.
As heresias forjadas por esses líderes cristãos, conduzem na direção contrária a da salvação e uma vez
abraçadas, FAZEM COM QUE SEUS ADEPTOS PASSEM A DIFAMAR O VERDADEIRO
CAMINHO. O que pode ser mais óbvio? Evidentemente qualquer um que esteja verdadeiramente
envolvido no “Caminho” também será alvo de ataque.

"Estreita é a Porta e Apertado é o Caminho...
será infamado o Caminho da verdade..."

Agora sabemos porquê essas heresias são

destruidoras!

Elas intentam contra o único caminho

o Caminho Apertado, o contradiz e nega. É preciso estudar
profundamente esse "Caminho" citado por Jesus Cristo, e mencionado em Atos 16:17;
existente para o céu,
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18:25; 1 Coríntios 12:31; Hebreus 10:20 e 2 Pedro 2:15. Em todas esses versículos, a palavra grega para
caminho é ‘hodos’ e se refere à jornada da vida cristã, que sob intensa provação, conduz até a
verdadeira REGENERAÇÃO. O cristão sábio certamente não irá espiritualizar o termo "caminho".
É contra a Porta Estreita e o Caminho Apertado, a grande investida de satanás. E suas falsas doutrinas
acabam aceitas como verdade, pela grande maioria dos membros da Igreja. A palavra para "verdade"
nesta passagem das cartas de Pedro é “Aletheia" e significa o que é verdadeiro. A raiz da palavra é
'alethes' e significa toda a verdade, sem dissimulação, sem partes ocultas (tanto os aspectos positivos
quanto os negativos) toda a verdade. Lembre-se da palavra "dissimuladamente" que significa
SUBREPÇÃO, um meio para omitir ou ocultar certos fatos.

Nesse caso é omitida a absoluta necessidade de discernir e trilhar
o Caminho Apertado até o encontro da Verdade!
Esse é o aspecto ocultado, alterado, torcido e destruído pela teologia satânica. Escondendo esses fatos
imprescindíveis, fica anulada a Nova Aliança e não pode haver a Concessão de Misericórdia.

INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR SOBRE O "CAMINHO".
Primeiramente, e preciso ter em conta, que quando Jesus Cristo disse que só há um 'caminho' que
conduz à VIDA, Ele não estava brincando. Esse é possivelmente um dos aspectos mais importantes de
Sua doutrina, por essa razão o Senhor o explanou em detalhes, prevenindo em seguida sobre o
surgimento da doutrina destruidora que o oculta da grande maioria. Como já pudemos observar a
palavra grega para caminho é "hodos" o que significa VIAGEM, PROGRESSO, isso nos remete a um
processo a ser concluído.
Cristo nos aponta o “caminho” e em seguida, Ele nos diz que esse caminho CONDUZ À VIDA. A
palavra "conduz" é muito importante, pois implica em uma distância entre o ponto de partida e o destino.
O elo entre o início e a conclusão é o 'CAMINHO'. O ponto de partida é 'A PORTA ESTREITA', e o
destino final é 'A VIDA'.
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Elo entre os
pontos

Inicio
Entrada

Destino
Final

O Caminho
A Distância

1. Se há uma caminho, uma viagem, então tem que haver o inicio num determinado momento, ou seja,
temos que colocar nossos pés sobre esse CAMINHO, dar início ao percurso em um local específico.
Esse local é uma porta. Jesus a chama "PORTA ESTREITA", Ele declara que devemos "porfiar" ou
empreender grande esforço, para entrar por essa porta. Declara também que é extremamente difícil, que

muitos querem entrar e não são capazes. (Lucas 13-24).

O Caminho
A Porta
Estreita

Vida

2. Obviamente, essa viagem abrange uma determinada distância, a distância entre o início e o término.
Por essa razão Jesus usou a palavra "conduz". Para chegar ao destino, é preciso TRILHAR TODA A
DISTÂNCIA. Para ser bem sucedido, é preciso completar o percurso! Se houver interrupções a
conclusão é impossível. O destino final não se encontra no início, ou no meio da jornada, mas apenas
após o termino do percurso. Neste caso especifico, o destino é denominado VIDA, O QUE SIGNIFICA
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A AUTENTICA REDENÇÃO e a única forma chegar a esse "destino" é através da "CAMINHADA
ORDENADA PELO CRISTO DE DEUS".

O caminho
ordenado
A Porta
Estreita

Vida

3. O mandamento do Senhor é partir do ponto inicial especificado (A PORTA), em seguida trilhar toda
a distância até o destino e isso naturalmente implica em um espaço de tempo entre o principio
e o fim.

O caminho
(espaço de tempo entre o principio e o fim)
A porta
Estreita
Vida

O Senhor deu-nos um ponto inicial muito específico, A PORTA ESTREITA, não existe outro local de
entrada! Semelhantemente Ele nos deu um Caminho especifico a seguir, O CAMINHO APERTADO,
sem o cumprimento desses mandamentos é impossível ingressar no Novo Pacto A NOVA
ALIANÇA.

Trata-se de uma
exclusividade
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Cujo destino é o que o Senhor denominou VIDA, e a Escritura Sagrada categoricamente nos revela
como sendo A REGENERAÇÃO, A VERDADEIRA UNIÃO COM CRISTO NO DIVINO AMOR
ÁGAPE DE DEUS.

É esse exclusivo destino, que tem sua única via de
acesso contornada pelos falsos mestres e profetas.

Porfiai por entrar
pela
Porta Estreita

O Caminho
que conduz
Vida
Regeneração
Espiritual

1. Jesus declara que a Porta é Estreita, o que significa a existência de grandes dificuldades para
atravessá-la, o que também é verificado nas palavras: porfiai (esforçai-vos) por entrar. Mesmo assim,
os falsos mestres contradizem a REIVINDICAÇÃO DE CRISTO afirmando que é fácil, não
existem obstáculos, e a Porta embora Estreita ‘na verdade é vasta’. Eles semeiam esse mal através
da MODERNA DOUTRINA DE FÉ E SALVAÇÃO INSTANTÂNEAS. Uma total inversão da
verdadeira doutrina de Cristo, realizada através da redefinição dos termos: FÉ E GRAÇA.
2. Jesus afirma que o caminho é estreito. O termo "estreito" nos remete a aflição e aperto. Porém os
falsos profetas, afirmam que não existe pressão ou dificuldade e sim trata-se de um processo agradável e
divertido. ESSE É O EVANGELHO QUE É ABRAÇADO COM "GRANDE ALEGRIA". Basta uma
decisão por Cristo, aceitá-lo “dentro do seu coração”, para então encontrar uma salvação rápida e cheia
de “felicidade cristã”! Pode-se lançar mão de todas as promessas da salvação, ter o próprio nome inscrito
no livro da vida do cordeiro e estar eternamente seguro simplesmente pela fé nas Escrituras. Quem não
saltaria de alegria? E os adeptos dessa obra prima do engano, mestres e discípulos, bradam em alta voz
contra qualquer coisa contrária, prontamente taxada como perversão da fé e da graça, ou
uma forma de "obra" ou "legalismo". Assim é a falsa doutrina, afigura-se como razoável,
porém esta errada, MORTALMENTE ERRADA E CUSTA A ETERNIDADE A SEUS SEGUIDORES.

3. Cristo apresenta a única maneira de chegar ao destino, ela demanda um período de tempo que pode
ser longo (o caminho, o percurso), e por isso é preciso permanecer firme e diligente, exige paciência a
paciência dos Santos. Porém os falsos profetas contradizem Jesus Cristo e afirmam que não é
exigido tempo algum, que tudo pode ser feito instantaneamente, de imediato e por um simples ato de fé.
4. Jesus afirma que o destino final é a «VIDA», e a Escritura nos revela indubitavelmente que o Senhor
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está se referindo à REGENERAÇÃO. Porém os falsos profetas providenciam uma redefinição e
afirmam que 'vida' na verdade significa o céu, apenas a futura morada do Cristão. Porque "vida"
realmente significa ‘o céu’ na opinião dos falsos mestres e o que eles apregoam é que chegarão a esse
destino no final da sua existência física, que seria o "caminho estreito" o qual eles alegam estar trilhando
em verdadeira união com Cristo desde a conversão, já que a regeneração para eles, ocorre NO
MOMENTO DA CONVERSÃO. Sendo assim, não haveria nenhuma conduta que demandasse
‘tempo’ no processo de regeneração.
Trata-se do preciso cumprimento da profecia de Pedro. Pela exclusão (infamação) do “caminho”, nesse
caso através da alteração do significado dos termos vida e céu, fica anulada a única possibilidade de
salvação. A moderna teologia cristã afirma que conversão e regeneração são a mesma coisa, quando

na verdade não são!

O fato, é que a falsa doutrina, coloca a Porta Estreita e o Caminho
Apertado a parte, o que impede a grande maioria dos cristãos de encontrarem a Verdadeira Regeneração,
a “VIDA” ETERNA. Eles são convertidos; geralmente quem vem para o Corpo de Cristo sofreu a
conversão. Acontece porém, que nenhum deles É REGENERADO. Não são regenerados, porque seus
mestres lhes afirmam, que eles já chegaram lá, quando na verdade não chegaram. Em
outras palavras, aprendem que conversão é o mesmo que regeneração, e por essa razão proclamam
enganados e enganosamente a própria salvação e a condição de cidadãos do céu. Tudo engenhosamente
promovido através da anulação da Porta Estreita e do Caminho Apertado, sendo os
mesmos totalmente desprezados.
No campo conservador fundamentalista encontramos uma situação idêntica, a criatura é convertida
(regenerada) e em sincero arrependimento pede perdão pelos seus pecados, então aceita Jesus em seu
“coração”. Isso é assim em todas as principais denominações fundamentalistas, como Nazarenos ou
Batistas. Sua teologia, afirma que a partir disso são criaturas renascidas. Basta aceitar esse renascimento
PELA FÉ SOMENTE. Em outras palavras, estão convictos de que 'SÃO REGENERADOS NO
MESMO INSTANTE DA CONVERSÃO'. Crêem que são renascidos porque sua “Interpretação

da Escritura” lhes sugere isso porém, não têm a comprovação.
Em outras palavras, eles reivindicam instantaneamente as promessas de salvação, tendo por base apenas
UMA CRENÇA MENTAL, UMA FÉ MENTAL. Eles simplesmente aceitam um ensino como sendo
verdadeiro e tornam-se obedientes, considerando algumas passagens da Escritura, porem, ignorando
outras. Eles nunca observam atentamente de que forma os termos CRENÇA E FÉ, SÃO
CONDICIONADOS POR CRISTO. E esta é exatamente razão pela qual "muitos cristãos" são rejeitados.
Esta é exatamente a razão pela qual “muitos cristãos”, atordoados e em choque ouvem a terrível
declaração de Cristo:

“Eu nunca vos conheci”

Como os fundamentalistas se auto proclamam salvos e regenerados, FAZEM SUA “CAMINHADA”
TERRENA COMO CRIATURAS SALVAS. Seu Caminho Apertado se resume a “santidade” pela
separação de “algumas” coisas do mundo que certamente não incluem o dinheiro e

tudo que ele pode comprar, geralmente acompanham algumas “obras de justiça” através
das quais sempre se busca alguma recompensa. O destino desse “caminho apertado”, de acordo com
essa teologia é o céu. Sendo assim, o Caminho Apertado é transformado num passeio mundano,
adornado com santidade e justiça superficiais, enquanto a
imundícia e a morte
permanecem ocultos no interior do coração.
Provavelmente a principal finalidade do Caminho Apertado é expor o interior maligno do coração do
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homem, por isso é o caminho da cruz, um caminho de morte em vida.
Removido o Caminho, os pontos de partida e de chegada são unidos em um só ponto, um ponto que
elimina toda a estrutura da verdadeira salvação.
Assim é oferecido o prêmio da “regeneração
instantânea”, que exatamente de acordo com a Parábola do Semeador é recebido com 'grande alegria' por
aquela ‘multidão’ condenada por JESUS CRISTO!
Tomemos como exemplo alguém que pretende viajar de São Paulo –SP para Santos -SP e a única via de
acesso fosse a Rodovia dos Imigrantes, (O CAMINHO). O viajante deve ingressar (A PORTA) na pista
e então percorrer toda a distância até o destino, deve superar eventuais obstáculos como transito intenso,
chuva ou neblina e permanecer na rodovia durante o tempo necessário para chegar ao local pretendido.

1. O que ocorre se alguém se recusa a ingressar na pista através do ACESSO
APROPRIADO?
2. O que ocorre se alguém se recusa a continuar a viajem até o destino?
3. Chega-se ao destino INSTANTANEAMENTE OU APÓS UM PERÍODO DE TEMPO?
4. Durante o percurso, é possível observar a PROGRESSÃO E APROXIMAÇÃO DA
CHEGADA?
Tudo isto é óbvio e evidente! Sendo assim provavelmente o inimigo usa exatamente o óbvio e
evidente, para nos arrebatar da estrada. Algumas coisas são tão óbvias que acabam
completamente desprezadas ou ignoradas. Os falsos mestres se recusam a ingressar na pista, afirmam
que podem viajar de São Paulo a Santos instantaneamente, sua falsa teologia é utilizada para tentar
comprovar que SÃO PAULO E SANTOS SÃO A MESMA COISA!

A estrada é totalmente removida!
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A Verdade
São Paulo -SP
A Porta
Estreita

Rodovia dos
Imigrantes

Santos SP.
Vida

A Mentira
Remove a rodovia SP/ Santos
através da teologia
Santos

São Paulo
O Resultado

SP = Santos

Observando o exemplo acima, começamos a entender o que os falsos mestres fazem com O CAMINHO
DE JESUS CRISTO, O CAMINHO DA VERDADE, eles negam a Porta Estreita e o Caminho Apertado,
afirmam que Regeneração e Vida são obtidas no momento conversão e a partir dai já se encontram em
União com Cristo.
Em outras palavras eles contradizem a Jesus Cristo. Ele foi muito enfático sobre onde se encontra a
“VIDA”, no fim do Caminho. Porém, os falsos mestres afirmam que “A VIDA” encontra-se no inicio
do percurso. A união com Cristo é imediata, instantânea e a caminhada se da em união a partir desse
ponto. Crêem firmemente com base em sua teologia, que encontraram a Regeneração e a Verdadeira
União com Cristo.
A grande maioria dos cristãos engole o anzol, a linha e o peso tensor. São informados de que "o novo
nascimento" se da imediatamente e instantaneamente, logo após curvar o joelho recitar a primeira oração.
DESSA FORMA NUNCA SUSPEITAM DO VERDADEIRO SIGNIFICADO DA PORTA ESTREITA
E DO CAMINHO APERTADO. Por que então o buscariam? Eles já têm a plenitude, já
estão ABASTADOS DE TUDO! Por essa razão “muitos” estão chocados pela decepção ao ouvir a
condenação de Cristo! Então tomam ciência da verdade, nunca houve União, nunca Cristo entrou em
seus corações, Ele não os conhece e eles nunca ingressaram na Nova Aliança. São filhos e filhas
bastardos, que definiram a regeneração e as promessas do reino através de uma falsa doutrina,
radicalmente contrária a DOUTRINA DE JESUS CRISTO!

Porem as evidências
bíblicas que comprovam a autêntica regeneração são descartadas. Não só
A falsa doutrina lhes garante que são Regenerados e Renascidos.

são descartadas, são tachadas como manobras satânicas, ilusão e engano! Como esses "muitos" estão
profundamente convictos de que são salvos e vinculados ao Céu, passam a INFAMAR O AUTÊNTICO
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E REAL CAMINHO DA SALVAÇÃO. A palavra "infamar" é o mesmo que DIFAMAR. Em outras
palavras, esses “muitos” levantam calunias contra a Porta Estreita e o Caminho
Apertado.
Alegam que o Caminho Apertado, o Caminho do Calvário é um tipo de "obra ou legalismo", uma
perversão da doutrina de salvação exclusivamente pela fé e pela graça, uma heresia. Com isso
desgraçadamente, eles se tornam culpados de blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, cuja obra é
convencer do Pecado (ausência do Amor Ágape); de Justiça (comparação entre o Amor Ágape e o Amor
Phileo); e de Juízo (morte e separação eterna do Deus Santo), obras grandiosas e profundas nada fáceis
e nada agradáveis, exatamente como Cristo declarou. Essas pobres almas, envolvidas pelo mestre do
engano, esquivam-se da Verdade declarada pelo Espírito Santo, recusam esse julgamento, recusam a
humilhação e a dor por ele provocado e o repelem, taxando-o de ATENTADO SATÂNICO. Fazendo
isso eles cometem um pecado que jamais poderá ser perdoado, a blasfêmia contra o Espírito
Santo.
Se alguém recusa a convicção e o arrependimento quanto à situação reprovável do “Interior de seu
Coração” PERANTE CRISTO, como espera ser salvo? Não poderá ser salvo, pois a única forma
concedida por Deus é recusada, substituída por “outro evangelho” simples, fácil e agradável. Essa é a
formula satânica, que conduz a grande maioria dos “cristãos” à eterna perdição. ELES RECUSAM O
CLAMOR DO ESPÍRITO SANTO PARA CONHECER A VERDADE SOBRE SI PRÓPRIO E SOBRE
TODAS AS COISAS. Não suportam a sã doutrina, não suportam a verdade,

produz a salvação é rejeitada!

a verdade que

A Porta Estreita e o Caminho Apertado são tachados como

LEGALISMO e os aspectos desagradáveis da única e verdadeira doutrina da salvação, são
desprezados.

totalmente

É muito importante considerar o alto preço a ser pago por não
averiguar cautelosamente a escritura em busca da verdade. Essas almas
nunca encontraram a Vida, mas alegam que sim. Nunca verão o céu, no entanto crêem firmemente que
irão passar lá a eternidade. Essa é a Tragédia decorrente da aceitação de uma contradição, que poderia
ser detectada se houvesse uma busca sincera pela verdade. Assim, a grande maioria dos membros da
chamada “Igreja” abraçam esse falso evangelho de salvação e
Satanás.

poucos

escapam dessa cilada de

6. "Também movidos pela cobiça, farão comércio de vós, com palavras fictícias."
A palavra grega para "cobiça" é pleonexia e significa ganância. O termo comércio no caso, aponta para
"extorsão" que significa: "arte ou a prática para obter dinheiro ou bens." De acordo com as palavras de
Pedro, esses falsos mestres, atraem uma enorme quantidade de cristãos incautos, ocupam altos cargos de
poder entre eles, e devido a sua GRANDE POPULARIDADE, através de engenhosos regimes,
conseguem extorquir milhões e milhões. TUDO EM NOME DE JESUS CRISTO. Esses servos de
satanás, muitos deles convictos de sua própria santidade, se apresentam como anjos de
luz, e então passam a assediar sobre os receios, culpa e solidão de suas “ovelhas”, tomando posse de
seus pertences. Sua avareza se manifesta em sua vida exatamente oposta a de Jesus Cristo, luxo e
vaidade, tudo por conta do “rebanho” que por sua vez, aceita e caminha em obediência.
A palavra "fictício" significa ARTIFICIAL, FALSO, COM APARÊNCIA DE SER VERDADEIRO
OU REAL. Lembre-se de que essas pessoas introduzem as falsas doutrinas de forma DISSIMULADA,
NÃO DETECTADA PELA GRANDE MAIORIA.
Os poucos que observam, tentam alertar os
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demais porem são desprezados. Nisso temos a total confirmação das palavras de Pedro, O REAL
EVANGELHO DO SENHOR JESUS CRISTO É TRANSFORMADO EM ALGO CONTRÁRIO,
PORÉM COM APARÊNCIA CORRETA. Uma falsificação do mestre do engano, concebida e
ornamentada de tal forma, que os incautos irão a ela assim como as abelhas ao mel, porém, algo que
todo cristão deve saber para chegar a verdadeira e autêntica salvação é omitido, algo ficou faltando.

A Porta Estreita e o Caminho Apertado que conduz à vida;
a sobrenatural outorga do Amor Ágape de Deus;
a Verdadeira União com Jesus Cristo!

Se a Porta Estreita e o Caminho Apertado forem removidos, FICA ELIMINADA A ÚNICA CHANCE
DE CHEGAR À VERDADEIRA UNIÃO COM CRISTO, A ÚNICA CHANCE PARA
ENCONTRAR A VERDADEIRA REGENERAÇÃO, A ÚNICA CHANCE PARA CHEGAR AO
CÉU. Restará apenas a perdição eterna. Os protestos com base em viés denominacional ou falsas
doutrinas, não tem nenhum valor. PREVALECE APENAS A VERDADE. Justificativas só são válidas
QUANDO A AUTORIDADE CONCORDA. Neste caso, a autoridade é Jesus Cristo e Ele claramente
discorda da grande maioria dos cristãos, que se dizem convertidos e por tanto com direito de entrar no
céu! Se Cristo discorda, qualquer defesa
é imprestável e o caso está

definitivamente encerrado, sem nenhum recurso, sem nenhuma esperança,
sem piedade e sem clemência.
Existe uma razão para a brusquidão da parte do Senhor Jesus Cristo. Ninguém tem desculpa por não
reconhecer os falsos mestres! Cristo nos mostra claramente a forma correta para ENTRAR NO CÉU.
Ele não deu permissão para configurá-la de outra maneira. Ele não veio a esse mundo formar um
comitê para determinar condutas. Ele não solicitou opiniões ou o que seja. Trata-se de uma
questão que envolve a Soberania de Deus. Deus não só nos mostrou claramente o que devemos
fazer, ELE TAMBÉM NOS ADVERTIU EM DETALHES, SOBRE COMO SUA MENSAGEM SERIA
PERVERTIDA E TORCIDA. Deus entregou Sua Vida no Calvário, para Selar o Contrato que nos
liberta. Quem
Ditames Beiditos?

pensamos que somos

para arrogantemente, ousarmos questionar Seus

O que mais poderia fazer Cristo por nós? Ele nos deu o caminho, nos deu AVISOS EXPRESSOS E
SELOU O PROCESSO EM SEU PRÓPRIO SANGUE.

OU OBEDECEMOS, OU PASSAREMOS A ETERNIDADE NO

INFERNO!
Sabemos das muitas orações de pastores e leigos, implorando um avivamento e o céu parece
emudecido. Sabe por que ele nunca chega? Desobediência a Jesus Cristo. Se alguém deseja
um avivamento, deve tornar-se convicto da soberania de Deus e submeter-se a Ele, sem obediência não
há esperança. É preciso fazer e não apenas falar!
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Quando um coração humano torna-se consciente de que deve humilhar-se diante do Senhor, convicto de
que algo está errado, algo esta faltando; ENTÃO HAVERÁ AVIVAMENTO. Certamente nenhum
avivamento vira aos falsos profetas de seu JESUS CRISTO MANUFATURADO. A imitação, os
sinais e maravilhas que vêm aos profetas caídos, SÃO A PREPARAÇÃO PARA A GRANDE
MENTIRA QUE IMPLANTARA O REINADO SATÂNICO ANTICRISTÃO, NUNCA O
VERDADEIRO AVIVAMENTO, UM FALSO AVIVAMENTO, PARA AQUELES "MUITOS"
TOLOS QUE IRÃO JUNTAMENTE COM O MUNDO PARA A RUÍNA ETERNA.
A palavra "comercio" nesse caso aponta para trafico. Em outras palavras, os falsos mestres instalados
em posições de liderança dentro da Igreja, empunhando seu evangelho confeccionado,
COMERCIALIZAM O NOME DE JESUS CRISTO, da mesma forma que se comercializa um
automóvel. Seu evangelho é direcionado para a mente carnal, para corações mundanos. Um evangelho
oriundo de empresas varejistas da falsidade e da mentira, FORJADO PARA O MUNDO,
EXATAMENTE DA FORMA QUE O MUNDO GOSTA. Um evangelho que redireciona as
promessas da escritura para a vida terrena e atrai MILHÕES ao “seu aprisco”, uma mensagem de
salvação grandemente popular, com aplicação de milhões em dinheiro para sua divulgação,
“TUDO EM NOME DE JESUS CRISTO”.
De acordo com Pedro, são ministérios com milhões de seguidores, movimentando milhões em dinheiro.
Aparentemente, nos tempos do fim muitos “crentes” são agregados ao aprisco, alguns Ministérios
alcançam proporções mundiais, com um vasto trabalho missionário em rádio e televisão, tudo sob o
pretexto "estamos servindo a Jesus". Na verdade eles crêem que estão "servindo a Jesus", são totalmente
favoráveis a JESUS CRISTO, O exaltam como o Rei dos reis e Senhor dos senhores, são muito
populares e conhecidos pelo mundo em geral, muitos deles são admirados por sua CONDUTA DE
TRABALHO e assim conquistam a confiança dos líderes do mundo secular.
“Muitos”, a grande maioria dos cristãos exalta esses falsos mestres até os níveis de liderança do que o
mundo chama de "Cristianismo". Eles operam a partir do interior da Igreja e estão espalhados dentre as
várias denominações. Assim fica confirmado: a igreja cristã dos últimos dias é uma falsa igreja, o
fermento dos falsos mestres, levedou toda a massa. Os cristãos modernos são o rebanho desses
ministros da morte, que vão disseminando seu FALSO EVANGELHO ATRAVÉS DE TODOS OS
MEIOS MODERNOS DE COMUNICAÇÃO, comercializando um falso Cristo,
FAZENDO
COMÉRCIO DAQUELES QUE OS SEGUEM, praticando um literal tráfico de almas em troca
de dinheiro, extorquindo enormes fortunas “em nome de Jesus Cristo”.

Jesus Cristo através de Sua obra realizada sobre a cruz, é o único nome através do qual é encontrada a
salvação, porém a falsa teologia DESPREZA OS SEUS COMANDOS. Mesmo assim os falsos
ministros são acolhidos pela Igreja, e ambos caminham rapidamente para a eterna perdição. Tudo tendo
por base um evangelho repleto de facilidades e praticidades, um apelo à concupiscência da carne, sem
nenhuma atenção para a Porta Estreita e Caminho Apertado,

Um Cristo do caminho largo.

Os slogans e a publicidade desses falsos mestres não são diferentes dos de qualquer outra grande
corporação empresarial, geralmente baseados na conhecida fragilidade da condição humana, seu apelo
emocionalmente encapsulado, atinge facilmente os idosos ou jovens solitários, que se deixam levar e
acabam controlados por esses monstros satânicos. Não satisfeitos com o dinheiro de suas ovelhas, alguns
deles investem com audácia sobre o restante, roubam propriedades e demais bens legitimamente
pertencentes à família, TUDO NO PODEROSO NOME DE JESUS. O fogo do inferno os aguarda,
então irão exclamar com lágrimas, "SENHOR TEM MISERICÓRDIA"! Servos das profundezas do
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inferno, eles tosquiam os bens do seu rebanho e finalmente impedem

sua entrada no céu.

A fim de atingir seus objetivos eles fabricam outro Cristo e o promovem através do evangelho do
Caminho Largo, geralmente com a finalidade de extorquir dinheiro. O Cristo que eles oferecem para o
mundo, concede salvação instantânea, regeneração instantânea, segurança eterna, cura, riqueza,
prosperidade e o perdão incondicional de todos os pecados, bastando para tudo isso, apenas

"crer".

Sua definição de fé é totalmente estranha a Jesus Cristo que finalmente os condena ao fogo do

inferno.
Seu evangelho se refere apenas aos aspectos agradáveis e positivos da Escritura,
não existe nada negativo. O que é negativo ou desagradável é taxado como satânico e oriundo do
inferno. Os aspectos prazerosos por outro lado, são vigorosamente promovidos! Sinais e maravilhas,
profecias, curas e novas línguas, um "Jesus Pop" com grande aparato musical, um "evangelho pop"
extremamente agradável aos ouvidos de "muitos" que sorriem e pedem mais! Eles só não têm
conhecimento do seu verdadeiro destino, jamais passa pelas suas cabeças, o lugar onde o verme
não morre, e o fogo nunca se apaga.
Trata-se de um apelo às massas, à pessoas que não conseguem assimilar notícias negativas, pessoas
para as quais não se pode "vender" nada que exija qualquer tipo de esforço, nada que signifique DOR
OU SOFRIMENTO, NADA QUE SIGNIFIQUE RENUNCIA, isso é ofensivo para elas. Aspectos
negativos como a eternidade no Inferno, não são bem-vindos.
Eleições para cargos públicos comprovam isso, se um candidato disser a verdade, provavelmente
perdera. Por quê? Porque sua mensagem para o povo é negativa, os falsos profetas conhecem bem esse
aspecto da mentalidade humana e assim enganam incautos que por não acatarem a verdade, perecem e
então, após a morte são obrigados a acata-la da pior forma.
Jesus jamais poderia dizer algo negativo, jamais poderia sugerir que fé deve ser provada pelo fogo até o
ponto insuportável. Ele certamente jamais poderia sugerir que alguém deveria MORRER PARA
ENCONTRAR VIDA. Todas as "palavras duras" de Jesus, são simplesmente erradicadas, e por este
método as pobres almas são atraídas! Lembre-se que Pedro diz que estes falsos mestres roubam bens, se
utilizando de PALAVRAS FINGIDAS, o que significa um falso evangelho!

Esses são os lobos em pele de cordeiro! A imagem que eles criam de Cristo não pode
salvar ninguém, ao contrário ela rouba e mata seus adeptos. Seu Cristo é uma FRAUDE teológica, uma
fraude doutrinaria com aparência angelical.
A possibilidade da necessidade de “provas” quanto à realidade da salvação é ignorada e negada.
Juntamente são alterados os significados de GRAÇA, ARREPENDIMENTO, REGENERAÇÃO E
OBRAS ENTRE OUTROS. Não há muita escolha, já que todos esses conceitos e definições são
interligados. Para os incautos, essa obra teológica parece sólida, construída sobre a rocha. Porem, na
realidade são construídos sobre a areia, e com a tempestade vem a “GRANDE QUEDA”.

Mais advertências sobre os falsos mestres.
Há muitos, avisos sobre os lobos em pele de cordeiro, vamos observar para nossa
instrução. Paulo já vivenciava uma situação muito semelhante à de nossos dias:
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"Porque nós não estamos, como tantos outros,
mercadejando a palavra de Deus; antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus,
com sinceridade, e da parte do próprio Deus."
(2 Coríntios 2:17)

Mais uma vez “MUITOS”.
1. Muitos trilham o caminho largo
2. Muitos estão diante de Jesus Cristo recebendo condenação
3. Muitos são chamados, poucos são escolhidos
4. Muitos seguem as heresias dos falsos profetas
5. Muitos andam mercadejando a palavra
A palavra tantos, aponta para UMA GRANDE MAIORIA. Segundo Paulo, os "negócios" com o nome
de Jesus Cristo, já tinham lugar na Igreja primitiva, e sempre envolvendo “MUITOS”, a palavra
mercadejando, neste caso também aponta para uma espécie de trafico, Paulo aparentemente se via as
voltas com muitos falsos mestres e discípulos, que torciam e pervertiam a Palavra de Deus. A mente
humana corrompida rapidamente descobriu uma mina de ouro nessa situação, (dinheiro, poder, prestígio
e “MUITOS” comandados).
No intuito de vender o produto, é preciso imaginar formulas que permitam torná-lo atraente para as
massas, algo simples e fácil, oferecendo muita coisa neste mundo e finalmente a vida eterna. Algo que
tenha resposta para os problemas desta vida. É preciso fabricar uma teologia que mascare Jesus Cristo,
que pareça totalmente favorável a Ele porem, em sua raiz, sempre O contradiga, seu apelo é sempre à
natureza carnal do homem. As coisas boas e agradáveis do Evangelho de Cristo como poder
espiritual sobre o mal, o dom da cura e vida eterna são vigorosamente exaltados, por outro lado,
coisas eventualmente desagradáveis são omitidas para tranqüilizar a vítima, em seguida, ocorre a
extorsão de dinheiro e propriedades, TUDO EM NOME DE JESUS CRISTO.
Paulo contrasta o seu ministério, com a conduta dos falsos mestres. Ele afirma que se conduz com
sinceridade, E NA PRESENÇA DE DEUS, com essa expressão, provavelmente Paulo quer nos dizer
tudo é feito NO AMOR ÁGAPE QUE É O PADRÃO DE DEUS.
Na segunda carta aos Coríntios,
Paulo discorre sobre as mesmas coisas ao afirmar que suas atitudes são no puro Amor de Deus,
certamente porque já se encontra em União com Cristo. Nisso reside a diferença entre o labor no Puro
Amor Ágape de Deus e aquele cujos promotores procuram a satisfação pessoal.

"A verdade de Cristo ESTÁ EM MIM, por isso, não me será tirada esta glória
nas regiões de Acaia.
Por que razão? É porque NÃO VOS AMO (ágape)?
Deus o sabe."
(2 Coríntios 11:10-11)

Observemos cautelosamente, essa pequena palavra com significado infinitamente grandioso, Ágape.
Paulo provavelmente estaria dizendo que o Amor Ágape de Deus esta nele. Devemos também considerar
a possibilidade, de uma pessoa estar integrada ao Corpo de Cristo (a igreja), e mesmo assim não ter
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Cristo em seu interior. Por outro lado, é impossível ter Cristo interiorizado sem ter o Amor Ágape, pois
Cristo é o Amor Ágape! Paulo se refere a pessoas que não têm Amor Ágape interiorizado, porem se
manifestam como tendo, como sendo o verdadeiro pastor do rebanho. Somente o Amor Ágape de
Cristo pode capacitar alguém a ensinar a Palavra em pura motivação! Se Ele não estiver presente, o
motivo poderá parecer puro, porém na verdade não será, o intuito embora, na maioria dos casos
inconsciente, será obter reconhecimento, poder ou simplesmente por ganância. UM ENGANO
ORIUNDO DO CORAÇÃO DO HOMEM, UMA MENTIRA, geralmente imperceptível, pois só se
torna consciente para quem trilha o Caminho Estreito, que é o 'caminho' da revelação da verdade
sobre nosso coração enganoso.

"Mas o que eu faço e farei é para cortar ocasião
àqueles que a buscam com intuito de serem considerados iguais a nós,
naquilo em que se gloriam."
(2 Coríntios 11:12)

Observe as palavras de Paulo, essas pessoas estão usando o Evangelho de Cristo, para angariar glória
em si mesmos. Quanto maior o numero de seguidores, maior estatura do líder. Um ministério com
milhões de seguidores, necessita dirigentes com grande autoridade e poder! É a isso que Paulo se refere,
eles buscam glória em si mesmos. Paulo acrescenta que essas pessoas pretendem ser consideradas
discípulos verdadeiros. Em outras palavras, esses falsos mestres, pregadores e evangelistas se possível
irão apresentar-se até mesmo como APÓSTOLOS! Eles são os lobos em pele de cordeiro, os anjos de
luz satânicos, ministros das trevas. Não são criaturas verdadeiramente regeneradas, sequer sabem
o que significa REGENERAÇÃO. Estão mercadejando um falso evangelho, um falso Cristo,
porem pretendem ser vistos por seus seguidores com as mesmas qualidades de Paulo e dos verdadeiros
Apóstolos. Mas na verdade são apenas fantoches de satanás.
Para se assemelharem aos verdadeiros discípulos de Cristo, esses falsos mestres se movimentam através
do FALSO AMOR. A forma de amor conhecida pela criatura humana, esta no âmbito moral e social,
tudo totalmente corrompido pela queda de Adão, o homem natural não tem a menor idéia do que seja O
VERDADEIRO AMOR.
"Porque os tais são
FALSOS APÓSTOLOS, OBREIROS FRAUDULENTOS,
transformando-se em apóstolos de Cristo."
(2 Coríntios 11:13)

Paulo é muito claro, são FALSOS APÓSTOLOS, ENGANADOS E ENGANANDO, na verdade muitos
deles acreditam ser o que na verdade não são. Seu conhecimento sobre regeneração e novo nascimento
é falso, eles são absolutamente carentes quanto ao AMOR ÁGAPE, são filhos bastardos, praticantes da
iniqüidade. Como alguém pode se transformar em algo que não é? Afirmando que algo é verdade
quando não é. Lembre-se que os falsos mestres provocam a difamação do "caminho" da salvação. Eles
inventam outra maneira, uma forma fácil, uma maneira rápida, suprimem o Caminho Apertado, e passam
a pregar uma pseudo-união instantânea com Jesus Cristo, adquirida no início do caminho, contradizendo
o próprio Cristo. O cristão verdadeiramente remido, tem que ter o Amor de Cristo interiorizado, o

se o Amor Ágape não estiver presente algo esta
definitivamente errado.
restante é pura ilusão,

A palavra grega para "falso" é "pseudapostolos" e significa: FALSO MESTRE, HIPÓCRITA. A raiz
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da palavra é "pseudes", que significa FALSO, TRAIÇOEIRO, MENTIROSO. Como pode alguém
que considera a si mesmo um homem sincero e conhecedor de Jesus Cristo, ser enganado? A resposta é:
desobediência. Inventa-se uma nova teologia que oferece um desvio para contornar as ordens de
Cristo, uma formula genial para obter a outorga instantânea do Amor. Uma teologia que garante sem o
menor esforço, a condição de Regenerado, tudo evidentemente sem considerar o Caminho
Paulo declara que a verdade esta dentro dele. Ele está inteiramente convicto de que isso é um fato.
Como Paulo alcançou tal convicção? Através de uma experiência real. Como ele
reconhece os mentirosos? Pelos frutos, pelas obras, pela ausência do Verdadeiro Amor, o verdadeiro
cristão, que trilha o Caminho Estreito até ficar cara

a cara com Cristo sabe.

Sabe porque enxerga através do padrão do Amor Ágape, outorgado a ele por Cristo sob a Nova Aliança.
A palavra "transformar" é "metaschematizo" e significa ALTERAR, DISFARÇAR,
TRANSFIGURAR. A raiz da palavra é 'meta' e significa ACOMPANHAR, PARTICIPAR
CONJUNTAMENTE.
O que eles promovem na realidade, é um disfarce utilizando seu “amor
humano” decaído como sendo o Amor de Cristo.

"Não é de admirar, porque próprio satanás
se transforma em um anjo de luz.
Não é muito, pois, que
os seus próprios ministros se transformem
em ministros de justiça; e o fim deles
será conforme as suas obras."
(2 Coríntios 11:14-15)
Os falsos profetas, através da astúcia de satanás, se transfiguram em MINISTROS DE JUSTIÇA. Essas
pessoas têm uma conduta piedosa, porém negam o poder de Deus. A parte essencial do poder de Deus
a Cruz. Ninguém pode obter o Amor de Deus, sem ser crucificado com Jesus Cristo. O poder da vida
reside na morte. Isso pode parecer um paradoxo para o homem, mas é uma Verdade de Deus.
Esses falsos mestres apenas "adequam" sua aparência a uma falsa União com Cristo. São praticantes da
iniqüidade, mentirosos ansiosamente aguardados pelo fogo do Inferno. Eles não tem a menor idéia de
quem seja o

Cristo de Deus, mas irão descobrir de forma trágica.
"Porque jamais deixei

de vos anunciar

TODO
o desígnio de Deus.
Atendei
por vós e por todo o rebanho,
sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para
pastoreardes a igreja de Deus,
a qual ele comprou com seu próprio sangue."
(Atos 20:27-28)
Paulo afirma ter anunciado TODO o desígnio de Deus. A palavra "todo" é 'pas' e significa
INTEIRO, O CONJUNTO, CADA ITEM, SEM NADA OCULTO. É como o termo VERDADE, se
é verdade, não pode ocultar nada. Exatamente o contrário do que fazem os falsos profetas, escondem a
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Porta Estreita e o Caminho Apertado, escondem todos os aspectos negativos, todos fatos desagradáveis
relativos à VERDADEIRA SALVAÇÃO. Com isso, constroem um evangelho com aparência agradável
e popular. E aqui nos temos um aspecto crucial, O EVANGELHO, PARA SER VERDADEIRO,
DEVE INCLUIR TODOS OS MANDAMENTOS DE CRISTO, INCLUSIVE OS
APARENTEMENTE NEGATIVOS E DESAGRADÁVEIS. Se os mandamentos aparentemente
desagradáveis não são cumpridos, não se pode desfrutar os resultados gloriosos. Aqueles "muitos"
rejeitados por Cristo, recusam os aspectos desagradáveis para a carne, firmaram-se apenas nas promessas
gloriosas, e são destinados a ruína eterna.

"Eu sei que,
depois da minha partida,

entre vós penetrarão lobos vorazes,
que não pouparão o rebanho"
(Atos 20:29)
É importante observar que segundo Paulo, trata-se de um fato inevitável. E que existem essencialmente dois
tipos de falsos mestres, aqueles que se baseiam em "obras ou legalismo" uma conduta pela qual, o homem
tenta justificar-se perante Deus através de suas boas ações, comportamento justo, bons pensamentos e
aqueles que negam a Porta Estreita e o Caminho Apertado. Ambos os métodos envolvem as “obras” e ambos
conduzem à eterna perdição. Cristo nos diz que devemos entrar pela Porta Estreita e trilhar o Caminho
Apertado que conduz à vida, em seguida Ele nos alerta sobre os falsos profetas (Mateus 7-13 a 15). Isso
porque não existe outra maneira para ingressar na Nova Aliança. ABSOLUTAMENTE NENHUMA
OUTRA FORMA, ZERO POSSIBILIDADES. Tem que ser feito assim, deve ser feito assim, qualquer
tentativa de contornar IRÁ INVARIAVELMENTE ACABAR NO INFERNO. Não existem justificativas,
com base em falsa teologia, em afirmações de pastores, ou em opinião própria. O RESULTADO DA
DESOBEDIÊNCIA É

A MORTE.
Cristo é o autor da nossa salvação.

Isso significa que Ele a projetou anteriormente à sua
vinda, a fim de selá-la com seu próprio sangue. Se Ele é o Autor do Projeto, Ele é a Autoridade
Absoluta sendo assim, como alguém pode se declarar “cristão” e ao mesmo tempo, contradize-Lo?
Isso é sem dúvidas a sabedoria dos homens, classificada como loucura.
É preciso ter em mente que os falsos profetas, consciente ou inconscientemente, não poupam o rebanho
de Deus. O rebanho é sua meta, satanás perde uma alma para Cristo, sempre que alguém entra pela
Porta Estreita e toma o Caminho Apertado. Sendo assim, todos os esforços do maligno, estão
direcionados contra A PORTA ESTREITA E O CAMINHO APERTADO, SATANÁS PRIMA
POR OCULTÁ-LOS OU REDEFINIR OS SIGNIFICADOS. Toda a sua genialidade esta direcionada
para esse fim. E Cristo adverte. Satanás será muito bem sucedido! Apenas “poucos” escapam da cilada!
Como esses POUCOS ESCAPAM? Eles põem em pratica as palavras de Cristo e assim fazem a vontade
do Pai, eles buscam o Senhor com todas as forças de sua mente e coração, até que o encontraram.
Esse é o ponto de desequilíbrio entre aqueles “MUITOS” e aqueles “POUCOS”. POUCOS ACEITAM
TODO O CONSELHO DE DEUS, tanto o agradável quanto o desagradável, impopular e difícil.
"E que, DENTRE

VÓS MESMOS se levantarão homens, falando coisas pervertidas,
para arrastar os discípulos atrás deles.

Portanto, VIGIAI, e lembrando-vos de que
por três anos, noite e dia, não cansei de ADMOESTAR,

com lágrimas a cada um."
(Atos 20:30-31)
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Novamente, encontramos uma prova clara, de que o ataque dos falsos mestres não vem do lado de fora
da Igreja. Eles estão no interior, pregando uma doutrina pervertida (falsa teologia), que arrebata os que a
adotam, para a eterna perdição. Estas pessoas são cristãs, e estão no seio da comunidade cristã. A
palavra "pervertido" é "diastrepho' e significa falsificado, mal interpretado, corrompido. Por favor,
observe isso com a máxima atenção, pois é vital:

Eles desvirtuam a palavra de Deus.
Os falsos mestres desvirtuam tudo o que a Palavra ensina. Eles editam jornais e livros proclamando seu
vasto conhecimento sobre a Palavra de Deus. As bibliotecas cristãs estão cheias de seus comentários,
eles aprendem e ensinam cada vez mais, mas nunca chegam ao “conhecimento da verdade".
Negam e contradizem JESUS CRISTO, Negam o Caminho Apertado, recusam-se A PREGAR
EVANGELHO EM SUA TOTALIDADE. Pregam apenas o que é atrativo e agradável! "Seus
seguidores abraçam essas doutrinas com grande alegria" e são conduzidos ao Inferno.
Sua motivação está oculta para eles próprios! Eles próprios estão sob engano e "não sabem". A
criatura humana, segundo a Bíblia, tem dois corações. Um deles é conhecido, o outro é totalmente
desconhecido. É O CORAÇÃO INTERIOR que “muitos” fiéis nunca chegam a conhecer, porque se
recusam a trilhar Caminho Estreito, que é a única conduta para revelação de NOSSA NATUREZA
ENGANOSA E DESESPERADAMENTE CORRUPTA (Jer.17-9). Esse coração interior, é
imperceptível para a criatura humana, as motivações existentes ali estão ocultas. E esses falsos mestres,
pobres fantoches de Satanás, realmente acreditam que estão cumprindo a Grande Comissão de Jesus
Cristo! Eles crêem que a adesão e permanência de membros em seus ministérios, é um sinal de que Deus
está abençoando sua obra. Será Deus ou Satanás? Quem sai vitorioso quando a maioria dos ministérios,
continua propagando uma falsa mensagem de salvação? Certamente Satanás. E Deus, permite que isso
tudo isso aconteça, por causa da desobediência.
As "interpretações erronias" da Palavra de Deus são simplesmente abomináveis. Elas pintam um retrato
de Cristo totalmente inexistente, um Cristo

sempre cheio de amor, misericórdia e compaixão, um

Cristo que perdoa indefinidamente todos os pecados, inclusive as condutas luxuriosas de seus
criadores, QUE PROMETEM LIBERTAÇÃO PARA TODOS enquanto eles próprios são escravos da
corrupção. Onde esta o amor, a misericórdia e compaixão de Cristo para com “aqueles muitos
condenados”? Certamente temos que admitir a inexistência de quaisquer sombra de misericórdia na
Atitude de Cristo, ao Condenar a grande maioria dos cristãos naquele dia! Não há nenhuma compaixão,
nenhuma misericórdia, eles ficam fora do Reino por toda a Eternidade, sem recursos! Não há
segunda chance, apenas o CASTIGO. Não existe nenhuma possibilidade de adiamento!
Paulo tinha certeza de que esse era um assunto de extrema importância, por isso os preveniu durante três
anos,
como
ele
mesmo
diz,
“com
lagrimas”
. Por quê? Paulo, tinha idéia de onde aquelas almas iriam acabar se não se acautelassem. Ele sabia que
o Evangelho da salvação seria transformado em uma mentira com ótima aparência, com palavras muito
bem usadas, mas que seria a maldição para todos que o abraçassem. Paulo adverte sobre a extrema
gravidade do assunto. Porem aqueles “muitos” rejeitados só constatam tardiamente...!
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Outras advertências sobre os falsos mestres.
Existem muitos outros avisos atestando tudo o que temos observado. Neles encontramos testemunho e
suporte para compreendermos melhor a razão pela qual, a grande maioria dos chamados

cristãos nunca entrará no céu.
"Porque virão muitos em MEU NOME,
dizendo eu sou o Cristo;
e enganarão a muitos."
(Mateus 24:5)
A interpretação mais comum dessa passagem, é a de que essas pessoas seriam “falsos cristos”. Em
outras palavras se identificariam como sendo o próprio Jesus Cristo. Porém, Jesus se refere
especificamente a “falsos cristos” mais a frente, neste mesmo discurso, em que o Senhor se refere AOS
ÚLTIMOS DIAS DA IGREJA, exatamente o tempo em que nos encontramos agora. A palavra "muitos"
é "polus', e significa GRANDE NÚMERO. Neste caso, eles SE REPORTAM EM NOME DE JESUS
CRISTO. "Muitos se apresentam em meu nome", eles operam, obram em nome de Jesus. A palavra
"nome" nesse texto é "onoma" e significa SOB AUTORIDADE. Jesus declara que nesse tempo, um
grande numero de pessoas se apresentaria sob Sua Autoridade, porem seriam enganadores.
Esse grupo, fatalmente engana a muitos (a grande maioria) dos cristãos. Eles declaram publicamente
que Jesus é o Cristo, o Messias. Eles vêm em nome de Jesus Cristo, dizendo que Eu (Ele, Jesus) é o
CRISTO, e enganarão a muitos. A palavra "enganar" é "plano" e significa desviar, sair fora do

'CAMINHO'!
Essas pessoas, manifestas nos últimos dias (século 20), apresentam Jesus Cristo como o Messias, o
Salvador da Humanidade porem, sua teologia, suas doutrinas desviam A GRANDE MAIORIA DOS
CRISTÃOS para fora do caminho. Como só existe um caminho para ingressar na Nova Aliança,
obviamente, sua doutrina afasta as pessoas para longe da Porta Estreita e do Caminho Apertado.
Exatamente a mesma advertência de Pedro (2Ped-2:1-3) Pedro nos avisa sobre um grupo de falsos
mestres, que surgem do interior da igreja, QUE OBVIAMENTE TEM E PREGAM JESUS COMO O
CRISTO DE DEUS, PESSOAS COM APARÊNCIA DE CRISTÃOS VERDADEIROS,
DISSIMULANDO UMA HERESIA TÃO PRÓXIMA DA VERDADE QUE NÃO SERIA
PERCEBIDA. Trata-se de um grande numero falsos mestres e profetas, que sob a autoridade do nome
de Jesus Cristo porem, envolvidos pelo engano das falsas doutrinas de salvação, arrastam milhares para a
eterna perdição.
Cristo adverte constantemente Seu povo. Ninguém poderá se desculpar por não ter sido avisado.

Trata-se de um veneno mortífero.
O fato de alguém advogar e pregar Jesus Cristo como Messias, por si só não significa muito. Porem a
doutrina, se comparada com as declarações de Cristo desvenda tudo. Jesus nos adverte quanto a um
perigoso engano doutrinário. Significa que devemos conhecer profundamente as escrituras e assim,
sermos capazes de comparar as doutrinas ensinadas pelos mestres, com a Palavra de Deus. A Palavra de
Deus é o padrão, tudo deve ser mensurado a partir dela.
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Jesus menciona especificamente falsos cristos, em Mateus 24:24. Entende-se por falso Cristo, aquele
que afirma ser ele próprio verdadeiro Messias, pessoas se identificam como sendo o próprio Cristo.
Não é isso o que consta em Mateus 24:5, em absoluto. Ao contrário, essas pessoas se reúnem, sob o
nome e autoridade de Jesus Cristo, são totalmente favoráveis a Jesus Cristo, porem
desencaminham a grande maioria dos cristãos.

"por que surgirão falsos

cristos e falsos profetas,
operando grandes sinais e prodígios
para enganar,

se possível, os próprios eleitos."
(Mateus 24:24)

Falso Cristo é aquele que declara ser ele próprio o CRISTO, declarara ser ele próprio o Messias.
Existem muitos deles em nossos dias. O falso profeta, não é um profeta de Deus e evidentemente
profetisa e ensina falsamente. Existem centenas de ministérios proféticos e geralmente seus ministros se
auto- proclamam verdadeiros servos de Deus e profetas ungidos. Têm muitos seguidores enganados por
suas falsas afirmações proféticas. Existe uma grande diferença entre interpretar mal uma profecia
bíblica, e se auto-proclamar profeta e profetizar falsamente afirmando ser tudo a partir dos lábios de
Deus. Essa auto-conceituação é o que permite invasão da Igreja pela falsa doutrina. Quando esses
mestres são desafiados, relacionando-se suas novas doutrinas com A Palavra de Deus, eles proclamam
em alta voz, que suas conclusões se encontram acima julgamento, pois foram dadas diretamente pelo
Senhor, diretamente dos lábios do Deus todo poderoso. Teria Deus algo a nos dizer sobre esse assunto
em Ezequiel- 38-17?

“...falei nos dias antigos, por intermédio
dos meus servos, os profetas de Israel...”
Os falsos profetas aqui, são os mesmos a respeito dos quais Cristo nos adverte logo após Seu
Mandamento quanto ao Caminho Apertado em Mat.7-14,15. Eles se manifestam nos últimos dias, com
um novo evangelho, um novo Cristo, uma nova teologia. Suas obras são acompanhadas por sinais e
prodígios, tudo tão próximo da verdade, que se fosse possível, ENGANARIA ATÉ OS ELEITOS. As
exibições sobrenaturais de maravilhas, são usadas para selar seus ensinamentos COMO SENDO DA
PARTE DE DEUS, mesmo contradizendo a Cristo, os sinais são usados como PROVA DE
AUTENTICIDADE.
Observe as palavras, (enganar se possível). Isso significa que não é possível enganar o
verdadeiro filho de Deus. Por que não? Evidentemente, aquele que pôde enxergar, mesmo que
uma ínfima partícula da verdade, não voltará jamais a perdê-la de vista. Uma pequena faísca de luz
desfaz uma imensidão das trevas.

"Ora, o aparecimento do iníquo (anticristo), é segundo a eficácia de Satanás

com todo poder, sinais e prodígios da mentira,
e com todo o engano de injustiça aos que perecem,
porque

não acolheram
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O AMOR(Ágape)
da verdade
para serem salvos."
(2 Tessalonicenses 2:9-10)

os que perecem, os que
isso! Não acolheram o

O anticristo estabelece uma grande farsa, que evolve especificamente
caminham para a perdição e existe apenas um motivo para

Amor Ágape, Jesus Cristo, A Verdade. Lembre-se do que diz 1João3:1, o grande
Amor outorgado eleva à condição de Filho de Deus. Jesus declara que devemos nascer de novo para
podermos entrar no Reino de Deus, o

renascimento, a redenção, a libertação através
do conhecimento da verdade (João 8-32), O MISTÉRIO DE DEUS, O
DIVINO AMOR ÁGAPE DE DEUS.
As palavras de Paulo são muito claras, A OUTORGA DO AMOR ÁGAPE DE DEUS É O QUESITO
BÁSICO PARA A SALVAÇÃO. Esse versículo é uma advertência claríssima quanto à necessidade
primordial de se ACOLHER O AMOR ÁGAPE DE CRISTO PARA SER SALVO. Se não houver firme
dedicação nessa busca, A VERDADE JAMAIS SERÁ ENCONTRADA, estaremos caminhando sob engano e
o destino será o inferno.

"É por

este motivo,

(por não acolherem o amor da verdade)
pois, que Deus lhes manda a operação do erro,
para darem crédito a mentira, afim serem julgados todos quantos não
deram crédito a verdade; antes, pelo contrário,
deleitarão-se com a injustiça."
(2 Tessalonicenses 2:11-12)

Há somente um motivo para a condenação. Eles não acolheram (não interiorizaram) O AMOR DA
VERDADE (CRISTO) e portanto nunca entraram em União com Ele. Jesus Cristo é a única
possibilidade de encontrar a Nova Aliança. Ele é o único nome em todo o Universo através do qual uma
alma pode ser salva. Para isso, é preciso entrar em Verdadeira União com ELE O REDENTOR.
Observe que Deus permite que esse engano caia sobre a Igreja degenerada e sobre o mundo. A Igreja é
seduzida pelo sedutor dos espíritos e acaba como braço direito do anticristo!
Jesus, afirma que essas pessoas estão perdidas, por que não vieram para a luz afim terem suas obras
reprovadas (John 3:19-20). “A luz” nada mais é do que O DIVINO AMOR DE DEUS. Jesus Cristo
declara que eles não querem ter suas obras provadas pelo Padrão Divino do Verdadeiro Amor. Eles se
recusam a fazê-lo. Eles são cristãos, porem não querem ser submetidos AOS JUÍZOS DE CRISTO. Em
outras palavras, eles fazem tudo correto, porém se recusam a formalizar o PACTO DA NOVA
ALIANÇA. Eles crêem, milagres operam em seu meio, mais não admitem que Cristo

culpados.
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os declare

Quando Cristo diz que envia o Espírito Santo, para convencer o mundo do pecado, justiça e juízo, Ele
se refere a um processo sobrenatural, através do qual o Senhor Deus liberta a alma de todas as ilusões,
enganos e mentiras de fabricação satânica, aos quais estão submetidos a mente e o coração de toda
criatura humana. Um processo doloroso, que pode durar um considerável período de tempo, durante o
qual Deus prova e julga a alma do verdadeiro crente dia após dia, até O REAL RECONHECIMENTO
DO QUE É ESTAR MORTO, PERDIDO E A CAMINHO DO INFERNO. Consciência clara, quanto à
tragédia da queda e perca definitiva da comunhão com o Pai Celestial. Esse é o verdadeiro significado
do termo bíblico "juízo"! Não tem nenhum aspecto agradável, é o triste e doloroso caminho do calvário.
Esse é o verdadeiro significado de "ANDAR NA LUZ", SOB O PADRÃO DO PURO AMOR ÁGAPE
DE DEUS, SOB AS NORMAS DO AMOR PARA TODO O UNIVERSO. O Espírito Santo de Deus
deve conduzir a alma até a total humilhação diante do julgamento. Todas as obras são reprovadas, e ela é
considerada culpada na presença da Mais Alta Divindade. Só então a alma poderá compreender o
significado dos dizeres Escriturais “MORTOS EM OFENSAS E PECADOS” (Efe. 2.1). Estamos
mortos, e isso deve ser comprovado a TODO VERDADEIRO CRISTÃO, A TODA ALMA
EMPENHADA NA BUSCA DA VERDADE. Estamos profundamente mergulhados na morte! Na mais
profunda ruína, reduzidos a nada diante do Divino Amor de Deus, ao qual Cristo também denomina
"LUZ". Diante do Amor de Deus a alma humana encontra-se irremediavelmente condenada.
A alma humana é culpada e esse julgamento é UMA EXPERIÊNCIA REAL, apesar dos protestos dos
MODERNOS FALSOS PROFETAS CRISTÃOS. A alma deve estar PLENAMENTE CONSCIENTE
de seu próprio julgamento. Poderá dar testemunho disso. E apos ter sido declarada culpada e estar
consciente de sua condenação é que Cristo manifesta Sua Bendita Salvação. Manifesta "O SEU DIVINO
AMOR" ao verdadeiro e autêntico discípulo, que teve sua dedicação a Cristo provada no Caminho
Apertado, provada pela entrega da própria vida por Cristo. Então o Amor Ágape, o Cristo
de Deus é a dádiva capaz, para anular o veredicto e absolver o culpado.
Só então e partir do concordância do discípulo, o Amor de Deus é outorgado (1 João 3:1). "E
CRISTO PODERÁ ENTRAR NO CORAÇÃO INTERIOR DESSA CRIATURA" (Apocalipse 3:20).
Assume seu Legítimo Lugar no Santo dos Santos desse Templo. Trata-se de uma EXPERIÊNCIA
REAL, e o crente poderá dar testemunho de que passou da MORTE PARA A VIDA (1 João 3:14), não
entrara jamais em CONDENAÇÃO, pois a questão entre ele e Deus foi definitivamente resolvida através
de Cristo, O

ÚNICO MEDIADOR.

Não existe nenhum outro nome sob o céu através do qual podemos ser salvos.
Existe apenas um mediador da Nova Aliança. JESUS CRISTO.

É o Amor Ágape de Cristo que salva o crente. O Manto da Justiça de Cristo, a Vestidura Branca. Uma
EXPERIÊNCIA REAL a respeito da qual apenas “poucos” podem testemunhar, pois apenas “poucos”
são salvos.
Trata-se de um processo doloroso, JESUS declarou, que apenas alguns iriam sofrê-lo. A rigor, todo
cristão verdadeiro DEVE DISCERNIR, O INFERNO. Se isso for recusado, A ALMA ESTARÁ
PERDIDA, pois recusou a única forma de ingressar na Nova Aliança. Não há outro caminho listado em
toda a Escritura. Nem um. Não existem exceções a esta regra. Ou você pode dar testemunho disso, e
conhece isso COMO UM FATO, ou você pode estar tragicamente enganado!
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Por essa razão Escritura afirma que sem o Amor Ágape de Cristo
serão obras falsas, a segurança é falsa e a salvação é ilusória.

nada é valido, todas as obras

PERDIÇÃO PARA SEMPRE E SEMPRE E SEMPRE, ninguém pode escapar sem Cristo. Não espere
por misericórdia e compaixão da parte de Deus. É Ele próprio que envia o espírito do
erro para condenar todo aquele que rejeita a Verdade. Não é possível estender a
Graça de Deus para além dos limites apontados na Escritura. São muitos os que perdem graça de
Deus, embora queiram reivindicar o contrário. A graça, a misericórdia e compaixão de Deus são
derramadas SOMENTE SOBRE AQUELES QUE SÃO OBEDIENTES AOS SEUS COMANDOS.

A grande maioria não crê na Verdade. Jesus Cristo afirma: "A Tua palavra é a verdade". A grande
maioria porem, não acredita no que está escrito na Bíblia! Não acredita que Deus cumpre aquilo que diz!
Não acredita que deve obedecer irrestritamente a Deus e a Jesus Cristo. Consideram verdades como o
“Caminho Apertado” um insulto à suas convicções de que tudo é pela fé e pela graça. Fabricam um
evangelho falso, um Cristo falso, o que os torna dignos de sua própria corrupção e degradação. Seu falso
Cristo os leva diretamente ao inferno, quando então conhecem o preço a ser pago pela arrogância e a
recusa de receber os Comandos de Deus como uma criança (Mat.18-3).

Judas escreveu sobre um grupo de homens que iria esgueirar-se no aprisco e REDEFINIR O
SIGNIFICADO DO TERMO GRAÇA. A redefinição do termo “graça” é o fundamento da falsa
teologia. A partir do termo graça, lentamente se abrange fé, obras, legalismo, arrependimento,
regeneração e etc.
"Pois certos indivíduos

se introduziram com dissimulação,
os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados

para esta condenação,
HOMENS ÍMPIOS,
que transformaram em LIBERTINAGEM
a graça de nosso Deus e negam nosso único e
soberano Senhor, Jesus Cristo
(Judas 4)

A expressão "introduzir com dissimulação" remete para penetrar disfarçadamente. E não se trata um
culto cristão independente e sim da VEIA PRINCIPAL EVANGÉLICA DE
FUNDAMENTALISTAS A LIBERAIS. Essa doutrina, essa perversão da GRAÇA DE DEUS, é
admitida pela Igreja em geral, pois a mesma ignora sua condição pervertida. Tudo exatamente da
mesma forma como advertiu Pedro.
Uma doutrina que soa maravilhosamente e se expande grandemente tudo com base na “GRAÇA“.
Graça que é 100% graça, que permiti que o cristão seja ele mesmo, seja como gosta ele de ser, livre,
para “sob graça” explorar o mundo e seus encantos decaídos. Esses e outros argumentos dessa definição
de GRAÇA ABSOLUTA e GRAÇA INCONDICIONAL levam a uma verdadeira "EXPLOSÃO"
que corrompe a todos os que avidamente a aceitam! Uma contradição a JESUS CRISTO, oposição a
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tudo que Ele ensinou sobre a Graça de Deus. Esses ensinamentos nada mais são do que uma licença para
prática de todo o tipo de comportamento ímpio.
Os próprios “mestres” são homens ímpios, eles não são REGENERADOS, por isso são chamados
"ímpios". Somente uma alma verdadeiramente regenerada, não poderá ser classificada como ímpia, seria
o mesmo que classificar CRISTO com ímpio. Uma alma regenerada está sob as vestes de Cristo, é nova
criatura pela outorga do Amor Ágape.
Assim, temos mais uma vez um denominador comum entre os condenados: SEM REGENERAÇÃO,
SEM O AMOR ÁGAPE DE DEUS, SEM UNIÃO COM CRISTO. São filhos bastardos, que se
apresentam como ANJOS DE LUZ, quando na verdade são anjos das trevas e da morte.
Deficientes e ignorantes quanto ao verdadeiro ARREPENDIMENTO BÍBLICO, caminham como cegos
rumo a perdição eterna.
A redefinição do significado do termo graça é sempre orientada para o "Ego", no intuito de deixar o
"Ego" a vontade para obrar o que bem entender. Geralmente caracterizado pelo termo: "Eu" ou "Meu".
Há uma grande quantidade de livros inundando o mercado hoje em dia, com temas referentes ao “EU”.
No entanto nas palavras de Paulo, podemos observar uma situação totalmente contraria,

“E VIVO, NÃO

MAIS EU” (Gal.2-20).

ESTARIA PAULO DECLARANDO QUE ESTA MORTO? CRUCIFICADO? Ele provavelmente teria
identificado um inimigo no "EU", e não poderia lhe dar lugar. O “EU” estando “morto”, já não esta
mais NO CONTROLE e quem controla É CRISTO. Sendo assim indubitavelmente a “explosão da
graça” direcionada para a satisfação do “EU”, não passa de uma mentira oriunda das profundezas do
inferno, uma heresia dos últimos dias.
A definição bíblica do termo graça, envolve critérios muito rigorosos. Por isso “a grande maioria” dos
cristãos não pode desfrutar da graça de Deus. A graça de Deus fica totalmente restrita a Porta Estreita e
ao Caminho Apertado. SE A ALMA NÃO ENTRAR, NÃO FICA NO ÂMBITO DA GRAÇA DE
DEUS. A partir da ótica mundana, todos estão sob a graça, porque Deus mantém o mundo. Porém a
graça a que nos referimos é a GRAÇA QUE CONDUZ À SALVAÇÃO, À REGENERAÇÃO E A
OUTORGA DO DIVINO AMOR ÁGAPE DE DEUS.
Observemos as palavras de Pedro quando se refere aos escritos de Paulo. Pedro diz que neles existem
coisas difíceis de entender, isso logicamente devido abordagem de Paulo a respeito dos Mistérios de
Deus e de sua compreensão a respeito do plano de Deus para o Resgate da Humanidade.
"ao falar a cerca desses assuntos, como,
de fato costuma fazer em todas as suas (de Paulo) Epístolas, nas quais ha certas coisas
difíceis de entender,

que os incultos e instáveis deturpam,
como também deturpam as demais Escrituras,

para a sua própria destruição.
Vós, pois, amados, prevenidos como estais de antemão,
acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelos erros desses insubordinados,
decaiais da vossa própria firmeza."
(2 Pedro 3:16-17)
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A palavra para "inculto" é "amathes' e significa ignorante. A palavra "instável" é "asteriktos', e vem de
"sterizo", que significa resoluta, firme, ou neste caso a inversão desses significados. Assim entende-se
que essas pessoas estariam firmemente fundamentadas em uma falsa doutrina. A palavra "deturpar"
é "strebloo', que vem de 'strepho", e significa desviar ou inverter. Em suma, isso significa que a
interpretação errada, INVERTE A REAL INTENÇÃO OU O VERDADEIRO SIGNIFICADO. Traz
o conceito de CONTRADIÇÃO E REPUDIO ÀS INTENÇÕES DE CRISTO, OPOSIÇÃO TOTAL
DE PONTOS DE VISTA. Os falsos mestres propagam uma doutrina diametralmente oposta
aos comandos de Cristo. Embora a aparência superficial seja idêntica, A ESSÊNCIA ESTA EM
TOTAL OPOSIÇÃO.
Nisso temos uma característica que identifica os falsos mestres, por traz de suas ruidosas pregações,
está a total contradição ao que Cristo ordenou. Paulo apresentou os fatos reais sobre arrependimento,
fé, graça, obras, legalismo, etc. Através de Paulo adquirimos muito conhecimento sobre o ponto de
encontro entre a Fé Cristã e a Graça. E essa é exatamente a área da Escritura que os instáveis deturpam
para sua própria destruição. Aqueles “muitos” deturpam as Escrituras para a sua eterna perdição.
Sua teologia inverte o sentido da verdadeira intenção! Mas ainda assim eles não percebem que estão a
fazer exatamente isso! Eles crêem firmemente que a sua "interpretação" é absolutamente correta.
Você pode sentar-se com essas pessoas e apontar detalhadamente as contradições evidentes, mesmo
assim elas irão sempre responder "você não compreendeu o verdadeiro sentido, o que Cristo quis dizer
aqui foi..., o significado disso na realidade é..." e então INVERTEM TOTALMENTE AS CLARAS E
DIRETAS DECLARAÇÕES DE CRISTO. Apontam alguns textos na Escritura, GERALMENTE
FORA DE CONTEXTO e os entrelaçam para basear suas afirmações. Trata-se da cegueira pela
desobediência. Deus declara que eles mesmos escolhem seus delírios. Há pouco ou nenhum resultado
em um debate com esse tipo de pessoas. Eles não estão interessados
interessados apenas na confirmação de suas posições teológicas prediletas.

na verdade, estão

Se estes homens contradizem a Cristo e ao Espírito Santo, por meio da deturpação da Escritura para um
sentido oposto, nós temos a total confirmação das palavras de Cristo: “DUAS PORTAS, DOIS
CAMINHOS, DOIS FRUTOS E DOIS DESTINOS. Na medida em que o Caminho Estreito é o único
que conduz à Vida, sem alternativas e sem exceções à regra, é preciso deturpar e inverter os significados
de forma que se oponham e contradigam o verdadeiro significado para desviar do caminho.
OS FALSOS MESTRES EM COMUM ACORDO, POR MEIO DE SUA FALSA TEOLOGIA,
ALEGAM QUE O VERDADEIRO SIGNIFICADO DA PORTA ESTREITA E DO CAMINHO
APERTADO É INCORRETO, POR TRATAR-SE DE UMA VIOLAÇÃO DAS SUAS
DEFINIÇÕES QUANTO À SALVAÇÃO CONFORTÁVEL ATRAVÉS DA FÉ E DA GRAÇA
EXCLUSIVAMENTE, CLASSIFICANDO-O COMO UMA FORMA DE "LEGALISMO".

Falsos profetas, não entram e não permitem que outros entrem.
"Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas,

porque fechais o reino dos céus diante os homens;
pois vós não entrais,
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nem deixais entrar os que estão entrando!"
(Mateus 23:13)

Esta é a contundente reprimenda aplicável aos mestres cristãos de hoje, os modernos escribas e fariseus
hipócritas, através de sua falsa teologia FECHAM AS PORTAS DO REINO DO CÉUS PARA OS
HOMENS. Eles se recusam a cumprir os comandos dados por Cristo, sua teologia contradiz totalmente
o único método dado por Cristo, e então através de seus falsos preceitos, impedem aos demais. Não
existe nenhuma possibilidade deles escaparem do fogo do inferno, a não ser pelo verdadeiro
arrependimento bíblico, trilhando o Caminho Apertado.
" Fariseu cego, limpa

primeiro

o interior do copo para que também,
o seu exterior FIQUE LIMPO."
(Mateus 23:26)
Jesus os repreende duramente pela pretensão de serem santos homens de Deus, embora a religião lhes
proporcione uma APARÊNCIA EXTERIOR LÍMPIDA, de serem aparentemente “homens piedosos”,
“homens de Deus”, líderes religiosos do seu tempo, Jesus lhes diz algo muito estranho: LIMPA
PRIMEIRO O INTERIOR DO CORAÇÃO, E O EXTERIOR TAMBÉM SERÁ
LIMPO. Uma referência válida para o Pacto do Novo Coração, a outorga do Amor. Aqueles 'muitos'
rejeitados por Cristo são líderes e religiosos, com aparência piedosa mas que porém, negam o poder
de Deus, que é a cruz. O poder de Deus vem a ser conhecido apenas por aqueles que tomam a
Própria Cruz, e seguem pelo Caminho Apertado até a morte da alma (Rom. 6-6). Esses falsos
mestres crêem firmemente que estão limpos, quando na realidade são criaturas degeneradas e imundas,
sem a Luz do Amor de Deus em seu interior.
"Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque sois

semelhantes aos sepulcros caiados,
que, por fora, se mostram belos,
mas interiormente estão cheios de ossos de mortos,
E DE TODA IMUNDÍCIE "
(Mateus 23:27)
Essa é a descrição perfeita dos FALSOS MESTRES, PREGADORES E EVANGELISTAS! No exterior
aparentam uma forma de piedade como sinceros e dedicados HOMENS DE DEUS. Tudo apenas
aparência, interiormente eles nunca conheceram O VERDADEIRO AMOR, nunca foram regenerados.
Sua religião é puro fingimento, neles não ha verdade ou autenticidade!
tornar um homem limpo, é o Amor Ágape de Jesus Cristo!

A única coisa que pode

"Assim também vós

Exteriormente pareceis justos aos homens,
mas, por dentro, estais cheios de hipocrisia e
Iniqüidade."
(Mateus 23:28)
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"Anjos de luz satânicos" com aparência exterior de cristãos piedosos.
Não existe a menor possibilidade de detectar a sua verdadeira identidade pela aparência exterior. Isso só
será possível através de uma rigorosa analise de suas declarações teológicas e doutrinarias, pois aí se
encontra a contradição.
Aqueles "muitos" foram expulsos e classificados como "praticantes da iniqüidade" e como disse Jesus,
seu interior está cheio de iniqüidade. As coisas nunca mudam, mudam apenas nomes e lugares, mas o
produto é sempre mesmo!

Babilônia a Grande
Observemos agora com muita atenção, a grande nação dos Estados Unidos da América e seus falsos
mestres, profetas e seguidores. Pode surpreendê-lo e embora a maioria dos Cristãos rejeite totalmente a
idéia, os Estados Unidos da América são a misteriosa BABILÔNIA A GRANDE. Existem mais de
140 parâmetros estabelecidos por Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento que identificam essa
grande nação dos últimos dias com o NOME EM CÓDIGO DE “BABILÔNIA A GRANDE”. Um
estudo detalhado desses parâmetros, pode comprovar a qualquer pessoa de coração e mente abertos, a
todo aquele que tem ouvidos para ouvir a Deus, que a América é a ÚNICA NAÇÃO NA TERRA que
engloba todos esses parâmetros. A AMÉRICA JÁ ESTA SOB JUÍZO DE DEUS E SEGUNDO A
ESCRITURA A AMÉRICA SERÁ TOTALMENTE DESTRUÍDA, não há retorno, está
determinado, selado e será feito. Se os prazos previstos pelos profetas do Antigo Testamento, estão
corretos, e podem ser tomados em sentido literal, a América não vai existir por muito mais tempo.
Esse é um conceito totalmente rejeitado por quase todos os estudiosos da profecia Cristã na América e
no mundo, porem, é precisamente e exatamente o que Deus determinou para Babilônia. Embora eles se
recusem a admitir essa identidade, SE RECUSEM A OLHAR DE FRENTE PARA O QUE
EFETIVAMENTE SÃO. Babilônia é a incorporação da apostasia, arrogância, orgulho e
rebelião contra a Palavra de Deus. E Deus tem uma mensagem muito especial para cada
Ministro, pregador, evangelista ou MESTRE DA FALSA DOUTRINA. Leia com atenção e

arrependa-se ou pereça!
"O MEU POVO (OS CRISTÃOS)
tem sido

ovelhas perdidas;
seus pastores
(pastores, mestres, evangelistas)
as fizeram errar
(sair fora do caminho),
e as deixaram desviar para os montes;
do monte passaram ao outeiro,
esqueceram-se do seu aprisco"
(Jeremias 50:6)
Deus declara que a Babilônia dos últimos dias é uma nação muito rica e que seus habitantes tem todas
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as suas necessidades e desejos satisfeitos porem são ovelhas perdidas. Características idênticas as da
Igreja de Laudicea (a igreja dos últimos dias), seus membros são “ovelhas perdidas”. Ovelha neste
caso refere-se a cristãos na era cristã. A afirmação é claríssima: “estão perdidas”. Porque estão
perdidas, Senhor?
Porque os seus pastores (leia-se líderes da igreja) as têm desviado. Desviar é enganar OU CONDUZIR
PARA FORA DO CAMINHO. Como só existe um caminho, de qual caminho seus pastores as
desviaram? DO CAMINHO APERTADO. E Deus é muito preciso quanto a forma de ação dos falsos
mestres: eles as deixaram desviar para os montes.
O que é que o Senhor Deus quer dizer com isso? Na terminologia cristã, um monte também representa
exaltação. Conhecemos a frase “subirei acima das estrelas de Deus... e no monte da congregação me
assentarei...”. Uma experiência euforizante, o alto do monte é um símbolo de GRANDIOSIDADE,
envolve sensações agradáveis e positivas, às quais Seu povo está submetido através da FALSA
DOUTRINA.
Lembre-se da multidão que recebe a palavra com grande alegria, na parábola do semeador. Para eles
tudo é altamente positivo, seus pastores os alimentam com um evangelho, que lhes proporciona muitas
emoções agradáveis.
Já o oposto do monte (o pico positivo), é o vale (o pico negativo) que representa a depressão. A grande
Batalha do Senhor se desenvolve no “vale” de Josafa. O vale para a alma cristã representa o limite, a
prova pelo fogo, a grande batalha. Jesus classificou o

único caminho verdadeiro como

ESTREITO, APERTADO.
Ao observarmos o termo “vale”, encontramos grandes pepitas de sabedoria com relação à OBRA DA
SALVAÇÃO.
"Chegando eles até o

VALE de Escol, e
vendo a terra,
desencorajaram o coração dos filhos de Israel,

para que não viessem para a terra
que o SENHOR lhes tinha dado ... "
(Números 32:9)
Para chegar à terra prometida, ELES TERIAM QUE PASSAR PELO “VALE” DE ESCOL. E os
pais (leia-se pregadores, evangelistas e mestres) desencorajam seus corações, eles os convenceram a não
passar pelo vale, AFIRMARAM QUE ELES NÃO DEVERIAM ENTRAR. É exatamente sobre isso,
que o Senhor Jesus Cristo e Pedro nos advertem. Um grupo de líderes impede a entrada do povo de
Deus (a igreja)!
Os falsos pastores conduzem o rebanho para os montes, para um evangelho de emoções agradáveis e
satisfações pessoais, impedindo seu ingresso ao “Vale da Sombra da Morte” (Sal. 23-4), onde
eles deveriam ir.
Jeremias 50-6 é direcionada para a Babilônia dos últimos dias, os Estados Unidos da América. Ela
afirma que as ovelhas foram levadas para montes e colinas, elas foram desviadas para fora do Caminho.
Se os montes estão fora do caminho, então o vale é lugar correto. Deus nos diz que por haverem sido
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desviadas para as colinas, esqueceram-se do seu aprisco, logo o aprisco está ligado ao vale.
Em Hebreus 4-11 somos instados a entrar no DESCANSO DE DEUS, porem os falsos evangelistas dos
Estados Unidos e todos os seus seguidores, através de suas heresias, fazem com que as ovelhas de Deus,
todos os que creram em Cristo, percam de vista o lugar de descanso. Elas sequer chegam ao

conhecimento do verdadeiro significado disso. São alimentadas com toda espécie
de lixo, assimilam de tudo, menos a pura Palavra de Deus.
"Assim diz o Senhor:

Ponde-vos a margem do caminho (o caminho espaçoso) e vede,
perguntai pelas

VEREDAS ANTIGAS,
qual é o bom caminho(o caminho apertado);

andai por ele,
e achareis descanso para vossa alma;
mas eles dizem,

não andaremos".
(Jeremias 6:16)
Os modernos evangelistas pregam um FALSO EVANGELHO DE PAZ COM DEUS, QUANDO NA
VERDADE NÃO HÁ PAZ COM DEUS SEM A REGENERAÇÃO, SEM A OUTORGA DO ÁGAPE.
Trata-se de uma teologia que faz com que as ovelhas se desviem do

“Vale da sombra da

morte".

Quando as repreensões e o juízo do Espírito Santo vem sobre eles, são confundidos e
considerados ATAQUES SATÂNICOS, CRISES DEPRESSIVAS PROVOCADAS POR INFLUÊNCIA
MALIGNA E PROCEDE-SE A "EXPULSÃO", COMO DE UM ESPÍRITO PROFANO. Deus lhes diz:
AFASTEM-SE E CONTEMPLEM DE LONGE OS VOSSOS FALSOS CAMINHOS, OBSERVEM A
GRANDE MULTIPLICIDADE FALSAS DOUTRINAS, AS INÚMERAS DENOMINAÇÕES;
CONTEMPLEM CONSTERNADOS A OBRA DAS VOSSAS MÃOS!
Então, quando realmente puderem enxergar o grande mal que fizeram, implorem a Deus que vos
mostre as Antigas Veredas, o Caminho Estreito, e quando encontrá-lo, andai por ele! Porem eles não
vão, eles se recusam a fazê-lo, eles absolutamente rejeitam o conselho de Deus. É por isso que a
grande maioria dos cristãos perecerá, ELES NÃO TRILHAM “CAMINHO ESTREITO”.
Eles endurecem a cerviz, criam e inventam todo tipo de racionalidades e desculpas, PARA PROVAR
QUE NÃO DEVEM FAZÊ-LO. Porém é só através do Caminho Estreito que se encontra o Verdadeiro
Descanso para a Alma. O descanso de Cristo, o descanso do Amor, o Amor é o descanso de todos os
labores.
Esse falso evangelho pregado na América, é espalhado para o resto do mundo, confirmando parte do
Mistério Babilônico. É a partir da América que os Falsos Mestres cumprem nos mínimos detalhes as
profecias de Pedro, ensinando um evangelho de perdição, desviando as ovelhas para os montes, MUITO
LONGE DO LOCAL ONDE O SENHOR PREPARA SUA MESA NA PRESENÇA DOS INIMIGOS,
NO VALE, ONDE A VIDA PODE SER ENCONTRADA.
Consideremos o que está por trás do pecado. Porque o homem peca? O que afinal ocorre com o homem
que o obriga a praticar as coisas que Deus claramente ordena que seja evitado? A resposta é:
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“um coração maligno”.
É o coração interior do homem que Cristo precisa reparar. Cristo precisa entrar no coração do
homem. O cristão "religioso" de hoje, esta envolvido em uma teologia, que não lhe oferece nada mais
do que qualquer outra religião do mundo. É EXATAMENTE POR ISSO, QUE A IGREJA CRISTÃ
ESTÁ PROFUNDAMENTE ENVOLVIDA EM PSICOLOGIA E
PSIQUIATRIA, CUJOS
FUNDADORES SÃO SABIDAMENTE OCULTISTAS. Uma ciência que lida com a mente, com o
senso do homem, a alma do homem, ELES NÃO CONHECEM E POR TANTO NÃO PODEM LIDAR
COM O CORAÇÃO INTERIOR DO HOMEM. Na verdade, há muito pouca diferença entre o
cristianismo moderno e as outras religiões mundiais, razão pela qual elas poderão ser unificadas EM
PREPARAÇÃO PARA O GRANDE ENGANO FINAL!
"Direis: envergonhados

estamos,
porque ouvimos opróbrio,
vergonha cobriu-nos o rosto,

porque vieram estrangeiros e entraram nos santuários
DA CASA DO SENHOR."
(Jeremias 51:51)
A Igreja americana e mundial será envergonhada. Sofrerá severa reprimenda. Os rostos de seus
membros estarão cobertos de opróbrio, POIS ELES ACORDARAM COM OS ESTRANHOS, COM
SEGUIMENTOS DOUTRINÁRIOS EXÓTICOS QUE INVADIRAM AS IGREJAS.
ESTRANHOS QUE SE APRESENTAM COMO ANJOS DE LUZ, arregimentados para seduzir com
falsas doutrinas. Estranhos, totalmente desconhecidos do Senhor, que fixaram residência NA CÚPULA
DOS SANTUÁRIO DE DEUS. Ganham entrada com o amparo dos falsos mestres, que os ajudam a
ornamentar os caminhos da ilusão. Gurus da nova era, instalados no centro de todas as principais
denominações e uma vez ali, passam a combater traiçoeiramente a verdade.

AI DE VÓS FALSOS MESTRES. PREPARAI-VOS,
EIS QUE VEM O SENHOR!
Jesus Cristo não é uma religião, nem nos trouxe uma religião. Ele vem oferecer ao homem um novo
coração, uma mudança sobrenatural, outorgada pelo Deus Vivo! Os ritos e condutas superficiais da
religião não têm nenhuma relação com isso.
Cristo veio pôr o machado à raiz da condição humana, o cerne mais profundo, o coração do
homem. Aqueles “muitos” não permitem que Cristo trabalhe em seus corações. Eles acatam uma
forma mental e intelectual de fé que para o mundo aparenta ser verdadeira. E o Deus Todo Poderoso
permiti a desgraça da ilusão para estas pessoas, que se recusam a entrar pela Porta Estreita, se recusam a
trilhar o Caminho Apertado para encontrar vida. Eles se recusaram a enfrentar a reprovação de Deus, se
recusaram a receber o julgamento de Deus, respondem não aos Seus Conselhos, respondem não à Sua
Reprovação. Se recusam a permitir que suas obras, sejam provadas sob o padrão do Amor de Deus, e são
varridos para perdição.
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Consideremos cuidadosamente o PORQUÊ de tudo isso. Existe um denominador comum em tudo o que
temos pesquisado, AQUELES “MUITOS”, OS PERDEDORES, OS FALSOS MESTRES,
PREGADORES E EVANGELISTAS, OS AGENTES DO MAL, têm algo em comum:

Eles nunca chegam à Autêntica Regeneração
Eles nunca entram em Verdadeira União com Jesus Cristo
Nunca obtém o Novo Coração
Assim, temos uma questão a ser respondida. Todos nós, em nossa mentalidade, achamos que
conhecemos a Jesus Cristo, mas, será que Jesus nos conhece? Aparentemente, o motivo comum a todos
que perdem o céu, esta ligado ao fato dessas pessoas serem desconhecidos para o SENHOR! Conhecer
o Senhor, não é suficiente na Obra da Salvação.
Você compreende as cruciais implicações disso? Então, torna-se imperativo, a existência de uma
evidência para nós como fiéis, uma prova sem sombra de dúvida, de Jesus Cristo de
fato nos conhece! Se nossa salvação depende primordialmente disso, então, torna-se imperativo
discernir o que o Senhor quis dizer ao dizer EU NUNCA VOS CONHECI! (Mateus 17-23)
As provas de que necessitamos, não são as provas que nos são dadas hoje em dia, pela moderna teologia
Cristã. Na verdade, a necessidade da prova, tem sido negada e desprezada por todas as grandes
denominações da América e do mundo nos dias de hoje. Por isso eles não vão entrar, e nem você, sem a
prova inequívoca.

JESUS CRISTO TE CONHECE?

___________________
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