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Luz sob Trevas  

III 

 A Criação do Homem à Imagem de 

Deus 
 

por Stewart C. Best   

 

 Nos primeiros dois capítulos desta analise das Escrituras, verificou-se não só a possibilidade de uma 

alma convicta de que esta salva e a caminho do céu, na realidade estar em situação totalmente inversa, 

mas também que a grande maioria dos cristãos esta envolvida nessa ilusão. Constatou-se que aqueles 

“muitos” condenados por Cristo, os servos maus, seguidores de falsos profetas têm uma coisa em comum, 

não são Regenerados. 

 

 Fica evidente a grande decepção dessas pessoas, através das alegações, quanto ao próprio Renascimento 

Espiritual, quanto à própria Regeneração e União com Cristo que na verdade são inexistentes, por terem 

eles abraçado uma Teologia Falsa.  Descobrimos um                                                                                                                                  

elemento comum que torna errônea sua conduta, eles falharam em discernir o MISTERIOSO AMOR DE 

DEUS DENOMINADO «ÁGAPE».  A única razão para esse acontecimento é a CRENÇA EM UMA 

FORMA DE DOUTRINA BASEADA EM MENTIRAS.  Eles abraçam uma heresia,  uma heresia  QUE 

OS CONDENOU À RUÍNA ETERNA.  Tem sido freqüentemente afirmado que a teologia não é 

importante, que tudo o que importa é que o homem seja sincero.  Nada poderia estar mais longe da 

verdade, pois a teologia é o que alma acredita que seja verdade.  Se uma doutrina errada é abraçada como 

verdade, torna-se um substituto para o Cristo Vivo, e essa alma se torna, em verdade, um adorador de 

ídolos, A TEOLOGIA È SEU ÍDOLO. 

 

 Como a salvação do homem inclui a AUTENTICA REGENERAÇÃO, essas pessoas NUNCA 

conheceram o autêntico renascimento.  E devemos aplicar todo nosso esforço, no sentido de descobrir no 

que se constitui a AUTENTICA REGENERAÇÃO. O que deve ser feito para encontrá-la? E se existem 

comprovações, quais são?  

 

 Esta questão é tão importante, que Satanás e seus demônios dedicam todo o tempo e esforço, para 

destruir todas as possibilidades existentes, para isso, ele obviamente redefini os significados, de modo que 

as pessoas fiquem CONVICTAS DE SÃO REGENERADAS E RENASCIDAS, quando na realidade não 

são.  Em outras palavras, satanás SUBSTITUI O VERDADEIRO RENASCIMENTO.  E o seu alvo é o 

cristão, o homem "espiritual".  E a única conduta segura, é escavar profundamente Palavra de Deus e ao 

encontrar algo, comparar e confrontar com o restante da Escritura.  Quando um determinado assunto, esta 

perfeita harmonia desde Gênesis até Apocalipse, então podemos adotá-lo como verdade, em seguida 

devemos nos tornar obedientes ao que aprendemos.  Para compreender a missão de Cristo,  é preciso 

voltar ao Livro de Gênesis e a criação e queda do homem. Quando vislumbramos por um instante a  

simplicidade do que Deus tem a dizer, TODA A DOUTRINA DA SALVAÇÃO TORNA-SE CLARA 

COMO CRISTAL, então,   conheceremos ao certo a razão da condenação de muitos. 

 

 Devemos começar pelo início e seguir o rastro, considerar todos os elementos essenciais desde a criação,  

para comprovar todos pontos.  Muitos teólogos não prestam a devida atenção ao aspecto AMOR.   

Afirmam que “isso é apenas uma pequena parte do problema”. Eles estão totalmente errados.  Esse é o 

único aspecto do homem vinculado à SALVAÇÃO. Todas as outras questões são secundárias, e de pouca 

monta. É possível concluir sem sombra de dúvidas, que CARÊNCIA DO VERDADEIRO                                                        

AMOR é o único problema entre Deus e a humanidade.  
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A desgraça do homem esta alojada em sua essência, as  demais questões são como sintomas em uma 

enfermidade. 

 

 O homem foi criado à imagem do Amor Ágape de Deus.  Deus o criou com uma essência 100% pura, seu 

cerne possuía a Imagem de Deus, o Amor, de onde flui toda a verdade, toda misericórdia, toda 

compaixão.  Assim o homem foi criado em total comunhão com o Criador e com o seu Reino. 

 

 "Também disse Deus: Façamos o homem 

 à nossa imagem, 

 conforme à nossa semelhança; 

  tenha ele domínio sobre os  peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os 

 animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela  terra. 

Criou Deus pois o homem  à sua imagem, 

a imagem de Deus o criou;  

 homem e mulher os criou." 

 (Gênesis 1:26-27) 

 

 As palavras no livro de Gênesis são muito claras, Deus criou o homem à imagem e semelhança de Si 

Próprio. A palavra para "imagem" é "tselem' e significa retrato, figura representativa. A essência  de 

Deus. A Escritura nos mostra de forma inequívoca que a Essência de Deus é Amor “Ágape”.  E foi a 

partir Dessa Essência, Dessa Imagem, Dessa Semelhança, que a criatura humana foi criada.  

 

O Vocabulário Teológico do Antigo Testamento, por R. Laird Harris, Gleason L. Archer Jr. e Bruce K. 

Waltke, diz o seguinte sobre a palavra imagem: 

 

 "... A Imagem de Deus, obviamente não consiste em um corpo humano formado a partir da matéria 

terrena, MAS EM SUA SEMELHANÇA ESPIRITUAL, MORAL E INTELECTUAL. O SOPRO 

DIVINO NÃO-MATERIAL (Deut. 4:15-19), DE ONDE PROVEM A” VIDA “, o aspecto espiritual do 

homem danificado pela queda e manchado pelo pecado ..." 

 

 É preciso observar criteriosamente a Escritura para encontrar as respostas, as respostas por sua vez 

devem ser absolutamente corretas, sem o risco de interpretações duvidosas, só assim poderemos 

compreender exatamente os ensinamentos de Cristo sobre a  Redenção.  Existem vários aspectos 

confirmando o fato de que a Essência Espiritual de Deus é Amor Ágape, a partir dessa Divina Essência, é 

que flui toda a Criação, Seu empenho em sustentá-la e preservá-la, Sua Graça, Suas Promessas, Sua 

Suprema Autoridade e tudo mais. 

 

 "Amados, amemo-nos (AGAPAO) uns aos outros, 

 porque O AMOR (AGAPAO) PROCEDE DE DEUS, e todo aquele que 

ama (AGAPAO) é nascido de Deus, 

 e CONHECE a Deus. 

 Aquele que não ama (AGAPAO) 

 não conhece a Deus, 

 POIS DEUS É AMOR (AGAPAO)". 
 (1 João 4:7-8) 

 



 3 

Nesse versículo  temos uma declaração acima de qualquer duvida; DEUS É AMOR ÁGAPE. E o Amor 

Ágape de Deus é 100% Puro.  Não 90% ou 99,99%,  mas absolutamente Puro.   Não há sequer o menor 

vestígio impureza.  Assim podemos compreender melhor o que aconteceu na queda e o porque do homem  

estar separado de Deus e condenado à perdição eterna. 

 

 João também nos diz que PARA CONHECER A DEUS, É PRECISO NASCER DO  100% 

PURO AMOR DE DEUS. Antes dessa outorga, A ALMA NÃO PODE SER CONSIDERADA 

NASCIDA DE DEUS OU REGENERADA.  Nisso temos a confirmação de nossas conclusões sobre 

aqueles 'muitos' rejeitados por Cristo, ELES NÃO CONHECEM A DEUS, NÃO CONHECEM A 

CRISTO, O ÁGAPE DE DEUS NÃO ESTÁ NELES.  Eles  professam a Deus, porem não tem o Amor de 

Deus. 

 

 "E nós conhecemos e cremos no 

Amor (Ágape) que Deus tem por nós. 

 DEUS É AMOR (Ágape); 

 e aquele  que permanece no  AMOR (Ágape)  
 permanece em DEUS, 

 e Deus nele. " 

 (1 João 4:16-17) 

 

 Mais uma vez a declaração de que DEUS É AMOR (ÁGAPE).  Mais uma vez a declaração de que, 

aqueles que estão em Deus, tem esse mesmo Amor. Deus habita neles,  se o Amor de Deus (Cristo)  

habita neles, então Cristo verdadeiramente os conhece. Pois não é possível habitar uma alma 

sem conhece-la.  O Divino Ágape de Deus é o elo que proporciona a comunhão com o Pai Celestial.  A 

imagem de Deus é o AMOR ÁGAPE.   

 

 

 "Nem a  altura, nem a  profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá separar-nos do 

  Amor (Ágape) de Deus, 
 que está em Cristo Jesus nosso Senhor." 

 (Romanos 8:39) 

 

 

 "Quanto ao mais, irmãos, adeus! Aperfeiçoai-vos, consolai-vos    

 sede do mesmo parecer, vivei em paz; e 

 e o Deus de Amor(Ágape) 

 e de paz estará convosco." 

 (2 Coríntios 13:11) 

 

 

 "A graça do Senhor Jesus Cristo, e 

 o Amor (Ágape) de Deus, 
 e da comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós.”  

 (2 Coríntios 13:14) 
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 "Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa 

 DO GRANDE AMOR (Ágape)  
 com que nos Amou (AGAPAO) ..." 

 (Efésios 2:4) 

 

 

 "Aquele, entretanto, que guarda a Sua Palavra, nele,    

 verdadeiramente, tem se aperfeiçoado o  Amor (Ágape) de Deus. 

 Nisto sabemos que estamos Nele." 

 (1 João 2:5) 

 

 

 "Não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. 

 Se alguém amar o mundo, 

 o Amor (Ágape) do Pai 
 não está nele." 

 (1 João 2:15) 

 

 

  Poderíamos encher um livro com comprovações bíblicas, de que a essência  de Deus é 100% PURO AMOR.   E a 

medida em que nos aprofundamos na história da queda, torna-se mais evidente que a única questão entre  Deus  e o 

homem é o AMOR ÁGAPE.  Esse é o problema.  Ninguém pode adentrar aos Portais do Reino de Deus, a menos 

que essa questão seja resolvida.  E de acordo com os ensinos de Jesus Cristo, é preciso encontrar a Porta Estreita, 

entrar por ela e trilhar o Caminho Apertado até o fim. No fim do Caminho está a Vida.   

 

 Nada pode ser mais claro. 

A imagem, e semelhança de Deus é Puro Amor Ágape. 
 

 "Nisto se manifestou o 

  AMOR (AGAPAO) DE DEUS 

 em nós: em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para  

 vivermos por meio dele. 
 Nisto consiste o AMOR (AGAPAO): não que nós tenhamos amado (Agapao) a Deus, mas que 

 ELE NOS AMOU (AGAPAO) 

  e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados." 

 (1 João 4:9-10) 

 

 Existe mais de um sentido atribuído ao termo “amor” nos idiomas grego e aramaico.  Porém os tradutores 

classificaram tudo simplesmente como AMOR.  Se tomarmos o termo AMOR para definir somente 

sentimentos conhecidos, corremos o serio risco, de ignorar o essencial do que a Escritura pretende 

mostrar.  Na verdade, as múltiplas traduções da Escritura Sagrada, tem auxiliado em muito na 

manutenção da grande apostasia dos tempos finais, principalmente por não deixar clara a enorme 

diferença entre o  amor conhecido pelo homem e o Amor Ágape Deus.   

Se um Cristão não reconhece essa diferença fundamental, poderá pressupor por exemplo, que obediência 

a Deus significa simplesmente uma interação baseada no que a criatura humana  chama de “amor”, 

quando obediência a Deus implica sim, na "busca pelo Verdadeiro Amor (Ágape) de Deus". 
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 Poderá também incorrer no erro de imaginar que ao decidir por Cristo, instantaneamente entra em União 

com Ele e obtém a capacidade para “Amar Verdadeiramente”.  A chamada, "DECISÃO POR CRISTO",  

conduta por demais conhecida na igreja moderna, é sempre ensinada e vivida como uma experiência 

baseada no “amor”, porém trata-se do amor que vem do coração humano corrompido, o amor carnal, visto 

como sendo O VERDADEIRO AMOR.  Esse erro é um dos principais ingredientes para implantação do 

reino antecristão.  A Escritura Sagrada, em momento algum, nos diz que devemos “DECIDIR POR 

CRISTO”, ela nos diz que devemos ser obedientes a Cristo, que devemos cumprir as ordens de 

Cristo até a outorga do Verdadeiro Amor e só então teremos Vida. Se alguém se recusa a fazê-lo, estará 

perdido eternamente. 

 

 Cristo nos manda entrar pela Porta Estreita e trilhar o Caminho Apertado para encontrar o Verdadeiro  

Amor (Vida).  A grande maioria dos cristãos se recusa a fazê-lo, e por isso são entregues ao  FALSO 

AMOR, uma invenção que afigura-se como sendo o Verdadeiro Amor de Deus. O efeito de um placebo,  

que estimula uma sensação ilusória.  É preciso considerar com extrema cautela, POIS O SISTEMA 

ANTICRISTÃO ESTA BASEADO NESSE FALSO AMOR. 

 

 Assim, podemos concluir que aqueles “muitos” rejeitados por Cristo não conhecem A VERDADEIRA 

REGENERAÇÃO, A SOBRENATURAL OUTORGA DO AMOR ÁGAPE DE DEUS.  Eles estão 

evolvidos em uma doutrina, que lhes garante a possessão de algo, que na verdade não tem.  

 

A SUA PRETENSA DECISÃO POR CRISTO, O BATISMO NAS ÁGUAS, O BATISMO NO 

ESPÍRITO SANTO E A FÉ INABALÁVEL DE NADA VALEM, POIS ELES NÃO TEM:  

 

 A) O AMOR ÁGAPE DE DEUS  

  

 B) A VERDADEIRA UNIÃO COM CRISTO 

  

 Eles apostam tudo em uma teologia falsa, criada por SATANÁS E SEUS ANJOS DE LUZ e isso lhes 

custa a Eternidade.  Isso não é uma brincadeira,  trata-se do destino eterno de milhares de almas, que por 

não encontrarem a Verdade, por não obterem a revelação do Mistério de Deus, estão 

condenadas à perdição eterna, sem esperança, sem compaixão, sem a menor possibilidade de recurso. 

 

 O que ocorre é muito simples: eles confundem o amor humano e a euforia causada pela “decisão por 

Cristo”, com a outorga do Verdadeiro Amor, o Ágape de  Deus.  Embora baseados nessa 

ilusão, por serem “crentes” firmemente convictos, seguem operando grandes obras em nome do Senhor 

(Mar. 16: 17). 

 

  Pedro viveu uma experiência dramática em torno dessa mesma questão (João. 21:15-18).  O Senhor 

questiona a respeito do Amor Ágape,  Pedro responde afirmativamente porém, confundindo com SEU 

AMOR NATURAL (PHILEO).  Pedro não compreende a radical diferença, radical a ponto de se 

constituir na diferença entre Salvação e Perdição. 

  

O Amor Ágape de Deus é radicalmente separado da natureza humana, e só poderá ser conhecido se 

revelado de forma SOBRENATURAL, como Premio pela dedicação incondicional  na busca pela 

Verdade de Deus e os critérios dessa Busca, são claramente delineados: A Porta Estreita e o  
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Caminho Apertado. Pedro nessa oportunidade, tem a mesma conduta adotada pela grande 

maioria, ele substitui o Amor Ágape de Deus por um sentimento proveniente de sua mente carnal. Porém, 

do ponto de vista humano, é impossível admitir qualquer outro tipo de incentivo para a conduta de Pedro 

a não ser o amor,  Pedro deixou tudo para seguir a quem ele tinha como  Mestre e Senhor porém, o amor 

que o movia, é o amor da natureza humana, e não o sobrenatural Amor de CRISTO.   

 

 "E, depois de terem jantado,   disse Jesus a Simão Pedro: 

 Simão, filho de Jonas,  amas-me(Ágape) mais do que estes outros? 

E ele respondeu:    

 Sim, Senhor, tu sabes que te (PHILEO) AMO. 

 Disse-lhe: apascenta os meu cordeiros." 

 (João 21:15) 

 

  Jesus pergunta se Pedro o ama, Pedro responde afirmativamente, substituído AMOR (PHILEO) PELO 

AMOR (ÁGAPE). Pedro  respondeu afirmativamente por acreditar que seu  amor carnal seria o mesmo 

que o AMOR ÁGAPE DE DEUS.  Pedro e muitos outros acreditam que 

 

 AMOR (PHILEO) = AMOR (ÁGAPE) 
 

 

 Pedro encontrava-se sob a ilusão de que O AMOR ÁGAPE DE DEUS ESTÁ BASEADO EM NOSSA 

MENTALIDADE CARNAL, QUE TODAS AS NOSSAS CONDUTAS, DEVEM SER PAUTADAS 

NESSE SENTIMENTO E QUE AGINDO ASSIM ESTARÍAMOS SENDO OBEDIENTES AO 

SENHOR. Uma ilusão amparada e promovida pelo espírito anticristão.  

 

 É exatamente essa a conduta adotada por aqueles 'muitos'  rejeitados (Mat. 7-22). Eles acreditam que 

emoções afetivas, irradiadas a partir de sua mente carnal são o mesmo que o Divino Amor de Deus e 

assim cometem um  erro fatal. 

 

 

 "Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, 

tu me  amas (Ágape)? 

 Ele respondeu: sim, Senhor, Tu sabes que eu te Amo(Phileo). 

 Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas." 

 (João 21:16) 

 

 Cristo pressiona Pedro novamente,  Seu questionamento é uma advertência, no intuito de desmascarar a 

fraude. Da mesma forma como aqueles 'muitos' (Mat. 7-22), tem sua falsa esperança totalmente  

despedaçada, com um sério agravante, para eles é tarde demais.  Para Pedro, Cristo tem planos 

diferentes.  Pedro deve enfrentar a realidade da questão entre  Deus e o homem; A 

QUESTÃO ÁGAPE.  Ele tenta novamente elevar seu natural PHILEO, a estatura do AMOR DE 

CRISTO,  ele responde afirmando que o SEU AMOR PHILEO é tão bom quanto o  «ÁGAPE DE 

DEUS».  Cristo porém não concorda com esse GRANDE ENGANO, ESSA GRANDE ILUSÃO. Pedro é 

um vaso importante, um dos chamados, um dos poucos, e Cristo o questiona duramente.    
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 "Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de Jonas, 

 tu me amas(PHILEO)? 

 Pedro entristeceu-se  por ele lhe ter dito, pela terceira vez: 

tu me amas? 

 E respondeu-lhe: 

 tu sabes todas as coisas; 

 tu sabes que eu te  amo(PHILEO). 
 Jesus lhe disse: apascenta as minhas ovelhas." 

 (João 21:17) 

 

 

 Esse é um diálogo muito importante para comprovar, que o Amor Ágape de Deus não é o mesmo amor 

conhecido pelo homem.  É por essa razão que Deus fala de um Novo Pacto uma Nova Aliança  

envolvendo um “Coração Novo (Eze. 11-19)”.  Se o homem tivesse dentro de si o Amor Ágape de Deus, 

não seria necessário um coração novo. O novo coração é um coração mudado, e a mudança é: 

 

  DO AMOR PHILEO PARA O AMOR 

ÁGAPE! 

 

 Sem essa  mudança sobrenatural, não há salvação.  

 

 Ninguém poderia dizer que Pedro não amou o seu Senhor.  Temos pleno conhecimento de que Pedro 

deixou tudo para seguir Jesus Cristo. Pedro chegou bem perto de cometer um assassinato, no intuito de 

salvar a vida de seu Mestre.  O fato de que Pedro dedicou seu verdadeiro “amor” a Cristo não pode ser 

questionado.  Apesar de sua fragilidade humana, Pedro amava JESUS CRISTO desde a essência de seu 

ser, com todo o seu o amor. 

 

 Como você se sentiria,  se tivesse deixado tudo para seguir alguém durante anos em obediência e 

finalmente constatasse que esse mesmo alguém não lhe dedica crédito? Você se sentiria exatamente como 

Pedro, iria se entristecer muito e até chorar. Exatamente o que sentiram aqueles “MUITOS” 

CONDENADOS (Mat. 7-22).  Eles estão atordoados e em silêncio diante das duras palavras do Senhor. 

Eles não acreditam no que estão ouvindo.  Então comecem a protestar, agarrados às suas “obras” para 

demonstrar o seu amor.  Mas Senhor, nossas  obras e condutas justas não comprovam o nosso amor?  

Nossa obediência aos Vossos mandamentos em todas as nossas atitudes, não são as características do 

amor?  Na verdade, obras, atitudes e condutas, nunca se constituem numa prova definitiva. Uma criatura 

cheia de ódio pode realizar uma obra maravilhosa, se isso lhe convier em uma determinada situação. 

 

   O Amor Ágape de Deus, é introduzido no coração do homem através de um 

evento sobrenatural. Um milagre que altera toda a estrutura interior do homem; 

uma mudança radical na essência do ser. Por essa razão, as obras  são desconsideradas,  são 

nada perante os Olhos Deus.  É preciso sim, trilhar o Caminho Apertado até a sobrenatural morte da alma, 

onde a criatura embora viva, tem plena consciência de que esta morta! Quando então Cristo se 
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manifesta, para verdadeiramente libertar da morte. 

 

 Assim, podemos observar, que aqueles 'muitos' (Mat. 7-22), estão convictos de já haverem nascido de 

novo e portanto de terem em si o Amor de Deus.  Estão também convictos de sua União com Cristo.  

Porem, há um grave erro em sua teologia, uma teologia que lhes garante acesso ao Amor de Deus quando 

na verdade os conduz na direção contrária.  Estão sob uma ilusão, um engano.  O amor que eles tem é um   

amor próprio.  Cristo se tornou para eles, nada mais do que uma palavra. Pois eles acreditam que Cristo 

pode ser alcançado por meio de sua falsa teologia, QUE PODEM ENCONTRAR LIBERTAÇÃO 

ATRAVÉS DA  DOUTRINA DA FÉ.  E tudo não passa de uma mentira, uma farsa, uma obra prima de 

Satanás e seus falsos mestres!   

 

  Sabemos que Pedro era um homem de fé. Sabemos que ele cria firmemente nas palavras do Senhor e 

tinha autoridade da parte de Deus para expulsar demônios e operar prodígios.  Mas mesmo assim, pairava 

a incompetência em um aspecto da pessoa de Pedro:  SEU AMOR ERA INSUFICIENTE PARA QUE 

ELE PUDESSE NASCER DE NOVO!  

 

 Peter não estava aflito apenas por Jesus perguntar-lhe o mesmo por três vezes. SEU CORAÇÃO SE 

ENCHEU DE AMARGURA DIANTE DA DURA VERDADE, ELE NÃO ERA REGENERADO, ELE 

NÃO HAVIA NASCIDO DE NOVO,  ELE NÃO TINHA O AMOR ÁGAPE DE DEUS.  Quando Jesus 

deixou de se referir ao Amor Ágape,  Pedro instantaneamente compreendeu e entristeceu-se.   Ainda que 

ele expusesse toda sua dedicação e trabalho e todo seu grande amor humano, não seria  suficiente.  Ainda 

lhe faltava uma coisa:  O Amor de Deus. 

 

 Na realidade esse confronto teve inicio anteriormente,  quando Pedro negou Jesus diante da multidão.  

Ele tem um profundo significado espiritual, geralmente distante do que se percebe à primeira vista.  Pedro 

negou 'conhecer' JESUS.  A partir da perspectiva mundana, Pedro o conhecia, porém, a partir da  

perspectiva espiritual PEDRO NÃO O CONHECIA.  Da mesma forma, a grande maioria dos cristãos não 

conhece Jesus. Não conhece, pois não tem o AMOR DE DEUS INTERIORIZADO. 

 

 Jesus sabia perfeitamente o que havia no interior do coração de Pedro, assim como Ele sabe o que há no 

interior cada coração.  A criatura humana está envolvida por um AMOR ARTIFICIAL,  CONHECIDO 

COMO AMOR PHILEO, o Amor Phileo pode ser muito intenso, pode gerar emoções muito fortes,    

pode até mesmo conduzir ao sacrifício e mesmo assim  será sempre PHILEO. Para encontrar o 

Verdadeiro Amor, é preciso entrar pela Porta Estreita e trilhar o Caminho Apertado até a revelação do 

Mistério de Deus, a plena comunhão com o  Cristo Vivo. 

 

 As traduções modernas da Escritura Sagrada, falham ao transmitir aspectos importantes dos documentos 

originais.  Existe uma diferença radical entre o amor conhecido pelo homem e do Amor de Deus.  O  

sobrenatural Amor Ágape de Deus é totalmente desconhecido pela imensa maioria da humanidade.  Na 

verdade, a humanidade odeia o Amor de Deus.  Não o conhece, nem tem o menor interesse em conhecê-

lo. Essa terrível realidade abrange tanto os declaradamente incrédulos quanto aqueles que afirmam ser 

religiosos. A Escritura adverte quanto ao fato de que  O HOMEM NATURAL ODEIA DEUS. 

 

 Esse é o ponto: a imagem, a similitude, A ESSÊNCIA DE DEUS É PURO AMOR.  Se o homem foi 

criado à Imagem de Deus, então sua essência interior era 100% puro Amor Ágape. Ele estava em perfeita 

harmonia e comunhão com o meio ambiente e com o seu Criador.   

 

 Jesus Cristo declara que Deus é Espírito, João declara que Deus é “Ágape”.  Combinadas essas 

declarações, temos a Divina Manifestação Espiritual do Amor.   
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 "Replicou-lhes Jesus: SE DEUS FOSSE, DE FATO, VOSSO PAI, CERTAMENTE ME HAVERÍEIS DE 

AMAR (Ágape);  
  porque Eu vim de Deus, e aqui estou; pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou." 

 (João 8:42) 

 

 

 "Eu e o Pai somos um." 

 (João 10:30) 

 

 

 "Se vós me tivésseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis  

 e o tendes visto." 

 (João 14:7) 

 

 

 "Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim?  As palavras que eu 

 vos digo não as digo de mim mesmo; MAS O PAI QUE PERMANECE EM MIM,  

 faz as suas obras. 

 Crede-me que Eu estou no Pai, 

 E O PAI, EM MIM; crede ao menos por causa das mesmas obras."  

 (João 14:10-11) 

 

 "Eu sou o Alfa e Ômega, o princípio e o fim diz o Senhor Deus, aquele que é,  

 que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso". 

 (Apocalipse 1:8) 

 

 "Ao anjo da Igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os Sete Espíritos de Deus, e as 

Sete Estrelas ... " 

 (Apocalipse 3:1) 

 

 "Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; o governo esta sobre os seus ombros; 

 e o seu nome será:  MARAVILHOSO CONSELHEIRO, DEUS FORTE, PAI DA ETERNIDADE, 

 PRÍNCIPE DA PAZ". 

 (Isaías 9:6) 

 

 

 Não resta dúvidas quanto ao fato de Jesus Cristo ser Deus, ou quanto Sua Perfeita União com o Pai. 

DEUS É PURO AMOR MANIFESTADO ESPIRITUALMENTE.  E Cristo é um com Deus.  Quando 

Cristo orou por seus fiéis, orou por uma Verdadeira União, para que eles se  tornassem um com a 

Divindade, Ele orou para que todos os Seus verdadeiros seguidores, SEJAM ABENÇOADOS COM A 

OUTORGA DO ÁGAPE DE DEUS, A ESSÊNCIA DA UNIÃO.  Em outras palavras, ONDE ESTIVER 

O AMOR ÁGAPE DE DEUS, ALI TAMBÉM ESTARÁ DEUS.  A Manifestação Espiritual do Amor 

alimenta e mantém o universo.  A OUTORGA DO AMOR ÁGAPE é o que gera um Verdadeiro Filho de 

Deus, SE NÃO TIVER O AMOR, NÃO PODE SER FILHO DE DEUS.   

 

 A grande maioria dos cristãos caminha para a eterna perdição, exatamente por não estar em união com 
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Cristo,  É importante perceber que CONCESSÃO DE PODER PELO BATISMO DO ESPÍRITO SANTO 

não é  o mesmo que UNIÃO COM CRISTO, como já temos observado aqueles 'muitos' (Mat. 7-22), são 

cheios do Poder do Espírito Santo.  Existem alegações de que a essência do Espírito Santo é o Amor de 

Deus.  A lógica parece correta, mas a verdade é que O MINISTÉRIO DO ESPÍRITO SANTO NÃO 

INCLUI A REVELAÇÃO OU A INTERIORIZAÇÃO DE SUA ESSÊNCIA. 

 

 O Ministério do Espírito Santo envolve a outorga dos Dons de Poder e a convicção do pecado, da justiça 

e do juízo o Caminho Estreito, que conduz até a "Verdade",  a consciência da terrível condição de Morte 

em Vida em que se encontra a criatura humana e a manifestação do Cristo Vivo para outorgar o Novo 

Coração e habitar em seu interior.  A revelação e outorga do Amor Ágape estão reservadas para o Pai e 

para Jesus Cristo.  A obra do Espírito Santo é conduzir o Cristão até o ponto da Revelação, onde então, 

Deus o Pai e Jesus Cristo tomam lugar.   

 

 "Quem nos separará do 

Amor (Ágape) de Cristo? " 

 (Romanos 8:35) 

 

 

 "Pois o Amor (Ágape) de Cristo nos constrange..." 

 (2 Coríntios 5:14) 

 

 

 "e conhecer o Amor (Agapao) de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de   

toda a plenitude de Deus." 

 (Efésios 3:19) 

 

 

 "Transbordou, porém, a graça de Nosso Senhor com a  fé 

 e o Amor (Ágape) que está em Cristo Jesus." 

 (1 Timóteo 1:14) 

 

 

 "Mantém o padrão das sãs palavras, que de mim ouvistes, com fé e com o  Amor (Ágape) 

 que está em Cristo Jesus." 

 (2 Timóteo 1:13) 

 

 

 Poderíamos continuar, mas se isto não é uma prova definitiva, o problema não é a evidência, e sim a 

recusa de enfrentar as provas.  Deus o Pai é puro Amor; Jesus Cristo é puro Amor. CRISTO É A 

IMAGEM E SEMELHANÇA DE DEUS PAI. Ele mesmo afirmou ser assim, dizer outra coisa seria 

declará-Lo mentiroso.  O primeiro homem foi chamado Adão.  Cristo consta na Escritura como sendo o 

segundo Adão. Adão foi criado à imagem de Deus.  Cristo é a imagem de Deus.  Cristo é puro Amor 

Ágape, nascido em carne.  

 

 Nasceu de mulher, caso contrário Ele não seria parte integrante da DESCENDÊNCIA ADÂMICA, 

podendo assim resgatá-la legalmente das cadeias da depravação impostas por satanás. Nasceu de uma 

virgem a fim de contornar a natureza do pecado, para poder pagar o Preço do Resgate. Nisso podemos 

observar a maravilhosa simplicidade da redenção. 
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 "Quando, porém, vier  Consolador, que eu vos enviarei da  parte do meu Pai, 

  o Espírito da Verdade, que dele procede   

 esse dará testemunho de mim." 

 (João 15:26) 

 

 

 "E eu rogarei ao Pai, 

 e ele vos dará outro consolador, 
 afim que esteja para sempre convosco ..." 

 (João 14:16) 

 

 

 Repare que o Espírito Santo é dado pelo Pai. Se o Pai é Amor Ágape e Cristo é Amor Ágape, O 

ESPÍRITO SANTO COMO PARTE DA DIVINDADE EVIDENTEMENTE TAMBÉM É PURO AMOR 

ÁGAPE.  

 

 "Mas o fruto do Espírito é  AMOR (Ágape)..." 

 (Gálatas 5:22) 

 

 

 O fruto do Espírito, isto é, toda a obra, toda a consciência do pecado, justiça e juízo todo o poder e dons 

do Batismo têm um objetivo final: A OUTORGA DO AMOR ÁGAPE e seu aperfeiçoamento no interior 

do  Verdadeiro Cristão. Novamente, a outorga do Amor Ágape não é obra do Espírito Santo,  Sua obra é 

conduzir o Cristão até o ponto da revelação. É o próprio Jesus quem revela o Mistério da Divindade, ou 

seja a Essência Secreta da Trindade.  Tudo isso pode ser verificado em muitos versículos da Escritura, e 

em nenhum deles o Espírito Santo de Deus é mencionado! 

 

 Observe que o fruto do Espírito Santo é o AUTENTICO ÁGAPE DE DEUS, e isso está em perfeita 

harmonia com a oração de Cristo para que o Pai (o Amor Ágape), esteja em  Perfeita União com cada um 

dos Verdadeiros Cristãos.  Disso podemos concluir que aqueles “muitos” condenados, NÃO 

COLHERAM O FRUTO DO ESPÍRITO, porque se recusam a trilhar Caminho Estreito e por isso nunca 

chegam ao ponto determinado, onde Deus confere, o que eles com base em uma falsa teologia, acreditam 

já estar de posse. O ALVO DE TODO CRISTÃO É PRIMEIRAMENTE ENCONTRAR O AMOR DE 

DEUS E EM SEGUIDA APERFEIÇOAR-SE NELE. A grande maioria  dos Cristãos está cega com 

relação a isso! 

 

 Já temos concluído que a Essência da Divindade é Puro Amor Ágape.  A essência de Cada Membro da 

Trindade é o Puro Amor Ágape.  A partir do Amor Ágape é que flui toda a verdade e tudo mais o que 

Deus tem para o universo e para a humanidade.  Temos uma mui real e mui literal Trindade no Amor, 

porém, com Indivíduos distintos, cada Um com uma missão diferente quando se trata DO MINISTÉRIO 

DA SALVAÇÃO DA HUMANIDADE.  
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1.  O Espírito Santo não é Jesus Cristo ou Deus o Pai. 

2.  Jesus Cristo não é o Espírito Santo ou Deus o Pai. 

3.  Deus o Pai não é Jesus Cristo ou o Espírito Santo. 

        Ainda assim todos são Um no Amor Ágape do Pai 

 

 Cada um tem um ministério, porém em união, num concerto, UM na sua essência o puro Amor 

Ágape.  Uma poderosíssima ação em conjunto para conduzir a alma perdida até a Verdadeira União 

com Jesus Cristo.  Até a grande dádiva da Nova Aliança, o novo coração no Amor Ágape, o coração com 

a presença real e concreta do Cristo Vivo. Não existe nenhuma passagem na Escritura, onde conste que o 

Espírito Santo é o único nome através do qual devamos ser salvos.   Sua função no grande plano da 

salvação, É CONDUZIR O CRISTÃO ATÉ A AUTENTICA UNIÃO COM JESUS CRISTO!  A 

AUTENTICA REGENERAÇÃO, A OUTORGA DO AMOR ÁGAPE, QUE ESTÁ EM CRISTO JESUS. 

 

 É essa a questão que separa Deus da raça humana. A Obra de reconciliação de  Deus para com o homem,  

Jesus Cristo concretizou, na Cruz do Calvário. Porém o homem não esta reconciliado com Deus.  Essa é a 

Obra  de Deus e do Espírito Santo, convencer do pecado, justiça e juízo. Um processo que leva a alma 

até o pleno reconhecimento do seu verdadeiro estado diante de Deus.  Só a partir desse estado de 

conscientização da completa perdição e ruína, em total humilhação é que Deus pode começar a 

lidar com o interior do coração, para reajustar de volta a alma ao padrão de Deus, O AMOR 

ÁGAPE.   

 

 Esse processo é o Caminho Apertado.  Um erro fatal da teologia moderna é sugerir que 

a obra de Cristo é BIDIRECIONAL.  Aqueles “muitos condenados”, apesar de todas as suas obras,  

dedicação e sinceridade ao Senhor Jesus Cristo, desconhecem a necessidade da reconciliação pessoal com 

Deus, eles crêem existir apenas uma reconciliação, a de Deus para com o homem, assim seus corações  

NUNCA são reconciliados para com Deus, pois eles desconhecem a reprovação de Deus, desconhecem o 

Caminho Apertado.  

 

 Deus não tem mais nenhum conserto a fazer com homem. Porém o homem ainda tem um conserto a fazer  

com Deus.  A nova aliança é o pacto de reconciliação do homem para com Deus. A obra de 

reconciliação de Deus para o homem foi consumada por Jesus Cristo no Calvário.  A abra de   

reconciliação do homem para com Deus, se da através da obediência quanto a entrar pela Porta Estreita e 

trilhar o Caminho Apertado.  Se alguém recusar, não terá seu coração reconciliado com Deus.  De nada 

adianta Deus ser amigo do homem.  Lembra-se da parábola das núpcias, quando Deus encontra o homem 

sem a vestimenta apropriada?  Como Deus se dirigiu a ele?  Ele o chamou AMIGO (Mateus 22-12).  

ISSO POR QUE DEUS, POR MEIO DA OBRA DE CRISTO REATOU SUA AMIZADE PELO  

HOMEM.  Mas mesmo assim ele foi condenado a perdição,  POR QUÊ?  Porque ele não dispunha da 

Vestimenta Nupcial, O MANTO DE RECONCILIAÇÃO DO AMOR ÁGAPE.  A alma que recusa a 

Porta Estreita e o Caminho Apertado na verdade mesmo que inconscientemente, ODEIA A DEUS, E 

ODEIA A CRISTO A DESPEITO DE TODA SUA RELIGIOSIDADE E PIEDADE, APESAR DE 

SEUS PROTESTOS EM CONTRÁRIO. 
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 "Porque os meus pensamentos 

 não são os vossos pensamentos, 

 nem os VOSSOS CAMINHOS OS MEUS CAMINHOS, 
 diz o Senhor, 

 porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, 
 assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, 

 e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos." 

 (Isaías 55:8-9) 

 

 

 Isso pode elucidar nosso entendimento com relação ao problema do Amor Ágape, o único problema entre 

Deus e homem, o que separa o homem de seu Criador.  Deus é superior ao homem não apenas por Ele ser 

Deus, mas POR SER PURO ÁGAPE. A Escritura nos mostra que o homem perdeu a sua essência Ágape 

na queda. Devido a essa perda irreparável, mergulhou num estado pecaminoso, de depravação e perdição 

eterna.  Assim, podemos compreender essas palavras que Deus no mesmo sentido: Meu Amor é maior 

que o vosso amor e os meus caminhos mais elevados que os vossos caminhos.  O Amor de Deus está 

muito acima do nível percepção da criatura humana.  Somente aqueles que buscam a Face de Deus em 

obediência e total dedicação (poucos), podem contemplar a profundidade, altura e largura do Amor 

Ágape de Deus. 

 

 Os que se recusam a obedecer A Jesus Cristo, são entregues à  FARSA SATÂNICA, que garante 

acesso a JESUS CRISTO através de alguma forma “religiosa”.  Todas as religiões levam ao 

Inferno, incluindo o Cristianismo, a verdadeira fé Cristã não é uma religião. Religião é uma obra 

de Satanás para satisfazer a natureza espiritual do homem. Ele retirou a Verdade do Cristianismo e o 

perverteu numa forma religiosa, um monstro, preparado para desencaminhar  aqueles que são “espertos” o 

suficiente para perceber que JESUS CRISTO é realmente o Messias.  Ela tem um aspecto Cristão, porém, 

não passa de um "sistema, baseado em crenças, na maioria das vezes em afirmações inverídicas".  O 

verdadeiro cristianismo não é um sistema baseado em crenças religiosas. Uma  total perversão da 

Verdade.  Uma substituição satânica, para a  Porta Estreita e o  Caminho Apertado. 

 

  A Igreja primitiva tinha pleno conhecimento da Verdade, ensinou a Verdade e se manteve firme na 

Verdade.  Se a Igreja primitiva estivesse sobre a Terra hoje em dia, seria tachada como uma reunião de 

fanáticos, “uma seita”, um grupo de pessoas mentalmente perturbadas. Porém, com a  ação da Apostasia 

em pouco tempo a Verdade fundiu-se com toda a espécie de mentiras e enganos, exatamente como os    

Apóstolos e o próprio Cristo anunciaram.  O que era verdade foi finalmente classificado como mentira, e 

as mentiras passaram a ser vistas como verdade.  O  moderno movimento da “fé”, que teve início entre os 

anos 1700 e 1800 foi o último assalto à Verdade de Cristo.  Esse movimento  removeu completamente a 

Porta Estreita  e o Caminho Apertado, substituindo pelo sistema de salvação instantânea, através de uma 

simples decisão por Cristo, exclusivamente pela "fé",  que tem levado milhões de almas à perdição eterna. 

 

 A humanidade tem reconhecido que Cristo foi alguém muito especial (assim como Pilatos já havia 

observado), muitos livros são escritos sobre Ele, mais do que sobre qualquer outro personagem da história 

da humanidade. Muitas discussões surgem a respeito.  Isso porque o homem em sua  CONDIÇÃO 

DEGENERADA, não pretende obedecer às ordens de Cristo assim sendo, tanto incrédulos quanto a 

grande maioria dos crentes,   acabam susceptíveis a idéia de que Cristianismo é uma religião. E 

PRECISAMENTE COM BASE NESSA FALSA VISÃO, AS RELIGIÕES MUNDIAIS SÃO 



 14 

PRESSIONADAS NO SENTIDO DA UNIFICAÇÃO TENDO COMO BASE O CRISTIANISMO. Uma 

religião apostata que amparará o anticristo na grande farsa destes últimos dias. 

 

 O verdadeiro Cristianismo, tem características muito simples e não requer nenhum tipo de analise 

aprofundada, por essa razão se torna imperceptível para muitos. A humanidade não consegue 

compreender a simplicidade de Cristo. Poderíamos resumir Cristianismo assim: Um Coração mudado, 

Um real e literal embora inteiramente sobrenatural, “novo coração”.  Um milagre, a Interiorização do 

Amor Divino.  Uma experiência sobrenatural.  O ser humano encontra-se nessa condição  

tenebrosa e depravada, por haver sido DESTITUÍDO DO AMOR DE DEUS. Uma queda desastrosa, uma 

catástrofe de proporções incalculáveis.   Com isso o “coração do homem” torno-se DEGENERADO. 

Agora, para que ele possa adentrar ao Reino de Deus, primeiramente deverá obter da parte de Deus o 

novo coração, um “Coração Ágape”. Porem é preciso ter em conta que isso não poderá ser obtido através  

"religião", ou através do nome inscrito no rol de membros "de uma igreja". Não poderá ser obtido através 

de uma "decisão por Cristo". Ou através da fé como é definido pelos falsos profetas de hoje.  

SOMENTE PODERÁ SER OBTIDO PELA OBEDIÊNCIA AOS 

MANDAMENTOS DE CRISTO E DE DEUS O PAI,  CUJO RESUMO SERIA O 

SEGUINTE: "BUSCAI O SENHOR TEU DEUS COM TODAS AS 

FORÇAS DA TUA MENTE, CORAÇÃO E ALMA, ENTÃO 

PODERÁS ENCONTRÁ-LO.  Essa busca, segundo a Escritura é uma prova para a fé. Para 

comprovar sua veracidade, sua capacidade de produzir fruto,  produzir "obras" porem, sem nenhuma 

conexão com "legalismo". 

 

  Não se trata de um dogma religioso.  Trata-se da busca criteriosa para encontrar o verdadeiro sentido da 

vida, para encontrar o Cristo Vivo face a face.  Ira acontecer a aquele que busca com diligencia e renuncia 

e nunca irá acontecer ao negligente vinculado às coisas deste mundo.   O Divino Ágape não pode ser 

discernido pela mentalidade natural do homem.  Trata-se de algo muito alem de nossa capacidade mental,   

algo oculto à criatura humana decaída.   

 

 Se existe algo oculto em Deus, um mistério; para desvendá-lo, o homem devera empreender uma busca.   

O chamado para essa busca esta nos apelos de Cristo, de Deus Pai e do Espírito Santo.  A  Porta Estreita e 

o Caminho Apertado constituem a busca.   Deus moverá céus e terra para mostrar a Verdade à alma 

humana sinceramente predisposta.  Enquanto ela busca, DEUS A CONDUZ DE FORMA 

SOBRENATURAL.  Se uma alma não se empenha nessa busca como único e último esforço em sua vida, 

nunca encontrará a Verdade pois “buscar as coisas do alto”, é uma condição primordial. A Escritura nos 

mostra isso claramente. 

 

  Não se trata de uma forma de "legalismo".   Na verdade é algo diametralmente oposto a legalismo.  É o 

caminho para encontrar Cristo, o caminho para encontrar Vida, o caminho para alcançar o que há de mais  

digno em todo o universo, o Amor Ágape de Deus.  Um ponto onde a criatura cheia de espanto, fica 

diante da profundidade, da altura e da largura da Verdade,  diante da simplicidade do Cristo Vivo.  Um 

ponto onde a criatura em temor, pode contemplar o Poder de Deus.  Pode contemplar o Grande Mistério 

reservado para  'poucos'.  

 Só então se poderá entender o que Paulo quis dizer com: "estar crucificado com Cristo".    Só então se 

poderá vivenciar a verdadeira Paz, à qual Cristo se referiu como algo acima deste mundo.  Porém é 

preciso que aquele que deseja encontrá-la a busque, caso contrário será classificado como néscio.  Ou 

acreditamos na Bíblia, que é a Palavra de Deus, ou nos modernos falsos profetas e passamos com eles a 

eternidade no tártaro.  
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  A humanidade inventou uma infinidade de religiões.  Inventou uma infinidade de filosofias para explicar 

a própria condição. E tudo termina na morte.  Tudo não passa de loucura para Deus.  Esse é o raciocínio 

dos corações degenerados, que se recusam a ser obedientes.  É PRECISO BUSCAR COM TODAS AS 

FORÇAS, com todo o entendimento, com todo o coração.  Rejeitar o fingimento, rejeitar a tradição, o  

conhecimento adquirido e prostrar-se aos pés de Jesus para ouvi-lo.  Essa é a única forma para encontrar 

vida, se alguém recusar estará destinado à perdição. 

 

 Todas as religiões são satânicas contradições à simplicidade do Evangelho de Cristo.  Satanás sabe que 

SE ALGUÉM CUMPRIR OS MANDAMENTOS DE CRISTO, CERTAMENTE IRÁ ENCONTRAR A 

VERDADE E CONSEQÜENTEMENTE SERÁ LIBERTO.  Então satanás terá perdido uma alma para 

Cristo, sendo assim, ele cria todo tipo de ilusões e enganos para evitar que isso aconteça.  Ele tem 

inúmeras ferramentas para confundir as mentes.  Enquanto o evangelho é muito simples:  é preciso ser 

crucificado com Cristo. É preciso “morrer para o mundo”, para encontrar Vida.  

Essa é a única conduta designada por Deus para conduzir a alma humana ATÉ A VERDADE. 

 

 Religião é o oposto do que Deus e Cristo ordenam,  por essa razão as religiões são perigosas.  Na verdade 

as religiões usam o nome de Deus para  escravizar. Seus mestres nada sabem sobre o Amor.  São vitimas 

de suas próprias invenções E DESTROEM MUITAS ALMAS.  NA REALIDADE AS RELIGIÕES 

GUERREIAM CONTRA HOMEM, porque Satanás é o Deus das as religiões e satanás aplicará todo seu 

poder para cumprir sua meta de destruição da raça humana, usando principalmente a Religião.  Ele é 

muito real e poderoso,  uma criatura maligna porém, EXTREMAMENTE INTELIGENTE. Aquele que já 

trilhou o Caminho Apertado, conhece isso tudo como um fato.  

 

 A alma religiosa caracteriza sempre com indumentárias de justiça, se apresenta como  "piedosa" e 

"bondosa".  Cristo tinha palavras nada agradáveis para essas pessoas.   O chamado de Deus não se refere 

à religiosidade e sim, a cumprir Sua vontade e descobrir a verdade por trás desta vida.   

 

 A maldição satânica esta sobre a raça humana porque ela rejeita o Verdadeiro Amor,  rejeita 

CRISTO e rejeita o único método  providenciado por Deus. 

 

 Não aceita doutrina que a prive de sua vaidade e interesses mundanos.  Então fabrica um milhão de 

religiões e filosofias,  um milhão de idéias com apenas um objetivo: 

 

 contornar a Cruz de Cristo e 

 contornar Seus Santos Mandamentos. 
 

 

 "E por este motivo, pois, (não existe outra razão)  

  que Deus lhes manda a operação do erro, 

 para darem credito à mentira 

 

 a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito  

 à verdade; 

 Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça." 

 (2 Tessalonicenses 2:11-12) 
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 Observe nos dizeres de Paulo,  a única razão pela qual Deus manda “operação do erro” sobre os que 

rejeitam CRISTO, incluindo a grande maioria dos cristãos:  

 

 "... Porque  não acolheram o Amor (Ágape) da Verdade 

 (JESUS CRISTO)." 

 (2 Tessalonicenses 2:10) 

 

 Podemos observar claramente a razão pela qual a alma termina por encontrar a perdição eterna: não 

acolhe o Amor Ágape de Cristo. Recusa a Porta Estreita e recusa o Caminho Apertado, rejeita a 

Verdade.  A moderna instituição cristã esta quase que totalmente mergulhada na operação do erro, 

juntamente com os demais incrédulos do mundo.  

 

As Nações Unidas, as Lojas Maçônicas e outras religiões do mundo, tem a mesma opinião quanto ao fato 

de que o amor é uma Força Unificadora através da qual se poderá evitar a guerra.  Todos alegam  

conhecer o amor, toda alma humana tem no mínimo alguma noção sobre o Amor. Até mesmo um 

momento é suficiente para vislumbrar o seu poder.  Ele é sem dúvida um fator de união entre as criaturas.  

Porém não é observado que o amor do homem não é o mesmo Amor de Deus. O Amor do homem é 

manipulador e ego- centralizado, parece ser a resposta!  Mais na verdade É A BASE DA GRANDE 

FARSA ESTABELECIDA POR SATANÁS NESTES ÚLTIMOS DIAS.  

 

 A RAIZ DA GRANDE FARSA CONSISTE NA IDÉIA, DE QUE O AMOR CONHECIDO PELA 

CRIATURA HUMANA É O AMOR ÁGAPE DE DEUS. Em outras palavras, o amor humano 

compartilhado, o amor humano interagindo, por conter em si um ínfimo ponto de luz, é visto como sendo 

o próprio Amor de Deus E CONSEQÜENTEMENTE O CUMPRIMENTO DE TODOS OS 

MANDAMENTOS DE DEUS E DE CRISTO. Assim, se uma alma se conduz de forma justa, ou pratica 

boas ações, ELA CUMPRE A LEI DO AMOR DE DEUS, E O SEU AMOR TERRENO, É O AMOR 

ÁGAPE DE DEUS.  A Escritura Sagrada nos revela ser esta a grande mentira dos tempos finais. É a 

partir dessa base ilusória que se manifesta o reinado anticristão. Pode ser bonito, pode ser maravilhoso, 

pode nos encher de grande alegria, mas não é o  Amor Ágape de Deus. 

 

 O espírito do erro não é designado apenas para os incrédulos.  É para todos os que se recusam a 

empreender a busca pela Verdade, pelo Verdadeiro Amor, se recusam a trilhar o Caminho Estreito para 

encontrar o Cristo Vivo.  A grande maioria dos cristãos será arrastada pela farsa do anticristo,  a 

Organização das Nações Unidas tem uma grande quantidade de “cristãos” envolvidos, atuantes em 

manifestações pela paz. Porém,  o amor ostentado pela ONU juntamente com as Lojas Maçônicas e todas 

as outras religiões do mundo É O AMOR PHILEO.  O fator de união de “muitos”, sob uma 

mesma maldição.  

  

O homem foi destituído do Amor de Deus na queda.  Assim, a humanidade, no estado em que se 

encontra, não têm sequer a menor idéia do que seja o Amor Ágape.  A forma de amor conhecida pelo 

homem nada mais é do que uma sub-definição, conhecida como amor fraterno ou AMOR PHILEO.  Uma 

distorção da Verdade.  O grande anseio inconsciente de toda a criatura humana, consiste em encontrar 

com seu Criador e descansar em Seu Maravilhoso Amor. A alma humana busca o Amor mais do que 

qualquer outra coisa.   Ela necessita imensamente Amar e ser Amada.  Durante toda a vida terrena,  

empreende essa busca inconsciente, mas se recusa-se a reconhecer sua total incapacidade.  
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 O Amor que o ser humano procura não pode ser encontrado aqui.  Não está dentro dele.  Não esta  em 

sua natureza carnal.  Embora sonhe com isso, o homem não pode ser mais do que verdadeiramente é; uma 

criatura caída destinada ao sofrimento e ruína.  Nosso convívio “fraternal” esta repleto de contendas, 

divisões, facções, crimes, guerras e vícios,  tudo culminando em eterna perdição.  Cristo veio ao mundo e 

disse ao homem: "Eu sou o Redentor,  detenho as soluções para os vossos problemas, para a vossa dor e 

sofrimento.  Tenho a resposta para todas as vossas dúvidas, medo e solidão.  Posso mostrar-lhes o por que 

de todas as coisas.  Eu posso lhe dar todas as respostas. Para provar Sua Autoridade e Poder então  

realizou muitas maravilhas curas e milagrosas.  Mas o homem continua com o coração endurecido,  

assistindo em desespero a morte de seus queridos, sem nada poder fazer a respeito. Com o coração cheio 

de indignação em face da morte.  Sem autoridade sobre a própria alma, Como em um barco 

desgovernado. Como escravo de um poder invisível que conduz a si e aos objetos do seu amor  fatalmente 

à  ruína. 

 

 Olhamos para Cristo com olhos endurecidos.  Ouvimos Sua mensagem, contemplamos sua Grandiosa 

Obra, e não nos é possível conciliar as coisas.  Se Deus é amor, então por que Ele permiti que isto 

aconteça?  Porque Ele não põem fim nisso?  Cristo nos deu as respostas, mas nós REJEITAMOS.   

Culpamos a Deus por tudo que é desagradável.  Nos voltamos contra Deus quando as coisas não vão bem.  

Porém Deus não é o culpado!  Nossos ancestrais Adão e Eva são os culpados.  Em sua 

indignidade venderam a si e a seus descendentes,  entregaram toda a raça humana nas garras da criatura 

denominada Satanás,  sendo ele o idealizador de toda maldição, satanás, o mais terrível pesadelo jamais 

sonhado pela industria cinematográfica hollywoodiana, em seu ódio imensurável pela criatura humana, 

trabalha incansavelmente para arrastá-la até as profundezas do inferno     

 

    Cristo nos mostra que o problema aqui é simples, mas muito difícil de enfrentar.  O amor no qual 

interagimos,  não é o Verdadeiro Amor.  É preciso desenraizar o amor da natureza humana e em 

seu lugar enxertar o Amor de Deus.  Se permanecermos na doutrina de Cristo, ELE NOS 

CONCEDE UM NOVO AMOR, UM NOVO CORAÇÃO, UM CORAÇÃO REPLETO COM O 

DIVINO AMOR ÁGAPE DE DEUS.  COM ELE SOMOS CURADOS. COM ELE OBTEMOS 

O INGRESSO AO REINO DE DEUS.  COM ELE OBTEMOS TODO O CONHECIMENTO E 

SABEDORIA DO UNIVERSO. 

 

 

  PRIMEIRAMENTE É NECESSÁRIO ELIMINAR O QUE ESTÁ ERRADO, ESSA É A PARTE MAIS 

DIFÍCIL E DOLOROSA, A RENUNCIA E A CRUZ. O ESTREITO CAMINHO DO 

CALVÁRIO ATÉ A CLARA CONVICÇÃO DE QUE EMBORA VIVOS, NA VERDADE 

ESTAMOS MORTOS. SÓ ENTÃO CRISTO SE MANIFESTA PARA OUTORGAR A 

VERDADEIRA VIDA. VOCÊ CRÊ? O mundo e a grande maioria dos cristãos rejeita. E Jesus nos 

mostra porque Ele também os rejeita. Eles recusam a Provação pelo Fogo, e por isso não podem acolher o 

Amor de Deus em seus corações. A despeito da recusa       

 

todavia é verdade! 

 

 

 Jesus nos mostra muitas evidências sobre a autoridade do Amor de Deus.  A base de toda a Lei e 

Profetas, a base de toda Escritura. Geralmente estamos muito familiarizados com os Dez Mandamentos.  

A grande maioria dos Cristãos os tem como diretrizes.  Na realidade, eles têm um significado muito mais 
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profundo; eles nos mostram algo sobre nós mesmos que nos recusamos a admitir. Eles nos mostram 

claramente que nós não temos acesso ao  AMOR ÁGAPE DE DEUS. 
 

  

Avaliando cautelosamente, podemos observar que a criatura humana decaída não é apta para cumprir os 

Dez Mandamentos. Aparentemente é uma impossibilidade.  Mesmo com o máximo empenho ela falha, 

quer por pensamento, palavra ou ação. Por outro lado a Escritura nos mostra, que uma falha em qualquer 

aspecto da Lei significa condenação eterna.  Em outras palavras, é preciso cumprir 100% da Lei durante 

100% da vida, uma única falha tem como resultado a morte.  

 

 "Pois qualquer (você ou eu) 

 que guarda toda a lei, mas 

 tropeça em um só ponto, 
 se torna culpado de todos." 

 (Tiago 2:10) 

 

 

 "Ora sabemos que tudo o que a lei diz, 

  aos que vivem na lei o diz para que 

 se cale toda boca,  

 e todo o mundo seja culpável  perante Deus. 
 Visto que ninguém será justificado perante Ele por obras da lei,  

 em razão de que pela  lei vem o conhecimento do pecado." 

 (Romanos 3:19, 20) 

 

 A Lei representa o Perfeito Amor de Deus, a comprovação de que não temos ESSE AMOR EM 

NOSSOS CORAÇÕES E PORTANTO A IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRI-LA. Sendo assim, em 

outras palavras,  somos condenados, por não possuirmos o Amor Ágape de Deus em nossos 

corações. 
  

  Este é o verdadeiro sentido da Lei,  espelhar o estado decaído que separa a criatura humana do Amor 

Ágape de Deus.  Pois se Amar a Deus sobre todas as coisas fosse espontâneo, não seria necessário o 

Mandamento.  

 

 "Mestre, qual é o grande mandamento na Lei? 

  Respondeu-lhe Jesus:  

Amarás (AGAPAO) ao Senhor, teu Deus, 

 de todo o  teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento 

  Este é o   primeiro e grande Mandamento. 

 O  segundo, semelhante a este, é: 

 Amaras (AGAPAO) o teu próximo como a ti mesmo. 

 Destes dois mandamentos 

 dependem toda a Lei e os Profetas." 

 (Mateus 22:36-40) 
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 Nesse versículo o próprio Cristo,  resume toda a Escritura a dois mandamentos, sendo ambos referentes 

ao Amor Ágape.  Ao que  estaria se referindo o Senhor?  Obviamente Ele se refere à única questão 

existente entre  Deus  e o homem: O AMOR ÁGAPE. Não há outra questão.  A totalidade do Registro 

Bíblico, tem por base: o Amor de Deus. A questão crucial  que envolve a Lei e toda a mensagem Profética  

é:  

 AMOR ÁGAPE DE DEUS OU ETERNA RUÍNA 
 

 "Certo governante perguntou-lhe: Bom Mestre, que farei para herdar a  vida eterna? 

Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom?  Ninguém é bom, senão um, que é Deus. 

 Sabes os mandamentos: Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, 

 Honra a teu pai e a tua mãe.  

Respondeu ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. 

 Ouvindo-o Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te FALTA: Vende tudo o que tens, 
  da aos pobres, e terás um tesouro nos céus; depois vem e segue-me. 

  Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. 

 E Jesus, vendo-o assim triste, disse:  

Quão dificilmente entrarão no Reino de Deus os que têm riquezas! 

  Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha 

  do que entrar um  rico no Reino de Deus 

  E os que ouviram disseram, 

 Sendo assim quem pode ser salvo? 

 Mas Ele respondeu: Os impossíveis dos homens 

 são possíveis para Deus". 
 (Lucas 18:18-27) 

 

 Cristo diz ao jovem rico que lhe falta uma coisa:   O Amor de Deus.  Esse homem era religioso, 

provavelmente um líder na sinagoga local.  Guardava os Mandamentos, desde menino, Jesus não 

contestou essa sua afirmação. O problema não residia em sua conduta religiosa  ou quanto manutenção da 

Lei, o problema residia em seu coração. Deus teria que inscrever a Lei dentro desse coração e as condutas 

religiosas do mundo, não podem solucionar este problema! 

 

 Jesus disse ao jovem para despojar-se de suas posses materiais e então segui-Lo. Porém o jovem não 

pode fazê-lo, pois não possuía dentro de si a única coisa que poderia capacitá-lo para tanto,  o Amor de 

Deus. Ele afirmou que amava a Deus,  por acreditar que observância da Lei e condutas religiosas justas, 

pudessem de alguma forma ter o mesmo significado do Amor. Ele estava plenamente convicto de que 

Amar poderia ser traduzido pelo cumprimento dos Estatutos de Deus. “Muitos cristãos” agem exatamente 

da mesma forma,  por entender que Amar a Deus é traduzido por freqüentar uma igreja e participar das 

atividades religiosas.  Na verdade uma coisa nada tem a ver com a outra e tudo isso não passa de uma 

ilusão.  Quando Jesus Cristo convidou este homem a dar as costas ao mundo (ENTRAR PELA PORTA 

ESTREITA) e segui-Lo (TRILHAR O CAMINHO APERTADO ATÉ A MORTE DO EU); ele recusou.  

Aqueles “muitos” de (Mat. 7-22) também recusam. 

 

 Eles proclamam seu amor por Jesus Cristo em altos brados,  declaram seu amor de todo o coração, alma e 

espírito.  Porém na hora de Renunciar ao Mundo e trilhar o Caminho do Calvário para encontrar 

Vida, eles recusam prontamente, sua teologia lhes garante ser desnecessário.  A resposta deles para Cristo 

é a mesma do jovem rico: Alcançaremos a Vida Eterna, mas conforme nosso próprio 
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entendimento. O “amor” do jovem rico não passa de uma farsa, uma mentira. E existe algo em comum 

com eles: a ausência do Puro Amor Ágape de Deus. 

 

 O jovem rico não pode admitir a sua real deficiência.  Não pode admitir que precisava de algo maior que 

o seu “amor próprio”. 

 Jesus disse-lhe:   “Te falta uma coisa”. 

 

 Como ele poderia obter aquilo que ele faltava? 

 

 1- Ele precisava deixar tudo para trás. 

 2- Seguir a Jesus. 
 

 Jesus não poderia ter sido mais claro.  “Vende tudo o que tens”.  Teria Jesus lhe dado a definição da 

Porta Estreita?  Teria Jesus lhe mostrado que o EMPENHO necessário para descobrir a Verdade, tem que 

exceder TODOS OS OUTROS COMPROMISSOS DA VIDA? Teria Jesus definido o que os apóstatas 

contemporâneos denominam FÉ TÓXICA? Estaria Jesus, dando-nos um alerta sobre os compromissos 

necessários para a marcha do Caminho Apertado? “Muitos cristãos costumam exclamar que se Jesus 

realmente lhes disser, então iram fazê-lo.  Será que o Senhor já não lhes disse e eles não ouviram? 

 

 O que Jesus quis dizer com "segue-Me"?   Para onde  foi Jesus?  Para o Calvário onde morreu.  Em 

seguida obteve as chaves do Hades, da morte e da Vida Eterna.  Jesus morreu em uma cruz e nos 

manda tomar nossa própria cruz.  Será que tomar a própria cruz não significa auto-negação até a 

literal morte do eu embora o corpo esteja vivo?  Isso não seria o oposto daquilo que é  ensinado 

atualmente na maioria das igrejas fundamentalistas? 

 

 A explicação dos fundamentalistas é que morrer para si mesmo, significa colocar tudo nas mãos de Jesus, 

ou seja, Ele assume.   E se isso estiver incorreto?  E se Cristo estiver se referindo a uma  experiência real 

de morte em vida? Uma experiência sobrenatural que somente Deus pode proporcionar?  A total extinção 

do homem interior, do eu interior?  E que para isso é preciso buscar a verdade que esta em Cristo, com 

todas as forças de nossa mente, alma e espírito, o que não pode ser feito 

sem renuncia total? Seria morte em vida, um quesito para a outorga do Amor Ágape de Deus?  

Resta-nos uma indagação: afinal o que Cristo quer nos dizer?  A resposta evidentemente determinara 

nosso destino eterno. 

 

 Cristo resumiu toda a Escritura Sagrada à dois mandamentos, então deu um passo suplementar  

REDUZINDO TODA A ESCRITURA À UMA SÓ COISA: 
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 "Como o Pai me (AGAPAO) amou, também eu vos (AGAPAO) amei: 

 PERMANECEI NO MEU  (Ágape) AMOR 

 Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu (Ágape) Amor 

  assim como também eu tenho guardado os mandamentos do Pai, 

  E NO SEU (Ágape) AMOR PERMANEÇO. 

 Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em voz, e o vosso gozo 

 seja completo. 

 O meu mandamento é este: que vos (Ágape) ameis uns aos outros 

  Assim como eu vos (Ágape) amei.”  

 (João 15:9-12) 

  

Aqui temos o mandamento primordial em toda a sua simplicidade e beleza: (Ágape) AMAI-VOS uns aos 

outros.  Toda a Escritura resumida a uma só coisa: o Amor Ágape.   Deus é Amor Ágape, Cristo é  

Amor Ágape e nós devemos ser Amor Ágape.  Teria Jesus cometido algum erro aqui? 

 

 

 "Isto vos mando: que vos (Ágape) AMEIS uns aos outros." 

 (João 15:17) 

 

 Assim é a simplicidade do Evangelho.  Assim é a simplicidade de Cristo.  Assim é a beleza de Deus.  

Tudo se resume nesse Amor.  Obviamente, aqueles muitos cristãos condenados de (Mat. 7-22), não 

compreendem o que isso significa.  Eles têm conhecimento teológico, porem Cristo nunca pode mostrar-

lhes experimentalmente essas coisas. Ele não "os conhece".  Eles não estão em União Verdadeira com 

Cristo.  Eles crêem que estão.  Sua teologia e suas doutrinas garantem que sim,  mas, na realidade eles não 

estão.  Sua teologia interpreta a Porta Estreita e o Caminho Apertado como sendo um tipo 'obra' ou 

'legalismo'.  Sua teologia afirma que Cristo já assumiu a cruz por eles e que portanto não precisam tomar 

a sua própria cruz.   

 

 Porém, a Escritura nos mostra em todas essas situações, a necessidade imperativa 

de obediência aos mandamentos de Cristo e da busca pelo núcleo central de todas 

as coisas: 

 O MISTERIOSO AMOR DE DEUS.  
 

 

 "Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e, se há qualquer outro 

Mandamento, tudo nessa palavra se resume:  

(AGAPAO) Amarás a teu próximo como 

 a ti mesmo." 

 (Romanos 13:9) 

 

 

  Não foi exatamente isso que Jesus nos disse?  Que tudo se resume em apenas um problema?  Paulo está 

nos mostrando o que está por trás dos Dez Mandamentos: O AMOR ÁGAPE.  Como então poderemos  

cumprir a Lei do Amor se o Amor não está em nós?  A resposta é muito preocupante:  
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 Não podemos cumprir a Lei, em absoluto. 
 

 A Nova Lei é a LEI DO AMOR.  E o mandamento é: AMOR ÁGAPE.  Aqueles muitos de (Mat. 7-22), 

fizeram muitas OBRAS MARAVILHOSAS, realizaram muitos milagres em nome de Jesus, a única coisa 

que faltou a todos eles foi o verdadeiro Amor. Para cumprir a Lei do Amor, é preciso tê-lo interiorizado, 

caso contrário não será possível cumprir o MANDAMENTO!  Não importa quão grandes são as obras de 

fé praticadas, SEM O AMOR DE DEUS FICA CARACTERIZADA A INIQÜIDADE E 

CONSEQÜENTEMENTE A CONDENAÇÃO. 

 

 Escritura nos mostra que o Amor Ágape de Deus não é o que a criatura humana conhece como Amor. O 

Amor Ágape é algo muito alem da condição humana decaída. O homem não tem em sua natureza a 

capacidade para compreendê-lo. Está além do nosso conhecimento, além da nossa compreensão.  É como 

estarmos presos dentro de uma caixa perfeitamente lacrada, condenados à escuridão por toda a eternidade. 

 

 Assim podemos observar a gravidade da situação.  Se não temos acesso sequer a uma ínfima partícula da 

LUZ DO AMOR ÁGAPE DE DEUS, como poderemos cumprir o mandamento de Cristo?  A resposta é 

simples: não podemos, sem a outorga do Amor Ágape. Observe!  Jesus declara que é preciso Nascer de 

Novo para entrar céu. O primeiro quesito é Nascer de Novo, REGENERAÇÃO.  Aqueles “muitos” de 

(Mat. 7-22) não nasceram de novo, não foram regenerados.  E portanto, não podem cumprir o 

mandamento de CRISTO! A criatura humana não pode “Amar”, sem que o Amor de Deus esteja dentro 

dela.  

 

 Jesus classifica aqueles 'muitos' de (Mat. 7-22) como "praticantes da iniqüidade". Suas obras são 

classificadas como más. Por quê?  Porque as Obras da Nova Aliança, são praticadas no AMOR ÁGAPE 

DE DEUS. Para tanto, é preciso encontrar a Regeneração e a Outorga do Amor!  Toda a  religiosidade e 

todas as boas obras não passam de um lamentável engano. Não tem em si o poder para solucionar a 

questão entre DEUS E HOMEM: 

 a questão Ágape. 

 

 Por eles não terem em si o Amor de Deus, toda a sua dedicação e trabalho foi em vão.  O Ingrediente 

Primordial para que eles sejam aceitos não esta presente.   

 

  Assim, tendo em vista o Elemento Capacitador, resta-nos a questão: como obtê-lo?  Não se trata de  

"decisão por Cristo",  não basta simplesmente “crer”.  

  

 Observemos os comentários de Paulo sobre o Amor.  
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 "Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, 

 SE EU NÃO TIVER  AMOR (Ágape), 
 serei como bronze que soa ou como um címbalo tini. 

 

 Ainda que eu tenha o dom de  profetizar 

 e conheça  todos os mistérios, e toda a ciência;  

  ainda que eu tenha tamanha  fé, a ponto de transportar montes,  

  SE EU NÃO TIVER  AMOR (Ágape) 

  nada serei. 

 

 E ainda que eu distribua  todos os meus bens entre os pobres 

 e ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, 

  SE EU NÃO TIVER  AMOR (Ágape) 

 nada disso me aproveitará". 

 (1 Coríntios 13:1-3) 

 

 

 Paulo está nos dizendo que sem a Outorga do Amor Ágape de Deus, através da Regeneração, NÃO 

EXISTE A MENOR POSSIBILIDADE DE ENTRAR NO CÉU.  Mesmo sendo o maior Evangelista 

Superstar da TV, mesmo operando toda sorte de Milagres e Maravilhas, mesmo doando tudo e tornando-

se um filantropo mundialmente conhecido. De nada valerá.  O ingresso ao Reino de Deus não esta 

baseado em qualquer dessas coisas. 

 

 Os dons do Espírito não são suficientes, a fé não é suficiente.  Fé e confiança são meramente FORÇAS 

DINÂMICAS QUE IMPULSIONAM ATRAVÉS DO CAMINHO ATÉ A OBTENÇÃO DA 

SALVAÇÃO AO LONGO DO TEMPO.  Fé e confiança não são a salvação propriamente dita,  são 

apenas os primeiros passos.  A Bíblia nos mostra claramente que a salvação depende da outorga do Amor 

Ágape de Deus,  da União com o Cristo Vivo. 

 

 Considerando o fato de que, aqueles “muitos” condenados de (Mat. 7-22), não tinham em si o Amor de 

Deus, podemos concluir sem sombra de duvidas que: 

 

 1.  O Amor Ágape não é outorgado em função da conversão a Jesus Cristo. 

 2.  O Amor Ágape não é outorgado em função do batismo pela água. 

 3.  O Amor Ágape não é outorgado em função do batismo no Espírito Santo. 

 4.  O Amor Ágape não é outorgado em função da fé. 

 5.  O Amor Ágape não é outorgado em função de confiança depositada. 

 6.  O Amor Ágape não é outorgado em função de uma decisão por Cristo. 

 7.  O Amor Ágape não é outorgado em função de aceitar Cristo no coração.  

 8.  O Amor Ágape não é outorgado em função da prática de boas obras. 

  

O Amor Ágape é outorgado única e exclusivamente através da obediência irrestrita aos quesitos 

estipulados pelo Senhor Jesus Cristo,  isso inclui evidentemente a Porta Estreita e o Caminhado Apertado 

até o encontro com Cristo e a União Verdadeira.  Apesar de todas as elucubrações teológicas do 

cristianismo moderno, não existe outra forma de ingressar na Nova Aliança. Quem deixa de fazê-lo, 

simplesmente será deixado para trás.  O arbítrio é livre.  Porém opiniões pessoais não são tidas em conta, 

viés denominacional não é tido em conta, crenças e opiniões da Igreja não são consideradas,  DEUS É 

SOBERANO, OU CUMPRIMOS O QUE É ORDENADO POR ELE, OU PERECEREMOS EM 
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NOSSOS PECADOS E CASO ENCERRADO. 

 

 "Agora, pois, permanecem a  fé, esperança o (Ágape) Amor,   estes três; 

 porém o maior destes é o  (Ágape)Amor." 

 (1 Coríntios 13:13) 

 

 A palavra "maior" é "meizon' e significa “mais”.  Essa palavra pode ser comparada com "megas", que 

significa extremamente grande.  A fé é boa mas O AMOR ÁGAPE É MAIOR.   A razão é simples:  ELE 

É A CHAVE DOS PORTAIS DO REINO DE DEUS. 

 

 

 "acima de tudo isso, porém, 

 esteja o (ÁGAPE)AMOR, 

 que é o vínculo da PERFEIÇÃO." 

 (Colossenses 3:14) 

  

Observe como está redigido: acima de tudo deve estar o AMOR já que o Amor, é o vínculo da 

perfeição.  A palavra "vinculo" é "sundesmos' e significa unificação, principio, vem da palavra "domingo" 

que significa união.  Inteiramente de acordo com a oração de Cristo, PARA QUE TODOS OS FIÉIS 

ESTEJAM EM UNIÃO NA PLENITUDE DO AMOR.   O Amor Ágape é o vínculo da perfeição.  A 

palavra "perfeição" é "teleiotes' e significa INTEGRALIDADE.   Em outras palavras, quando o amor 

ágape é agraciado o Cristão atinge a perfeição em verdadeira união com Cristo.  

 

 "Ora, o intuito da presente admoestação visa o 

 (Ágape) Amor 

 que procede de coração puro, 
  e de  consciência boa, e de 

 fé sem hipocrisia" 

 (1 Timóteo 1:5) 

 

 O intuito da admoestação é para que se obtenha Amor Ágape de Deus.  Quando o ponto é atingido,   a 

caminhada é concluída, o eu se encontra literalmente morto então, o Amor de Deus é revelado, 

então se conhece o que é um coração puro e uma fé não fingida.  Isso em função da existência de uma fé 

falsa, a base do  moderno movimento da fé, em ação a partir do século 17. 

 

  Muitos versículos da Escritura nos mostram que a essência da Divindade é 100% AMOR ÁGAPE e que 

o homem foi criado precisamente à semelhança de “mesma Imagem”. 

  

 "nos quais o deus deste século cegou o entendimento  

 dos incrédulos, 

 para que lhes não resplandeça a luz (Amor Ágape) 

 do evangelho da glória de Cristo, 

 o qual é a imagem de Deus." 

 (2 Coríntios 4:4) 
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 Cristo é a imagem de Deus.  A palavra "imagem" aqui é "eikon", que significa retrato, representação. É a 

mesma palavra usada no Antigo Testamento.  Assim como Cristo é 100% puro Amor, assim também era 

o homem anteriormente à queda, 100% puro Amor Ágape.   

 

 "Este é a imagem do Deus invisível, 
 o primogênito de toda criação ..." 

 (Colossenses 1:15) 

 

  Aqui se excluem todas as dúvidas, o homem foi criado à imagem de Deus e Cristo é o exemplo que 

temos dessa Imagem,  razão pela qual foi chamado SEGUNDO ADÃO. 

 

 "Pois assim esta escrito: 

 O primeiro homem, Adão,  foi feito alma vivente; 

 O último Adão, porém, 

 é espírito vivificante." 

 (1 Coríntios 15:45) 

 

 Jesus é chamado Segundo Adão, para que através dEle, possamos avaliar a grande perda oriunda da 

queda, e se obedientes aos seus Mandamentos, possamos recuperar NOSSA ESSÊNCIA ESPIRITUAL 

PERDIDA. OBTER A REGENERAÇÃO E RESGATAR O AMOR ÁGAPE DE DEUS, A 

VIVIFICAÇÃO.  É preciso reconquistá-la, ou pereceremos em nossos pecados.  Aqueles “muitos” de 

(Mat. 7-22) não podem recuperar sua Essência Espiritual Perdida, pois eles se recusam a cumprir as 

ordens de Jesus Cristo. 

 

 Sua teologia lhes garante essas ordens não são essenciais.  E isso lhes custa a eternidade.  Não 

cometamos o mesmo erro.  A eternidade é muito tempo. 

 

 

 

 

 Assim, temos Adão e Eva criados no Puro Amor Ágape à Imagem e Semelhança de Deus.  
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 Observe que as linhas fluem do centro para fora. É vital que se compreenda a razão disso. Esse  é um 

atributo do Puro Amor Ágape de Deus, seu fluxo é sempre de dentro para fora, sempre direcionado ao 

exterior, nunca ao próprio eu.  O verdadeiro Amor concentra-se primeiramente no próximo, ele é a 

ferramenta usada por Deus em toda Sua Santa Obra. Trata-se da mais pura perfeição, sem o menor 

vestígio de malícia ou motivação egoísta.  A mais alta dádiva em todo Universo. 
 

 Definições Escriturais do Amor Ágape de Deus 
 

 Temos observado que o termo Ágape é utilizado para descrever o Amor na sua forma mais pura. Um 

dom exclusivo do Próprio Deus.  Ao estudarmos a Escritura temos a definição do Amor.   Quando 

discutimos a definição de Amor, discutimos apenas a teoria.  Essa análise nos da um conhecimento 

'mental' a respeito do Amor Ágape de Deus e isso a partir da perspectiva da criatura caída. Isso significa 

que o que compreendemos fica limitado por nossa natureza caída. O Amor de Deus está além de toda 

sabedoria e habilidade humana e só pode ser conhecido se Revelado por Deus. 

 

 A Escritura Sagrada nos mostra que não é suficiente apenas aprender sobre o Amor de Deus.  Não é 

suficiente apenas obter conhecimento a respeito de Cristo.  Mesmo que memorizemos toda a Escritura, 

ainda assim termos exclusivamente o conhecimento.   Trata-se de uma experiência mental, superficial,  

através da qual a alma toma conhecimento dos fatos sobre a Obra de Jesus Cristo.  Ocorre que essa 

experiência é insuficiente para a regeneração.  Jesus advertiu vigorosamente sobre isso: 

 

 "EXAMINAIS AS ESCRITURAS, 

 por que julgais ter nelas a vida eterna, 
 e são elas mesmas que testificam de mim. 

 Contudo, não quereis vir a mim (através da Porta Estreita e do Caminho Apertado), 

 para terdes vida." 

 (João 5:39-40) 

 

ADÃO 

Amor  

Ágape 

Amor  

Ágape

 Amor  

Ágape 

pe 

   EVA 
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 Jesus declara que as Escrituras são o testemunho.  É fato que a Palavra nos diz muitas coisas a respeito da 

pessoa de Jesus Cristo porem, Ele mesmo nos mostra claramente que ela não contêm a Vida Eterna.  

Estudando a Bíblia assiduamente, finalmente memorizamos versos, então podemos observá-los e citá-los 

porem isso por si só, não pode levar-nos à Vida Eterna.  O QUE OCORRE É A PERCEPÇÃO 

INTELECTUAL DA PESSOA DE JESUS CRISTO, NISSO SE BASEIA O QUE PODERIAMOS 

CHAMAR DE FÉ INTELECTUAL, ONDE NÃO SE CRÊ COM O CORAÇÃO. 

 

 O perigo existente aqui deveria ser óbvio para todos, não podemos reivindicar Salvação simplesmente 

por acreditar nas promessas da Escritura. Observe o que Cristo diz: 'não quereis vir a mim?'. "Os 

Registros e as promessas Escriturais não podem proporcionar a remissão dos pecados, Jesus Cristo 

vivo sim! Se formos até Ele. 

 

  Jesus Cristo não é a bíblia.  Jesus Cristo esta Vivo! Governa o Universo e Supervisiona atentamente o 

Seu Reino. 

 Mas como poderemos ir até a Sua presença?  Ele mesmo esclareceu bem essa questão.  Através da 

Porta Estreita e do Caminho Apertado. Aqueles 'muitos' de (Mat. 7-22), a grande maioria dos 

cristãos, TÊM UM VASTO CONHECIMENTO SOBRE JESUS CRISTO, sabem tudo sobre Ele, 

conhecem todos os fatos relacionados ao Seu ministério terreno então, abraçam os fatos através de um ato 

de fé,  aceitam os fatos e acreditam que em razão disso já estão salvos, se agarram a algumas promessas e 

se declaram Regenerados e em Plena União com Cristo. Não é isso que a Sagrada Escritura nos ensina.  

Ela diz que devemos ir até o Cristo Vivo, através do Porta Estreita e do Caminho Apertado. O 

Calvário. Os “falsos mestres” redefinem o verdadeiro significado de fé, e isso  lhes custa a eternidade, a 

eles e a todos os seus seguidores. Eles nunca chegam até a presença de  JESUS CRISTO. 

 

 É a Jesus Cristo Vivo que devemos ir.  É Jesus Cristo Vivo que devemos BUSCAR 

INCESSANTEMENTE ATE ENCONTRAR.   Somente a Plena União com Jesus Cristo Vivo pode nos 

dar a Vida Eterna.  Podemos conhecer tudo sobre a pessoa histórica de JESUS CRISTO e mesmo assim, 

não termos a menor idéia de quem é Ele verdadeiramente.  É de vital importância perceber a grande 

diferença entre conhecer os fatos sobre Jesus e CONHECER JESUS DE FATO, experimentalmente, 

conhecer sua pessoa, sua essência interior, quem Ele é realmente! 

 

  ”E CONHECER O AMOR (Ágape) DE CRISTO, 
 

  que excede todo o entendimento, 
 

 para que sejais tomados de toda a plenitude 

 DE DEUS". 
 (Efésios 3:19) 

 

 

 A palavra "excede" é "huperballo' e significa além, superior. É essencial perceber o que isso significa. O 

VERDADEIRO, O DIVINO AMOR DE DEUS ESTA ALEM DE TUDO O QUE HUMANIDADE 

CONHECE.  Não se trata de parte da nossa natureza.  Não é algo que pode ser apreendido, está acima da 

capacidade humana.  Está totalmente além do nosso conhecimento e sabedoria  Por essa razão Paulo 

declara que é possível ter todo o conhecimento e a compreensão de todos os mistérios E AINDA ASSIM 
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NÃO TER O AMOR ÁGAPE DE DEUS.  O Amor Ágape não é algo que pode ser obtido através de 

exercícios.  O Amor Ágape não pode ser captado pela mente ou através de sentidos.  Existem muitas 

coisas que podem ser apreendidas pela mente humana porém,   

  o Amor Ágape certamente não é uma delas. 

 

 O que a mente humana pode compreender com grande facilidade são SEUS EFEITOS.  Por exemplo, 

quando lemos 1 Coríntios 13, observamos algumas de Suas maravilhosas características. Ao estudarmos a 

Vida e Obra de Jesus Cristo, O VEMOS EM AÇÃO.  A mente humana, por sua vez pode memorizar  

obras, condutas e em seguida imitá-las de forma perfeita, fazer tudo de forma praticamente igual e ainda 

assim NÃO TER O AMOR EM SEU INTERIOR.  A alma humana não pode conceber o Divino Ágape de 

Deus,  está totalmente ALÉM DE SUA CAPACIDADE. Trata-se de um Dom de Deus que por tanto, 

deverá ser outorgado pelo próprio Deus. 
 

 É absolutamente essencial compreendermos, Que conhecimento sobre algo, a partir da perspectiva 

humana não altera a natureza decaída de uma criatura.  Mesmo que ela tenha conhecimento de tudo a 

respeito da Perfeição do Amor.  Mesmo que por esforço e dedicação pessoal pratique as condutas mais 

nobres, ou seja, alimente e vista os pobres, visite os enfermos e encarcerados, freqüentar a igreja todos os 

dias,  pagar o dízimo, dar esmolas, orar diligente e sinceramente a cada hora, AINDA ASSIM, A 

NATUREZA INTERIOR PODE PERMANECER INALTERADA.  Uma criatura caída é uma criatura 

caída, não importa sua conduta justa ou empenho pessoal no intuito de enganar-se a si próprio e a seu 

próximo. 

 

 O Amor Ágape deve se tornar parte da natureza humana, da essência interior. É necessária a outorga de 

um novo coração, pelas Mãos do Próprio Deus. Uma literal mudança de Amor, sendo retirado o Amor 

humano decaído e em seu lugar colocado o Divino Amor de Deus. Não é possível tomar posse do Amor 

aprendendo sobre ele, ou imitando suas ações.  É preciso obedecer aos comandos de Deus e então Ele o 

concede como um dom.  O Amor Ágape a destilação de toda a Palavra de Deus.  Quando 

Deus o revela ao cristão, ele compreende instantaneamente a totalidade dos ensinamentos contidos em 

Sua Santa Palavra,   a maravilhosa simplicidade de CRISTO. 

 É exatamente isso que Paulo tenta expressar em seu discurso o Amor.  Devemos perseguir Amor Ágape 

através da Porta Estreita e do Caminho Apertado.  É preciso entrar em AUTENTICA UNIÃO COM 

JESUS CRISTO VIVO.  Lembra-se daqueles 'muitos' rejeitados por Jesus?  Lembra-se da Igreja morna 

rejeitada?  Lembra-se dos perdedores?  Lembra-se daqueles 'muitos' que seguiram os ensinamentos dos 

falsos mestres? Lembra-se dos servos maus?  Todos eles têm algo em comum: ELES NÃO TEM O 

AMOR ÁGAPE DE DEUS INTERIORIZADO.  Não têm porque se recusam a entrar 

pela Porta Estreita e trilhar o Caminho Apertado. 
 

 Observemos agora o conteúdo expositivo de um dicionário a fim de conhecer melhor a interpretação para 

Amor Ágape.   O “Expanded Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words”,  Tem uma das 

melhores explicações sobre o Amor Ágape partir da perspectiva humana.  Na pagina e 692, lemos: 

"AMOR"  

1.  AGAPAO e o substantivo correspondente ÁGAPE - "palavra característica do Cristianismo, 

usada para expressar uma idéia anteriormente desconhecida...  

 

 Essa afirmação é mais profunda do que se percebe a principio.  O AMOR ÁGAPE ERA 

DESCONHECIDO ANTES DE CRISTO.  Não existe uma palavra correspondente no Antigo 

Testamento.  A vida de Jesus Cristo revela a natureza do Amor Ágape.  A vida de Cristo revela o 
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significado do Amor Ágape.  Antes de Cristo a natureza da criatura humana estava trancada em um 

passado desconhecido.  ENTÃO CRISTO REVELOU QUE ANTERIORMENTE FORA MISTÉRIO.  O 

Antigo Testamento tem apenas o testemunho do Amor de Deus.  Cristo é personificação do Amor.  Cristo 

é o real e literal Espírito do Amor encarnado, nascido de uma mulher para ser “Filho do Homem”, nascido 

de uma virgem por ser “O Filho de Deus”.  A natureza de CRISTO, Sua essência, todo seu Ser é puro 

Amor Ágape. 

 

 O Amor Ágape é realmente um TIPO DISTINTO DE AMOR e a grande maioria dos expositores, ignora 

essa distinção radical.  Cristo é radical e Sua distinção reside em sua essência; PURO AMOR ÁGAPE.  A 

Escritura Sagrada nos mostra que a humanidade não tem nenhum conhecimento sobre essa distinta forma 

de Amor.   A forma de Amor conhecida pelo homem, é apenas uma sub-definição, conhecido como 

AMOR PHILEO.    

 

 "ÁGAPE e AGAPAO são palavras utilizadas no NT para: (a) descrever a Atitude de Deus para com o 

Seu Filho, (João 17:26);  (b) para com a raça humana, (João 3:16); (Rom. 5:8);  (c)  para com aqueles que 

crêem no Senhor Jesus Cristo, em especial (João 13:34) e (d) para expressar a natureza essencial de Deus.  

(1 João 4:8). 

 

 O Dom Maravilhoso em Seu Filho Jesus Cristo (1 João 4: 9,10), obviamente não é um sentimento de 

complacência, tolerância, benevolência, condescendência ou afeição e sim, o exercício do Amor Divino.  

(Deut. 7: 7,8).  

 O Verdadeiro Amor Cristão quer para com irmãos na fé ou para com a humanidade em geral, não é um 

impulso ou sentimento, não se manifesta com aspirações mundanas, nem opera unicamente onde existe 

afinidade.  O Amor visa o bem universal (Romanos 15:2) e não conhece limitações (1 Co. 13:8-10). 

 A manifestação do Amor pelas Mãos de Deus, envolve justos e injustos permitindo que todos desfrutem 

do mesmo. 

 

 A Escritura Sagrada é o melhor local para se conhecer fatos concretos relativos ao Amor Ágape. A mais 

absoluta perfeição em todo o Universo. Não se trata de uma emoção ou sentimento como poderíamos 

definir o Amor Phileo. Trata-se de algo muito mais elevado, sem qualquer relação com a condição 

humana.  A humanidade, em seu estado natural caído, não possui acesso a esse nível de perfeição. O amor 

conhecido pela humanidade é um falso AMOR.  E as religiões do mundo crêem e apregoam a 

possibilidade de acesso a esse Amor sem a caminhada até a cruz de Jesus Cristo para buscá-lo. 
 

 O Amor Ágape é o vinculo da salvação. A Regeneração só poderá ser alcançada pela outorga do Divino 

Amor Ágape de Deus e para obtê-lo, é preciso entrar pela Porta Estreita e trilhar o 

Caminho Apertado. 

 

 Sinônimos Bíblicos para o Amor Ágape de Deus      
 

 Existem muitas palavras na Escritura Sagrada que se referem ao Amor de Deus. Essa similaridade fica 

geralmente oculta para a maioria dos Cristãos, em razão da total ausência de inteiração com esse Amor.  

Assim ele se torna um mistério, por não ser parte dessa natureza a humanidade não pode compreende-lo. 

A humanidade não esta capacitada para lidar com o sobrenatural.  Nesse caso, poderíamos dizer que a 

Bíblia está codificada,  sendo entendida de uma forma pelos obedientes e de outra pelos desobedientes 

que acabam envolvidos por uma GRANDE ILUSÃO. Isso é permitido por Deus, em razão da conduta 

negligente da grande maioria dos “Cristãos” com relação à Sua Santa Palavra.    

 

 O erro na interpretação do significado da Palavra de Deus termina por separar, aqueles cujos corações 
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não são sinceros em sua Busca.  Eles lêem, mas não conseguem compreender.  Eles vão ouvem, mas não 

conseguem entender o que foi dito. O Senhor Deus assim o permiti, porque sabe que a grande maioria dos 

"religiosos" são impostores, hipócritas, mentirosos e enganadores. A Escritura Sagrada em seu aspecto 

sobrenatural é concebida de maneira a refletir a motivação de cada coração e a falsidade sempre retorna 

ao leitor na forma de um profundo delírio.  Os grupos brancos supremacistas, usam a Bíblia para 

provar os seus pontos de vista, eles pregam o ódio racial através do Livro do Amor.  Os homossexuais 

citam a Escritura, e a usam, para tentar justificar os seus pecados.  Os batistas citam a Bíblia, e a usam 

para desmerecer os demais.   Papas usam a Bíblia para torturar e assassinar milhões de pessoas.  Como 

isso é possível? Isso é possível porque o lado espiritual da Escritura Sagrada concede a cada coração 

segundo seus próprios desígnios. O impacto dessa observação é péssimo em suas implicações, porém 

diante do exposto ele se torna incontestável. 

 

 Se o coração do Cristão não busca A VERDADE, não importa o quão envolvido com religiosidade se 

esteja, irá sempre encontrar uma devastadora ilusão, uma farsa destruidora que arrebata a alma para a 

eterna perdição.  A verdade sobre a raça humana é terrível, tão má, que conforme as advertências do 

próprio Cristo, apenas “POUCOS” iriam enfrentá-la. 

 

 Se existem milhões de pessoas carregando Bíblias, milhões de pessoas crendo que estão salvas e a 

caminho do céu quando Cristo nos diz exatamente o contrário, não estaríamos diante de uma MASSIVA 

ILUSÃO? NÃO ESTARIAM MILHÕES DE PESSOAS TOTALMENTE EQUIVOCADAS, QUANTO 

SUA SITUAÇÃO PERANTE DEUS? Certamente, como o Cristão desobediente se recusa a enfrentar a 

verdade, Deus permite a sub interpretação da Escritura, permite que a verdade nela expressada seja 

contornada, pervertida e distorcida, para que eles sejam conduzidos à condenação. 

 

  Quando enxergamos e aceitamos o verdadeiro significado dos termos Bíblicos, a mensagem se 

torna extremamente clara e a realidade dos ensinamentos de Cristo salta das páginas ao nosso encontro, 

então passamos a discernir as Escrituras através de uma luz totalmente nova.  

 

 

 

 

 ÁGUA   

 A água é a base para toda vida física na terra, o elemento essencial.  Da mesma forma o Amor Ágape é a 

essência de toda procedência espiritual divina.  O Amor Ágape é a Água do Espírito. O uso de palavras 

como água, lavagem, aspersão geralmente se referem ao Amor de Deus.  Quando examinamos a Escritura 

com isso em mente, temos uma nova realidade sobre aspectos anteriormente misteriosos.  Num dos 

últimos versículos da Bíblia temos um exemplo: 

 

 "E o espírito e a noiva dizem:Vem!  

 Aquele que ouve, diga:Vem!  

 Aquele que tem sede venha,  

 e quem quiser 

  receba de graça a água da vida." 

 (Apocalipse 22:17) 
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 Aqui temos um convite a toda à humanidade, para desfrutar da Água da Vida.  A água da vida é o 

AMOR ÁGAPE DE DEUS, A ESSÊNCIA DE DEUS, A IMAGEM DE DEUS.  Porém observe a 

condicional de suma importância, é preciso estar SEDENTO.  Aquele que tem sede da Verdade irá até a 

fonte.  Aquele que já tem seu consolo na água falsificada deste mundo, certamente não ira.  O acesso é 

através da Porta Estreita e do Caminho Apertado.  Aquele que o seguir conforme Deus tem ordenado, no 

final do Caminho poderá saciar a sede. Os desobedientes seguem de qualquer outra maneira e encontram 

a eterna perdição. 

 

 "Então, me mostrou o rio da 

 Água da vida, 
 brilhante como cristal, 

 que sai do trono de Deus 

 e do Cordeiro." 

 (Apocalipse 22:1) 

 

 Novamente encontrarmos a Água da Vida.  O AMOR VIVIFICANTE DE DEUS FLUINDO COMO 

UM RIO CRISTALINO.  100% puro.  Não existem trevas, não se trata de algo 99,9999, trata-se 

da Perfeição Absoluta. 

 

 

 "Disse-me ainda: Tudo está feito. 

 Eu sou o Alfa e Ômega, o Principio e o Fim. 

 Eu, A QUEM TEM SEDE, darei de graça  

 DA FONTE DA ÁGUA DA VIDA. 

 o vencedor herdará estas coisas, 

  eu serei seu Deus, 

  e ele será meu filho." 

 (Apocalipse 21:6-7) 

 

 

 Observando atentamente esses versículos, verificamos que todos os elementos que constituem a 

VERDADEIRA SALVAÇÃO estão presentes.  Encontramos a Água da Vida, o Amor Ágape,  

considerando evidentemente a condição imprescindível a sede, Jesus Cristo declara que outorgará a 

Água da Vida, á aquele que estiver 'ávido'.  Isso significa que Ele não a concederá a aqueles que não 

estiverem sedentos.  PRIMEIRAMENTE A ÁGUA (o Amor Ágape), ENTÃO À BENDITA 

CONDIÇÃO DE VENCEDOR. Somente através da concessão do maravilhoso Dom do Amor, a criatura 

humana poderá tornar-se um vencedor.  A ponto de ser chamado filho de Deus.  Isso confirma 

totalmente 1 João 3:1 e 1 João 3:14.  Observemos cautelosamente o desenvolvimento de seqüência; 

    

 1.  Sede 

 2.  Concessão do Amor Ágape 

 3.  Estatura de Vencedor 

 4.  Estatura de filho de Deus 
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 5.  Passagem da morte para a Vida. 
 

 O uso do termo Água da Vida demonstra também que a palavra vida é outra referencia ao Amor Ágape.   

 

 "Repicou-lhe Jesus:  

 se conheceras o Dom de Deus, 
 e quem é o que te pede: dá-me de beber, 

  Tu  lhe pedirias, 

 e ele te daria água viva". 
 (João 4:10) 

 

 Jesus diz, "se tu conheceras o dom de Deus ...", em 1 João 3:1 o Amor Ágape é concedido exatamente 

como um dom da parte de Deus.  Água Viva da Salvação, portanto obviamente se refere ao Amor Ágape 

de Deus. Água viva, é outra forma de dizer a Água da Vida.  Jesus declarou repetidas vezes que é Ele 

próprio quem outorga essa água. É JESUS CRISTO QUEM A CONCEDE, ELE MESMO 

PESSOALMENTE, A TODO AQUELE QUE DILIGENTEMENTE BUSCAR. 

 

 "aquele, porem, que beber da  

  água que eu lhe der nunca mais terá sede; 

 pelo contrário, a água que eu der 

  será nele uma fonte a jorrar 

 para a vida eterna." 

 (João 4:14) 

 

 Novamente Cristo afirma que a Água da Vida é concedida por Ele.  Não por Deus o Pai nem pelo 

Espírito Santo, mas sim por Ele próprio, pessoalmente, isso deve ser considerado cuidadosamente, 

apesar da total discordância por parte da teologia moderna. À "Água" oferecida por Cristo acompanha a 

promessa de que o crente NUNCA MAIS TERÁ SEDE. Em seguida temos a confirmação do Senhor 

quanto ao fato de que essa "Água" (o Amor Ágape de Deus) é a conexão espiritual com a Vida Eterna. 

 

 "Aquele que crer em mim, 

 como diz a escritura, 

do seu interior fluirão 

 rios de água viva". 
 (João 7:38) 

 

 Aquele que crê em Jesus Cristo deverá invariavelmente estar de posse dessa "Água Viva".  Aqueles 

'muitos' de (Mat. 7-22) crêem, são crentes!  Ainda assim, desgraçadamente não estão de posse da Água 

Viva.  POR QUE NÃO?  A resposta está nos qualificativos estabelecidos por Cristo que na maioria das 

vezes, passam despercebidos. "Crer, como diz a Escritura" evidentemente refere-se à Fé Bíblica, que 

caracterizou o procedimento de Abrão, Moisés e outros servos fiéis, um Dom de Deus concedido a partir 

de obediência incondicional, busca perseverante, paciência dos santos.  A Fé que flui a 

partir do coração, dádiva concedida apenas aos Verdadeiramente Regenerados. 

 

 Rios de Água Viva, uma fonte infindável de Amor Ágape provida por Cristo, provida por Deus. Uma 
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fonte ilimitada do Amor Divino, fluindo através daquele que chegou a crer com o CORAÇÃO 

INTERIOR E ENTROU EM VERDADEIRA UNIÃO COM CRISTO.  Ele então torna-se realmente um 

emissário do Maior Poder do Universo, o Poder do Puro Amor Ágape de Deu 

 

 "Mas graças a Deus porque, outrora, escravos do pecado, 

 contudo, viestes a obedecer de 

 DE CORAÇÃO 

 à forma de doutrina a que fostes entregues." 

 (Romanos 6:17) 

 "Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, 

 em teu coração, 
 creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, 

  serás salvo. 

 

 Porque com o coração 

                                 se crê para a justiça; (outorga do Amor Ágape de Deus) 

 e com a boca 

 se confessa a respeito da salvação." 

 (Romanos 10:9-10) 

 

 

 É imperativo ter em conta que aqueles "muitos" de (Mat. 7-22), crêem de coração.  Eles também 

confessam Cristo com as suas próprias bocas, mesmo assim são condenados, eles não são salvos.  A 

Bíblia revela que o homem tem dois corações, um exterior e um interior.  É o coração interior que deve 

ser regenerado.  É preciso crer com o coração interior, e para que isso seja possível, o coração interior do 

homem, o espírito do homem deve ser recuperado pelo Amor Ágape Deus. 

 

 

 

 

 "Respondeu Jesus: em verdade, em verdade te digo: 

Quem não nascer da água 

 e do espírito, 

 não pode entrar no reino de Deus." 

 (João 3:5) 

 

 

 Aqui encontramos a condição essencial para ingressar no Reino de Deus.  Isso significa que sem o 

cumprimento desse quesito (nascer da Água e do Espírito) não é possível, DE NENHUMA FORMA, NÃO 

EXISTE A MENOR POSSIBILIDADE. A grande maioria das Igrejas Cristãs tem um conceito errado 

sobre “nascer de novo” e isso constitui um enorme desastre. O TERMO ÁGUA AQUI, NÃO SE 

REFERE ABSOLUTAMENTE AO BATISMO, CRISTO SE REFERE AO NOVO NASCIMENTO 

PELA ÁGUA QUE É O ÁGAPE DE DEUS, UMA COMPLETA MUDANÇA NA ESSÊNCIA DA 

CRIATURA,  A TRANSCENDÊNCIA DA MORTE PARA A VIDA ATRAVÉS DO MILAGRE DA 

REVELAÇÃO E OUTORGA DO VERDADEIRO AMOR.   
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  Assim, se na Água temos uma referência ao Amor de Deus, evidentemente na aridez teremos uma 

referência à ausência do mesmo.       

 

 "Estes tais são como fonte sem água, 
 como névoas impelidas por temporal; 

 Para  eles está reservada a negridão das trevas." 

 (2 Pedro 2:17) 

 

 Quando Pedro relaciona os falsos mestres à ausência total do precioso liquido.  Ele se refere à ausência 

total do Amor de Deus nessas vidas. Eles nunca sofreram a verdadeira regeneração.  Eles detém todas as 

características das fontes de água, MAS INTERIORMENTE ESTÃO SECOS, DEGENERADOS, SEM 

O AMOR.  A perdição eterna está reservada para eles. Esta é uma advertência terrível aos  evangelistas 

modernos, cujo testemunho não corresponde a Escritura, cujos ensinamentos estão longe da verdade. 

 

 "Estes homens são como rochas submersas, 

 em vossas festas de fraternidade, 

 banqueteando-se juntos sem qualquer recato, 

pastores que a si mesmos se apascentam; 

 NUVENS SEM ÁGUA, 
 impelidas pelos ventos; 

 arvores em plena estação dos frutos, 

 DESTES DESPROVIDAS, 
 Duplamente mortas, desarraigadas;" 

 (Judas 12) 

 

 Judas compara os perdidos a nuvens sem água ou seja, almas sem o Amor de Deus.   

 

 No Antigo Testamento encontramos outros fatos relacionados. Após a travessia do mar vermelho através 

de uma estreita via de escape, o povo Israelita vive uma experiência que nos ajuda a distinguir os dois 

tipos de amor.  

 

 "Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para  

 o deserto da Sur; 

 caminharam três dias no deserto 

 e não encontraram água. 
 Afinal, chegaram a Mara, 

  todavia, não puderam beber as águas de Mara, 

 porque eram amargas 

  por isso, chamou-se-lhe Mara." 

 (Êxodo 15:22-23) 

 

 Aqui podemos observar, uma viajem de três dias sem água.  Esses homens evidentemente estão sedentos 

ao extremo.   Então, encontram um lago chamado Mara, que significa amargura, com água demasiado 

amarga para ser consumida.  Nisso temos uma referencia perfeita ao AMOR CONHECIDO PELO 

HOMEM, O AMOR PHILEO,  um sentimento cheio de traição, que aprisiona milhares almas que nele 
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depositam sua confiança e quando mesmo inconscientemente anseiam pelo Amor de Deus, encontram 

apenas o sabor amargo do egoísmo.  Apesar de todos os protestos, esse ‘amor’ não passa de uma simples 

emoção. 

 

 

 "E o povo murmurou contra Moises, dizendo: 

 Que é que vamos beber? 

 Então, Moises clamou ao SENHOR, 

 e o Senhor lhe mostrou uma árvore (a cruz); 

  lançou-a Moises nas águas, 

 e as águas se tornaram doces. 
 Deu-lhes ali estatutos  

 e uma ordenação, e ali os provou ..." 

 (Êxodo 15:24-25) 

 

 

 Um lago com águas amargas, representando o Amor Phileo da humanidade.  Uma arvore é mostrada a 

Moises, representando a Cruz onde Cristo consumou Sua Obra.  Jesus Cristo é o Amor Ágape de Deus, 

quando a árvore toca as águas amargas do Amor Phileo, elas se tornam doces.  Uma radical 

transformação tem lugar, uma mudança na natureza, a mudança que ocorre na essência daquele que trilha 

o Caminho Apertado até A MORTE EM VIDA.  Uma transformação que ocorre somente para aquele que 

é Crucificado com Cristo sobre o Madeiro. Somente Ele pode transformar O AMARGOR DO AMOR 

PHILEO NA DOÇURA DO AMOR ÁGAPE DE DEUS.  É necessário sofrer uma literal mudança do   

  

 Amor phileo do homem para o Amor Ágape 

de Deus 
 

e o momento da mudança é vinculado a uma condição imprescindível: estar desesperadamente “sedento”, 

em outras palavras estar desejando com todas as forças da alma.  A aridez do deserto durante três dias 

sem suprimento de água representa o CAMINHO APERTADO EM INTIMIDADE COM A MORTE.  

Jesus nos diz que devemos tomar nossa Cruz e segui-Lo até o Calvário, e no 

terceiro dia, juntamente com Ele, Ressuscitar em novidade de Vida, no 

Amor Ágape de Deus.  Nisso temos a representação perfeita da Porta Estreita e do Caminho 

Apertado, o que eles realmente representam e finalmente a MUDANÇA RADICAL NO FINAL DA 

CAMINHADA.  O Senhor lhes deu um Estatuto.  Cristo não nos deu Estatutos no sentido de entrarmos 

pela Porta Estreita e trilharmos o Caminho até encontrar VIDA, a Água da Vida no final da longa e 

sofrida caminhada? Cristo não nos deu ordenanças no sentido de que nos (Ágape) amassemos uns aos 

outros?   
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Assim temos a representação perfeita da Redenção através do Caminho Apertado, a descoberta da Água 

da Vida no final do Caminho, o encontro com Cristo e a MUDANÇA DE AMOR, DESDE O AMARGO 

ATÉ O DOCE.  Está tudo aí, dês de que estejamos de olhos abertos e não adormecidos.  O protocolo é 

igual para todos, tanto para o Rico quanto para o Pobre.  Todos devem trilhar o Caminho Apertado ou não 

poderão expiar suas almas. 

 

 "O rico não dará mais de meio siclo,  

 nem o pobre, menos,  

  quando derem a oferta ao SENHOR, 

 Para fazerdes expiação pela vossa alma." 

 (Êxodo 30:15) 

 

 O nível social não importa a Deus, porque Ele não faz acepção de pessoas.  A Porta Estreita e o Caminho 

Apertado estão estabelecidos para toda a humanidade.  Deus não se importa se você é rico ou pobre.  

Todos terão que vir da mesma forma, ou não encontrarão expiação para a alma.  Todos têm que entregar 

verdadeiramente sua vida a Deus.  "se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer FICA ELE 

SÓ", disse Jesus (Jo. 12-24). Por conseguinte, é preciso morrer para si mesmo e para o 

mundo ou estaremos eternamente sós! 
 

 É importante observar o papel primordial da água nos cerimoniais e rituais judaicos, para expiação do 

pecado.   

 

 

 

 

 

 

EGITO 

(O MUNDO) 
 

TRAVESSIA DO MAR 

VERMELHO 

(O CAMINHO APERTADO) 

SEDE 

(3 DIAS SEM ÁGUA) 

DO AMARGOR PARA A DOÇURA  

DE PHILEO PARA ÁGAPE 
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 "Farás também uma Bacia de Bronze, 

 com seu suporte de Bronze, 

 para lavar. 
 Pô-la-ás entre  

 a tenda da congregação e o altar, 

 e deitarás água nela. 

 Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. 

 Quando entrarem na tenda da congregação, 

 lavar-se-ão com água, para qeu não morram;  

ou quando se chegarem ao altar para ministrar,  

para acender a oferta queimada ao SENHOR. 

Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram; 

e isso lhes será por estatuto perpétuo, 

a ele e à sua posteridade, através de suas gerações". 

 (Êxodo 30:18, 21) 

 

 Sem a lavagem, resta apenas a morte.  Mas onde encontraremos a Água da Vida para sermos lavados?  

NO FINAL DO CAMINHO APERTADO! A grande maioria dos cristãos perece por NUNCA RECEBER 

A LAVAGEM PELA ÁGUA DA VIDA.  Eles estão convictos de que a têm, eles são informados assim 

pelos falsos mestres, mas na verdade eles não a têm e por isso, encontram a perdição eterna.  Jesus falou 

sobre isso a Pedro: 

 

 "Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, 

  e este lhe disse: Senhor, 

 tu me lavas os pés a mim? 

  Respondeu-lhe Jesus: 

  O que eu faço não o sabes agora; 

 compreendê-lo-ás depois. 
 Disse-lhe Pedro: 

 Nunca me lavarás os pés. 
 Jesus respondeu-lhe, 

 Se eu não te lavar, não tens parte comigo. 
 Então Pedro lhe pediu:  

 Senhor não somente os pés, mas 

 também as mãos e a cabeça. 
 Declarou-lhe Jesus: 

 Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés; 

 quanto ao mais esta todo limpo. 
 Ora, vós estais limpos, mas não todos." 

 (João 13:6-10) 
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 Pedro, nesse momento não compreendeu, ele e os outros ainda não haviam percebido, que a LAVAGEM 

PELO ÁGAPE DE DEUS QUE PODERIA TORNÁ-LOS LIMPOS, ESTAVA POR VIR EM SEU 

FAVOR, para então a partir disso, serem considerados por Deus em Cristo e totalmente limpos. Podemos 

observar claramente que quem faz a lavagem é o próprio Cristo.  E Ele declara que se não  o permitirmos 

Ele não tem parte conosco. Encontramos um paralelo a esse versículo em Romanos 8:9, onde consta ser O 

ESPÍRITO DE CRISTO O VINCULO PARA A VERDADEIRA REGENERAÇÃO.  Aqueles 'muitos' de 

(mat. 7-22) nunca foram lavados por Cristo. Eles não permitem isso, consideram que seu Amor Phileo é 

tão bom quanto o Amor Ágape de Cristo e por isso encontram a eterna perdição. 

 

 Vejamos outros paralelos envolvendo Cristo e a Água no Antigo Testamento, onde teremos muitos 

esclarecimentos: 

 

 "Toma o bordão, ajunta o povo, 

 tu e Aarão, teu irmão, e, 

 diante dele, falai à rocha, 

 e dará a sua água; 

 assim lhe tirareis 

 água da rocha  e dareis a beber 

 à congregação e aos seus animais." 

 (Números 20:8) 

 

 

 A rocha como é de nosso conhecimento, representa Cristo.  A pedra de esquina donde emana Água pura, 

a Água da Vida, o puro AMOR ÁGAPE DE DEUS. Observemos que Moisés cometeu um grave erro por 

não limitar-se a falar com a Rocha, em sua impaciência bateu Nela por duas vezes com seu 

bordão.  Moisés pagou um alto preço por sua incredulidade e rebeldia.   Comparemos também 

com o Mateus 7-25. 

 

 

 "Eis que Deus é a  minha salvação; 

 confiarei, e não temerei,  

 porque o SENHOR Deus é a minha força e meu cântico; 

 Ele se tornou a minha salvação. 

 Vós, com alegria, tirareis água 

  da fonte da salvação." 

 (Isaías 12:2-3) 

 

 

 

 Nessa passagem temos claramente a Água associada à SALVAÇÃO, em 1João 3:1 temos o Amor 

vinculado à SALVAÇÃO, assim obtemos uma clara confirmação.   A Água em muitas passagens da 

Escritura é uma referencia ao Amor Ágape de Deus. 
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 "Os aflitos e necessitados buscam águas  
 e não as há,                                                                                                                                                                                                             

e a  sua língua se seca de sede; mas eu,  

o SENHOR, os ouvirei, 

 eu, o Deus de Israel não os desampararei. 
 Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales; 

 tornarei o deserto em açudes de águas 

 e a terra seca em mananciais." 

 (Isaías 41:17-18) 

 

 "Porque derramarei água o sedento e torrentes, 

 sobre a terra seca; 

  derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade 

 e a minha bênção, sobre os teus descendentes." 

 (Isaías 44:3) 

 

 

 Aqui encontramos novamente a condição "sede", ou busca desesperada pela ÁGUA. É neste momento de 

grande necessidade que o Senhor diz que ele irá responder.  Aqueles "muitos" de (Mat. 7-22) 
obviamente nunca chegam a esse ponto.  Observe também que Deus derrama Água juntamente com o Seu 

Espírito.    

 

 

 "Porque dois males  cometeu o meu povo:   

 a mim me deixaram, 

 o  m ana nc ia l  de  Á g ua s  v i va s ,  

 e cavaram cisternas, cisternas rotas, 

 que não retém as águas . " 

 (Jeremias 2:13) 

 

 

 A grande maioria dos cristãos se conduz de forma idêntica.  Recusam o comando de Cristo para entrar 

pela Porta Estreita e trilhar o Caminho Apertado, ABANDONAM O SENHOR E PASSAM A CAVAR 

IGREJAS LIDERADAS POR FALSOS MESTRES, ONDE NUNCA ENCONTRAM ÁGUA. Os falsos 

mestres não têm o Amor de Deus.  Eles abandonaram o caminho certo, forjaram novas condutas, 

contornam a Cruz e morrem SEM O AMOR ÁGAPE DE DEUS, CONDENADOS À ETERNA 

MALDIÇÃO. 

 

 

 Aqui o Senhor Deus identifica-se como Manancial de Águas Vivas e entre as ultimas palavras do 

Registro Bíblico, encontramos outra referência ao Mesmo Amor Maravilhoso (Ap. 22-17).  Em verdade, 

o Senhor nunca muda. 
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 "Quanto a ti, Sião,  

 por causa do sangue da tua aliança, 
 tirei os teus cativos da cova 

 em que não havia água." 

 (Zacarias 9:11) 

 

 Pelo sangue de Cristo, foi consolidada a Nova Aliança.  E através dessa Nova Aliança é que se obtém 

libertação da maldição que se abate sobre a criatura humana e sobre este lugar tenebroso e todas as suas 

organizações e instituições, UM ÁRIDO SEPULCRO. NÃO HÁ NENHUM VESTÍGIO DO AMOR DE 

DEUS NESTE PLANETA. A ÁGUA DA VIDA É ALIENÍGENA NA TERRA!  O homem não a 

conhece, não compreende, e muito menos a tem em sua natureza.  A terra nada mais é do que 

um abismo sem Água! 

 

 A Porta Estreita e o Caminho Apertado se constituem no método que Cristo usa para separar seus 

seguidores em dois grupos: os obedientes e os desobedientes.  O Amor Ágape é o diferencial entre 

REMISSÃO E PERDIÇÃO.  A grande maioria dos cristãos, embora muito sincera, não percebe sua 

desobediência e por isso se perdem.  Eles não têm a ÁGUA DO AMOR ÁGAPE DE DEUS. 

  

 Um dos rituais mais importantes do cerimonial religioso de Israel foi o das ÁGUA PURIFICADORA.   

Poucos Cristãos ouviram falar dele, embora seja crucial para compreender porque o Amor Ágape é o 

PONTO DE TRANSIÇÃO DA MORTE PARA A VIDA. Esse rito envolve o que é conhecido como 

novilha vermelha (Num. 19).  Em suma, uma novilha sem mácula era selecionada e queimada fora do 

arraial de Israel. 

 

 A novilha vermelha representa o Senhor Jesus Cristo, porque como sabemos, Israel O rejeitou e Ele foi 

crucificado fora da cidade.  As cinzas da novilha vermelha deveriam ser juntadas e mantidas em um local 

limpo, também fora do arraial.  Elas eram usadas pelos filhos de Israel para ÁGUA PURIFICADORA. 

 

 "Um homem limpo ajuntará a cinza da novilha, 

 e a depositará Fora do Arraial num lugar limpo,  

  e será ela guardada para a 

 congregação dos filhos de Israel, 

 para a água purificadora; 

 é oferta pelo pecado." 

 (Números 19:9) 

 

 

 Nessas palavras reside o destino de milhões de cristãos que nunca verão o céu.  Os cristãos fazem parte 

de Israel, são parte da congregação dos filhos de Israel.  Não podemos participar literalmente do ritual  da 

novilha vermelha, de sua incineração, da colheita da cinza e sua aspersão em água, mas, seu significado 

nunca muda. Se não formos Purificados, através de uma literal e experiencial lavagem pela Água do 

Amor Ágape de Deus, sucumbiremos em nossos pecados. 

 

 Em Êxodo-15, uma arvore, símbolo da Obra de Cristo na Cruz torna o amargor das águas em Doçura.     

Aqui encontramos outra situação idêntica, a cinza simboliza a mesma Obra Bendita de Cristo que produz 

A ÁGUA PURIFICADORA DO AMOR ÁGAPE DE DEUS. 
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 "O limpo (Jesus Cristo) 

 aspergirá sobre o imundo (você e eu) 

 No terceiro e no sétimo dias;  
   e aquele que era imundo lavará suas vestes  

 e se banhará na água, 

 e a tarde será limpo." 

 (Números 19:19) 

 

 

 Observe que um Sacerdote asperge água sobre o impuro.  O Sumo Sacerdote dos Cristãos é o Senhor 

Jesus.  E é Ele próprio quem concede o Amor Ágape ao Cristão Verdadeiro no final do Caminho 

Apertado numa referencia à primeira Aspersão. A segunda Aspersão e Lavagem referem-se à 

RESSURREIÇÃO, na qual, o Cristão Verdadeiro é completamente purificado e alcança a condição 

original, anterior à queda.  A primeira leva à segunda.  Trata-se de uma progressão ascendente, não é 

possível atingir o segundo estágio sem antes passar pelo primeiro. Não é possível alcançar a Eternidade 

de Deus sem a Outorga do Amor pelo próprio Cristo de Deus.  

 

 Em seguida temos uma dura advertência, o mesmo alerta encontrado em toda a Escritura, aquele que se 

recusa a cumprir as ordens é excluído. Segundo consta em Mateus 07 -21,22, a grande maioria dos 

cristãos esta excluída, eles nunca verão o céu, ao contrário estão condenados à perdição eterna.   Eles 

nunca recebem a Aspersão da Água Purificadora. 

 

 

 "No entanto, quem estiver imundo, 

 e não se purificar, 

 esse será eliminado do meio da congregação, 

 porquanto  

 contaminou o santuário do SENHOR; 

 água purificadora sobre ele  

 não foi aspergida; 

 é imundo ." 

 (Números 19:20) 

 

 Esse é um aviso incondicional do SENHOR.  Cristo ordenou que trilhássemos o Caminho Apertado. Em 

momento algum Ele disse que faria isso por nós.  Cristo também ordenou que tomássemos nossa Cruz e 

nunca disse que faria isso por nós. Trata-se de ordens que devem ser cumpridas por todo Cristão e grande 

maioria, por um motivo ou por outro não o faz.  Por não fazê-lo, eles nunca encontram a 

Verdade,  nunca encontram o “o Sacerdote” detentor do Amor Ágape de 

Deus, da Água Purificadora. 
 

 O SENHOR purifica o Cristão através da Morte em vida.   É necessário morrer com relação á forma 

natural de amor conhecida e ser ressuscitado PARA UMA NOVA FORMA DE AMOR.  O Amor Ágape, 

a ÁGUA PURIFICADORA.  Observe bem como está redigido, pois é muito importante.  Aqueles que se 

recusam, não são purificados, não recebem a aspersão com Água.  Não recebem a primeira lavagem, e por 
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tanto a segunda, na “Eternidade de Deus” nunca terá lugar.  A segunda lavagem esta subordinada à 

primeira.   

 

 Isso nos confirma a razão do acorrido com aqueles “muitos cristãos” de (Mat. 7-22).  Eles nunca chegam 

à OUTORGA DO AMOR ÁGAPE DE DEUS, A PRIMEIRA ASPERSÃO. NUNCA SÃO 

PURIFICADOS EM DEUS, NUNCA ENCONTRAM A REGENERAÇÃO, A VERDADEIRA 

SANTIFICAÇÃO.   Por não terem sido regenerados eles permanecem impuros e não tem acesso ao 

Santuário do Senhor.  Extremamente claro, aquele que NÃO OBTÉM A PURIFICAÇÃO PELA 

ASPERSÃO DA ÁGUA É "ELIMINADO"! Aqueles “muitos” de (Mat. 7-22) foram “excluídos” 

porque não obtiveram a regeneração,  não receberam o Amor de Deus. 

 

 "não por obras de justiça praticadas por nós, 

 mas segundo sua misericórdia, ele salvou, 

 mediante o lavar regenerador, 

 e inovador do Espírito Santo," 

 (Tito 3:5) 

 

 A lavagem pela Água, que é o Amor Ágape de Deus, produz a Regeneração.  A lavagem pela Água, que 

é o Amor Ágape de Deus, é a Renovação do Espírito Santo.  A Regeneração se da através da aspersão da 

Água Purificadora .  Sem ela, permaneceremos na morte. 

 

MANNA 
 Outra palavra que se refere ao Amor Ágape é MANNA, que por sua vez está associada à palavra PÃO.  

Vamos nos deter sobre a palavra 'mana' porém, a palavra 'pão', igualmente refere-se à essência da vida 

espiritual, o Divino Amor Ágape de Deus. 

 

 "Vendo-a (o maná) os filhos de Israel, disseram uns aos outros: 

 Que é isto? Pois não sabiam o que era. 

Disse-lhes Moisés: 

 Isto é o pão 

 que o Senhor vos da para vosso alimento." 

 (Êxodo 16:15) 

 

 A palavra 'maná' é 'man' no idioma hebraico e significa: O QUE É. Em nosso Idioma, algo como  

MISTÉRIO, SEGREDO.  Algo nunca visto antes, um alimento oriundo dos céus.  Isso tem uma enorme 

significância para nós, trata-se de um símbolo exato para o Amor de Deus, uma forma de Amor 

desconhecida pela humanidade, um mistério, vivenciado apenas por aqueles que em obediência, entram 

pela Porta Estreita e trilham o Caminho Apertado até a Morte em Vida.   
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 "Disse também Moisés a Arão: 

 Tome um vaso, mete nele um gômer cheio de maná e 

 coloca-o diante do SENHOR, 
 para guardar-se ás vossas gerações." 

 (Êxodo 16:33) 

 

 "por traz do segundo véu, se encontrava  

 o tabernáculo que se chama 

 o Santo dos Santos, 
 ao qual pertencia um altar de ouro, 

  para o incenso e a Arca da Aliança  

 totalmente coberta de ouro, 

 na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, 

 o bordão de Arão, que floresceu,  

 E as tabuas da aliança;" 

 (Hebreus 9:3-4) 

 

 

 O maná é tão vital para Israel, que fica preservado no interior da Arca da Aliança. A Arca da Aliança por 

sua vez fica no local mais exclusivo do templo, o Santo dos Santos. Juntamente ficam as Tabuas de Lei, 

as quais Cristo resumiu no Amor Ágape e o Bordão de Arão que representa a transição da Morte para a 

Vida, todos simbolizando a REGENERAÇÃO. Assim sendo, é muito importante considerar que 

conforme os ensinamentos de Cristo, o Caminho Apertado é o único acesso ao Santo dos Santos, do nosso 

templo espiritual, onde poderemos encontrar o Senhor Deus e o Seu Divino Amor Ágape. 

 

 

 " E comeram os filhos de Israel maná quarenta anos, 
 até que entraram em terra habitada; 

 comeram maná até que chegaram aos limites  

 da terra de Canaã (TERRA PROMETIDA)." 

 (Êxodo 16:35) 

 

 

 Esse versículo é absolutamente crucial, pois relacionado com as Águas da Purificação, nos mostra a 

forma através da qual o Amor Ágape de Deus atua no processo de Salvação da Alma. O Maná simboliza 

o Amor de Deus.  Quando um Cristão em obediência trilha o Caminho Apertado, ele é agraciado com o 

Amor de Deus, que é a 'Vida'.  Ele precisa desse Alimento ou perecera no “deserto” antes de alcançar a 

terra prometida, o Reino de Deus.  O Cristão verdadeiramente regenerado, enquanto neste mundo, 

caminha por um deserto, um lugar onde não existe a Água da Vida, o Amor Ágape de Deus.  Lembre-se 

que a Água da Purificação deve ser espargida NO TERCEIRO DIA E MAIS UMA VEZ NO SÉTIMO 

DIA, que representa O REINADO MILENAR DE CRISTO.  Restam então 04 dias entre A ASPERSÃO 

E A LAVAGEM FINAL.  Haveria então uma relação com os 40 anos de peregrinação, sendo a passagem 

pelo Jordão uma representação da REGENERAÇÃO/RESSURREIÇÃO? 
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 "Agora, porém, seca-se a nossa alma, 

 e nenhuma coisa vemos senão este maná."  

 (Números 11:6) 

 

 

 Nesse versículo temos uma referencia de extrema importância.  A queixa de Israel é de que SUAS 

ALMAS ESTÃO SECAS, E QUE SÓ LHES RESTA O "MANÁ". Paulo declarou que com a chegada do 

Mandamento, ele morreu. Sua alma secou. Não havia mais nada senão o "Maná", (e vivo, não mais eu, 

mas Cristo Vive em mim -Gal. 2-20). O AMOR ÁGAPE VEM PARA O CRISTÃO ATRAVÉS DA  

SEQUIDÃO QUE ATINGE A ALMA QUE TRILHA O CAMINHO APERTADO.  

 

 

 

 "Ele te humilhou, e te deixou ter fome, 

 e te sustentou com o maná, 

 que tu não conhecias, 

 nem teus pais conheciam; 
 para de dar a entender  

 que não só de pão viverá o homem, 
 mas de tudo que procede da boca do Senhor, vivera o homem." 

 (Deuteronômio 8:3) 

 

 

  A Escritura nos mostra que o Caminho Apertado é uma forma de CONDUZIR O CORAÇÃO 

INTERIOR À HUMILHAÇÃO, verificamos também a imprescindível condição de fome e sede.  Assim a 

fome e a sede levam à humilhação que por sua vez, leva à outorga do MANÁ.  Observe novamente que o 

MANÁ é desconhecido, um mistério, um segredo de Deus.  A “destilação” da alma impulsiona para 

Cristo que é a única fonte desse Mistério de Deus, o Amor Ágape, um elemento oculto para a criatura 

humana.  O homem não pode obter Vida através  do “alimento” que o mundo tem para oferecer, mas sim 

pelo poder espiritual.  É preciso buscar insistentemente o significado dos ensinamentos Escriturais, para 

encontrar o poder do Amor de Deus. 

 

 

 

 "Eu sou o pão da vida, 
 Vossos pais comeram o maná no deserto 

  e morreram. 

 Este é o pão que desce do céu, 

  para que todo o que dele comer não pereça. 

 Eu sou o pão vivo 

 que desceu do céu; 

 se alguém dele comer, 

 viverá eternamente..." 

 (João 6:48-51) 
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 Jesus se compara com o Maná que foi concedido no deserto, mostrando que o alimento que foi dado aos 

pais simboliza algo muito mais profundo.  Eles morreram, mas agora, se alguém comer do MANÁ QUE 

CRISTO TEM PARA OFERECER, SEU AMOR ÁGAPE, viverá eternamente.  

 

 "Este é o pão que desceu do céu, 

 em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e,  

contudo morrerem; 

 quem comer este pão viverá 

 eternamente." 

 (João 6:58) 

 

 

 Muitos certamente dizem que estas são 'PALAVRAS DURAS', quem pode ouvi-las? Em outras palavras, 

quem pode compreender o que Jesus está ensinando.  Em seguida, no versículo 63 Ele explica que trata-se 

de UM ELEMENTO ESPIRITUAL, É O ESPÍRITO QUE VIVIFICA, O MANÁ DO CÉU, O PÃO DO 

CÉU, O AMOR DE DEUS, A VIDA ESPIRITUAL. 

 

 

 "Quem tem ouvidos ouça, 

 o que o espírito diz as igrejas; 

 AO VENCEDOR, 

 DAR-LHE-EI 

  DO MANÁ ESCONDIDO..." 

 (Apocalipse 2:17) 

 

 

 Aqui temos um vínculo direto entre o Maná Escondido e o Vencedor.  O fato de Cristo afirmar que ele 

está oculto verifica o conceito do Antigo Testamento quanto a palavra 'maná'. Uma grandeza 

desconhecida pela a humanidade, EXCETO POR "POUCOS" ESCOLHIDOS.  Aqueles que têm trilhado 

o Caminho Apertado até encontrar o Mistério, por trás do significado da palavra «Vida»: o Amor Ágape 

de Deus.  Apenas aos VENCEDORES é concedida O MISTERIOSO MANÁ ESCONDIDO.  Aos 

condenados por Cristo, a grande maioria dos Cristãos (Mat. 7-23), NUNCA é concedido comer do 

MANÁ ESCONDIDO.  Elas nunca chegam a ser VENCEDORES, NUNCA OBTÉM A OUTORGA DO 

AMOR. 

 

 Existem varias palavra na Escritura Sagrada, que se referem ao Amor Ágape de Deus, para analisá-las, 

provavelmente teríamos que escrever um livro.  Porém, devemos conhecê-las, para ao deparar com elas, 

estarmos aptos a discernir claramente os ensinamentos contidos no versículo correspondente. As mais 

freqüentes são: LUZ, GLÓRIA, VERDADE, VIDA, SAL, DESCANSO, PÃO, MANÁ, JUSTIÇA, 

LIBERTAÇÃO, UNIÃO, FRUTO, SABER, VER, NASCER, REGENERAÇÃO, REFRIGÉRIO, 

DESPERTAR, todas remetam diretamente AO AMOR ÁGAPE DE DEUS A ESSÊNCIA DA 

SANTIDADE E DA JUSTIÇA, OU À GLÓRIA DECORRENTE DE SUA OUTORGA.  

 

 

 No quarto capítulo desta mesma série LUZ SOB TREVAS (Dark Light), iremos avaliar a queda da 

Criatura Humana. Vamos verificar tratar-se de uma catástrofe com resultados devastadores.  Um desastre 

que separou o homem de seu Criador e gerou uma enorme muralha divisória de silêncio, a qual homem 
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vem tentando escalar através da religião e da filosofia ao longo do tempo.  O angustiante grito da 

humanidade ecoa através dos corredores da história delimitados pelas largas paredes do espaço e do 

tempo, são clamores sem resposta.  Em cada rosto a expressão do vazio e do silêncio.  A vida resume-se a 

um breve período, repleto de solidão e incerteza, que culmina inevitavelmente na morte e no 

esquecimento.  Recém nascidos adoecem e morrem.  Os jovens observam os idosos enfraquecidos pelo 

tempo e temem pelo próprio futuro.  

 

 O homem tenta fugir de si mesmo mais não pode.  Ocupa sua mente com a guerra, com as máquinas, 

com os negócios ou com qualquer outra coisa que lhe permita escapar momentaneamente da 

monstruosidade do túmulo.  Vive aterrorizado pela presença da morte, mais ao mesmo tempo se recusa a 

admitir isso.   

 

  Jesus Cristo mostrou o Caminho para chegarmos até Ele. Ele disse que para isso, teríamos que obedecer 

ao Evangelho teríamos que "permanecer na sua doutrina" e fazer "a vontade do Pai", então iríamos 

conhecer A VERDADE QUE ESTÁ POR TRÁS DE TUDO O QUE EXISTE NESTA VIDA E EM 

TODO O UNIVERSO.  Ele também disse que essa Verdade "nos libertaria"!  Jesus disse que poderíamos 

saltar o abismo que nos separa do Pai, saltar à vastidão do Espaço Exterior e penetrar as profundezas do 

Espaço Interior, um salto gigantesco até a presença do Criador.  Eu posso afirmar Ele disse a 

verdade. Você também pode se reunir com Deus, você também pode obter consciência absoluta de toda 

verdades de Deus. Qualquer Criatura humana poderá contemplar as Maravilhas de Deus e de Jesus Cristo,  

poderá contemplar a Eternidade até o Futuro Infinito.  Poderá contemplar de forma 

absolutamente literal, toda a Vastidão do Amor Ágape de Deus.  Poderá tornar a 

entrar em Verdadeira União com a Divindade. 
 

 A Cruz de Cristo é a Ponte para saltar o profundo abismo que separa o homem de Deus.  Não existe 

nenhum outro nome sob os céus, através do qual se possa encontrar SALVAÇÃO.  Se formos obedientes 

aos Seus Mandamentos quanto a TOMAR NOSSA CRUZ, ENTRAR PELA PORTA ESTREITA E 

PERCORRER A DISTÂNCIA NECESSÁRIA PELO CAMINHO APERTADO, Deus, em Sua imensa 

misericórdia, em Seu imenso amor pela alma perdida, levantará de Seu Trono nos Céus, chegará até nós e 

nos falará pessoalmente. Aquele que criou os céus, que mantém as estrelas brilhando e domina os confins 

do universo, virá até nós, falará conosco e ceará conosco, quando ele o fizer, conheceremos todos os 

mistérios. Então poderemos superar o grande Abismo e teremos o verdadeiro conhecimento de Deus, 

teremos o verdadeiro conhecimento sobre quem Jesus Cristo realmente é. Então poderemos dizer com 

convicção: eu O conheci, falei com Ele e Ele me conhece. 

 

  Se aceitarmos a Escritura Sagrada de todo o nosso coração.  Sem menosprezarmos nenhum dos 

comandos de Deus.  Aceitando todos os Seus ensinamentos, mesmo aqueles mais duros e desagradáveis 

embora fujam da nossa compreensão.  Talvez então, pela primeira vez, poderemos captar sua mensagem 

integralmente, permitindo que Deus realmente nos fale em Sua Sabedoria.  Ele concede Conhecimento e 

Saber a todo aquele que busca sinceramente.  Deus jamais despreza indagações sinceras.  O Amor com o 

qual Ele Ama esta muito além do que a nossa imaginação, a menos que possamos vê-Lo, e quando 

pudermos vê-lo, O MISTÉRIO DE TODAS AS GERAÇÕES,  ESTARÁ DEFINITIVAMENTE AO 

NOSSO ALCANCE. 

 

 Eu conheço isso como um fato, fui chamado para fora das trevas, para a Sua imensa Luz.  Entrei pela 

Porta Estreita e trilhei o Caminho Apertado até conhecer a morte.  Mergulhei no abismo e pude até ouvir 

os gritos dos perdidos, CONHECI O FEDOR E A SOLIDÃO DA MORTE.   Pude ver a enorme batalha 

empreendida por Cristo para libertar minha alma das garras de satanás. 
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 Mas Cristo foi vitorioso. Mostrou-me claramente a razão de meu estado decaído e de minha condenação.  

Mostrou-me o MARAVILHOSO AMOR DE DEUS.  Ele me chamou pelo meu nome, exatamente como 

na Bíblia Ele diz que faz com SUAS OVELHAS e me perguntou se aceitaria o Amor Ágape de Deus. 

Quando eu disse sim, Ele O derramou sobre mim.  Ele entrou em meu coração e eu pude senti-Lo mover-

se transformando totalmente a minha vida. 

 

 A Escritura sagrada é A MAIS PURA VERDADE.  Ela significa exatamente o que o Senhor diz que ela 

significa.  Considere-a, torne-se submisso a ela e você viverá.  Passará da morte para a vida,  conhecera o 

grande tesouro reservado aos obedientes.  A escolha é sua. 

 

 

   
 


