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 Luz sob Trevas 
IV  

 A Perda do Amor Divino  
 

por Stewart C. Best 

 

 

 Temos observado que a Essência de Deus é o misterioso e desconhecido AMOR ÁGAPE.  Temos 

observado também que a razão pela qual a grande maioria dos cristãos nunca entra no céu, é a não 

existência desse AMOR EM SEUS CORAÇÕES, o que os impede de alcançar a VERDADEIRA 

REGENERAÇÃO.  

 

 O homem foi criado à imagem de Deus, sendo assim sua essência interior era constituída de Puro Amor 

Ágape.  O Homem então era um com o seu Criador e estava em perfeita união Ele. Todas as condutas de 

sua vida eram praticadas em perfeita comunhão.  

  

 

 
  Coração ou espírito = núcleo do ser. 

Alma ou mente e corpo = a carne. 

 

 O espírito é também denominado “coração”, a alma é também denominada mente e é subdividida em 

partes: consciente/inconsciente. A alma unida ao corpo físico constituem o que a Bíblia denomina 

“carne”.  A alma é também referida como mente humana, homem carnal ou homem sensual. 

 É importante compreender esses aspectos, pois quando a Bíblia nos fala em CRER COM O CORAÇÃO 

compreendemos que ela se refere a uma ação do ESPÍRITO OU DO NÚCLEO DO SER E NÃO A UM 

SIMPLES IMPULSO MENTAL, isso comprova que aqueles 'muitos' de (Mateus 7-22), possuem apenas 

uma convicção mental e a interpretaram como sendo a verdadeira fé proveniente do coração/espírito.  Em 

outras palavras, eles possuem uma concepção intelectual da SALVAÇÃO, que não é proveniente do 

coração, E SIM DA MENTE.  Assim, a criatura humana, geralmente não tem noção da enorme diferença 

entre MENTE E CORAÇÃO.   

Alma/Mente consciente e 
inconsciente  

Ágape 

Corpo físico  

Ágape 

Espírito/Coração 
Ágape 

  
Agape 

Adão e Eva antes da queda 

Carne 
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Adão e Eva criados diretamente a partir das Mãos do Deus Todo Poderoso, estavam unidos através do 

coração/espírito à Divindade, em convivência pacifica e harmoniosa.  Um estado em que sofrimento, 

medo ou dor são simplesmente desconhecidos, inexistentes.  Amavam-se e a seu Criador com o ÚNICO 

E VERDADEIRO AMOR.  Por não terem conhecimento do bem e mal relativos, estavam imunes a 

sentimentos como cobiça ou luxúria. O evento catastrófico da queda os precipitou em trevas eternas a 

não ser, pela intercessão da grandiosa Missão de Cristo.  A única via de escape desde a Cruz até o Amor, 

DESDE A CRUCIFIXÃO E MORTE DO EU CAÍDO, ATÉ A OUTORGA DO AMOR ÁGAPE DE 

DEUS.  Por isso Paulo declarou estar “crucificado” com Cristo e o próprio Cristo declarou que devemos 

tomar nossa cruz e segui-Lo. Trilhar com Ele o Caminho do Calvário? 

  

 Anteriormente à queda, tudo era conforme a Vontade de Deus.  A Paz era completa e muito alem do 

nosso entendimento.  Porem havia algo que se tornou alvo de longos debates nos círculos teológicos.  

Havia uma árvore no meio do jardim e seu fruto era tão terrivelmente mortal, que opinião geral é de que 

ela nunca deveria ter estado lá.  O que não se observa é que entre os atributos do Amor Ágape de Deus, 

está A LIBERDADE DE ESCOLHA E NADA ESTÁ FORA DO ALCANCE.  O Amor Ágape de Deus 

é Onisciente, todos os aspectos de todas as coisas em Seu Reino integralmente conhecidos, inclusive, 

eventuais riscos e conseqüências.   

 

 O reino de Deus é a PERFEIÇÃO ESPIRITUAL, nele, manifestações malignas simplesmente não 

podem existir. Porem, nesse universo de absolutos onde tudo é Puro e Perfeito, existe também a 

possibilidade de opção pela rebelião.  Trata-se do livre arbítrio ou livre direito de escolha, o aspecto 

crucial da queda e também do resgate e regeneração da criatura humana.   

 

 Uma criatura trancafiada em uma jaula, JAMAIS PODERIA EXERCER QUAISQUER DIREITO DE 

ESCOLHA. A verdadeira liberdade exige alternativas reais e uma criatura totalmente independente, com 

discernimento e capacidade efetivos para fazer escolhas e avaliar as reais conseqüências.  Se isso não for 

permitido, não há Livre Arbítrio e conseqüentemente não há Perfeição.   

 

 Deus concedeu total direito de escolha às Suas criaturas. Concedeu consciência própria, UM "EU" COM 

ABSOLUTA LIBERDADE.  Um computador, por exemplo, embora possua inteligência artificial e possa 

mimetizar "ações", não tem CONSCIÊNCIA PRÓPRIA DE ONDE É PROVENIENTE A 

CAPACIDADE DE ESCOLHA.  Poderia ser programado para IMITAR porem, nunca teria real 

consciência de si próprio e das demais coisas.  Na verdade, teoricamente, entidades independentes de 

formação diversa fatalmente acarretariam sérios problemas aos seus criadores. Temos um exemplo 

ilustrativo no filme O Exterminador II,  onde computadores desenvolvem consciência própria e se 

rebelam em auto defesa.  

 

 O Senhor Deus, porém, não criou robôs ou computadores.  Ele criou seres perfeitos e autônomos e lhes 

concedeu uma essência interior livre, na qual, depositou Seu Puro Amor Ágape, o poderoso combustível 

de todo o Universo e o Elo de comunhão entre Ele e Suas criaturas.   

 

 Uma criatura independente pode rebelar-se e Deus tinha inclusive conhecimento de elas o fariam.  O 

Senhor poderia escolher: (1) pela não-realização da criação do homem; (2) a realização da criação com 

risco e (3) a realização da criação sem risco, isto é, robótica.  Então em Sua soberania, Ele resolveu pela 

segunda possibilidade, a fim de que a União com Sua criatura fosse única e exclusivamente através da 

LIVRE ESCOLHA. 
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A ÁRVORE DO CONHECIMENTO 
 

 

 "E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e boa para comida; e a 

ÁRVORE DA VIDA no meio do jardim, 

 e a ÁRVORE DO CONHECIMENTO DO BEM E DO MAL..."  

 (Gênesis 2:9)  

 

 O que seria afinal a árvore do conhecimento do bem e do mal?  Seria literal, ou é apenas algo simbólico?  

A Humanidade tem cometido um trágico erro em não investigar esse mistério ancestral.  Nesse versículo 

reside a premissa de toda a Escritura. Este versículo é o alicerce sobre o qual as doutrinas são 

construídas, o fundamento da missão de Jesus Cristo e a base de Sua Paixão.  

 

 Ele deve ser tomado em seu sentido mais literal.  Quando compreendemos a essência do que foi dito, 

encontramos o caminho para desvendar o mistério da regeneração.  ENTENDEMOS TAMBÉM, 

PORQUE A GRANDE MAIORIA DOS CRISTÃOS É CONDENADA E COMO ISSO PODE SER 

EVITADO.  

 

 Analisando cuidadosamente o significado das palavras,  enxergamos mais claramente a dura realidade 

deste mundo tenebroso e a razão da infernal contenda e agitação das condutas humanas.  

 

 A palavra "árvore" é do grego "ets" e significa no sentido mais literal, MADEIRA.   Assim, temos no 

meio do Jardim UMA ARVORE REAL, COM FOLHAS E FRUTOS.  

 

 

 "E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore  

do jardim comerás livremente, 

 MAS DA ÁRVORE DO CONHECIMENTO DO BEM E DO MAL,  

DELA NÃO COMERÁS;  
 (Gênesis 2:16, 17)  

 

 "E disse a mulher à serpente:  

Do fruto das árvores do jardim comeremos,  

 Mas do FRUTO da árvore que está no meio do jardim, disse Deus:  

NÃO COMEREIS DELE, NEM NELE TOCAREIS PARA QUE NÃO MORRAIS..."  

 (Gênesis 3:2, 3)  

 

 

 A palavra "fruto" vem do grego "periy' e significa exatamente FRUTO.  A palavra "comer" é "akal' e 

significa exatamente COMER.  Isso nos mostra que essa árvore produzia um fruto comestível que 

continha em si, o "conhecimento da relatividade".  A palavra para "conhecimento" é "da'ath' e significa 

CONSCIENTIZAÇÃO.  O fruto, continha em si a CONSCIENTIZAÇÃO DO BEM EM 

RELACIONADO COM O MAL E VICE VERSA. Isso evidentemente através de uma profunda 

alteração mental.  Na verdade uma alteração na Essência Espiritual.   
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 CONSEQÜÊNCIAS MORAIS 
 

 

 A palavra para "bem" é "towb" e significa MORAL, ÉTICO.  A palavra "mal" é "ra" e significa 

IMORAL, ANTIÉTICO.  Assim, combinando os dois conceitos com  a  palavra  conhecimento temos: 

UMA EXPERIÊNCIA QUE ENVOLVE O CONHECIMENTO DE TODO 

ESPECTRO ENTRE OS DOIS CONCEITOS.  
 

 

 MAL   /  "EU"   \ BEM  

 

 Uma experiência com conseqüências terríveis.   A criatura humana foi desastrosamente deslocada de um 

estado onde tudo era envolto pelo Puro, Absoluto e Perfeito Amor de Deus, para um plano brutalmente 

contrário, perdeu sua Essência Primordial Divina, surgindo em seu lugar uma peste perniciosa.  Um novo 

estado com pleno acesso ao mal.   Isso significa, uma nova criatura, uma dupla personalidade, capaz de 

condutas justas e elevadas mas também, CAPAZ DE TUDO O QUE HÁ DE MAIS DIABÓLICO E 

HORRENDO:  

 

 
 

 1.  O homem foi criado originalmente a Imagem e Semelhança de Deus, 100% Amor Ágape fluindo 

como uma fonte partir de sua essência.  Nesse nível não existe concepção do que seriam coisas ou 

condutas boas ou más.  Tudo é Justo e Perfeito porem, a conceituação dessas características é totalmente 

desnecessária e portanto inexistente.  Na verdade o homem antes da queda poderia ser classificado como  

AMORAL.  

 

2. Adão e Eva não tinham conhecimento de sua ‘perfeição’. Nada conjecturavam a respeito de coisas 

boas ou más.  Não havia nenhuma experiência mental relacionada com mentira, engano ou condutas 

justas e dignas. Nada há alem do Puro Amor Ágape de Deus. Nesse nível, a criatura simplesmente "é",  

tudo é Essencialmente Puro e de nada se tem necessidade.  

 

100% Puro 

Amor Ágape 

Espírito 
Vivo 

Arvore do 

conhecimento 

do bem e do mal Bem          Mal 

 

   
Espírito 

Morto 
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3.  TRATA-SE DE UMA CONDIÇÃO COM AS CARACTERÍSTICAS DA AMORALIDADE porem 

não como uma rocha ou um objeto,  e sim, pelo fato de tais envolvimentos serem simplesmente 

inexistentes. Um nível infinitamente superior, onde a Perfeição Divina transcende a imperfeição.  

PODERÍAMOS DEFINIR ESTE TIPO DE AMORALIDADE COMO MORAL ABSOLUTA, ALGO 

QUE NÃO PODE SER CLASSIFICADO NUMA ESCALA.  Algo insondável além da nossa capacidade 

mental.  

 

 "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 do que os vossos pensamentos."  

 (Isaías 55:8-9)  

 

 

 OS PENSAMENTOS E OS CAMINHOS DE DEUS NÃO PODEM SER BASEADOS EM CÓDIGOS,  

ELES TRANSCENDEM TOTALMENTE A MORAL CONHECIDA. O Amor Ágape é a Perfeição 

Absoluta, esta muito acima da compreensão humana!  Sendo que a criatura humana, envenenada por esse 

fruto foi arrastada desse padrão maravilhoso para um estado decaído de RELATIVIDADE MORAL.  

DESLOCADA DO ABSOLUTO PARA O RELATIVO.  Tendo tal experiência caído no mais 

completo esquecimento.  Tendo a criatura humana morrido para o Amor de Deus e para o Seu Eterno 

Reino.   

 

 

 
 

  

 

 

Puro 

Ágape 

 

Arvore do 

Conhecimento  

 Bem           Mal   

  Justiça Absoluta 
         Bem                               Mal 

                   Justiça Relativa  

                   Morte Espiritual      
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 É interessante observar que a palavra MORAL não é utilizada no Antigo ou Novo Testamento.  O 

motivo é que Deus opera através de uma PERSPECTIVA ABSOLUTA, enquanto o homem decai para 

uma PERSPECTIVA RELATIVA.  Dois conceitos radicalmente opostos, separados por um imenso 

abismo.  

 

  O dicionário nos diz que "MORAL" significa - Um conjunto de normas ou regras que definem boa 

conduta ou distinguem entre certo e errado.  O bem é convencionado como correto e o mal como 

incorreto ou errado.   

 

DE AMORAL E PERFEITO PARA MORAL E IMPERFEITO  
 

 Portanto, pelo contato com o fruto dessa árvore, a criatura passou da Pura Essência do Amor Ágape, da 

Perfeita Amoralidade, para um estado de moralidade relativa.  Uma mistura do bem e do mau, uma 

furiosa guerra entre duas poderosas forças invisíveis.  Sem a Paz da Comunhão com seu Criador, na 

angústia e na tristeza separação.  

 

  Renascida para uma "nova consciência, uma aberração satânica".  Uma criatura monstruosa, surgida 

dos escombros da queda, uma criatura incapaz de Amar até mesmo seu próprio ser.  UM MERGULHO 

A PARTIR DA LUZ DO AMOR DE DEUS PARA AS TREVAS DO FALSO AMOR 

CONDICIONAL E EGOÍSTA.  Da Verdadeira Liberdade para a escravidão e incapacidade, para as 

cadeias da servidão.  NÃO IMPORTA QUÃO NOBRES SEJAM SUAS AÇÕES. EM FACE DO MAL 

ENRAIZADO EM SUA NATUREZA, ELA ESTA IRREMEDIÁVEL E ETERNAMENTE CATIVA.  

Não pode fugir de si mesma, é prisioneira de sua própria natureza decaída.  O mal esta oculto em seu 

interior e de forma alguma pode ser extirpado.  O bem é geralmente atuante na parte consciente do 

cérebro, enquanto o mal flutua logo abaixo da superfície.  Assim, na maioria das vezes, nos vemos como 

essencialmente bons e acreditamos poder controlar essa face maligna.  Em outras palavras, a criatura 

humana em geral almeja eliminar esse câncer de sua natureza.  CRIA INÚMERAS RELIGIÕES, 

FILOSOFIAS E LEIS A FIM DE ELEVAR-SE A SI MESMA ATÉ A CONDIÇÃO DE 

DIVINDADE. Essa é a base das doutrinas evolucionistas, segundo as quais, O HOMEM PODE 

EVOLUIR ATÉ A PERFEIÇÃO.  Uma farsa oriunda do mesmo poder misterioso que escraviza e dirige 

os "filhos da desobediência".  Quanto mais o homem se esforça no sentido de encontrar a divinização, 

mais é envolvido e submetido pelas trevas.  

 

 Observando a partir de uma perspectiva diferente tomemos, por exemplo, um recipiente cheio de tinta 

branca.  Digamos que a tinta branca representa o Puro Amor Ágape, exatamente Aquele sob o Qual o 

homem foi criado.   Convencionemos então, tinta preta como a representação da impureza, "O 

CONHECIMENTO DO MAL".  Se deitarmos em nosso recipiente, uma pequena quantia dela,  nossa 

tinta branca imediatamente assumirá um tom acinzentado, NÃO SERÁ MAIS PURA.   Em outras 

palavras, NOSSO RECIPIENTE AGORA CONTEM UM LIQUIDO SITUADO EM ALGUM PONTO 

DA ESCALA ENTRE OS DOIS ABSOLUTOS. Jamais será absolutamente branca.  Assim, da mesma 

forma, o homem se encontra incapacitado de atingir a PERFEIÇÃO ABSOLUTA.  

  

Na tabela a seguir temos uma ilustração a respeito da moral relativa.  Nela vemos duas escalas 

numeradas de 0-10, representando o espectro bem/mal.  
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 Escala Relativa  

   MAL  

 

               EU                                                            BEM  

 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  0     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

  
Como já pudemos observar, Deus não poderia ser situado em nenhum ponto dessa escala  justamente por 

tratar-se de uma ESCALA DE MORAL E ÉTICA MISTA, COMPOSTA POR DOIS 

ELEMENTOS, SENDO O RAIO DE AÇÃO "EU" INVARIAVELMENTE VINCULADO AOS 

DOIS ELEMENTOS DA ESCALA. Na atual condição, o homem não tem a menor percepção do Amor 

Absoluto de Deus. A impureza interposta pelo conhecimento do mal, o efeito da tinta preta em nossa 

ilustração,  afastou o homem instantaneamente da perfeição de Deus. 

 

 Deus tornou-se invisível para o homem.  O HOMEM AGORA ESTA SÓ.  Sem provas da existência 

de Deus ou de Sua ação criadora. Tudo se tornou em um grande 'mistério' totalmente fora de alcance.   

 

 O evento que envolveu a árvore do conhecimento do bem e do mal é um fato, Cristo nos ensina aceita-lo 

literalmente.  Está registrado em Gênesis 3:6,  Adão e Eva foram destituídos de tudo o que tinham de 

mais precioso e a humanidade incrédula e grande parte dos cristãos, não têm sequer noção do enorme 

significado disso. Uma investigação honesta infelizmente comprova que a grande maioria dos teólogos 

perdeu totalmente o alvo do assunto.  A criação e queda do homem não têm sido examinadas com o 

devido cuidado, nem estão sendo aceitas de forma literal e em sua simplicidade.  Geralmente observamos 

uma conduta leviana, muito poucos consideram seriamente o assunto.  Isso explica a apostasia quanto às 

verdades contidas na mensagem da salvação.  Adão e Eva LITERALMENTE tocaram o fruto dessa 

árvore, isso os arrastou do Puro Amor de Deus, para a justiça relativa de satanás E LHES CUSTOU A 

ETERNIDADE.  

 

 

 AMOR INVERSO  
 

 

 A árvore do conhecimento do bem e do mal representa a TOTAL E COMPLETA INVERSÃO DO 

AMOR DE DEUS. Esse é o fato fundamental que orienta a Doutrina da Regeneração.  Temos 

observado que Deus é Espírito, ESPÍRITO DE PURO AMOR ÁGAPE.  Como Adão e Eva foram 

criados à imagem e semelhança de Deus, eles igualmente permaneciam nessa mesma Pura e Perfeita 

Essência.  

 

 O Amor Ágape de Deus é 100% puro.  É imperativo que se compreenda isso claramente. NÃO 

EXISTEM IMPERFEIÇÕES NO AMOR ÁGAPE DE DEUS. Ele é absolutamente puro.  Não existe 

sequer o menor vestígio de impureza.   A partir dessa perspectiva temos: VERDADE ABSOLUTA, 

BEM ABSOLUTO, ÉTICA, MORAL E PERFEIÇÃO ABSOLUTAS.  NÃO SE TRATA DE ALGO 

99.99999999% PURO E SIM ALGO ABSOLUTAMENTE PURO.  

 

 A ingestão do fruto da Arvore do Conhecimento do Bem e do Mal fez com que a pureza do Amor de 

Deus fosse violada, provocando uma imediata degradação.  O Divino Amor de Deus tornou-se passado 

para a humanidade. Em seu lugar surgiu um elemento contaminado, impuro e imperfeito.  

 

 A comunhão com esse elemento decaído se constitui na morte espiritual da Criatura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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Após a morte para Deus,  o homem desgraçadamente ressurgiu sob total domínio e controle de 

satanás. TORNOU-SE UM MORTO AMBULANTE, vivo apenas para as limitações da contaminação 

pelo verme do conhecimento do bem e do mal. Sendo a mais degradante delas indubitavelmente a perda 

da sensibilidade com relação a Deus.   Uma ruptura instantânea na Santa Comunhão com o Pai,  com Seu 

Conhecimento e Sabedoria, com Seu Poder Infinito e com Seu Divino Amor. Tudo tornou-se 

eternamente fora de alcance.   

 

 

 
 

 Teria Deus mencionado isso a Adão e Eva?  A RESPOSTA É SIM mas, também compreendemos por 

lógica, que Adão e Eva não eram aptos a dimensionar com exatidão o que Deus lhes havia dito.  ELES 

NÃO TINHAM CONDIÇÕES PARA DISCERNIR MORTE ESPIRITUAL ASSIM COMO O 

HOMEM ATUAL NÃO PODE DISCERNIR RENASCIMENTO.  O conceito de morte espiritual 

provavelmente não significava muito para eles, pois eles estavam vivos, cheios paz e alegria em seus 

corações.  O que poderiam eles saber sobre MORTE?  E Deus os advertiu: 

 

 "MAS DA ÁRVORE DO CONHECIMENTO DO BEM E DO MAL,  

DELA NÃO COMERÁS; PORQUE NO DIA EM QUE DELA COMERES,  

CERTAMENTE MORRERÁS."  

 (Gênesis 2:17)  

 

  A palavra "morrer" é do grego "muwth' e significa: SEPARAÇÃO, OPOSTO DA VIDA,  

INTERRUPÇÃO DA VIDA.   Deus se referia à morte com relação ao Divino Estado em que se 

encontravam envolvidos, sob a atmosfera 100% Pura do Amor na qual foram criados.  

 

 Adão e Eva viveram muitos anos após o dia em que tocaram esse fruto.  Porém diante da afirmação de 

Deus, compreendemos claramente o teor do termo MORTE ESPIRITUAL.  A CONTAMINAÇÃO DA 

ESSÊNCIA ESPIRITUAL QUE PROVOCOU A SEPARAÇÃO ENTRE O CRIADOR E A 

CRIATURA.  
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Bem        Mau 
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 Por outro lado, conhecemos que mil anos de tempo na terra representam um dia para Deus (2 Pedro 3:8; 

Salmos 90:4).  Como Adão viveu 935 anos (Gênesis 5:5), a partir dessa  perspectiva entendemos que 

Adão morreu também fisicamente no mesmo "dia" em que tocou fruto.   

 

Uma drástica mudança de ÁGAPE para o que a Escritura denomina PHILEO.  Uma forma 

diametralmente oposta ao Amor de Deus.  Um sentimento pervertido. Por essa razão a Escritura se refere 

a ele simplesmente como PHILEO.  O idioma grego enumera em torno de 19 tipos de "phileo' isso é, 

com a formação "phi'.  Eles incluem:  

 

 "Philagathos" :   Afeição entre pessoas  justas;  

 "Philadélfia" :  Afeição fraterna, entre irmãos;  

 "Philadelphos" :   Afeição fraterna;  

 "Philandos" :   Afeição da esposa para com seu esposo;  

 "Philanthropia" :  Ternura, benevolência (filantropia), bondade;  

 "Philanthropos" :   Cortesia;  

 "Philarguria" :  Afeição ao dinheiro;  

 "Philautos" :  Egoísmo, afeição por si próprio;  

 "Phileo" :  Afeto;  

 "Philedonos" :   Afeição aos prazeres;  

 "Philema" :   Afeição que envolve o osculo;  

 "Philemon" :  Amizade;  

 "Philetos" :   Amabilidade;  

 "Philia" :   Carinho;  

 "Philos":   Paixão;  

 "Philostorgos" :  Afeição familiar, solidariedade;  

 "Philoteknos" : Afeição paterna ou materna;  

 "Philotimeomai":   Honra, respeito a rivais;   

 "Philophronods" :   Simpatia, gentileza, cortesia;  

 
 Essas expressões gregas abrangem um espectro aproximado do que temos convencionado como 

"amor".  Elas representam diversos tipos de "sentimentos afetivos" através dos quais os seres humanos 

interagem em graduações variadas.  A grande maioria dos cristãos irremediavelmente condenada por 

Cristo conforme (Mat.7: 22-23),   PROVAVELMENTE INTERPRETOU ALGUNS DESSES NOBRES 

SENTIMENTOS COMO SENDO O VERDADEIRO AMOR.  A humanidade (incrédulos e grande 

maioria dos Cristãos) encontra-se sob essa triste ilusão, confundindo PHILEO COM O ÁGAPE DE 

DEUS.    
 

 Justiça Relativa  

 

            Amor Ausente                     "EU"                    Amor Relativo Presente   

 10      9      8      7      6     5      4      3     2      1        0      1      2      3      4      5      6      7      8       9       10 

                                   Pessoas Más                                                 Pessoas Boas                                 
                                         Ética e Moral Ausentes                                                  Ética e Moral Presentes 
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Observe que a atuação do PHILEO, ou seja, gestos afetivos (gestos de amor) de uns para com outros, 

estão ligados à moral e à ética.  Quanto mais moral e eticamente elevadas forem as condutas, mais 

alta será a graduação na escala. Em outras palavras, quanto mais esse amor relativo (phileo) de uma 

criatura estiver em ação, mais as demais pessoas a verão como sendo JUSTA, até o nível de um 

verdadeiro campeão que então, faria jus, por exemplo, a uma alta condecoração do Movimento Para a 

Nova Era (New Age), concedida a aqueles que segundo o mesmo movimento se tornam "Pontos 

Luminosos" da humanidade.  

 

 Madre Teresa de Calcutá seria um bom exemplo desse tipo de alma, "iluminada".  Ela deu as costas ao 

mundo e dedicou toda sua vida a OBRAS COM BASE NO QUE PODERIA CHAMAR-SE AMOR 

(PHILEO).  Ela é considerada um brilhante exemplo de para a humanidade.  Considerada por 

muitos como DIVINA.  Líder do Movimento da Nova Era, está presente em muitas das suas reuniões.  

Mas seria ela realmente divina?  Teria ela obtido aprovação de suas obras perante os olhos do Deus Todo 

Poderoso?  

 

 Seu oposto, o outro lado da escala, é a degeneração para OBRAS MALIGNAS.  Uma espécie de alma 

que não só é INCAPAZ DE "AMAR", ENVOLVE-SE EM ATOS OSTENSIVOS DE FÚRIA E 

HOSTILIDADE.  É agressiva e violenta, exatamente o oposto do que seria considerado como atitudes  

amorosas.  Ficaria classificada na escala negativa de 1-10 ou, no lado mal com relação ao neutro.  Isso 

nos faz concluir que a ausência das boas ações e boas condutas equivale a MALIGNIDADE.  

 

 Assim, na realidade o homem dimensiona moral e ética numa escala que mede a realização de boas 

ações ou a manifestação do que se denomina "amor" phileo.  Quanto mais atos de "amor" phileo, maior a 

graduação.  Madre Teresa seria estaria entre +7 e +10. Já um matador em série por outro lado, seria 

graduado entre -7 e -10.  As religiões do mundo incluindo o Cristianismo fazem questão absoluta de 

afirmar que o "amor" é a única força capaz de manter a humanidade em UNIÃO E PAZ FRATERNAL e 

que se o homem agregar mais "amor" a suas ações poderá de alguma forma evitar GRANDES MALES.  

A Nova Ordem Mundial exaltada por George Bush e companhia é um último esforço no sentido de 

encontrar um caminho adequado para a humanidade através do "AMOR" HUMANO.    

 

 O grande problema é que tudo está baseado nessa forma de AMOR DECAÍDO.  O Verdadeiro Amor  

o Ágape de Deus não aparece nessa escala.  O gigantesco abismo que separa Deus do homem começa 

exatamente nos padrões de justiça relativa convencionados pelo homem.  Deus é absoluto,  Retidão e 

Justiça totais.  Portanto, mesmo que uma alma passe toda sua vida terrena desenvolvendo e 

compartilhando varias manifestações desse "amor", ela permanecera sob as trevas da ausência do Amor 

de Deus.  É precisamente isso o que Paulo quer dizer ao declarar que mesmo doando todos os seus bens e 

entregando a vida por Cristo (1 Cor 13:3),  não teria salvação.  Só não teria por uma razão muito simples: 

SE TODAS ESSAS OBRAS FOREM FEITAS NA AUSÊNCIA DO  VERDADEIRO AMOR.  
 

 Isso não significa que Deus não englobe em Seu Perfeito Amor todas as obras phileo conhecidas, porém,   

na verdade, não poderíamos utilizar uma escala para dimensionar Seu Amor, POIS O MESMO É 

INFINITO E IRRESTRITO, EMANA EM TODAS AS DIREÇÕES, NÃO FAZ ACEPÇÃO DE 

PESSOAS, INCLUSIVE PECADORES E INIMIGOS.  Provavelmente por isso, a humanidade O repele 

COMO MALIGNO, Jesus Cristo, o Puro Amor Ágape encarnado, foi odiado e morto exatamente pelo 

fato humanidade NÃO TOLERAR SUA CONDUTA IRRESTRITA. Isso aponta diretamente para a 

GRANDE FARSA DENOMINADA "AMOR" PELA HUMANIDADE, E PARA A TOTAL 

INCAPACIDADE DE AMAR (ÁGAPE) DO HOMEM! 
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Consideremos um recipiente com tinta cinza e digamos que através dos anos, tivéssemos sido ensinados 

que ela seria branca.  Cresceríamos acostumados com isso e passaríamos a qualificar tinta cinza como 

pura tinta branca, ESTARÍAMOS FIRMEMENTE CONVICTOS E ADOTARÍAMOS ISSO COMO 

VERDADE.  Consideremos então, o surgimento de alguém com a verdadeira tinta branca. 

Evidentemente diante dela a cinza tornar-se-ia excessivamente escura e a branca rapidamente assumiria 

um lugar de destaque, inclusive a partir da comprovação de que a concorrente seria uma fraude. Isso 

evidentemente iria destruir os negócios dos fraudadores. Ainda assim eles poderiam enganar as pessoas 

mas não poderiam fazê-lo com todos.  Alguns iriam despertar e mais cedo ou mais tarde e eles seriam 

desmascarados.  Assim, decidiram DESTRUIR O CONCORRENTE, pois se não o fizessem, seriam 

arruinados.  Então o aniquilariam e ocultaram seus estoques.   

 

Nisso temos um exemplo clássico do que aconteceu com Jesus Cristo.  Ele trouxe ao mundo a pura tinta 

branca e provou que o que a humanidade conhecida como branco na verdade era cinza.  

 

 Os religiosos do mundo vendiam suas obras de justiça entrevada, como sendo a alvura da neve.   OS 

SEPULCROS CAIADOS.  Vendiam suas obras baseadas no amor phileo como sendo o puro Amor 

Ágape de Deus.  Maquiaram-se com a falsificação e pretenderam enganar até o próprio Deus.  Na 

verdade muitos foram enganados, porem não puderam enganar a Deus.  Quando Deus enviou Sua 

Verdadeira Tinta Branca, a tinta cinza ficou exposta à luz da verdade e eles foram desmascarados como 

mentirosos, hipócritas e fraudadores. 

 

 "Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, 

que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos 

e de toda a imundícia."  

 (Mateus 23:27)  

 

 Lembremo-nos também das palavras de Jesus no Sermão da Montanha:  

 

   "Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo 

nenhum entrareis no reino dos céus."  

 (Mateus 5:20)  

 

 Os escribas e fariseus eram cumpridores da Lei por excelência.  Havia mais de 600 parâmetros legais 

que deveriam ser cumpridos a risca.  Seu cumprimento os tornava justos, seu cumprimento era sua "tinta 

cinza".  Porem Cristo afirmou que esse nível deve ser superado, caso contrário, de forma alguma se 

poderá entrar no Reino dos Céus.  Isso significa que a Lei é insuficiente para nos justificar perante Deus. 

O ÚNICO CAMINHO É ATRAVÉS DO CRISTO FEITO HOMEM E A SEU TEMPO MORTO E 

RESSUSCITADO.  ATRAVÉS DA PORTA ESTREITA E DO CAMINHO APERTADO QUE NOS 

CONDUZ À VIDA (outorga do amor Ágape de Deus), não existe nenhum tipo de obra ou conduta, por 

mais ética que seja capaz de nos justificar perante Deus. 

    

 É preciso chegar ao "ponto" de compreender claramente que o que temos como branco, na verdade não é 

branco.  PHILEO É PHILEO, nunca será ÁGAPE, não importam quais sejam as alegações e protestos.  

Obras e condutas justas não podem alterar a natureza decaída do homem, não podem SUBSTITUIR UM 

CORAÇÃO ENGANOSO E CORRUPTO (Jer17: 9). A Nova Aliança só pode ser firmada através de 

uma alteração sobrenatural do AMOR PHILEO "coração de pedra" para AMOR ÁGAPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

"coração de carne" (Eze.36:26).  Os escribas e fariseus não são diferentes da grande maioria dos cristãos, 

que baseados em boas obras e condutas praticadas através do AMOR PHILEO, acreditam ter encontrado 
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a justificativa perfeita para recusar a Porta Estreita e o Caminho Apertado.  Estão convictos de que o 

amor decaído do homem é o Amor Ágape de Deus.  Estão convictos de que tudo o que têm a fazer é 

"decidir" por Cristo.  Porem ignoram totalmente a diferença entre o Amor Ágape de Deus e o amor 

phileo do homem.    

 

 A Humanidade vive em um PLANO MENTAL QUE CONVENCIONA PHILEO COMO SENDO O 

AMOR DE DEUS, não conhece o verdadeiro Amor.  A criatura humana tornou-se prisioneira, sob as 

cadeias do conhecimento do bem e do mal. Mesmo atingindo o nível +10 na escala de JUSTIÇA 

RELATIVA, ELA NUNCA PODERÁ ESCAPAR DESSE NÍVEL.  Toda a sua religiosidade, todas as 

suas boas ações, todos os seus esforços para provar a Deus sua capacidade de amar, acabam em tragédia.   

 

 

 
  

 Deus não pode ser encontrado na DIMENSÃO DA JUSTIÇA RELATIVA.   Deus opera em um nível 

totalmente fora do alcance da criatura caída, separado por um gigantesco abismo de silêncio e 

invisibilidade. Existe  somente uma via de acesso, a Porta Estreita e o Caminho Apertado.  DEUS É 

INCONCEBÍVEL PARA A MENTALIDADE HUMANA A NÃO SER QUE SE TRILHE "O 

CAMINHO”.   Caso contrário permanecemos prisioneiros da imperfeição e condenados à perdição 

eterna.   

  

 Nem todo o amor humano do mundo seria suficiente para saltar o gigantesco abismo existente entre 

Deus e o homem.  SATANÁS NO ENTANTO, CRIA MUITOS SINAIS E MARAVILHAS PARA 

EMBASAR FIRMEMENTE A IDÉIA DE QUE AS AÇÕES ENVOLVENDO O AMOR PHILEO 

HUMANO, ENGLOBAM O AMOR ÁGAPE DE CRISTO! Ele inventa teologias e religiões que 

proporcionem soluções para os problemas da humanidade, através de obras baseadas nesse Amor.    

principal plataforma do anticristo é a INTER RELAÇÃO HUMANA BASEADA NESSE AMOR.  

Essa é a raiz da grande farsa que alimentará o reinado anticristão dos últimos dias.  A partir dela surgem 

todos as demais fraudes, sempre com o mesmo intuito, provar que a manifestação desse amor phileo é 

a manifestação do Amor Ágape de Deus.  
 

 Segundo esse espírito anticristão, tudo o que o homem tem a fazer é tomar ciência de que ele já tem o 

Amor de Deus.  E através da manifestação desse amor, atingir a uma condição divina. Uma farsa.  

 

Mal Bem 
           +10            
 
     

Manifestações de “amor” 
   

 
Aguardando a Eterna Perdição 

Obras no Amor 

Phileo 

O Abismo 

Caminho Apertado 

Amor Ágape 

Justiça Absoluta 

Somente Através do Cristo 

Vida Eterna 
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 A realidade é um gigantesco abismo entre a mais perfeita forma de amor phileo e o Amor Ágape de 

Deus.  São coisas totalmente diversas.  Partem de origens diversas. O amor phileo do homem tem sua 

raiz firmada no egoísmo.  O Amor ágape de Deus é a raiz do altruísmo. Dois conceitos diametralmente 

opostos.  Não há nenhuma compatibilidade, um flui para o interior o outro para o exterior.  É um 

engano satânico a interpretação do amor phileo fluindo de dentro para fora, a prova disso é a necessidade 

sempre presente de obtenção de recompensa.   

 

 
 

 
 O abismo que separa o homem de Deus é chamado pelos teólogos de OBSTÁCULO DO PECADO.  Na 

realidade esse OBSTÁCULO É IMPOSTO PELA AUSÊNCIA DO AMOR ÁGAPE, pela absoluta 

miséria do homem com relação ao Verdadeiro Amor.  Na verdade, existiam duas barreiras:  uma erguida 

por Deus, em razão do pecado e da queda, a outra é erguida em função da rebelião do homem contra 

Deus.  A rebelião gerada e apoiada por satanás, a rebelião do próprio satanás.   

 

  No estado atual o homem não só não pode reconhecer a Deus, ele não pode Amar a Deus.  Na verdade, 

a mentalidade humana odeia a Deus e pretende destruí-Lo, como aqueles que mesmo crendo Cristo 

pretendiam matá-lo (João8:31,37,40).  SUA "CRENÇA MENTAL" NÃO ALTERAVA A 

CONDIÇÃO DE SEUS CORAÇÕES PLENAMENTE VISÍVEL AO SENHOR.  

 

 Cristo removeu a barreira erguida por Deus em função da queda do homem, através de Sua obra na 

Cruz.  A outra barreira, a barreira erguida a partir do interior do coração do homem, permanece em pleno 

efeito.  Essa é uma barreira geralmente ignorada ou desconsiderada pela moderna teologia cristã.  Essa 

«nova doutrina de salvação» desconsidera totalmente a necessidade urgente de superar tal obstáculo, seus 

adeptos estão convencidos de que a obra de Cristo removeu todas as barreiras existentes e tudo o que o se 

tem que fazer é aceita-la pela fé.  

 

  

 
 

PHILEO X ÁGAPE 

Bem Mal 

 

 

 

Barreira 

do 

Coração 

Maligno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hostilidade 

a 

Deus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barreira  

do 

    Pecado 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

      O ABISMO 

Deus 

Cristo 

Espírito 

Santo 
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 A OBRA DE CRISTO SOBRE A CRUZ REMOVEU O OBSTÁCULO DO PECADO. DEUS 

AGORA ESTA RECONCILIADO COM O HOMEM. PORÉM AINDA RESTA UMA 

BARREIRA 

 

 
 

E quais seriam as condutas a fim de eliminar a barreira de rebelião e hostilidade para com o Deus 

Verdadeiro? Jesus nos mostra o que fazer: DEVEMOS ENTRAR PELA PORTA ESTREITA E 

TRILHAR O CAMINHO APERTADO ATÉ O CALVÁRIO.  É preciso sofrer a mudança de PHILEO 

PARA ÁGAPE. Quando Deus o faz, todas as barreiras desaparecem e a reconciliação/união, torna-se 

uma realidade experiencial na vida do Cristão.  

 

Com isso concluímos que aqueles "muitos" de (Mat. 7:22), observam uma teologia que lhes garante não 

haver mais nenhuma barreira entre Deus e eles.  Eles crêem que devem simplesmente "decidir" por 

Cristo e através dessa chamada "decisão", automática e instantaneamente o Amor lhes é outorgado.  

Tudo através de um simples ato de "fé".  "Fé" para eles se tornou a própria salvação.  "Fé" para eles se 

tornou o próprio Cristo.  Essa é a falsa teologia que custa a Vida Eterna a "muitos" que a abraçam de 

coração sincero e acabam por refutar as advertências de Cristo.  A barreira da rebelião do homem contra 

Deus.    

 

 

 A ÁRVORE DO CONHECIMENTO DO BEM E DO MAL E A DIVINDADE 

 

 

 Como o fruto dessa Árvore representa o conhecimento experiencial do bem e do mal, ele situa o 

homem num nível DIVINO.  Essa foi a alegação de Satanás a Eva.  

 

 

 "Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis 

COMO DEUS, sabendo o bem e o mal..."  

 (Gênesis 3:5)  

 

 

 Satanás alegou que o homem se tornaria um deus, conhecendo o bem e o mal.   O que Satanás não 

mostrou a Eva foi a definição da palavra deus nesse caso.  A palavra "deus" é "elohiym' e significa, entre 

outras coisas, SUPREMO GOVERNANTE, MAGISTRADO, DIRIGENTE OU JUIZ. Na verdade 

satanás disse que comendo esse fruto ela tornar-se-ia juiz quanto ao que seria bom ou mal para si própria.  

Ela seria o supremo governante com base em sua própria consciência e isso faria dela um deus.  Essa é 

uma declaração verdadeira, pois se tivermos conhecimento experiencial do pleno espectro bem/mal, 

temos uma base comparativa para decidir.  O homem tem no centro do seu ser ou de sua consciência de 

existência o "EU", o governante e juiz de suas questões  morais e éticas.  

 

     BEM            MAU        

 

BARREIRA 

DO 

CORAÇÃO 

MALIGNO 

 

 

 

HOSTIL  

A  

DEUS 

 

 

 

 

 

BARREIRA 

DO 

PECADO 

DEUS RECONCILIADO 

COM O HOMEM 

AMOR ÁGAPE 

RECONCILIAÇÃO 
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                   Espectro completo do bem         AUTÔNOMO         Espectro completo do mal  

(DEUS)  

 

 No gráfico podemos observar uma zona neutra entre as duas forças bem/mal.  Esse é o ponto onde o 

"EU INTERIOR AUTÔNOMO" opera como juiz, como deus, onde todas as questões envolvendo moral 

e ética são resolvidas com base em uma análise comparativa.  Como um computador, que relaciona 

dados conhecidos e opera uma solução.  È exatamente aí que reside o grande perigo: o homem passa a 

visualizar-se como um ser independente, dirigente de si próprio através de normas de julgamento 

não absolutas e afasta-se cada vez mais do absoluto.  A "nova moralidade" de hoje em dia, nada mais é 

do que a imoralidade de ontem.  São desenvolvidos novos sistemas de ética situacional  segundo os 

quais, não existe certo ou errado, bom ou mal, não existe pecado.  O pecado é considerado um produto da 

imaginação.  Deus é considerado um produto da imaginação.    

  

Cada nação, raça ou tribo cria seus próprios códigos de conduta, baseados em suas próprias 

interpretações relativas do que seja justiça, conforme a situação.  Assim, quando árabes, por exemplo, 

executam uma mulher em público por adultério, outros povos, que não vivem segundo as mesmas 

normas de conduta ficam chocados diante do fato.  Da mesma forma os árabes ficam chocados com as 

normas ocidentais.   As argumentações de ambos os lados, têm sua raiz firmada numa interpretação com 

base em uma justiça relativa.  

 

 A grande cartada do anticristo é a alegação de que nenhuma verdade pode ser tomada por medida.  O 

credo maçônico é de que todas as religiões são boas e não existe verdade absoluta.  Assim, todas as 

formas de religião, todas as formas de governo, todas as formas de crenças são inteiramente aceitáveis 

exceto uma:  

A Cognoscível Verdade Absoluta. 

 

 Satanás não pode permitir o desenvolvimento de qualquer conceito, que chame a atenção para o fato de 

haver uma ÚNICA COGNOSCÍVEL VERDADE EM TODO O UNIVERSO.  O desenvolvimento de tal 

conceito colocaria em cheque uma grande multiplicidade das denominadas "verdades" 

desenvolvidas por ele ao longo dos séculos. Verdades relativas que funcionam como um processo 

hipnótico para manter o homem fora de si.  A Verdade Absoluta é o único parâmetro através do qual o 

homem pode avaliar a autenticidade das demais "verdades", o que poria por terra os planos de satanás.  

   

 Assim, a árvore do conhecimento representa uma mudança DA DEPENDÊNCIA PARA A 

INDEPENDÊNCIA DE DEUS. Agora o homem depende apenas de si mesmo, o "EU" ascende a mais 

alta posição no interior do seu coração, na sua essência espiritual.  Toma o lugar onde Deus 

originalmente operava Sabiamente. Desse ponto cada alma independentemente avalia e julga o certo e o 

errado, o bem e o mau, o ético, moral, etc.  Cada alma independentemente resolve por si mesma, o que 

será aceito como verdade e o que será rejeitado por ser mentira.  Cada alma torna-se deus sobre si e sobre 

sua vida.  O Deus Criador, o Deus do Amor Absoluto, é brutalmente expulso do intimo dos corações. 

 

 Esta mudança radical de "status" estabelece as bases para o homem acreditar que ele é deus e que o 

verdadeiro Deus é apenas ficção.  Ele passa a imaginar que tudo pode ser concebido e que pode controlar 

seu próprio destino, que pode moldar o mundo e até transformá-lo num paraíso. Essa é outra face da 

grande farsa dos últimos dias.  O Movimento para a Nova Era, as Lojas Maçônicas e uma miríade de 

outros movimentos têm a mesma alegação como base.  Ela é encontrada também na estrutura da  

"AFIRMAÇÃO POSITIVA, PENSAMENTO POSITIVO".   
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 A ÁRVORE DO CONHECIMENTO DO BEM E DO MAL E A QUESTÃO DA 

JUSTIÇA RELATIVA 

 

 Como o homem geralmente acredita que o bem é mais aceitável do que o mal e o certo mais aceitável 

que o errado, SÃO INTRODUZIDOS SISTEMAS DE AVALIAÇÃO PARA CONTROLAR AS 

MASSAS.  Esses sistemas são controlados pelo que denominamos GOVERNO.  Cada povo, nação ou 

tribo desenvolve seus próprios conceitos quanto ao que seria bem ou mal, certo ou errado. Com base 

nisso, aqueles que se conduzem em conformidade com as exigências do governo são considerados 

cidadãos bons e virtuosos em todos os sentidos.   Entre as maiores virtudes naturalmente encontramos A 

MANIFESTAÇÃO DO AMOR (PHILEO).   Quanto mais amor compartilhado através das ações e 

condutas, mais justo será o individuo.  

 

 Esse sistema de justiça relativa proveniente da mentalidade e do intelecto do homem, com base em suas 

próprias experiências,  com o tempo evolui para níveis mais complexos.  Porem o vazio causado pela 

total ausência de Deus no coração do homem não cessa de assombrá-lo.   Percebendo vagamente a 

situação porem sem condições de discerni-la corretamente, o homem passa a criar SISTEMAS, 

RELIGIÕES E FILOSOFIAS NUMA TENTATIVA DESESPERADA DE LIVRAR-SE DESSA 

TERRÍVEL SOLIDÃO.  Inúmeras condutas religiosas buscam desvendar os MISTÉRIOS DO DEUS 

DESCONHECIDO.  O homem arrazoa com sigo mesmo, conclui que o amor conhecido é o verdadeiro 

Amor e o atribui a DEUS.  Ele então reúne os motivos para ser "bom" e praticar o "bem" conforme a sua 

interpretação, certo de que essas condutas serão aprovadas por Deus e que finalmente após a morte ele 

estará em união com  Deus.  

 

 A base de todas as religiões do mundo repousa sobre esse mesmo conceito.  Muitos chamam a isso 

LEGALISMO.  Se uma alma pratica boas obras ela é boa, repele o mal de seus pensamentos e encontra 

APROVAÇÃO diante de Deus.  Em outras palavras, trata-se de uma tentativa de justificar-se perante 

Deus, escondendo a malignidade que se encontra enraizada em seu coração (espírito).  A esperança é que 

diante da morte, Deus irá aprovar SUAS CONDUTAS JUSTAS E ACEITAR SUA ALMA.  Porém, tudo 

isso não passa de uma grande mentira e qualquer que a abraça certamente faz parte da grande multidão 

condenada por Cristo em (Mat. 7:22). 

 

 

CONDUTAS DE VIDA JUSTAS 

OBRAS NO AMOR PHILEO 

INFERNO 

CAMINHO 
APERTADO 

ÚNICO ESCAPE 

NÃO HÁ OUTRA 

MANEIRA DE 
ENTRAR NO CÉU A 

NÃO SER A 

PORTA ESTREITA  
E O CAMINHO 

APERTADO 

 

 
AMOR 

ÁGAPE 

VIDA 
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 Na figura temos a representação de pessoas realizando suas obras nas diversas graduações da escala de 

Justiça Relativa, NO ÂMBITO DO PHILEO HUMANO.  Poderosas obras foram realizadas durante o 

tempo de vida dessas almas.  Grandes manifestações de amor.  Abrigo e alimentos fornecidos aos 

necessitados.  Vastas somas em dinheiro doadas para suprir as necessidades das Igrejas.  Elas pregaram o 

Evangelho para mundo e acrescentaram muitos ao redil. Milagres foram realizados e milhares foram 

curados pelo poder do Espírito Santo.  Finalmente, após a morte diante do Julgamento de Jesus Cristo,  

para seu próprio horror, elas são condenadas.  POR QUÊ?  Eles não têm o Amor Ágape de Deus, sua 

obras foram realizadas através do Amor Phileo do homem. Eles nunca resolveram a grave questão do 

Amor. Nunca entraram pela Porta Estreita, nunca trilharam o Caminho Apertado em busca do 

VERDADEIRO AMOR.  Suas poderosas obras foram totalmente inúteis.  

 

 Na verdade eles são vitimas inconscientes da própria vaidade.  A questão derradeira entre eles e seu 

Criador nunca foi enfrentada, nunca foi solucionada. ESSAS POBRES ALMAS PERMANECERAM 

APRISIONADAS NOS FALSOS CONCEITOS DA JUSTIÇA RELATIVA E DO FALSO AMOR 

PHILEO.  Elas nunca encontraram o Cristo Vivo para que lhes fosse concedido o Dom Gratuito Deus.  

Nunca permitiram que Ele entrasse e tomasse lugar no intimo de seus corações.  

 

 

 A COMPROVAÇÃO DA MORTE ESPIRITUAL 

 

 Deus declarou que o homem morreria no mesmo dia em que tocasse o fruto.  Isso significa a remoção 

instantânea do Amor de Deus dos corações de Adão e Eva.  Assim podemos concluir que a perda da 

Essência de Deus, do Amor de Deus, é de fato a causa da morte espiritual.  Um desastre que não só 

separou o homem de Deus, enquanto vivo, ele o separou para sempre, eternamente, o que a Bíblia 

denomina SEGUNDA MORTE.  

 

 A morte espiritual do homem resultou também na morte física.  Na morte física o espírito e a alma são 

separados do corpo.  O corpo físico volta para a terra, o espírito e a alma seguem seu destino.  Sem o 

Amor Ágape, alma estará condenada à eterna separação do seu Criador.  Designada para a "segunda 

morte".  
 

 O Senhor denomina como "segunda morte", devido ao fato da criatura já estar morta. Embora não tenha 

conhecimento de sua morte espiritual, pois esse aspecto lhe é oculto.  A criatura humana caída não tem 

percepção do Reino de Deus e também não tem percepção do domínio satânico a que está submetida.  

Tudo se constitui em mistério.  Ela especula e medita, mas isso tudo fica fora do seu alcance.  O ser 

humano é agora  uma criatura morta espiritualmente mas viva para satanás e para o mundo sob seu 

domínio.  

 

 Como Jesus Cristo afirma que a criatura humana é morta espiritualmente, obviamente sem a Verdadeira 

Regeneração, após a morte física, enfrentara a segunda morte: a total e definitiva separação de Deus.  

 

 

 "Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição; sobre estes não tem 

poder a segunda morte; mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele mil 

anos."  

 (Apocalipse 20:6)  
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 Existe uma segunda morte.  A segunda morte é por toda a eternidade.  Não há uma segunda chance, não 

existe saída.  Pudemos observar sem sombra de duvidas, que se a alma humana não 

entrar em comunhão com o Amor Ágape de Deus durante seu tempo de vida 

terrena, fatalmente enfrentará a segunda morte.  
 

 "Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: O que vencer não receberá o dano 

da segunda morte."  

 (Apocalipse 2:11)  

 

 Observe que Jesus declara: "O que vencer não receberá o dano da segunda morte".  Jesus relaciona 

superação da segunda morte a uma "Vitoria".  Em 1 João 4:7 observamos que TODOS OS NASCIDOS 

DE DEUS TÊM EM SI O AMOR DE DEUS.  Em 1 João 3:1 vemos que O AMOR DE DEUS É 

QUE NOS PROPORCIONA A CONDIÇÃO DE FILHOS.  O denominador comum é 

indubitavelmente O AMOR, O DOM DE DEUS QUE CARACTERIZA OS VENCEDORES. 

 

 

 "Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo ..."  

 (1 João 5:4)  

 

 

 Se o Renascimento Espiritual é obtido por intermédio da Comunhão com o Amor de Deus, obviamente 

ele está ausente antes desse momento.  Não haveria a necessidade de Deus conceder algo que já fosse 

de propriedade da criatura.  O Amor concedido por Deus transforma a criatura em Filho e os nascidos de 

Deus vencem o mundo, então, os vencedores são aqueles que entraram em comunhão com o Amor 

Ágape!   

 

 "Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o Filho de Deus não tem a vida." 

(1 João 5:12)  

 

 Jesus nos diz que devemos entrar pela Porta Estreita, Ele também nos diz que devemos TRILHAR 

TODA A DISTÂNCIA DO CAMINHO APERTADO ATÉ ENCONTRAR VIDA.  Se Cristo é a Vida, e 

a Vida é o destino do Caminho Apertado, concluímos facilmente que CRISTO AGUARDA NO 

FINAL DO CAMINHO APERTADO PARA OUTORGAR SEU DIVINO AMOR 

AOS VENCEDORES. Assim, temos uma concordância perfeita entre o livro de Genesis no que se 

refere a queda do homem e o ponto central da mensagem de Jesus Cristo.  

 

 Conforme o ensinamento de Cristo, a criatura humana esta morta para Deus. Seu comentário a um dos 

Seus seguidores fiéis é outra comprovação desse fato.  Observe como pode parecer rude quando tomado 

através do ponto de vista humano:  

 

 

 "E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar 

meu pai.  

Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me, e deixa  

os mortos sepultar os seus mortos."  

 (Mateus 8:21-22)  



 
19 

 As palavras de Cristo são bem claras, a humanidade está morta em função da desgraça ocorrida no 

Edem. Embora aparentemente vivo e caminhando sobre a terra, na verdade o homem está morto.  Assim, 

aqueles que não entram em comunhão verdadeira com o Amor de Deus, não trilham o Caminho 

Apertado até encontrar a verdadeira Vida espiritual, são mortos sepultando seus mortos. MORTOS A 

CAMINHO DA SEGUNDA MORTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 "E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. ESTA É A SEGUNDA MORTE. 

 E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo."  

 (Apocalipse 20:14, 15)  

 

 

 Cristo torna insistir quanto a real e literal existência da Segunda Morte.  Todos os que não estão inscritos 

nesse «LIVRO DA VIDA», foram lançados no lago de fogo, mergulhados eternamente na segunda 

morte.   O que seria o livro da vida?   Certamente é o livro no qual aqueles que VENCERAM E 

RECEBERAM O DOM DO AMOR ESTÃO ESCRITOS.  Os perdedores não são encontrados ali.  

Por uma ou outra razão, eles não puderam discernir a tempo a monstruosidade do seu destino.  O 

MUNDO OS VENCEU.  

 

  Termos Escriturais como Vivificação, Novo Nascimento, Regeneração e Vida, todos têm um 

denominador comum: A OUTORGA DO DIVINO AMOR ÁGAPE AO SERVO 

FIEL.  A ALMA VIVENTE QUE PERMANECE NA DOUTRINA DE CRISTO, FAZ A VONTADE 

DO PAI, ENCONTRA A VERDADEIRA VIDA E DE MODO ALGUM SOFRERÁ O DANO DA 

SEGUNDA MORTE.  TEM CONHECIMENTO DA VERDADE SOBRE TODAS AS COISAS E A 

VERDADE A LIBERTA.  

 

  

 "Ora, a serpente era mais sutil que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha 

feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse:  

Não comereis de toda a árvore do jardim?"  

 (Gênesis 3:1)  

 

 

 A palavra "sutil" é do grego "aruwmn' e significa astuto, astucioso.  Resumidamente, um mestre do 

engano, Biblicamente qualificado como o pai da mentira.  

 

 

  "E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás,  

QUE ENGANA TODO O MUNDO;  

ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele ".  

 (Apocalipse 12:9)  

 

 

 A grande maioria dos incrédulos e "muitos" Cristãos não crêem na existência literal de satanás.  Alguns 

têm uma vaga noção, mas não podem discerni-lo em toda sua monstruosidade.  Com isso, a grande 

maioria encontra-se sob seu domínio e controle.  Ele age no MAIS ABSOLUTO SIGILO.  Exerce seu 

domínio de forma oculta, nos bastidores, um enorme poder invisível que transforma em marionetes 
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grande maioria das criaturas humanas e as arrasta eterna perdição.   A Escritura Sagrada não apresenta 

comprovações de sua existência, como também não comprova a realidade de Deus, ela simplesmente o 

afirma.  Porém, Cristo nos diz que se quisermos chegar ao conhecimento da Verdade, devemos ser como 

as crianças.  Devemos crer na palavra de Deus, e aceitá-la de forma absoluta.     

 

 Quando cumprimos as Ordens de Jesus Cristo, quando fazemos a Vontade do Pai Celestial, toda a 

Verdade física e espiritual nos é revelada.  O conhecimento empírico na acepção da palavra.  O cristão 

que trilha o Caminho Apertado certamente experimenta a realidade dos demônios.  Eles certamente virão 

até ele na tentativa de obstruir a passagem.  Aplicarão todas as suas forças para desviá-lo do caminho, 

para impedir sua entrada no céu.   

  Observe atentamente suas táticas com Eva.  Primeiramente ele faz uma pergunta inocente: VOCÊ NÃO 

PODE COMER DE TODAS AS ÁRVORES DO JARDIM?  Ele não aponta uma árvore em especial, ele 

se refere a todas as árvores.  Ele sabe que isso irá chamar sua atenção para a ÚNICA ARVORE 

PROIBIDA e ele sequer precisa mencioná-la.  

 

 

 "E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, 

 Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele 

tocareis para que não morrais. 

 Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. 

 Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como 

Deus, sabendo o bem e o mal."  

 (Gênesis 3:2-5)  

 

 

 Satanás tem a atenção da mulher voltada para arvore proibida então, imediatamente ele CONTRADIZ A 

DEUS.  Suas famigeradas condutas não mudaram nos dias de hoje, sua ação é exatamente a mesma e tem 

se mostrado muito eficiente. Se uma alma em busca da verdade argüir um falso mestre sobre o Caminho 

Apertado, ele imediatamente irá agitar sua mão e proclamar sua coleção de falsos conceitos para negá-lo 

ou contestá-lo. "Deus não quis dizer isso!" O poder invisível dos falsos mestres é o próprio 

satanás.  Já para o infiel ou cristão casual, ele semeia muitos questionamentos e dúvidas sobre a 

AUTENTICIDADE E A INTEGRIDADE DA PALAVRA DE DEUS.  Afirma com vários 

argumentos tratar-se apenas de velhas fábulas.  Quando isso não funciona, ele então passa a reinterpretar 

o que foi dito, contradizendo principalmente os ensinamentos de Cristo.  

 

 A marca do falso mestre é a contradição ou a oposição direta às claras Palavras de Deus.  Satanás 

invariavelmente contradiz a Palavra de Deus.  Em seguida ele substitui a verdade pela mentira,  se Cristo 

diz que a única forma de alcançar a Vida Eterna é através da Porta Estreita e do Caminho Apertado, ele 

imediatamente o contraria e EXPÕE SUA VERSÃO PARALELA COMO SENDO A OPÇÃO 

CORRETA.   O Senhor Deus declarou que até mesmo tocar o fruto traria morte imediata.  Satanás  

negou veementemente e afirmou que isso iria apenas trazer uma nova forma de vida.  REDEFINIU 

TOTALMENTE OS VALORES E AFIRMOU QUE NÃO HAVER RAZÃO PARA TEMOR.  

 

 Quem leu 1984 de George Orwell's, conhece a arte da dupla linguagem e interpretação.  O Regime 

comunista se utiliza muito dessa arte.  Trata-se basicamente de uma sutil alteração no significado dos 

termos.  Satanás é a força motriz por trás de tais condutas.  
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Ele apanha a grande maioria da humanidade simplesmente distorcendo a Palavra de Deus.  Suas vitimas 

geralmente em busca de uma confortável justificativa para suas inclinações carnais, acabam 

concordando, com a idéia de que a Escritura Sagrada não deve ser tomada literalmente, principalmente 

quando se refere à Missão de Cristo.  Quando eventualmente sua percepção se torna mais aguçada, 

satanás imediatamente interfere, alegando entre outras coisas, a possibilidade de ma interpretação ou, 

tomando comandos simples e claros de Cristo e os transformando em procedimentos complexos.  Suas 

condutas enganosas são invariavelmente caracterizadas por contradições ou pela redefinição de termos 

claros usados por cristo.  

  

 "Mas o Senhor Deus é a verdade; ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno; ao seu furor treme 

a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. 

 Assim lhes direis: Os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de 

debaixo deste céu."  

 (Jeremias 10:10-11) 

  

 Satanás e seus asseclas, movidos por seus pérfidos desejos, geralmente identificam-se como sendo 

deuses. Na verdade eles pretendem selo e assim instigam os que estão sob seu domínio.  Separados de 

seu Criador por um imensurável abismo e inspirados por essa força maligna, eles passam a sentir-se 

como verdadeiros deuses, convictos de que A FORÇA DE DEUS ESTÁ EM SEU INTERIOR E QUE 

TODO HOMEM PODE APRENDER A LIBERTÁ-LA.  Tal conceito denominado O CRISTO 

INTERIOR,  é uma farsa, um engano de satanás permitido por Deus, para arrastar para a perdição, os que 

rejeitam a Porta Estreita e o Caminho Apertado.  Seu âmago está na REINTERPRETAÇÃO DO AMOR 

HUMANO, COMO SENDO O DIVINO AMOR ÁGAPE DE DEUS.   

 

Com isso, o homem em sua vaidade, passa a explorar os mistérios da mente e do Universo, estimulando a 

própria crença de que poderá desvendá-los.  Crê ser o espaço interior a última fronteira e crê que 

conquistará todos os tesouros Universais, LIBERTANDO O DIVINO EM SEU INTERIOR, O ÚLTIMO 

SALTO QUÂNTICO, A DIVINDADE E A PERFEITA UNIÃO COM DEUS.  Essa é a Teologia do 

Movimento para a Nova Era e está correta em muitos aspectos, ela praticamente espelha o Verdadeiro 

Cristianismo.  Porem, contem um grande erro, o ponto de encontro com o Verdadeiro Deus.  Seus 

seguidores acreditam que Ele esta no interior dos corações, que estão cheios do Verdadeiro Amor e que 

basta apenas liberá-lo e transmiti-lo aos demais.  

 

 A liberação dessa FORÇA INTERIOR SE CONSTITUI PARA ELES NA MANIFESTAÇÃO DO 

PRÓPRIO DEUS.  Na verdade sua busca não é por Deus, mas pelo poder invisível de Deus.  Porém, o 

que eles têm nada mais é que o velho e diabólico amor phileo irradiando em seu interior, mesmo diante 

da Verdade comprovada, eles teimosamente recusam-se a admitir sua deficiência.  

 

 Mesmo compartilhando e transmitindo seus mais preciosos dotes espirituais e materiais durante seu 

tempo de vida, eles nada realizarão e a morte os conduzirá à eterna perdição.  Crêem na afirmação 

satânica:  "Deus não quis dizer isso". Adotam o famigerado conceito que reinterpreta o 

amor do homem como sendo o Amor de Deus e incentivam a interação através dele, como sendo a 

observância da Vontade de Deus. Esse é o conceito largamente infiltrado nas Igrejas, a grande dádiva 

da prática do "amor".  POREM, EM MOMENTO ALGUM SE OBSERVA AS GRANDES 

DIFERENÇAS ENTRE O FALSO, EGOÍSTA E VAIDOSO AMOR DO HOMEM E O DIVINO 

AMOR ÁGAPE DE CRISTO, CARACTERIZADO PELA ENTREGA DE SUA PRÓPRIA VIDA. 

EM MOMENTO ALGUM, SE OBSERVAM OS MANDAMENTOS DE CRISTO QUANTO A 

ENTRAR PELA PORTA ESTREITA E TRILHAR O CAMINHO APERTADO. 
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  A memória de Deus foi totalmente apagada da mentalidade humana,  muitos crêem na existência de um 

Deus, porém arrazoam desconfiadamente: QUEM É ESSE DEUS?  UMA FORÇA IMPESSOAL E 

IRRECONHECÍVEL?  E SE PESSOAL, QUE TIPO DE PESSOA É ELE E POR QUE NÃO 

PODEMOS CONHECÊ-LO?   

 

 

 "E os olhos de ambos foram abertos".  

 (Gênesis 3:7)  

 

 

 A palavra "olhos" é do grego "Ayin" e se refere aos olhos físicos e também à consciência. A Escritura 

afirma que esses "olhos" no sentido mais amplo, foram abertos.  A palavra "aberto" é "paqach' e nesse 

caso significa apto a observar, a enxergar. A enxergar o que?  A Escritura não nos da detalhes a 

respeito, porem, ela afirma que eles perceberam que estavam nus.   

 

 Nisso observamos, que a situação do homem anteriormente à queda, tem características comparáveis ao 

que podemos ver no reino animal.  Os animais não têm consciência de que estão nus.  Não estão 

preocupados com sua nudez, isso faz parte de sua natureza. Praticam sua relações sexuais publicamente 

sem o menor constrangimento.  Eles não conhecem padrões ou convenções para basear um julgamento 

do que seria o certo ou o errado. Isso é uma característica exclusiva da criatura humana, a percepção e 

julgamento com base em padrões relativos, O VENENOSO CONHECIMENTO DO BEM E DO MAL.  

 

 "E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada,  

caiu em transgressão."  
 (1 Timóteo 2:14)  

 

 Eva foi enganada.  Porem a inocência não pode livrá-la da contaminação.   A Teologia moderna 

considera a possibilidade de Eva ter sido movida somente por desobediência, mas o fato é que ela foi 

realmente enganada e isso altera radicalmente o aspecto de sua desobediência. Adão ao contrário tinha 

total domínio da situação e mesmo assim concretizou o ato.  Adão contemplou sua companheira, amada 

com o mais puro Amor Ágape mergulhar na ruína e resolveu segui-la.  Entregou sua vida para estar com 

ela. Fez o que fez com os olhos bem abertos,  por pura desobediência.  Ao Misericordioso Senhor do 

Universo restou o mais triste de todos os quadros.  Eva enganada e Adão apanhado em desobediência por 

Amor.  Ambos mortos espiritualmente. Caídos da mais Pura Essência de Deus para uma dupla 

personalidade dominada pelo medo.  

 

 

 

 

 

 

 

Puro Ágape 

 

 

 

 

 
Espiritualmente Vivo 

para Deus 

     Bem                        Mal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espiritualmente 

Morto 

para 

Nascido para 

Satanás 
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 Repare que o núcleo interno do ser caído é negro, o que simboliza a morte espiritual.  Não existe 

qualquer vestígio do Puro Amor de Deus, em seu lugar emerge uma natureza dualista, baseada num amor 

imperfeito, uma nova criatura NASCIDA PARA O REINO DE SATANÁS.  Satanás é agora e seu pai, 

mestre e senhor.   

 

 

 Observe que antes da queda, o Criador se encontra em união com a criatura, entronizado no núcleo do 

seu ser.  Após a queda, Deus é expulso e o homem ascende à posição de divindade no centro de controle 

do eu.  O Amor Ágape desapareceu, a comunhão com Deus é interrompida e homem está só.  Esta é a 

verdade que Cristo tentou revelar.  Verdade violentamente rejeitada por todos, exceto por muito poucos.  

Em Seu ministério na Terra, depois de três anos de intenso trabalho docente, restou apenas um punhado 

de verdadeiros seguidores.  A grande maioria o havia abandonado. NÃO PUDERAM OUVIR SUAS 

DURAS PALAVRAS, NÃO PUDERAM SUPORTAR SUA DOUTRINA.  

 

A PERDA DO AMOR É A DESGRAÇA DA RAÇA HUMANA.  O pecado é apenas a manifestação 

superficial da incapacidade no que se refere ao Amor de Deus.  Cristo insistiu muito sobre esse fato. O 

HOMEM PRECISA RENASCER PARA O REINO DE DEUS. 

 

 "Jesus respondeu, e disse-lhe: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de 

novo, não pode ver o reino de Deus.  
 

 Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do 

Espírito, não pode entrar no reino de Deus. 

 

 O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. 

 

 Não te maravilhes de te ter dito: Necessário vos é nascer de novo."  

 (João 3:3, 5-7)  

 

 

 Porque deveríamos nascer de novo?  Porque deveríamos nascer do Espírito se nosso espírito estivesse 

vivo e com Deus?  A resposta é óbvia: nosso espírito não está vivo.  Cristo está nos dizendo claramente 

que devemos passar pelo renascimento sobrenatural do espírito ou, NÃO PODEREMOS ENTRAR CÉU.  

Cristo não nos deu outras opções ou outros caminhos, não nos deu alternativas doutrinárias, teológicas ou 

o que seja.  Nossa opinião, conceitos e idéias não importam, É PRECISO NASCER DE NOVO!  

 

 

 "Eu sou a porta; se alguém entrar por mim, salvar-se-á,  

e entrará, e sairá, e achará pastagens."  

 (João 10:9)  

Ágape 

Ágape 

Deus no Controle 

 

 

para 

Deus Removido 
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 Isso é bastante exclusivo, suprime qualquer outro nome ou qualquer outro sistema para proporcionar o 

ingresso ao Reino de Deus.  Ou entramos através do Cristo Vivo, através do seu Divino Amor ou 

definitivamente não entramos.  É preciso obtê-lo das mãos do próprio Cristo, através de uma busca que 

requer TODAS AS FORÇAS DO CORAÇÃO (Jer 29:13). Satanás conhece isso como um fato e 

empreende todo seu poder para desviar o seguidor desse LITERAL ENCONTRO COM JESUS CRISTO.   

 

Quando alguém nasce, desperta para a VIDA. Um natimorto nunca conhece a vida e é exatamente assim 

que os seres humanos são vistos da perspectiva de Deus.  Mortos para Ele e para Seu reino, por não 

terem em si o Seu Divino Amor.  A vida pulsa fortemente em nosso peito incentivando a exploração 

deste mundo. Porém Jesus nos diz: "Aquele que é nascido da carne é carne".  A carne é apenas uma 

forma de vida que energizada pela alma produz essa grande variedade de ações.  A alma (mente 

consciente e inconsciente) envolvida pela carne constitui essa estrutura física viva, porém carnal, já que 

nascida na carne.  

 

 "Aquele que é nascido do Espírito é Espírito."   A vida do homem é apenas carnal e satânica, dominada 

por essa misteriosa força do mal, razão pela qual tende sempre à contenda e a violência. Exercita a 

disciplina e com grande esforço tenta frear o mal que brota do seu interior.  Essa é A RADICAL 

DIFERENÇA ENTRE CARNE E ESPÍRITO.  Através de Sua Obra na Cruz, Cristo proporciona essa 

maravilhosa dádiva ao espírito, pois a carne, já esta desesperadamente perdida. 

 

 

 "O espírito é o que vivifica, A CARNE PARA NADA APROVEITA;  

as palavras que eu vos disse são espírito e vida."   
 (João 6:63)  

 

 A carne, a alma vivente (Gêneses 2:7), para nada serve no que se refere a caminhada espiritual, na 

verdade a carne batalha contra o espírito e a questão de real importância é espiritual. 

 

 "Deus é Espírito, e importa que os que o adoram  

O ADOREM EM ESPÍRITO E EM VERDADE."  

 (João 4:24)  

 

 Jesus Cristo é portador de uma mensagem definitivamente radical. A criatura caída tem que nascer de 

novo.  A menos que experimente esse Renascimento Espiritual, ela NÃO PODERÁ ADORAR A DEUS 

EM ESPÍRITO E EM VERDADE. A palavra "importa" significa: absolutamente necessário, 

obrigatório, sem outras opções.  Trata-se de uma exigência.  O termo Verdade na Escritura refere-se ao 

AMOR ÁGAPE DE DEUS.  Da mesma forma, quando Cristo diz que devemos nascer da Água e do 

Espírito a palavra Água refere-se ao AMOR ÁGAPE.  É preciso que a Divina Essência de Deus opere o 

reavivamento do espírito, o Renascimento.  Só então a alma será capaz de adorar a Deus em Verdade.   

 

 "Amados, amemo-nos (Agapao) uns aos outros;  

porque o amor (Agapao) é de Deus; e qualquer que ama (Agapao)  

é nascido de Deus e conhece a Deus."  

 (1 João 4:7)  

 

 Aqui temos outra comprovação da morte espiritual e que a mesma é resultado da perda do Amor Divino 

e de que o Renascimento ocorre através de sua sobrenatural outorga.  Não seria necessário nascer de 

novo se nosso espírito estivesse em união com Deus.   
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 É exatamente por essa razão que a grande maioria dos cristãos é condenada a eterna perdição (Mat: 7-

23), eles nunca alcançam autentico Renascimento, o Manto Sagrado do Amor para cobrir sua multidão 

de seus pecados.  

 

 "Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai,  

que fôssemos chamados filhos de Deus.  

Por isso o mundo não nos conhece; porque não o conhece a ele."  
 (1 João 3:1)  

 

 "Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes  

à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos."  
 (Romanos 8:29)  

 

 A imagem e semelhança de Cristo.  Sem sombra de duvidas, a imagem segundo a qual os predestinados 

são conformes, é a imagem de Cristo o Divino Amor Ágape de Deus.   Para cansá-lo há uma única Porta 

Estreita e um único Caminho Apertado.  Qualquer que o recusar será envolvido pelo grande delírio que 

varre a igreja dos tempos finais. 

 

 O processo da Santificação/Regeneração é  um retorno passo a passo, até o estado original, até o nível 

em que se encontravam Adão e Eva antes da queda.  Um processo totalmente concluído na Ressurreição.  

 

 "E VOS VIVIFICOU, ESTANDO VÓS MORTOS EM OFENSAS E PECADOS, 

 Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, SEGUNDO O PRÍNCIPE 

DAS POTESTADES DO AR, DO ESPÍRITO QUE AGORA OPERA NOS FILHOS DA 

DESOBEDIÊNCIA. 

 Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, FAZENDO A 

VONTADE DA CARNE E DOS PENSAMENTOS;  

E ÉRAMOS POR NATUREZA FILHOS DA IRA, COMO OS OUTROS TAMBÉM. 

 Mas Deus, QUE É RIQUÍSSIMO EM MISERICÓRDIA, PELO SEU MUITO AMOR 

(Ágape) COM QUE NOS AMOU (Agapao),  

ESTANDO NÓS AINDA MORTOS EM NOSSAS OFENSAS,  

NOS VIVIFICOU JUNTAMENTE COM CRISTO (PELA GRAÇA SOIS SALVOS), 

e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais,  

em Cristo Jesus;"  

 (Efésios 2:1-6)  

 

 

 SOB DOMÍNIO DAS FALSIFICAÇÕES E DAS ILUSÕES CRIADAS PELO PRÍNCIPE DAS 

POTESTADES DO AR (SATANÁS).  Satanás opera nas mentes e corações de todos os homens e 

mulheres não regenerados (inclusive Cristãos).  Ele é o pai das criaturas caídas (João 8: 45), 

simplesmente nascidas da carne e sob total controle satânico.  Exceto pelo Renascimento através do 

Amor de Deus,  somos vivificados com Cristo.  O termo vivificar também se refere a renascimento, 

regeneração ou A OUTORGA DO VERDADEIRO AMOR NO FINAL DO CAMINHO APERTADO.  
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 "E, quando vós estáveis MORTOS nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos 

vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas,  

havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças,  

a qual de alguma maneira nos era contrária, e 

 a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz."  

 (Colossenses 2:13-14)  

 

Aqui temos outra referência à MORTE e nesse caso, envolvendo justamente as ofensas e pecados.  Deus 

não cometeu nenhum engano ao afirmar que Adão e Eva morreriam no mesmo minuto que tocassem 

fruto proibido.  E a necessária contrapartida, o novo nascimento é referido no termo 'Vivificou'.  Porem, é 

importante observar que a 'VIVIFICAÇÃO É JUNTAMENTE COM CRISTO,  EM COMUNHÃO OU 

EM UNIÃO COM CRISTO"  

 

 "E a condenação é esta:  

Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz,  

porque as suas obras eram más"  

 (João 3:19)  

 

 Cristo declara que existe ainda uma CONDENAÇÃO.  E esta é a condenação: O AMOR ÁGAPE DE 

DEUS VEIO AO MUNDO EM CRISTO, MAS OS HOMENS AMARAM MAIS A LUZ DO SEU 

PRÓPRIO AMOR PHILEO QUE PARA DEUS É TREVA e não quiseram vir à Luz do Amor Ágape, 

para ter revelada a verdade sobre suas obras.  Em outras palavras, os homens não permitem que Cristo 

julgue suas obras sob o padrão do Divino Amor de Deus.  Eles recusam o nível absoluto e verdadeiro de 

julgamento.  

 

 Eles crêem que o seu amor phileo é suficientemente adequado e essa é grande ilusão que os 

desencaminha.  Envolvidos pela mentira, recusam-se a vir a Cristo e a ter suas obras reprovadas. Pois se 

suas assim chamadas obras, forem submetidas à LUZ DO AMOR ÁGAPE, AO VERDADEIRO 

PADRÃO DO UNIVERSO, elas se tornariam comparavelmente pálidas e seria comprovadamente 

revelada sua conduta mentirosa e hipócrita, suas assim chamadas obras do amor phileo seriam reveladas 

como uma total fraude e eles se recusam a enfrentar essa repreensão da parte do Senhor.  

 

 Se o amor natural do homem fosse o VERDADEIRO AMOR, ele não teria razões para temer o Juízo de 

Deus.  Porém a humanidade tem medo inato da morte devido à consciência inata de um real e literal 

julgamento porvir.  Ela finge que desconhece, arma-se com uma infinidade de argumentos mundanos 

para tentar contornar isso, porem, mais cedo ou mais tarde terá que encará-lo.  Porque não enfrentar isso 

agora e ser resgatado da perdição eterna por Alguém que Realmente nos Ama?  Porque não entrar pela 

Porta Estreita agora, começar a longa caminhada e ser julgado por Cristo?  Pode ser doloroso, repleto de 

situações angustiantes, repleto de tristeza, porém, no final, quando a alma estiver verdadeiramente 

quebrantada, Ele virá, nos tomará suavemente em Seus braços e nos salvará da eterna ruína.  Não 

esperemos mais, o tempo é muito mais curto do que se imagina.  
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 As Provas de que o Homem está Separado de Deus 
 

Como a criatura humana está de fato morta para Deus, à deriva e sem esperança, poderíamos dizer que 

ela é cega com relação a Deus e por isso habita em trevas, possui muitos conhecimentos, porém é 

totalmente destituída da sabedoria de Deus. Trata-se de uma criatura cega, caminhando na escuridão.    

Por estar morta em suas ofensas e pecados, ela não pode ver a Deus.   

 

 "Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo:  

Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará em trevas,  

mas terá a luz da vida".  

 (João 8:12)  

 

 Observe como Jesus contrapõe a Luz com relação a escuridão; observe também que é preciso segui-Lo 

se quisermos obter a Luz.  Quem se recusa a segui-Lo, não pode obter a luz, apesar das eventuais 

alegações em contrário.  Luz é uma referencia ao Amor Ágape de Deus.  Existem vários termos 

Escriturais referentes ao Amor Ágape: Verdade, Luz, Água, Sal, e muitos outros.   

 

 "E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos:  

que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas..."  

 (1 João 1:5)  

 

 Fácil de entender. Deus é Luz.  João também declarou: Deus é Amor (1 João 4:16).  Não é preciso ser 

grandemente letrado para observar que o termo Luz refere-se ao Amor de Deus.  A Essência Interior de 

Deus é Luz.  Sua Santa Essência é a Luz do Puro Amor Ágape.  Deus é Luz, Deus é Amor Ágape e Deus 

é Vida.  NÃO HÁ NELE O MENOR RESQUÍCIO DE TREVAS. TRATA-SE DE 100% ABSOLUTA 

PUREZA:  

Deus/Luz   x  Homem/Trevas  

 

 O homem habita em trevas, por haver sido destituído do Amor Ágape de Deus na queda.  O Divino 

Amor de Deus não faz parte de nossa natureza decaída, tornou-se um mistério totalmente irreconhecível.  

 

 "Para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz,  

e do poder de Satanás a Deus;  

a fim de que recebam a remissão de pecados,  

e herança entre os que são santificados pela fé em mim."  

 (Atos 26:18)  

 

 Trevas e total domínio de satanás a que a criatura caída está submetida, Luz que indubitavelmente é 

referente ao Amor Ágape e a outorga do mesmo Amor associada ao PERDÃO DE TODOS OS 

PECADOS.  Aqueles 'muitos' de (Mat.7:22), não obtêm o Perdão de seus pecados.  Morrem em suas 

ofensas e pecados porque se recusam a andar na Luz do Amor Ágape de Deus.  Os detentores desse 

Amor Divino são os únicos Herdeiros o Reino.  Bastardos não entrarão e são 'muitos', impostores e 

falsários que alegam possuir o Amor Ágape de Cristo, mas que se recusam a trilhar o Caminho Apertado 

para obtê-lo.  
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 "Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue,  

mas, sim, contra os principados, contra as potestades,  

contra os príncipes das trevas deste século,  

contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 (Efésios 6:12)  

 

 A luta não é contra concidadãos humanos, ao invés disso é CONTRA UM INIMIGO 

INCOGNOSCÍVEL E ALTAMENTE ORGANIZADO.  Satanás comanda um grande exército invisível 

de demônios e tem total acesso e possibilidade de controle sobre as mentes de homens, mulheres e 

crianças.  A batalha é contra esse formidável exército cujo principal intento, é MANTER OS 

HUMANOS BEM DISTANTES DA LUZ DO AMOR DE DEUS ATÉ A MORTE DO CORPO.  Para 

tanto são forjadas as falsas doutrinas e uma infinidade de entretenimentos mundanos.  Se alguém supera 

esses obstáculos e chega a iniciar a Caminhada, provavelmente terá que combater demônios corpo a 

corpo. Porém Deus, tendo conhecimento disso, concede as armas necessárias ao Verdadeiro Seguidor de 

Cristo.    

 

 Satanás chefia os poderes espirituais das trevas e domina sobre a mente inconsciente do homem.   Opera 

no mais completo sigilo.  Controla e manipula a humanidade para seus próprios fins, tendo como auge, 

ser adorado como Deus, sendo que a humanidade já iniciou seu mergulho no maior de todos os delírios já 

engendrados por ele, A FARSA FINAL QUE A PORÁ DE JOELHOS A FIM DE ADORÁ-LO  

COMO DEUS.  

 

 "O qual nos tirou da potestade das trevas,  

e nos transportou para o reino do Filho do seu amor;"  

 (Colossenses 1:13)  

 

 Aqueles que são submetidos ao autêntico Renascimento, são trasladados DO REINO E DOMÍNIO DE 

SATANÁS, PARA O REINO DE JESUS CRISTO.  Das trevas do amor humano decaído à Luz Do 

Divino Amor Ágape.  A palavra "transportou" é "methistemi' e significa transferir, retirar, trocar.  

Qual seria o método utilizado por Deus para transportar-nos ao Reino dos Céus?  - A mudança das 

trevas do Amor Phileo para a Luz do Amor Ágape.  
 

 Neste nível físico, somos todos nascidos em pecado, em outras palavras, somos nascidos nas trevas.  

Nossa convivência e interação estão baseadas num "amor" humano cuja verdadeira definição seria 

(phileo), uma manifestação decaída que opera somente em conjunção com as trevas. Tudo sobre o 

domínio invisível de satanás.  A única forma de escapar é a concedida por Cristo, a Porta Estreita e o 

Caminho Apertado.  A única metodologia existente, para trazer a criatura à Verdade do Puro Amor 

Ágape.  

 

 "Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real,  

a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes  

daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz;"  

 (1 Pedro 2:9)  

 

 Observe que Deus separa um povo peculiar.  Peculiar por quê?  Por terem esse Misterioso Amor 

interiorizado.  Eles são chamados para fora das trevas, para a Luz do Puro Amor de Deus.  Verifica-se 

claramente uma transição das trevas à luz.  Jesus denominou isso simplesmente "nascer de novo", porem 

a grande maioria dos cristãos e todo o resto da humanidade, recusam esse processo, recusam o 
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julgamento sob o padrão do Amor de Deus e como conseqüência permanecem sob o domínio das trevas.  

  

 "Mas aquele que odeia a seu irmão está em trevas,  

e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir;  

porque as trevas lhe cegaram os olhos."  

 (1 João 2:11)  

 

 A palavra "treva" em todos estes versículos é 'skotos' e significa obscuridade.  A raiz da palavra é "skia' 

e significa escuridão.  Em outras palavras, incrédulos e a grande maioria dos Cristãos vivem uma terrível 

ilusão.  Um engano que envolve o material e o imaterial, um erro dificilmente perceptível que arrasta 

para a eterna ruína.  A criatura não enxerga por onde caminha.  Não tem a menor noção do terrível 

destino que a espera.  Está fatalmente envolvida pela MONSTRUOSIDADE DO INFERNO. Tem 

dentro de si uma vaga esperança de que sendo "bom" e praticando boas obras em sua vida, irá de alguma 

forma evitar essa terrível tragédia. Exatamente o que satanás quer que se pense.  Satanás não engana o 

homem e o arrasta para perdição porque deseja sua companhia; ele o faz por odiar a Jesus Cristo. 

 

  Os homens caminham em círculos. A morte e a cegueira espiritual aprisionam sob densas trevas e 

eles sequer tem noção disso.  Fecham os olhos na morte para serem brutalmente despertados diante da 

condenação. Somente então tarde de mais, nessa terrível alvorada a alma toma ciência de que fora 

enganada, envolvida por uma grande ilusão.  Durante seu tempo de vida não quis ser incomoda com as 

Verdades da Bíblia Sagrada.  Não quis preocupar-se em estudá-la, para determinar erros e acertos.  Então 

subitamente, desvenda tudo da forma mais triste.  

 

 

  "O Senhor abre os olhos aos cegos; o Senhor levanta os abatidos;  

o Senhor ama os justos;"  

 (Salmo 146:8)  

 

 "Então os olhos dos cegos serão abertos,  

e os ouvidos dos surdos se abrirão."  

 (Isaías 35:5)  

 

 "E guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram,  

fá-los-ei caminhar pelas veredas que não conheceram;  

tornarei as trevas em luz perante eles,  

e as coisas tortas farei direitas.  

Estas coisas lhes farei, e nunca os desampararei."  

 (Isaías 42:16)  

 

 

 Leia com muita atenção.  Considere a Palavra de Deus cuidadosamente.  Nesses versículos temos 

referências à cegueira, à escuridão e a um "CAMINHO" DESCONHECIDO, um caminho que de alguma 

forma converte trevas em luz.  Seria esse o Caminho citado por Jesus Cristo no Capítulo sete do 

Evangelho segundo Mateus?  Seria esse o Caminho ensinado por Cristo como sendo o único?  O 

Caminho Apertado acessado através da Porta Estreita? Sem dúvidas, temos a referência a um Caminho já 

estabelecido por Deus para o homem muito antes da vinda de Cristo para confirmá-lo.  
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 "Entenebrecidos no entendimento,  

separados da vida de Deus pela ignorância que há neles,  

pela dureza do seu coração;"  

 (Efésios 4:18)  

 

  Satanás obscurece a compreensão do homem natural (incrédulos e a grande maioria dos Cristãos) e 

aparta do Amor Ágape de Deus, a Vida de Deus.  A palavra "separados" é "apallotrioo' sua raiz é 'apo' 

e significa cortado, estranho, não participante.  Em suma, eles não tem e nada sabem sobre o Amor de 

Deus que está em Cristo Jesus.  São cegos, seu coração esta literalmente mergulhado em trevas. 

Fabricam uma teologia que lhes garante telo.  Porém em sua ignorância não podem perceber que 

NUNCA O TIVERAM.  

 

 Esta é outra prova da absoluta cegueira e obscuridade em que se encontra o espírito ou coração humano 

caído.  A queda trouxe total e completa alienação quanto ao Amor de Deus,  o que o situa em rebelião. 

Embora Cristo tenha reconciliado Deus com o homem, o homem não quer reconciliar-se com Deus. 

Recusa-se a entrar pela Porta Estreita e a trilhar o Caminho Apertado.  Em vez disso inventa inúmeras 

formas de religiões e métodos, na tentativa de esquivar-se da Cruz, da reprovação do Deus Todo 

Poderoso.  

 

 "Nos quais o deus deste século  

cegou os entendimentos dos incrédulos,  

para que lhes não resplandeça a luz do  

         evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus."  

 (2 Coríntios 4:4)  

 

 Trata-se do total domínio de Satanás sobre a mente humana.  Literal e real.  Satanás é chamado DEUS 

DESTE MUNDO e a humanidade adora satanás através de suas muitas religiões com a clássica 

declaração: todos os caminhos conduzem Deus.  Isso é correto! Conduzem a satanás, o deus deste 

mundo.  Todos eles conduzem a perdição eterna.  O deus deste mundo não é o Deus do Universo.  A 

humanidade curva-se diante de SATANÁS E APELA A ELE COMO SE FOSSE DEUS, PARA 

BUSCAR AS DÁDIVAS DESTE MUNDO.  Na verdade o homem recusa-se a adorar o Senhor do 

Universo, recusa-se a cumprir Suas exigências, odeia o Verdadeiro Deus e isso fica comprovado pela 

hostilidade com relação a verdade do evangelho, à Porta Estreita e ao Caminho Apertado.  

 

 Devido à queda e à perda do Divino Amor de Deus, A HUMANIDADE ENCONTRA-SE 

LITERALMENTE ESCRAVIZADA POR SATANÁS.  Por sua força invisível, um mistério 

impenetrável que a conduz impreterivelmente à morte e a eterna ruína.  Sua única chance de escapar, sua 

única opção de liberdade é posta de lado com rancor, uma conduta comum entre a grande maioria dos 

cristãos.  Se alguém os abordar com o conceito do CAMINHO APERTADO, eles se tornam 

imediatamente hostis, pois Deus não está dentro deles, satanás é seu verdadeiro pai (João 8:44) e eles 

querem  permanecer em seus padrões mundanos.  

 

 "E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas 

coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo; 

 E livrasse todos os que, com medo da morte,  

estavam por toda a vida sujeitos à servidão." 

 (Hebreus 2:14-15)  
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 A humanidade está sob o cativeiro de satanás e da morte. Porem, alguém veio para nos socorrer e 

mostrou-nos o que deve ser feito.  Ensinou-nos sobre a Porta Estreita e o Caminho Apertado.  Ensinou-

nos a obediência e advertiu quanto ao fato de que, todo aquele que se recusasse a cumprir Seus 

mandamentos, não poderia escapar.  Estamos envolvidos nas mais densas trevas, o amor phileo 

mundano e devemos buscar a qualquer custo O DIVINO AMOR DE DEUS, SE QUISERMOS SER 

SALVOS.  
 

Phileo X Ágape 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

A morte espiritual do homem é um fato real que resultou na total e completa perda do Verdadeiro Amor. 

Agora ele caminha em trevas espirituais, cego no que se refere à Luz da Eternidade.  Está vivo na carne, 

porem morto espiritualmente para Deus.  Somente terá acesso aos Portais do Reino Celestial, PELA 

OUTORGA DO DIVINO AMOR PERDIDO NO JARDIM DO ÉDEM E CRISTO É O ÚNICO 

QUE PODE NOS CONCEDER ESSA BENÇÃO.  Todos temos de chegar até Ele segundo Seus 

termos.  Temos que nos curvar diante do Amor Ágape de Deus, pois Ele não irá se curvar.  É preciso 

compreender minuciosamente tudo o que Cristo quis dizer com NASCER DE NOVO, TUDO O QUE 

ELE QUIS DIZER COM PORTA ESTREITA E CAMINHO APERTADO.  NOSSO DESTINO 

ETERNO PAIRA SOBRE A COMPREENSÃO CORRETA DISSO E A TOTAL OBEDIÊNCIA  

AOS CRITÉRIOS ESTIPULADOS.  

    

 

   
 

Não AMEIS (phileo) o mundo, nem o que no mundo há. 

Se alguém AMA (phileo) o mundo, o AMOR (Ágape) do pai não está nele. 

(1João2:15) 

Nisto são manifestos os FILHOS DE DEUS, e os FILHOS DO DIABO. 

Qualquer que não pratica a justiça (Lei), e não AMA (Ágape) a seu irmão, não 

é de Deus. 

(1João 3:10) 

Conhecemos o AMOR (Ágape) nisto: que Ele deu a sua vida por nós, 

e nós devemos DAR A VIDA pelos irmãos. 

(1João 3:16) 
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