LUZ SOB TREVAS
V
O Preço da Queda
por Stewat C. Best

Adão e Eva mergulharam na total escuridão espiritual. A essência de Puro Amor Ágape
na qual eles foram criados desapareceu e sua morte espiritual é agora herdada por todos
os seus descendentes. Muitos cristãos zombam da idéia de que a natureza pecaminosa
do homem é transmitida através da reprodução e genética, mas quando pressionados não
apresentam argumentos válidos. A Escritura Sagrada é muito clara e contundente, A
NATUREZA PECAMINOSA DE HOMEM É TRANSMITIDA ATRAVÉS DA
REPRODUÇÃO, PELO SÊMEN.
Tendo eliminado a essência de Amor Ágape e a substituído pelo conhecimento do bem
e do mal, satanás obteve vitória e agora tem completo domínio e controle sobre
descendência de Adão. Embora a humanidade não esteja ciente e a maioria dos Cristãos
não aceite, SATANÁS TEM DOMÍNIO POR DIREITO sobre a raça humana. Controla
as mentes, pensamentos e emoções para seus próprios interesses.
Existem milhões de Cristãos que não acreditam em satanás e demônios, muitos estão
convictos de que se trata de uma forma simbólica de identificar maus impulsos. Cristo,
ao contrário, não só confirmou a existência literal de satanás, como passou boa parte do
seu tempo, expulsando demônios das pessoas. Seria o Senhor Jesus Cristo
desequilibrado mentalmente a ponto de expulsar demônios não existem? Ou estaria se
referindo à absoluta verdade? Cristãos que fazem tais comentários deveriam fazer mais
detidamente sua lição de casa e pensar duas vezes antes de qualificar o Cristo de Deus
como mentiroso. Se embainhassem suas espadas, entrassem pela Porta Estreita e
trilhassem o Caminho Apertado, eles teriam plena certeza da existência satanás e seus
demônios, pois teriam que combatê-los bem de perto.
É imperativo que tenhamos conhecimento detalhado desse DOMÍNIO MALIGNO. Isso
nos ajuda compreender melhor, a grandiosidade da Missão de Cristo, e principalmente
suas advertências quanto às grandes dificuldades inerentes a Regeneração da criatura
humana.
“E foi precipitado o grande dragão, A ANTIGA SERPENTE,
chamada o Diabo, e SATANÁS,
QUE ENGANA TODO O MUNDO...”
(Apocalipse 12:9)

Não foi a serpente que enganou Eva e a levou a tocar o fruto proibido? A quem Jesus se
refere em Apocalipse com o termo antiga serpente? Satanás tem muitas denominações:
o grande dragão, o demônio belzebu (Mateus 10:25; 12:24), belial (2 Coríntios 4:4),
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príncipe deste mundo (João 12:31), príncipe das potestades do ar (Efésios 2:1-3),
acusador dos irmãos (Apocalipse 12:10), o inimigo (Mateus 13:39), tentador (Mt 4:3), o
maligno (Mateus 13:19,38; João 10:10), leão que ruge (1 Pedro 5:8-9), ladrão (João 10 :
10), pai da mentira (João 8:44), semeador de discórdia (Mateus 13:39).
Seria muito estranho a Escritura referir-se de forma tão variada a algo inexistente.
Porem é preciso salientar que a Bíblia não prova a existência de satanás, demônios,
Deus ou Seus anjos. Ela apenas contem o registro, como sendo de um fato veridico. SE
ALGUEM QUIZER OBTER AS PROVAS, DEVE ENTRAR PELA PORTA
ESTREITA, TRILHAR O CAMINHO APERTADO E AS TERÁ LITERAL E
EXPERIENCIALMENTE.
A palavra "engana" é do grego "planao" e significa DESVIAR DA VERDADE. A raiz
da palavra é "plano" e significa fraude, engano, ilusão. A palavra "todo" é "holos" e
significa COMPLETO, A CADA UM. Observe cautelosamente essas definições, pois
suas ramificações são muito importantes. CADA HOMEM, MULHER E CRIANÇA
NASCIDA DA RAÇA HUMANA, ENCONTRA-SE SOB COMPLETO ENGANO,
SOB UM TERRÍVEL DELÍRIO. É exatamente isso que a Bíblia nos mostra com
grande ousadia. Com uma claríssima referencia à inexistência de exceções. TODOS.
Satanás é o cérebro por trás dessa grande farsa. Sua obra é toda praticada de forma
oculta, às escondidas, em total sigilo, nos bastidores. Assim, a humanidade morta para o
Verdadeiro Deus, caminha pelas trevas, totalmente cega, SEM PERCEBER QUE TEM
POR DEUS E PAI O MESTRE DO ENGANO, SATANÁS. O planeta Terra é
integralmente governado por ele e seus demônios, sendo a pior parte disso tudo a total
inconsciência das criaturas humanas (incrédulos e a grande maioria dos Cristãos).
“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.”
(Efésios 2:2)

Satanás é denominado “príncipe das potestades do ar”. Ele tem o governo do planeta
terra e do espaço imediatamente acima dele. Por isso não causa admiração o fato de toda
a atividade OVNI (objetos aéreos não identificados) originar-se nos céus que envolvem
o planeta. OVNIS SÃO REAIS, SÃO ARTEFATOS CRIADOS POR SATANÁS
PARA SEUS PROPOSITOS, E TERÃO UM PAPEL MUITO IMPORTANTE NA
GRANDE FARSA DURANTE PERÍODO DA TRIBULAÇÃO. Os humanos não
Regenerados são chamados “filhos da desobediência”. Satanás é a malignidade
invisível dotada de grande inteligência e poder que dirige as mentes conscientes e
subconscientes, AS ALMAS. As almas humanas são fantoches de satanás. Ele
literalmente as mantém em ESCRAVIDÃO ESPIRITUAL. Acorrentadas
espiritualmente. É isso o que opera dentro de cada criatura, tendo como principal intuito
impedi-la de chegar ao conhecimento da Verdade, IMPEDI-LA DE CHEGAR À
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VERDADEIRA FÉ. O mesmo espírito de “condutas justas” que opera através dos
falsos mestres que infestam Igreja dos Ultimos Dias, sem Regeneração,
sem o Espírito de Cristo, sem o Amor Ágape de Deus.
“Agora é o juízo deste mundo; AGORA SERÁ EXPULSO
O PRÍNCIPE DESTE MUNDO.”
(João 12:31)
Quando Jesus se refere ao PRÍNCIPE DESTE MUNDO, Ele se refere a satanás. A
palavra "príncipe" é do grego "archon" E SIGNIFICA PRIMEIRO LUGAR NO
RANKING DE PODER, CHEFE, MAGISTRADO OU GOVERNANTE SUPREMO.
Satanás é classificado por Cristo, como a mais alta autoridade no planeta Terra. O
NÚMERO UM. Estaria o Senhor dizendo a Verdade? Evidentemente sim! Isso está
confirmado em Apocalipse 12, como vimos anteriormente. Pela Morte do Senhor no
Calvário satanás foi julgado e lançado fora de seu trono. Por que razão então os
Registros do Novo Testamento confirmam que satanás ainda opera nos corações e
mentes de todos os homens não regenerados? A resposta é que Cristo ainda não tomou
seu lugar, porem, irá fazê-lo a seu tempo.
Antes disso, satanás tem permissão para continuar governando. E mantém seu domínio
através da mentira. Atua de forma absolutamente imperceptível, na mente dos
incrédulos e também da grande maioria dos Cristãos, principalmente porque eles se
recusam a acreditar em sua existência e domínio. Quando alguém obedece às ordens de
Cristo, entra pela Porta Estreita e inicia a caminhada através do Caminho Apertado,
rapidamente percebe o enorme poder de domínio exercido por satanás, TUDO POR
MEIO DE FRAUDES E ENGANOS. O Cristão obediente a Cristo, tem como primeiro
premio, A LIBERTAÇÃO DO CATIVEIRO SATÂNICO.
É importante lembrar, que satanás também pode causar sérios danos mesmo para os
Renascidos. Jesus advertiu sobre esse terrivel poder.
“Para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, E DO PODER DE
SATANÁS a Deus;...”
(Atos 26:18)
Segundo os ensinamentos de Cristo o poder de satanás está plenamente operante. É em
razão disso que o Evangelho deve ser pregado e obedecido até que se realize Verdadeira
Libertação! SE ISSO JÁ ESTIVESSE REALIZADO NA CRUZ, OU FOSSE
REALIZADO POR OCASIÃO DO BATISMO, NÃO HAVERIA NECESSIDADE DA
PORTA ESTREITA E DO CAMINHO APERTADO. Observe atentamente as palavras
de Cristo, Ele se refere ao “poder de satanás”. Portanto trata-se um poder real e literal.
A palavra "poder" é do grego "exousia" e significa força, domínio, influência,
autoridade. Cristo nos trouxe os critérios da Nova Aliança, para que através deles, o
Cristão obediente liberto do tremendo poder de satanás, para o Maravilhoso Poder de
Deus. DO FALSO AMOR PHILEO, PARA O AMOR ÁGAPE ATRAVÉS DA
REGENERAÇÃO.
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“NOS QUAIS O DEUS DESTE SÉCULO

CEGOU OS ENTENDIMENTOS DOS INCRÉDULOS,
PARA QUE LHES NÃO RESPLANDEÇA A LUZ (Amor Ágape) DO
EVANGELHO DA GLÓRIA DE CRISTO, QUE
É A IMAGEM DE DEUS (Amor Ágape).”
(2 Corintios 4:4)
Seria preciso escrever um livro para abranger toda a profundidade dessa passagem. A
principio, temos uma afirmação clara quanto ao fato de satanás cegar aqueles que não
fazem por onde CHEGAR AO CONHECIMENTO DO AMOR ÁGAPE DE DEUS. A
LUZ, eles nada sabem a respeito. Os falsos mestres, os perdedores, os servos maus e as
virgens loucas todos têm algo em comum: FALTA-LHES O TESTEMUNHO DE
OUTORGA DO AMOR ÁGAPE DE DEUS. A palavra "crer", o oposto de
incredulidade, se refere a um nível espiritual, do fundo do coração e não uma sensação
mental, da mentalidade caída do homem.
“Disse-lhes, pois, Jesus: SE DEUS FOSSE O VOSSO PAI, CERTAMENTE ME
(ÁGAPE) AMARÍEIS, POIS QUE EU SAÍ, E VIM DE DEUS;
não vim de mim mesmo, mas ele me enviou.
POR QUE NÃO ENTENDEIS A MINHA LINGUAGEM?
POR NÃO PODERDES OUVIR A MINHA PALAVRA.
VÓS TENDES POR PAI AO DIABO,...”
(João 8: 42-44)

Jesus é muito claro quanto a quem seria o pai de quem. Como observamos
anteriormente, O AMOR ÁGAPE DE DEUS NO INTERIOR DO CORAÇÃO
(ESPÍRITO HUMANO) É A LINHA DIVISÓRIA. Ele se refere diretamente ao poder
de satanás que cega as mentes dos degenerados. “Por que não compreendeis a minha
linguagem?” Em seguida, responde sua própria pergunta: “PORQUE NÃO PODEM
OUVIR AS MINHAS PALAVRAS”. A palavra "ouvir" é do grego "akouo", e significa
compreender o que está sendo dito. Está além da sua compreensão e Jesus liga essa
incapacidade diretamente a satanás. Suas palavras indicam que eles não podem entender
porque satanás é o seu pai, e tem cegado suas mentes.
A criatura humana tem o próprio "eu" como senhor absoluto do seu ser, porem, diante
de satanás e seus demônios, o homem é como um inseto. É exatamente por isso que
Cristo afirma QUE É ATRAVÉS DO EMPREGO DA FORÇA QUE OS HOMENS
SÃO SALVOS (Lucas 16:16), isso significa que é com grande dificuldade. Por essa
mesma razão, Ele nos diz que devemos empreender grande esforço para entrar pela
Porta Estreita (Lucas 13:24), pois o inimigo não permitirá que ninguém passe sem luta.
Seu poder e domínio erigem uma grande barreira, que impede a reconciliação do
homem para com Deus. A obra de Jesus Cristo quebrou a barreira do pecado entre Deus
e o homem. POREM, A BARREIRA DA HOSTILIDADE SATÂNICA ENTRE O
HOMEM E DEUS CONTINUA INTACTA.
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AMOR
ÁGAPE

Barreira da
Hostilidade
Coração Enganoso
(Jeremias 17:9)

Barreira do Pecado
Removida por Cristo
Caminho Apertado – Remoção da
Barreira

A barreira que se ergue no coração e na alma do homem, só pode ser superada através
da Porta Estreita e do Caminho Apertado. NEM MESMO DEUS OU PRÓPRIO
CRISTO O FARÃO, A NÃO SER ATRAVÉS DA AÇÃO INDIVIDUAL DA ALMA.
NINGUÉM MAIS PODERÁ FAZÊ-LO. Exatamente por isso os Mandamentos de
Cristo devem ser obedecidos a risca. NÃO HÁ OUTRA FORMA DE SUPERAR AS
FORTALEZAS DO “EU” E DE SATANÁS. É por isso que aqueles muitos de
(Mateus 7:22) perecem, eles não podem levantar o machado contra o maligno oculto em
seus Corações Enganosos. Ademais, a teologia na qual confiam, garante a eles que isso
não é preciso. Segundo os ensinamentos dos seus mestres, eles já foram reconciliados
com Deus imediatamente após a “decisão por Cristo”. Segundo a mesma doutrina, a
reconciliação de Deus para com o homem e do homem para com Deus, foram ambas
resolvidas por Cristo na Cruz. UMA MENTIRA, UM ENGANO GROTESCO DE
SATANÁS! Se eles meditarem sobre isso por um momento, perceberão que se fosse
verdade, nenhuma alma convertida se perderia. As advertências das Escrituras são a
comprovação incontestável de que o processo de RECONCILIAÇÃO DO HOMEM
PARA COM DEUS ATRAVÉS DE CRISTO NÃO FOI REALIZADO NO
CALVÁRIO.
A Ordem de Jesus Cristo é no sentido de tomarmos nossa cruz e segui-LO. Além disso,
Ele afirmou que se não o fizermos, não poderemos ser salvos. COM SUA MORTE NA
CRUZ, CRISTO SELOU A COMPRA DA ALMA HUMANA CAÍDA E
RECONCILIOU DEUS PARA COM O HOMEM. Agora o homem deve utilizar o
mesmo método para reconciliar-se com Deus, ATRAVÉS DA CRUZ. Por essa razão
Paulo declara que O PODER DE DEUS ESTÁ NA CRUZ (1Corintios 1:18), MAS
SOMENTE SE A TOMARMOS E TRILHARMOS O CALVÁRIO ATÉ A
MORTE EM VIDA OU A MORTE PARA ESSA VIDA. O PODER DA

VIDA SE ENCONTRA NA MORTE E O PODER DA MORTE
É EXERCIDO SOMENTE SOBRE ESTA VIDA (Lucas 17:33). Se
morrermos para esta vida, seremos ressuscitados para a Verdadeira Vida Espiritual e
estaremos mortos para satanás e para as obras carnais! VOCÊ VÊ? Cristo está nos
mostrando a forma de fazê-lo. Porém, a grande maioria dos Cristãos não o faz. Os falsos
mestres de satanás os tem conduzido através de sua falsa doutrina que REPELE A
CRUZ INDIVIDUAL e ignora o Caminho Apertado, o Calvário.
Deus não pode derrubar a barreira erguida pelo homem. Ele não pode fazê-lo devido ao
livre arbítrio do homem, Deus jamais poderia violar direitos que Ele mesmo concedeu.
Assim, da mesma forma, a Obra de Cristo na Cruz não pode eliminar essa barreira de
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hostilidade e rebelião do homem para com Deus, somente a própria criatura poderá
fazê-lo. E não poderá fazê-lo através de uma simples “decisão por Cristo”. ELE
PRECISA CONHECER A VERDADE (João 8:32) E ENCONTRAR A VIDA
(Mateus 7:14), NO FIM DO CAMINHO ESTREITO. A ESCRITURA
COMPROVA ISSO DE FORMA INQUESTIONÁVEL.
Quando a criatura tocou o Fruto do Conhecimento do Bem e do Mal, sua Essência
Espiritual Divina, que a ligava intimamente a Deus, foi perdida. Ela então ascendeu ao
mais alto posto de comando sobre si própria. O Santo dos Santos do templo do seu ser, a
morada do espírito, o coração, local onde o próprio Deus operava originalmente através
do Seu Divino Amor. Este é o local onde o "EU" individual rebelado, passou a reinar
depois da queda. Ali ele passou a atuar com os atributos de um verdadeiro deus,
pretensamente julgando e decidindo tudo, A PONTO DE ATÉ INTERROMPER O
CURSO DA PRÓPRIA VIDA. Porém, por trás de seu trono, de forma totalmente
imperceptível, esconde-se o mundo espiritual dominado por satanás, governando o
"EU", que na verdade está cego e nem se quer desconfia dessa condição.

Bem

Mal

Ações do homem
sob domínio
satânico

Poder de
satanás
Coração do Homem
“EU”

Satanás governa em total sigilo. Sua "força" totalmente invisível e desconhecida
impulsiona impiedosamente o homem na direção da própria ruína, ele envolve a
humanidade e através do engano, incentiva a rejeição do Evangelho de Cristo, ou, no
mínimo induz a má interpretação do mesmo. Satanás tem um milhão de formas de
interpretação das Escrituras, projetadas para tipos específicos de pessoas. Ele atua na
mente consciente ATRAVÉS DO SUBCONSCIENTE, EM RAZÃO DISSO O "EU"
CONSCIENTE DIFICILMENTE TEM CONHECIMENTO DESSA ATIVIDADE. A
cegueira dos Cristãos quanto às Verdades do Evangelho, sua recusa no que se refere ao
Caminho Apertado e à Repreensão de Deus, tem por trás uma única fonte: o próprio
satanás. Ele literalmente designa seus demônios para inibir a compreensão dos
Ensinamentos Bíblicos. Lembremo-nos da Parábola do Semeador onde o primeiro
obstáculo a ser superado é o obstáculo demoníaco (Mateus 13: 18-19), QUE OBSTRUI
A COMPREENSÃO.
Muitos Cristãos e incrédulos inteligentes, com grande conhecimento do idioma, com
nível universitário e interagindo em ambientes altamente sofisticados, NÃO PODEM
COMPREENDER O EVANGELHO DE JESUS CRISTO. Eles lêem a Bíblia, mas não
estão aptos a discerni-la corretamente! Por trás dessa incapacidade, certamente
encontraremos a obra nefária de satanás e seus demônios. Basta observarmos os fatos.
Por que, alguém que pode ler e assimilar material cientifico complexo,
preconceituosamente rejeita a Escritura Sagrada ou quando a lê, não consegue
compreendê-la? A resposta é satanás, energizando as mentes subconscientes: "VOCÊ

NÃO ESTÁ INTERESSADO NESSE ASSUNTO, EXISTEM OUTRAS
COISAS MUITO MAIS IMPORTANTES, NÃO PERCA SEU TEMPO
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PRECIOSO COM ABSURDOS IMPROVÁVEIS, SEUS COLEGAS NO
TRABALHO OU ESCOLA VÃO SE DIVERTIR ÀS SUAS CUSTAS...".
Se essas pobres almas continuassem e no mínimo por curiosidade, enfrentassem a
resistência demoníaca. BUSCASSEM COM TODO O SEU CORAÇÃO,
EXATAMENTE COMO CRISTO ORDENOU, PROVAVELMENTE TERIAM
ENCONTRADO A VERDADE. Desgraçadamente os primeiros obstáculos já se
manifestam dentro da própria Igreja e também a partir de membros da família. Basta
começar a pesquisar as Escrituras por conta própria e tentar Praticar as Verdadeiras
Ordens de Cristo, para imediatamente surgir uma enorme muralha por parte de
pastores/sacerdotes, companheiros Cristãos, pais, irmãos, cônjuges etc. A grande
maioria dos mestres e leigos na Igreja, não são Salvos/Regenerados. Sendo assim,
satanás os tem como linha frente em seus ataques mortáis e quando uma alma decide
encontrar a verdade a qualquer custo, ele investe com todas as suas forças para impedila.
É IMPRESSIONANTE COMO ALGUMAS AUTORIDADES DA IGREJA
OUSAM AFIRMAR, QUE A LEITURA INDIVIDUAL DAS ESCRITURAS É
PERIGOSA. E que na maioria das vezes, pesquisas aprofundadas podem ser
inadequadas. Isso tudo sob a alegação de tratar-se de um assunto extremamente
complexo e DISCERNIDO APENAS POR UMA ELITE DIPLOMADA EM
SEMINÁRIOS. Por outro lado irmãos na fé, geralmente reclamam em altos brados
quando seus vícios doutrinários são colocados em cheque e então, se voltam de forma
hostil! Finalmente o cristão descuidado acaba voltando atrás. Derrotado por satanás
através de seus fantoches.
ESSE É OBSTÁCULO NÚMERO DOIS NA PARÁBOLA DO SEMEADOR, A
FALSA IGREJA, OS FALSOS MESTRES, OS FALSOS CRISTÃOS,
REIVINDICADORES DE UMA SALVAÇÃO QUE ELES NUNCA TIVERAM. Eles
nunca chegaram a firmar a Nova Aliança no Amor Ágape de Cristo, para a Regeneração
de seus corações.
“ENGANOSO É O CORAÇÃO, MAIS DO QUE TODAS AS COISAS,
E PERVERSO;
QUEM O CONHECERÁ?”
(Jeremias 17:9)

A palavra "coração" é do grego "leb" e significa parte central, âmago. O santo dos
santos no templo corpóreo da criatura humana, a parte inconsciente da criatura em
termos científicos. É exatamente isso que o Senhor qualifica como TERRIVELMENTE
ENGANOSO. A palavra "engano" é "aqob" e significa falso, fraudulento. Jeremias nos
transmite a forma como Deus vê o coração do homem caído. DESONESTO E MAL.
Observe que ele não somente é enganoso, é enganoso acima de todo o engano. A
palavra "mais" no caso significa além, superior. A palavra "todas" significa a totalidade.
Em outras palavras, O CORAÇÃO DA CRIATURA CAÍDA CONTEM A PIOR DE
TODAS AS MALIGNIDADES CONHECIDAS!

7

A palavra "perverso" é do grego "anash" e significa INCURÁVEL, A palavra
"conhecer" nesse caso é "yada" e significa observação, reconhecimento. O CORAÇÃO
E A ALMA ESTÃO TOTALMENTE CORROMPIDOS, A UM NÍVEL ALÉM DE
QUALQUER POSSIBILIDADE DE REPARO. A UM NÍVEL TOTALMENTE
IRRECONHECÍVEL. UM ESTADO DE DECADENCIA ESTADO ESTA ALÉM DA
CAPACIDADE HUMANA DE COMPREENSÃO.
A natureza enganosa de um coração e de uma alma são claramente perceptíveis em seus
grandes esforços, para apresentar-se como criatura honesta, justa e bondosa. Há um
grave erro no conceito de que uma pessoa honesta é vista assim pelo Senhor. Não há
coração honesto, um sequer. A ALMA HUMANA ACREDITA SER HONESTA,
PORÉM, NA VERDADE, ISSO NÃO PASSA DE UM LAMENTÁVEL ENGANO.
Na situação em que nos encontramos não existe honestidade absoluta. É preciso que se
observe também, que a Salvação da Alma não é função de honestidade ou qualquer
outra conduta humana por mais justa que seja. A SALVAÇÃO DEPENDE DE
OBEDIÊNCIA AOS MANDAMENTOS DE CRISTO. E mesmo os obedientes, aqueles
que trilham o Caminho Apertado provam apenas fidelidade a um propósito próprio e
isso não é o mesmo que possuir um Coração Fiel.
Há uma grande diferença entre propósito e fidelidade. A estrada para o inferno esta
ornamentada com boas intenções e condutas honestas. Aqueles "muitos" de Mateus 7: 22-23,
estão plenamente convictos de sua conduta justa e honesta. Estão plenamente convictos de
que são salvos! Porém, na verdade, eles se recusam a obedecer e sua honestidade, não foi
suficiente para livrá-los do fogo eterno. O ESPÍRITO (CORAÇÃO) E A ALMA (MENTE E
CORPO) DA CRIATURA HUMANA CONSTITUEM A MAIS DENSA ESCURIDÃO.
Caminhamos pelas trevas, cegos para a Verdade quanto a nossa atual condição. O CAMINHO
APERTADO NADA MAIS É DO QUE O MÉTODO UTILIZADO POR DEUS, PARA
REVELAR A ALMA HUMANA, SEU ESTADO DE TOTAL DESAMPARO E
CORRUPÇÃO, SEM CONDIÇÃO DE CURA. PERDIDA E CAMINHANDO NA
DIREÇÃO DO INFERNO. Somente diante dessa terrível realidade fica estabelecida dentro do
coração humano, a necessidade desesperada de clamar por Salvação. O clamor pela Salvação
deve partir do fundo do coração, não se trata absolutamente de uma simples experiência
mental, ou do intelecto do homem.

POIS NÃO HÁ HOMEM JUSTO SOBRE A TERRA,
que faça o bem, e nunca peque.
(Eclesiastes 7 :20)

A palavra "justo" é "tsaddivg' e significa licito, legitimo. Lembremo-nos que Cristo
condena aqueles 'muitos' de Mateus 7:22-23, qualificando-os como PRATICANTES
DA INIQÜIDADE. Segundo a mentalidade humana, eles são pessoas justas e dignas.
Porém de acordo com as palavras de Cristo, eles são iníquos. Por que? Eles não têm o
Amor de Deus em seus corações, não têm a Lei de Deus inscrita em seus corações
(Jeremias 31:33). SUAS OBRAS SÃO PRATICADAS NO AMOR PHILEO,
ATRAVÉS DA MENTALIDADE HUMANA DECAÍDA E PERANTE DEUS ELES
NÃO SÃO JUSTOS. O que torna uma alma justa diante de Deus são as Vestimentas
Brancas do Amor Ágape de Cristo que encobrem a vergonha de suas iniqüidades.
Nenhuma alma humana é justa. Só o Amor de Cristo pode torná-la Justa. Todos são
pecadores, inclusive dirigentes e membros de Igrejas, ninguém pratica o bem, nem
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mesmo os grandes philantropos, doando todos os seus bens inclusive a própria vida.
Essa é realmente uma afirmação muito dura da parte de Deus, dificilmente
serviria como tema de mensagem, para os mestres do Cristianismo
contemporâneo.
Porque TODOS PECARAM
e destituídos estão da GLÓRIA DE DEUS;
(Rmanos3:23)
NÃO HÁ SEQUER UM JUSTO. Todos pecaram e todos estão muito aquém da Glória
de Deus. GLÓRIA é mais uma palavra, que na Escritura Sagrada faz referencia ao
Amor Ágape de Deus. A Justiça de Deus e Sua Glória Infinita são fruto de SUA PURA
E RADIANTE ESSÊNCIA, O AMOR.
Existem muitos outros versículos na Escritura, que atestam claramente a drástica
corrupção da criatura humana a partir da queda e da perda do Amor de Deus. E o
método primário de satanás para ocultar esses duros fatos, é o engano. Veremos que
todas falsas doutrinas têm por base a dissimulação da verdadeira natureza dessa
corrupção. O engano, evidentemente é sempre o oposto da verdade. Assim:

SEGUNDO DEUS
O coração é corrupto
O coração é mau
O coração é enganoso
Nós não conhecemos o coração
O coração é arrogante
O coração é orgulhoso

SEGUNDO SATANÁS
O coração não é corrupto
O coração não é mau
O coração é fiel
Nós conhecemos o coração
O coração é meigo
O coração é humilde

Satanás e seus falsos mestres, invariavelmente contradizem o Senhor, porém, não o
fazem abertamente. ELES O FAZEM ATRAVÉS DE VÁRIOS ARTIFÍCIOS
DOUTRINÁRIOS, para que a realidade da situação não seja percebida, proporcionando
um ambiente propicio para o coração humano já corrompido, travestir-se de humildade,
mansidão e condutas baseadas na falsa fé e no falso amor. Exatamente ao que Paulo se
refere em 1Timoteo 1:5.
Como de fato a criatura caída quer crer que seu coração é bom e justo e Deus por outro
lado, afirma que ele é enganoso, arrogante e altivo. Ela então tenta fugir da verdade a
respeito de sua condição, para evitar a reprovação de Deus.

“E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniqüidade;
e farei cessar a arrogância dos atrevidos,
e abaterei a soberba dos tiranos.”
(Isaias 13:11)
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O termo "arrogância" é "ga'own" e significa soberba, orgulho descabido. Se a verdade
atestada pelo próprio Deus é de que a humanidade é perversa e corrupta, ONDE
ESTARÁ A MENTIRA? Evidentemente no contrário, no conceito de que o homem é
bom e justo. ESSA É A CARACTERÍSTICA BÁSICA DO ENGANO SATÂNICO O
ALIMENTO DO ORGULHO E A SOBERBA HUMANA. O ego humano exalta-se em
suas falsas realizações filantrópicas. Na verdade a criatura humana caída não tem noção
de que sua arrogância esta baseada numa fraude, "ela não o sabe".

O CAMINHO APERTADO É A FORMULA DESIGNADA POR DEUS PARA
DESMASCARAR A MENTIRA. Somente ao trilhá-lo pode-se perceber que toda
humildade, mansidão e bondade do mundo, NÃO PASSAM DE PURO FINGIMENTO.
Nada emana do coração, são apenas truques da mente. Existem muitos Cristãos que
acreditam estar cônscios de seus pecados e os confessam em pranto diante do altar,
acreditam ser humildes e mansos, porém, NA REALIDADE PERANTE OS OLHOS
DE DEUS, SÃO ARROGANTES E CHEIOS DE ORGULHO, CRIATURAS
SOBERBAS, QUE RECUSAM RECEBER CENSURA. Quando a Repreensão do
Espírito Santo surge em seus corações, eles a interpretam como sendo algum tipo de
sentimento angustiante engendrado por satanás e a "expulsam".

Pelo fato do coração humano ser enganoso e arrogante, ocorre uma enorme tensão com relação
a Deus. O Senhor do Universo declara a Verdade e o homem declara exatamente o oposto.
Uma violenta discordância que se traduz em hostilidade e rebelião. FINALMENTE POR NÃO
ACATAR A VERDADE A CRIATURA É LITERALMENTE IMPEDIDA DE CONHECÊLA.

“Porquanto a inclinação da carne É INIMIZADE CONTRA DEUS, pois não
é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser.”
(Romanos 8:7)

O termo "inimizade" é "echthra" e significa hostilidade ou ódio. Esse versículo da
Escritura informa clara e diretamente, que TODOS os homens não Regenerados
(carnais), são hostis e odeiam a Deus. Isso significa que a grande maioria dos Cristãos,
aqueles "muitos" de Mateus 7: 22-23, que professam seu amor irrestrito a Jesus Cristo,
na realidade O odeiam. ISSO FICA COMPROVADO PELA SUA RECUSA EM
TRILHAR O CAMINHO APERTADO. Jesus declarou que se nós O amamos devemos
ser obedientes aos Seus Comandos (João14:15). "Muitos" são escravizados através
dessa farsa diabólica, o que eles chamam de amor na verdade é ódio. Sua amizade na
verdade é hostilidade. ELES SÃO INIMIGOS DE CRISTO. Conforme o declarado por
Cristo e Pedro, a Igreja dos últimos dias é uma reunião de não Salvos e não
Regenerados (2Pedro 3:3 – Apocalipse 3:14-16), UMA REUNIÃO DE INIMIGOS DA
CRUZ.
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“Como está escrito:NÃO HÁ UM JUSTO, NEM UM SEQUER.
NÃO HÁ NINGUÉM QUE ENTENDA;NÃO HÁ NINGUÉM QUE BUSQUE A
DEUS.
TODOS SE EXTRAVIARAM, E JUNTAMENTE SE FIZERAM INÚTEIS.NÃO
HÁ QUEM FAÇA O BEM, NÃO HÁ NEM UM SÓ.”
(Romanos3:10-12)

Aqui temos outro comentário extremamente negativo e muito mal visto pela
humanidade, especialmente por aqueles que se consideram RELIGIOSOS. Essas
pessoas praticam grandes obras para provar seu amor pelo Senhor. Sacrificam seu
tempo e dinheiro para provar a si mesmos que são JUSTOS. Porém, sua religião é vã.
Estão envolvidos em uma grande ilusão, odeiam a Cruz e nem sequer o sabem. NÃO
SUPORTAM A CRISTO E NEM LHE OBEDECEM. Não aceitam Seu Método de
Salvação. Sua sabedoria é maior do que a Sabedoria do Senhor. Sua arrogância é
superada apenas por sua estupidez.
Por essa razão Cristo se referiu a toda espécie humana e citou APENAS UMA
CONDENAÇÃO (João 3:19). A luz (o Amor Ágape) veio ao mundo, mas o homem se
recusa a vir para a Luz, a fim de ter suas obras provadas e reprovadas. O Amor é o
padrão de medida que condena a humanidade. Ninguém fica isento. Todos os atos
devem ser revistos. A vida toda deve ser provada, linha por linha, ato por ato,
pensamento por pensamento. Tudo deve passar pelo padrão do Amor de Deus para que
o mal seja desmascarado e exposto.
Aqueles que encontram a verdadeira Regeneração, A OUTORGA DO AMOR ÁGAPE
DE DEUS, têm realmente todos os seus pecados pesados e finalmente perdoados,
INCLUSIVE A REBELIÃO OCULTA NO INTERIOR DOS CORAÇÕES. Tudo fica
sob o Manto Sagrado, sob as Vestiduras Brancas do Amor de Deus. Eles encontram o
Verdadeiro Resgate. Jamais receberão condenação, o déficit referente ao Amor de Deus
foi definitivamente resolvido e eles estão em ETERNA UNIÃO COM CRISTO.
Uma das principais obras de satanás é cegar os homens com relação à simplicidade do
Evangelho. Para isso ele se utiliza basicamente do orgulho e da arrogância do próprio
homem, para convencê-lo de que é suficientemente justo e de que não necessita
enfrentar a repreensão de Deus. Assim, ele não tem conhecimento de que na verdade
nada sabe sobre o Amor e que não passa de uma criatura egoísta e má, APESAR DE
SUAS CONDUTAS APARENTEMENTE SANTAS.
Brutalmente separado de seu Criador pela queda; TENDO SUA ESSÊNCIA
INTERIOR CONSTITUÍDA ORIGINALMENTE PELO AMOR DE DEUS,
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TOTALMENTE DESTRUÍDA, ele agora está só, à deriva como naufrago em meio a
um imenso mar de trevas.

AS CONSEQÜÊNCIAS DO PECADO
Adão e Eva estão agora sob total domínio de Satanás
tranmitida para toda a raça humana através das gerações.

e sua natureza decaida é

“E Adão viveu cento e trinta anos, e gerou um filho à sua semelhança,
CONFORME A SUA IMAGEM, e pôs-lhe o nome de Sete.”
(Genesis 5:3)

TRATA-SE DE UMA ACENTUADA DISTÂNCIA DA IMAGEM DE DEUS. Toda a
descendência humana tem a imagem e semelhança de seus ancestrais caídos. Nascerão
mortos em espírito para Deus e vivos para o CONHECIMENTO DO BEM E DO MAL.
Cidadãos do Reino de Satanás, filhos do diabo, descendentes de sua obra maligna.

BEM

BEM

MAL

MAL

Óvulo

ADÃO

EVA

Observe que ambos tanto Adão quanto Eva tem o âmago do ser, o espírito, em trevas,
morto para o Senhor. Ao mesmo tempo ambos têm o conhecimento do bem e do mal. O
esperma do homem carrega em si a natureza do pecado, portanto, também é treva. O
óvulo da mulher, no entanto, é branco ou puro, pois NÃO TEM EM SI A NATUREZA
DO PECADO. A Bíblia faz varias referencias ao homem como o portador da natureza
pecaminosa. Porém, não faz qualquer referência à mulher nesse sentido.
EXATAMENTE POR ESSA RAZÃO, DEUS FAZ USO DA MULHER PARA
INGRESSAR NA CONDIÇÃO HUMANA. ESTANDO A NATUREZA DO
CONHECIMENTO DO BEM E MAL UNICAMENTE SOBRE A GENÉTICA
DO HOMEM, O SENHOR PODE PELO NASCIMENTO ATRAVÉS DE UMA
VIRGEM, CONTORNAR A NATUREZA DO PECADO.
Todo aquele que é nascido na raça humana, terá em si a maldição do conhecimento do
bem e do mal, A MORTE ESPIRITUAL, transmitida através do gérmen do homem de
geração em geração.
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EVA

Bem

Mal

Morte Espiritual

NOVA CRIATURA

A consequência óbvia dessa união é que os dois traços genéticos unidos formem uma só carne.
As características do homem e da mulher devem ser unidas e daí, a total impossibilidade de
escapar DO CONHECIMENTO DO BEM E DO MAL. Em qualquer parte do mundo, em
qualquer tribo ou nação sobre a terra encontraremos invariavelmente criaturas de mentalidade
baseada no CONHECIMENTO DO BEM E DO MAL, BASEADA NA MORAL RLATIVA.

“Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, E PELO PECADO
A MORTE, assim também a morte passou A TODOS OS HOMENS POR ISSO
QUE TODOS PECARAM.”
(Romanos 5:12)

ASSIM, A MORTE ESPIRITUAL NUNCA PODERÁ SER TRANSMITIDA
ATRAVÉS DA MULHER. Se o óvulo humano estivesse contaminado, não haveria
possibilidade de redenção para a humanidade. Estaríamos todos perdidos eternamente.
Observe que através de um homem o pecado contaminou toda a raça humana. Isso em
razão de que os seres humanos se reproduzem por procriação e a natureza do pecado é
transmitida pelo macho da especie não havendo outra possibilidade. Nenhum
descendente fica isento!
“Pois assim como POR UMA SÓ (Adâmica) OFENSA VEIO O JUÍZO
SOBRE TODOS OS HOMENS PARA CONDENAÇÃO...”
(Romanos 5:18)

Todos estão sob condenação, contaminados pelo conhecimento do bem e do mal,
SEPARADOS DE DEUS, INCAPACITADOS PARA O CUMPRIMENTO DA LEI
DO AMOR. A queda estabelece uma reação em cadeia que aprisiona a raça humana por
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toda eternidade. A MORTE ESPIRITUAL MANTÉM A TODOS SOB TREVAS,
CEGOS, SUBJUGADOS E DESESPERADAMENTE CORROMPIDOS.

CONSEQÜÊNCIAS DA QUEDA
“E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia; e
esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores
do jardim.
E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: Onde estás?
E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me.
E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te
ordenei que não comesses?
Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da
árvore, e comi.
E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A
serpente me enganou, e eu comi.”
(Genesis 3: 8-13)

Existem vários detalhes nessa passagem que devem ser observados com cuidado.
Primeiramente, a comunicação com Deus anteriormente à queda, era interior, espiritual.
A criatura interagia em perfeita união com o Criador. APÓS A QUEDA E A MORTE
ESPIRITUAL, TODOS OS LAÇOS DE UNIÃO SÃO ROMPIDOS E O SENHOR
PASSA A SE COMUNICAR ATRAVÉS DE OUTROS MEIOS.
Observe as palavras: "temi, escondi-me". NÃO HÁ REGISTRO ESCRITURAL DE
MEDO ANTES DA QUEDA. Medo é mais uma das terríveis conseqüências da queda.
Todos os descendentes de Adão a partir da queda terão que conviver com o medo, entre
muitos, provavelmente o maior é o medo da morte. Mais uma prova da carência humana
quanto ao Verdadeiro Amor, pois quem o tem não teme:
“No amor (Ágape) não há temor, antes o perfeito amor (Ágape) lança fora o
temor; porque o temor tem consigo a pena,
E O QUE TEME NÃO É PERFEITO EM AMOR (Ágape).”
(1 João 4:18)

O MEDO INATO DA MORTE É NA REALIDADE, MEDO DO JUÍZO VINDOURO
E DA CONDENAÇÃO IMINENTES. O mesmo temor amargado por satanás e
transmitido a Adão e seus descendentes pela sua presença maligna. Assim a criatura
não regenerada, embora não queira admitir, é sempre vitima do medo da dor, do
sofrimento e da morte.
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Outra característica básica da corrupção humana é o redirecionamento da culpa.
Homem é mestre em julgar e culpar os demais. ELE RARAMENTE ADMITE SEUS
ERROS, porém no intimo do seu ser ele sabe que o castigo virá. Então para aliviar
momentaneamente sua consciência da culpa; busca um bode expiatório, alguém ou
alguma coisa que será responsabilizada por suas ações.
O sentimento de culpa é que faz surgir a necessidade de redirecionamento da mesma.
Isso nada mais é do que uma tentativa de se justificação. Evidentemente se não existisse
o erro não haveria necessidade de justificação. OS HOMENS NÃO
REGENERADOS, SEMPRE BUSCAM A TODO CUSTO JUSTIFICAR SEU
MODUS-VIVENDI E AÇÕES DECORRENTES. Porém não existe justificativa. A
humanidade continua existindo única e exclusivamente pela Graça e Misericórdia de
Deus, FAVOR IMERECIDO. O verdadeiro Cristão, que trilha Caminho Apertado, tem
conhecimento disso e esse conhecimento é um dos aspectos do "Descanso do Senhor".
A Bíblia afirma que toda a humanidade caminha em servidão, sob o domínio satanás,
presos, acorrentados à própria natureza, sem condições de fuga.
“O Espírito do Senhor é sobre mim, Pois que me ungiu para evangelizar os pobres.
Enviou-me a curar os quebrantados do coração,
A pregar liberdade aos cativos, E restauração da vista aos cegos, A pôr em
liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor.”
(Lucas 4:18)

Jesus obviamente nos considera prisioneiros, oprimidos e cegos. A alteração dos
códigos genéticos (DNA) em função da queda; encarcerou a todos sob as garras de
satanás e seus demônios. Embora as autoridades geralmente se posicionem contra as
Verdades do Evangelho. Embora sejam forjadas muitas interpretações e conceitos na
tentativa de contornar a dura realidade, NA HORA DA MORTE TUDO É
INSTANTANEAMENTE REVELADO E PARA AQUELES QUE FECHARAM OS
OUVIDOS PARA AS ORDENS DE CRISTO, A ÚNICA POSSIBILIDADE DE
FUGA ESTA FORA DE ALCANCE. "PARA SEMPRE". UM PERÍODO MUITO
LONGO PARA SER POSTO EM JOGO.

O NASCIMENTO VIRGINAL DE CRISTO É UM QUESITO PRIMORDIAL PARA
O CUMPRIMENTO DA LEI DE REDENÇÃO OU RESGATE ATRAVÉS DE UM
MEMBRO DA FAMÍLIA OU DA ESPÉCIE. Deus conheceu de antemão a única forma
de libertar o homem após a queda. Tudo em plena conformidade com Sua Santa Lei.
Assim como satanás obteve direito sobre a humanidade com base na Lei (embora de
forma inescrupulosa), o Soberano Senhor a resgata de suas mãos com base na mesma
Lei. Penetrando na condição humana através de uma virgem, tornando-se um de nós
(mesma espécie, mesmo sangue), porém, sem a contaminação disseminada
geneticamente, A LUZ DO PURO AMOR ÁGAPE QUE VEIO AO
MUNDO, O SEGUNDO ADÃO, JESUS CRISTO DEUS/ HOMEM.
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A VERDADEIRA NATUREZA DO PECADO
Como concluímos, a maldição que envolve o conhecimento do bem e do mal é
transmitida geneticamente, através do DNA. Assim, a espécie humana encontra-se
integralmente escravizada, sem a menor possibilidade de livrar-se da desgraça gerada
pelo ato de seus ancestrais. Um problema de proporções incalculáveis nas mãos do
Santo Criador do Universo; EVA ENGANADA E ADÃO APANHADO EM
DESOBEDIÊNCIA POR AMOR À SUA COMPANHEIRA. Por outro lado seria
totalmente contrário à Natureza de Deus, abandonar a descendência das suas criaturas.
Inclusive pelo fato do próprio Deus haver posto a árvore do conhecimento do bem e do
mal no jardim.
Muitos não conseguem compreender a razão disso. Por que algo tão devastador estaria
ao alcance do homem, juntamente com o comando "não toque", a principio não parece
um ato de amor. No entanto existem duas respostas:
1. Embora o conhecimento do bem e do mal seja uma ferramenta sutilmente
manejada por satanás, Deus o apresentou ao homem e o colocou a seu alcance
para que ele pudesse se assim o pretendesse; até mesmo participar dele. Com
isso, fica cumprido um primeiro quesito relativo à Perfeição do Amor. DEUS
APRESENTOU A OPÇÃO EXISTENTE AO HOMEM E DEMONSTROU
SEU SIGNIFICADO, EM SEGUIDA ELE OS ALERTOU QUANTO AO
RISCO DE MORTE. Na verdade o Senhor foi um passo além:
ORDENOU-LHES QUE NÃO TOCASSEM O FRUTO. Uma ordem direta.
Se essa segunda opção, lado oposto ou contrário não fosse apresentado, o
chamado livre arbítrio ou livre direito de escolha não passaria de uma fraude.
Se esse conhecimento não fosse apresentado à criatura, que escolha ela teria? Na
realidade, não haveria nenhuma, ela teria que permanecer no Amor Ágape
OBRIGATORIAMENTE. Porém Deus cumpre todos os critérios da Perfeição e
Seu Amor revela e dá acesso a todas as coisas.
2. É preciso lembrar que Deus perdeu um terço de Seus anjos. Eu particularmente
estou convicto de que Deus está recuperando o que perdeu e ELE O ESTÁ
FAZENDO ATRAVÉS DA ESPÉCIE HUMANA. Este tempo entre outras
coisas é um tempo de prova para a humanidade, um tempo para separar os
obedientes aos Mandamentos Deus. A OBRA DA SALVAÇÃO É UM TESTE
DE OBEDIÊNCIA. Qualquer que tenha entrado pela Porta Estreita e trilhado o
Caminho Apertado obteve aguçado discernimento quanto ao que é o mal, o
pecado, a morte e a separação de Deus. Isso fica intensamente registrado em seu
espírito. Ele nunca mais tornará a se rebelar. Deus tem pleno conhecimento de
que os POUCOS resgatados através da sua Maravilhosa Obra de Salvação,
jamais tornarão a se rebelar. Eu particularmente creio que esses POUCOS,
perfazem exatamente o mesmo número dos que se perderam durante a rebelião
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angelical na eternidade passada e que quando esse número for completado, a
obra estará concluída e selada definitivamente.

E o que significa desobediência? O que é o pecado? Muitos pregadores da Palavra de
Deus discorrem sobre esse importante assunto e a conclusão mais comum, é a de que o
pecado é a transgressão da Lei de Deus. ISSO É UMA VERDADE ABSOLUTA.
Mentira, furtos, adultério, fornicação, uso de drogas e homossexualismo são algumas
das muitas condutas pecaminosas, registradas na Escritura Sagrada e na consciência da
maioria das pessoas. Cristo enumerou algumas pessoalmente:
“Mas, o que sai da boca, procede do coração, e isso contamina o homem.
Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios,
fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias.
São estas coisas que contaminam o homem; mas comer sem lavar as mãos, isso
não contamina o homem.”
(Mateus 15: 18-20)

Entre outras coisas, esse comentário de Cristo aponta o coração, a parte central, o
âmago do homem como o FOCO DA CONTAMINAÇÃO. É o coração, a casa do
espírito do homem que é maligno e perverso, o núcleo da criatura de onde emanam
todos os maus desígnios. Por outro lado, o 'EU' contaminado passa a exigir a satisfação
seus desejos. Assim, o pecado é primeiramente irradiado no coração, em seguida
moldado pela mente consciente e finalmente materializado.
A palavra "coração" aqui utilizada por Jesus é "kardia" e significa fonte interior da
existência, base da vida, essência, núcleo do ser. É exatamente esse o local de origem da
cegueira e das trevas que escravizam a criatura humana. A perda do Amor Ágape de
Deus, provocou ali uma extrema alteração. Passamos da abnegação para o egoísmo e
DO AMOR INCONDICIONAL PARA O CONDICIONAL. A Escritura nos mostra que
com a queda, o espírito e a alma do homem foram fundidos em uma nova forma de
malignidade. O HOMEM SENSUAL PASSOU A REINAR.
Este aspecto da queda é muito importante para que possamos assimilar definitivamente
o fato de que O HOMEM NÃO FOI CRIADO NA FORMA EM QUE SE ENCONTRA
ATUALMENTE. Na forma original, o espírito (coração) é o referencial da criatura. Em
outras palavras, o coração (inspirado pelo Amor Ágape de Deus) é quem conduz a
criatura. Com a queda o oposto tornou-se realidade e o homem tornou-se uma criatura
sensual, aprisionada pelos sentidos e sensações originados no corpo físico sendo que o
'Eu' (a alma), malignamente inspirada pelo espírito (coração de pedra - Ezequiel 11:19),
sob domínio de satanás, operam conjuntamente para satisfazer a carne, o corpo.
Na queda, a essência de Amor Ágape foi desligada do espírito que por sua vez, sem
outra fonte de vida abraçou a alma, estimulando-a na produção de sentimentos e
sensações carnais que são então reabsorvidos por ele de forma doentia, como uma
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espécie de droga. O coração do homem (espírito) fundiu-se a alma pela ação abrasadora
do mal. Agora, toda intelectualidade adquirida vem através dos cinco sentidos carnais.
Através deles o cérebro absorve e cataloga milhões de informações a cada dia.
Exatamente como ocorre com o computador, a humanidade baseia suas ações em sua
"memória estendida". As informações são captadas através dos cinco sentidos,
processadas pela atuação do Coração (espírito sob influência satânica) e utilizadas em
ações futuras para produzir sensações e prazeres carnais que servem de alimento para
ambos, o ego (eu/alma) e o coração (espírito).
Na criatura caída, o coração e a mente (espírito e alma) são uma só estrutura. Não há
divisão. Porém, a vontade da mente consciente (alma) não é a mesma do coração
(espírito). Temos um exemplo disso ao tentar abandonar um hábito indesejável
"enraizado". Imediatamente surgirão enormes obstáculos, impulsos interiores contrários.
Dependendo de muita força de vontade eles podem ser superados porem, haverá
invariavelmente uma árdua luta.
Essa resistência a eventuais mudanças é decorrente do conflito entre a mente (carne) e
o coração (espírito). Por sua vez, a influência exercida pelo coração (espírito) em seu
estado atual corrompido, só ocorre pelo fato do mesmo estar oculto, imperceptível
(inconsciente ou subconsciente). A única formula para desmascará-lo dada por Cristo, é
uma longa e dolorosa jornada, o calvário denominado CAMINHO APERTADO.
Esse é o ponto crucial que nos permite compreender, o terrível engano em que aqueles
"muitos" de Mateus 7:22 estão envolvidos. A ESCRITURA SAGRADA NOS
MOSTRA QUE A VERDADEIRA FÉ EMANA DO CORAÇÃO, DO ESPÍRITO DO
HOMEM, DO CENTRO DO SEU SER, O SANTO DOS SANTOS DE SEU TEMPLO
CORPÓREO (Marcos 11:23 – Lucas 24:25) E A CRENÇA DELES
APARENTEMENTE É UMA CRENÇA INTELECTUAL, DA MENTE, DA CARNE
E NÃO DO CORAÇÃO.
A Palavra de Deus (doutrina de Cristo - João 8:31-32), QUANDO PERMITIDO PELA
CRIATURA, é a única ferramenta apta a literalmente cortar e separar ALMA E
ESPÍRITO unidos de forma doentia em decorrência da queda. Essas são as Perolas do
Caminho Apertado. É necessário que Deus opere essa separação, POIS A
REGENERAÇÃO ABRANGE O ESPÍRITO DO HOMEM E NÃO A CARNE. A
carne está irremediavelmente corrompida, por essa razão a Bíblia afirma que a carne
entra no céu (1Corintios 15:50).
“Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada
alguma de dois gumes, e penetra até à divisão da alma e do espírito, e das juntas e
medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.”
(Hebreus4:12)

A Palavra de Deus tem um propósito claro, trazer a alma até a Porta Estreita e
impulsionar através do Caminho Apertado, para que o espírito seja separado da alma.
Isto é feito através da operação Espírito Santo, enviado por Deus para convencer do
Pecado, de Justiça e Julgamento. Um processo doloroso, razão pela qual Cristo usou o
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termo "apertado (Mateus 7:14)", o que aponta para tribulações e transtornos. A
separação alma/espírito é uma necessidade absoluta para que Deus possa Regenerar o
espírito em sua condição original antes da queda. A carne do homem, (alma e o corpo
físico), não tem acesso à salvação na situação em que se encontram momentaneamente,
em face disso, aqueles que já encontraram a Regeneração espiritual, passam por
mudanças radicais na ressurreição ou no arrebatamento a que se refere (Mateus 24:31 –
Marcos 13:27 – 1Corintios 15:52).
O versículo acima não deve ser espiritualizado, pois ele é uma referencia ao Caminho
Apertado, embora muitos se recusem a admitir a possibilidade de seu significado ser
literal. A união alma/espírito decorrente da queda deve ser revertida. Trata-se de aspecto
primordial na Obra da Salvação. O PRIMEIRO ALVO DA OBRA DA SALVAÇÃO É
O CORAÇÃO, O ESPÍRITO DO HOMEM E NÃO A ALMA VIVENTE, O HOMEM
SENSUAL. Aqueles "muitos" condenados em Mateus 7:22, por se recusarem a trilhar o
Caminho Apertado, NUNCA COMPREENDEM QUE O CORAÇÃO INTERIOR NÃO
É O CORAÇÃO DO CORPO FÍSICO. Eles estão convictos de que sua DECISÃO
MENTAL POR CRISTO pode proporcionar a Verdadeira União. E isso não passa de
um delírio.
O Caminho Apertado é um processo que deve ser vivido por todo verdadeiro seguidor
de Cristo. Ele é necessário tendo em vista o fato do conhecimento do bem e do mal estar
agregado a alma devendo permanecer nessas condições até a tranformação derradeira na
ressurreição ou no arrebatamento a que se refere (Mateus 24:31 – Marcos 13:27). O
alvo de Cristo momentaniamente é a raiz, o cerne, o espírito vivificante, "a carne para
nada aproveita (João 6:63)". SEPARANDO A ALMA CONTAMINADA PELO
CONHECIMENTO DO BEM E DO MAL, O SENHOR OPERA A REGENERAÇÃO
DO ESPÍRITO E ENTÃO FAZ MORADA DENTRO DA CRIATURA SEM
CONTATO COMO CONHECIMENTO DO BEM E DO MAL.
Deus não habita em comunhão com as trevas. Ele tranforma o homem interior para que
possa habitar nele. É a isso que Paulo se refere como velho e novo homem (Romanos
6:6). O HOMEM INTERIOR REGENERADO É A NOVA CRIATURA, NA QUAL
DEUS PODE DERRAMAR SEU PURO AMOR ÁGAPE.
“E ninguém deita vinho novo em odres velhos; de outra sorte o vinho novo
romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão;
Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se
conservarão.”
(Lucas 5: 37-38)
Esse versículo é uma referencia direta à necessária divisão entre alma e espírito. O
Vinho Novo é uma referencia ao Amor de Deus, o Espírito de Cristo. O coração ou
espírito Regenerado é o Odre Novo. Essa é a condição que caracteriza o
VERDADEIRO ADORADOR, aquele que "ADORA A DEUS EM ESPÍRITO E
EM VERDADE". TEMOS NELE TAMBÉM, UMA REAFIRMAÇÃO DE QUE
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ASSIM COMO O HOMEM É ALMA VIVENTE, OU CORPO E MENTE, ELE TEM
TAMBÉM UM CORPO ESPIRITUAL, O CORAÇÃO.

O CORPO ESPIRITUAL DO HOMEM APÓS A QUEDA, ESTÁ VIVO SOMENTE
PARA SATANÁS. Jesus o denomina odre velho e ressalta a impossibilidade de se
derramar o Vinho Novo do Amor Ágape, no velho corpo espiritual decaído, ele não
poderia conte-lo, seria imediatamente destruído. Conforme o ensinamento de Cristo é
preciso obter um ODRE NOVO. É preciso nascer do espírito e só existe um Caminho,
O CAMINHO APERTADO, através do qual o velho odre, apto apenas para o amor
"phileo", deve ser literalmente substituído (Ezequiel 36:26).
Através da convicção do Pecado, Justiça e Juízo obtida pela obra do Espírito Santo e sob a
censura e reprovação de Deus, o velho odre e o velho vinho são removidos. Na Regeneração,
um novo odre (espírito/coração) é integrado ao ser, SEPARADO DA ALMA,
CONTAMINADA PELO CONHECIMENTO DO BEM E DO MAL. Então Cristo derrama o
Novo Vinho no Novo Odre. O homem espiritual é ressuscitado primeiramente, e a verdade é
derramada sobre ele. A Verdade que Liberta, o Amor Ágape de Deus.

Apos Jesus Cristo ressuscitar o homem espiritual como nova criatura, o faz transbordar
com o Vinho do Amor Ágape! Dessa forma, diz Jesus, ambos se conservam. É
imperativo considerar atentamente palavra "deve" do grego 'dei' que significa
obrigatório. TRATA-SE DE UMA EXIGÊNCIA ABSOLUTA. NÃO EXISTE OUTRA
FORMULA.
Aqueles "muitos de Mateus 7:22" não percebem a vasta diferença entre o coração, o âmago do
ser e a alma. Eles estão convictos de que sua decisão por Cristo parte do coração, quando na
verdade não passa de um impulso da mente carnal. Eles nunca obtêm o Odre Novo e nunca
obtêm o Vinho Novo.

O PECADO E O CORAÇÃO DO HOMEM
A Escritura nos mostra que o núcleo interior, o coração do homem é o local onde reside
o pecado. TRATA-SE DA NATUREZA PECAMINOSA OCULTA DO HOMEM. O
coração e alma não regenerados se fundem na formação de um inimigo de Deus. Isso
ocorre em razão do pecado estar no âmago do nosso ser, em nossa natureza essencial.
No Santo dos Santos do nosso Templo Corporeo. Emana de lá, PORQUE O DIVINO
AMOR ÁGAPE NÃO ESTÁ LÁ. O velho odre está repleto do velho vinho phileo e
arrasta o homem através do lamaçal do pecado.
OS PECADOS LISTADOS POR JESUS SÃO APENAS A MANIFESTAÇÃO
SUPERFICIAL DE UM PROBLEMA MUITO MAIS PROFUNDO. Pecados se
concretizam, porque o 'Eu' interior do homem exige a satisfação de seus desejos. Uma
das faces perfeitamente visíveis do 'Eu' decaído é o amor-próprio, um conceito idêntico
que embasa uma longa lista de pecados. O amor-próprio é o oposto do Amor Ágape de
Deus. O AMOR DE DEUS NEGA A SI MESMO EM PROL DO BEM COMUM.
Trata-se de dois conceitos mutuamente exclusivos, diametralmente opostos.
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Como o amor-próprio é contrário ao Amor de Deus, primeiramente é preciso eliminá-lo
para em seguida permitir que Cristo ascenda a seu lugar de direito. Literalmente, O
AMOR PHILEO DEVE MORRER e ser substituído pelo Amor Verdadeiramente Puro.

O 'Eu' (alma), sob influência do coração (espírito) corrompido, assumiu o lugar de Deus
no templo corporal do ser e o dirige com base em impulsos egoístas e carnais, razão
pela qual o pecado sempre começa no coração do homem:

“Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: adultério, prostituição,
impureza, lascívia, Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras,
pelejas, dissensões, heresias, Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas
semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os
que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus.”
(Gálatas5: 19-21)
“Disse o néscio no seu coração: Não há Deus. Têm-se corrompido, e cometido
abominável iniqüidade; não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os
céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento
e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos; não há
quem faça o bem, não, nem sequer um.”
(Salmos53: 1-3)

Assim é a natureza do homem caído. Guerras, crimes de todos os tipos, roubos,
estupros e para tudo a sempre uma justificação. NA VERDADE A ESSÊNCIA DA
CRIATURA HUMANA É MALIGNA.

“Sabe, porém, isto: que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque
haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos,
blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, Sem afeto natural,
irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os
bons, Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos
de Deus,”
“Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo
enganados.”
(2 Timóteo 3:1-4,13)

Considerando o comportamento da criatura humana antes de chegar ao Conhecimento
do Senhor EM VERDADE, encontramos o seguinte exemplo:
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“Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes,
extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e
inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. MAS QUANDO APARECEU A
BENIGNIDADE E AMOR (ÁGAPE) DE DEUS, NOSSO SALVADOR, PARA
COM OS HOMENS, Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, MAS
SEGUNDO A SUA MISERICÓRDIA, NOS SALVOU PELA LAVAGEM

DA REGENERAÇÃO E DA RENOVAÇÃO DO ESPÍRITO
SANTO,”
(Tito3: 3-5)

Esse versículo é bastante claro: estávamos totalmente na carne. Então, quando o Amor
Ágape nos (foi outorgado), fomos salvos. Esse aparecimento ou outorga é chamado A
LAVAGEM DA REGENERAÇÃO. Somos salvos pela Regeneração, o Novo
Nascimento, a concessão do Espírito de Cristo que é o Amor Ágape de Deus. E qual
seria o significado da palavra pecado? Ao examinarmos as palavras utilizadas no
Antigo e Novo Testamento, verificamos que todas se referem a um único conceito: A
PERDA DO RUMO. No Novo Testamento, encontramos as palavras gregas
'hamartano', 'hamartema' e 'hamartia', que significam basicamente o mesmo. No Antigo
Testamento, encontramos 'carta' e 'chattaah', que significam ERRAR O ALVO. Trata-se
de termos referentes ao tiro com arco e implicam na impossibilidade de atingir o Alvo,
ou a Excelência. O que significa por implicação desvio e erro. No caso, perda da
vocação e da Glória de Deus.
E o que seria a Vocação de Deus? A Glória de Deus? A Justiça de Deus?
INDUBITAVELMENTE A ESSÊNCIA DIVINA, O AMOR ÁGAPE. O pecado, em
sua forma final, constitui-se na ausência do Amor de Deus. O pecado é a manifestação
superficial de um problema muito mais profundo. Os Dez Mandamentos alem de um
código de condutas, são a prova incontestável de que a raça humana não tem acesso ao
Verdadeiro Amor.
O coração do homem é mau e corrupto. Sua própria essência é a fonte de todo o pecado.
Ele encontra-se absolutamente incapacitado para "ATINGIR O ALVO" e já que
"ATINGIR O ALVO" é quesito indispensável para Salvação, o homem está condenado
e aquém da Glória de Deus.

promessa

“Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a
pela fé em Jesus Cristo FOSSE DADA AOS CRENTES.”
(Gálatas 3:22)

A essência de Deus é o Puro Amor Ágape e a essência do homem caído é o
"condicional phileo". Cristo nos ordenou que nos Amássemos uns aos outros, porem
com o mesmo Amor que Ele nos Amou (João 15:20). Porém se não temos esse Amor
dentro de nós não temos como fazê-lo! A raça humana esta condenada justamente pela
ausência do Amor de Deus! Somos prisioneiros e o mundo é a prisão. Estamos em
sérios apuros A MENOS QUE SEJAMOS LIBERTOS. EMBORA MUITOS NÃO SE
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APERCEBAM, A SITUAÇÃO É MUITO PIOR QUE O PIOR DOS
PESADELOS, PIOR QUE A TORTURA DAS PRISÕES CONHECIDAS, PIOR
QUE A FACE CONHECIDA DA MORTE. UMA SITUAÇÃO TÃO RUIM, QUE
A MENTE HUMANA SE RECUSA A CONCEBÊ-LA, SE RECUSA A ACEITALA COMO VERDADEIRA.
“Qualquer que comete pecado, transgride a Lei; porque O PECADO É O
DESCUMPRIMENTO DA LEI”
(1 João 3:4) KJV
A ausência do Amor de Deus é a base do descumprimento da Lei. Ou seja, não
Amamos como deveríamos Amar e isso resulta na transgressão da Lei. Só o Amor de
Deus cumpre os Mandamentos e isso através do novo espírito e do novo coração, DA
RADICAL MUDANÇA INTERIOR PELA OUTORGA DO VERDADEIRO AMOR.
A segunda e terceira Epistolas de João referem-se principalmente a essa crucial questão.
Paulo divinamente inspirado nos diz:

“A ninguém devais coisa alguma, a não ser o Amor (Ágape) com que vos Ameis
(Ágape) uns aos outros; porque quem Ama (Ágape) aos outros cumpriu a
Lei. Com efeito: Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso
testemunho, não cobiçarás; e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra
se resume: Amarás (Ágape) ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal
ao próximo. DE SORTE QUE O CUMPRIMENTO DA LEI É O AMOR.”
(Romanos 13: 8-10)
Essa é a Lei do Amor Ágape. Os Dez Mandamentos são totalmente englobados pelo
Amor de Deus, a Nova Aliança. Assim, é impossível cumprir a Lei sem a Verdadeira
Regeneração. Sem a Regeneração Espiritual permanecemos separados do Amor de
Deus e condenados à perdição eterna.
AMOR DIVINO

AMOR ÁGAPE

x
x AMOR PHILEO
AMOR NATURAL

Temos um exemplo no confronto entre Pedro e o Senhor Ressuscitado (João 21:15-17).
No diálogo Cristo pergunta a Pedro se ele O (Ágape) ama. Pedro imediatamente
responde de forma afirmativa, confundindo o Amor de Deus a que Cristo se referia com
o amor phileo do homem. Pedro esta convicto de que conhece o Verdadeiro Amor.
Então, inclusive por ele ser um dos 12 escolhidos, Cristo insiste até que finalmente,
PEDRO SE ENTRISTECE.
A PALAVRA DE DEUS APONTA CLARAMENTE PARA O FATO DE QUE
PHILEO NUNCA SERÁ O AMOR ÁGAPE DE DEUS. Não importam obras
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maravilhosas, renúncia a bens materiais, milagres poderosos ou a entrega da própria
vida. SÓ UMA COISA IMPORTA, A OUTORGA E INTERIORIZAÇÃO DO AMOR
ÁGAPE DE DEUS, SEM O QUAL ESTAREMOS PERDIDOS ETERNAMENTE.

O AMOR PHILEO DO HOMEM & E O REGISTRO DAS OBRAS
Temos Registros Bíblicos mais do que suficientes para comprovar que a criatura caída é
injusta e má aos olhos de Deus mesmo praticando todo tipo de boas obras e de que essas
terríveis características têm por traz apenas uma coisa: A MORTE ESPIRITUAL, A
AUSÊNCIA DO AMOR DE DEUS NO EM SEU CORAÇÃO. Essa é a única razão
pela qual a humanidade está condenada a eterna separação de Deus.
Assim, torna-se óbvio que sem obtermos essa Dádiva de Deus, PERMANECEREMOS
MORTOS ESPIRITUALMENTE.
Nesse estado, o que opera em e através de nossas almas é o "amor phileo", uma grotesca
imitação. UM SENTIMENTO CARNAL MUITO AQUÉM DO VERDADEIRO
AMOR. Torna-se universalmente reconhecido por ser inato e parte da natureza caída da
criatura. É interessante notar que no Antigo Testamento a palavra para "amor" é  אַהַב"ahab" e refere-se a afeição ou afeto, a forma de amor conhecida pelo homem.
A Lei outorgada por Deus a Moises foi registrada utilizando a mesma expressão,
APARENTEMENTE NÃO SE REFERINDO A UMA MANIFESTAÇÃO DIVINA
(Deuteronômio 6:5 - ּ)אָהַבְת. Por outro lado, com já observamos, os Dez Mandamentos
são a prova de que a humanidade não conhece o Verdadeiro Amor. Parece uma
contradição. Porém, é preciso considerar: (1) O Amor de Deus somente foi revelado ao
mundo na pessoa de Jesus Cristo. (2) A criatura caída não pode praticar
ESPONTANEAMENTE, nem mesmo a forma "phileo" de amor PARA COM TODOS,
INDISCRIMINADAMENTE, ELA SIMPLESMENTE NÃO PODE FAZÊ-LO.
O principal dano provocado pela queda, foi tornar a criatura auto-centrada e egoísta,
impedindo assim a manifestação sistemática de seus sentimentos afetivos (phileo).
Fazendo disso um procedimento doloroso. Isso nos da a clara noção de UMA FORMA
DOENTIA E MALIGNA, um sentimento manipulador, motivado por interesses
pessoais e geralmente expressado com dificuldade. Isso comprova que o homem caído
necessita do Mandamento embora ele abranja apenas sua natureza carnal e ISSO O
COLOCA MUITO AQUÉM DO ALVO, O AMOR ÁGAPE DE DEUS.
Ao explorarmos os desdobramentos que envolvem o estabelecimento de normas de
justiça (relativa) criadas pela humanidade, verificamos que elas são baseadas em uma
inter-relação através desse sentimento carnal ao qual denominamos (amor). ISSO
OCORRE PORQUE O VERDADEIRO AMOR, O ÁGAPE DE DEUS, ESTÁ ALEM
DA CAPACIDADE DA CRIATURA CAÍDA, não faz parte de sua estrutura natural. O
amor phileo, a base do relacionamento afetivo da humanidade, é classificado como
sendo O AMOR, "A LUZ DE DEUS". Ele é tudo o que a humanidade conhece nesse
sentido e sequer se imagina a existência de qualquer outra coisa.
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“Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo o homem que vem ao mundo.”
(João 1:9)

Na verdade, todos os descendente da raça humana, nascem sob a luz desse "amor". Um
resquício do Amor de Deus que permaneceu após a queda. Assim, poderíamos dizer que
o "phileo", a forma conhecida de amor com acentuado vinculo carnal, tem sua origem
no Amor Ágape de Deus. Com a queda e a perda do Amor Divino, surgiu essa forma
auto-centrada e auto-orientada com a qual convivemos. Porém, a Luz do Divino Amor
Ágape de Deus é a sua origem.
Um exemplo para isso seria uma fonte de água na montanha. Quando surge, a água é
pura e fresca. Porem ao escorrer pelo penhasco agrega as impurezas e torna-se
contaminada, finalmente chega às nossas mãos em um fosso na base do penhasco, nesse
caso, nosso único acesso. O amor do homem caído seria equivalente ao elemento
encontrado nesse fosso. Não temos acesso direto à Fonte, não há nada que possamos
fazer para chegar a ela e O QUE NOS RESTA ESTÁ MORTAMENTE
CONTAMINADO.
Embora o amor conhecido pelo homem tenha sua origem no Amor de Deus, trata-se de
duas forças radicalmente diferenciadas. A luz que ilumina cada humano nascido é
basicamente o Amor Ágape de Deus, POREM, ESSE PURO AMOR É DEFORMADO
NA CRIATURA PELO CONHECIMENTO DO BEM E DO MAL E FINALMENTE
SE MANIFESTA, COMO ALGO ABSOLUTAMENTE CONTRÁRIO À SUA
ESSÊNCIA. Do ponto de vista da humanidade, entretanto, isso é o máximo a ser
vivenciado. De sua perspectiva, a inteiração através desse amor infectado e putrefato
ganha uma aparência pura e perfeita. Trata-se do que é denominado JUSTIÇA
RELATIVA. Por traz dessa aparência perfeita, ESCONDE-SE A TERRÍVEL FARSA,
A OBRA MALIGNA DE SATANÁS.
Mesmo através dessa distorção, a criatura caída tem a oportunidade de vivenciar alguns
momentos de felicidade e beleza, momentos em que o falso amor brilha intensamente.
Algumas pessoas enamoradas são envolvidas por um verdadeiro delírio passando a
ignorar tudo o que não faça parte do objeto do seu "amor". A partir de nosso ponto de
vista, O AMOR PHILEO É O SENTIMENTO QUE VIVIFICA E A SUA AUSÊNCIA
É SINÔNIMO DE MORTE. Porém na realidade trata-se apenas de uma distorção!
Muito aquém da Verdadeira Paz decorrente do Puro Amor Ágape de Deus.
Nossos registros ao longo dos séculos dão conta de inúmeras guerras e conflitos
monstruosos, fazendo com que a humanidade passasse a aclamar esse "amor" como
elemento polarizador para manutenção da paz, inclusive tendo em conta seus
misteriosos poderes e realizações milagrosas! Finalmente o homem concluiu que o
"amor" é a única resposta! Esse é o palco para a Operação do Erro (2 Tessalonicenses
2:11). É exatamente a partir disso que ocorre A GRANDE DESILUSÃO DE PEDRO.
Pedro estava convicto de que seu "amor" para com Cristo é o Amor de Cristo. Estava
tão certo disso que respondeu afirmativamente por duas vezes, sempre confundindo
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"phileo" com Amor Ágape de Deus, incorrendo na base do grande delírio que se abate
sobre a humanidade.
“Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais; se outro vier em seu próprio
nome, a esse aceitareis.”
(João5:43)
Jesus declarou ter vindo em Nome do Pai. No Espírito do Amor Ágape de Deus, revelar
esse Amor à raça humana caída. Cristo é a manifestação do Amor de Deus ao mundo. A
PARTIR DISSO O MUNDO NÃO PODE MAIS ALEGAR DESCONHECER SUA
HORRÍVEL CONDIÇÃO, pois o Amor de Deus foi claramente exposto ao mundo na
pessoa de Cristo.
“Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não
têm desculpa do seu pecado.”
(João 15:22)

O Senhor nos mostra de forma clara que o Julgamento de Deus tem por base o Divino
Amor de Deus demonstrado através de suas Obras e Ensinamentos concernentes ao
Novo Testamento. DIANTE DISSO, O MUNDO NÃO PODE ESCONDER-SE SOB A
ALEGAÇÃO DE IGNORÂNCIA. Deus revelou abertamente Seu Amor e Seu Método
de Salvação. A PORTA ESTREITA E O CAMINHO APERTADO. Em seguida Ele
alertou sobre os impostores que iriam tentar perverter Sua Mensagem e finalmente selou
Sua Obra com o Próprio Sangue. Ele é inocente, mas o mundo o condenou à morte e a
humilhação da cruz. O mundo tem contra Ele as acusações forjadas por um grupo de
religiosos, convictos de que tudo sabiam sobre a Verdade. INCAPAZES DE ABDICAR
DE SUAS POSIÇÕES DE PODER E INFLUÊNCIA DECIDIRAM POR DESTRUIR
O INDESTRUTÍVEL!
Teria o mundo um disfarce apto a encobrir sua natureza maligna? Estaria o mundo
crendo na possibilidade de escapar Ira vindoura? DE FORMA ALGUMA ESCAPARÁ!
O destino do mundo foi selado no exato momento em que o Senhor Jesus Cristo foi
pendurado na cruz. AGORA SÓ NOS RESTA UMA POSSIBILIDADE O
CAMINHO APERTADO, O CALVÁRIO. TUDO O QUE FOI PRATICADO
CONTRA ELE, DEVE SER VIVENCIADO POR CADA UM DE NÓS!
Se Cristo veio em nome do Pai nos trazer o Seu Infinito Amor e nós O rejeitarmos,
rejeitamos o Altíssimo, o Único e Verdadeiro Amor Existente o Universo. Quem diz
não a Cristo, diz não ao Deus de Abrão, Isaque e Jacó.
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POR que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vãs?2 Os reis da terra se
“Por que se amotinam os pagãos, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra
levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido,
se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu
dizendo:3 Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas.

ungido, dizendo: Rompamos as suas ataduras, e sacudamos
de nós as suas cordas.”
(Salmo 2: 1-3) KJV

A humanidade imagina coisas vans. Os "senhores" do mundo se reúnem e deliberaram
em conselho contra o Pai Celestial e Seu Ungido Jesus Cristo. Esse é o posicionamento
assumido pela humanidade perante o Criador do Universo, sua intenção inconsciente é
tornar em pedaços a Dádiva Oferecida por Cristo. Porém, todo seu projeto é vão, Cristo
é o Legítimo Senhor deste Planeta e de todos os que os que nele habitam. Ele os
reconquistou por Altíssimo Preço.
E onde os líderes governamentais do mundo se reunir? Existiria um local onde os
governos mundiais se reuniriam para discutir problemas mútuos e tentar resolvê-los?
SERIA NA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS? Se for qual seria a base de
conduta da Organização das Nações Unidas? Paz, amor e fraternidade?
Que amor seria esse? E de que forma a Organização das Nações Unidas vêem o futuro
do mundo? O que querem dizer seus membros, quando se referem à NOVA ORDEM
MUNDIAL? O que pretenderiam eles ao afirmar que TODAS AS RELIGIÕES SÃO
IGUAIS E QUE TODAS LEVAM AO MESMO DEUS?
Na visão do Profeta Daniel havia uma besta com dez chifres. Cada chifre representa um
rei ou governante. As Nações Unidas no âmbito de seus cooperadores (universalistas)
do Clube de Roma dividiu o mundo em 10 BIO-REGIÕES e cada uma delas deve ser
dirigida por um governante. Por outro lado, dentro do edifício da Organização das
Nações Unidas em Nova York, existe um local denominado SALA DE MEDITAÇÃO,
suas paredes laterais formam uma pirâmide truncada (sem o topo). No local referente ao
topo da pirâmide, há uma pintura, onde pode se observar sob sutil disfarce artístico, O
OLHO QUE TUDO VÊ (O OLHO DE LÚCIFER). Há também 10 cadeiras e dez
luminárias brilhando sobre um altar de pedra na área central da sala.
A Organização das Nações Unidas tem estado extremamente ocupada ao longo dos
últimos anos no sentido de minar a soberania das nações E OBTER DIREITOS SOBRE
ELAS ATRAVÉS DE TRATADOS. Daniel o profeta, observou um cenário onde o
anticristo opera através de uma forma de governo jamais vista antes. Em seguida ele
observa que as forças desse governo anticristão cuidarão em mudar a lei (Daniel 7:25).
Essa mudança na lei pode perfeitamente envolver as condutas baseadas em
TRATADOS.
A nação Americana é conduzida sob o controle da Carta das Nações Unidas, já que
ratificaram o Tratado. A Carta das Nações Unidas, a partir disso, torna-se a lei suprema
do país passando a regulamentar sobre a Constituição, O TRATADO SUBSTITUIO A
CONSTITUIÇÃO E POR CONTA DISSO, A NAÇÃO AMERICANA FOI DIVIDIDA
EM 10 REGIÕES, PARA ATENDER O PROJETO ONU NO SENTIDO DE
REGIONALIZAR O MUNDO. Isto foi implementado através da Ordem Executiva
11674, assinada pelo Presidente Nixon.
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O cidadão americano de classe média acredita que seus direitos estão protegidos pela
Constituição dos Estados Unidos através da Carta de Direitos. O que eles não observam
é que a Constituição é totalmente superada pelo Tratado de Poder. O Tratado ratificado
pelos Estados Unidos junto às Nações Unidas torna-se a lei suprema do país. Na
realidade muitos senadores e deputados têm plena consciência disso e SÃO
COOPERADORES VOLUNTÁRIOS PARA ESSA GRANDE UNIFICAÇÃO
MUNDIAL. Trata-se de uma conspiração no sentido da palavra, exatamente como é
descrito no Salmo Dois.
A RELIGIOSIDADE QUE FUNDAMENTA AS CONDUTAS DA ORGANIZAÇÃO
DAS NAÇÕES UNIDAS É PLENA E TOTALMENTE ANTICRISTÃ. Sua influência
é altamente destrutiva. Trata-se de uma obra-prima do engano, UMA MÍMICA
GROTESCA DO GOVERNO EXERCIDO POR JESUS CRISTO NOS TEMPOS DO
SEU REINADO MILENAR. Segundo a Profecia Bíblica o mundo estará em breve sob
um único mandatário, lúcifer o diabo encarnado, que será entronizado como rei no lugar
de JESUS CRISTO, O ÚNICO E VERDADEIRO REI.
Se observarmos a literatura distribuída pela Organização das Nações Unidas, torna-se
óbvia a rejeição ao Evangelho de Jesus Cristo. Torna-se óbvio que o amor a que eles se
referem é o AMOR CARNAL E AUTO-CENTRADO QUE OPERA NA CRIATURA
CAÍDA E ATRAVÉS DELA. Satanás tem pleno conhecimento de que a humanidade
pode interagir confortavelmente com base nesse sentimento deformado. Ele também
conhece o seu grande potencial unificador.
Qualquer criatura humana se identifica naturalmente com esse falso amor. As religiões
do mundo o adotam como base. Toda a humanidade busca interação através dele.
HAVERIA UM ELEMENTO MAIS APROPRIADO PARA ENGANAR A
HUMANIDADE? HAVERIA UMA FORMA MAIS ADEQUADA PARA IMITAR AS
AÇÕES DE CRISTO? Suas ordens não foram para que nos amassemos uns aos outros?
Isso abre as portas para que esse sentimento carnal e egoísta se torne uma das mais
poderosas armas de satanás. É preciso observar cuidadosamente as Ordens de Cristo
quando Ele nos diz amai-vos uns aos outros "COMO EU VOS TENHO AMADO",
com o mesmo Amor O AMOR ÁGAPE DE DEUS.
A palavra "anticristo" tem basicamente dois significados. O primeiro evidentemente
aponta para um adversário do Messias, porém, "anti" traduzido de "anit" significa
SUBSTITUTO. Em outras palavras, o anticristo se manifesta como sendo o próprio
Cristo. Uma imitação, uma falsificação que na verdade é exatamente o oposto do que
aparenta. Redefinindo o significado do termo AMOR, sub-interpretando o que seria a
própria Essência de Deus.
Se o mundo rejeita o VERDADEIRO AMOR, o que lhe resta? Através de que tipo de
elemento "nobre" poderia interagir? Evidentemente o "amor" phileo. O amor
reconhecido e adotado pelo mundo. O amor da criatura degenerada. Um instrumento
utilizado pelo Anticristo, como sendo o VERDADEIRO AMOR.
Jesus Cristo declarou ter vindo em Nome do Pai e ter sido rejeitado. Declarou também
que se outro viesse em seu próprio nome seria aceito. Temos esse fato na essência da
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grande farsa dos últimos dias, o Amor Ágape de Deus rejeitado e o "phileo", o amor do
homem caído, plenamente aceito.
“A esse (anticristo) cuja vinda é segundo A EFICÁCIA DE SATANÁS,

COM TODO O PODER, E SINAIS E PRODÍGIOS DE MENTIRA...”
(2Tessalonicenses 2:9)

Disfarçando-se no amor "phileo", O ANTICRISTO SE MANIFESTARÁ ATRAVÉS
DE GRANDES OBRAS DE SATANÁS O ILUSIONISTA. Sua chegada ao cenário
mundial será abrilhantada por grande poder, sinais e prodígios do engano. A palavra
"poder" é do grego "dunamis" e significa força, operação de milagres. A palavra
"sinais" é "semeion" e significa manifestação de poder sobrenatural. A palavra
"mentira" é "pseudos", tendo por raiz "pseudomai" e significa ação enganosa. Assim, o
advento dessa figura maligna é repleto de "falsas maravilhas" que terão como único
propósito, CONVENCER A HUMANIDADE CAÍDA DE QUE O ANTICRISTO É O
CRISTO DE DEUS.
Como já pudemos observar o anticristo obviamente não tem em si o Divino Amor de
Deus, porem, sua mensagem enganosa de paz, amor e fraternidade, CAIRÁ COMO UM
LAÇO SOBRE OS INCRÉDULOS E SOBRE A GRANDE MAIORIA DOS
CRISTÃOS.

“E com todo o engano da injustiça para os que perecem, PORQUE NÃO

RECEBERAM O AMOR (ÁGAPE) DA VERDADE PARA SE
SALVAREM.”
(2Tessalonicenses 2:10)

Leia esse versículo repetidamente, até que o impacto por ele produzido atinja o fundo da
sua alma. Trata-se de uma mensagem crucial. É preciso observá-la fase a fase, para que
possamos dimensionar corretamente a grande ilusão que paira sobre a humanidade!
A primeira referencia é "todo o engano da injustiça". A palavra "engano" é do grego
"apate" e significa ilusão, fraude. TRATA-SE DE UMA GRANDE FARSA,
OPERANDO SOBRE E ATRAVÉS DOS ENVOLVIDOS COM A INJUSTIÇA. A
palavra "injustiça" é "adikia" e significa também INIQÜIDADE. Se observarmos a
razão pela qual Cristo rejeita a vasta maioria dos Cristãos (muitos) (Mateus 7:22-23),
veremos que tal condenação incide sobre a prática da mesma "INIQÜIDADE OU
PECADO". Em outras palavras, todas as boas obras praticadas, por mais dignas e justas
que sejam, torna-se obras de iniqüidade na ausência do AMOR ÁGAPE DE DEUS.
Assim, restam apenas dois tipos de pessoas no mundo, do Ponto de Vista de Deus: OS
SALVOS E OS CONDENADOS. Os Salvos são aqueles que recebem o Amor Ágape
no interior de seus corações, através da nova aliança. Eles também são chamados Justos.
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Os demais não O têm por descumprirem os mandamentos de Cristo, POR
RECUSARAM A PORTA ESTREITA E CAMINHO APERTADO. Seu acesso é
restrito ao amor da natureza humana caída, a base de toda injustiça, o falso amor
"phileo".
A frase seguinte é "para os que perecem". TRATA-SE DE UMA FARSA QUE
ENVOLVE SOMENTE OS QUE PERECEM. A palavra "perecer" é "apollumi" e
significa destruição, ruína. Trata-se da ilusão de que amor phileo através do qual a
humanidade interage, é o Amor Ágape de Deus. UMA ILUSÃO QUE ARRASTA
MILHÕES DE ALMAS VIVENTES ATÉ A ESCRAVIDÃO A QUE O ANTICRISTO
AS SUBMETERÁ DURANTE SEU REINADO TERRENO E EM SEGUIDA PARA
AS PROFUNDEZAS INFERNO, POR TODA A ETERNIDADE.
"Não receberam o Amor da Verdade". Cristo declarou que Ele é a Verdade e nós
sabemos que O AMOR QUE ESTÁ EM CRISTO É O AMOR ÁGAPE DE DEUS.
Assim, essas pessoas não receberam o Amor Ágape das Mãos de Jesus Cristo. NUNCA
LHES FOI OUTORGADO. Isso significa que a grande maioria dos membros da Igreja
Cristã é vitima de uma grande farsa e que Deus permite isso, porque essas pessoas se
recusam a trilhar o Caminho para obtê-lo. A palavra "porque" aponta diretamente para o
fato de que SUA ETERNA RUÍNA TEM UM MOTIVO: ELES NÃO RECEBERAM
O AMOR ÁGAPE DA VERDADE. A palavra "receber" é do grego "dechoma" e
significa aceitar, tomar para si, tomar posse. A palavra "amor" nesse versículo é
"Ágape" e já sabemos que ela se refere ao DIVINO E PERFEITO AMOR DE DEUS. A
palavra "verdade" é "aletheia" e significa exatamente isso: A VERDADE.
A palavra Verdade tem um significado bastante extenso. É preciso explorá-la detidamente para
compreender as reais implicações.

“Porque eu sou o Senhor vosso Deus; PORTANTO

VÓS VOS

SANTIFICAREIS, E SEREIS SANTOS, PORQUE EU SOU SANTO; E
NÃO VOS CONTAMINAREIS COM NENHUM RÉPTIL QUE SE ARRASTA
SOBRE A TERRA; Porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito,
PARA QUE EU SEJA VOSSO DEUS, E

PARA QUE SEJAIS
SANTOS; PORQUE EU SOU SANTO. Esta é a lei dos animais, e das
aves, e de toda criatura vivente que se move nas águas, e de toda criatura que se
arrasta sobre a terra; PARA FAZER DIFERENÇA entre o imundo e o
limpo; e entre animais que se podem comer e os animais que não se podem
comer.”
(Levitico: 44-47)
A Lei dada a Israel abrangia um enorme espectro, desde a alimentação até as demais
coisas, tudo para separar Israel do restante do mundo. Ela foi dada justamente PARA
FAZER A DIFERENÇA. Essa DIFERENÇA determina o que é limpo e o que imundo.
Se considerarmos a Lei dada a Israel incluindo os Dez Mandamentos, em seguida
considerarmos a afirmação de Cristo quanto ao englobamento de toda Ela pelo Amor
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(Mateus 22: 37-40), CONCLUÍMOS QUE NA NOVA ALIANÇA, O QUE FAZ A
DIFERENÇA, O QUE DISTINGUE ENTRE PURO E IMPURO É O AMOR ÁGAPE.
Isso significa que o Padrão utilizado por Deus para determinar o que está limpo e o que
não está, é o Amor Ágape.
Jesus Cristo declarou que SE PERMANECERMOS NA SUA DOUTRINA,
ENCONTRAREMOS A VERDADE E A VERDADE NOS LIBERTARÁ. Paulo
declarou que a razão pela qual as almas perecem, é por não haverem RECEBIDO O
AMOR (ÁGAPE) DA VERDADE. Tudo bem definido, não há como confundir: Cristo
é a Verdade e essas almas não receberam a Dádiva de Cristo, o Amor de Ágape de
Deus.
Aparentemente, para se discernir a Verdade, a diferença entre "Ágape" e "Phileo", é
necessário estar de posse do Amor Ágape de Deus. Ou a Verdade nos é revelada
experimentalmente ou PERMANECEMOS SOB O ENGANO.
O padrão através do qual somos julgados pelo Senhor é o Seu Puro Amor. O que
conhecemos como "amor" não passa de uma distorção. E como detectá-la? Não é
possível, a não ser que estejamos diante do Verdadeiro. Em outras palavras, é preciso
estar de posse do artigo genuíno para distinguir a falso. Assim como um gemologista
distingui diamantes. Ele tem como padrão a gema perfeita, as que não apresentarem
características idênticas são consideradas falsas.
Não é possível ser um gemologista experiente, a não ser que se tenha estudado
profundamente as questões envolvidas. É preciso analisar detidamente a pedra genuína.
É NECESSÁRIO CONHECER O PADRÃO E A PARTIR DELE DETERMINAR
SOBRE O DEMAIS. Assim, o padrão no que se refere às coisas espirituais é o AMOR
DE DEUS. A partir desse padrão, todas as demais coisas podem ser julgadas. Esse é o
único ponto de vista, através do qual se pode verdadeiramente distinguir o falso. Todo
verdadeiro filho ou filha de Deus deve ter em si o Seu Divino Amor. O diamante
verdadeiro, outorgado milagrosamente na Regeneração Espiritual, na revelação
experiencial da Verdade.
A Verdade conhecida pelos filhos de Deus é a Verdade Espiritual e não apenas uma
concepção mental. De acordo com a Escritura, a verdade é determinada pelo
depoimento de duas testemunhas. OS VERDADEIROS FILHOS E FILHAS DE DEUS,
AQUELES QUE ENTRAM PELA PORTA ESTREITA E TRILHAM O CAMINHO
APERTADO, TÊM O TESTEMUNHO DA REVELAÇÃO DO AMOR ÁGAPE DE
DEUS POR CRISTO PESSOALMENTE. Vamos tratar desse assunto em detalhes mais
a frente. Há uma infinidade de versículos comprobatórios. TRATA-SE DE UM
ENCONTRO EXPERIENCIAL COM CRISTO, quando então se constitui o segundo
testemunho. O primeiro testemunho é a PALAVRA DE DEUS, se a experiência
corresponder 100% com a Escritura, temos a determinação da Verdade.
“ORA, O HOMEM NATURAL NÃO COMPREENDE AS COISAS DO
ESPÍRITO DE DEUS, porque lhe parecem loucura; e não pode entendê-las,
PORQUE ELAS SE DISCERNEM ESPIRITUALMENTE. MAS O QUE É
ESPIRITUAL DISCERNE BEM TUDO, E ELE DE NINGUÉM É
DISCERNIDO.”
(1Corintios2:14-15)
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Este é um versículo chave, para desmascarar a raiz da ilusão que nesse exato momento
se espalha pelo mundo, preparando o terreno para a revelação do anticristo. Paulo é
contundente: o homem natural, a alma caída, a carne não compreende as coisas do
Espírito. As Verdades de Deus não podem ser discernidas pela alma ou pela
mentalidade humana. A palavra "discernir" significa analisar, investigar, julgar. Paulo
afirma que, no que se refere ás coisas espirituais, isso está além da capacidade humana.
É exatamente por essa razão que a grande maioria dos cristãos encontra a eterna
perdição. ELES SE RECUSAM A ENTRAR PELA PORTA ESTREITA E TRILHAR
O CAMINHO APERTADO PARA IR ATÉ CRISTO, O AMOR ÁGAPE DE DEUS, À
VERDADEIRA REGENERAÇÃO. Por não serem regenerados, eles não tem o
discernimento espiritual. Pois o discernimento espiritual tem como unidade de medida o
Perfeito Amor Ágape de Deus. Por isso a grande maioria dos cristãos não pode discernir
sua situação diante de Deus, ELES NÃO TEM CONHECIMENTO DA TRISTE
VERDADE A RESPEITO DE SUA CONDIÇÃO ESPIRITUAL. ESTÃO SOB A
ILUSÃO QUE É FRUTO DA PRÓPRIA DESOBEDIÊNCIA. Todo seu conhecimento,
por maior que seja está na esfera da alma, na esfera carnal. Eles examinam as Escrituras
e mentalizam um significado, ENTÃO ABRAÇAM ESSA VISÃO COMO VERDADE
PELA FÉ.
Trata-se de um discernimento intelectual da Escritura Sagrada, SABEDORIA
MUNDANA INTERPRETADA COMO SENDO DISCERNIMENTO ESPIRITUAL.
OS FALSOS MESTRES ESTÃO CONVICTOS DE QUE SÃO ALMAS
ALTAMENTE ESPIRITUALIZADAS. Eles abraçam a sabedoria carnal e
desgraçadamente contaminam a todos que os ovem. Todos os que como eles, por se
recusarem a cumprir as ordens Cristo, SÃO ENTREGUES A ILUSÃO PELAS MÃOS
DO PRÓPRIO DEUS.
Paulo afirma que aquele que é espiritual, é capaz de julgar todas as coisas, mas por
nenhum homem pode ser julgado. A palavra "espiritual" é "pneumatikos' e significa
sobrenatural, REGENERADO. O espírito Regenerado obteve a Revelação do
Verdadeiro Amor, a Vida lhe foi concedida e ele agora a possui interiormente. Agora
ele olha para o mundo através Amor de Deus e por isso está capacitado para julgar todas
as coisas. A palavra "discernir" nesse caso tem o mesmo significado de "julgar". A
palavra "tudo" é do grego "pas" e significa absolutamente, totalmente. O espírito
Regenerado tem o poder para julgar tudo. Não se trata de um juízo de condenação, mas
de avaliação, inclusive quanto à autenticidade de doutrinas, testemunhos e clamores.
ISSO É DENOMINADO DISCERNIMENTO ESPIRITUAL.
Se as coisas Espirituais são discernidas Espiritualmente, evidentemente somente o
Espírito de Deus pode julgar o Cristão Regenerado. O homem natural é incapaz de fazêlo, o homem natural é incapaz para conceber a Fonte Inspiradora das condutas e
procedimentos de um Verdadeiro Filho de Deus. Não compreende suas palavras, não
compreende seu discurso. O homem natural fatalmente ira emitir um juízo natural, sem
nenhum valor, por não discernir o que está julgando.
Portanto, temos uma separação. Uma separação entre o homem natural e o homem
espiritual e A DIFERENÇA ESTÁ NO AMOR ÁGAPE. O homem natural não o tem, e
nada sabe sobre ele, o homem espiritual o tem e esta apto a julgar. Esta apto a discernir
e detectar a falsificação. Por essa razão Cristo declarou:
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“Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e
prodígios que, SE POSSÍVEL FORA, enganariam até os escolhidos.”
(Mateus 24:24)

Observe que Cristo afirma que os eleitos seriam enganados SE ISSO FOSSE
POSSÍVEL. Porém não é possível, pois eles têm o Amor de Deus interiorizado. Paulo
nos diz que o engano está sobre aqueles que não receberam o Amor Ágape da Verdade.
O Amor de Deus, a essência da Santificação. Assim, a alma Regenerada, está apta a
discernir O FALSO AMOR, O AMOR DO ANTICRISTO.
A raça humana, incluindo a grande maioria dos cristãos, por não haver encontrado a
Regeneração, é incapaz de discernir a verdade. Eles não têm o Padrão Universal para
pautar seu julgamento. Por essa razão, a grande maioria das igrejas caminha em
apostasia, totalmente envolvida pela farsa anticristã. As forças anticristãs infiltradas,
facilmente seduzem a "muitos".
O Amor Ágape de Cristo é a norma universal aplicada para Julgamento. Paulo afirma
que essas almas não poderiam ser salvas por não haverem recebido o Amor da Verdade.
Isso confirma totalmente nossas conclusões, não há Salvação sem o Amor Ágape de
Deus.

“E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, PARA QUE CREIAM A
MENTIRA; Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes
tiveram prazer na iniqüidade.”
(2 Tessalonicenses 2: 11-12)

A criatura humana se recusa a cumprir os requisitos para alcançar a Dádiva do Amor,

então, o Senhor designa o engano. O termo "operação do erro" aponta para sedução e
delírio. A palavra "enviar" é do grego "pempo" que significa expedir, transmitir.
Observe o impacto dessa declaração: o próprio Deus envia sobre aqueles que rejeitam as
Ordens Cristo, INCLUSIVE OS CRISTÃOS DESOBEDIENTES, UMA ILUSÃO TÃO
PODEROSA, QUE ELIMINA TODAS AS POSSIBILIDADES DE ESCAPE.
Essa grande ilusão, esse poderoso engano, tem um propósito claro: ENVOLVER
AQUELES QUE RECUSAM A VERDADE MAS ENCONTRAM SATISFAÇÃO NO
FALSO AMOR PHILEO. Essa ilusão estabelece as bases para que se creia na mentira.
Qual mentira? A mesma em que o próprio Pedro creu: QUE O FALSO AMOR
PHILEO É O AMOR DE DEUS. Esse é o erro que arrasta a humanidade, incluindo a
grande maioria da Igreja de Jesus Cristo para a condenação eterna. Um dos objetivos da
manifestação do anticristo ao mundo é difundir essa ilusão, inclusive entre a grande
maioria dos cristãos PARA CONDUZI-LOS A JULGAMENTO CULPADOS, POR
NÃO HAVEREM RECEBIDO A DÁDIVA DO AMOR DAS MÃOS DO REDENTOR
JESUS CRISTO.
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É preciso considerar com extrema atenção a fraternidade universal apregoada pela
Organização das Nações Unidas. Essa inteiração pacifica e amável, a mesma difundida
na igreja cristã apóstata e demais religiões do mundo nada mais é do que "phileo", o
amor do homem caído. NA VERDADE NENHUMA RELIGIÃO OU
FUNDAMENTALISTA RELIGIOSO, CONSIDERA SERIAMENTE A RADICAL
DISTINÇÃO ENTRE OS DOIS TIPOS DE "AMOR". O amor phileo é o padrão no
Planeta Terra, o denominador comum através do qual é possível reunir todas as crenças.
Nesse exato momento esta em andamento um grande movimento para o ecumenismo
cristão. Esse movimento taxa as várias doutrinas existentes como a razão das facções na
venerável Irmandade Cristã.
Assim, todas as diferenças doutrinais devem ser deixadas de lado, em nome do "amor
(phileo)". Porem há um grave defeito nessa mentalidade, ela é degenerada e o seu amor
esse não é o Verdadeiro Amor.
Esse mesmo movimento está ganhando rapidamente as demais religiões mundiais, seus
adeptos são extremamente ativos no sentido de estabelecer um território comum a todas.
Observa-se uma grande semelhança com o conceito maçônico de que todas as religiões
são boas e de que nenhuma delas tem exclusividade sobre a verdade ou tem
conhecimento da verdade absoluta. Nessa linha de raciocínio todas as religiões têm
mérito, devem ser veneradas e consideradas de forma igualitária.
A meta final é um grandioso acordo entre religiões mundiais. Um TRATADO CUJA
RAIZ É O FAMIGERADO "AMOR PHILEO", a chave para a paz e a fraternidade
entre os homens. O conceito de uma Verdade Absoluta é sumariamente rejeitado e em
seu lugar é adotada a visão de muitas verdades, todas elas conduzindo ao divino.
Esse é o erro designado pelo próprio Deus sobre a criatura humana desobediente. Jesus
Cristo é o único que detém as Chaves do Céu. Não há outro nome através do qual
possamos ser salvos. Ele é o Filho Unigênito de Deus, o único Ungido pelo Pai Celestial
para libertar a criatura caída, TRATA-SE DE UMA EXCLUSIVIDADE, ACIMA DE
TODAS AS RELIGIÕES E CONCEITOS. Por essa razão, o sistema anticristão engloba
religiões, conceitos e idéias universalmente EXCETO A ÚNICA VERDADE, O
ÚNICO MESSIAS E O ÚNICO CAMINHO. ESSE É O ÚNICO CONCEITO QUE
DEVERÁ SER TOTALMENTE BANIDO E SEUS PROMOTORES E ADEPTOS
PUNIDOS COM A MORTE.
A Organização das Nações Unidas está trabalhando duro para transformar esse
importante aspecto do sistema anticristão em realidade. Seus promotores o denominam
"Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos". Este tratado prevê a PROIBIÇÃO
POR LEI de condutas que incitem a discriminação nacional, racial ou religiosa. A
liberdade de expressão é claramente protegida pela nossa Constituição e as pessoas que
não gostam de um determinado assunto, não são obrigadas a ouvir nada a esse respeito.
ATRAVÉS DISSO ESTÁ ABERTO O CAMINHO PARA A PRISÃO DOS
CRISTÃOS, CUJO DEUS SEGUNDO ELES TEM PONTOS DE VISTA MUITO
ESPECÍFICOS, DISCRIMINA OUTRAS RELIGIÕES E CONDENA OS QUE
RECUSAM SEU FILHO AO FOGO DO INFERNO.
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OS INTERNACIONALISTAS ESTÃO IMPLEMENTANDO SEU MÉTODO PARA
IMPEDIR TOTALMENTE A DIVULGAÇÃO DO EVANGELHO DE CRISTO. Isso
esta sendo feito através de tratados ou resoluções da ONU. Em breve eles tornarão
ilegal falar de Cristo e de Sua Única Verdade. Aquele que o fizer será taxado como
intolerante a outros pontos de vista e promotor do ódio por incitar o preconceito a outros
povos e opiniões. Finalmente o Verdadeiro Amor passa a ser visto como ódio.
O Amor Ágape de Deus expõe as pessoas ao seu Padrão de Pureza. Por essa razão a
alma caída é naturalmente hostil a ele. O Amor de Deus expõe ao pecador os erros que o
levam à condenação. Expõe a verdade da Palavra de Deus. O phileo, por outro lado,
abraça o pecador, e diz: "TUDO BEM, É COMPREENSÍVEL, PODE SER ACEITO, É
DIGNO DE AMOR". Não agride, pois não expõe à Verdade.
O Amor Ágape de Deus não tem nenhuma comunhão com as trevas. Ele Purifica aquele
que o recebe e o torna Santo. É invariavelmente Verdadeiro, mesmo quando provoca a
dor. É paciente e a humilde. O phileo é o contrário em todos os sentidos, pois não
reconhece a Verdade!

OS LIVROS DO JUÍZO
É muito importante considerar que as pessoas que estão sob engano não percebem isso
e o processo para escapar de tal estado pode ser muito lento e doloroso, exige um
profundo auto-exame, aceitação dos fatos, rejeição de opiniões pessoais e
reconhecimento dos próprios erros. O evangelho de Cristo é o polarizador para arrebatar
a alma do erro. Ele nos diz claramente que todos são vitimas e para escapar, inúmeras
áreas devem ser dissecadas e isso realmente pode ser doloroso. TRATA-SE
EXATAMENTE

DO

QUE

CRISTO

DENOMINA

O

CAMINHO

ESTREITO.
O AMOR DE DEUS ESTÁ OCULTO, É UM MISTÉRIO, UM SEGREDO
REVELADO APENAS A AQUELES QUE SÃO OBEDIENTES A JESUS CRISTO!
“E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão
escritos no LIVRO DA VIDA DO CORDEIRO que foi morto desde a fundação do
mundo.”
(Apocalipse 13:8)

Aqui encontramos menção ao Livro da Vida do Cordeiro. Quem seria o Cordeiro? Uma
rápida verificação dos seguintes versículos e termos a resposta: Jo 1:29, 36; 1 Pedro
1:19, Apocalipse 5:6, 8, 12 e 13, 6:1 e 16; 7:9-10,14 e 17; 12:11; 13:11; 14:1,4 e 10;
15:03; 17:14, 19:07 e 9; 21:14,22 e 23 e 22:01 e 3. Se isso não for suficiente para
provar que Jesus Cristo é referenciado como "O Cordeiro", certamente estaremos
lidando com incredulidade. O Livro da Vida do Cordeiro é mencionado apenas duas
vezes.
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“E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e
mentira; mas só os que estão inscritos NO LIVRO DA VIDA DO CORDEIRO.”
(Apocalipse 21:27)

Aqui vemos que somente aqueles que estão inscritos no Livro da Vida do Cordeiro tem
acesso à Cidade Santa, a Nova Jerusalém. Obviamente, através da Porta que é Jesus
Cristo. Observe que toda impureza deve ser removida, principalmente o falso amor
"phileo". É preciso Nascer de Novo, no Divino Amor de Deus, para estar inscrito no
Livro da Vida do Cordeiro.
O Senhor deixou bem claro que o Caminho que conduz à "Vida" é Estreito. Verificamos
que a Vida que Cristo nos oferece é o Amor de Deus. Assim, O LIVRO DA VIDA DO
CORDEIRO É O LIVRO QUE CONTÉM OS NOMES DOS VERDADEIRAMENTE
REGENERADOS.

CAMINHO APERTADO
PORTA ESTREITA

VIDA

“Porque todo o que é nascido de Deus (REGENERADO) vence o mundo...”
(1 João 5:4)

Todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que recebe a autentica Regeneração,
torna-se um Vencedor. Travou a batalha do Caminho Apertado e obteve o prêmio do
Amor Ágape, da Verdadeira União com Jesus Cristo.
“Nós sabemos que passamos DA MORTE PARA A VIDA, porque amamos
(AGAPAO) os irmãos. Quem não ama (ÁGAPE) a seu irmão permanece na
morte.”
(1 João 3:14)
Se alguém NASCEU DE DEUS, passou da morte para vida. O Amor é o fator principal
da passagem. Em 1 João 3:1 constatamos que o Amor Ágape é o que nos proporciona
ser chamado Filho de Deus, portanto os termos Vencedor, Renascido e Vida, tem
basicamente o mesmo significado.
“Quem tem o Filho tem a vida; QUEM NÃO TEM O FILHO DE DEUS NÃO
TEM A VIDA.”
(1 João 5:12)
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Se passamos da morte para a Vida pela Outorga do Amor de Deus e se Cristo é o Amor
de Deus, aquele que obtém vida no Amor de Deus, está em Verdadeira União com
Cristo. As referencias à Vida listadas nas Escrituras estão sempre relacionadas com
Cristo, o Amor de Deus. Portanto, podemos concluir seguramente que o Livro da Vida
do Cordeiro contem os nomes daqueles que obtiveram a Outorga do Amor Ágape, os
Vencedores, os Regenerados.
“E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna; E ESTA VIDA ESTÁ
EM SEU FILHO.”
(1 João 5:11)

É muito importante distinguir os Livros usados para o Juízo. A Escritura se refere a
dois Livros da Vida. Um é o Livro da Vida do Cordeiro, o outro, lista cada homem,
mulher e criança nascidos na Terra, este é chamado simplesmente Livro da Vida. Esse
livro poderia ser chamado livro do amor phileo para fins práticos. Ele é mencionado em
varias passagens que devem ser avaliadas cuidadosamente, POIS NOS AJUDAM A
DESVENDAR A FARSA DO AMOR FRATERNAL (PHILEO).

“O que vencer será vestido de vestes brancas, E DE MANEIRA NENHUMA
RISCAREI O SEU NOME DO LIVRO DA VIDA; e confessarei o seu nome
diante de meu Pai e diante dos seus anjos.”
(Apocalipse 3:5)

Essas são as vestiduras brancas do Amor Ágape que são concedidas somente ao
Vencedor, cujo nome PERMANECE INSCRITO NO LIVRO DA VIDA. Isso significa
que há outros nomes inscritos nesse Livro, nomes que serão apagados. OS NOMES
DOS PERDEDORES! O seu nome, o meu nome e o de todas as almas viventes estão
listados nesse livro celestial.
“E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja
presença fugiu a terra e o céu; e não se achou lugar para eles. E vi os mortos,
grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros; E
ABRIU-SE OUTRO LIVRO, QUE É O DA VIDA. E os mortos foram julgados
pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras.”
(Apocalipse 20:11)
Outros livros são abertos alem do Livro da Vida e eles se referem a obras. Em outras
palavras, aparentemente cada uma dessas almas tem um livro com o registro das obras
praticadas, um histórico completo de tudo que foi feito, pensado, dito e etc. E qual seria
o padrão utilizado por Deus para Julgamento?
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E deu o mar os mortos que nele havia; e a morte e o inferno deram os mortos que
neles havia; e foram julgados cada um SEGUNDO AS SUAS OBRAS. 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 20:13-15)
O nome dos vencedores permaneceu inscrito do Livro da Vida. Os demais tiveram seus
nomes apagados, foram julgados.
A palavra "obra" aqui é "ergon" e significa atitude, ação. Obviamente trata-se um
registro completo da vida de cada um. A condenação de uma alma humana é algo que o
Senhor considera com extrema cautela. Não é da Sua vontade que alguém se perca.
Poderíamos visualizar isso como um vídeo de cada segundo de vida interior e exterior.
Deus avalia tudo minuciosamente em busca do que pode isentar a alma da ruína eterna.
O AMOR ÁGAPE DE DEUS NO INTERIOR DO CORAÇÃO, NO SANTO DOS SANTOS
DO TEMPLO CORPÓREO. SEM ISSO, O NOME NÃO SERÁ ENCONTRADO NO LIVRO
DA VIDA EM RAZÃO DE CRISTO TELO APAGADO ANTERIORMENTE AO REINADO
MILENAR DE CRISTO.

Toda a raça humana está inicialmente inscrita no Livro da Vida. Finalmente restam
somente aqueles separados pela Obra de Cristo. Os que venceram e não tiveram seus
nomes apagados. Quando Cristo se manifestar como Juiz, eles serão os remanescentes
inscritos. Nesse ponto o Livro da Vida do Cordeiro e o Livro Vida serão idênticos. Na
verdade permaneceram idênticos durante todo o Reino Milenar de Cristo. Esse é o
Julgamento e Ressurreição finais. O Livro da Vida e o Livro das Obras são abertos.
Qualquer que não esteja inscrito no Livro da Vida é lançado no Lago de Fogo. Todos os
que rejeitaram Cristo tiveram seus nomes apagados mil anos antes, durante esse período
seus nomes constam somente nos Livros das Obras. PARA ELES NADA MAIS
RESTARÁ A NÃO SER SUAS OBRAS. Eles se recusaram a cumprir as ordens de
Cristo, ir até Ele para serem cobertos pelo Seu Amor, SUAS OBRAS SERÃO
REVISTAS SEGUNDO O PADRÃO DIVINO DO AMOR ÁGAPE E ELES SERÃO
CONDENADOS.
“E se alguém ouvir as minhas palavras, e não crer, eu não o julgo; porque eu
vim, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a
mim, e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue; a palavra que
tenho pregado, essa o há de julgar no último dia.”
(João 12:47-48)

Todo aquele que rejeita o que é dito por Cristo SERÁ JULGADO COM BASE NO
QUE FOI DITO POR CRISTO. Suas palavras, Suas ordens e ensinamentos registrados.
Sua pregação, a Lei do Amor. Eles serão postos à prova perante o Amor de
Deus, cada ato, cada assim chamada "obra" deverá ser submetida a Ele.
Em função da queda, a criatura humana foi separada do Amor Ágape de Deus. A partir
disso, tornou-se incapaz de amar indiscriminadamente mesmo através do famigerado
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amor phileo. Assim, elas ficam sem a menor chance. Porem, mesmo assim, o Senhor irá
determinar cuidadosamente o cumprimento ou não da LEI DO AMOR ÁGAPE.
“Porque qualquer que guardar toda a lei, e tropeçar em um só ponto, tornou-se

culpado de todos.”
(Tiago 2:10)
“Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz,

para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de
Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei,
porque pela lei vem o conhecimento do pecado.”
(Romanos 3:19-20)

Jesus disse que o mundo que O rejeita será julgado pela Sua Palavra. Paulo diz que o
mundo é condenado pela Lei. BOAS OBRAS JAMAIS JUSTIFICAM ALGUÉM
PERANTE DEUS. Não importa quão boas elas sejam, elas não podem justificar. Não
há uma alma sequer que possa atingir o Padrão de Deus. Mesmo que se cumpra toda a
Lei, sem transgredir nenhum ponto, somos culpados e estamos condenados. Cristo tem a
Nova Aliança na Lei da Outorga do Amor Ágape de Deus. POR ESSA RAZÃO, A
PRÁTICA DA LEI E DAS BOAS OBRAS, SEM QUE O AMOR DE DEUS SEJA O
ÚNICO AUTOR, TORNA-SE ABSOLUTAMENTE INÚTIL.
POR ESSA RAZÃO PAULO AFIRMA QUE SEM O AMOR ÁGAPE DE DEUS
TUDO SE REDUZ A NADA. Fé que remove montanhas, Dons do Espírito Santo e toda
a sorte de obras e condutas, por mais nobres e sublimes que sejam, são insuficientes
para libertar da maldição que esta sobre toda a descendência humana.
Os que rejeitam a Nova Aliança na Outorga do Amor Ágape de Deus, terão que buscar
justificação segundo mérito próprio. Mérito avaliado segundo as «obras» praticadas e como
essas obras, são invariavelmente praticadas com base no falso amor "phileo", ao serem
provadas, mediante o Puro Amor Ágape, são desmascaradas e seus portadores desqualificados
para ingresso ao Reino de Deus.
Ora, àquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, MAS
SEGUNDO A DÍVIDA.
(Romanos 4:4)

Restam duas opções: IR A CRISTO ATRAVÉS DA PORTA ESTREITA E DO
CAMINHO APERTADO PARA TER VIDA OU REJEITAR A CRISTO, BUSCAR
JUSTIFICAÇÃO ATRAVÉS DAS BOAS OBRAS E SER CONDENADO COM O
MUNDO. É exatamente como alguém que "desenvolve um trabalho" e pretende receber
do contratante a paga devida. Essas pobres almas envolvidas pelo engano, cegas quanto
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à gravidade do seu erro, rejeitam a Graça de Deus na Pessoa de Cristo e esperam
receber o Céu como recompensa por suas boas obras praticadas.
PORÉM DEUS NÃO LHES DEVE ABSOLUTAMENTE NADA. Digamos que
campos de maçãs fossem invadidos por um grupo de desconhecidos e a colheita fosse
efetuada mesmo sem a autorização do proprietário. Ele seria obrigado a paga-los pelo
serviço? A resposta é óbvia. Ele não tem qualquer obrigação para com essas pessoas.
Essas pessoas estariam tentando distorcer a situação de forma a vincular o proprietário
do campo a uma dívida inexistente. Sua conduta desautorizada mesmo que praticada de
forma correta e adequada, não lhes proporciona nenhum direito. SEU TRABALHO FOI
EM VÃO. O que lhes resta é a perda total. Exatamente o mesmo sucede com a
criatura humana caída. Eles tentam justificação diante de Deus através de suas muitas
"boas obras" praticadas e

isso não funciona.

O Caminho para a Nova Aliança foi claramente demonstrado. Deus enviou seu filho ao
mundo em um momento fulgurante da história. O Império Romano foi o mais poderoso
império conhecido. Ao ser julgado pelo alto escalão do poder romano, o Santo Nome do
Senhor foi grandemente conhecido, Jerusalém resplandeceu diante do mundo. Da Judéia
as Boas Novas de Cristo rapidamente se espalharam. O Cristo de Deus veio ao mundo
redimir o homem das cadeias da escravidão, PORÉM A HUMANIDADE O
REJEITOU.

Portanto, não os temais; porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem
oculto que não haja de saber-se.
(Mateus 10-26)

Apocalipse 20:12 refere-se aos livros onde provavelmente consta o registro de todos os
detalhes da vida de cada um, sendo a base para o Julgamento. Nesse sentido, se
humanidade tem em si esse tão nobre sentimento ao qual ela se refere como sendo "o
amor" e se o ser humano é realmente uma criatura "essencialmente boa", qual seria a
razão para a existência dos tribunais e das prisões? A resposta é que o amor humano na
verdade é um sentimento egoísta, manipulador e maligno. Quando Deus considera as
nobres ações humanas tendo como padrão o Seu Amor, a malignidade é revelada. POR
ESSA RAZÃO PERANTE DEUS, AS BOAS OBRAS PRATICADAS PELO SER
HUMANO NUNCA SÃO REALMENTE "BOAS" E ABSOLUTAMENTE
PODERÃO LIVRAR DA CONDENAÇÃO.
A entrada no Reino de Deus não depende de "obras justas" ou das "obras da lei"
movidas por qualquer outro sentimento que seja o Amor Ágape de Deus. É PRECISO
SIM, PERMANECER NA DOUTRINA DE JESUS CRISTO, FAZER A VONTADE
DO PAI "...QUE VOS (ÁGAPE) AMEIS UNS AOS OUTROS, ASSIM

COMO EU VOS TENHO (ÁGAPE) AMADO..." (João 15:12). Essa é a
Única e Verdadeira definição de Fé. FÉ É OBEDIÊNCIA E OBEDIÊNCIA
SIGNIFICA CUMPRIMENTO IRRESTRITO DAS ORDENS RECEBIDAS. Se nos
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recusamos a cumpri-las, a Verdadeira Fé não está em nós, não cremos o suficiente para
cumprir o que nos é ordenado a exemplo de Abrão, Moises e outros heróis da Fé. Essa é
a única "obra" que o ser humano deve dedicar-se a praticar incansavelmente,

CRER

DE CORAÇÃO SENDO O ÚNICO MÉTODO DADO POR DEUS PARA QUE
POSSAMOS OBTÊ-LO O

CAMINHO APERTADO. Se nos recusarmos a

trilhá-lo, mesmo crendo com todo equilíbrio do nosso intelecto, estaremos
irremediavelmente reprovados!
Se examinarmos detidamente as obras praticadas com base nesse falso amor,
compreenderemos claramente a razão pela qual a grande maioria dos Cristãos encontra
a eterna perdição. Eles gastam todo o seu precioso tempo envolvidos pelo engano E
NUNCA SE DÃO CONTA DA PORTA ESTREITA E DO CAMINHO APERTADO,
NUNCA ENCONTRAM O AMOR ÁGAPE DE DEUS E POR ISSO NUNCA TERÃO
ACESSO AO DESCANSO DE DEUS!
Obras no amor phileo

O ABISMO
Caminho Apertado

Justiça Relativa
Livro da Vida
Livro das Obras

FOGO

Livro da Vida do Cordeiro

REINO DE DEUS

Nessa ilustração vemos o gigantesco abismo entre o homem e Deus superado através do
Caminho Apertado. Esse é o único caminho listado, a única maneira que nos é
apresentada por Deus. NOTAMOS TAMBÉM A HUMANIDADE ENVOLVIDA,
EMPREGANDO SEU TEMPO DE VIDA NA ESFERA DO FALSO AMOR PHILEO
E DA JUSTIÇA RELATIVA. Obras até impecáveis, dedicação até das próprias vidas
em prol dos semelhantes, tudo absolutamente em vão.
Vejamos como exemplo a vida de um personagem a qual denominaremos Sue. Sue
desde a sua infância se dedicou às outras pessoas. Trabalhou duro e doou tudo o que
ganhou para o bem do próximo. Através dos anos, sua dedicação e amor resultaram em
admiração e respeito por parte do mundo. Sua conduta impecável finalmente lhe rendeu
o Prêmio Nobel da Paz. Ela foi aclamada pelo mundo como modelo e exemplo da
grandiosidade e poder do "amor". Sua dedicação e zelo tornaram-se tema de artigos de
revistas e livros. Tornou-se um exemplo e muitos passaram segui-la.

41

Finalmente após a morte, os anjos a conduzem até a presença do Senhor. Ela está
absolutamente convicta de que receberá aprovação. Afinal, ela crê ter vivido
exatamente conforme a Vontade de Deus. Porem surge a terrível surpresa, ela é
condenada. ELA NÃO TEM AS VESTIDURAS BRANCAS DO AMOR ÁGAPE DE
JESUS CRISTO. Então Cristo lhe diz: "Apartai-vos de mim, vós os que praticais a
iniqüidade."
A única deficiencia de Sue é que ela não possue em si o Amor Ágape de Deus. Ela
viveu sua vida sob a ilusão de que o falso amor é o Amor de Deus e acreditou que isso
era tudo o que Deus exigia. Se ela tivesse dedicado um pouco mais do seu tempo ao
estudo das Escrituras, ela conheceria o risco de ser envolvida pela falsa teologia do
amor phileo. Todas as suas boas obras, todos os seus atos de justiça foram praticados
com base nesse falso amor. ELA NUNCA PODE DISCERNIR O MISTÉRIO DO
AMOR ÁGAPE DE DEUS.

Caminho Apertado

Escala de Justiça relativa
Livro do Amor Ágape da
“Vida” do Cordeiro

Sue não
Listada

Livro da Obras
Julgamento

Livro da Vida
Livro do Amor Phileo
Sue Excluída

Sue NUNCA trilhou o Caminho Apertado
Ela NUNCA obteve o Amor Ágape
Seu nome não foi encontrado no Livro da Vida
do Cristo

Vejamos agora outro exemplo com um personagem denominado Bob. Em sua vida
terrena Bob praticou tanto boas como más ações. Quando jovem teve sérios problemas
com as autoridades e precisou passar algum tempo a serviço da comunidade. Em sua
meia-idade envolveu-se com más amizades e acabou condenado por assassinato.
Enquanto sob reclusão, passou a examinar detidamente sua vida em total desperdício.
Admitiu seus erros e assumiu a culpa por seus atos. Certo dia, ainda na prisão, recebeu
uma Bíblia dos Gideãos e passou a estudá-la noite e dia tentando encontrar respostas.
Finalmente Bob enxergou a importância das Palavras de Cristo e em oração silenciosa,
passou a buscar a Verdade, decidiu que faria tudo para encontrá-la.
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Pouco a pouco, o Espírito Santo passou a conduzi-lo através do Caminho Apertado. No
decurso de vários anos, ele foi provado e lapidado. Foi convencido de Pecado, de
Justiça e de Juízo. Descobriu que estava morto interiormente e essa convicção cresceu
em seu interior e finalmente, Jesus Cristo mostrou-lhe a deficiência quanto ao Divino
Amor de Deus. Bob concordou prontamente e lhe foi concedido o Conhecimento de
todas as Coisas, Cristo então adentrou ao Santo dos Santos do seu Templo Corpóreo.
Ao passar pela morte física, foi conduzido ao Céu onde o Senhor o esperava com as
doces palavras: "bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor (Mateus
25:21)."

“Bob”

Caminho Apertado

Livro do Cordeiro

A diferença entre Sue e Bob é o AMOR ÁGAPE DE DEUS. Bob admitiu sua
triste e irremediável condição de pecador. Admitiu estar irremediavelmente condenado
a morte eterna. Durante longos anos teve sua Fé provada pelo fogo. CUMPRIU AS
ORDENS DE CRISTO E PERMANECEU EM SUA DOUTRINA ATÉ ENCONTRAR
A VERDADE, O AMOR ÁGAPE QUE O LIBERTOU. Bob permitiu ao Espírito Santo
convencê-lo de Pecado e de Juízo.
NUNCA SE ESQUIVOU OU TENTOU
JUSTIFICAR-SE PELA PRÁTICA DE OBRAS. BOB COMPREENDEU QUE UM
SIMPLES COMPROMISSO MENTAL NÃO É SUFICIENTE, COMPREENDEU
QUE NECESSITAVA DE MAIS, MUITO MAIS. Sue, por outro lado, nunca
compreendeu a Verdade sobre a sua situação. Nunca admitiu sua total incapacidade com
relação à Verdadeira Vida. Sua fé estava embasada em suas boas obras e no poder do
seu falso "Amor".
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Obras não Consideradas
Redenção pela Graça Através da Fé

A GRANDE FARSA SATÂNICA QUE OPERA SOBRE A HUMANIDADE,
TEM POR BASE A CONVICÇÃO DE QUE O AMOR PHILEO É O AMOR DE
DEUS. A queda da criatura humana através dessa e de outras artimanhas malignas a
arrasta sob absoluto controle de satanás e seus demônios. A MAIS ABSOLUTA E
TERRÍVEL MISÉRIA, A MORTE ESPIRITUAL, A ETERNA SEPARAÇÃO DO
AMOR DE DEUS. A natureza do pecado é transmitida a todos os homens e mulheres
através das gerações via DNA. Todos estão condenados à eterna perdição. Existe apenas

JESUS CRISTO.

É preciso ir até Ele e isso só é
possível através da Porta Estreita e do Caminho Apertado. Não
uma saída,

existe outra opção, não há exceções. Não há acepção de pessoas.
É preciso submeter-se a convicção do Espírito Santo. É preciso entrar pela Porta
Estreita e trilhar o Caminho Apertado ou então permitir que a moderna teologia
denominacional o conduza até a eterna perdição. A escolha é sua.
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