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O Coração Oculto do Homem
por Stewart Best

Neste grupo de relatórios, vamos estudar as questões relacionadas com a Caminhada
rumo ao Cristo Vivo, explorando exclusivamente o que a Bíblia nos diz sobre ela
em comparação com o que a moderna teologia cristã ensina. Vamos descobrir por que a
vasta maioria dos Cristãos comete um grave erro em sua profissão de fé e através dessa
determinação, verificar com certeza se somos contados entre eles.
Pudemos observar claramente a possibilidade de uma pessoa totalmente convicta de sua
Salvação ou Regeneração NÃO SER ACEITA POR JESUS CRISTO POR SER
DESCONHECIDA DELE. CONHECEMOS PERFEITAMENTE A DECLARAÇÃO
DEFINITIVA DO SENHOR E SEUS CLAROS ENSINAMENTOS QUANTO AO
FATO DE QUE: SER CONHECIDO DELE É O QUE DETERMINA A SALVAÇÃO.
NÃO BASTA IMAGINAR CONHECÊ-LO! Devemos considerar isso com extrema
cautela.

SERMOS CONHECIDOS DE CRISTO É O QUE
DETERMINA NOSSA SALVAÇÃO E NÃO, IMAGINAR
CONHECÊ-LO.
Uma grande quantidade de Cristãos rejeitados por Jesus Cristo conforme Mateus 7:2223, esta convicta de que O conhece, porém, desgraçadamente não é conhecida dEle. Ele
assim o afirma. É POR ESSA RAZÃO QUE ELES SÃO BANIDOS DE SUA
PRESENÇA. Nisso concluímos que por serem desconhecidas de Cristo, essas almas não
puderam alcançar A REGENERAÇÃO E O VERDADEIRO RENASCIMENTO. Elas
não têm em si o Espírito de Cristo, O AMOR ÁGAPE DE DEUS. Não existe outra
possibilidade...
A AUTENTICA REGENERAÇÃO E RENASCIMENTO SOMENTE PODEM
SER ALCANÇADOS POR AQUELES QUE SÃO ‘CONHECIDOS’ DE CRISTO.
A OUTORGA DO AMOR ÁGAPE, O ESPÍRITO DE CRISTO, POIS CRISTO É
O AMOR ÁGAPE, SOMENTE PODERÁ SER ALCANÇADA POR AQUELES
QUE SÃO ‘CONHECIDOS’ DE CRISTO.
A AUTENTICA UNIÃO COM CRISTO ATRAVÉS DE SEU ESPÍRITO DE
AMOR ÁGAPE SOMENTE PODERÁ SER REALIZADA AO SER
‘CONHECIDO’ POR CRISTO.
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Sendo assim, concluímos também, que A GRANDE MAIORIA DOS CRISTÃOS TEM
UM CONCEITO DEFICIENTE QUANTO AO VERDADEIRO SIGNIFICADO DE
RENASCIMENTO E REGENERAÇÃO, O QUE DESASTROSAMENTE LHES
RESULTA EM CONDENAÇÃO. Eles estão convictos de que Nasceram de Novo e
estão em Verdadeira União com Cristo, evidentemente, considerando os conceitos da
falsa teologia sobre o autentico significado dessas Dádivas. Não nos resta nenhuma
dúvida quanto ao fato de que essa grande quantidade de Almas Cristãs encontra-se
envolvida em um conceito extremamente deficitário, do que seja O AMOR ÁGAPE DE
DEUS E DE COMO ALCANÇÁ-LO. Eles garantem que O tem, garantem que O
conhecem e reivindicam uma União com Cristo que na verdade não existe. COMO
ISSO PODE SER POSSÍVEL?
Primeiramente é preciso ter em conta A DIFERENÇA ENTRE CORAÇÃO E ALMA
CONSCIENTES E CORAÇÃO INTERIOR SUBCONSCIENTE. Estamos certos de
que nesse aspecto encontra-se a chave para a compreensão das razões da condenação
referida em Mateus 7:22-23.
Na tentativa de conceber as coisas do mundo invisível ou de explicar o virtualmente
inexplicável através de palavras ou gráficos, corremos o risco de exceder em
simplificações, incorrendo em erros. A ciência moderna afirma que a mente é a fronteira
final, talvez por conhecer muito pouco sobre ela e sobre seu funcionamento. A Bíblia
por outro lado tem muito a dizer sobre isso.
Existem algumas perguntas através das quais poderemos nos posicionar de forma mais
adequada com relação a esse assunto: 1) Existiria alguma diferença entre alma e
coração? 2) Seria a criatura humana constituída a exemplo do Antigo Templo de Israel?
Se assim for, a experiência da regeneração ocorreria no Santo dos Santos do Templo
Corpóreo? A experiência que envolve a Verdadeira União com Cristo, se daria nesse
mesmo nível? Seria o Caminho Apertado a distância que separa a alma (consciente) do
coração interior (subconsciente)? Seria o mesmo Caminho Apertado, a razão da tristeza
a que Jesus Cristo se refere em Marcos 14:34 e Mateus 26:38? A que o Senhor Deus
teria se referido ao mencionar mente, alma e coração?

E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus DE TODO O TEU CORAÇÃO, E
DE TODA A TUA ALMA, E DE TODO O TEU PENSAMENTO.
Mt. 22:37

Amarás pois, ao senhor teu Deus DE TODO O TEU CORAÇÃO, E DE TODA A
TUA ALMA, E DE TODO O TEU ENTENDIMENTO, e de todas as tuas forças;
este é o primeiro mandamento.
Mc. 12:30
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E, respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus DE TODO O TEU
CORAÇÃO, E DE TODA A TUA ALMA, E DE TODAS AS TUAS FORÇAS, E
DE TODO O TEU ENTENDIMENTO, e ao teu próximo como a ti mesmo.
Lc. 10:27
Não há dúvidas quanto à afirmação de Jesus Cristo a respeito de três seções invisíveis
que compõem a criatura humana: CORAÇÃO, ALMA E ENTENDIMENTO. A
seqüência de Sua fala também nos fornece informações importantes. Como vemos, ela
se conduz do interior para o exterior, especificando níveis para o que poderíamos
chamar de lado invisível do homem: 1- O coração ou o subconsciente. 2- A alma, o eu
ou a mente consciente. 3- O entendimento, pensamento ou raciocínio irradiados na
mente consciente. O termo "coração/καρδιας/kardia" usado por Cristo é assim referido
no Expanded Vines Expository Dictionary of New Testament Words, página 537...
"A Bíblia situa a depravação da criatura humana no "coração", pois
o pecado, visto como um senhor, tem seu trono NA ÁREA CENTRAL
DO LADO INVISÍVEL DO HOMEM e a partir daí, contamina toda
a estrutura"

Cada um fala com falsidade ao seu próximo; falam com lábios lisonjeiros e
coração dobrado.
Sl. 12:2
O coração interior, o cerne da existência humana. A partir dele irradiam os desígnios e
condutas de uma vida. O mesmo coração que anteriormente à queda acolhia o Divino
Amor Ágape de Deus, agora desesperadamente corrompido, carece da Regeneração que
só poderá ser Outorgada por Cristo Jesus. Porem é importante considerar que segundo a
Escritura, o termo coração não se refere a uma estrutura singular.
A palavra "dobrado" nesse caso pode conduzir a interpretações erronias.
Aparentemente ela foi utilizada na tentativa de expressar o que está implícito na frase.
Na verdade a frase em Hebraico contem o termo coração ( )לֵבduas vezes:

(שפַת ֲחלָׁק ֹות ְְּבלֵב ְָּׁולֵב י ְדַ בֵ ְֽרּו׃
ְ ת־רעֵהּו
ֵ שוְא ׀ ְי ְֽדַ בְרּו אִיש ֶא
ָׁ )
É importante considerarmos com cuidado o verdadeiro significado dessa colocação.
Literalmente ela aponta para DOIS CORAÇÕES, NA MESMA CRIATURA. Nisso
temos a resposta clara para a terrível profecia relatada em Mateus 7:22-23, onde
constatamos A CONDENAÇÃO DE ‘MUITOS’ CRISTÃOS. Se interpretarmos
exatamente como se lê, encontramos uma referencia a duas coisas distintas: CORAÇÃO
(1) O SUBCONSCIENTE E CORAÇÃO (2) O CONSCIENTE, ALMA +
ENTENDIMENTO. Enquanto um diz sim, o outro diz não. Seria esse o fundamento da
expressão Bíblica "COM TODO O VOSSO CORAÇÃO" (Jeremias 29:13)?
Estariam esses muitos cristãos rejeitando a Cristo sem ter consciência disso?
ESTARIAM ESSAS ALMAS DIZENDO SIM APENAS COM UM DOS SEUS
CORAÇÕES, O CORAÇÃO EXTERIOR, O CORAÇÃO CONSCIENTE, O EU
CONSCIENTE, ENQUANTO O CORAÇÃO INTERIOR SE MANTÉM FRIO E
INFLEXÍVEL?
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Batendo à Porta
do Coração
Interior

Nessa figura, dois cones sobrepostos representam os dois corações. O cone externo
representa o coração consciente. Nele se processam todas as funções, julgamentos e
decisões, sempre com base na livre e espontânea vontade. Essa é a parte do ser
autodenominada "EU". A EVIDÊNCIA BÍBLICA SUGERE QUE O CORAÇÃO
CONSCIENTE ESTÁ GERALMENTE INCLINADO PARA BEM (NO QUE SE
REFERE AO CONHECIMENTO DO BEM E DO MAL), ENQUANTO, O
CORAÇÃO INTERIOR, O SUBCONSCIENTE, ESSA ESTRUTURA OCULTA E
MISTERIOSA DA CRIATURA HUMANA ABRIGA O MAL.
Esse interior secreto da mente humana é representado pelo segundo cone. Trata-se do
SANTO DOS SANTOS DO TEMPLO CORPORAL HUMANO, de onde partem as
influências para todas as condutas conscientes. Esse é o alvo de Deus, o interior oculto
contaminado da criatura, que sem Regeneração está irremediavelmente perdido. A
PORTA ESTREITA E O CAMINHO APERTADO CONSTITUEM A FORMULA
PARA DESMASCARAR ESSE MAL INTERIOR, ESSA NATUREZA BESTIAL
DA CRIATURA HUMANA.
Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos, e que o buscam com
TODO O CORAÇÃO.
Sl 119:2
A palavra grega para "todo" é "kol" e significa TOTALIDADE, CONJUNTO. Em
outras palavras, ambos os corações do homem, ambos os aspectos da criatura, o
consciente e o inconsciente.
E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes COM TODO O VOSSO
CORAÇÃO.
A palavra usada para "todo" aqui novamente
é "kol", TOTALIDADE.
Jr 29:13
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E DAR-LHES-EI CORAÇÃO para que me conheçam, porque eu sou o Senhor; e
ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus; porque se converterão a mim DE
TODO O SEU CORAÇÃO.
Jr 24:7
E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus DE TODO O TEU CORAÇÃO, e de
toda a tua alma, e de todo o teu pensamento.
Mt 22:37

O Mandamento do Senhor é para que AMEMOS DE TODO DO NOSSO CORAÇÃO.
Assim sendo, se a mente humana é composta por dois níveis, dois corações, o comando
é óbvio. É preciso que os dois níveis estejam combinados em uma única intenção.
Porque, quanto ao SENHOR, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se
forte para com aqueles cujo CORAÇÃO É PERFEITO PARA COM ELE...
2Cr 16:9
A palavra "perfeito" nesse texto é do grego "shalem" e significa COMPLETO. A raiz da
palavra é "shalam" e significa SEGURO, RESTAURADO, observando-se uma clara
implicação com o termo REGENERAÇÃO OU REESTRUTURAÇÃO. Assim, se Deus
requer os dois corações, os dois níveis de consciência em afinação para expressar a
Verdade, evidentemente qualquer conduta em contrário É FALSA.
E, contudo, apesar de tudo isso a sua aleivosa irmã Judá não voltou para mim de
TODO O SEU CORAÇÃO, MAS FALSAMENTE, diz o Senhor.
Jr 3:10
A observação feita pelo Senhor Deus aqui é muito clara: se um coração não estiver
completamente, totalmente voltado, isso é, se ambos os níveis de consciência não
estiverem perfeitamente afinados, trata-se de uma conduta fingida. O termo "falso" é do
grego "sheqer" e significa ENGANOSO, conduta que torna vã qualquer ação diante de
Deus. Trata-se de um sentimento oriundo apenas do nível consciente e PARA SER
ACEITO DIANTE DEUS, TEM QUE FLUIR DE TODO O CORAÇÃO E NÃO
APENAS DE UMA PARTE. Provavelmente essa seria a causa da condenação daqueles
"muitos" referidos em Mateus 07:22-23. Eles dedicam seu Amor sincero a Jesus, porem
somente com O EXTERIOR DO CORAÇÃO, com o nível consciente do seu ser, com o
pensamento ou raciocínio. Desgraçadamente eles não têm conhecimento da existência
de uma FACE INTERIOR OCULTA EM SEU SER. Ignoram e desprezam a Porta
Estreita e o Caminho Apertado, o único método utilizado por Deus para expor a
NATUREZA INTERIOR CAÍDA. O termo "falso" tem como um de seus opostos a
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palavra "sincero", sobre a qual as Escrituras Sagradas nos oferecem quatro referências
de grande utilidade para que possamos compreender melhor os acontecimentos
envolvendo aqueles "muitos" referidos em Mateus 07:22-23.

Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, PARA O AMOR
FRATERNAL, NÃO FINGIDO; AMAI-VOS ARDENTEMENTE UNS AOS
OUTROS COM UM CORAÇÃO PURO;
Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela
palavra de Deus, viva, e que permanece para sempre.
1Pe 1:22-23
Pedro une Amor não fingido (Ágape) ao Novo Nascimento/Regeneração, em pleno
acordo com 1 João 3:1 e 14. O ponto a ser observado aqui, é A EXISTÊNCIA DE UM
AMOR FINGIDO. Amor porem hipócrita! Aparentemente verdadeiro, mas na
realidade uma farsa.
Assim concluímos que o Renascimento gerado pelo Amor Ágape de Deus, requer uma
ação combinada entre os dois níveis de consciência, um acordo perfeito. A grande
maioria de cristãos condenada em Mateus 7:22-23, certamente interagem através de um
amor irradiado apenas em sua mente carnal consciente, CONSIDERADO POR DEUS
COMO FALSO, ELES NÃO SE EMPENHAM SUFICIENTEMENTE NA BUSCA.
Não obedecem a exigência de Deus no sentido de encontrá-Lo, para obter dEle um
coração Regenerado.

Na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no
AMOR NÃO FINGIDO,
2Co 6:6

Novamente é preciso salientar que, se existe um Amor não fingido, obviamente existe o
oposto: UM AMOR FINGIDO. Os falsos mestres rejeitados por Cristo em Mateus 7:2223, certamente são pródigos no que se refere a esse tipo de amor e infelizmente estão
convictos de que são almas Renascidas e em Verdadeira União com Cristo. Porem sua
concepção não passa de vaidade, nada mais do que pura vaidade. As advertências
Escriturais sobre ‘muitos’ rejeitados e condenados à perdição, certamente conduzidos
pelas doces palavras dos falsos mestres, são absolutamente claras: NA VERDADE
NÃO SÃO ALMAS RENASCIDAS. Alegam estar totalmente comprometidas com o
Senhor mais na verdade estão divididas, apenas um dos seus corações foi submetido à
conversão, apenas a parte consciente do seu ser. ESSE MONSTRUOSO ENGANO É
DISSEMINADO PRINCIPALMENTE ATRAVÉS DA REDEFINIÇÃO DO TERMO
FÉ. A ESCRITURA SAGRADA IGUALMENTE REFERE-SE À ‘FÉ NÃO
FINGIDA’ CUJO OPOSTO EVIDENTEMENTE É UMA FALSA FÉ.
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Ora, o fim do mandamento É O AMOR DE UM CORAÇÃO PURO, e de uma
boa consciência, e de uma FÉ NÃO FINGIDA.
1Tm 1:5
Aqui podemos verificar que A CONCLUSÃO DO MANDAMENTO É O AMOR
ÁGAPE DE DEUS. Assim sendo, como alcançá-lo? Somente através da Regeneração.
Quando a criatura tem o coração Verdadeiramente Regenerado, vivencia o Amor e a Fé
não fingidos, que são Dons outorgados pelo próprio Deus, não antes de ambos os
corações estarem preparados e prontos para tal.
Aqueles "muitos" condenados em Mateus 7:22-23 tem apenas uma fé fingida. A sua
definição de fé não é a definição Bíblica de fé. Eles redefinem fé e a transformam em
algo puramente mental e carnal! Compram e vendem esse falso conceito para as massas
que facilmente o recebem e passam a interagir através dele. UMA FALSA FÉ, UMA
FALSA REGENERAÇÃO, UMA FALSA UNIÃO COM CRISTO E UM FALSO
AMOR.
Assim, chegamos a uma triste conclusão. Os falsos mestres e a grande multidão de
cristãos que os seguem, falham mortalmente em sua concepção quanto ao verdadeiro
significado do termo ‘coração’

e quanto a existência de um coração oculto.
Os falsos mestres e a grande multidão que os seguem, estão ambos sob engano. Se
alguém esta sob engano, OBVIAMENTE NÃO ESTÁ CIENTE DA REALIDADE.
Jesus Cristo declarou que eles "não sabem" (Apocalipse 3:17). Eles somente obtém
ciência disso no Dia do Julgamento, tarde demais para qualquer providencia. Seu
coração totalmente comprometido com Cristo era apenas

o lado consciente do seu ser.
O homem de CORAÇÃO DOBRE é inconstante em todos os seus caminhos.
Tg 1:8

Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores; e, VÓS
DE DUPLO ÂNIMO, PURIFICAI OS CORAÇÕES.
Tg 4:8
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Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando; porque o que duvida é semelhante à
onda do mar, que é levada pelo vento, e lançada de uma para outra parte.
Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa.
Tg 1: 6-7
Já pudemos observar o que seria "FÉ NÃO FINGIDA", disso podemos deduzir
facilmente o homem de CORAÇÃO DOBRE OU DUPLO ANIMO INTERAGINDO
ATRAVÉS DE UMA "FÉ FINGIDA", uma fé parcial, abrangendo apenas a superfície
consciente do ser, apenas um dos corações. O outro lado, o coração inconsciente é
independente e tem opinião distinta.
Os dois corações do homem são o consciente e o inconsciente. O coração consciente é
constituído pelos pensamentos, sentimentos e emoções, trata-se da ALMA HUMANA
A CRIATURA TERRESTRE. Paulo refere-se a ele como "homem carnal". Trata-se da
camada exterior da mente, denominada pela ciência como MENTE CONSCIENTE.
A mente consciente é a mente sensual, uma espécie de processador de dados assim
como um computador. As informações são colhidas através do tato, olfato, audição,
visão e paladar em seguida classificadas, arquivadas e passam a ser utilizadas como
base em todas as ações da criatura. As emoções como medo e alegria também são
experiências sensoriais, derivadas dos mesmos cinco sentidos, únicas ferramentas de
inteiração disponíveis. Após a queda, a criatura humana tornou-se dependente e
geralmente dominada pelos sentidos. A mente exterior ou a mente consciente dirige as
condutas da criatura sempre com o objetivo de satisfazer os desejos do seu coração
interior corrupto, que por sua vez exerce controle doentio sobre ela.
O conhecimento é normalmente obtido através dos mesmos cinco sentidos. Para estudar
as Escrituras, é preciso utilizar a visão ou a audição. Esse é o chamado conhecimento
sensual, pois se trata de um conhecimento derivado dos sentidos. É possível memorizar
toda a Bíblia, de trás e para frente, de cabeça para baixo ou do lado direito para o
esquerdo, é possível até citá-la frase a frase como um computador e conquistar grande
audiência. Mesmo assim será apenas CONHECIMENTO SENSUAL, irradiado na
mente exterior consciente e apenas capturado pela mente subconsciente, onde
geralmente fica registrado. O computador funciona de forma semelhante, nele temos um
arquivo de dados para recuperação e uso dependendo da tarefa a ser realizada.
Estudiosos descobriram métodos efetivos para auxiliar na administração da memória
humana. Quando um computador recebe um comando para buscar um arquivo, pode
localizá-lo instantaneamente, levar algum tempo ou em alguns casos emitir a mensagem
ARQUIVO NÃO ENCONTRADO. Com mente humana (infelizmente com maior
freqüência do que gostaríamos) ocorre o mesmo. Um exemplo clássico disso ocorre
quando não conseguimos lembrar o nome de uma pessoa.
Quando procuramos recordar algo, na realidade estamos enviando um comando de
busca para camadas superficiais da mente subconsciente. Em alguns casos, devido
algum tipo de urgência, tentamos vasculhar conscientemente nossos registros mentais
sem sucesso. Então repentinamente despertamos no meio da noite de posse da
informação procurada. ARQUIVO ENCONTRADO!
O exterior da criatura humana, essa parte da mente a qual denominamos MENTE
CONSCIENTE, tem poder de decisão quanto ao que admite como certo ou errado.
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Trata-se de um centro de recepção e controle no que se refere à sobrevivência no mundo
sensual carnal. É de suma importância compreender que quando se toma decisões a
respeito do que deve ou não deve ser feito, OPERAMOS ATRAVÉS DA MENTE
CONSCIENTE.
O nucleol da mente consciente é o que a Escritura denomina ‘coração’, a palavra
coração sempre se refere ao centro de alguma coisa. É esse o local onde o "EU" fica
‘conectado’ a exemplo de uma lampada em seu soquete. Se alguém for questionado
quanto ao proprio nome, imediatamente responderá: "(eu) sou fulano de tal". De onde
vem essa informação? DO NUCLEO DA MENTE CONSCIENTE OU DO CORAÇÃO
EXTERIOR, com absoluta convicção a respeito do proprio ser.
Quando decidimos fazer algo, nossa mente consciente, nosso CORAÇÃO
CONSCIENTE e nossa vontade consciente devem agir em harmonia para então
colocarmos em prática seja la o que for. Até que haja uma decisão, a mente como
sempre avalia os dados conhecidos em estado de espera a exemplo da frase:
"Eu não tenho certeza", O QUE SIGNIFICA QUE AINDA NÃO EXISTE UMA
DECISÃO DEFINIDA EM SEU CORAÇÃO CONSCIENTE.
Quando necessário saímos em busca de mais dados, até finalmente chegar à decisão. A
LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE SEMPRE EXERCE GRANDE INFLUENCIA
NA DECISÃO. "Eu prefiro isso", ou "Eu acho melhor aquilo". Em alguns casos no
entanto se decide contra a própria vontade, a decisão é tomada com base em conceitos
alheios ou na mentalidade de outras pessoas.
O MAIS IMPORTANTE A SER OBSERVADO AQUI, É QUE QUANDO UMA
CRIATURA FAZ SUA DECISÃO POR CRISTO, ELA O FAZ ÚNICA E
EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DA MENTE CONSCIENTE, DA LIVRE E
ESPONTÂNEA VONTADE CONSCIENTE, DO "EU" CONSCIENTE. Essa decisão
é, e só pode ser uma decisão absolutamente sensual, não há outra possibilidade. A
criatura humana interage unicamente nos domínios da mente consciente e esse é o nivel
do nosso ser, onde decidiremos se aceitamos ou rejeitamos as reivindicações de Cristo.
Então surge uma indagação crucial: E SE A DECISÃO DO CORAÇÃO CONSCIENTE
NÃO FOR SUFICIENTE? E se houver "outro coração", algo muito mais profundo,
muito além de tudo o que imaginamos? E se esse nível desconhecido do nosso ser puder
permanecer endurecido como pedra, mesmo após nossa decisão consciente piedosa? E
SE O NOSSO VAIDOSO EU CONSCIENTE, ESTIVER COMETENDO UM
LAMENTÁVEL ENGANO AO IMAGINAR QUE É ÚNICO E SUFICIENTE? Como
nosso ser, não pode enxergar alem do nível consciente, poderíamos facilmente incorrer
no erro de considerar o "EU" consciente como sendo o coração dominante, sem que ele
verdadeiramente o fosse. Nesse caso, estaríamos vivendo sob um terrível engano, SOB
UMA ILUSÃO MORTAL!
E se essa parte desconhecida e misteriosa do nosso ser, profundamente oculta em nosso
subconsciente, for o que Deus afirma ser o coração corrompido e carente de
Regeneração? Certamente estaríamos em apuros por não ter ciência disso!
Desgraçadamente só iríamos tomar conhecimento disso na ora da morte,
demasiadamente tarde para qualquer providência. ESTARÍAMOS DIANTE DA
NOSSA HORROROSA CRIATURA INTERIOR, NOSSO MONSTRUOSO
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CORAÇÃO CORROMPIDO, ATÉ ENTÃO TOTALMENTE DESCONHECIDO.
Aqui certamente caberia a sarcástica exclamação

"SURPRESA!"
Essa é a surpresa vivida por aqueles "muitos" de Mateus 7:22-23! Uma surpresa
absolutamente aterrorizante, eles não estavam cientes do seu interior oculto, SEU
CORAÇÃO CHEIO DE ENGANO E PODRIDÃO. SOMENTE ENTÃO
DESCOBREM QUE ESSE LADO OBSCURO DEVE SER REVELADO E
REGENERADO POR JESUS CRISTO, QUE ESSE É O CORAÇÃO QUE DEVE
ESTAR EM VERDADEIRA UNIÃO COM JESUS CRISTO E NÃO O CORAÇÃO
EXTERIOR!
MAS O HOMEM ENCOBERTO NO CORAÇÃO; no incorruptível traje de um
espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus.
1Pe 3:4
Se questionada a respeito dessa face interior desconhecida da mente humana, a ciência
irá imediatamente apontar para a denominada MENTE SUBCONSCIENTE. Um lado
misterioso da mente humana capaz de produzir prodígios. Estudiosos do assunto
afirmam que a mesma entre outras coisas, armazena dados obtidos através da mente
consciente. Em outras palavras, o que vemos, ouvimos e sentimos é absorvido pela
mente subconsciente que posteriormente reflete esse conteúdo como base para as nossas
condutas de vida. Assim nos tornamos exatamente aquilo que recebemos através dos
sentidos.
Tomemos como exemplo alguém que se torna cristão. Primeiramente ele "decide" por
Cristo, em seguida começa a "seguir Seus ensinos" estudando a Escritura Sagrada,
absorvendo literatura cristã e freqüentado as funções religiosas. Assim, alimenta sua
mente com as "coisas de Cristo". Seu subconsciente procede aos registros e passa a
refleti-los de volta. ESSA EXPERIÊNCIA ACABA POR SER PERCEBIDA
ERRONEAMENTE COMO UMA FORMA DE COMPROMISSO INTERIOR
PROFUNDO.
Se alguém repetir para si próprio a frase: "sou feio" muitas vezes, restará totalmente
convencido. A verdade seja qual for não exercerá mais influência. Da mesma forma,
todas as coisas que vemos e ouvimos, seguem para o subconsciente e lá geralmente
permanecem como "verdades".
Muitas crianças são prejudicadas emocionalmente por comentários impensados dos
próprios pais. A criança por lhes dedicar total confiança, aceita tais comentários como
verdade, mesmo que não sejam verdadeiros. ASSIM SE PROCESSA UMA
DISTORÇÃO DA REALIDADE QUE PODE ATÉ CAUSAR DESTRUIÇÃO. O
tratamento médico dispensado a pessoas emocionalmente perturbadas nada mais é do
que uma tentativa de reprogramar o subconsciente, uma tentativa de apagar impressões
profundamente enraizadas. Métodos como hipnose e meditação são utilizados
exatamente com objetivo de penetrar fundo essa mente interior.
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O subconsciente registra automaticamente as impressões vivenciadas pela criatura,
como uma especie de gravador, sendo o processamento conjunto de todos esses dados o
que molda as condutas exteriores, assim como o escultor molda a escultura.
A mente subconsciente dificilmente poderá ser reprogramada. O comando "excluir
arquivo" é invariavelmente recusado. É praticamente impossível apagar o que está
registrado. A única possibilidade se da através da substituição pela comprovada
inconsistência dos mesmos, com provas incontestáveis. À medida que a verdade se
torna aparente, o engano fica exposto e tem inicio um lento e doloroso processo de
readaptação.
EM GERAL OBSERVAM-SE PADRÕES DE CONDUTA NO SENTIDO DE
PROGRAMAR (SUGESTIONAR) A MENTE SUBCONSCIENTE COM
IMPRESSÕES POSITIVAS. Assim, impressionados como sendo benignos, de ótima
aparência, "deuses" em potencial, logicamente teremos o subconsciente refletindo essas
mesmas impressões e CARACTERIZANDO O DELÍRIO QUE CONDUZ A
HUMANIDADE DESSES TEMPOS FINAIS. Uma humanidade soberba e convicta de
sua própria divindade, o conceito básico do Movimento da Nova Era.
A base do Movimento da Nova Era se resume em sugestionar o subconsciente humano
com impressões positivas, moldando o ser conforme seus próprios desígnios. A
metodologia varia, mas o conceito básico é sempre o mesmo: VOCÊ É O QUE PENSA
QUE É OU O QUE ACREDITA QUE É. Nada mais do que a sugestão da mente
consciente, poderosamente amplificada e refletida pela mente subconsciente. O
PRINCIPAL INTERESSE CIENTIFICO NA ATUALIDADE, O CONTROLE DO
PODER DA MENTE, "A ÚLTIMA FRONTEIRA".
Na verdade eles não tem noção de quanto estão certos. Realmente trata-se da ultima
fronteira, a última investida do homem permitida por Deus, UMA DAS FACES DO
ESPÍRITO DO ERRO (2Tessalonicenses 2:11). O que eles não percebem é que a mente
subconsciente esta sob total domínio de satanás e que nessas condições, todo poder
emanado provem do próprio satanás que através desses meios opera grandes prodígios
da mentira (2Tessalonicenses 2:9). Além disso, tendo domínio sobre a gravidade
atmosférica, ira substanciar suas mentiras COM MANIFESTAÇÕES FÍSICAS
MARAVILHOSAS NO INTUITO DE COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DE QUE O
HOMEM É UM DEUS E DE QUE O AMOR CARNAL HUMANO É O AMOR
ÁGAPE DE DEUS.
O amor phileo é realmente uma força poderosa, na verdade é a força mais poderosa já
experimentada pelo homem. NO ENTANTO TRATA-SE DE UM SENTIMENTO
CARNAL E TERRENO. Esse mesmo sentimento, conhecido pelo homem como amor é
na verdade, a BASE DA NOVA ORDEM MUNDIAL ANTICRISTÃ. Emanado do
coração consciente, ou da mente consciente do homem ele é amplamente aceito por toda
a humanidade em suas varias formas e graus, sendo por essa razão a principal
ferramenta nas mãos de satanás para implantação do seu reinado.
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Grandes sinais e prodígios provenientes do poderio maligno. Manifestações
paranormais como as visões de Fátima surgirão por todo mundo chamando a
humanidade ao "arrependimento". Multiplicação da atividade UFO (discos voadores)
com a manifestação de seus ocupantes, que supostamente estarão de posse dos meios
para conduzir a humanidade em seu ultimo passo rumo à divindade.
A explosão contemporânea da atividade UFO e dos chamados canalizadores ou
psicografistas, são um alerta quanto ao futuro próximo. Os chamados "alienígenas"
e/ou "guias espirituais" são invariavelmente portadores de uma mensagem de paz e
amor fraternal. POREM O 'AMOR' AO QUAL SE REFEREM NÃO É O AMOR
ÁGAPE DE DEUS POIS ESTE ESTA TOTALMENTE FORA DO SEU ALCANCE.
Sua a premissa é baseada em uma busca interior, até as profundezas da mente humana
através da meditação, para liberar o poder do amor ali depositado. Segundo eles, toda
deficiência humana será superada quando aprendermos a liberar esse poder e finalmente
enxergarmos que na verdade somos deuses.
SEGUNDO ELES, SOMENTE A PARTIR DISSO PODERÍAMOS SER
INTEGRADOS À CHAMADA CIVILIZAÇÃO INTERGALÁCTICA, PELO FATO
DA MESMA SER INTEIRAMENTE BASEADA EM AMOR. Esses nossos ‘irmãos e
guias’ é que nos ajudariam a realizar tal transição. Seguindo suas instruções seriamos
capacitados a fazer surgir nosso estado divino; NOSSO INTERIOR RADIANTE. Essa
é a farsa satânica através da qual milhares serão arrastados para o inferno!
A grande quantidade de produções cinematográficas como Star Trek, Star Wars, ET,
Contatos Imediatos do Terceiro Grau, O Dia que a Terra Parou e outros, tem como
objetivo ACLIMATAR A HUMANIDADE PARA A MANIFESTAÇÃO FÍSICA
DESSES ANJOS CAÍDOS EM PELE DE CORDEIRO. Jesus Cristo declarou que as
ocorrências dos dias de Noé iriam se repetir nos tempos do Seu retorno.
Existem três características básicas na grande farsa que envolvera a humanidade rebelde
e a grande maioria dos chamados cristãos no final dos tempos:
1. É ensinado que o amor phileo emanado no coração ou mente consciente do
homem é o AMOR ÁGAPE DE DEUS.
2. Que a criatura humana é basicamente benigna e deve apenas aprender a
controlar o mal.
3. Que a criatura humana está destinada a ser um deus.
A partir destes três parâmetros serão forjadas todas as demais mentiras. A fabula que
atesta o processo evolutivo do homem até o estado de divindade será grandemente
reforçada, através da manifestação pública desses anjos caídos, sob o disfarce de irmãos
evoluídos. Na produção cinematográfica denominada "Cocoon", alienígenas são
apresentados como criaturas iluminadas e A ESCRITURA SAGRADA NOS DIZ QUE
SATANÁS SE APRESENTA COMO ANJO DE LUZ. Existe um grande numero de
pessoas que relatam ter tido contato visual com objetos voadores não identificados. Em
nossos arquivos, temos cópias de relatórios secretos de agências do Governo dos EUA,
com registro de contatos alienígenas como fato estabelecido. Esses mesmos documentos
também informam que a posição oficial do governo é de que o processo evolutivo do
homem é um fato comprovado.
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A Teoria Evolucionista de Charles Robert Darwin é uma das principais bases do
conceito que classifica o amor emanado da mente consciente do homem como sendo o
Amor Ágape de Deus. Considerando idéia que classifica o homem como espécie em
evolução, qual seria o ponto culminante? SEGUNDO SATANÁS O STATUS DE
DIVINDADE ABSOLUTA, quando então, no ápice da evolução, o amor conhecido
pele criatura humana, brilhara com todo seu fulgor.
A mente é a última fronteira que a humanidade pretende conquistar. E Deus permitirá
que satanás opere todas as suas artimanhas para enganar e desviar, POIS A
HUMANIDADE REJEITOU O ÚNICO CAMINHO VERDADEIRO; O CAMINHO
APERTADO. A farsa satânica é projetada de forma a convencer o homem de que Ele é
um deus, que ele é divino E NÃO NECESSITA CUMPRIR AS ORDENS DE CRISTO,
o que é grandemente aceito inclusive pela grande maioria dos cristãos.
Enquanto isso, o lado oculto da mente humana, o coração subconsciente ou
inconsciente do homem é mantido em total obscuridade. Em seus porões obscuros,
totalmente fora de alcance, HABITA O ESPÍRITO CAÍDO DO HOMEM SOB
DOMÍNIO SATÂNICO. Reinando como um deus, assentado sobre o trono pertencente
ao Criador de todas as Coisas, admitindo e perdoando os próprios pecados.
TRATA-SE DO HOMEM INTERIOR, O HOMEM ESPIRITUAL. Com a queda essa
parte espiritual do homem morreu para Deus, porém permaneceu muito viva para
Satanás e tornou-se uma fonte de malignidade, a partir daí é expelido o vomito
venenoso que contamina toda a criatura.

Mente Consciente

Sub-Consciente

E

Assim teríamos na parte superficial, o homem consciente, a alma vivente. Em seguida,
o subconsciente onde estariam arquivadas todas as impressões recebidas através dos
sentidos, FINALMENTE, NAS PROFUNDEZAS DO SUBCONSCIENTE, O
CORAÇÃO INTERIOR, O HOMEM ESPIRITUAL. Uma área absolutamente
imperceptível. Conhecemos cientificamente sua existência, porem não podemos
alcançá-la.
Como Deus é Espírito e as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente,
a ação regenerativa deverá ocorrer no nível espiritual interior do homem. A propósito
devemos considerar o fato de que a Escritura Sagrada descreve esse nível como
independente do nível exterior consciente.
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O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso
Deus?
Sl 77:13

Consideremos as semelhanças entre a constituição atual da criatura humana, a Porta
Estreita, o Caminho Apertado e a ARQUITETURA DO TEMPLO DE DEUS.
O TEMPLO DE DEUS
Átrio Esterior
Átrio Interior

Santo dos Santos
Véu

Deus

No desenho acima podemos observar a disposição dos três compartimentos do
Templo.
1. ÁTRIO EXTERIOR
2. ÁTRIO INTERIOR
3. SANTOS DOS SANTOS
Como temos visto, O MILAGRE DA REGENERAÇÃO/REDENÇÃO, DEVERÁ
OPERADO NO "SANTO DOS SANTOS" DO TEMPLO CORPÓREO, A MENTE
SUBCONSCIENTE DO HOMEM, similarmente ao local da habitação de Deus no
Templo em Israel, onde Sua gloriosa presença foi literalmente testemunhada como um
Fulgor Resplandecente sobre o Propiciatório da Arca da Aliança (Êxodo 40: 34-35). No
interior da Arca repousavam as Tábuas da Lei, uma representação do Amor Ágape no
Qual toda a Lei se resume, o "Maná", outra representação do mesmo Amor outorgado
por Cristo conforme Apocalipse 2:17 e também a Vara de Arão que floresceu, uma
representação da transição da morte para a vida (Redenção).
Note-se que os serviços religiosos de Israel são considerados sombras das coisas futuras
(Colossenses 2:17). Israel é uma referencia básica para os Cristãos que infelizmente, na
sua grande maioria desconhecem o Antigo Testamento. Seus mestres e pastores
entendem que ele não tem muito significado na Nova Aliança. Isso está absolutamente
errado, é uma grave heresia. Ao fazê-lo eles se tornam ignorantes quanto a aspectos
cruciais da Obra da Salvação. Nas tradições de Israel encontra-se a interpretação dos
ensinamentos de Cristo. Desconsiderá-las é uma conduta extremamente perigosa.
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Se o local de habitação do Amor Ágape é o Santo dos Santos, seria sua outorga obtida
através de uma incursão até esse local? Seria o Santo dos Santos do templo Israelita
uma equivalência ao coração oculto do homem, à mente subconsciente no templo
corpóreo. Teria Cristo através Seu Sacrifício providenciado uma via de acesso a esse
nível?

E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo; e tremeu a terra, e
fenderam-se as pedras;
Mt 27:51

Não seria a semelhança de um véu o que nos separa da mente subconsciente, do coração
interior? Seria uma experiência impossível o acesso ao átrio interior e alem dele ao
Santo dos Santos de nosso templo corpóreo, sem a superação desse véu? Sabemos da
sua existência, porem nossa visão é limitada por um ‘véu’.
Onde estaria localizado o coração do homem? SERIA A PORTA ESTREITA E O
CAMINHO APERTADO O ACESSO A ESSE NÚCLEO? Seria o coração interior do
homem tão mau, tão desesperadamente depravado que Deus em Sua misericórdia teria
permitido um acesso limitado, para que pudéssemos desfrutar de um nível mínimo
necessário de sanidade? ESTARIAM MONSTROS COMO HITLER E NERO
OCULTOS DENTRO DE CADA UM DE NÓS? Teriam sido eles apenas incapazes de
frear um impulso maligno comum a todos? Seria esse o coração de pedra que deve ser
mudado (Ezequiel 36:26)?
De onde viria todo esse mal? O Senhor Jesus Cristo afirma que ele procede do fundo do
coração (Mateus 15:18), para em seguida se manifestar no exterior através da nossa fala
e atitudes. Sendo assim, seria o chamado do Senhor referente a uma viagem solitária até
o intimo do nosso próprio ser, para que dessa forma pudéssemos constatar a Verdade?
Nesse caso, evidentemente o homem necessitaria de algum tipo de subsidio sobrenatural
para alcançá-lo e para então permitir o ingresso do Verdadeiro Senhor (Apocalipse
3:20).
Seria essa a razão pela qual Cristo afirma ser impossível chegar até Ele a não ser pela
intercessão do Pai (João 6:65)? SERIA ESSA A RAZÃO PELA QUAL CRISTO
DENOMINOU O ACESSO COMO PORTA ESTREITA E CAMINHO APERTADO?
Estaria o Senhor se referindo a uma viagem sobrenatural empreendida apenas por
poucos?
Haveria a necessidade de superação dos obstáculos que impedem o acesso ao
subconsciente, para então compreendermos que não temos o Verdadeiro Amor? Que
estamos verdadeiramente mortos? Teria essa jornada a finalidade de desmascarar a
verdade através da Repreensão e Reprovação de Deus?

15

O ÁTRIO EXTERIOR
O Átrio Exterior do Templo é acessado através de uma grande porta com cerca de 20
côvados, adornada com uma bonita cortina de quatro cores visivel a longa distancia.
Era voltada para o Leste e da acesso aos Filhos de Israel para a REALIZAÇÃO DAS
OBRIGAÇÕES RELIGIOSAS. Era nesse local que o povo orientado pelo Sacerdocio
apresentava suas ofertas para purificação dos pecados.
Nesse local também se encontravam o altar e o lavabo de bronze. No altar os animais
eram ofertados a Deus sob a "Lei do Holocausto". O derramamento do sangue de
animais limpos era um prenúncio da Obra de Cristo, derramando Seu sangue inocente,
para cobrir nossos pecados. O lavabo era um recipiente para lavagem com água para o
perdão.

Altar

Lavabo

Porta
Véu

Santo
dos
Santos
Véu

E o que isso teria a ver com o Cristianismo? Tudo. Em virtude da fé em Cristo, somos
enxertados na Oliveira Israel (Romanos 11:24). SOMOS PARTE DE ISRAEL. O átrio
exterior do templo representa a Obra Salvadora de Cristo onde o altar do sacrifício
representa a cruz:
Batista

Lavabo
Católica

1 João
1:9

Corte
interior
Metodista
etc.

Corte exterior
Mente consciente (alma)
Adoração

e

16

Os filhos de Israel tinham livre acesso ao átrio ou corte exterior do Templo. Todos os
procedimentos poderiam ser praticados e apreciados livremente, tudo plenamente
visível e acessível. Em nossa era, a Igreja Cristã é uma representação dos Filhos de
Israel em cujo Templo, uma representação da Obra Publica de Deus no Calvário, o altar
dos holocaustos fora substituído pela Cruz.
1 JOÃO 1:9 SUBSTITUIU O LAVABO E SE CONSTITUI NO PROCEDIMENTO
ATRAVÉS DO QUAL O CRISTÃO PURIFICA A SI PRÓPRIO NO AMOR ÁGAPE
DE DEUS. As aparências mudaram mais o fundamento permanece. Deus é o mesmo
ontem, hoje e sempre.
Véu
Lavabo

1 João 1:9
O Perdão
dos Pecados

Corte
interior

Cristo histórico
30 – 33 DC
Fundamento da
nossa Fé

Todo Cristão é ensinado a cumprir obrigações religiosas. Nas palavras de Billy
Graham: "vá à igreja no próximo domingo". As palavras de Billy Graham são as
mesmas que qualquer pastor de qualquer igreja ira certamente repetir. Ir à igreja é o
cumprimento da obrigação religiosa, no nível material visível. Podemos vê-la, o mundo
pode nos ver no seu interior, a comunidade sabe que estamos presentes, se algum
desconhecido nos acompanhar poderá entrar visualizar os trabalhos e a execução das
canções de adoração e louvor.
Trata-se do lado visível do corpo de Cristo na terra, logicamente para que todos possam
contemplá-lo! Trata-se do átrio exterior, o aspecto visível do culto a Deus, onde a Cruz
se encontra no local de maior destaque.
Assim, as atividades religiosas são realizadas no nível da mente consciente, do coração
consciente! O lado plenamente perceptível pela criatura. Temos noção clara dos nossos
próprios sentimentos, eles se manifestam de forma extremamente sensível!
Vivenciamos claramente todas emoções da interação religiosa.
Esse é exatamente o mesmo nível, onde as nossas "decisões" são resolvidas. Não existe
outra possibilidade, portanto, a "decisão" por Cristo é sempre assumida no nível da
mente consciente, DO CORAÇÃO CONSCIENTE. É através da vontade consciente
que se decide por seguir a Cristo e geralmente, com esse propósito se caminha até o fim
como um cristão dedicado, SINCERAMENTE CUMPRINDO TUDO O QUE É
CONHECIDO COMO OBRIGAÇÕES RELIGIOSAS.
ASSIM, O ÁTRIO EXTERIOR DO TABERNÁCULO REPRESENTARIA
NOSSA MENTE CONSCIENTE E TAMBÉM OS ASPECTOS VISÍVEIS E
RITUAIS DA IGREJA. Nessa área do ser é processada a Conversão a Cristo.
TRATA-SE DA CONVERSÃO DO HOMEM SENSUAL, DA ALMA HUMANA, DO
HOMEM CARNAL.
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Nos trabalhos religiosos do antigo Israel, a congregação se reunia no Átrio Exterior com
o objetivo de oferecer seus sacrifícios e em seguida lavar-se para a purificação dos
pecados. Essa atividade representa a aceitação consciente das reivindicações de Deus, a
aceitação consciente da autoridade e Senhorio de Jeová. ENTÃO, REGRESSAVAM
PARA O MUNDO ATRAVÉS DA PORTA LARGA.
O cristão nos mesmos termos, aceita Cristo como Senhor e Salvador, concorda
conscientemente com seus ensinamentos e os tem como justos e verdadeiros. TRATASE DE UMA CONVERSÃO CONSCIENTE PARA OS CAMINHOS DE DEUS,
PROCESSADA EXATAMENTE COM O MESMO SENSO UTILIZADO PARA AS
DEMAIS ATIVIDADES DO DIA A DIA CARNAL.
O tropeço fatal em tudo isso, é o fato de que o coração interior, a mente subconsciente
do homem permanece intocado e distante. Assim, uma pessoa pode ser absolutamente
sincera exteriormente, ENQUANTO O HOMEM INTERIOR PERMANECE EM
TOTAL REBELIÃO. Como a conversão é processada na mente consciente, geralmente
tem fortes características emocionais, sendo percebida como UM COMPROMISSO
VERDADEIRO.
Trata-se de condutas muito sinceras e de Cristãos extremamente dedicados, exatamente
como Pedro anteriormente à Crucificação do Senhor (Marcos 14:72). Trata-se de
lealdade absoluta aos próprios olhos, segundo a própria mentalidade carnal.
Há um caminho que ao homem parece direito, MAS O FIM DELE SÃO OS
CAMINHOS DA MORTE.
Pv 14:12
Parece correto! Como alguém pode concluir o que é certo ou errado? Através do
processamento dos dados conhecidos. Através de uma analise consciente dos fatos.
Uma conduta aparentemente correta, um caminho com todas as características de acerto,
porém a escritura faz uma clara advertência quanto ao erro baseado em aparências, A
APARÊNCIA CORRETA DO ENGANO. OS CAMINHOS DA MORTE!
Há um caminho que parece direito ao homem, MAS O SEU FIM SÃO OS
CAMINHOS DA MORTE.
Pv 16:25
Pode parecer redundância, porém a repetição nesse caso nada mais é que um grave
chamado de atenção.
Todo caminho do homem é reto aos seus olhos, MAS O SENHOR SONDA OS
CORAÇÕES.
Pv 21:2
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Pela terceira vez o Senhor nos adverte sobre caminhos que parecem corretos segundo
nossa capacidade consciente, em seguida Ele afirma que SONDA OS CORAÇÕES
(PLURAL). Observe as características da frase: "CAMINHO DO HOMEM
(SINGULAR) / OS CORAÇÕES (PLURAL)". Não se trata de um erro, isso aponta para
mais de um coração. ISSO SIGNIFICA QUE O CAMINHO INTERPRETADO COMO
CORRETO PROVAVELMENTE É O CAMINHO DO CORAÇÃO EXTERIOR, DA
MENTE CONSCIENTE. Deus, porém, sonda ambos os corações, o exterior e o
interior! Sendo assim, seria possível uma criatura totalmente convicta de sua conversão
ter um coração interior de pedra?
Teria sido esse o desastre ocorrido com aqueles "muitos" (Mateus 7:22-23)? Seria essa
a razão de seu estado de choque diante da condenação? Estariam eles totalmente sem
conhecimento da verdadeira condição de seu "coração interior"? Seria essa a razão da
exigência de Cristo no que se refere à Porta Estreita e ao Caminho Apertado, sendo essa
a única formula existente para desmascarar a malignidade oculta na criatura humana?
Estaria nosso "coração consciente" sob as trevas de um tenebroso engano? Seria esse
engano possibilitado pela existência de um "véu" que mantém oculto nosso
subconsciente?
Isso esclareceria nossas dúvidas a respeito da condenação de cristãos sinceros e
dedicados, com características de almas realmente salvas, contendo todo o conjunto de
ensinamentos Bíblicos registrado em sua mente consciente, em seu coração consciente.
Isso esclareceria nossas dúvidas sobre a condenação de religiosos do antigo Israel e do
Cristianismo moderno, convictos de sua sinceridade, dedicação e amor ao Senhor.
Ocorre que essas pessoas não tem conhecimento da existência de um coração interior.
Elas estão envolvidas em uma terrível ilusão, em uma farsa satânica. NA VERDADE A
CRIATURA CAÍDA POSSUI DOIS CORAÇÕES e ambos devem estar em acordo para
que a Verdadeira Regeneração possa tomar lugar.
Porque o Senhor disse: Pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca,
e com os seus lábios me honra, MAS O SEU CORAÇÃO SE AFASTA PARA
LONGE DE MIM e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de
homens, em que foi instruído;
Is 29:13
Qual seria a parte do nosso cérebro através da qual controlamos nossa fala, Trata-se
claramente de uma função da mente consciente, O CORAÇÃO CONSCIENTE. Uma
pessoa inconsciente não tem controle sobre fala!
Adoramos a Deus com nossos lábios, através do nosso eu consciente. ESSA É A
RAZÃO PELA QUAL O POVO DE DEUS APROXIMAVA-SE DELE POREM NÃO
PODIA HONRÁ-LO. Entoavam louvores de adoração e pagavam altos dízimos. Porem
Deus declara que o seu coração (SINGULAR) estava muito distante. Neste caso, Deus
passa do plural para o singular numa severa advertência. Certamente Ele se refere ao
CORAÇÃO OCULTO DO HOMEM.
Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios,
MAS O SEU CORAÇÃO ESTÁ LONGE DE MIM.
Mt 15:8
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E ele, respondendo, disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas,
como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, MAS O SEU CORAÇÃO
ESTÁ LONGE DE MIM;
Mc 7:6

Existem várias coisas a serem observadas aqui. Em Provérbios Deus declara que sonda
os corações (PLURAL). Neste caso Cristo usa a palavra coração (SINGULAR). Não é
por acaso. Essas pessoas eram religiosos dedicados, eram sinceros em seu coração
consciente.
Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, MAS NÃO COM
ENTENDIMENTO.
Rm 10:2
Não se trata absolutamente de negligência ou desrespeito às coisas de Deus. O próprio
Senhor Jesus Cristo reconheceu excelência no que se refere às condutas JudaicoLegalistas durante o Sermão da Montanha:
Porque vos digo que, SE A VOSSA JUSTIÇA NÃO EXCEDER A DOS
ESCRIBAS E FARISEUS, DE MODO NENHUM ENTRAREIS NO REINO
DOS CÉUS.
Mt 5:20
Nisso podemos observar claramente o reconhecimento da existência de justiça na
Religiosidade Judaica. Essas pobres almas cumpriam mais de 600 ditames diariamente
com o objetivo de alcançar o céu. No entanto, mesmo assim, Jesus declara que não é
suficiente. É preciso fazer mais e fazer melhor. Observe que ao mesmo tempo o Senhor
os classifica como hipócritas. Por quê?
Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento.
Porquanto, NÃO CONHECENDO A JUSTIÇA DE DEUS (ESTAVA OCULTO
AOS SEUS OLHOS), e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se
sujeitaram à justiça de Deus.
Rm 10:2-3
Trata-se de almas sinceras e dedicadas. Almas que aplicam todas as suas forças na
devoção ao Senhor. POREM UMA DEVOÇÃO EQUIVOCADA, UMA DEVOÇÃO
SEM CONHECIMENTO e o que é desconhecido evidentemente está oculto:
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Mas os seus sentidos foram endurecidos; porque até hoje o mesmo VÉU ESTÁ
POR LEVANTAR NA LIÇÃO DO VELHO TESTAMENTO, O QUAL FOI POR
CRISTO ABOLIDO;
E ATÉ HOJE, QUANDO É LIDO MOISÉS, O VÉU ESTÁ POSTO SOBRE O
CORAÇÃO DELES.
2Co 3:14-15

Trata-se de uma declaração extremamente importante. O que afinal esta oculto aos
olhos desse povo? NA VERDADE ELES NÃO PODEM ENXERGAR O INTERIOR
DO SEU SER. Há um véu literal sobre a mente subconsciente e sobre o coração
interior. É PRECISO SUPERÁ-LO PARA ENTÃO SER REALMENTE
RECONHECIDO PELO CRISTO VIVO.
Os judeus são geralmente especialistas no que se refere às Escrituras Sagradas. Porem,
mesmo sendo homens verdadeiramente sábios em seu tempo eles não puderam discernir
a Pessoa de Cristo. Embora o Senhor tenha estado bem diante deles, realizado milagres
e cumprido todas as profecias messiânicas conhecidas, eles não compreenderam. Sua
cegueira espiritual os impediu de ligar as coisas. TRATA-SE DO VÉU SOBRE O
CORAÇÃO INTERIOR QUE MANTÉM NOSSO ENTENDIMENTO NO NÍVEL DO
RACIOCÍNIO E DA LÓGICA.
Aqueles "muitos" cristãos condenados, citados em Mateus 7:22-23, os homens sábios
do nosso tempo, também tem um véu sobre o coração. EM RAZÃO DISSO, NÃO
PODEM DISCERNIR A PALAVRA QUE É CRISTO. São especialistas em tudo que
das Escrituras possa ser processado racionalmente, esmiúçam os detalhes mais
intricados, porem, não estão aptos a discernir a discernir a Verdade. O que afinal escapa
do seu entendimento?
A JUSTIÇA DE DEUS. Eles não podem compreender seu verdadeiro significado, são
completamente ignorantes a esse respeito. PAULO NOS DIZ QUE ELES CRIAM
UMA JUSTIÇA PRÓPRIA (Romanos 10:3). De que forma? Isso se torna possível
através da pratica de obrigações religiosas, de condutas e procedimentos pautados em
conceitos próprios de justiça. Exatamente como os Judeus religiosos que em suas
mentes ou corações conscientes, consideravam-se justos cumprindo os inúmeros
ditames conhecidos.
Paulo afirma que eles não se sujeitam à Justiça de Deus. Eles se recusam a admiti-la. O
termo "sujeitar" significa obedecer, estar submisso a uma autoridade. Qual o objeto de
sua recusa? A JUSTIÇA DE DEUS. A palavra grega para "justiça" é "dikaiosune" e
significa EQUIDADE. Na verdade eles não se sujeitam à Obra da Salvação através de
Jesus Cristo. Da mesma forma, a grande maioria dos líderes Cristãos de hoje
simplesmente não se submetem às exigências de Cristo e principalmente RECUSAM A
RECEBER JULGAMENTO SOB O PADRÃO DO AMOR ÁGAPE DE DEUS.
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Eles estão convictos de que são de Cristo assim como os Judeus antes deles estavam
convictos que eram de Deus. Porem tudo não passa de uma mentira, tudo não passa de
pura hipocrisia. Eles não tem conhecimento do que está oculto em seus corações. Eles
não estão dispostos a olhar de frente para propria depravação. Eles reconhecem o
pecado apenas através da mente consciente, SEU RECONHECIMENTO LIMITA-SE
AO CORAÇÃO CONSCIENTE. Não percebem que a questão entre Deus e o homem
envolvendo pecado tem raizes muito mais profundas, fora do campo visual conhecido.
Porem eles se recusam a mergulhar no desconhecido, a entrar pela Porta Estreita e
trilhar o Caminho Apertado, PREFEREM PERMANECER NO SEU CONCEITO
SUPERFICIAL DO PECADO e por isso, não podem compreender o verdadeiro
objetivo de Cristo, a Semeadura do Amor de Deus do Ágape de Deus no coração
interior do homem.
Porque o fim da lei é Cristo para justiça de todo aquele que crê.
Rm 10:4
A LEI É A REPRESENTAÇÃO EXTERIOR DO AMOR ÁGAPE DE DEUS E NÃO
DO AMOR MUNDANO DO HOMEM, CRISTO É O AMOR ÁGAPE DE DEUS, A
SUBSTÂNCIA E O CUMPRIMENTO DA LEI, A JUSTIÇA DE DEUS. A Nova
Aliança em Seu Sangue através da Porta Estreita é o único método concedido por Deus
para a erradicação definitiva das conseqüências da desobediência. É PRECISO QUE A
LEI DO AMOR ÁGAPE SEJA INSCRITA NO CORAÇÃO DO HOMEM
(Jeremias 31:33).
Os Judeus recusaram Cristo, recusaram a Porta Estreita e o Caminho Apertado que
conduz à Nova Aliança. Mais uma vez podemos observar a desobediência resultando
em perdição. ELES RECUSAM O JULGAMENTO SOB O PADRÃO DO AMOR
ÁGAPE DE DEUS. Recusaram a Justiça de Deus, pretendem subir por outra parte (João
10:1), através da sua própria justiça, através de suas boas obras e condutas justas.

A saber: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, E EM TEU CORAÇÃO
CRERES que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
Visto que COM O CORAÇÃO SE CRÊ PARA A JUSTIÇA, e com a boca se faz
confissão para a salvação.
Rm 10:9-10
Jesus declarou que as pessoas O honravam os lábios, porem seus corações estavam
muito distantes dEle. Sabemos que a fala intencional é controlada pela mente consciente
ou pelo coração consciente. PAULO FAZ UMA CLARA DISTINÇÃO ENTRE BOCA
E CORAÇÃO. Assim, concluímos que a fala representa apenas o coração exterior, a
mente consciente, a livre e espontânea vontade consciente da criatura. Isso não é
suficiente! É preciso ir mais a fundo, É PRECISO CRER COM O CORAÇÃO
INTERIOR COM A MENTE SUBCONSCIENTE.
Já observamos que a Escritura Se refere aos "corações" do homem (Provérbios 21:2),
no entanto, Paulo usa a palavra coração no singular, obviamente referindo-se ao que
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está oculto em nosso ser. A MENTE SUBCONSCIENTE, ESSE É O CORAÇÃO COM
O QUAL DEVEMOS "CRER".
A grande maioria dos Cristãos está condenada (Mateus 7:22-23). ELES ASSIM COMO
OS JUDEUS, TÊM ZELO POR CRISTO POREM SEM ENTENDIMENTO. Eles
assim como os judeus, são sinceros e dedicados homens de Deus, confessam a Cristo
fervorosamente "com a boca". Porem existe algo que eles não estão aptos a conhecer: A
JUSTIÇA DE DEUS, O AMOR ÁGAPE DE DEUS. Alem do mais, eles não sabem que
são cegos (Apocalipse 3:17). Estão convictos de que são salvos, porem tudo não passa
de um terrível engano! Uma mentira satânica!
Tudo não passa de um erro da mente consciente, da alma humana sem percepção do
maligno em seu interior, UM CORAÇÃO DE PEDRA, SEU SUBCONSCIENTE
OCULTO. Por essa razão eles se tornam criaturas hipócritas desgraçadamente sem
consciência disso. É o próprio Cristo quem qualifica como hipócrita todo aquele que O
honra apenas com os lábios, com o coração exterior. O significado do termo "hipócrita"
poderia identificar um ator em sua atitude interpretativa. Porem, na verdade, Cristo
também afirma que eles estão sob um engano, envolvidos PELA MESMA FARSA
QUE RETÉM A GRANDE MAIORIA DOS CRISTÃOS. Entre suas principais
características de conduta está o zelo pelas coisas de Deus, porém com
desconhecimento ou rejeição da Verdade.
Cristo nos deu um Comando Absoluto: entrar pela Porta Estreita e trilhar o Caminho
Apertado a fim de encontrar Vida. Ele não só nos ordenou isso, Ele nos advertiu sobre
os falsos mestres e doutrinas que em função da desobediência, nunca chegam ao
conhecimento da Verdade a respeito do seu coração interior oculto. Nunca percebem o
mal alojado abaixo da superfície e nunca invocam o nome do Senhor em Verdade.
Perto está o SENHOR de todos os que o invocam, DE TODOS OS QUE O
INVOCAM EM VERDADE.
Sl 145:18
É uma grande mentira a afirmação de que tudo o temos a fazer é "invocar o nome do
Senhor" para sermos salvos. Aqueles "muitos" cristãos citados em (Mateus 7: 22-23)
invocam o nome do Senhor, decidem por Ele e clamam em Seu Santo Nome. É
impossível negar isso! O questionamento não envolve a dedicação e sinceridade desses
Cristãos, o questionamento envolve sim sua condenação e a resposta é simples: eles não
invocam o nome do Senhor

EM VERDADE.
Nisso podemos compreender melhor a exigência de Cristo quanto a entrar pela Porta
Estreita e trilhar o Caminho Apertado, FAZÊ-LO É O MESMO QUE INVOCAR SEU
NOME EM VERDADE! É demonstrar nossa disposição em fazer o Ele ordena.
Conduzir-se em verdade para com Deus é sinônimo de obediência. TODO AQUELE
QUE INVOCA O SEU SANTO NOME E RECUSA OS SEUS COMANDOS, É
MENTIROSO E HIPÓCRITA! Jesus Cristo declara nunca os haver conhecido
(Mateus 7:23) pois obviamente eles nunca O buscaram em verdade.
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Considerando isso concluímos que a fé ou crença da grande maioria dos cristãos
(‘muitos’ -Mateus 7:22) é uma fé intelectual. UMA ILUSÃO, UMA FALSA FÉ, UMA
FÉ HIPÓCRITA, que por razões conhecidas somente a Deus, é dinamizada através dos
sinais e maravilhas operados em meio à atual comunidade Cristã. Uma comunidade que
adota o Cristo histórico, o Cristo crucificado dos registros escriturais através de suas
mentes carnais. O abraçam de livre e espontânea vontade com todo o ardor da sua mente
consciente. Através dos sentidos materiais exteriores, enquanto o interior subconsciente
abriga o desconhecido, ABRIGA UM CORAÇÃO DE PEDRA PERVERSO E
ENGANOSO (Jeremias 17:9).
Quando questionados a respeito, certamente afirmam estar de posse do Amor de Cristo,
reagem exatamente como Pedro (João 21: 15-17). O próprio Cristo repreendeu a Pedro
quanto ao fato de que SEU AMOR NÃO ERA O VERDADEIRO AMOR. DE QUE
EM SEU INTERIOR HAVIA UM CORAÇÃO DE PEDRA, QUE DEVERIA SER
MUDADO
ATRAVÉS
DA
EXPERIÊNCIA
SOBRENATURAL
DA
REGENERAÇÃO. Pedro dedicou-se totalmente a Cristo em sinceridade e submissão
comprovadas. Deixou tudo para seguir seu Mestre e Senhor. POREM O AMOR
DEDICADO POR PEDRO A JESUS CRISTO ERA O AMOR CARNAL,
IRRADIADO EM SEU CORAÇÃO CONSCIENTE. SUA SINCERIDADE E
DEVOÇÃO ERAM TERRENAS. Pedro não era inteiramente Cristão e não o havia
percebido. Mas o fez posteriormente, obtendo então a outorga do Amor de Deus.
A religião desses "muitos Cristãos" é equivalente aos trabalhos realizados no Átrio
Exterior do Templo Judaico. Louvores, ofertas e dízimos, perdão de pecados conforme
(1 João 1:9) e em seguida, o retorno ao mundo através da porta larga do Átrio
Exterior do Templo. SUA ESPIRITUALIDADE ESTA LIMITADA AO ÁTRIO
EXTERIOR. Nunca contemplam o amanhecer (2 Pedro 1:19). Sua reunião é em torno
da Cruz, eles amam o Cristo Crucificado com todas as forças da sua mente. Porem esse
amor mental consciente é apenas um amor carnal, O AMOR PHILEO MUNDANO,
OPOSTO AO DIVINO AMOR ÁGAPE DE DEUS.
Alem do seu campo visual está o Átrio Interior e o Santo dos Santos do Templo
Corpóreo. Alem do seu campo visual está a Glória de Shekinah, o maná oculto, A
DÁDIVA DO AMOR ÁGAPE DE DEUS. Mas por não buscarem, por recusaram a
Porta Estreita e Caminho Apertado, estão condenados a perdição eterna. Cristo removeu
o véu, porem o Santo dos Santos continua no Âmago do Templo. É nesse nível que a
Gloria do Senhor é encontrada. SOMENTE AI SE OBTÉM O DOM PRECIOSO DO
PURO AMOR ÁGAPE. Somente ai que se passa da morte para vida. Esse é o ponto
onde o Sumo Sacerdote aguarda para assumir Seu lugar.
O Sumo Sacerdote Jesus Cristo quer que superemos o Átrio Exterior, a religião da
mente consciente e adentremos ao Átrio Interior para trilhar com Ele o caminho do
Calvário. Ele quer realizar a Verdadeira União com cada um de nós, ELE NOS AMA
COM AMOR INSONDÁVEL.
Estariamos nós dispostos a empreender essa jornada? Renunciar ao fingimento, aos
dogmas religiosos, preconceitos e opiniões pessoais? ESTARIAMOS NÓS
DISPOSTOS A SIMPLESMENTE CUMPRIR AS EXIGENCIAS DO SENHOR?
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A CORTE INTERIOR
O acesso ao átrio interior é feito através de uma porta relativamente estreita se
comparada à porta exterior, possui também um espaço útil menor. É separado por uma
espessa cortina, a qual mantinha seu interior oculto dos que se encontravam no átrio
exterior. Somente o sacerdócio tinha acesso a ele, para realização os deveres religiosos.

Vós também, como pedras vivas, SOIS EDIFICADOS CASA ESPIRITUAL E
SACERDÓCIO SANTO, PARA OFERECER SACRIFÍCIOS ESPIRITUAIS
AGRADÁVEIS A DEUS POR JESUS CRISTO.
1Pe 2:5

A verdadeira Igreja, a igreja do Deus Vivo é qualificada como SACERDÓCIO
SANTO, em outras palavras, todo aquele que crê verdadeiramente torna-se sacerdote do
Deus Altíssimo.
Mas vós sois a geração eleita, O SACERDÓCIO REAL, a nação santa, o povo
adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz;
1Pe 2:9
Sabemos que muitos são chamados E APENAS POUCOS ESCOLHIDOS. Esses
poucos compõem o Sacerdócio Real.

E nos fez REIS E SACERDOTES para Deus e seu Pai; a ele glória e poder para
todo o sempre. Amém.
Ap 1:6
E para o nosso Deus nos fizeste REIS E SACERDOTES; e reinaremos sobre a
terra.
Ap 5:10

Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição; sobre
estes não tem poder a segunda morte; MAS SERÃO SACERDOTES DE DEUS E
DE CRISTO, E REINARÃO COM ELE MIL ANOS.
Ap 20:6

Somente os Vencedores, os Escolhidos irão Reinar com Cristo. Não há menção a
quaisquer outros. Por isso Cristo declara:
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E AO QUE VENCER, e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder
sobre as nações,
Ap 2:26
E COM VARA DE FERRO AS REGERÁ; e serão quebradas como vasos de
oleiro; como também recebi de meu Pai.
Ap 2:27

A QUEM VENCER, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca
sairá; e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu
Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo
nome.
Ap 3:12
O SACERDÓCIO DE DEUS ESTÁ RESERVADO PARA OS VENCEDORES. Os
Renascidos de Deus, Regenerados pelo Espírito do Amor Ágape Cristo. É interessante
também observar que o acesso ao átrio interior, POR UMA PORTA
RELATIVAMENTE ESTREITA, contem cinco pilares e cinco é o número da redenção.
Seria isso apenas uma coincidência?
Segundo a Escritura, o Caminho de Deus está no Santuário (Sl 77:13) e Jesus Cristo
fala a respeito de uma Porta Estreita e um Caminho Apertado. Seria isso uma indicação
de que NOSSA JORNADA DEVE ESTAR ORIENTADA PARA O INTERIOR, NA
DIREÇÃO DO SANTO DOS SANTOS DO NOSSO TEMPLO CORPÓREO. É preciso
levantar todos os dados existentes a respeito e se assim o for, CONVENCIONÁ-LO
COMO DESTINO E ENCONTRAR O PONTO DE PARTIDA.
É preciso observar atentamente o fato da nossa mente subconsciente estar alem da
nossa percepção. EM OUTRAS PALAVRAS, NOS SIMPLESMENTE NÃO
SABEMOS O QUE ESTÁ ACONTECENDO ALI. Nessa linha de pensamento,
poderíamos considerar o átrio interior do templo Judaico como sendo uma
representação da nossa mente subconsciente? Seria a cortina que separa o Átrio Interior
a representação de um mistério revelado apenas a poucos Escolhidos? Estaria o
Caminho Estreito que conduz à Vida oculto em nosso interior?
Quando alguém se aventura rumo ao átrio interior, deixa o mundo para trás. Torna-se
separado, separado do tumulto do átrio exterior, dos trabalhos religiosos e dos
incrédulos e escarnecedores. PODE-SE OBSERVAR CLARAMENTE UM
PROCESSO DE SEPARAÇÃO. Primeiramente, separação dos caminhos do mundo
através da conversão a Cristo. Em seguida somos chamados da nossa simples profissão
de fé para um mergulho mais profundo, DE MERA ADORAÇÃO MENTAL PARA O
CONHECIMENTO DA VERDADE. O átrio interior do Templo Judaico tem suas
paredes revestidas em ouro. À esquerda ha um castiçal também de ouro com 7 velas.
Não ha aberturas de qualquer tipo, a única luz é a luz dessas 7 velas. O número da
perfeição e da conclusão. Uma representação dos sete espíritos de Deus e de Cristo.

26

A Luz desse Castiçal representaria Conhecimento e a Sabedoria do Espírito Santo
orientando o Cristão em Verdade. Não há outra Luz, o que significa que desse ponto em
diante, O ESPÍRITO SANTO DE DEUS É ÚNICO GUIA. Fica para trás o Átrio
Exterior, os mestres, pregadores e evangelistas. Um nível além daquele onde alguém
deste mundo pode ajudar, Trata-se de uma jornada solitária, não há mais apoio familiar
nem de amigos, NÃO HÁ MAIS APOIO DA IGREJA! tudo o que conhecemos e
amamos neste mundo torna-se frágil. SOMOS CONDUZIDOS, AMPARADOS E
ENSINADOS PELO ESPÍRITO SANTO DE DEUS ATÉ SERMOS CONVENCIDOS
DE PECADO, DE JUSTIÇA E DE JUÍZO (João 16:8).

E a unção que vós recebestes dele, fica em vós, E NÃO TENDES NECESSIDADE
DE QUE ALGUÉM VOS ENSINE; mas, como a sua unção vos ensina todas as
coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele
permanecereis.
1Jo 2:27
A jornada que envolve a Porta Estreita e Caminho Apertado é uma jornada interior cujo
Único Guia é o Espírito Santo e Seu objetivo é nos convencer de pecado ou de que
somos pecadores, (por estarmos destituídos do Amor Ágape de Deus), de justiça (de que
o Amor de Deus é a Justiça) e de juízo (porque sem o Amor de Deus estamos
condenados à morte eterna).
Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é
provado pelo fogo, se ache em louvor, e honra, e glória, NA REVELAÇÃO DE
JESUS CRISTO;
1Pe 1:7

Trata-se de um mergulho no lado invisível e imperceptível do nosso ser, uma jornada
cujo destino é o fundo do coração, o Santo dos Santos do nosso templo corpóreo. É ALI
A REVELAÇÃO DO SENHOR DOS SENHORES E REI DOS REIS. Uma experiência
alem das nossas possibilidades físicas e intelectuais, algo que somente o Senhor Deus
pode realizar e SE O CONSENTIRMOS E BUSCARMOS; ELE O FARÁ.
Em frente ao Candelabro, para a banda do norte, à direita de quem entra no Átrio
Interior estão os pães da proposição, feitos com farinha refinada, processo em que o
grão é moído até tornar-se pó fino. Em Mateus 21: 44, o Senhor declara ser a rocha que
reduz a pó todo aquele que estiver sob sua autoridade.
E, quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á; e aquele sobre quem ela cair
ficará reduzido a pó.
Mt 21:44
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No principio estamos sobre a Rocha que é Cristo (uma representação da Conversão), se
obedientes, seremos quebrantados e finalmente sob a Autoridade do Senhor,
REFINADOS até o pó (uma representação de quebrantamento). Há uma grande
diferença entre estar sobre a Rocha e estar sob a Rocha!
Após o grão ter sido reduzido a pó, é preparada a massa que em seguida passa pelo
fogo, tornando-se apropriada para os devidos fins (uma representação perfeita do
Caminho Apertado ONDE O CRISTÃO É QUEBRANTADO E FINALMENTE
PROVADO PELO FOGO ATÉ ESTAR APERFEIÇOADO PARA DEUS). Na mesa de
ouro preparada para a Proposição são colocados 12 pães que representam as 12 tribos da
Casa de Israel, (judeus e gentios convertidos). Assim, é necessário nos tornarmos Massa
Aperfeiçoada para o Interior do Santuário, onde se processam os Caminhos de Deus.
Outro detalhe de grande importância do Átrio Interior do Templo Judaico é o Altar do
Incenso. O incenso representa as Orações dos Santos, aqueles que trilham o Caminho
Estreito em busca de Deus e em busca do Cristo de Deus. ESSAS SÃO AS ORAÇÕES
OUVIDAS PELO SENHOR. O altar do incenso esta localizado a poucos passos do
Santo dos Santos e o Incenso representa os Clamores Angustiados a caminho do
Calvário. Um clamor solitário, que exprime a Verdadeira Dor da Separação. Um clamor
que expressa a Verdadeira Fome e Sede de Justiça. AROMA AGRADÁVEL A DEUS.

O SANTO DOS SANTOS
Por fim o Cristão está diante do véu que delimita o Santo dos Santos. Percorreu todo o
traçado do Átrio Interior, foi moído e quebrantado até estar reduzido a pó. Teve sua Fé
provada pelo fogo. Viveu uma experiência que vai alem da mente carnal consciente,
embora ela tenha sido usada para tanto. TRATA-SE DO REAL RECONHECIMENTO
DO PECADO, DEPRAVAÇÃO, SOLIDÃO E SEPARAÇÃO DE DEUS, o
reconhecimento e convicção da morte espiritual que aprisiona a alma, uma experiência
vivida em um nível totalmente desconhecido pela grande maioria. Algo que não pode
ser concebido pela mente carnal. UMA EXPERIÊNCIA VIVIDA NO MUNDO
ESPIRITUAL INTERIOR, UMA OBRA DO ESPÍRITO SANTO DE DEUS. A trilha
do Calvário seguindo os passos do Senhor, um mergulho no abismo interior que permite
contemplar de perto a depravação desesperada do próprio coração. O Cristão tomou sua
Cruz e seguiu seu Mestre através e além do Calvário. Foi Crucificado com Cristo e
agora aguarda em angústia, a Ressurreição Espiritual para a Vida.
Vivenciando a desesperadora experiência da Crucifixão, surge o verdadeiro e intenso
clamor por Salvação. A autentica confissão de uma alma convicta de que o inferno a
espera. Diante do terror da condenação merecida surge o clamor desesperado pelo
Socorro que vem do Senhor. ESSE É O AUTENTICO CLAMOR, O ÚNICO
CLAMOR CAPAZ DE SUPERAR O PROFUNDO ABISMO, QUE SEPARA O
HOMEM DE DEUS. O clamor da alma realmente conhecedora e convicta da própria
desgraça. Um clamor tão angustiado quanto o do Senhor Jesus Cristo: "Meu Deus, Meu
Deus, por que me desamparaste" (Mateus 27:46). Solidão indescritível, conhecida
somente por aqueles mergulham rumo ao átrio interior. "Até quando, Senhor, clamarei
eu, e tu não me escutarás?" (Habacuque 1:2).
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Os véus que separam o Átrio Interior e o Santo dos Santos representam a vastidão
silenciosa que separa a criatura caída do seu Criador. O homem pode procurar na
imensidão do espaço sideral, sondar galáxias e além, inventar um milhão de religiões e
filosofias, e não irá encontrar a Deus. Desesperado ira concluir estar só.
Embora se ocupe com um milhão de distrações e afazeres, ele sabe que a morte se
aproxima. Ele se esforça para não pensar nisso, mas os anos passam e seus parentes e
amigos começam a ser chamados, pois dessa terrível sina ninguém pode escapar.
Finalmente já ancião por vezes sonha com o céu e com uma forma de escapar do
próprio corpo afligido e envelhecido. As janelas da alma se tornam obscuras e só lhe
resta aguardar angustiado o que está por vir. Por fim em seu leito de morte, descobre
aterrorizado que tudo não passou de um engano. TARDE DE MAIS TOMA CIÊNCIA
DA CRUELDADE DE SATANÁS.
O Antigo Testamento tem um gravíssimo aviso quanto a esse evento único. Apesar de
ter sido dirigido aos Israelitas, o significado é o mesmo para todas as pessoas, sejam
eles crentes ou incrédulos, trata-se da Pura Verdade. Exatamente o que acontece com
aqueles "muitos" descritos em Mateus 7:22-23 que adentram à presença de Deus
totalmente despreparados.
Disse também o SENHOR a Moisés: Vai ao povo, e santifica-os hoje e amanhã, e
lavem eles as suas roupas,
E estejam prontos para o terceiro dia; porquanto no terceiro dia o Senhor
descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai.
E marcarás limites ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos, não subais ao
monte, nem toqueis o seu termo; todo aquele que tocar o monte, certamente
morrerá.
E disse o Senhor a Moisés: Desce, adverte ao povo que não traspasse o termo
para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam.
Ex 19:10-12, 21
O Senhor ordenou a Moisés que santificasse o povo por dois dias. Eles deveriam estar
preparados para o terceiro dia. Qual seria o objetivo dessa preparação? SEM A
SANTIFICAÇÃO ELES PERECERIAM.
O que teria acontecido com aqueles "muitos" citados em Mateus 7:22-23? Estariam
eles diante do Senhor sem da devida Preparação? Teríamos nisso a afirmação de que
Cristão ou Incrédulo que estiver diante do Senhor sem a devida Preparação estará
irremediavelmente perdido? Aparentemente esse é o alerta existente na parábola das
Dez Virgens (Mateus 25:1-13): AS CINCO LOUCAS NÃO ESTAVAM
PREPARADAS, NÃO ESTAVAM PRONTAS. As sábias entraram para as bodas,
contemplaram Noivo e viveram. As loucas desgraçadamente encontraram a ruína.
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O CRISTÃO VERDADEIRO, AQUELE QUE BUSCOU O SENHOR DE TODO
O CORAÇÃO, AQUELE QUE PERMANECE (ACEITA E PRATICA) A
DOUTRINA DE CRISTO, AQUELE QUE PERMITIU SER CONVENCIDO DE
PECADO, DE JUSTIÇA E DE JUÍZO PELO ESPÍRITO SANTO DE DEUS,
AQUELE PARA O QUAL CRISTO ESTA ACIMA DE TUDO, AQUELE QUE
DEU AS COSTAS PARA O MUNDO E TUDO QUE HÁ NELE, ESSE É
AQUELE CUJO APELO SUPERA O GRANDE ABISMO QUE O SEPARA DO
SEU CRIADOR. AQUELE QUE ESTÁ PREPARADO PARA CONTEMPLAR O
SENHOR.
É importante observar que se alguém adentra ao Santo dos Santos do Templo Judaico
despreparado, fatalmente encontra a morte. Uma corda é afixada ao corpo do Sumo
Sacerdote para que caso isso ocorresse pudessem retirá-lo. Contemplar o Senhor sem
estar preparado resulta em destruição. SANTIFICAÇÃO É QUESITO ABSOLUTO
OUTORGADO AO CRISTÃO QUE TRILHA O CAMINHO APERTADO.
Enquanto o Espírito Santo completa Sua Obra, o Senhor aguarda. As orações e
clamores desesperados são para Deus como doce Aroma de Incenso a partir do altar. A
Salvação da alma esta prestes a ser realizada.
Esses são momentos de grande angustia, de percepção grandemente amplificada do
estado deplorável em que se encontra a criatura caída. O desespero é um sentimento
comum, diante dos poderes invisíveis que operam desenfreadamente no interior da
criatura. Sua frágil crença interpretada como fé desaparece e a sensação é de perda e
solidão total. Trata-se de um estado que poderia ser adequadamente classificado como
"a morte em vida" a exemplo do ladrão crucificado ao lado do Senhor "nada mais resta"
e somente o Senhor sabe por quanto tempo até se supere Véu que delimita o Santo dos
Santos.
Então quando não esperado o Senhor é Manifesto. Em um momento Ele revela ao
Cristão todas as coisas, A LARGURA, ALTURA E PROFUNDIDADE DO AMOR DE
DEUS. Então exclama o Senhor: "por isso estás morto, por isso estás só e separado do
vosso Criador". Agora no interior do Santo dos Santos e em Verdadeira União com o
Deus Vivo, pode contemplar as Tábuas da Lei no interior da Arca da Aliança e conhece
pela Revelação Divina o Verdadeiro Significado da Lei. AO OBSERVÁ-LA PODE
CONTEMPLAR A IMPRESSIONANTE BELEZA DO AMOR ÁGAPE DE
DEUS. Ele agora conhece Verdadeiramente a Simplicidade e a Grandiosidade de
Cristo, a Simplicidade e a Grandiosidade da Cruz.
Ele agora conhece o Maná Oculto, o Mistério Deus. Contempla o Cajado Reflorescido
de Arão e conhece experimentalmente o seu significado, SABE O QUE É PASSAR DA
MORTE PARA A VIDA. Teve sua vida aspergida sobre o Propiciatório pelo Sumo
Sacerdote Jesus Cristo e a sua vida agora é inteiramente agradável ao Deus Pai. HÁ!!!
EXULTAM OS CÉUS.

30

Essa é a Única e Verdadeira Libertação, abundância de Pastagem (João 10:9). O
Cristão agora é um Verdadeiro Sacerdote de Deus e pode ajudar outros a encontrar o
Caminho. Ele agora está no mundo porem o mundo não o compreende. A Igreja não o
compreende. Os religiosos lhe são contrários, acreditam que ele perdeu a cabeça ou que
está endemoniado e portanto inapto com relação à Igreja. É exatamente como estar no
deserto porem nunca em solidão, Cristo habita interiormente. A VIDA ESTÁ AGORA
OCULTA EM CRISTO. Nas Palavras de Cristo O REINO DE DEUS ESTÁ EM
NOSSO INTERIOR (Lucas 17:21-Versões King James e Almeida Revista e Atualizada no
Brasil). Conforme registrado o Caminho de Deus esta no santuário (Salmos 77:13).
Qual seria o verdadeiro significado dessas afirmações? Seriam elas a expressão absoluta
da Verdade? Existiria realmente uma relação entre a constituição da criatura humana e o
Templo Israelita?
NESSE CASO É PRECISO DEIXAR A CORTE EXTERIOR, O CULTO DA MENTE
CONSCIENTE, A RELIGIOSIDADE, O LOUVOR E TUDO O MAIS, separar-se,
penetrar no Átrio Interior subconsciente. É preciso mergulhar nas regiões ocultas do
nosso ser, O PLAYGROUND DE SATANÁS E SEUS DEMÔNIOS, O REINO
ESPIRITUAL. Nessa jornada, sob a Guia do Espírito Santo de Deus, é exposta toda a
verdade a respeito do nosso coração enganoso (Jeremias 17:9). ADQUIRIMOS
CONVICÇÃO EXPERIMENTAL DE QUE ESTAMOS MORTOS, EMBORA
APARENTEMENTE VIVAMOS. EXPERIMENTAMOS FACE A FACE O
HORRÍVEL SIGNIFICADO
DE ESTARMOS SEPARADOS DO NOSSO
CRIADOR.
Assim, temos a possibilidade de observar mais claramente a razão pela qual "muitos"
são condenados (Mateus 7:21-23). NA VERDADE A CRIATURA HUMANA TEM
DOIS CORAÇÕES. UM É O EXTERIOR DA SUA EXISTÊNCIA, A MENTE
CONSCIENTE, O OUTRO ESTA OCULTO NAS PROFUNDEZAS DO SER,
PERFEITAMENTE COMPARÁVEL AO SANTO DOS SANTOS DO TEMPLO
JUDAICO/ISRAELITA.
A PORTA ESTREITA E O CAMINHO APERTADO REPRESENTAM A
JORNADA DA MENTE CONSCIENTE ATRAVÉS DO SUBCONSCIENTE
E ALÉM, ATÉ AS CÂMARAS INTERIORES DO NOSSO PRÓPRIO SER.
PARA ALI ENTRARMOS EM UNIÃO COM CRISTO.

Aqueles "muitos" de Mateus 7:21-23 confundem o CORAÇÃO CONSCIENTE, A
VONTADE CONSCIENTE, COM O CORAÇÃO INTERIOR. Eles crêem que sua
decisão por Cristo, é uma decisão interior sincera. Porém são decepcionados. Satanás
dedica grandes esforços para que creiamos ser apenas nossa mente consciente e
que o "coração enganoso" sobre o qual o Senhor Deus adverte em Jeremias 17:9 é
parte dela. Para crermos que as decisões assumidas pela mente consciente envolvem o
coração interior. ESSA É A RAZÃO PELA QUAL CRISTO (A PALAVRA),
SEPARA ALMA E ESPÍRITO? SEPARA A PARTE CONSCIENTE DO
HOMEM DA PARTE INCONSCIENTE, O CORAÇÃO OCULTO.
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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.
Hb 4:12
A Escritura Sagrada diferencia claramente alma e espírito, sendo a Palavra de Deus, a
Palavra Viva, o Verbo Divino (Cristo -1João 5:8), perfeitamente eficaz para apartá-los.
O espírito sob domínio satânico encontra-se momentaneamente no controle absoluto, no
Santo dos Santos do templo corpóreo. DIRIGINDO E OPERANDO NO LOCAL QUE
POR DIREITO PERTENCE AO CRIADOR, JESUS CRISTO. Quando o Cristão
atravessa o Átrio Interior e adentra ao Santo dos Santos do seu ser, ele descobre a
verdade a respeito desse coração interior desconhecido, depravado e perverso.
E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz AQUELE QUE TEM A
ESPADA AGUDA DE DOIS FIOS:
Ap 2:12
Cristo separa o espírito para então Ressuscitá-lo. O espírito contaminado pelo
Conhecimento do Bem e do Mal envenena a alma tornando-se ambos hostis ao Amor de
Deus. Impuros, inaptos como habitação para Jesus Cristo. É necessário que o espírito
seja Regenerado através do Amor Ágape de Deus retomando seu estado primordial,
como MORADA DE CRISTO. HABITAÇÃO DO SENHOR. Quando Cristo faz
morada no espírito do homem, temos o que Paulo se refere como NOVO HOMEM,
NOVA CRIATURA. A alma, a parte consciente é chamada de Velho homem, homem
carnal. Após a Regeneração do espírito tem inicio uma nova jornada para o vivente,
UMA JORNADA EM QUE LENTAMENTE O HOMEM EXTERIOR é ensinado a
caminhar pelo espírito Regenerado. Os ensinamentos contidos nesses dois versículos
são muito claros: CRISTO OPERA NO CORAÇÃO INTERIOR DO HOMEM, NA
RAIZ, NO ÂMAGO OCULTO. A JORNADA PELO CAMINHO APERTADO É O
PROCESSO ATRAVÉS DO QUAL ELE SEPARA ALMA E ESPÍRITO.
É importante observar que assim como existem dois corações no homem, existem
também dos aspectos em Jesus Cristo. O primeiro é terreno e portanto visível, pode ser
facilmente percebido pela mente consciente através do sentido da visão. O segundo está
oculto e é desconhecido. O coração consciente do homem pode ser convertido,
compreender e tornar-se inteiramente dedicado aos ensinamentos de Cristo. Porem o
aspecto espiritual de Cristo só pode ser concebido espiritualmente, através coração
interior do homem. O aspecto terreno de Jesus Cristo traçou o Caminho para a
Salvação, instituiu a Nova Aliança e nos mostrou como adentrar a Ela. Esse é lado
visível de Cristo que andou pelo mundo a 2000 anos e acredite ou não, não é esse
aspecto de Cristo que Salva. Esse é o único aspecto de Cristo que pode ser reconhecido
pela mente consciente. POREM O CRISTO QUE REDENTORISA É O CRISTO
ESPIRITUAL, OCULTO AOS OLHOS DA GRANDE MAIORIA. O PURO
AMOR ÁGAPE DE DEUS ENTRONIZADO AO SANTO DOS SANTOS DO
TEMPLO CORPÓREO. A grande maioria dos Cristãos, "muitos" (Mateus 7:21-23) é
até extremamente dedicada, porem apenas ao Cristo histórico, POIS ISSO É O
MÁXIMO QUE A SUA MENTE CONSCIENTE PODE CONCEBER.
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O Senhor advertiu seus seguidores a respeito desse fato (João 8:32). Ordenou que
buscassem com total empenho e dedicação, até a Consumação da Verdadeira União, não
com Seu aspecto histórico, MAS COM O DEUS ESPÍRITO, O REI DOS REIS E
SENHOR DOS SENHORES.
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