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 LUZ SOB TREVAS  

VII 
OS DOIS ASPECTOS DE CRISTO, 

HISTÓRICO VISÍVEL  

E INVISÍVEL 
por Stewart C. Best 

 
Temos observado a possibilidade altamente provável de que a grande maioria dos 

Cristãos termina sua jornada terrena, muito distante do Senhor Jesus Cristo. Eles não 

obtêm Regeneração, não entram pela Porta Estreita, não trilharam o Caminho Apertado 

e por isso nunca lhes é outorgado o Amor Ágape de Deus, a única forma de alcançar a 

autêntica União com Cristo e com o Pai Celestial. Observamos também algumas razões 

que operam conjuntamente para a disseminação de uma FALSA REGENERAÇÃO E 

DE UMA UNIÃO ILUSÓRIA COM CRISTO: 

 

1. Eles confundem um sentimento natural existente no interior de suas almas, o 

chamado amor phileo, com o AMOR ÁGAPE DE CRISTO. Cometem o mesmo erro de 

Pedro (João 21:15-17). 

 

2. Eles creem que a mente consciente constitui a totalidade do ser. Não percebem que 

existe algo muito mais profundo, UM CORAÇÃO INTERIOR INSENSÍVEL COMO 

PEDRA. Isso esclarece nossas duvidas quanto a condenação de pessoas absolutamente 

sinceras e dedicadas a obra do Senhor. Eles nunca têm consciência da existência de um 

coração interior, encontram-se sob uma terrível ilusão.  

 

3. Considerando a possibilidade da Porta Estreita e do Caminho Apertado constituírem 

o único processo através do qual o lado oculto da criatura é exposto, a menos que em 

total obediência a Cristo ela passe a trilha-lo, nunca obterá o conhecimento. 

Permanecerá totalmente inconsciente a respeito de sua verdadeira natureza.  

 

Isso responde a duas perguntas importantes: 1) Por que o Senhor Jesus Cristo declara a 

triste verdade aos desobedientes somente diante da condenação e 2) por que essas 

pobres almas condenadas estão decepcionadas (Mateus 7:22). 

 

1)  A Porta Estreita e o Caminho Apertado estão perfeitamente definidos 

pelo Senhor. Não existe a menor possibilidade das claras Palavras de Cristo 

simplesmente passarem despercebidas. Ele enfatiza sobre essas mesmas 

diretrizes abundantemente e alerta sobre a forma alternativa, (o caminho largo) 

que conduz à ruína. Ele também adverte sobre a apostasia e os falsos mestres, 

descrevendo detalhadamente suas formas de ação e características para 

possibilitar sua identificação.  Adverte repetidamente sobre as consequências da 

desobediência a Suas palavras. Sela a Nova Aliança em Seu Próprio Sangue e 

Ressuscita dos mortos para comprovar a Veracidade e Aprovação da Sua Santa 

Obra. Mesmo assim eles não dedicaram a devida atenção. 

 

B) Eles estão chocados com sua condenação (Mateus 7:22)  por que até 

então desconhecem totalmente a verdade. ELES NÃO DEDICAM A DEVIDA 

ATENÇÃO ÀS PALAVRAS DE CRISTO e em razão disso creem que tudo se 
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resume ao que podem perceber com a mente exterior consciente. Eles não 

observam as Escrituras de forma suficientemente cuidadosa para detectar o erro 

existente em sua concepção da doutrina de Cristo. Eles folham as paginas da 

Bíblia, olham diretamente para as palavras, porem não pretendem enxergar seu 

verdadeiro significado. Permanecem envolvidos no velho Legalismo e acreditam 

estar sob a Graça. 

 

 Por outro lado, eles provavelmente nunca se atem à importantíssima questão que se 

refere aos dois aspectos inerentes à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Um deles, percebido 

através da mente exterior consciente o outro oculto, além da percepção visual humana, 

conhecido apenas por alguns poucos. Esse aspecto, a Sua Essência Espiritual, só pode 

ser conhecido através de um Dom outorgado pelo próprio Deus, UMA REVELAÇÃO 

SOBRENATURAL. 

 

 Nesses termos, seria possível converter-se ao aspecto histórico de Cristo, o Cristo 

Crucificado,  adorá-Lo e até estar em União com Ele? A resposta embora chocante é: 

SIM!  

 

Para melhor compreensão primeiramente é preciso delinear nosso entendimento sobre 

os dois aspectos de Cristo e suas manifestações. Quando o Senhor veio a este mundo, 

manifestou-se no nível material físico vivenciado pele mente consciente do homem, o 

reino sensual, os cinco sentidos. Isso pode parecer óbvio, mas é muito importante. O 

Ministério Terreno de Cristo tem como principais características pleno acesso visual e 

absoluta transparência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Tudo e todos puderam contemplar sua Majestade. Nada ficou oculto. Sua Condenação, 

Crucificção e Sepultamento.  Tudo facilmente perceptível, principalmente pela mente 

consciente do homem. 

 

Porem Ele mesmo advertiu sobre esse outro aspecto também em operação durante Sua 

visita. Um aspecto invisível e, portanto desconhecido de toda a humanidade. Na verdade 

o Senhor declarou que o mundo não poderia discerni-lo, somente alguns eleitos a seu 

tempo. A Manifestação Física de Cristo opera o Resgate da raça humana pelo 

derramamento do Próprio Sangue, o Selo da Nova Aliança e nos mostra claramente as 

diretrizes para integra-la e assim obter a outorga do Novo Coração, e do Amor Ágape de 

Deus. Nisso temos o aspecto físico/material da Obra Redentora, plenamente perceptível 

pela parte sensual/consciente de qualquer criatura humana.   

 
 O aspecto Espiritual do Senhor é manifesto apenas a aqueles que em obediência 

irrestrita cumprem Seus Comandos. A Essência Divina do Senhor, o puro Amor Ágape 

de Deus, absolutamente invisível para o mundo, É CONHECIDO SOMENTE POR 

AQUELES QUE TRILHAM O CAMINHO APERTADO. Os demais permanecem sob 

o engano, sob a farsa satânica! Devido a própria desobediência se tornam cegos e 

PERMANECEM SEM O DISCERNIMENTO DA VERDADE ATÉ O DIA DO 

JUÍZO. O Senhor Deus adverte duramente quanto à desobediência e essa advertência 

aplica-se ao POVO DE DEUS, Judeus e Igreja atual. 

 

 

 

 

Também eu escolherei as suas calamidades, farei vir sobre eles os seus temores; 

porquanto clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram; mas fizeram o que 

era mau aos meus olhos, e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. 

(Is 66:4) 
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Faríamos muito bem em ponderar cautelosamente essas palavras. O Senhor não espera 

por algum sacrifício animal, queima de incenso ou qualquer outra forma de rituais e 

tradições, NEM SE AGRADA COM ASSEMBLEIAS SOLENES E REUNIÕES, EM 

QUE O LOUVOR E A ADORAÇÃO SÃO OFERECIDOS POR HIPÓCRITAS QUE 

SE RECUSAM A TRILHAR O CAMINHO APERTADO EM ESPÍRITO DE 

HUMILDADE E CONTRIÇÃO. 

 
  

 

 

 

 

 

 O que Deus nos diz aqui está em perfeita harmonia com os dizeres de Cristo quando se 

refere ao Caminho Apertado. O CAMINHO DO ESPÍRITO. Não se trata do caminho da 

carnalidade ou da mente consciente. Deus declara ter clamado sem a obter resposta. 

Essas pessoas praticam o mal (estão na carne) e afirmam estar praticando o bem (estar 

no Espírito)! Essa é a razão pela qual Cristo classifica muitos cristãos sinceros e 

dedicados como: PRATICANTES DE INIQUIDADE, DE OBRAS MALIGNAS. Suas 

assembleias religiosas, suas orações, sua adoração, tudo o que eles praticam não passa 

de pura vaidade. UMA FARSA QUE O SENHOR CONTA COMO NADA, UM 

SIMULACRO QUE O SENHOR ABORRECE.  

 

 Se o próprio Deus escolhe a punição pela desobediência, poderíamos concluir que Ele 

mesmo designa a ilusão de regeneração e salvação que opera sobre a igreja atual? NA 

VERDADE, EM RAZÃO DA DESOBEDIÊNCIA AS ORDENS DO SENHOR JESUS 

CRISTO E DO DESPREZO AO CLAMOR INSISTENTE PARA O GENUÍNO 

ARREPENDIMENTO, ELES SE TORNAM INIMIGOS E SÃO TRATADOS COMO 

TAL! 

 

 

 Nesses termos é importante observar a relação existente entre o Templo Israelita e os 

dois aspectos inerentes à pessoa do Senhor Jesus Cristo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o 

Senhor; MAS PARA ESSE OLHAREI, PARA O POBRE E ABATIDO DE 

ESPÍRITO, E QUE TREME DA MINHA PALAVRA. 

(Is 66:2) 

 
 

 

Cristo Visivel 

Cristo Historico 

O Fundamento da 

nossa Fé 

 

I João  

Átrio Exterior 

Átrio Interior 

Cristo Vivo 

“Deus Vivo” 

Santo dos Santos 

Véu 
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Note-se a Cruz localizada no Átrio Exterior do Templo (mente consciente do homem). 

Isso porque a Cruz é o sinal físico visível e perceptível de Cristo no mundo. Símbolo de 

Sua Poderosa Obra Redentora. Ápice de Sua Missão na terra, já que a morte selou Sua 

Vitória. 

 

 Note-se, contudo, que o local onde a Essência Divina de Cristo, O DEUS VIVO deve 

estar é o Santos dos Santos (o coração do homem), além do campo visual, oculto pelos 

véus que separam o Átrio Interior (mente inconsciente do homem) e o Santo dos Santos. 

A menos que seja trilhada a distância que separa o Átrio Exterior do Santo dos Santos, 

nunca poderemos experimentar a Realidade Teremos apenas uma noção superficial da 

Vida que há em Cristo. Somente aqueles que se voltam diligentemente para o interior do 

próprio ser, conhecem a Verdade, recebem o Senhor e entram em Verdadeira União 

com Ele. Estão definitivamente livres da possibilidade de ouvir a devastadora sentença: 

"Nunca vos conheci" (Mateus 7:23). 

 

O espaço que separa o Átrio Exterior do Santo dos Santos está contido no Átrio Interior 

e representa o Caminho Apertado. Assim torna-se claro que a Porta Estreita é 

representada pela entrada para o Átrio Interior (o acesso ao subconsciente), 

condicionado a dar as costas para mundo dos sentidos e sentimentos físicos. QUANDO 

CRISTO SE REFERE A RENUNCIA COMO QUESITO BÁSICO NA BUSCA DA 

VERDADE, ELE NÃO FEZ APENAS UM COMENTÁRIO OCIOSO, ELE 

PROCLAMOU UM MANDAMENTO LITERAL (Lucas 14:33).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adoração, louvor e honra a partir do lado consciente da mente humana. Essa é a forma 

de adoração comunmente praticada na igreja, uma adoração plenamente visível. Trata-

se do equivalente aos trabalhos religiosos praticados no Átrio Exterior do Templo 

Judaico. Uma estrutura social intensamente ativa. Observe o que Cristo diz a esse 

respeito: EM VÃO ME ADORAM. Não surte nenhum efeito, é inútil, tida como nada 

pelo Senhor. O que é que esses religiosos estão fazendo? Estão praticando e ensinando 

DOUTRINAS QUE SÃO PRECEITOS DOS HOMENS. Sua doutrina não é a Doutrina 

de Cristo. Ela é terrena, baseada em preceitos puramente carnais. Ela apenas aparenta 

ser Espiritual, mas verdadeiramente não é! 

 

 Seu coração oculto, nunca foi tocado por essas reações emocionais. Seu interior é 

contrário ao Senhor, é endurecido como rocha. Seu engano está na experiência 

consciente de conversão a Cristo. Eles negligenciam as ordens de Cristo e por isso 

nunca encontram a verdade oculta em seu interior. A experiência da Conversão a Cristo 

abrange essencialmente a mente consciente, jamais atinge o subconsciente. Regeneração 

por outro lado, é uma ação sobrenatural de Deus operada no subconsciente humano, no 

espírito humano.  

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. 

MAS, EM VÃO ME ADORAM, ENSINANDO DOUTRINAS QUE SÃO 

PRECEITOS DOS HOMENS. 

(Mt 15:8-9) 
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CONVERSÃO = MENTE CONSCIENTE/ VONTADE 

CONSCIENTE       PRATICADO PELO HOMEM 

 

REGENERAÇÃO = SUBCONSCIENTE/CORAÇÃO 

OCULTO/ESPIRITO        

OPERADA EXCLUSIVAMENTE POR DEUS 

 
 Deus não interfere no livre arbítrio das criaturas e jamais irá obrigar alguém a voltar-se 

para o próprio interior, é necessário intuito e permissão conscientes para que o Senhor 

possa iniciar a obra. É um erro trágico da Teologia Cristã Moderna, confundir 

Conversão com Regeneração.  Conversão é uma atitude consciente através da qual a 

criatura através de sua própria vontade consciente, resolve aceitar os desígnios de Cristo 

e aplica-los à sua vida terrena. Regeneração é uma Ação Milagrosa de Deus operada 

pelo próprio Deus no espírito do homem.     

 

 

 

 

  
                                                                                                
 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

 Nesses mesmos termos, existe uma forma exterior de fé, abrangendo apenas a mente 

consciente do homem e denominada na Escritura como FÉ EM CRISTO. Por outro 

lado, a fé emanada do coração, é denominada diferentemente na Escritura como FÉ DE 

CRISTO. Na verdade existe uma grande diferença entre os dois conceitos. A Fé em 

Cristo é provada no curso do Caminho Apertado, quando concluído, com outorga do 

Amor, é manifesta a Fé de Cristo.  

 

Similarmente o Batismo do Espírito Santo é derramado somente sobre o homem 

exterior. DIZ RESPEITO AO HOMEM CARNAL E NÃO TÊM NENHUMA 

RELAÇÃO COM A REGENERAÇÃO. O Batismo do Espírito Santo é outorgado a 

membros do Corpo de Cristo e identificado pela demonstração de poder através de Dons 

específicos. Por outro lado temos o Selo do Espírito Santo, concedido a aqueles que 

após o curso do Caminho Apertado encontram Cristo e entram em União com o Seu 

Divino Amor Ágape. 

 

 No Batismo de Poder, o Cristão não obtém a Revelação da Divina Essência do Senhor 

e o Amor Ágape de Deus permanece desconhecido. Isso ocorre devido ao fato do 

Espírito Santo ainda estar operando no exterior da criatura para convencê-la de Pecado, 

de Justiça, do Juízo (João 16:8) e obter dela uma confissão.  Nesse ponto então temos a 

questão crucial: ENCONTRARA ELA A PORTA ESTREITA E TRILHARA TODO O 

Coversão 

Mente Consciente 

Alma Humana 

 

Subconsciente 

Regeneração operada 

exclusivamente no 

coração  
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CURSO DO CAMINHO APERTADO SOB AÇÃO DO ESPÍRITO SANTO, NO 

SENTIDO DE REVELAR O CORAÇÃO DE PEDRA OCULTO EM SEU INTERIOR, 

NUM PROCESSO LENTO E SOFRIDO DE SEPARAÇÃO DA ALMA E DO 

ESPÍRITO?  

 

 O primeiro processo envolve o nível consciente, com a função de convencer o homem 

dos pecados inerentes ao seu exterior. EXATAMENTE A FINALIDADE FINAL DA 

LEI. O Espírito Santo de Deus conduz o Cristão sob o Padrão da Lei para Julgamento: 

"contempla-se a Lei e contempla-se si mesmo"! A LEI SEMPRE SE REFERE À 

MANIFESTAÇÃO EXTERIOR DO PECADO. A restrição da Lei ao latrocínio, por 

exemplo, refere-se a um ato físico, sendo a percepção da mesma reatrição feita através 

dos nossos sentidos físicos para em seguida decidirmos se seremos ou não obedientes a 

ela através da nossa mente consciente. 

 

 Na verdade o termo pecados (plural) refere-se à manifestação exterior de algo muito 

mais profundo. É comum para a grande maioria dos Cristãos confessar seus pecados e 

então reivindicar as promessas contidas em 1 João 1:9 para obter a  purificação. Tudo 

envolvendo atividade mental consciente. Exatamente o equivalente às atividades 

praticadas no Átrio Exterior Templo Judaico. Trata-se de uma conduta presente em 

todas as denominações Cristãs e essas pessoas estão convictas de que isso é tudo o que 

deve ser feito. Confessam seus pecados em oração, pagam seus dízimos e ofertas 

alçadas, entoam seus hinos de louvor e em seguida retornam ao mundo com a sensação 

de dever cumprido. 

 

 O impasse entre Deus e o homem tem pouco a ver com os pecados conhecidos,  na 

verdade eles são apenas a face superficial de um problema enraizado nas partes mais 

profundas do ser. São as trevas interiores que levam o homem a pecar sendo as 

reivindicações de perdão com base em 1 João 1:9 e todas as demais condutas religiosas, 

perfeitamente equivalentes ao Lavabo de Bronze do Templo Judaico e demais 

atividades do Átrio Exterior.  

 

 Não existe diferença entre as atividades praticadas no Átrio Exterior do Templo 

Judaico e as atividades religiosas praticadas pelo Cristão moderno. AMBOS TÊM 

SUAS ATENÇÕES TOTALMENTE VOLTADAS PARA O ASPECTO EXTERIOR 

VISÍVEL. A confissão de pecados referida em 1 João 1:9, se suficiente, logicamente 

impediria a condenação de muitos Cristãos dedicados, profetas e operadores de 

maravilhas conforme consta registrado em Mateus 7:22-23. Impediria também que 

membros confessos do Corpo de Cristo, sejam vomitados como veneno conforme 

consta em Apocalipse 3:16. Será que a sincera confissão de pecados não é suficiente? A 

resposta é: Não! Essas pessoas são condenadas pelo fato de permanecerem em seus 

pecados. Na verdade suas condutas religiosas nada mais são do que pura vaidade, uma 

farsa, uma ilusão. São obras, praticadas pelo homem exterior, muito aquém do 

verdadeiro alvo. 

 

A simples confissão não pode alterar a causa do pecado. É como colocar um curativo 

superficial em uma ferida profunda. Obviamente a infecção interna permanecerá 

inalterada. Para tratar eficazmente a lesão, é preciso ir muito mais fundo. Igualmente 

para eliminar a causa do pecado, é preciso extirpá-la pela raiz. A raiz do problema, a 

ausência do AMOR ÁGAPE DE DEUS, um coração corrompido que deve ser 

ressuscitado para uma Nova Vida, uma Vida fundamentada no verdadeiro Amor. 
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 A Porta Estreita foi definida pelo Senhor porem a grande maioria dos Cristãos se recusa 

a cumprir Suas ordens, dão preferência a uma doutrina que afirma ser desnecessário. 

Eles clamam em altos brados: "Somos salvos pela Fé e pela Graça!" "Essa Porta Estreita 

e esse Caminho Apertado são uma forma de legalismo, que não funciona!" Eles não 

cavam o suficiente para encontrar a Verdade, são envolvidos em vans doutrinas forjadas 

por falsos mestres ao invés de esmiuçarem os Registros Escriturais. CEGOS 

GUIANDO CEGOS, AMBOS ENGOLIDOS PELO ABISMO DE FOGO DO 

INFERNO POR TODA UMA ETERNIDADE.   

 

Tudo isso remete aos dois Aspectos inerentes à Pessoa de Cristo. Quanto ao  aspecto 

visível, a adoração e o louvor que o envolvem o Senhor declarou:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

O Cristo que já havia declarado Ser Ele mesmo a Verdade conforme João 14:6, estava 

bem diante dessas pessoas. Uma experiência física, visual e auditiva. Eles já O haviam 

abraçado como Messias. Já haviam abraçado Sua mensagem como Verdade. Isso é o 

que se entende pelo termo "criam nEle". No entanto é preciso observar tratar-se da 

forma consciente de crença, processada através da avaliação consciente dos fatos e da 

tomada de decisão com base nessa avaliação. Esses Judeus haviam avaliado a pessoa do 

Senhor Jesus Cristo através de suas mentes conscientes e de livre e espontânea vontade 

assumiram o compromisso de segui-Lo. 

 É imperativo compreender perfeitamente a implicação desses dizeres de Jesus Cristo. 

Ele afirma que a Verdade Libertadora somente poderá ser alcançada com uma condição. 

Em outras palavras, EXISTE ALGO MAIS A SER FEITO ALÉM DE 

SIMPLESMENTE CRER. EXISTE ALGO MAIS A SER FEITO ALÉM DE 

SIMPLESMENTE ACEITÁ-LO COMO O MESSIAS. É preciso permanecer em Sua 

doutrina, permanecer em Seus ensinamentos.  

 

Se Cristo é o Caminho, a Verdade e a Vida. Se tudo o que é preciso ser feito resume-se 

a crer em Jesus Cristo e aceitá-Lo através de uma atitude baseada puramente na fé? Se a 

redenção depende somente de uma "decisão" consciente sincera por segui-Lo? QUAL O 

SIGNIFICADO DESSA OUTRA VERDADE? Se Cristo está bem diante deles e eles O 

abraçaram como Senhor e Salvador, o que seria essa outra Verdade? Conforme o 

Registro Bíblico, essa outra Verdade é a Verdade que Liberta e 

portanto, sem conhecê-La, mesmo crendo e aceitando Cristo 

como Salvador, permanecemos em nossos pecados, sob as 

cadeias de Satanás tendo como destino o inferno! 
 

 

Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: 

Se (condicional) vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus 

discípulos; 

E CONHECEREIS A VERDADE, E A VERDADE VOS LIBERTARÁ. 

(Jo 8:31-32) 
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 Se o Cristo histórico, o Cristo que naquele instante estava diante daqueles Judeus é a 

Verdade, que outra Verdade deveríamos buscar para encontrar Libertação? Segundo a 

moderna teologia Cristã, a partir do momento em que "decidimos" seguir a Cristo 

somos salvos, e nossos nomes já estão inscritos no Livro da Vida do Cordeiro. 
 

 Observe que não é a APARÊNCIA VISÍVEL de Cristo manifestada a esses crentes que 

irá salvá-los. O Senhor é bastante claro: É A VERDADE QUE  IRÁ LIBERTÁ-LOS, É 

A VERDADE QUE IRÁ SALVÁ-LOS. Sem encontrá-La, eles não obterão Libertação. 

Isso tem implicações gravíssimas se relacionado com a teologia Cristã moderna, 

segundo a qual a Crucificção de Jesus Cristo é conclusiva no que se refere à Redenção 

da humanidade. Na verdade Ela é a base de toda a Obra Salvadora, porem ainda resta 

algo a ser feito, algo a ser realizado pela Essência Espiritual de Cristo, a Verdade, O 

AMOR ÁGAPE DE DEUS! 

 

 Com isso podemos compreender melhor a razão pela qual aqueles muitos Cristãos 

citados em Mateus 7:22, não encontram Libertação.  Obviamente eles abraçam o Cristo 

histórico como Messias, Redentor e Senhor.  Aceitam-No como Filho Unigênito de 

Deus, porém OBSERVAM APENAS PARTE DA SUA DOUTRINA. 

 

 Se essas pobres almas fossem realmente livres, não teriam recebido a terrível sentença 

que receberam e isso nos coloca diante de um paradoxo tendo em vista o fato dessas 

pessoas serem mestres evangelistas e pregadores cheios de poder, indiscutivelmente 

observadores da Doutrina de Cristo.  Se assim o é porque então não foram Libertos? Só 

existe uma resposta adequada para essa pergunta: AS DOUTRINAS ADOTADAS E 

ENSINADAS COMO DOUTRINAS DE CRISTO, NA VERDADE SÃO 

DOUTRINAS E MANDAMENTOS DE HOMENS. 

  

 Eu mesmo indaguei jovens pastores recém-formados e ao questionar sobre o foco dos 

seus estudos, obtive uma resposta no mínimo muito assustadora. Eles responderam que 

não estudam a Bíblia propriamente. Que a observam raramente ou quase nunca. O que 

eles estudam são interpretações da Bíblia.  Eles estudam o que outras pessoas 

concluíram sobre os registros Bíblicos. ELES LEEM MUITOS LIVROS, MAS QUASE 

NUNCA A SAGRADA ESCRITURA. Não é de admirar que esses jovens ansiosos por 

servir ao Senhor, não tenham muita noção a respeito do que a Bíblia realmente contem. 

Verdade 1 
Verdade 2 

Cristo Visível 

aos Olhos 

Somente Aparência Exterior 

Essência 

Interior 

de 

Cristo  

Que Liberta 
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ELES SÃO CONDUZIDOS POR CEGOS, TORNAM-SE CEGOS E FINALMENTE 

CONDUZEM SEUS REBANHOS PARA A ETERNA RUÍNA.  

 

 Em síntese, esses Cristãos dificilmente terão ciência da existência dos dois aspectos 

inerentes a Jesus Cristo. E que o Seu aspecto físico, ao qual nos referimos como o 

Cristo histórico é o aspecto abraçado por todas as denominações modernas, incluindo as 

seitas não denominacionais. Esse aspecto de Cristo é o Seu aspecto visível, similar ao 

conteúdo do Átrio Exterior no Templo Judaico, sendo toda a interação com Ele, 

praticada através da mente consciente do homem. É esse o aspecto de Cristo abraçado 

na conversão. 

 

 O outro aspecto do Senhor é oculto, inacessível à mente consciente do homem. A 

criatura humana caída não é apta a penetrar o véu que a separa desse nível sem a ajuda 

de Deus. Não lhe será mostrado a menos que seja rigidamente obediente aos 

Mandamentos de Cristo. ESSE ASPECTO DO SENHOR É A VERDADE QUE 

LIBERTA, A ESSÊNCIA INTERIOR DO SENHOR (Mateus 17:2), ACESSÍVEL 

SOMENTE SE DEUS ASSIM O PERMITIR.  

 

CONVERSÃO = RELACIONADA AO CRISTO HISTÓRICO 

REGENERAÇÃO = RELACIONADA AO  

CRISTO INVISÍVEL 

 
Se pudéssemos voltar a trás no tempo e contemplar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, 

nada veríamos de atraente. A Escritura afirma isso (Isaias 53:2). Esse Seu aspecto físico 

certamente não era agradável ao olhar. O PAI CELESTIAL ASSIM O FEZ, PARA 

QUE A ÊNFASE FOSSE COLOCADA EXCLUSIVAMENTE NAS PALAVRAS DE 

CRISTO. Tudo foi realizado de forma a banir qualquer tipo de apelo à carne, ao lado 

carnal humano. 

 

 É necessário superar o véu que representa aparência física para ter conhecimento do 

que há interiormente. No nível onde ocorre a manifestação da Verdade referida por 

Cristo. A MANIFESTAÇÃO DO AMOR ÁGAPE DE DEUS, OUTORGADO AOS 

"VERDADEIROS DISCÍPULOS", PARA LIBERTA-LOS ETERNAMENTE. O 

Senhor afirmou que somente a Verdade pode tornar uma criatura Livre e só então ela 

será "realmente Livre"! 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

O que o Senhor estaria tentando expressar com esse comentário? Primeiramente Ele se 

referia ao homem Jesus que ali estava bem diante deles. Acessível a todos. Todos 

podiam vê-Lo, tocá-Lo e ouvi-Lo. O Cristo manifestado no Reino sensual. Todos ali o 

conheciam muito bem, o Mestre Rabino, o filho do carpinteiro. Havia grande agitação 

em toda aquela área em função de Sua presença. Todos observavam detidamente Suas 

Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando, e dizendo: VÓS CONHECEIS-ME, 

E SABEIS DE ONDE SOU; e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me 

enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. 

Mas eu conheço-o, porque dele sou e ele me enviou. 

(Jo 7:28-29) 
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condutas. Especulavam muito sobre a Sua família e provavelmente desenterraram 

detalhes sobre Sua vida pessoal. O Senhor era o centro de todas das atenções e Sua vida 

detalhadamente espionada.  

 

 Mas será que eles tinham alguma noção de quem seria Jesus Cristo no Reino espiritual 

invisível? Poderiam eles enxergar Sua Essência interior? Poderiam eles penetrar o véu 

da aparência física e experimentar o Maravilhoso Amor Ágape de Deus em Seu 

interior? Não! Eles não poderiam. O que eles conheciam sobre Ele é o que pode ser 

observado através da mente consciente. Os dados que eles tinham são os dados obtidos 

através dos cinco sentidos. Eles consideraram Suas palavras e as compararam com o que 

já era conhecido, em seguida decidiram através de suas mentes conscientes se deveriam 

ou não admiti-las como Verdade. Porem o Senhor acrescenta enfaticamente QUE ELES 

NÃO CONHECIAM O PAI E QUE SOMENTE ELE O CONHECIA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Esses Israelitas O conheciam muito bem, por isso creram nEle e abraçaram Seus 

Ensinamentos. Mesmo assim, logo após Ele mesmo haver Se declarado conhecido 

dessas pessoas, o Senhor dirige-se novamente a elas afirmando ser desconhecido. 

COMO É POSSÍVEL ALGUÉM SER CONHECIDO E DESCONHECIDO AO 

MESMO TEMPO?  É possível se considerarmos a existência de dois aspectos pessoais: 

UM VISÍVEL E OUTRO INVISÍVEL.  Nesse caso o Senhor estaria se referindo a Seu 

Aspecto Espiritual Invisível. Porem, esses crentes em Cristo, nessa oportunidade, tem 

acesso única e exclusivamente ao perceptível através dos sentidos conscientes, não 

concebem a existência de um aspecto oculto e absolutamente desconhecido. Diante 

disso, torna-se incontestável a existência de dois aspectos inerentes à pessoa do Senhor 

Jesus Cristo. A Verdade que Liberta Verdadeiramente, nessa oportunidade encontra-se 

totalmente invisível.   As Palavras do Senhor nos colocam diante do Mistério da 

Regeneração e da Verdadeira União com o Criador, algo incompreensível para mente 

humana, a menos e até que o tenha experimentado.  

 

 

 

 

 

 

 

 É EVIDENTE QUE OS DISCÍPULOS CONHECIAM MUITO BEM O SEU 

MESTRE JESUS CRISTO. Eles tinham convivido com Ele durante quase três anos.  

Sabiam tudo sobre Ele. Porem a oração do Senhor ao Pai É PARA QUE ELES (SEUS 

DISCÍPULOS) POSSAM CONHECÊ-LO E TAMBÉM AO PAI. Portanto deve haver 

algo desconhecido pelos discípulos. ALGO A SER DESVENDADO. 

 

 

 

 

Disseram-lhe, pois: Onde está teu Pai? Jesus respondeu: NÃO ME CONHECEIS 

A MIM, NEM A MEU PAI; SE VÓS ME CONHECÊSSEIS A MIM, TAMBÉM 

CONHECERÍEIS A MEU PAI. 

(Jo 8:19) 

 

 

 

E a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus 

Cristo, a quem enviaste. 

(Jo 17:3) 
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 Nisso temos a prova definitiva da existência de um aspecto desconhecido na Pessoa do 

Senhor Jesus Cristo. Nessa oportunidade Ele estava bem diante de Seus discípulos 

fisicamente, eles por sua vez o reconheciam perfeitamente. Sabiam que Ele possuía as 

chaves da Vida Eterna, estavam cientes de que Ele era o Messias Prometido de longa 

data. Haviam abraçado toda a extensão dessa Maravilhosa Realidade e interagiam com 

ela de forma similar à Religiosidade praticada no Átrio Exterior do Templo Judaico, 

tudo através da mente sensual consciente, dos cinco sentidos conhecidos. Porem ainda 

havia algo desconhecido por eles, algo que lhes seria revelado futuramente pelo próprio 

Cristo. A COMPROVAÇÃO INDUBITÁVEL DA VERDADEIRA UNIÃO. O sentido 

absoluto da Verdade, a Verdade que iria Libertá-los. Um aspecto Espiritual inacessível 

aos sentidos carnais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como já pudemos concluir o Caminho Apertado 'conduz' a Vida (Mat 7:14). Nesses 

termos, a que o Senhor Jesus Cristo estaria se referindo? Certamente à experiência 

rejeitada por essas pessoas. O TRILHAR DO ÚNICO CAMINHO QUE CONDUZ 

ATÉ A SUA PRESENÇA. Alem disso fica bem claro que o Senhor não se encontra no 

acesso, no principio ou na metade da Caminhada e sim, NO FINAL DA MESMA. 

 

'CONDUZ À VIDA' (Mat 7:14) =  

'VIR A MIM PARA TERES VIDA' (Jo 5:40) 

 
 Se 'VIDA' representa o próprio Cristo ao final do Caminho,   certamente 'VIR A MIM' 

represnta o Caminho propriamente dito. 

 

 

 

 

 

 
 As Escrituras são o testemunho de Cristo. Elas detalham tudo sobre o Cristo histórico 

visível. Se estudarmos e memorizarmos as Escrituras, teremos  o  conhecimento  

completo  sobre  a Pessoa e Obra de Jesus Cristo na terra. Teremos conhecimento sobre 

Não vos deixarei órfãos; voltarei para vós. 

Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis; porque eu vivo, 

e vós vivereis. 

Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. 

(Jo 14:18-20) 

 
 

 

Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que 

de mim testificam;  

E não quereis vir a mim para terdes vida. 

(Jo 5:39-40) 
 

 

 

 

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

(1Jo 5:12) 
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o Plano de Deus, sobre Israel, sobre a Igreja e poderemos abraçar isso tudo pela fé. Nós 

simplesmente obtemos a informação Escritural e pela fé a admitimos como verdade. 

 

 

 

 

 

 
Antes de alguém crer em Cristo como Messias Enviado, terá que admitir a existência de 

Deus. De forma similar, para abraçar Cristo como Messias é preciso primeiramente crer 

que Ele o é. Assim, na situação em que nos encontramos, o primeiro passo no intuito de 

encontrar a Verdadeira União com o Senhor, é A ACEITAÇÃO PELA FÉ DOS 

FATOS REGISTRADOS NA ESCRITURA. Uma ação da mente consciente através da 

vontade consciente, que inicia um processo. Observe o que é dito a seguir: DEUS É 

GALARDOADOR DAQUELES QUE O BUSCAM e isso significa que não há 

Galardão para os que não buscam! 

 

 E onde iremos busca-Lo? Examinando as Escrituras dia após dia por julgáramos ter 

nelas a VIDA Eterna? Surpresa, surpresa! Não! A VIDA Eterna nunca será encontrada 

através da inteiração com os Registros Bíblicos. Eles contém apenas o que se refere aos 

procedimentos do Átrio Exterior ou da mente consciente. A obtenção e aceitação de 

todo esse conhecimento sobre o Cristo de Deus, não pode absolutamente outorgar a 

VIDA Eterna. As Palavras do Senhor são extremamente claras: É PRECISO CHEGAR 

ATÉ ELE.  

 

 

 

LEITURA E MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS  

DIFERNTE DE IR ATÉ CRISTO 

 

ACEITAR AS ESCRITURAS COMO EXPRESSÃO DA VERDADE PELA FÉ,           

DIFERENTE DE  IR ATÉ CRISTO 

 
 

 

 Jesus aponta a Bíblia e exclama: ELA NÃO É O CRISTO, ELA É APENAS O 

TESTEMUNHO DO CRISTO. Em seguida Ele afirma: QUEM QUISER TER VIDA 

DEVE VIR A MIM. Obviamente, então, temos aí o testemunho do Cristo histórico, 

constante do Registro Bíblico e um segundo aspecto do Senhor; o Cristo Vivo, 

SEPARADOS ENTRE SI POR UMA PORTA ESTREITA E POR UM CAMINHO 

APERTADO. 

 

 

BÍBLIA = TESTEMUNHO DO CRISTO HISTÓRICO         PELA FÉ 

CRISTO VIVO = COMUNHÃO ENTRE O ESPÍRITO DE CRISTO E  

ESPÍRITO DA CRIATURA            REGENERAÇÃO 

  

Ora, sem fé é impossível agradar-lhe; porque é necessário que aquele que se 

aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. 

(Hb 11:6) 
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A Bíblia é apenas um livro. Isto é, folhas de papel e tinta geralmente afixadas com cola.  

Alguns exemplares mais caros são acondicionados em luxuosas capas de couro. A nós é 

oferecida a oportunidade de estudar todos os detalhes do seu venerável conteúdo e em 

seguida, aceitar pela fé as promessas ali descritas. Podemos nos curvar e adorar diante 

dela. Ergue-la bem alto e exalta-la em testemunho, TUDO ISSO A CAMINHO DO 

FOGO DO INFERNO. A Bíblia é apenas um corpo inerte. Se a deixarmos sobre uma 

mesa, ela assim permanecerá indefinidamente e se a ela atearmos fogo, irá queimar tão 

facilmente como qualquer outro papel. 

 

Já fui um Gideão, visitei prisões e coloquei esse livro nas mãos de muitos prisioneiros 

que o utilizaram para as mais variadas finalidades. Alguns deles chegavam a arrancar 

suas páginas para fazer cigarros e etc. Poucos lhe dedicaram o devido respeito. 

 Porem, nada disso toca o objeto principal do seu conteúdo, O CRISTO VIVO!   O local 

em que Ele se encontra é oculto. De la Ele observa os filhos dos homens, PARA 

ENCONTRAR ENTRE ELES, AQUELES QUE O ESTÃO BUSCANDO 

DILIGENTEMENTE. Aos quais está prometida a Outorga do Amor Ágape de Deus. O 

Senhor Jesus Cristo Reina a Destra do Pai Todo Poderoso. Ele Governa Seus 

seguidores. Ele está Vivo e nós cabe encontra-LO, e entrar em Verdadeira União com 

Ele. 

 
 A Bíblia não pode nos salvar. Aqueles muitos Cristãos referidos em Mateus 7:22-23, 

abraçam calorosamente a Bíblia. Aceitam todo seu conteúdo pela fé. Estão convictos de 

que sua União com Cristo resume-se a esse ato de fé. Todas as suas condutas estão 

baseadas na fé ou crença. Na verdade no que se refere a Escritura não existe outra 

possibilidade, pois a mente consciente é constituída de tal forma a apenas vislumbrar o 

espiritual por meio da fé. Abraçar os Registros Bíblicos não é conclusivo no que se 

refere à salvação, porque a Bíblia não é Jesus Cristo, ela apenas contem o testemunho 

de Jesus Cristo. 

 

Conversão 

Pela Fé 

“Não quereis vir até Mim” 

 

 

Caminho Estreito  Vida Eterna  

Somente pela  

Revelação de Deus  

aos obedientes 

Cristo 

Vivo 

Bíblia Sagrada 

O Registro 

O Testemunho 

Não contem a Vida Eterna 
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 Mesmo detentores de Fé suficiente para mover montanhas não obteríamos nenhuma 

vantagem. Mesmo que embasados nas promessas Bíblicas, pela fé pudéssemos operar 

grandes prodígios e maravilhas, isso não teria absolutamente nenhum proveito. Mesmo 

que praticássemos zelosamente tudo o que ali é ensinando em nada seriamos 

beneficiados.  

 

A vida eterna não está nas Promessas de Deus registradas na Escritura. Nem está em 

nossa fé nessas mesmas promessas. Jesus Cristo advertiu para que não O 

confundíssemos com a Escritura. ELE NOS ADVERTIU CLARAMENTE SOBRE O 

FATO DE QUE A VIDA ETERNA NÃO PODE SER ENCONTRADA EM NENHUM 

VERSÍCULO, LIVRO OU CAPÍTULO DA ESCRITURA. A Salvação simplesmente 

não está aí. Se permanecermos com nossa atenção voltada para o Registro Bíblico, e ali 

centralizarmos nossa fé, teremos transformado papel, cola e tinta no Cristo Vivo. 

Teremos elevado uma coleção de palavras ao status de divindade e a transformado em 

ídolo. Teremos transformado o testemunho de Cristo no próprio Cristo! 

 

 A Escritura é uma ferramenta a ser utilizada pelo homem de Deus para ensinar e 

repreender. Para proporcionar o conhecimento do que deve ser feito e então, AO QUE 

FOR OBEDIENTE, SERÁ REVELADA A VERDADE. Quanto mais diligente a busca, 

tanto maior o Conhecimento da Verdade. Sem a busca diligente a Verdade permanece 

sob portas cerradas. A própria Bíblia é inútil a menos que tenha proporcionado a 

transformação da alma e a permissão da mesma para que o processo de Renovação tome 

lugar. 

 

A grande maioria dos Cristãos, através da Fé, transformou a Bíblia no próprio Cristo. O 

movimento contemporâneo da fé iniciado em 1700, a converteu de simples força 

dinâmica em JESUS CRISTO VIVO. 

 

 Vejamos um exemplo que irá facilitar nosso entendimento: Alguém situado na cidade 

de São Paulo irá pleitear um premio de (UM MILHÃO DE REAIS) ao chegar à cidade 

de Manaus no Amazonas através de um caminho predeterminado. Para obter o premio é 

preciso chegar ao destino e então reivindica-lo. Considerando a fé como combustível 

teríamos: 
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 Nesse caso, o veículo representa o nosso corpo e o combustível nossa fé. Para obter 

vitória, é preciso chegar à cidade de Manaus, trilhar o caminho determinado até o 

endereço correto e então reivindicar o premio.  

 

 O combustível gera a força para impulsionar o veiculo. Sem o combustível ele não se 

move. O combustível é o propulsor dinâmico com relação ao solo ao longo da estrada 

"Caminho", até chegarmos ao destino. Ele é imprescindível para obtermos vitória, sem 

ele jamais chegaríamos. 

 

 É preciso também observar as regras, para alcançar vitória. E preciso chegar a Manaus 

através de um "Caminho" predeterminado. Se fizermos uso de qualquer atalho, 

chegamos "por outra parte" (João 10:1) e seremos excluídos. As regras são muito claras 

no que se refere à rota a ser seguida. Qualquer violação implicará em imediata 

desclassificação. 

 

 A ESSÊNCIA INVISÍVEL DE JESUS CRISTO É NOSSO "MILHÃO DE REAIS" E 

NESTE EXEMPLO NOS AGUARDA EM MANAUS. Temos instruções específicas 

em nosso manual sobre a rota "Caminho Apertado" e sobre o combustível (Fé) a se 

utilizado. 

 

  É necessária inteira confiança nas orientações do "manual". Em outras palavras, é 

preciso crer honestamente que o que temos em mãos é a expressão da verdade. Crer 

honestamente na realidade do premio a espera em Manaus. Como isso pode ser 

possível? Estritamente através da fé. Porem há um aspecto crucial a ser observado, o 

combustível "Fé" não é fator conclusivo para obtenção da vitória "Essência Oculta de 

Cristo", é necessário cobrir todo o percurso até Manaus! Se a viagem for interrompida 

em Cuiabá e reclamarmos o premio, considerando apenas nossa atenção ao manual 

SP 

FÉ 

Caminho Apertado 
“Vida” 

Manaus 

A Jornada do Caminho Apertado Requer a 

Fé (combustível) 
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"Bíblia", quanto ao combustível "Fé" e nos recusarmos a trilhar o restante do percurso 

"Caminho Apertado", receberemos o premio? OBVIAMENTE NÃO! 

 

 A propósito, nesse ponto, é possível observar claramente a existência de dois aspectos 

também no que se refere à Fé. Um deles, uma simples crença, o outro caracterizado pela 

OBEDIÊNCIA ÀS REGRAS DO JOGO. Na verdade a não observância do regulamento 

implicara na total impossibilidade de acesso ao dinheiro.  

 

 Você vê? Não existe a menor possibilidade de Transformar nosso combustível "Fé" em 

um milhão de dólares "Vida"! Existe uma trágica falha de percepção no que se refere a 

esses dois aspectos da Fé. Um que é a simples aceitação do fato como verdade, o outro, 

a ação praticada em total obediência. Se nos recusarmos a fazê-lo, NOSSA FÉ É 

MORTA isso é, não cremos o suficiente para realizar a obra! (Tiago 2:18,20,26).  

ASSIM, A FÉ QUE É A SIMPLES ACEITAÇÃO DE UM DETERMINADO 

REGISTRO ESCRITURAL, SUBSTITUI A OBEDIÊNCIA QUE É O FRUTO DA 

VERDADEIRA FÉ. 

 

 Evidentemente isso tudo é óbvio, porem, se assim é, POR QUE ENTÃO MILHÕES E 

MILHÕES DE CRISTÃOS EM TODO O MUNDO, ABRAÇAM A FÉ JULGANDO 

SER O PRÓPRIO CRISTO? Recusam-se a dar um passo sequer na direção indicada e 

creem firmemente ter direito ao premio prometido. Estão convictos da vitória e ao 

mesmo tempo se negam a cumprir as Ordens do Senhor. Estão convencidos de que são 

aptos dar um salto até o destino através de um simples ato fé, ao invés de cumprir o 

regulamento registrado no "manual". Na verdade estão esperando por algo que nunca 

receberão, pois se recusam a cumprir o que é exigido para tanto! ESTÃO 

ENVOLVIDOS EM UMA FARSA DIABÓLICA E ISSO, TRAGICAMENTE, LHES 

CUSTARÁ A VIDA ETERNA. 

 

 Aqueles muitos Cristãos referidos em Mateus 7:22-23 são idolatras e nem sequer o 

sabem. Tinham fé, eram pessoas sinceras e dedicadas. Porem, toda sua dedicação é 

inconscientemente direcionada a um simples aglomerado de papel e tinta. Eles o 

estudam atentamente porem nunca chegam ao conhecimento da Verdade, porque se 

negam a cumprir as exigências ali registradas. BASEADOS NA FÉ, ELES 

TRANSFORMAM A ESCRITURA EM JESUS CRISTO, BASEADOS NA FÉ, 

TRANSFORMAM A ESCRITURA EM REGENERAÇÃO E VIDA ETERNA. Foram 

advertidos para não fazê-lo (Jo 5:39-40), mas mesmo assim teimosamente o fazem. 

 

 É imperativo compreender isso, pois é precisamente isso que a grande maioria dos 

Cristãos não compreende. CRISTO NÃO A BÍBLIA E A BÍBLIA NÃO É CRISTO. A 

Vida Eterna não está nas Promessas de Deus. A Vida Eterna não esta no Testemunho 

Escritural da Obra de Deus. A vida eterna esta, e só é concedida pelo Filho do Deus 

Vivo, Jesus Cristo.  
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Observe nesse gráfico a separação existente entre a Bíblia e a Pessoa do Cristo 

Ressuscitado. O que os separa é justamente a Porta Estreita e o Caminho Apertado. O 

que os separa é a Obediência Irrestrita aos Mandamentos de Cristo e do Pai. O que 

separa aqueles "muitos" referidos em Mateus 7:22-23 dos poucos Escolhidos é 

OBSERVÂNCIA DAS DURAS PALAVRAS DE CRISTO. Basear fé em algumas 

promessas sem observar as condicionais, é a marca da desobediência. Obediência às 

Ordens de Cristo significa fazer exatamente o que é ordenado por Ele. Ele ordenou que 

entrássemos pela Porta Estreita e trilhássemos o Caminho Apertado. Ou cumprimos o 

Mandamento, ou estaremos irremediavelmente perdidos. NÃO IMPORTAM NOSSAS 

OPINIÕES PESSOAIS SOBRE O ASSUNTO, DEUS É SOBERANO, DEUS 

DECRETOU E CASO ENCERRADO. 

 

 A VERDADEIRA FÉ É INVARIAVELMENTE ACOMPANHADA DE AÇÃO. Fé 

sem ação não é fé. Amor sem ação não é amor. O AMOR ÁGAPE DE DEUS E A 

VERDADEIRA FÉ SÃO ATIVOS, são absolutamente incompatíveis com passividade. 

Se nos recusarmos a empreender AÇÃO na busca do CRISTO RESSUSCITADO, para 

entrar em Verdadeira União com Ele, estaremos incluídos entre aqueles que não 

querem ir até Ele para ter VIDA (Jo 5:39-40) e estaremos perdidos eternamente. 

SIMPLES E CLARO! 

 

 A Bíblia contem o Registro da manifestação física do Senhor Jesus Cristo. Contem 

todos os detalhes sobre a Sua Grandiosa Obra Salvadora. Tudo isso exposto 

publicamente, para a constatação sensual consciente da humanidade em geral, através 

da leitura. Sendo o conhecimento adquirido arquivado em nossos bancos de memória, 

para futuras recuperações e estudos comparativos. Tudo isso no nível intelectual carnal 

da criatura humana. 

 

 Por outro lado, a Experiência Redentora de União com o Senhor Jesus Cristo (João 

14:23), é espiritual. Sua realização se dá nas câmaras interiores de nosso ser (mente 

subconsciente). É preciso adentrar ao Santo dos Santos de nosso templo corpóreo para 

conhecer o Rei. A obra do Espírito Santo impulsiona para o interior da criatura. Quando 

realmente nos voltamos para o interior do nosso ser (passamos a trilhar o "Caminho" 

que conduz ao lado inconsciente de nossa mente), é possível ouvir Cristo, batendo à 

porta do nosso coração interior. ESSE É O NÍVEL ONDE O SENHOR NOS FALA. De 

Espírito para espírito, Não há outra maneira, não há outra opção, e Deus assim o 

determinou. 

 

 

 

Promessas  

Bíblicas 

“Caminho Estreito” Único Caminho 

Obediência 

 “Busca“ 

Amor 

Ágape 

 

Cristo 

 

A Palavra Viva 
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 Eis aí uma passagem repleta de profundos Ensinamentos. Observam-se claras 

similaridades às ordens de Deus dadas a Moisés, quando de Sua Manifestação no monte 

Sinai (Êxodo 19:12) segundo as quais, aproximar-se de forma indevida poderia 

significar a morte. Foram necessários três dias de preparação, para o "encontro" com o 

Senhor.  Tudo isso tem enormes implicações proféticas, porem consideremos somente 

do ponto de vista que implica na Obra da Salvação. 

 

 Segundo a Lei, adentrar ao "pátio interior" e aproximar-se do Rei sem o devido 

chamamento, implica em pena de morte! Com apenas uma exceção: O REI ESTENDE 

SEU CETRO EM DIREÇÃO AO CONDENADO E O ABSOLVE.  Observemos 

também mais uma clara descrição do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores entronizado 

na Câmara Real, no âmago do "Átrio Interior" ou (na mente inconsciente da criatura 

humana).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ester jejua por três dias e em seguida se aventura em uma violação da Lei, esperando 

pela Misericórdia do Rei. É importante observar que Ester prepara-se por três dias antes 

de tentar aproximar-se do Rei, Cristo permaneceu sepultado por três dias antes de Sua 

Ressurreição para a Gloria e o povo Israelita foi preparado por três dias antes da 

manifestação do Senhor no Monte Sinai. Qual seria o significado desse padrão 

preparatório para nós? Seria uma representação da Porta Estreita e do Caminho 

Apertado que nos que nos conduz à Vida? SERIA ESSE CAMINHO APERTADO 

UMA FORMA DE PREPARAÇÃO PARA O ENCONTRO COM O REI? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os servos do rei, e o povo das províncias do rei, bem sabem que todo o 

homem ou mulher QUE CHEGAR AO REI NO PÁTIO INTERIOR, SEM SER 

CHAMADO, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei ESTENDER 

PARA ELE O CETRO DE OURO, PARA QUE VIVA; e eu nestes trinta dias não 

tenho sido chamada para ir ao rei. 

(Ester 4:11) 

 

Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não 

comais nem bebais por três dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas 

também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo 

a lei; e se perecer, pereci. 

(Ester 4:16) 
 

 

Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Ester se vestiu com trajes reais, e se pôs no 

pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei; e o rei estava assentado 

sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. 

E sucedeu que, vendo o rei a rainha Ester, que estava no pátio, ela alcançou 

graça aos seus olhos; e o rei estendeu para Ester o cetro de ouro, que tinha na sua 

mão, e Ester chegou, e tocou a ponta do cetro. 

(Ester 5:1-2) 
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 Após três dias de jejum e oração, devidamente trajada com a Vestimenta Real, Ester se 

encontra no "pátio Interior", na presença do Rei. Acha Graça diante dele que estende 

seu cetro permitindo-lhe Viver. Similarmente, o Cristão deve primeiramente submeter-

se ao preparo, a abstinência denominada: "Caminho Apertado". Quando finalmente 

adentra à presença do Senhor, através da mente subconsciente, poderá contempla-Lo em 

Sua Gloria detendo firmemente Seu Cetro de Ouro. PODERÁ BEIJA-LO COM 

VERDADEIRO AMOR E VIVER! OU NÃO FAZÊ-LO E PERECER. 

 

 Quando Cristo entregou Seu Espírito no Calvário, o Véu que lacrava o "Átrio Interior" 

do Templo Israelita rasgou-se de cima a baixo. Seu Sacrifício Vicário   abriu caminho 

para "Câmara Interior". O mesmo "Caminho Apertado" para a Nova Aliança. A Porta 

agora está aberta, porem, se alguém se aproximar do Senhor sem o devido preparo, se 

alguém contemplar Sua face sem o cumprimento dos quesitos certamente perecerá. 

Aqueles "muitos" Cristãos condenados segundo consta em Mateus 07:22-23 não o 

fazem, eles se recusam a  cumprir as Ordens de Cristo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realmente, uma afirmação bastante rudimentar. Alguns diriam até cruel! Porem na 

verdade, existe algo de suma importância por traz dessas duras palavras de Cristo. Não 

se trata de uma declaração ociosa mais sim de um Comando Direto do Senhor. 

Evidentemente o Senhor não pretende que nos tornemos canibais. Por outro lado Ele 

afirma que Sua Carne e Sangue representam Vida e que devem tornar-se parte do nosso 

ser. Da mesma forma que as propriedades nutritivas dos alimentos são absorvidas pelas 

células e torna-se parte do corpo, tecido literal, carne e sangue. 

 

 Nossa pele oculta a carne e o sangue de nossa visão. Somente teremos acesso visual a 

eles se estivermos feridos. Sabemos que estão ali, estamos cientes disso, mas não 

podemos enxerga-los. O sangue é o elemento mais importante do corpo físico. A 

essência da vida física. Por essa razão a Escritura nos diz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O sangue é composto principalmente de água. Portanto é a água a principal fonte de 

vida. E quanto ao espírito, qual seria sua fonte de vida? 

 

ÁGUA + ESSÊNCIA SANGUÍNEA = VIDA FÍSICA 

Jesus, pois, lhes disse: Na verdade, na verdade vos digo que, se não comerdes a 

carne do Filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós 

mesmos. 

(Jo 6:53) 

 

 

 

Porquanto a vida de toda a carne é o seu sangue; por isso tenho dito aos filhos de 

Israel: Não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é 

o seu sangue; qualquer que o comer será extirpado. 

(Lv 17:14) 
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AMOR AGAPE = VIDA ESPIRITUAL  
 

 Portanto, concluímos que água acrescida dos elementos sanguíneos essenciais é uma 

representação física do Amor Ágape de Deus. Sem Ele, não há Vida Espiritual. SEM 

ESSE ELEMENTO VITAL ESTAMOS MORTOS ESPIRITUALMENTE. Assim 

como o corpo físico perece sem água ou sangue no reino físico, a morte permanece na 

ausência do Amor Ágape. E assim como o sangue está oculto aos nossos olhos, o Amor 

Ágape oculto pelo véu que separa a mente consciente da mente subconsciente. Ambos 

embora momentaneamente ocultos poderão ser encontrados no interior do ser.  

 

 É importante observar que Cristo declara em João 6:31-51 ser Ele o "Pão da Vida", e 

faz comparação com o Maná que desceu do céu. O Pão da Vida e o Maná que desce do 

céu são representações da Outorga do Amor Ágape de Deus, concedido somente aos 

vencedores, pois aos vencedores é dado comer do Maná Escondido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A palavra "escondido" é do grego "krupto' e significa oculto, secreto. Em outras 

palavras, alem do nível sensorial da criatura humana caída.  Como já temos 

conhecimento: A HUMANIDADE FOI DESTITUÍDA DO AMOR ÁGAPE DE DEUS 

A PARTIR DA QUEDA DE ADÃO, não temos acesso a Ele, não temos sequer noção 

do que seja. Está além do nosso entendimento, muito alem da nossa natureza caída. Não 

é possível discerni-lo através de qualquer processo de aprendizagem conhecido. NÃO 

PODE SER ALCANÇADO DESSA FORMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carne e Sangue do Senhor são a via de acesso para a Vida Eterna. CRISTO AFIRMA 

QUE SUA CARNE É "ALIMENTO", POIS A "VIDA" É ALCANÇADA 

ATRAVÉS DA "PALAVRA" DE DEUS (Mateus 4:4) QUE É O PRÓPRIO 

CRISTO, (1 João 5:7), VERBO FEITO CARNE (João 1:14).   O termo "Minha 

Carne" está claramente relacionado à Doutrina do Senhor e ao Seu Mandamento quanto 

a permanecer nessa Doutrina (João 8:31-32). Isso é evidente, pois Ele veio ao mundo 

justamente para nos ensinar o "Caminho" que conduz à Nova Aliança. 

 

Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: Ao que vencer DAREI A 

COMER DO MANÁ ESCONDIDO, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra 

um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. 

(Ap 2:17) 
 

 

Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o 

ressuscitarei no último dia. 

Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue 

verdadeiramente é bebida. 

QUEM COME A MINHA CARNE E BEBE O MEU SANGUE PERMANECE 

EM MIM E EU NELE. 

(Jo 6:54-56) 
 

 

 



 
21 

Se o Senhor Jesus Cristo é a Palavra de Deus ou a Doutrina que nos conduz à Vida, 

obviamente o que Ele quer nos dizer é que devemos discernir Seus ensinamentos e 

aplica-los diligentemente aos nossas condutas, de forma que passem a ser parte 

integrante do nosso ser, operando uma transformação radical para um nível denominado 

"Mente de Cristo" (1 Coríntios 2:16).  

 

 A Promessa de Cristo é a garantia de que se permanecermos na SUA Doutrina, 

conheceremos a Verdade e de que essa Verdade nos Libertará. Por outro lado já temos 

conhecimento, de que a Verdade que devemos buscar envolve um Aspecto 

Desconhecido de Cristo, O AMOR ÁGAPE DE DEUS. Sabemos também que a outorga 

desse Amor, é a Chave da Vida Eterna (1 João 3:14). A incorporação pela criatura, do 

Sangue do Senhor Jesus Cristo (elemento interior oculto, desconhecido), é uma clara 

referencia a outorga do Seu Divino Amor. A única questão pendente entre Deus e o 

homem: 

 

a questão do Amor Ágape 
 

 Nisso temos mais uma prova da existência dos dois Aspectos da Pessoa do Senhor 

Jesus Cristo. Um visível, facilmente perceptível pelo homem sensual, pela alma 

humana. O Cristo histórico, o Cristo Crucificado, Fundador e Consumador da nossa fé. 

A humanidade chega até esse aspecto de Cristo através do processo de Conversão, 

evidentemente porque a conversão é um ato dependente da vontade consciente do 

homem quanto às reivindicações de Cristo.     A Conversão é o que nos integra ao 

Corpo de Cristo. REGENERAÇÃO POR OUTRO LADO É UM FENÔMENO 

ABSOLUTAMENTE OPOSTO, NÃO TEM NENHUMA RELAÇÃO COM A 

VONTADE DO HOMEM, TRATA-SE DE UMA AÇÃO DEPENDENTE ÚNICA E 

EXCLUSIVAMENTE DA VONTADE DE DEUS. 

 

 Existem vários Versículos na Escritura Sagrada apontando para esses dois Aspectos do 

Senhor e é preciso compreendê-los, de forma clara e definitiva. ASSIM, A 

SALVAÇÃO DA ALMA NÃO É RELACIONADA AO CRISTO HISTÓRICO E SIM 

À OUTORGA DO AMOR ÁGAPE DE DEUS. Pode ser chocante para muitos a 

constatação de que o Divino Amor de Deus não pode ser alcançado pela simples 

conversão da alma. DE QUALQUER FORMA, ISSO SOMENTE SERÁ POSSÍVEL 

SE O CRISTÃO ENTRAR PELA PORTA ESTREITA E TRILHAR O CAMINHO 

APERTADO ATÉ ENCONTRAR VIDA, ATÉ RECEBER DO SENHOR O "MANÁ 

ESCONDIDO" (apocalipse 2:17). Como já pudemos verificar um pote com o Maná 

repousa no interior do Santo dos Santos do templo Israelita. Isso é uma indicação clara 

de que é preciso penetrar no santo dos santos do nosso templo corpóreo (mente 

inconsciente/coração do homem) para obtê-lo. Se permanecermos no átrio exterior 

(mente consciente), reivindicando a Salvação única e exclusivamente através da "Fé" no 

"Cristo Histórico", CERTAMENTE ESTAREMOS ENVOLVIDOS EM UMA 

EXPERIÊNCIA DESASTROSA. 

 

 

CONVERSÃO X REGENERAÇÃO 
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 Observemos cuidadosamente as diferenças existentes entre os fenomenos da Conversão 

e da Regeneração, com isso poderemos visualisar mais claramente os dois aspectos 

inerentes à Pessoa do Senhor Jesus Cristo. A conversão é manifestada através da mente 

consciente e com base em nossa vontade própria. Ela é invariavelmente voltada para o 

Cristo Histórico, o Cristo perceptivel através dos sentidos fizicos. Já a Regeneração é 

algo operado exclusivamente pelo próprio Deus, pela Sua Vontade e nunca diz respeito 

ao exterior consciente do homem.  TRATA-SE DE UMA OBRA ESPÍRITUAL. 

 

CONVERSÃO = A PARTIR DA VONTADE DO HOMEM 

REGENERAÇÃO = A PARTIR DA VONTADE DE DEUS 

 
 A CÚPULA DO CRISTIANISMO MODERNO COMETE UM ERRO GRAVÍSSIMO 

AO AFIRMAR QUE A REGENERAÇÃO É MANIFESTADA NO INSTANTE DA 

CONVERSÃO. Trata-se de uma conclusão muito aquém da realidade. Um terrível 

engano que envolve a grande maioria dos Cristãos, convencidos por seus falsos mestres. 

Eles não só são ensinados assim, eles compram para si esse arpão que os captura. 

POREM NA MORTE, QUANDO INEVITAVELMENTE ENCONTRAM-SE 

DIANTE DE CRISTO, TARDE DEMAIS, DESCOBREM QUE ESTAVAM 

ENGANADOS, QUE COMPRARAM PARA SI UM VENENO SATÂNICO, UMA 

DESGRAÇA  DE PROPORÇÕES GIGANTESCAS. 

 

Existem grandes diferenças entre a palavra conversão e palavras usadas para descrever 

Regeneração. Elas tem significado totalmente diverso. Porem os falsos mestres alteram 

a definição dos termos e produzem um coquetel infernal.  

  

                                                                                   Regeneração 

Conversão                Caminho Apertado                             "Vida" 

     
Note-se que a "VIDA" encontra-se no final do Caminho Apertado e sabemos tratar-se 

da Outorga do Amor Ágape de Deus. Pedro porem advertiu quanto ao fato de que 

FALSOS PROFETAS E DOUTORES BLASFEMARIAM O CAMINHO DA 

VERDADE (2 Pedro 2:1-3). Em outras palavras, uma doutrina seria desenvolvida com 

a finalidade de contornar Porta Estreita e o Caminho Apertado.  

 

  

 

 

 

 
 O início do processo de Salvação é a Conversão e o final é a Regeneração. Se 

removermos o Caminho Apertado desse processo, evidentemente teremos os dois 

extremos unidos em uma só aberração. Com isso fica também eliminado o elemento 

"tempo", implícito na distancia a ser percorrida para dar cumprimento a Exigência 

Escritural. PARA CHEGAR A UM RESULTADO FINAL ATRAVÉS DE UM 

PROCEDIMENTO OPOSTO A PACIÊNCIA E A PERSEVERANÇA, APLICA-SE 

UMA "DECISÃO INSTANTÂNEA" BASEADA UNICAMENTE NA "FÉ". Trata-se 

de uma ação da mente consciente a partir da aceitação de um determinado conceito, 

  Conversão + 

Regeneração 

Mescla dos fenômenos 

com base em uma falsa 

teologia  

Remoção do Caminho Apertado 



 
23 

"uma doutrina" imediatamente admitida como sendo A VERDADE. Porém, embora a 

ideia de uma longa jornada soe um tanto desagradável, o próprio Senhor nos adverte 

sobre isso na parábola do semeador (Mateus 13:20), referindo-se a pessoas que recebem 

ou aceitam a doutrina de imediato e em seguida, ao depararem com o árduo caminho a 

ser trilhado rejeitam, com a mesma presteza que receberam. A palavra grega utilizada é 

"euthus" e significa "imediatamente, instantaneamente".  

 

 É fato comprovado que as principais denominações, na pessoa de seus mestres e 

evangelistas ensinam que a única coisa a ser feita para encontrar Salvação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

é decidir sinceramente em favor de Jesus Cristo. A partir disso estaremos imediatamente 

salvos e a caminho do Paraíso de Deus. Ensinam também que o ato da conversão 

PRODUZ IMEDIATA REGENERAÇÃO e que                                                                                                                                                                                                                

no mesmo instante da conversão, Cristo passa a habitar o coração da criatura através do 

Espírito Santo, o que garante a ela a Vida Eterna. Essa mensagem faz parte do material 

usado para divulgação e É VINCULADA NOS TEMPLOS EM ORAÇÕES E APELOS 

PARA QUE NOVOS CONVERTIDOS VENHAM À FRENTE A FIM DE RECEBER 

A CRISTO. 

 

 Estariam os mestres do Cristianismo contemporâneo dizendo exatamente o que eles 

consideram ser a verdade? Se assim for, estariam eles interpretando corretamente o 

registro Escritural? Se o ensino versa sobre REGENERAÇÃO IMEDIATAMENTE 

APÓS A CONVERSÃO, ONDE FICARIA O CAMINHO APERTADO? Argumenta-se 

tratar-se de uma experiência posterior União com Cristo. Em outras palavras: chegamos 

até Cristo, obtemos Vida e em seguida iniciamos a caminhada. Uma visão absurda, 

absolutamente falsa, a farsa que segundo Pedro varre a igreja dos últimos tempos para a 

ruína eterna. Se crermos nesse evangelho, certamente pereceremos em nossos pecados e 

nunca veremos o céu! 

 

 Não existe a menor possibilidade de confundir as palavras de Cristo. Elas não são 

passiveis de interpretações pessoais e são tão simples que até mesmo uma criança de 

cinco anos poderia facilmente compreende-las. Quer concordemos ou não, quer 

aceitemos ou não, com base nesses claros ensinamentos "VIDA" ENCONTRA-SE NO 

FIM DO CAMINHO APERTADO. O Caminho Apertado é o único acesso para a "Vida 

Eterna". É preciso observar cautelosamente, que a característica básica do falso profeta 

e do falso mestre é contradizer Jesus Cristo. Assim, se o Senhor declara como o faz 

veementemente, que ninguém encontra Vida a não ser que trilhe toda extensão do 

Caminho Apertado, obviamente eles irão negar.  

 

 Portanto, remover o Caminho Apertado ou distorcer os ensinamentos a esse respeito, 

afirmando que o Cristão encontra "Vida" (João 5:40), antes de trilha-lo, são formulas 

oriundas das profundezas do inferno. Projetadas para enganar os incautos. Exatamente o 

que se entende por CONTRADIZER O SENHOR JESUS CRISTO. 

 

 É preciso considerar o Amor Cristo pela criatura humana, muito além do nosso 

entendimento, mesmo sem compreender sabemos que é assim. Com isso em mente, 

poderíamos imaginar o Senhor demonstrando diretrizes tão importantes de forma 

incompreensível? Obviamente não.  Na verdade tudo é expresso de forma perfeitamente 

compreensível, A GRANDE DIFICULDADE ESTÁ EM ACEITAR O QUE É DITO! 

Trata-se de um ensino frontalmente contrário a tudo que é carnal e agradável aos 

ouvidos da criatura humana. 
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UM DURO DISCURSO! 
(João 6:60) 

 
 Na verdade, os falsos mestres removem o "Caminho Apertado" da Doutrina de Cristo; 

em seguida convencem seus seguidores de que Conversão e Regeneração resumem-se a 

uma só experiência, vivenciada a um só tempo, representando a Verdadeira União com 

Cristo e a obtenção definitiva do Dom da Vida. ASSIM, MILHÕES DE ALMAS 

ADEPTAS DESSAS BEM ORNAMENTADAS E VULTOSAS "CRUZADAS 

CRISTÃS", SÃO ENVOLVIDAS E ARRASTADAS POR UMA FALSA DOUTRINA 

DE SALVAÇÃO CUJA BASE É A REDEFINIÇÃO DOS TERMOS CONVERSÃO,  

REGENERAÇÃO E FÉ.  

 

 É muito importante observar que o Evangelho da Fé em que se baseia o Cristianismo 

Moderno é essencialmente oriundo da Inglaterra. No capitulo 7 versículo 4 do livro de 

Daniel o profeta, encontramos a referencia a um animal com aparência de Leão, 

representando o poderio de Babilônia. Em nossos dias encontramos o mesmo animal no 

Brasão da Inglaterra de onde derivaria a Babilônia dos tempos finais, uma grande e 

poderosa nação, mergulhada em confusão religiosa, apostasia e em total oposição à 

Verdade. O atual Movimento baseado na exclusivamente na Fé teve inicio entre os anos 

de 1600 e 1700 e foi acompanhado de "Grandes Sinais e Prodígios". Seus fundadores 

pregaram a mesma Conversão / Regeneração e União com Cristo instantâneas. TUDO 

ATRAVÉS DE UMA SIMPLES DECISÃO EM FAVOR DE CRISTO. 

EXATAMENTE A DOUTRINA A RESPEITO DA QUAL O PRÓPRIO CRISTO E 

TAMBÉM PEDRO ADVERTIRAM (2 Pedro 2:1-2). 

 

 É preciso admitir estarmos diante de um intelecto muito poderoso e extremamente 

maligno. SUBESTIMA-LO É O LAPSO MORTAL COMETIDO PELA "GRANDE 

MAIORIA".  Sua obra doutrinária é tão bem aprimorada que acaba aceita é assumida 

por uma "grande multidão" de Cristãos de todas as Denominações! 

 

 Qual seria o verdadeiro significado do termo Conversão? Conversão é antes de tudo 

uma experiência vivenciada pela mente e vontade conscientes do homem.  Representa o 

primeiro passo do retorno para os Caminhos de Deus, a partir do conhecimento da Sua 

Vontade.   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 Observe a progressão desse versículo. Primeiramente os Caminhos de Deus são 

revelados aos que os desconhecem. Em seguida, através desse aprendizado, criaturas 

caídas, de livre e espontânea vontade se convertam a Deus. Em outras palavras, deixam 

para traz os caminhos do mundo e voltam-se para os Caminhos de Deus. ESSE 

ENSINO É MINISTRADO NO NÍVEL CONSCIENTE DA CRIATURA HUMANA, 

O HOMEM SENSUAL, A ALMA HUMANA. Uma forma primária de comunicação 

entre Deus e o homem. 

 

Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, E OS PECADORES A TI 

SE CONVERTERÃO. 

(Sl 51:13) 
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 Deus opera primeiramente através dos sentidos conscientes. Ele se aproxima do homem 

no nível em que o homem se encontra atualmente. A esfera da mente consciente, seu 

principal veiculo de comunicação com o exterior.  Deus estabelece primeiramente uma 

plataforma nessa área, para posteriormente atingir a espiritual. O livre arbítrio da 

criatura jamais poderá ser violado, razão pela qual através dessa plataforma, Deus 

arrazoa com ela até que espontaneamente resolva submeter-se aos Seus desígnios. 

 

 A palavra "conversão" é do grego "shuwb" e significa voltar atrás, retornar.  Em outras 

palavras, desvencilhar-se do envolvimento atual e direcionar todo o seu coração 

consciente para Deus. Isso tudo evidentemente baseado em um acordo entre as 

mentalidades e no exercício do livre arbítrio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observe, as referencias de Cristo ao termo "conversão". Para isso Ele aponta  ouvidos, 

olhos e coração. O ouvido é o receptor dos sons que na verdade, são percebidos pela 

mente consciente. Da mesma forma os olhos captam a imagem, para então enxergarmos 

com a mente. Sendo assim Jesus está se referindo ao coração ou mente consciente da 

criatura. Essas pessoas decidiram em suas mentes conscientes, que Cristo não é o que 

afirma Ser e que a Sua Mensagem não é de Deus. Eles se recusam a enxergar Suas 

Obras e a ouvir o que Ele tem a dizer. Tudo através de suas mentes conscientes.  

 

 Ao mesmo tempo o Senhor afirma que se eles abrirem os olhos e os ouvidos poderão 

constatar a veracidade das Suas Obras e Palavras e pelo exercício da própria vontade 

converterem-se a Ele. Abandonarem o Judaísmo, e seguirem a Jesus. Mais uma vez 

vemos o termo conversão ligado a atividades da mente consciente. 

 

  

 

 

 

 

A palavra "converterdes" nesse versículo é uma tradução do grego "strepho" e significa 

transformar, reverter, etc. Não há duvidas quanto ao fato de que a conversão é um passo 

básico para ingresso no Reino de Deus. Não existe a menor possibilidade de confundir 

as claras palavras de Cristo. Observe: converter-se e assemelhar-se às crianças. 

Consideremos algumas características importantes das crianças. Uma delas 

indubitavelmente é a capacidade de confiar indiscriminadamente. Em sua pureza, elas 

creem com grande facilidade no que lhes é dito. Têm também uma grande disposição no 

sentido de aprender ou obter conhecimento, novidades sempre lhes causam grande 

admiração. Normalmente, mesmo em sua rebeldia, cônscios de sua dependência e 

fraqueza, acabam por submeter-se cumprindo o que lhes é ordenado. O que Cristo está 

nos dizendo é que se nossa estrutura não for alterada até esse nível, jamais teremos 

acesso aos Portais Paraíso.  

 

Porque o coração deste povo está endurecido, E ouviram de mau grado com seus 

ouvidos, E fecharam seus olhos; Para que não vejam com os olhos, e ouçam com 

os ouvidos, e compreendam com o coração, E SE CONVERTAM, E EU OS 

CURE. 

(Mt 13:15) 

 
 

 

E disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes 

como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. 

(Mt 18:3) 
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 Na medida em que envelhecemos, nos tornamos senhores dos nossos caminhos, 

havendo sempre uma tendência natural de adaptação aos moldes do mundo.  

TORNAMOS-NOS CADA VEZ MAIS MUNDANOS, PORQUE O MUNDO É 

NOSSO HABITAT NATURAL. Temos preocupações e medos mundanos, projetos, 

sonhos mundanos e uma série de outros envolvimentos mentais conscientes, fatalmente 

voltados para esse mundo. O que Jesus Cristo está nos mostrando é que devemos nos 

converter desses caminhos. Devemos retroceder, e decidir pelos Caminhos de Deus. 

Nesse versículo encontramos um forte paralelo com a passagem que se referente ao 

"jovem rico" (Marcos 10:21). "Vai, vende o que tens (convertei-vos), depois vem e 

segue-Me (como uma criança)".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Qual a razão dessas duras palavras de Cristo? Estaria Pedro aquém da verdadeira 

conversão? Não houvera ele deixado tudo para segui-Lo? Considere-se que essa 

observação do Senhor é anterior a aquela em que Ele afirma que Pedro iria nega-Lo por 

três vezes (Marcos 14:30). Nesse evento Pedro declarou que O seguiria até a morte, 

porém não era verdade. Pedro fez exatamente o que o Senhor disse que ele faria. Negou 

o Senhor por três vezes e voltou para as sua atividade mundana, a pesca. Deixou Cristo 

e voltou para o mundo.  

 

 O registro bíblico nos diz que Pedro chorou. Pedro vivenciou a dor de uma grande 

derrota em sua mente consciente, sua mente carnal onde as emoções se manifestam. 

Pedro decidiu abandonar o Senhor em sua mente consciente e no mesmo nível 

arrependeu-se e voltou para Senhor. A palavra "converteres" nessa passagem significa 

exatamente retornar, voltar atrás. No entanto, essas experiências não tem nenhuma 

relação com REGENERAÇÃO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Escritura Sagrada demonstra a existência de dois tipos de arrependimento. Um deles 

é deste mundo, o outro transcende este mundo. O primeiro é sempre em razão da 

consciência da culpa e admissão dos pecados conhecidos. O SEGUNDO É PELO 

RECONHECIMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DE AMAR VERDADEIRAMENTE, 

COMO DEUS NOS AMOU. O ser humano pode chegar a conclusões mentais 

conscientes muito próximas da realidade quanto ao seu estado decaído. Porem o nível 

mental consciente nada tem a ver com o interior subconsciente. A Obra de Deus para 

com a criatura decaída esta direcionada para a raiz, o coração interior, o núcleo 

subconsciente. NÃO SE TRATA DE UMA EXPERIÊNCIA INTELECTUAL 

Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos 

cirandar como trigo; 

Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça; e tu, QUANDO TE 

CONVERTERES, confirma teus irmãos. 

(Lc 22: 31-32) 

 
 

 

 

ARREPENDEI-VOS, POIS, E CONVERTEI-VOS, para que sejam apagados os 

vossos pecados, quando vierem os tempos do refrigério pela presença do Senhor, 

(At 3:19 kjv) 
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CONSCIENTE. É ESPIRITUAL! Trata-se de uma experiência que transcende os 

sentidos materiais. Uma revelação espiritual que nos conduz ao verdadeiro 

arrependimento e a outorga do Amor Ágape de Deus.   

 

 Jesus Cristo afirma que ninguém pode chegar a Ele, a não ser que seja conduzido pelo 

Pai Celestial (João 6:44). O Caminho Apertado é o único método designado por Deus 

para trazer convicção necessária ao coração interior. É uma segunda Obra do Espírito 

Santo, que a grande maioria dos cristãos se recusa a permitir. ELES CONFUNDEM 

ESSA PROFUNDA E ESSENCIAL OPERAÇÃO DE DEUS COM ALGUM TIPO DE 

INVESTIDA SATÂNICA. SÃO ORIENTADOS ASSIM POR SEUS MESTRES 

RELIGIOSOS E IRMÃOS NA FÉ QUE POR FIM, RESOLVEM REPRENDER O 

QUE NA VERDADE É AÇÃO DO ESPÍRITO SANTO, PARA CONVENCER DE 

PECADO, JUSTIÇA E JUÍZO. JULGAM ERRONEAMENTE TRATAR-SE DE 

ALGO MALIGNO, SÃO INSPIRADOS ASSIM PELO PRÓPRIO SATANÁS. 

COMETEM EXATAMENTE O MESMO ERRO COMETIDO PELOS JUDEUS NO 

QUE SE REFERE A JESUS CRISTO! E AINDA BLASFEMAM CONTRA O 

ESPÍRITO SANTO.              

 Segundo a Escritura, essa forma de arrependimento leva à conversão dos caminhos do 

mundo para os Caminhos do Senhor. Porem observe a redação: Em que ponto os 

pecados são apagados? NOS TEMPOS DO REFRIGÉRIO, PELA PRESENÇA DO 

SENHOR. 

 

 

 

 
 

 

 Conversão via de regra é uma experiência terrena. Deus se aproxima do homem 

primeiramente em níveis acessíveis ao homem. Cabe ao homem, no entanto, entrar pela 

Porta Estreita e trilhar o Caminho apertado até a Presença do Senhor, para que seus 

pecados sejam apagados. O Santo dos Santos do Templo Israelita é local onde ocorre a 

Gloriosa Manifestação do Senhor, de forma comparativa ao núcleo do nosso ser, à 

mente subconsciente. Nos mesmos termos, esse versículo faz referencia tanto ao 

segundo Advento de Cristo como também ao ingresso do Cristão ao Santo dos Santos 

de seu Templo Corpóreo, ONDE ENTÃO PODERÁ CONTEMPLAR A FACE DO 

SENHOR. Aqueles "muitos Cristãos", referidos em Mateus 7:22-23 nunca verão 

Tempos de Refrigério.      Recebem condenação, pois se recusam a fazer uso da 

Maravilhosa Dádiva concedida por Deus. Recusam-se a Trilhar o Caminho até o Santo 

Porta  

Estreita 

Caminho Apertado 

 

 

Cristãos 

Convertidos 

Presença do Senhor 

Tempos de Refrigério 
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dos Santos para o encontro com Cristo. A QUESTÃO REFERENTE À AUSÊNCIA 

DO AMOR ÁGAPE DE DEUS EM SEUS CORAÇÕES NUNCA PERMANECE 

INSOLÚVEL.  

 

 "Tempos de Refrigério" é uma clara referencia à Outorga da Vida. Juntamente com 

uma serie de outros versículos este se refere aos Tempos em que a criatura obtém a 

completa libertação do peso dos pecados, no Santo dos Santos, na presença do Senhor. 

O termo "refrigério" é uma alusão ao Novo Nascimento. À Nova Vida existente 

unicamente no Amor Ágape de Deus o Pai e de Jesus Cristo.  

 

 Teriam aqueles "muitos Cristãos" referidos em Mateus 7:22-23 seus pecados apagados? 

Se assim fora evidentemente não receberiam condenação. Na verdade eles não estão sob 

a Graça de Deus, eles não integram a Nova Aliança. Recusam a Porta Estreita e o 

Caminho Apertado, e por recusarem, nunca chegam até a Presença do Senhor. 

 

 Para encontrar a Verdadeira União com o Senhor é preciso estar na Sua presença. Para 

conhecê-Lo Verdadeiramente e Ser conhecido por Ele. O SANTO DOS SANTOS É O 

LOCAL ONDE DEVEMOS PROCURA-LO OU NUNCA IREMOS ENCONTRA-LO.  

 

A Presença do Senhor é claramente relacionada com os Tempos de Refrigério. A 

palavra "refrigério" é do grego “anapsoxis’ e também significa respiração, termo usado 

inúmeras vezes para representar o Espírito”. TRATA-SE DO TEMPO EM QUE DEUS 

FAZ RENASCER O ESPÍRITO DO HOMEM ATRAVÉS DA OUTORGA DO AMOR 

ÁGAPE. O RENASCIMENTO DO ESPÍRITO NO MESMO AMOR EM QUE O 

HOMEM FOI CRIADO. O DIVINO SOPRO DA VIDA.  

 

       Observe a sequencia de eventos: 

 

ARREPENDIMENTO CARNAL 

CONVERSÃO  

OBEDIÊNCIA  

PORTA ESTREITA/CAMINHO APERTADO  

SANTO DOS SANTOS  

PRESENÇA DO SENHOR  

AMOR ÁGAPE/TEMPOS DE REFRIGÉRIO. 

 

 O Dicionário Expandido Vine de Palavras do Novo Testamento tem a seguinte 

definição sobre o termo "conversão": "...2. Epistrepho - revolução, giro - usado 

transitivamente, "converter" (revolver para novo rumo) em Tiago 5:19,20 – Epistrophe - 

uma curva sobre, ou em torno.  A conversão, encontrado em Atos 15:3 - implica em 

uma mudança a partir de um contorno, correspondentes a estes são arrependimento e fé; 

"Se voltaram dos ídolos para Deus" (1Tessalonicenses 1:9) ..." 

 O Dr. Herbert Lockyer publicou uma extensa pesquisa em seu livro ALL THE 

DOCTRINES OF THE BIBLE (Todas as Doutrinas da Bíblia). Recomendamos sua leitura 

e extraímos dele o seguinte parágrafo:  

 

 

"Nos círculos Cristãos, conversão e regeneração são 

tratados como sendo uma mesma experiência. São usados como 

termos intercambiáveis. Mas, embora sejam eventos intimamente 
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relacionados não subexistem individualmente. HÁ UMA CLARA 

DISTINÇÃO DOUTRINÁRIA ENTRE OS MESMOS E A 

NECESSIDADE DE UM ESTUDO MAIS BEM ELABORADO 

A RESPEITO DEVE SER CONSIDERADA." 

 

 

 Dr. Lockyer observou corretamente. HÁ UMA CLARA DISTINÇÃO 

DOUTRINARIA ENTRE OS DOIS TERMOS. No entanto, simultaneamente ele afirma 

que nos círculos Cristãos, os mesmos são considerados uma só coisa. Pedro não teria 

nos advertido sobre uma heresia condenável que dissimuladamente varreria a Igreja dos 

últimos dias (2 Pedro 2:1)? Não seria ela essa total contradição aos ensinamentos do 

Senhor Jesus Cristo? 

 

 O Senhor designou apenas um caminho para ingressar na Nova Aliança. ESSE 

CAMINHO É O "CAMINHO APERTADO". TODOS OS DEMAIS SÃO FALSOS. O 

DESTINO, O FIM DA JORNADA É A VIDA, VIDA É SINÔNIMO DE 

REGENERAÇÃO E REGENERAÇÃO ENVOLVE O CORAÇÃO INTERIOR, A 

MENTE SUBCONSCIENTE. Assim, conversão é apenas o ponto de partida. Um novo 

convertido geralmente nem sequer tem conhecimento da Porta Estreita e acha-se apenas 

no caminho espaçoso da religiosidade.  

 

 No que resultaria a remoção do Caminho Apertado? LOGICAMENTE CONVERSÃO 

E REGENERAÇÃO SERIAM FUNDIDAS EM UMA ÚNICA ABERRAÇÃO. Na 

verdade o Caminho Apertado constitui uma claríssima separação entre as duas 

experiências e essa distorção doutrinaria é a comprovação de que Pedro sabia muito 

bem o que dizia, pois dizia pelo Espírito Santo de Deus. 

Ainda segundo o Dr. Lockyer: 

 

"Como evidência da diferença entre Conversão e Regeneração, temos a 

advertência de Cristo a Pedro. Nosso Senhor previu a rejeição por parte 

dos discípulos e se referiu ao arrependimento de Pedro com as palavras, 

"quando te converteres confirma os teus irmãos" (Lucas 22:32). Nessa 

declaração referente ao futuro, quando de uma eventual restauração de 

Pedro, Jesus absolutamente considerou Pedro como não sendo um dos 

Seus. Pedro vinha sendo um verdadeiro discípulo por mais de três anos. 

A termo converter nesse caso teria o mesmo significado de retomar.  

 

   Pedro estava prestes a negar seu Mestre e mergulhar no mais profundo desespero. 

Com efeito, o senhor lhe diz: "Pedro, você está às portas da aflição e da queda, mas 

quando te aperceberes do teu pecado, te arrependeres e voltares para mim em rendição e 

humildade, Farei de ti uma fonte inesgotável de bênçãos". Assim como Pedro, qualquer 

um de nós pode retroceder para os Caminhos do Senhor. 

 

 Rastreando o uso bíblico do termo "conversão", encontramos o mesmo mencionado 

cinco vezes no Antigo Testamento: (Salmo 19:7; 51:13, Isaías 1:27; 6:10; 60:5) e 10 

vezes no Novo Testamento: (Mateus 13 : 15; 18:03, Marcos 4:12, Lucas 22:32; João 

12:40, Atos 3:10; 15:3; 28:27, Tiago 5:19,20). Duas ideias parecem estar subjacentes ao 

seu emprego, ou seja, 
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1.  O ato de retroceder para Deus 

 

2.  Uma ação humana e não divina 

 

 

 Toda conversão é manifesta através de um ato de livre e espontânea vontade consciente 

do homem. Quando alguém ouve a mensagem do evangelho, pode optar por aceitá-la ou 

não. TRATA-SE DO LIVRE ARBÍTRIO. É a nossa mente consciente que determina se 

devemos ou não aceitar o chamado. Nosso intelecto avalia os detalhes e decide. 

 

A palavra grega para "invocar" em (todo aquele que invocar o nome do Senhor será 

salvo - Atos 2:21) é "epikaleomai"  e significa clamar, chamar, etc. Está intimamente 

associada à conversão quando consideramos um chamado que a mente consciente 

decidirá por acatar ou ignorar. 

 

 É absolutamente essencial a compreensão desse detalhe, pois é exatamente aí que 

os falsos profetas colocam sua armadilha. Quando uma criatura caída ouve a 

mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, tem a chance de optar por abandonar os 

caminhos do mundo. Se assim for, ela terá sido convertida ou submetida a uma 

conversão. Da mesma forma um jogador de tênis que resolve passar a praticar alpinismo 

ao ser convencido, experimenta uma "conversão" para a prática do alpinismo. 

 

 Tomemos como exemplo um hinduísta convencido de que Jesus Cristo é o único 

Caminho, nesse caso ele teria sido convertido do Hinduísmo para o Cristianismo. 

Logicamente a partir disso ele passaria a trilhar Caminhos Cristãos. CONVERSÃO 

RESUME-SE A ISSO.  ISSO É TUDO QUE O TERMO SIGNIFICA. Confundi-lo 

com Renascimento ou Regeneração, na verdade é a base da falsa doutrina a respeito da 

qual, Jesus Cristo nos advertiu (Mateus 24:24). 

 

  A conversão, quando verdadeira, ou seja, quando parte de uma mente ou coração 

consciente sincero, sempre produz uma mudança de vida. Digamos por exemplo que um 

Cristão seja convencido de que a fé Judaica é correta. Ele então experimenta uma 

conversão que o conduz para longe de Cristo, EVIDENCIADA POR UMA RADICAL 

MUDANÇA DE VIDA, fruto da obediência à sua nova crença. Ele não ira mais a uma 

igreja Cristã. Não ira mais observar o Novo Testamento. Ele ira agora pautar sua vida 

em condutas baseadas na fé Judaica.  

 

 Da mesma forma, quando uma criatura humana caída ouve o chamado do evangelho e 

o aceita em sua mente ou coração consciente, experimenta uma decisão por Cristo, 

evidenciada por uma mudança de vida. Porem, "MUDANÇA DE VIDA" NADA TEM 

A VER COM "REGENERAÇÃO". Trata-se de experiências totalmente diferentes.  O 

Cristianismo moderno transformou evidências de conversão em evidências de 

regeneração. Não é verdade! Conversão produz apenas uma mudança de vida. 

REGENERAÇÃO PRODUZ UMA PROFUNDA ALTERAÇÃO EM NOSSA 

CAPACIDADE DE AMAR. 
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 É muito fácil comprovar a veracidade dessas conclusões. Aqueles "muitos" citados em 

Mateus 7:22, são a evidencia de que necessitamos. Trata-se de almas convertidas. 

Almas que em algum ponto de suas vidas atentam para o chamado do Evangelho e por 

livre e espontânea vontade consciente, aceitam sua mensagem. A partir disso vivenciam 

uma mudança radical em suas condutas de vida. Deixam os caminhos do mundo e 

passam a seguir Cristo. Passam a conhecer e a estudar Escritura Sagrada ao invés de 

literatura mundana, passam a frequentar uma comunidade religiosa ao invés de um 

centro esportivo. Aproximam-se de outros Cristãos e encontram uma convivência 

harmoniosa. Alguns apenas creem, nunca experimentam grandes mudanças. Porem 

todos experimentam a conversão propriamente dita. 

 

 Mas afinal qual o proveito dessa conversão por si só? Na verdade, nenhum! Tudo não 

passa de pura vaidade, tudo absolutamente em vão. Pois a eles finalmente é ordenado 

que se afastem do Senhor. Seu erro foi confiar em uma doutrina em que as evidências 

da conversão são vistas como sendo evidências da Regeneração. SE ESTUDASSEM 

AS ESCRITURAS COM MAIOR ATENÇÃO, TERIAM PERCEBIDO QUE ISSO 

NÃO PODERIA SER VERDADE. Eles foram enganados por uma tese mundana que 

funde Conversão e Regeneração garantindo tratar-se da mesma coisa. Estão cegos para 

o fato de que entre elas existe uma separação incontornável: A PORTA ESTREITA E O 

CAMINHO APERTADO. 

 

 

 As evidências de uma conversão são muito diferentes das evidências que acompanham 

a Verdadeira Regeneração. Na verdade, as diferenças são tão gritantes, que de nossa 

parte torna-se de difícil concepção, pessoas inteligentes  sendo conduzidas ao absurdo 

de confundi-las.  

 

  Definições do termo conversão no que se refere a Cristianismo 

 

1. Ação mental consciente espontânea no sentido de seguir a Cristo. 

 

2. Ação mental consciente espontânea no sentido de aceitar as diretrizes 

do Senhorio de Cristo. 

 

3. Ação mental consciente espontânea de concepção intelectual quanto à 

condição de criatura pecadora, geralmente acompanhada de 

arrependimento consciente. Trata-se de uma experiência geralmente 

emocionante por envolver a rendição incondicional diante do Senhor. 

No principio se traduz em tristeza, mas com o passar do tempo produz 

um sentimento pacifico. Aparentemente é a Obra Saneadora inicial do 

Espírito Santo, sempre direcionada aos pecados (plural) praticados na 

carne. 

 

4. Ação mental consciente espontânea que conduz ao arrependimento. 

Isso se da através do sentimento de culpa pelos pecados cometidos. 

CONVERSÃO = MUDANÇA DE VIDA 

X 
REGENERAÇÃO = MUDANÇA DE AMOR 
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Pode levar a um voto visando "retificação do erro" e "reconsiliação 

com Deus". Geralmente se refere a desvios como adultério, 

prostituição, latrocinio e etc., QUE CONSTITUEM A 

MANIFESTAÇÃO SUPERFICIAL DE UM PROBLEMA MUITO 

MAIS PROFUNDO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O arrependimento envolvido na conversão a Jesus Cristo produz uma espécie de 

tristeza mundana. São dores invariavelmente associadas a crimes e vícios em geral.  As 

pessoas lamentam após praticarem ou serem vitimas de coisas assim. É a isso que 

denominamos tristeza mundana. O mesmo tipo de tristeza que constatamos quase 

diariamente em noticiários. UMA TRISTEZA QUE SEGUNDO A ESCRITURA 

PRODUZ A MORTE E NÃO SE APLICA À SALVAÇÃO DA ALMA. 

 

 

Somos nascidos em pecado e não ha nada que possamos fazer para alterar esse estado a 

não ser tentar limpar o exterior, UMA AÇÃO INFRUTÍFERA NO QUE SE REFERE 

AO NOVO NASCIMENTO. Você pode arrepender-se conscientemente e jurar nunca 

mais cometer um pecado e isso não afetaria em nada a sua natureza interior. Não é 

possível altera-la. Somos prisioneiros de um código genético degenerado. NÃO 

PODEMOS MUDÁ-LO, NÃO SE TRATA DE UM ELEMENTO  MUTÁVEL. 

Acredite ou não, as atenções do Senhor não estão voltadas para pecados praticados na 

carne, eles são apenas a manifestação superficial da malignidade. Não se cura uma 

enfermidade tratando os sintomas. É preciso estancar a sangria sim, impedir a ação 

pecaminosa, porem, o ponto principal é a causa da hemorragia.  A causa está num nível 

muito mais profundo, no Santo dos Santos do nosso templo corporal, na nossa mente 

subconsciente. A causa é 

 

 A AUSÊNCIA DO DIVINO AMOR 

ÁGAPE DE DEUS EM NOSSO SER. 
  

Regeneração não está diretamente relacionada com os pecados cometidos pela alma 

(mente consciente e corpo físico). Em uma primeira fase do processo de salvação, o 

Espírito Santo de Deus conduz a alma até o reconhecimento dos pecados superficiais, 

para então proporcionar-lhe a percepção da existência de um problema mais profundo. 

O Senhor Deus não tem em conta somente o superficial, É PRECISO ATINGIR A 

RAIZ (Lucas 3:9). A criatura humana pode superar pecados através pela força de 

vontade e autodomínio, porem não pode mudar sua natureza interior. PODE REPRIMIR 

OS MAUS IMPULSOS MAS NÃO PODE ELIMINAR A SUA CAUSA. Você apenas 

impede que a imundície venha à tona e se manifeste. No entanto ela continua ali a 

espreita, para ao menor descuido investir traiçoeiramente (Jeremias 17:9) Quando se 

Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual 

ninguém se arrepende; MAS A TRISTEZA DO MUNDO OPERA A MORTE. 

(2Co 7:10) 
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toma ciência geralmente é tarde demais e exclamamos em arrependimento "eu não 

queria isso..." 

Sinais evidentes da Conversão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tais características nem sequer remotamente garantem a realização da Verdadeira 

Regeneração. A possibilidade de uma criatura desviar-se após a conversão está sempre 

presente. Quedas e recomposições podem acontecer indefinidamente. Trata-se da 

"reconsagração". De qualquer forma será sempre uma ação baseada na fé, pois não há 

evidências físicas da inteiração com o Senhor Jesus Cristo. Aceita-se isso 

exclusivamente pela fé,  de forma imediata.  A grande multidão de Cristãos condenados 

segundo Mateus 7: 22-23 reúne em suas condutas todas as evidências da Conversão. 

Provavelmente receberam de seus mestres, a garantia de serem almas Regeneradas e 

não se dão conta de que Satanás dominou as mentes e alterou as definições, 

TRANSFORMANDO CONVERSÃO EM REGENERAÇÃO 

 

 Conversão por si só não pode Salvar a criatura humana.  Conforme já pudemos 

observar Conversão é uma ação da mente consciente através da fé. Regeneração não 

tem nenhuma relação com fé e independe da vontade própria. A Escritura Sagrada 

demonstra que quando a autêntica Regeneração ocorre, a criatura encontra-se 

absolutamente desprovida e só, em um estado mental muito semelhante a morte. As 

evidências da Regeneração não têm nenhuma relação com as evidências da Conversão. 

Vejamos como referencia a opinião do Dr. Lockyer a respeito: 

 

"Boa parte do que conhecemos sobre a "apostasia" é atribuível a uma 

compreensão deficiente da diferença entre  Conversão e Regeneração. 

Nos chamados "avivamentos" os recordes são de Converções e não de 

Regenerações. Uma pessoa não pode ser Regenerada sem antes ser 

Convertida, NO ENTANTO PODE SER CONVERTIDA SEM 

HAVER EXPERIMENTADO A VERDADEIRA REGENERAÇÃO. 

Sob o impacto da Palavra pregada, as consciências são despertadas, 

mas existe realmente ma relação pessoal entre Deus e o pecador? ... 

"(Página 177) 

 

Segundo consta, não ocorre um encontro pessoal com Deus no evento da Conversão. 

Embora Convertida a criatura caída continua separada do Senhor por uma Porta Estreita 

e por um Caminho Apertado, o Caminho da reconciliação do coração interior, do 

espírito do homem. A OPERAÇÃO SOBRENATURAL DE DEUS QUE PRODUZ A 

REGENERAÇÃO DO ESPÍRITO, NÃO É REALIZADA CONSIDERANDO 

SIMPLESMENTE UMA PRETENSÃO INICIAL DA CRIATURA NO QUE SE 

REFERE AO REINO CELESTIAL. É necessário muito mais do que isso! É necessária 

a comprovação de OBEDIÊNCIA IRRESTRITA A TODAS AS ORDENS DO 

1. Desejo de servir a Deus e a Cristo. 

2. Confissão dos os pecados cometidos e desejo de retratação. 

3. Interesse marcante pela Escritura Sagrada. 

4. Desejo de obter mais conhecimento sobre a Escritura Sagrada. 

5. Desejo de aproximação e convívio com outros Cristãos. 

6. Dons do Espírito (podem ou não serem evidenciados). 

7. Frutos Espirituais em função do desejo de testemunhar a outros. 
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SENHOR JESUS CRISTO. A OBSERVÂNCIA DILIGENTE DE TODOS OS SEUS 

ENSINAMENTOS! Trata-se realmente de uma dura prova e se houver persistência no 

cumprimento das ordenanças, então, e somente então, o Senhor Deus se aproximará da 

criatura. O Salmo 145:18 qualifica os que serão Agraciados: são os que invocam o 

nome do Senhor 

 

em Verdade. 

 
 

 

 

 

 

 

Como sabemos, Jesus Cristo ensinou sobre a existência de dois acessos para aprisco das 

ovelhas. Em seguida Ele também afirmou que os verdadeiros pastores são os que 

entram pela Porta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jesus Cristo é a Porta das Ovelhas.  Aquele que vem ao aprisco através da Porta, 

através e em Verdadeira União com Cristo pela outorga do Amor Ágape de Deus, esse é 

Pastor de Ovelhas. Sua mensagem é ouvida e aceita por aqueles cujos nomes estão 

inscritos no Livro da Vida do Cordeiro. Sua mensagem os mantém livres do engano e 

sob a Luz de Cristo. Assim como ouvem a Cristo, o Verdadeiro Pastor das ovelhas, 

também ouvirão aquele que O têm e o seguirão, porem, ao estranho que "sobe por outra 

parte" não ouvirão. 

 

 Como todo aquele que ingressa no corpo de Cristo (reunião daqueles que creem em 

Cristo) é chamado Cristão e para tanto deve antes converter-se a Cristo, concluímos ser 

a "Conversão", a "outra parte" referida em João 10: 1. Assim, podemos também 

compreender melhor o alerta de Pedro quanto à ação dos falsos mestres: Primeiramente 

eles trazem a multidão para o Corpo de Cristo através da Conversão, em seguida, por 

estarem convictos disso, afirmam que assim como eles todos já alcançaram 

"Regeneração" quando na verdade, são apenas "Convertidos".  

 

CONVERSÃO AO CRISTO HISTÓRICO =  

"SOBE POR OUTRA PARTE"  

 

REGENERAÇÃO OUTORGADA PELO CRISTO VIVO = 

"ENTRA PELA PORTA".  

Na verdade, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral 

das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. 

(Jo 10:1)  

Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. 

A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome às suas 

ovelhas, e as traz para fora. 

(Jo 10:2-3) 
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Existem somente duas espécies de Cristãos em meio às inúmeras denominações 

conhecidas: CONVERTIDOS OU REGENERADOS. PERDIDOS OU SALVOS. A 

Regeneração é um Dom de Deus outorgado pela Manifestação do Cristo Vivo e o único 

Caminho para ir até a Sua presença é o Caminho Apertado. Ele é a Porta das Ovelhas, 

portanto, a "Porta" representa a Regeneração e a "outra parte" representa a Conversão. 

 

Por que razão Cristo taxaria de ladrões e roubadores a Cristãos sinceros? Ocorre que 

eles tem a pretensão de tomar para si, dádivas concedidas somente aos que trilharam o 

Caminho Apertado. Aos Olhos do Senhor eles são mentirosos e hipócritas, SE 

APRESENTAM AOS INCAUTOS COMO SERVOS DO DEUS, OS CONVENCEM 

A SEGUI-LOS E AMBOS TERMINAM SUA JORNADA NO INFERNO. Na verdade, 

eles são inimigos de Jesus Cristo. 

 

 

 

 

 

 

 

A Salvação só poderá ser alcançada através da "Porta", O CRISTO VIVO. Ela nunca 

será alcançada se abraçarmos o Cristo Crucificado a 2000 anos atrás. No momento atual 

isso é apenas o REGISTRO HISTÓRICO da Obra Grandiosa de Cristo que dá a Ele o 

Direito de nos resgatar das mãos do maligno. E SÓ ELE MESMO, O CRISTO VIVO 

PESSOALMENTE PODERÁ REALIZA-LO. Sua Obra traz em si, a manifestação 

pública do  Poder do Amor de Deus, sob a Lei do Antigo Israel, conhecida como Lei 

Parente Remidor (Levitico 25:47-48). AO DERRAMAR SEU PRECIOSO SANGUE 

NO CALVÁRIO, CRISTO PAGOU O PREÇO PARA RESGATAR A TODO 

AQUELE QUE ASSIM O DESEJAR, O BEM MAIOR PERDIDO NO JARDIM DO 

ÉDEN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse Versículo temos os elementos que fazem a diferença entre Conversão e 

Regeneração. Nele João nos diz que todos quantos o receberam (a Cristo). Isso é, 

através de um ato de livre e espontânea vontade consciente (Conversão a Cristo). 

TRATA-SE DE UMA REFERENCIA A AQUELES QUE OUVIRAM O CHAMADO 

DO EVANGELHO E RESPONDERAM A ELE. Em seguida temos: "deu-lhes o poder 

de serem" (futuro), logicamente se cumprirem os demais requisitos, FILHOS DE 

DEUS. Em outras palavras, ao convertido é dada a oportunidade (poder) para tornar-se 

um FILHO DE DEUS, se obedecer, se diligentemente entrar pela Porta Estreita e trilhar 

o Caminho Apertado (João 14:21). 

 

Eu sou a porta; se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e 

achará pastagens. 

(Jo 10:9) 

 

 

 

MAS, A TODOS QUANTOS O RECEBERAM, deu-lhes o poder de serem feitos 

filhos de Deus, aos que creem no seu nome; OS QUAIS NÃO NASCERAM DO 

SANGUE, NEM DA VONTADE DA CARNE, NEM DA VONTADE DO 

HOMEM, MAS DE DEUS. 

(Jo 1:12-13) 
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É preciso considerar as condições impostas (Mateus 7:13-14 – Lucas 13:24)! Os que se 

recusarem a fazê-lo, NUNCA SERÃO FILHOS DE DEUS. Aqueles "muitos" Cristãos 

condenados conforme consta em Mateus 7:22-23 provavelmente se recusam a fazê-lo e 

por essa razão são tidos como FILHOS BASTARDOS. Observe atentamente: FILHOS 

DE DEUS NÃO NASCEM DO VONTADE DO HOMEM. ELES NASCEM 

EXCLUSIVAMENTE DA VONTADE DE DEUS. Nesse caso a vontade do homem é 

absolutamente irrelevante. Não nos tornamos Filhos de Deus por nos decidirmos sê-lo. 

Regeneração é um ato de Deus, através de uma decisão de Deus. A vontade da criatura 

fica totalmente excluída. Não é algo que possa ser realisado pela criatura. É uma obra de 

Deus e quando realizada é plenamente perceptível pela criatura. 

 

O conceito criado pelos falsos mestres de que Deus o faz partir de uma simples decisão 

por parte da criatura, é puro absurdo, uma das manifestações do espírito do erro, 

designado pelo Senhor aos desobedientes. Uma invenção satânica baseada em falsas 

interpretações da Escritura. Quando alguém "toma uma decisão" por Cristo, o faz e tem 

que fazê-lo por vontade própria. Isso é ótimo! POREM AFIRMAR QUE DEUS E O 

SEU ESPÍRITO SANTO INTERFEREM NESSA DECISÃO É EXTREMAMENTE 

DUVIDOSO E MESMO ASSIM, ESSA "DECISÃO" É APENAS O PRIMEIRO 

PASSO DE UM LONGO PROCESSO. 

 

 

 A Regeneração só irá realizar-se APÓS O TRILHAR DE TODO CAMINHO 

APERTADO. Esse é o único método designado por Deus para que o Espírito possa 

operar no coração interior do homem, ele é extremamente maligno e não ha ninguém 

que possa conhecê-lo em todos os seus aspectos perniciosos (Jeremias 17:9), somente o 

próprio Deus e somente o próprio Deus pode nos conduzir a cada um individualmente e 

adequadamente até o Alvo. Quando todas as exigências estiverem cumpridas, guardados 

os Mandamentos de Jesus Cristo (João 14:21) e observada a Vontade do Pai, ENTÃO, 

E SÓ ENTÃO,  NASCEMOS DE NOVO, VERDADEIRAMENTE REGENERADOS. 

A Escritura é muito clara quanto ao fato de que essa é a Vontade de Deus, o Único que 

pode Regenerar o coração humano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. O Novo Nascimento não ocorre através de DETERMINAÇÃO. 

2. O Novo Nascimento não ocorre quando ACEITAMOS CRISTO PERANTE 

A IGREJA. 

3. O Novo nascimento não ocorre ATRAVÉS DO BATISMO. 

4. O Novo nascimento não ocorre ATRAVÉS DE UMA DECISÃO PESSOAL. 

5. O Novo nascimento não ocorre ATRAVÉS DA AFIRMAÇÃO DE UM 

PASTOR. 

6. O Novo nascimento não ocorre ATRAVÉS DE CONCEPÇÃO 

DOUTRINÁRIA. 

7. O Novo nascimento não ocorre ATRAVÉS DO DISCERNIMENTO DE UM 

'PROFETA'. 

8. O Novo nascimento não ocorre PELA CONVERSÃO A CRISTO. 

9. O Novo nascimento não ocorre PELA FÉ UNICAMENTE. 

10. O Novo nascimento não ocorre PELA CONFIANÇA UNICAMENTE. 
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Deus é Soberano e Deus é quem decide. Não existe a menor possibilidade de alterar os 

Desígnios de Deus através de teologia, doutrina, interesses pessoais ou qualquer outro 

meio. NÃO É POSSÍVEL NASCER DE NOVO OU SER REGENERADO, SEM QUE 

TODOS OS QUESITOS ESTABELECIDOS POR DEUS SEJAM CUMPRIDOS 

CRITERIOSAMENTE! 

 

Afirmar o contrário é semear a própria 

ruína. 
 

Isso tudo isso nos remete novamente aos "Dois Aspectos de Cristo". Sendo o primeiro, 

aquele referente ao Cristo do Cristianismo contemporâneo, o Cristo Histórico, o Cristo 

dos Registros Bíblicos. O Cristo dos Serviços Religiosos realizados no Átrio Exterior do 

Templo, da Igreja física visível. Esse é o Cristo exaltado em todas as denominações 

Cristãs conhecidas. SEUS SEGUIDORES AFIRMAM ADORAR O SALVADOR 

RESSUSCITADO, MAS NA REALIDADE ESTÃO MUITO AQUÉM DISSO. 

Incorporam essa convicção exclusivamente pela fé e NUNCA ENTRAM EM UNIÃO 

COM O SENHOR! Sua mentalidade embora profundamente sincera, esta limitada aos 

cinco sentidos carnais, ao homem sensual, à mente consciente. 

 

 Eles abraçam e adoram um Cristo criado em conformidade com dogmas doutrinários. 

Quando se trata de uma Igreja Batista, se é batizado no CORPO DE CRISTO 

BATISTA. Então se é ensinado conforme a concepção Batista do que seria Jesus Cristo, 

ajoelha-se e adora-se a esse CRISTO BATISTA. Se caminharmos um pouco mais pela 

rua até a Assembleia de Deus, seremos direcionados à versão de Cristo concebida por 

esse corpo ministerial. Se avaliarmos honestamente verificaremos tratar-se de conceitos 

que diferem entre si. Se formos a Igreja Católica, teremos um Jesus Cristo ainda mais 

diferenciado. 

 

Se fizermos uma peregrinação através das centenas denominações existentes, 

certamente iremos deparar com centenas de versões diferentes a respeito da Pessoa do 

Senhor Jesus Cristo. Todas elas convictamente aceitas por seus seguidores, geralmente 

pessoas extremamente sinceras. Pessoas cheias de fé, servos dedicados do Senhor. No 

entanto, surge a pergunta: seria Jesus Cristo o Batista, o Pentecostal, o Católico ou o 

Espírita? Seria Ele algo tão confuso a ponto de tornar-Se irreconhecível? Ou seria mais 

adequado encarcerá-lo e destruir as chaves para que então pudéssemos agir segundo 

nossa mentalidade carnal? Qual a razão de tantas contradições? 

 

 A União com Cristo é fundamentada em uma só Dotrina em um só Conceito, O AMOR 

ÁGAPE DE DEUS. Conhecida apenas por aqueles que são obedientes, os que entraram 

no aprisco pela Porta das ovelhas, O CRISTO VIVO. 

 

Assim decorrem os devaneios do homem sensual, da alma caída. Tudo engendrado 

através do intelecto e do raciocínio precário da criatura carnal.     O homem argumenta e 

debate a respeito de Cristo, a respeito de Deus e do  Jardim do Éden. Porem debates e 

argumentos não podem libertar das garras satânicas. Existe apenas uma formula: 

CUMPRIR EXATAMENTE O QUE FOI ORDENADO POR CRISTO. Todo aquele 

que o faz acha o Senhor! Discerne a Sua Magnífica Pessoa. Vivencia o fato de que 

Amor de Deus é absolutamente desconhecido pela raça humana. Vivencia a 

simplicidade de Cristo. Compreende a loucura que opera sobre as organizações 
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denominacionais. Conhece os Mistérios de Deus. Contempla o Amor de Deus em toda 

Sua Altura, Largura e Profundidade e nunca mais será o mesmo. Deixa para traz e muito 

para traz o Cristianismo denominacional, os rituais e as assembleias solenes do Pátio 

Exterior do Templo, passa a trilar um Caminho desconhecido anteriormente. Conhece o 

Rei que lhe direciona  o Seu Cetro e o torna um FILHO DE DEUS. 

 

 

 

 

 
O termo "beijai" aqui é "nashaq" e significa tocar, paupar. Em suma, um termo que 

aponta claramente para UNIÃO. Nada menos do que um ordem direta do Deus Todo-

Poderoso para entrar em contato com o Filho, para procura-Lo até o ponto de 

contempla-Lo: 

 

 

 

 

 
 É preciso VER O FILHO. O significado do termo ver é conhecer, revelar, manifestar 

abertamente, localizar e tantos outros que os falsos mestres alteram e os Cristãos 

incautos nunca observam. Trata-se da evidência absoluta do que Cristo realmente É. 

Uma Revelação Divina, negada e estigmatizada como satânica pelos falsos doutores e 

teólogos da atualidade.    

A ESCRITURA SAGRADA DEMONSTRA DE FORMA ABSOLUTAMENTE 

CLARA, QUE O MILAGRE DA REGENERAÇÃO ENVOLVE "VER" O FILHO DE 

DEUS. 

 

A palavra "vê" nesse versículo é do grego "theoreo" e significa, literalmente ser 

espectador de algo, experimentar visualmente, contemplar. E isso é exatamente o que o 

Senhor diz. Há muitos versículos apontando para essa mesma verdade. A VIDA 

ETERNA É PARA OS QUE VEEM O FILHO DE DEUS. Deus pretende Revelar de 

antemão a Magnificência Cristo aos que herdarão o Reino. 

 

Lembre-se, a Glória de Shekinah manifestou-se no Santo dos Santos do Templo 

Israelita. TRATA-SE DA REAL E LITERAL PRESENÇA DE DEUS. Nos mesmos 

termos, se alguem trilha o Caminho Apertado no seu interior até o Santo dos Santos do 

seu Templo Corporeo, toma ciencia, confessa e arrepende-se da desgraça que o separa 

de Deus, admite a maldição incontrolavel que domina o seu coração interior,  

TESTEMUNHA A MANIFESTAÇÃO DE CRISTO. Repentinamente! Trata-se do 

primeiro Advento de Cristo, contempla-se face a face o Amor Ágape de Deus o Cristo 

de Deus.  

 

 Não existe a menor possibilidade de "beijar o Filho de Deus" sem vê-Lo e  não existe a 

menor possibilidade de vê-lo sem que sejamos obedientes a Ele,  entremos pela Porta 

(Sl 2:12) 

BEIJAI O FILHO, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve 

se acender a sua ira; bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. 

 
 

 

(Jo 6:40) 

Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: Que todo aquele QUE VÊ O 

FILHO, e crê nele, tenha a vida eterna; e eu o ressuscitarei no último dia. 
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Estreita e trilhemos o Caminho Apertado. Os falsos mestres da instituição 

multidenominacional contemporânea não esperimentam a Revelação de Cristo 

justamente pelo fato de serem impostores,  pelo fato de nunca terem sido obedientes aos 

Mandamentos de Cristo. Por isso nunca O contemplaram face a face. Afirmam e estão 

convictos de que são Regenerados, quando na verdade estão muito aquem disso. NÃO 

LHES RESTA OUTRA OPÇÃO A NÃO SER NEGAR QUE CRISTO É 

COGNOSCÍVEL, EXPERIENCIAL, LITERAL E VIVO! 

 

 A salvação não pode ser alcançada simplesmente por aceitar algumas promessas 

Escriturais pela fé, TODAS AS PROMESSAS ESCRITURAIS ESTÃO 

CONDICIONADAS À OBEDIÊNCIA E A FÉ É APENAS A FORÇA DINÂMICA 

QUE IMPULSIONA O VERDADEIRO CRISTÃO NA LONGA JORNADA 

ATRAVÉS DO CAMINHO APERTADO. Na verdade, no final dessa jornada, até 

mesmo a fé se esvai, a vida se esvai e nada mais nos resta. Trata-se da solidão da morte. 

A Salvação começa num ponto onde a fé se torna frágil. SALVAÇÃO É O OPOSTO 

DA FÉ. 

 

 Guardar os Mandamentos de Cristo é fazer a Vontade do Pai e a Vontade do Pai 

envolve VER O FILHO. Isso significa contemplar o Cristo de Deus assim como Pedro 

contemplou Suas vestes mortuárias (João 20:6) e outros viram os anjos do Senhor (João 

20:12). O mesmo termo é usado por Cristo e um estudo aprofundado da palavra 

comprova a real importancia de VER O FILHO. Não é possivel conhecer a Verdade até 

que se tome ciencia da Verdade contemplando-A face a face. 

 

VOCÊ JÁ VIU O FILHO? Você pode testemunhar da presença de Jesus Cristo e da 

Revelação do Amor Ágape de Deus? Se ainda não, quando vier certamente causará 

grande admiração. Eu sei, pois O tenho contemplado. 


