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Luz sob Trevas 

VIII 
O Resgatador e 

 a Redenção da Humanidade 
por Stewart C. Best   

                         

 
Tomemos novamente a figura do Cristo histórico visível para a partir disso,  observar 

mais detidamente a extensão e o por que de Sua Obra, obtendo assim as respostas para 

as muitas perguntas sobre a Verdadeira natureza da Regeneração e de como poderíamos 

obtê-la.  A teologia Cristã moderna por sua vez afirma convictamente que o Senhor 

Jesus Cristo teria derrubado as barreiras existentes entre o homem e Deus. Que a Sua 

Santa Obra concretizada na Cruz obteve total Reconciliação e que tudo o homem tem a 

fazer é reconhecê-la e aceitá-la através de um ato de fé para ser então impreterivelmente 

conduzido ao Céu. 

 

Se isso é verdade, o que teria acontecido com aqueles muitos citados em Mateus 7:22-

23? Eles certamente reconhecem a Obra de Cristo no Calvário e depositam nela toda sua 

fé e confiança. No entanto, isso de nada lhes valeu. Nessa terrível ocorrência, ELES 

DESCOBREM TARDIAMENTE QUE NÃO SÃO RECONCILIADOS COM 

CRISTO. Observam absolutamente pasmos, algo totalmente diferente do Suave Aroma 

de Amor, Misericórdia e Compaixão com o qual haviam se habituado erroneamente. O 

Senhor se dirige a eles num gesto profundamente doloroso que os remete à Ruína 

Eterna sem nenhuma esperança. ONDE ESTÁ A RECONCILIAÇÃO DESSAS 

ALMAS? Tudo não passa de um sonho de apóstatas e falsos mestres que invadem o 

Corpo de Cristo enganados e enganando o Povo de Deus, com o intuito satânico de 

arrasta-lo para o inferno. 

 

A alegação da moderna Teologia Cristã quanto a existência de uma única barreira entre 

o homem e Deus poderia ser traduzida conforme segue: 

 

 
 

 

 

 

 

Barreira do Pecado DEUS 

http://www.thelightgate.us/


 
2 

 A barreira referenciada na moderna Teologia Cristã é a “barreira do pecado”. Com 

base nesse ensino, ela teria sido removida através da Obra de Cristo e assim, tudo o que 

teríamos a fazer para reencontrar o Reino de Deus seria admitir esse fato através de um 

Ato de Fé. No entanto, o Registro Escritural aponta para uma realidade bem diversa. 

Nele observa-se claramente a existência de duas barreiras. Uma já removida por Cristo 

porem a outra POR SER REMOVIDA, NUMA JORNADA SOLITÁRIA 

EMPREENDIDA PELO VERDADEIRO CRISTÃO, ATRAVÉS DO CAMINHO 

APERTADO. A remoção da primeira barreira pela obra de Cristo na Cruz reconciliou 

Deus com homem. A restante é a hostilidade contra Deus, contida no coração de toda 

criatura caída. Nenhum tipo de Teologia Religiosa, Filosofia ou Obra de Justiça pode 

suplanta-la. A única formula existente é A PORTA ESTREITA E O CAMINHO 

APERTADO. 

 

A Bíblia é bastante clara no que se refere à reconciliação de Deus para com o homem 

obtida através da obra de Cristo. E nós? Estaríamos realmente reconciliados com Deus? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observe com atenção a condicional "SE". Os falsos mestres procuram ocultar essa 

influencia decisiva com o objetivo de suavizar o Evangelho e torná-lo popular. Essa 

condicional esta posta a exemplo de muitas outras como: ... “SE” permaneceres no 

minha palavra... (João 8:31-32)  ou ...DOS QUE O INVOCAM EM VERDADE... 

(Salmo 145:18). 

Colossenses 1: 20-23 por si só é suficiente para comprovar que O HOMEM DEVE, SE 

ASSIM O DESEJAR, CUMPRIR CONDIÇÕES IMPOSTAS A FIM DE 

RECONCILIAR-SE COM DEUS. Jesus Cristo apresentou claramente essas condições e 

não existem outras possibilidades. 

 

SE PERMANECERDES NA MINHA PALAVRA  

= CONHECEREIS A VERDADE 

SE PERMANECERDES FUNDADOS E FIRMES - SE NÃO VOS MOVERDES 

= VOS RECONCILIOU  

E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, POR MEIO DELE 

RECONCILIASSE CONSIGO MESMO TODAS AS COISAS, TANTO AS QUE 

ESTÃO NA TERRA, COMO AS QUE ESTÃO NOS CÉUS. 

A vós também, que noutro tempo éreis estranhos, e inimigos no entendimento 

pelas vossas obras más, AGORA CONTUDO VOS RECONCILIOU 

No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, e 

irrepreensíveis, e inculpáveis, 

SE, NA VERDADE, PERMANECERDES FUNDADOS e firmes na fé, e não vos 

moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda 

criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. 

(Cl 1:20-23) 
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Os dizeres de Cristo também poderiam ser representados graficamente conforme segue: 

 

 

A Reconciliação não ocorre enquanto não chegarmos até a Presença de Cristo para 

entrarmos em literal União com Ele e o Caminho Apertado é o único processo para esse 

fim. SABEMOS QUE DEUS RECONCILIOU-SE COM O HOMEM ATRAVÉS DA 

OBRA DE CRISTO POREM AGORA, O HOMEM DEVE RECONCILIAR-SE COM 

DEUS. Deve quebrar as barreiras impostas por seu coração interior enganoso sua mente 

subconsciente (Jeremias 17:9). O homem natural não pode perceber essa situação, não 

tem a menor noção do que ocorre em seu interior. Essa foi a causa da decepção daqueles 

muitos Cristãos citados em Mateus 7:22-23. Eles se recusam a enfrentar a verdade sobre 

a monstruosidade que envolve sua natureza caída. 

 

Não querem admitir as trevas existentes em seu próprio ser. Você compreende? É o 

interior que deve ser submetido à reprovação de Deus, à repreensão de Deus. Observe 

por exemplo como uma criança que admite ter cometido um erro, geralmente não sabe 

por quê. Ela confessa que errou e está arrependida, mas não compreende o porquê. 

Finalmente você terá que mostrar a ela. O processo que envolve o Caminho Apertado é 

muito semelhante, Deus tem que revelar o mal que habita oculto em nosso interior, 

torna-lo visível pois só assim conheceremos o verdadeiro arrependimento e estaremos 

convictos da imperiosidade de libertação. 

 

A criatura humana tem um enorme cabedal de pecados conhecidos a confessar. 

Violência brutal, assassinatos, latrocínios e etc. As religiões por sua vez, geralmente 

concentram sua atenção sobre os mesmos pecados e afirmam que admissão da culpa, 

junto a um sincero voto de correção é o suficiente para um acerto de contas definitivo 

com Deus. O Cristianismo moderno não é diferente, "muitos" Cristãos confessam 

humildemente seus pecados a Deus, os altares estão repletos de marcas de lágrimas de 

pessoas sinceras e dedicadas que admitem sua condição decaída e depositam seus 

segredos obscuros aos Pés do Senhor. Porem eles nunca chegam ao conhecimento da 

Verdade. Sem se dar conta eles se recusam a enfrentar o verdadeiro problema, A 

AUSÊNCIA DO DIVINO AMOR ÁGAPE DE DEUS EM SEU SER. 

 

 

 

Se permanecerdes 

Caminho Apertado 

Cristão convertido 
Cristão Regenerado 

A 
Verdade 
“Ágape” 



 
4 

A questão referente aos pecados conhecidos da raça humana foi realmente resolvida 

para sempre na Cruz. Cristo levou sobre Si todas as nossas mazelas e a Sua Bendita 

Obra é plenamente aceita por Deus já que Ele é inocente de todas as acusações. O 

ASPECTO POUCO OBSERVADO EM TUDO ISSO É QUE A ÚNICA FORMA DE 

VALER-SE DESSA DÁDIVA ESTÁ DIRETAMENTE RELACIONADA COM O 

CAMINHO APERTADO. Se o Mandamento no que se refere a trilha-lo for observado, 

os pecados serão realmente apagados para sempre, caso contrario eles permanecerão 

sem perdão. A escravidão imposta pelo pecado só será integralmente eliminada após a 

Regeneração.  

Em Sua Obra realizada na terra, o Senhor colocou-se como substituto de cada um de 

nós, personalizando o que conhecemos como PARENTE RESGATADOR LEGAL. 

Obrou Expiação pelo Próprio Sangue e comprou de volta para Si a raça humana. Por 

este único Ato de Justiça, foram derrubadas todas as barreiras existentes entre Deus e o 

homem. Todo poder sobrenatural de domínio exercido por satanás tornou-se nulo. Hoje 

ele mantém almas cativas somente através da fraude e do engano, pois foi destituído por 

Cristo de todos os direitos sobre ela. 

 

 

 

 

O termo "despojando" vem do grego "apekduomai" e significa alienar, destronar. A raiz 

é "ekduo" e significa exatamente alienar. Porem satanás em sua astucia, continua 

seduzindo inconscientemente as almas. No santo dos santos do templo corpóreo, no 

núcleo do ser onde o eu subconsciente envenenado por Satanás e seus asseclas, mantém 

uma intransponível barreira para impedir a Comunhão com Deus. Satanás instalou sua 

armada ai, nesse nível absolutamente inacessível. Cada um de nós deve antes de mais 

nada compreender esse fato estarrecedor. Em seguida travar uma intensa batalha para 

atingir esse ponto. O CAMINHO APERTADO É A VIA DE ACESSO E SOMENTE 

PELO PODER DE DEUS. 

 A moderna Teologia Cristã despreza totalmente a existência dessa barreira e afirma que 

o ato de aceitar a Cristo pela fé é tudo que deve ser feito! Segundo ela tornamos-nos 

Cristãos e instantaneamente somos Regenerados, somos inscritos no Livro da Vida do 

Cordeiro e temos assegurada nossa entrada no Céu. Termos como combater, porfiar ou 

buscar continuamente são propositadamente desconsiderados. Os falsos mestres 

delicadamente os rechaçam para longe, filtram seus significados e os mantém fora do 

campo visual. Se o que o que eles afirmam é realmente a Verdade, por que razão o 

Senhor Jesus Cristo declarou exatamente o oposto? O QUEM SERÁ MAIS DIGNO DO 

NOSSO VOTO DE CONFIANÇA, JESUS CRISTO OU AS FABULAS FORJADAS 

PELA MENTALIDADE HUMANA ENVENENADA POR SATANÁS? 

 

Por que razão Paulo afirma em sua carta aos Colossenses que é preciso "permanecer" se 

tivermos como objetivo a Reconciliação? Se somos Salvos e Regenerados por uma 

simples decisão e se o Céu já está realmente garantido como os falsos evangelistas 

ensinam, não existe razão para estarmos alerta. Se a salvação já é um fato estabelecido, 

podemos descansar confortavelmente! NO ENTANTO O QUE PAULO NOS DIZ É 

E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou 

em si mesmo. 

(Cl 2:15) 
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QUE DEVEMOS PERSISTIR NA FÉ, OU NÃO ENCONTRAREMOS 

RECONCILIAÇÃO. E quanto tempo devemos persistir? Até encontrarmos a 

Verdadeira Reconciliação. E como ter certeza de que fomos Verdadeiramente 

Reconciliados? Quando na presença do Pai Todo Poderoso, na Pessoa do Senhor Jesus 

Cristo, nos for Revelado o Amor Ágape, o Mistério de Deus e de livre e espontânea 

vontade, O recebermos no coração. 

 

 

 

 

"Riquezas da Glória" obviamente refere-se ao Amor Ágape de Deus e Sua outorga. O 

Mistério de Cristo, Sua Essência Oculta. Observe atentamente as palavras de Paulo, 

ELE NÃO DIZ QUE A GLORIA SE CONSTITUI NO FATO DE NÓS ESTARMOS 

EM CRISTO E SIM NO FATO DE CRISTO ESTAR EM NÓS!  Aqueles "muitos" 

Cristãos condenados conforme consta em Mateus 7:22-23 certamente estão em Cristo, 

são membros do Corpo de Cristo na terra. Pudemos observar como o próprio Cristo os 

considerou assim, NO ENTANTO, CRISTO NÃO ESTÁ NELES. Assim: 

 

Nós em Cristo  X   Cristo em nós 

NÓS EM CRISTO = CONVERSÃO = APRISCO/IGREJA 
CRISTO EM NÓS = REGENERAÇÃO = OUTORGA DO AMOR ÁGAPE 

 

 A separação existente entre Conversão e Regeneração é o Caminho Apertado. Por isso 

Paulo diz que devemos persistir. Cristo em nós é a Reconciliação com Deus, a Reunião 

com Deus, a Verdadeira salvação. Somente Estando em nós Cristo poderá dizer que nos 

conhece. Caso contrário Ele terá que dizer "NUNCA VOS CONHECI". Nisso podemos 

compreender melhor porque o Senhor afirma que Suas ovelhas CONHECEM a Sua voz. 

 

 

 

O Resgatador 
 

Deus tem um plano elaborado desde a eternidade com o objetivo de resgatar a 

humanidade das garras satânicas e trazê-la de volta à Comunhão com Ele. Trata-se de 

do plano perfeito em todos os seus aspectos. Ele mesmo penetrou a dimensão espaço-

temporal que nos aprisiona, tornou-Se em simples criatura e tomou sobre Si nossos 

pecados. Tudo isso tendo por base o cumprimento do Estatuto da Lei Mosaica 

conhecido como "Parente-Resgatador". 

 

 

 

Aos quais DEUS QUIS FAZER CONHECER quais são as riquezas da glória 

DESTE MISTÉRIO entre os gentios, QUE É CRISTO EM VÓS, esperança da 

glória; 

(Cl 1:27 ) 
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Quando temos conhecimento desse Estatuto referenciado por "Parente-Resgatador", 

obtemos compreensão clara no que diz respeito ao Nascimento Virginal de Cristo, o 

Milagre que trouxe o Filho de Deus ao mundo. Ao mesmo tempo podemos observar a 

inconsistência de falsas doutrinas que pretendem negar essa realidade. 

 

Segundo a Lei de Deus, o pecado é invariavelmente punido com a morte, primeiramente 

a morte espiritual em seguida a morte física e finalmente a eterna separação de Deus a 

partir do Juízo Final. Com a queda de Adão pela desobediência, toda descendência vem 

a este mundo espiritualmente morta para Deus, na completa ausência do Seu Divino 

Amor, porem, absolutamente viva para satanás! E sob seu total domínio!  

 

 

 

 

Jesus não refutou essa afirmação de satanás. Isso por tratar-se de uma afirmação 

verdadeira. No Evangelho segundo Lucas, o registro é ainda mais esclarecedor: 

 

 

 

 

O silêncio de Cristo com relação ao assunto comprova que satanás realmente obteve 

total domínio sobre a humanidade. Assim, toda criatura humana não Regenerada  

encontra-se sob essa maldição.  Mesmo já tendo sido comprada através da Obra 

redentora de Jesus Cristo, continua escravizada pela astucia do maligno. E O QUE É 

PIOR, NÃO TEM CONSCIÊNCIA DISSO. Por haver nascido sob a mais absoluta 

escuridão espiritual, o homem nada conhece alem da escuridão. Para ele, a escuridão é 

luz! Escravidão é liberdade, o bem é o mal e o mal é o bem.  

 É somente no trilhar do Caminho Apertado que o domínio exercido por satanás e seus 

demônios se torna perceptível para o Cristão. No final da caminhada a alma toma 

ciência de que está realmente morta para Deus. Só então a triste verdade sobre sua 

natureza interior é revelada. COMO A GRANDE MAIORIA SE RECUSA A TRILHA-

LO, NUNCA TEM NOÇÃO DA PRÓPRIA ESCRAVIDÃO E DO TERRÍVEL 

DESTINO QUE OS AGUARDA APÓS A MORTE. ESSA É A FACE 

MONSTRUOSA DA OBRA SATÂNICA! 

 É como um assassino que a princípio apresenta-se amistosamente. Torna-se confiável e 

então, repentinamente revela-se o oposto, quando então percebemos o terrível engano 

cometido porem, tarde de mais para qualquer providência, o destino já está selado por 

toda a Eternidade. Segundo o Registro Bíblico, se uma criatura humana morrer sem 

encontrar a Verdadeira Regeneração, sua alma estará perdida eternamente.  

 

Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto; e mostrou-lhe todos os 

reinos do mundo, e a glória deles. 

E disse-lhe: TUDO ISTO TE DAREI se, prostrado, me adorares. 

(Mt 4:8-9) 

 
 

 

E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória; PORQUE A MIM 

ME FOI ENTREGUE, E DOU-O A QUEM QUERO. 

(Lc 4:6 ) 
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 Como o homem restou escravizado por satanás, sem a menor possibilidade de livrar- se 

desse cativeiro (resgatar-se a si mesmo), ficou irremediavelmente condenado à morte 

eterna. Porem a Providência Divina vem através de um Resgatador. Cristo é enxertado 

na raça humana incorporando a condição de parentesco segundo a Lei do antigo Israel. 

Como Parente-Resgatador Ele se apresenta disposto e capaz no sentido de suprir o valor 

total exigido. 

 

 

 

 

 

 

Segundo a lei dada a Israel, o Resgatador deve ser um parente próximo, um irmão ou 

outro membro da família. Segundo a mesma Lei a própria pessoa pode resgatar a si 

mesma se puder pagar o preço exigido. No nosso caso isso não é possível. Pois não 

existe sangue inocente em meio à espécie. Mesmo que a vida de todos os humanos 

sobre a face da terra fosse oferecida em troca, não seria suficiente. Não iria resolver 

nada.  

 O termo "redimir" é do grego "ga'al" e significa comprar de volta.  Há sempre um preço 

envolvido no ato da redenção. E o redentor ou resgatador deve estar munido do valor 

integral a ser pago, caso contrário não haverá resgate. Sugerimos um estudo 

aprofundado sobre o assunto redenção para uma compreensão adequada dos pontos 

essenciais. O primeiro quesito é a proximidade em termos de parentesco e se qualquer 

aspecto ou detalhe da Exigência de Lei fosse descumprido, toda a missão falharia. 

EVIDENTEMENTE ESTAMOS NOS REFERINDO À LEI DE DEUS. 

 

 Embora possa parecer óbvio, é preciso observar o fato de que a humanidade é composta 

exclusivamente por criaturas humanas. Como o Intuito é o de resgatar a humanidade, 

tem que realizar-se através de uma criatura da mesma espécie para que se cumpra a 

exigência Legal referente ao parentesco. O Resgatador deve ter sangue humano 

correndo em suas veias. COMO TODA CRIATURA HUMANA VEM À LUZ 

ATRAVÉS DA MULHER, LOGICAMENTE PARA TORNAR-SE UM MEMBRO 

DA ESPÉCIE OU DA FAMÍLIA HUMANA, FOI NECESSÁRIO AO SENHOR 

FAZER USO DO VENTRE DE UMA MULHER PARA TORNAR-SE NOSSO 

IRMÃO NA CARNE. 

 

 

 

 

 

 

Depois que se houver vendido, haverá resgate para ele; UM DE SEUS IRMÃOS O 

PODERÁ RESGATAR; 

 OU SEU TIO, OU O FILHO DE SEU TIO O PODERÁ RESGATAR OU UM 

DOS SEUS PARENTES, DA SUA FAMÍLIA, O PODERÁ RESGATAR; OU, SE 

ALCANÇAR RIQUEZA, SE RESGATARÁ A SI MESMO. 

(Lv 25:48-49) 

 
 

 

E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, TAMBÉM ELE 

PARTICIPOU DAS MESMAS COISAS, para que pela morte aniquilasse o que 

tinha o império da morte, isto é, o diabo; 

(Hb 2:14) 

Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, NASCIDO DE 

MULHER, nascido sob a lei, Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de 

recebermos a adoção de filhos. 

(Gl 4:4-5) 
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Para suprir o valor do resgate, Cristo logrou experimentar em Si Mesmo toda a 

maldição da queda. A morte física e espiritual e todo espectro da pena a ser cumprida 

por cada criatura humana segundo a Lei de Deus. Seu nascimento através de Maria é a 

comprovação de Sua disposição para tanto e ao mesmo tempo constitui-se no 

cumprimento do primeiro aspecto Legal, fazendo dEle um nosso irmão da mesma 

espécie, um membro da família humana. Mas qual seria o valor integral a ser pago? 

 

1 –MORTE ESPIRITUAL 

 

 

 
 

2 -MORTE FÍSICA 

 

 

 

3 –DERRAMAMENTO DE SANGUE HUMANO 

 

  

 

4 –ENFRENTANDO A SEGUNDA MORTE, ADENTRANDO À MANSÃO DOS  

MORTOS   

 

 

 

 

 É essa a pena a ser paga pelo homem em consequência da queda e da perda do Amor 

Ágape de Deus. Toda criatura humana nasce condenada à morte espiritual, 

PRIMEIRAMENTE A MORTE FÍSICA, EM SEGUIDA O JUÍZO FINAL E AS 

TREVAS ETERNAS DA SEGUNDA MORTE. Esse é o preço que o Messias 

Resgatador segundo a Lei, quitou com Seu Sangue Inocente. Enfrentou resignadamente:  

1. A terrível separação do Amor Ágape de Deus, ÚNICO VINCULO DE 

COMUNHÃO COM DEUS. 

2. A dolorosa sentença da morte do corpo físico, nas mesmas condições de uma 

criatura humana.  

3. As trevas da mansão dos mortos, a morte espiritual. 

Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás; porque no 

dia em que dela comeres, CERTAMENTE MORRERÁS. 

(Gn 2:17) 
 

 

 

Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, 

ASSIM TAMBÉM A MORTE PASSOU A TODOS OS HOMENS por isso que 

todos pecaram. 

(Rm 5:12) 

 
 

 

E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue; e SEM 

DERRAMAMENTO DE SANGUE NÃO HÁ REMISSÃO. 

(Hb 9:22) 
 

 

 

Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição; SOBRE 

ESTES NÃO TEM PODER A SEGUNDA MORTE; mas serão sacerdotes de 

Deus e de Cristo, e reinarão com ele mil anos. 

(Ap 20:6) 
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 Muitos veem como herética a afirmação de que Cristo sofreu a experiência da morte 

espiritual ou de que Ele teria visitado as profundezas do inferno. Garantem que não 

existe embasamento Escritural para tanto. Na verdade eles incorrem em erro, devido à 

falta de compreensão quanto aos ditames Legais que se referem ao "Parente 

Resgatador". Existe sim embasamento Escritural. No entanto bastaria considerar que 

segundo a Lei o preço referente ao "resgate", deve ser pago integralmente, nunca apenas 

em parte. Nesse caso ou o Senhor o fez e até o último centavo, ou não seriamos 

redimidos e Sua missão teria falhado. Porem quanto a isso é possível assegurar sem 

sombra de dúvidas; o Senhor obteve sucesso, e a comprovação incontestável é o Seu 

retorno da morte ao terceiro dia! 

 

 O literal "suor de sangue" derramado por Ele no Monte das Oliveiras (Lucas 22:44), 

certamente não foi visando a Cruz, mais algo muito pior! O Senhor sabia que seria 

separado do Pai e então seguiria em direção a um tenebroso lugar de tormentos. 

 

 Assim são os requisitos. O Senhor veio à luz através de uma mulher, como uma 

criatura humana. Mas por que somente Ele? Sendo uma criatura humana torna-se óbvio 

que Ele não poderia arcar com o preço, A MENOS QUE ESTIVESSE ISENTO DE 

CULPA. Seria preciso estar limpo da contaminação causada pela morte espiritual, fruto 

da desobediente incursão ao conhecimento do bem e do mal. E de que forma Deus 

poderia fazê-lo?  Como poderia Ele, trazer a este mundo uma criatura humana, 

descendente de humanos, sem a maldição que aprisiona a humanidade? Se o Senhor 

Jesus Cristo compartilhasse dessa mesma herança maldita, compartilharia da mesma 

culpa e não poderia Resgatar a ninguém! 

 

 Como já pudemos observar anteriormente, a maldição repousa e contamina através da 

semente (sêmen) do homem, estando o receptáculo (ovulo feminino) livre desse traço.  

A Justiça Divina da amparo e mantém essa lacuna, através da qual  o Senhor tem acesso 

à dimensão que aprisiona a espécie humana caída.  

 

 

 

 

 

 

 Essa é uma primeira referência ao Nascimento Virginal do Messias. Uma Promessa de 

Deus a ser cumprida na plenitude dos tempos. A MANIFESTAÇÃO DO MESSIAS  

NASCIDO DE MULHER. Observe a designação "tua semente" (referindo-se ao liquido 

seminal humano contendo a maldição da obra satânica) e "sua semente" (nesse caso, o 

Messias nascido de Mulher). Considerando a reprodução pelo sêmen humano, toda 

descendência resta inevitavelmente contaminada.  A Justiça Divina, no entanto assim o 

providenciou tendo em vista Sua futura Manifestação. Assim, o aparelho reprodutor 

feminino recebe a contaminação exclusivamente pelo intercurso com o macho da 

espécie.  Considerando o conhecimento do bem e do mal como sendo o fator de 

contaminação temos: 

 

E porei inimizade entre TI (satanas) e a MULHER, e entre a TUA SEMENTE 

(esperma) e a SUA SEMENTE (óvulo); esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o 

calcanhar. 

(Gn 3:15) 
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Observe que antes da união o ovulo permanece sem contaminação porem, a partir da 

união é gerada uma criatura que guarda a característica contida no sêmen, AS TREVAS 

DO CONHECIMENTO DO BEM E DO MAL, independentemente de sexo, masculino 

ou feminino. Assim, eliminada a participação do homem temos: 

 

 

Essa é a razão pela qual a Escritura Sagrada enfatiza o Nascimento Virginal de Cristo. 

Profetizado e confirmado: 

 

 

 

 

 Nisso temos uma exposição muito clara.  O Messias foi concebido de uma mulher 

virgem, sem participação do homem. Isso porque o homem mais do que uma criatura  

Homem Mulher 

Bem Mal Mal Bem 

Bem Mal Bem Mal 

José Maria 

sêmen 

eliminado 

ovulo 

Concepção pelo Espírito 
Santo 

Puro Ágape 

Espirito Vivo 

 

 

Portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal: EIS QUE A VIRGEM 

CONCEBERÁ, E DARÁ À LUZ UM FILHO, E CHAMARÁ O SEU NOME 

EMANUEL. 

(Is 7:14) 

 
 

 Mas, vindo a plenitude dos tempos, DEUS ENVIOU SEU FILHO, NASCIDO DE 

MULHER, nascido sob a lei, 

(Gl 4:4) 
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 Maria foi encontrada grávida antes do matrimônio ser consumado e naqueles dias, isso 

era muito ruim. POREM JOSÉ FOI AVISADO DE QUE TRATAVA-SE DE OBRA 

DO ESPÍRITO SANTO, ATRAVÉS DA QUAL O SENHOR DEUS CONTORNARIA 

A MALDIÇÃO DA QUEDA E GERARIA SEU FILHO UNIGÊNITO QUE EM 

RÍGIDA CONFORMIDADE COMO A LEI, RESGATARIA A HUMANIDADE DAS 

GARRAS SATÂNICAS.  

 

 

 

 

 

O termo "Filho de Deus" invariavelmente refere-se ao que é "Sagrado", diretamente 

gerado pelas Mãos de Deus. O Ato Divino da Criação. O Registro Bíblico não contem 

exceções a esse respeito. Assim temos os anjos e também a criatura humana 

Verdadeiramente Regenerada, ao receber o Espírito de Puro Amor Ágape e a adoção 

através de um Ato do Próprio Deus. Antes disso, conforme as palavras do Senhor Jesus 

Cristo, a criatura caída é tristemente qualificada como "filho do diabo" (João 8:44).   

 

JESUS CRISTO 

 

GERADO PELO ESPÍRITO SANTO DE DEUS = FILHO DE DEUS 

NASCIDO DE MULHER = FILHO DO HOMEM 

 
Jesus Cristo é literalmente o HOMEM-DEUS. Ao contornar a maldição contida na 

semente humana Ele pode nascer em pura essência de Amor Ágape. Com um Espírito 

Vivo e EM VERDADEIRA UNIÃO COM DEUS DESDE A CONCEPÇÃO ao 

contrário da criatura humana caída. Porem, Sua Essência Interior, Sua Natureza Divina, 

permaneceu absolutamente invisível aos homens que enxergam apenas a aparência 

exterior. Até mesmo Seus discípulos tinham dificuldades para compreende-Lo pelo que 

eram constantemente repreendidos. Jesus Cristo não foi um homem comum, Ele foi 

radicalmente diferente e agora nós sabemos o porquê. 

Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: Que estando Maria, sua mãe, 

desposada com José, antes de se ajuntarem (união sexual), ACHOU-SE TER 

CONCEBIDO DO ESPÍRITO SANTO. 

(Mt 1:18) 

 

 

 E, projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, 

dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, PORQUE O 

QUE NELA ESTÁ GERADO É DO ESPÍRITO SANTO; E dará à luz um filho e 

chamarás o seu nome JESUS (Yahshua = Yah derivado de YHWH + shua = é 

salvação); porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. 

(Mt 1:20-21) 

 

 

 

E, respondendo o anjo, disse-lhe: DESCERÁ SOBRE  TI (Maria ) O ESPÍRITO 

SANTO, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra; por isso também o 

Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. 

(Lc 1:35) 

 
 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/YHWH
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O Homem Cristo e Deus Pai convivem Verdadeiramente em União. São perfeitamente 

conhecidos entre Si, São Um. Assim, O ASPECTO A SER OBSERVADO 

ATENTAMENTE AQUI É QUE SEGUNDO A LEI E NO CASO ESPECIFICO DA 

HUMANIDADE, O RESGATADOR DEVE PAGAR COM A MORTE FÍSICA E 

ESPIRITUAL JÁ QUE ESSA É A CONDENAÇÃO. Para pagar esse preço, nosso 

Redentor precisa ter um corpo vivo e um Espírito Vivo isso é, um espírito em 

Verdadeira União com o Criador. Só assim poderá então vivenciar a morte. É 

NECESSÁRIO SER POSSUIDOR DE SUBSIDIO AFIM DE SUPRIR O VALOR DO 

RESGATE. Alguns dos principais escritores cristãos afirmam ser uma heresia afirmar 

que Cristo experimentou a morte espiritual. Se Ele não o fez, não tomou sobre Si as 

nossas culpas e continuamos perdidos. Mas o que diz a Escritura? 

 

 Sabemos que a grande perda decorrente da queda, foi a perda do Verdadeiro Amor, o 

Amor Ágape de Deus. Sabemos também que a ausência desse Amor, separou a criatura 

de seu Criador e a fez mergulhar na mais densa escuridão espiritual. O Divino Amor de 

Deus foi sumariamente substituído por um sentimento auto centrado erroneamente 

apelidado de amor. Com isso a criatura passou da harmonia para a separação e rebelião 

contra Deus. A MORTE ESPIRITUAL. Cristo como Parente Resgatador segundo a Lei 

tomou sobre Si o castigo (Isaias 53:5). SEU NASCIMENTO VIRGINAL PERMITIU 

SOFRÊ-LO INTEGRALMENTE, EXPERIMENTANDO A MORTE ESPIRITUAL, A 

COMPLETA SEPARAÇÃO DE DEUS (Marcos 15:34). 

 

 

 

 

 

 

 

 Seria necessário apagar vários Registros Escriturais para que pudéssemos admitir a 

ideia de que Cristo não teria assumido integralmente AS CONSEQUÊNCIAS DO 

PECADO, OU SEJA, A MORTE ESPIRITUAL PELA SEPARAÇÃO DO PAI.    

Nesse ponto surge a seguinte questão: Teria Cristo recebido sobre Si de forma literal a 

culpa pelos pecados da humanidade?  Ou isso seria apenas simbólico? Essa é realmente 

uma questão crucial, e segundo consta, O RESGATADOR, NESSE CASO O CRISTO 

DE DEUS, TERIA QUE ASSUMIR A CULPA E SOFRER A CONDENAÇÃO, ISSO 

É, PAGAR O PREÇO INTEGRALMENTE. Para embasar uma afirmação contrária 

seria necessário demonstra-lo com base no Registro Bíblico, quando este se refere ao 

"Parente Resgatador". Afinal quem decide sobre tais parâmetros e condutas? O homem 

ou Deus? Deus já decidiu,  CRISTO FOI FEITO PECADO POR NÓS. A palavra 

"feito" é do grego "poieo" e significa executado, realizado. Provavelmente não temos a 

capacidade para compreender como o Senhor o fez, o fato é que Ele o fez. 

 

 Não existe comunhão entre Deus e o pecado. Trevas não subsistem na presença do 

Amor de Deus, portanto, Cristo foi literalmente destituido de Sua Essência Divina ao 

assumir a culpa pela iniquidade humana. Assim, destituido do Amor, destituido da 

União com Deus, para dar cumprimento quesitos Legais: 

 

 

 

 

Àquele que não conheceu pecado, O FEZ PECADO POR NÓS; para que nele 

fôssemos feitos justiça de Deus. 

(2Co 5:21) 
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 Qual a razão desse clamor desesperado? Seria o Cristo de Deus um mentiroso, ou será 

que nós somos os mentirosos? A palavra "abandonaste" é traduzida do grego 

"egkataleipo" e significa deixar para trás, separar-se. A raiz da palavra é "kataleipo" e 

significa basicamente separação. Ela transmite exatamente a ideia de uma total ruptura 

ou, do que seria o oposto de UNIÃO. Assim, se o Divino Amor Ágape é o vinculo de 

União entre Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo e se a presença da culpa pelo pecado é 

absolutamente incompatível com Ele, fica evidente a ocorrência de uma separação e 

consequente MORTE ESPIRITUAL. 

 

 Nesse ponto cabe uma questão esclarecedora: Por que razão o Senhor teria proferido tal 

clamor se estivesse em União com o Pai? ELE CLAMOU COM GRANDE VOZ, 

TRANSMITINDO CLARAMENTE A SENSAÇÃO DE AUSÊNCIA. Jamais 

poderíamos imaginar o horror desse momento, pois não temos a menor ideia do que seja 

União com Deus. Cristo aparentemente viveu uma terrível angustia por perdê-la, muito 

alem da nossa frágil capacidade de compreensão. SEPARAÇÃO DE DEUS O PAI, 

PERDA DO DIVINO AMOR ÁGAPE E CONSEQUENTE MORTE ESPIRITUAL. 

 

 

 

 

 

Se a Verdadeira União entre Cristo e Deus o Pai existisse nesse momento, conforme é 

alegado pelos mestres populares da atualidade, por que afinal Ele pronunciaria tais 

palavras? Temos dois Registros Bíblicos para embasá-lo, Mateus e Marcos. Duas ou 

mais testemunhas dão conta de um fato estabelecido. Quando os mestres modernos 

afirmam que Cristo não experimentou literalmente a morte espiritual, eles contradizem 

o Registro Escritural, subvertem o alto preço pago pelo Senhor e negam absolutamente 

o conceito Legal que se refere ao Parente-Resgatador. Alem do mais fazem do Senhor 

Jesus Cristo um mentiroso. NA VERDADE ELES NECESSITAM URGENTEMENTE 

REVER OS ENSINAMENTOS BÍBLICOS SOBRE SALVAÇÃO, POIS O ERRO EM 

QUE INCORREM PROVAVELMENTE OS ARRASTARA PARA O INFERNO! 

 A afirmação de que Cristo não teria experimentado o cativeiro satânico em todos os 

seus aspectos, é baseada num argumento mudo. DEUS É SOBERANO, a Ele não há 

impossíveis. Ele pode e fez o necessário para que Seu Filho cumprisse integralmente a 

exigência Legal. Caso contrário, a missão falharia. O Pai todo Poderoso não tem 

comunhão com as trevas, admitir o contrário viola todos os preceitos Bíblicos 

estabelecidos. Se Cristo tomou sobre Si as trevas da culpa pelos pecados da 

humanidade, como a Escritura atesta claramente, evidentemente não restaria outra  

E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lamá 

sabactâni; isto é, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? 

(Mt 27:46 KJV) 
 

 

 

E, à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloí, Eloí, lamá 

sabactâni? que, traduzido, é: DEUS MEU, DEUS MEU, POR QUE ME 

ABANDONASTE? 

(Mc 15:34 KJV) 
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opção ao Pai Todo Poderoso, a não ser afastar-se dEle e ISSO SIGNIFICA MORTE 

ESPIRITUAL. Pendurado na Cruz o Senhor encontrou-Se absolutamente só. 

Abandonado por Deus e rejeitado pela humanidade enquanto satanás e seus asseclas 

regozijavam grandemente. 

A transliteração do termo grego para "abandonar", nos força a essa conclusão. Se Deus 

o Pai estivesse em comunhão com Cristo nesse terrível momento, certamente Ele não 

teria proferido esse clamor.  

 

 

 

 

A palavra hebraica da qual se traduz "abandonar" é "Azab" e significa separar, romper 

comunhão. Como o vinculo de comunhão com Deus é Seu Amor Ágape, concluímos 

com isso que Cristo teria sido apartado também dEle, sofrendo assim o peso da 

maldição a que fomos condenados. Observe no versículo 02 a expressão: "Tu não me 

ouves". Não há dúvidas! Cristo sofreu literalmente o abandono e a solidão da morte 

espiritual, sob as trevas de satanás convicto de sua vitória. 

Até o raiar do terceiro dia! 

 
 

 

 

O Salmo 22 descreve em detalhes os amargos sentimentos de Cristo em face da morte. 

Após a separação do Pai, restou-Lhe somente A FÉ E A CONFIANÇA NAS 

PROMESSAS DE DEUS E NA LIBERTAÇÃO QUE ELE PODERIA CONCEDER. 

Mais uma comprovação de que nesse terrível momento Cristo estava separado do Pai.  

Verdadeira União exclui a fé. Fé é a confiança em algo que não se vê e UNIÃO É UMA 

EXPERIÊNCIA DE CONVICÇÃO COM BASE EM CONHECIMENTO VISUAL 

MUTUO. 

 

 

 

Mais uma vez surge a pergunta: por que alguém faria tal afirmação se estivesse em 

Perfeita União com Deus? Ela não expressa nada alem de solidão e desamparo, no 

máximo, esperança de ser ouvido e de que Deus não se afaste demasiadamente.  Há 

muitas comprovações indubitáveis como essas na Escritura Sagrada, todas apontando 

DEUS MEU, DEUS MEU, POR QUE ME ABANDONASTE? Por que te alongas 

do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia, e TU 

NÃO ME OUVES; de noite, e não tenho sossego. 

(Sl 22:1-2 KJV) 
 

 

 

Em ti confiaram nossos pais; confiaram, E TU OS LIVRASTE. 

A TI CLAMARAM E ESCAPARAM; EM TI CONFIARAM, E NÃO FORAM 

CONFUNDIDOS. 

Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. 

(Sl 22:4-6) 
 

 

 

Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, E NÃO HÁ QUEM AJUDE. 

(Sl 22:11) 
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para a morte espiritual de Cristo, para Alto Preço pago pelo mais impressionante 

Resgate de toda história universal. 

 

Em Sua Obra Resgatadora, Cristo vivenciou integralmente o drama da queda da criatura 

humana: 

 

1. NASCIMENTO = CRIAÇÃO = ESPÍRITO VIVO. 

2. CONTATO COM O PECADO = SEPARAÇÃO DE DEUS O PAI = MORTE 

ESPIRITUAL. 

3. MORTE FÍSICA EM CONSEQUÊNCIA DA MORTE ESPIRITUAL. 

4. DESCIDA ÀS PROFUNDEZAS DO INFERNO = MANSÃO DOS MORTOS = 

ESPERA PELO JULGAMENTO E SEGUNDA MORTE. 

  

Para o incrédulo e escarnecedor, não existe prova suficientemente convincente. Mesmo 

se fosse possível transporta-lo de volta no tempo, até o local e momento do evento ele 

certamente se sairia com alguma justificativa esfarrapada para rejeitá-la.  

 

A MORTE FÍSICA 

Um não menos cruel aspecto do castigo sofrido pelo Senhor Jesus Cristo no intuito de 

suprir o valor a ser pago pelo Resgate, é a morte física. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os quatro evangelistas conhecidos afirmam que o Senhor realmente sofreu a morte do 

corpo físico. A brevidade com que Sua agonia se desenrolou, no entanto, impressionou 

a Pilatos, SEIS HORAS. Ao ser informado, Pilatos enviou centuriões afim de certificar-

se de que Ele realmente estava morto e afim de mata-Lo caso não estivesse. Pilatos 

estava perfeitamente inteirado a respeito das profecias que se referem à Ressurreição. 

Porem cabe observar a estreita relação com os 6000 anos de liberdade condicional sobre 

a terra, concedidos ao homem. 

 

E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. 

(Mt 27:50) 

 

 

 E Jesus, dando um grande brado, expirou. 

(Mc 15:37) 

 
 

 E, clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu 

espírito. E, havendo dito isto, expirou. 

(Lc 23:46) 
 

 

 E, quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, 

entregou o espírito. 

(Jo 19:30) 
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Aqui temos a comprovação da morte de Cristo e temos a conduta contraditória dos 

Judeus arremessada contra seus próprios rostos: 

 

 

 

 

 Pedro estava convicto da morte de Cristo. Também estava convicto de que Deus o 

havia ressuscitado dentre os mortos o que se constitui na comprovação final de que 

todos os critérios referentes à Lei do Parente Resgatador foram cumpridos a risca e de 

que o valor referente ao resgate foi pago integralmente. O próprio Cristo atesta sobre 

Sua morte e Ele é a principal Testemunha: 

 

 

 

 

 

 

As evidências são conclusivas, os eventuais insatisfeitos certamente são contados entre 

os que não estão em busca da verdade. 

TERIA CRISTO REALMENTE DERRAMADO SEU SANGUE? 

Outra exigência da Lei para a Remissão de pecados é o DERRAMAMENTO DE 

SANGUE INOCENTE. Não se trata de um ato simbólico como alguns apóstatas 

sugerem, mas sim de um literal derramamento de sangue. Assim, em razão de Seu 

nascimento virginal, Cristo foi preservado da maldição transmitida através do liquido 

seminal humano, permanecendo sem pecado durante toda Sua vida, Ele estava inocente 

e capaz para suprir o preço exigido. Finalmente Ele realmente derramou Seu sangue 

humano inocente, em favor de toda humanidade caída. 

 Alem do ferimento por lança conforme registrado em Mateus 19:34, devemos 

considerar também o flagelo a que foi submetido. Sob as ordens de Pilatos o Senhor 

teve Sua carne feita em pedaços pelo chicoteamento, o que certamente provoca o 

derramamento de grandes quantidades de sangue (Mateus 27:26). O fato de ter Seus 

membros literalmente pregados na Cruz, também coopera para o mesmo fim, SENDO 

ASSIM, TAMBÉM ESSE QUESITO LEGAL, INTEGRALMENTE CUMPRIDO.  

Mas, vindo a Jesus, E VENDO-O JÁ MORTO, não lhe quebraram as 

pernas.Contudo um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu 

sangue e água. 

(Jo 19:33-34) 
 

 

 

Seja conhecido de vós todos, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus 

Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem DEUS 

RESSUSCITOU DENTRE OS MORTOS, em nome desse é que este está são 

diante de vós. 

(At 4:10) 
 

 

 

E O QUE VIVO E FUI MORTO, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. 

Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. 

(Ap 1:18) 

 
 

 E ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, QUE FOI 

MORTO, E REVIVEU: 

(Ap 2:8) 
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TERIA CRISTO REALMENTE VIVENCIADO AS TREVAS DA SEGUNDA 

MORTE? 

 

 

 

 

 Que relação haveria entre a ida de Cristo até as profundezas do Hades/Sheol e o termo 

Bíblico "cumprir todas as coisas" registrado em Efésios? Onde estariam tais exigências 

a não ser nos ditames Legais referentes ao Parente-Resgatador (Levitico 25:47)? 

Verdadeiramente o Cristo de Deus "desceu até as regiões mais baixas da terra", um 

lugar onde há fogo e tormentos (Mateus 13:50) e onde os ímpios mortos e toda espécie 

de criaturas malignas aguardam Julgamento.   

 O Senhor Jesus Cristo realmente vivenciou esse lugar tenebroso reservado para os 

maus. Ele esteve lá a exemplo de um iníquo, pagando cada centavo do alto preço devido 

por cada um de nós. Certamente o Salmo 88 descreve em detalhes o clamor do Senhor a 

partir desse lugar de aflições. Ali, totalmente separado de Deus Pai, absolutamente só, 

SOB TORMENTO JAMAIS IMAGINADO, MESMO EM NOSSOS PIORES 

PESADELOS. 

 A Escritura Sagrada é subdividida em 66 Livros. Esses 66 Livros são o testemunho da 

Obra de Deus em Seu Santo Filho Jesus Cristo Homem. A mesma Escritura Sagrada 

também identifica o homem pelo numero 6 e o diabo pelo numero 666. Considerando 

que Jesus Cristo é nosso único Mediador e também Filho do Homem, poderíamos 

identifica-Lo pelo número 66? Observe Sua Agonia é retratada no Salmo 22 e a 

Ressurreição 66 capítulos a frente (Salmo 88:10-11). Seria coincidência? Observe 

também que muitas frases se repetem.  Versículos 1-5 descrevem novamente a Agonia 

do Senhor. Em seguida no versículo seis lemos: 

 

 

 

 

 

Assim o Senhor Jesus Cristo tornou-se abominação para todo Israel, foi separado de 

Seus amados e da própria vida. Massacrado em aflições e tormentos sem possibilidade 

de fuga. Afastado do Deus Pai Ele sofre o impacto do terrível juízo merecido por cada 

um de nós. Clama a Deus por misericórdia exatamente como os demais ali aprisionados.  

Ora, isto — ele subiu — que é, senão que também antes tinha descido ÀS PARTES 

MAIS BAIXAS DA TERRA? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu 

acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. 

(Ef 4:9-10 ) 

 

Puseste-me no abismo mais profundo, em trevas e nas profundezas. 

Sobre mim pesa o teu furor; tu me afligiste com todas as tuas ondas. (Sela.) 

Alongaste de mim os meus conhecidos, puseste-me em extrema abominação para 

com eles. Estou fechado, e não posso sair. A minha vista desmaia por causa da 

aflição. Senhor, tenho clamado a ti todo o dia, tenho estendido para ti as minhas 

mãos. 

(Sl 88:6-9) 
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Após esse versículo o Senhor se refere ao Milagre da Ressurreição! Ele é o primeiro 

fruto dessa Grandiosa Colheita. Nesse momento, a Fé é Seu único esteio, exatamente 

como ocorre com cada um de nós! Os versos 10-13 dão conta inclusive da incerteza. No 

entanto, o Senhor viveu essa triste experiência a fim de quitar integralmente o Alto 

Preço do Resgate. 

 Satanás jamais poderá argumentar a esse respeito. Nenhum centavo foi deixado para 

trás.  Nenhuma vírgula da Lei foi esquecida. 

 

SERIA JESUS CRISTO REALMENTE CAPAZ E DISPOSTO? 

Essa é realmente uma questão crucial, porque segundo a Lei do Parente Resgatador 

estes são quesitos básicos. O Senhor Jesus Cristo é sim suficientemente capaz e a 

comprovação se dá pelo fato de que a Obra Salvadora foi executada em seus 

pormenores de forma impecável. Porem estaria o Senhor realmente disposto a fazê-lo? 

Pratica-lo forçosamente seria absolutamente incompatível com a Justiça Divina. 

 

 

 

 

 

 

 

 A agonia vivida pelo Senhor esta muito alem da nossa compreensão. Ele sabe o que 

está por vir, ELE SABE O QUE É EXIGIDO POR LEI A FIM DE RESGATAR A 

RAÇA HUMANA E QUE A HORA É CHEGADA. Ele sabe que será afastado de seus 

parentes e amigos. Ele sabe que será afastado do Pai Celestial. Que em Seus poucos 33 

anos de vida física, enfrentará o amargor das mais terríveis torturas, as trevas da morte e 

a monstruosidade das cadeias eternas.  

 

Ele poderia voltar atrás. Dirigir-se aos Judeus e pedir perdão. Fazer uma barganha com 

Satanás concluindo ser a raça humana simplesmente indigna de tal preço. Um tormento 

tão terrível a ponto de Seu suor torna-se em gotas de sangue.  

 

 

 

Sim, Cristo está disposto. Ele decide por submeter-Se à Vontade do Pai.  SUA 

SUBMISSÃO ATESTA SUA DISPOSIÇÃO. Por outro lado, esses Registros 

Escriturais também dão conta de que Cristo não Se submeteu obrigatoriamente. ELE 

PODERIA OPTAR POR DIZER NÃO, no entanto, define Seu rosto como rocha (Isaias 

50:7), olha para além do sofrimento, para o Premio Final. O maior de toda história 

universal a aflorar numa colina solitária fora de Jerusalém. A Maior Demonstração de 

Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte; ficai aqui, e 

velai comigo. 

(Mt 26:38) 
 

 

 E, indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e 

dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice; todavia, não seja como 

eu quero, mas como tu queres. 

(Mt 26:39) 

 
 

 

 

TODAVIA, NÃO SEJA COMO EU QUERO, MAS COMO TU QUERES. 

(Mt 26:39) 

 
 

 



 
19 

Amor jamais testemunhada pela humanidade mergulhada em densas trevas. O 

Grandioso Fulgor Visível do Amor de Deus, extinto por aqueles a quem 

Verdadeiramente acolheu. Pela crucificação, a mais dolorosa e humilhante forma e 

execução, onde o condenado agoniza totalmente despido, a mercê de escárnio e  

zombaria. 

 

 Alguns interpretes da Escritura concluem que a humanidade continua sob domínio de 

satanás porquê evidentemente ele nunca honraria nenhuma aliança. Na verdade o preço 

referente ao Resgate (o Sangue de Cristo) foi depositado aos Pés de Deus, pois a Lei 

violada foi a Lei de Deus. Se alguém descumpre a lei estadual, responde ao estado e se 

descumpre a Lei de Deus, responde a Deus. Apesar do regozijo de satanás e seus 

asseclas diante da terrível cena no Calvário. Eles são as verdadeiras vitimas da 

armadilha que forjaram. (Salmos 69:22). 

 

 Por outro lado seus discípulos estão atônitos. O mestre está morto bem diante dos seus 

olhos. Os judeus estão cheios de ódio e eles fogem amedrontados e confusos. Porem 

chegou o domingo e o brado Ressuscitou! Surpreende o mundo descrente de então e 

ecoa até os dias atuais. Desde a imensidão do espaço até as profundezas de um abismo 

de 2000 anos. Mais livros foram escritos sobre Ele do que sobre qualquer outro assunto. 

Seus ensinamentos foram detalhadamente observados. Sua figura solitária e itinerante, 

dividiu o calendário humano e foi amada ou odiada por cada um de nós. Afinal, quem 

foi Jesus Cristo? 

 

Qual seria a Verdade? 
 

 Estaria Ele realmente vivo no Reino dos Céus? Teria Ele realmente vindo a este mundo 

para nos ajudar a saltar o abismo que nos separa do Criador? Se guardarmos Seus 

mandamentos alcançaremos realmente o prometido? Encontraremos o Deus Pai Todo 

Poderoso e Seu Maravilhoso Oasis de descanso? Teria Jesus Cristo realmente comprado 

para Si a raça humana, conforme alegado?  

 

É claro que todas essas questões tem resposta, SE FIZERMOS O QUE JESUS 

ORDENA QUE FAÇAMOS. Eu posso atestar a autenticidade de Suas Palavras, ASSIM 

COMO MUITAS OUTRAS  PESSOAS ATRAVÉS DOS SÉCULOS, QUE 

CAMINHARAM A CAMINHADA SOLITÁRIA APREGOADA PELO SENHOR. A 

propósito, Ele nunca viveu segundo os padrões desse mundo. Seus mais famosos 

sermões foram feitos ao largo da instituição mundana. Quando buscou ao Pai Celestial, 

Ele o buscou na solidão do deserto e assim Ele nos convida a fazer. Assim Ele nos 

chama para alem das condutas religiosas do Átrio Exterior do Templo, tomarmos nossa 

cruz e segui-Lo até o nível o mais profundo. E SE O FIZERMOS ENTÃO 

SABEREMOS! 

 

 Os quesitos referentes à Lei do Parente Resgatador foram cumpridos integralmente. Os 

Fundamentos Legais previstos para a Redenção da humanidade foram totalmente 

preenchidos. A Ressurreição ao terceiro dia é a comprovação final. O PAGAMENTO 

FOI ACEITO POR DEUS. O sangue do Senhor foi Aspergido sobre o Propiciatório.  
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O Testamento foi selado com o Sangue do Testador. Aspergido sobre a Arca da 

Aliança, que é uma representação plena do Novo Testamento. Em seu interior estão os 

vários aspectos do Amor Ágape de Deus, o Novo Coração outorgado aos obedientes 

pelo próprio Deus. 

 

 O Cristo histórico estabeleceu as bases da Nova Aliança em Sua Obra terrena na 

primeira fase de Seu Ministério! A FASE DERRADEIRA É A OUTORGA DO 

VERDADEIRO AMOR AOS OBEDIENTES, AOS QUE GUARDAM SEUS 

MANDAMENTOS. Se abraçarmos somente o Aspecto Histórico de Cristo impedimos a 

conclusão de Sua Grandiosa Obra em nossas vidas. O aspecto conhecido do Senhor é o 

Caminho que conduz ao Alvo, à Manifestação de Sua Eterna Majestade e à 

VERDADEIRA REGENERAÇÃO. 

 

 Primeiramente o Senhor Jesus Cristo pagou com Seu Precioso Sangue o preço exigido 

pelo Resgate de toda espécie humana caída. Em seguida tem lugar a Regeneração da 

criatura pela Operação do Espírito Santo:  

 

 

 

 

É essencial observarmos que a Santa Obra Do Senhor Jesus Cristo, tem continuidade 

após Sua Gloriosa Ressurreição. QUE AS AÇÕES DECORRENTES SÃO 

REALIZADAS SOMENTE NO CORAÇÃO QUE ASSIM O PERMITIR E QUE A 

GRANDE MAIORIA DOS CRISTÃOS ENGANADOS ACABAM POR IMPEDI-LO! 

Eles abraçam calorosamente a fé, ostentam-na com o mais profundo respeito, 

sinceridade e dedicação, porem a teologia em que estão baseados literalmente os obriga 

a recusar a Benção da Verdadeira Regeneração. 

 

 

Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, 

entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. 

Porque, se o sangue dos touros e bodes, e a cinza de uma novilha 

esparzida sobre os imundos, os santifica, quanto à purificação da 

carne, Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se 

ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas 

consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? E por 

isso é Mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte 

para remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro 

testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. 

Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do 

testador. Porque um testamento tem força onde houve morte; ou terá 

ele algum valor enquanto o testador vive? 

(Hb 9:12-17) 
 

 

 

Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá; porque, se eu não for, o 

Consolador não virá a vós; mas, quando eu for, vo-lo enviarei. 

(Jo 16:7) 
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É essa a Repreensão do Espírito Santo despercebidamente recusada pela grande maioria 

dos Cristãos. Eles admitem a própria culpa pelos muitos pecados superficiais, 

perceptíveis conscientemente. Porem se recusam a admitir a existência de algo mais 

profundo e assim, IMPEDEM A OPERAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO QUE REVELA 

A MONSTRUOSIDADE OCULTA EM SEU INTERIOR INCONSCIENTE. Impedem 

que seus corações enganosos sejam submetidos à Luz do Amor Ágape de Deus. 

Exatamente como o Senhor nos advertiu a respeito em João 3:20. 

 Trata-se do Juizo exercido pelo Cristo Ressuscitado, somente sobre aqueles que entram 

pela Porta Estreita e trilham o Caminho Apertado. SE ALGUÉM SE RECUSA A 

FAZÊ-LO, SUA FÉ, RELIGIÃO E BOAS OBRAS NÃO TEM ABSOLUTAMENTE 

NENHUM PROVEITO E O SEU DESTINO É A RUÍNA ETERNA! 

 

 

 

 

 A Obra realizada por Jesus Cristo durante Sua estada física aqui, foi concluída de forma 

absolutamente Perfeita. ISSO O QUALIFICA COMO AUTOR DA SALVAÇÃO DE 

TODA A HUMANIDADE. Seguem-se então os demais desdobramentos envolvidos no 

Novo Testamento, na Nova Aliança. Essa é a razão pela qual não existe possibilidade de 

encontrar Salvação no aspecto histórico do Senhor. Esse Seu aspecto comunmente 

visível somente lançou os fundamentos da Obra. Porem, o Cristianismo moderno insiste 

teimosamente em abraça-Lo. Sob engano, ABRAÇAM PELA FÉ, APENAS OS 

FUNDAMENTOS DA FÉ. Permanecem estáticos nas celebrações do Átrio Exterior, 

embora seja uma conduta inevitável, é preciso suplanta-lo e penetrar pelo Átrio Interior 

até o Santo dos Santos. EM OUTRAS PALAVRAS, É PRECISO IR ALÉM DA 

IMAGEM HISTÓRICA DO SENHOR. 

 Em momento algum a Escritura Sagrada nos ensina abraçar os fatos registrados. Não se 

trata de abraçar as Promessas Escriturais através da fé. OS REGISTROS 

ESCRITURAIS SÃO SOMENTE OS ALICERCES, SOBRE OS QUAIS O CRISTO 

VIVO DESENVOLVE SUA ETERNA OBRA SALVADORA. 

 Uma ilustração simples sobre isso seria a construção de uma casa. Lançamos a 

fundação de forma meticulosa e adequada obtendo um ótimo resultado. Temos uma 

fundação perfeita. Porem de forma alguma poderíamos entendê-lo como a conclusão da 

obra. Tudo o que teríamos seria apenas o alicerce. Se surgirem intempéries, sem a 

conclusão da próxima fase da construção, ESTAREMOS TOTALMENTE 

DESABRIGADOS. A fundação é apenas a base que nos permite a instalação da 

estrutura propriamente dita.  

 

E, quando ele vier (o Consolador), convencerá o mundo do pecado, e da justiça e 

do juízo. 

(Jo 16:8) 

 

 

 

E, sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos  

OS QUE LHE OBEDECEM; 

(Hb 5:9) 
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 O Senhor nos da uma ilustração clara sobre a importância da base em uma estrutura 

(Mateus 7:24). Porem é preciso observar cautelosamente o fato de que embora usemos o 

termo "edificador" para qualificar o proprietário da obra, na verdade quem desenvolve o 

trabalho é um profissional qualificado.  Nesse caso, no que se refere ao Renascimento 

da criatura humana somente o Próprio Senhor poderá fazê-lo:  

 

 

 

 Jesus Cristo lançou os fundamentos da Obra em Seu Ministério Terreno. Fundamentos 

de Rocha Sólida. Em seguida o Senhor inicia a segunda fase, a edificação da estrutura 

propriamente dita. Como? Nosso ser é denominado Templo do Senhor, Casa de Deus. 

Cristo edifica nosso ser o Regenera para então transformá-lo novamente em Sua Morada 

(João 14-23). Quando cremos que o Senhor Deus de Israel enviou Seu filho Jesus 

Cristo, e que Ele através de Sua Morte resgatou a espécie humana, temos a Rocha 

Fundamental da nova criatura, A ROCHA FUNDAMENTAL DA MORADA DO 

SENHOR.  

 E o que dizer sobre a Morada? É PRECISO PERMITIR QUE DEUS A EDIFIQUE, é 

preciso persistir firmemente até a outorga da Verdadeira Regeneração. É preciso desviar 

o olhar da imagem histórica de Cristo, deixar para traz as atividades religiosas do Átrio 

Exterior e partir decididamente ao encontro do Cristo Vivo. O SENHOR É AUTOR DA 

SALVAÇÃO APENAS PARA AQUELES QUE O OBEDECEM. Não existe a menor 

possibilidade de ingressar à Nova Aliança em desobediência! Abraçar a figura histórica 

e as Obras terrenas de Cristo como alvo é um lamentável engano que desvia da Porta 

Estreita e portanto caracteriza desobediência. 

 O termo "obedecer" é do grego "hupakouo" e significa atenção e adequação à 

autoridade, cumprimento de diretrizes estipuladas. ISSO SIGNIFICA QUE CRISTO 

NÃO PODE RECEBER EM SEU REINO CELESTIAL AQUELES QUE SE NEGAM 

A TRILHAR O CAMINHO APERTADO. Existe muita literatura Cristã da parte de 

apóstatas, afirmando que obediência é uma questão secundária e que o único quesito 

necessário para Salvação é "fé". Isso é uma meia verdade e uma meia verdade é uma 

mentira inteira, oriunda das profundezas do inferno. Uma farsa nos mesmos moldes  

utilizados no Jardim do Éden, O QUESTIONAMENTO DAS ORDENS DO SENHOR: 

"é assim que Deus disse?" (Gen 3:1). 

Verdadeiramente Deus o disse e os desobedientes encontram a ruína eterna exatamente 

por que Deus o disse. Por não trilharem o Caminho Apertado, por não sofrerem o 

Verdadeiro Arrependimento e não alcançarem o Conhecimento do Mistério de Cristo. 

Inspirados por satanás eles redefinem os termos do Registro Bíblico e se tornam cegos. 

Afinal o que Cristo nos ordenou? 

Ele nos ordenou obediência! 
 

Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam; se o Senhor 

não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. 

(Sl 127:1) 
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 É impossível subinterpretar os claros Comandos de Cristo. Até mesmo uma criança de 

cinco anos poderia compreendê-los.  Por que então esses apóstatas não podem? Na 

verdade eles são incapazes por serem maus, são enganados pela própria vaidade e 

involuntariamente investem sobre a propriedade de Cristo. São falsos mestres, escravos 

das trevas que se apresentam como anjos de luz. 

 

 

 

Escrituralmente 13 é o número da rebelião e 24 o dobro de 12 o número do governo de 

Deus. Seria apenas coincidência o fato dessa Observação de Cristo estar no versículo 24 

do 13º capítulo do terceiro Evangelho? Seria apenas um comentário ocioso de Nosso 

Senhor, ou um Mandamento seguido uma triste advertência? Estaria Ele afirmando que 

muitas pessoas engajadas na busca sincera pelo Reino de Deus não irão encontrá-lo? 

 

 

 

 

 

 

 Jesus Cristo afirma que devemos empreender todas as nossas forças para entrar pela 

Porta Estreita. Ele não se referiu ao trilhar do Caminho Apertado e Ele afirma que 

"muitos", "a grande maioria" iria tentar e não teria êxito.  QUEM SÃO AFINAL ESSES 

"MUITOS"? 

 

 A comprovação final de sua identidade reside em suas próprias palavras: SENHOR, 

SENHOR (Mateus 7:22). Evidentemente eles são Cristãos que afirmam ter comido e 

bebido na presença do Senhor. TERIAM ESSES DIZERES ALGUMA RELAÇÃO 

COM A CEIA DO SENHOR OU COMUNHÃO PRATICADOS EM TODAS AS 

INSTITUIÇÕES CRISTÃS? Somente Cristãos os praticam, via de regra crendo que o 

Senhor está presente. Sem dúvidas, trata-se da "Igreja de Jesus Cristo" em todas as suas 

denominações, de batistas a católicos. Na verdade, essa é uma cerimônia rotineira em 

qualquer Instituição Cristã. 

 

  Em seguida eles afirmam que Jesus Cristo ensinava em suas ruas. Na verdade, os 

Ensinamentos registrados do Senhor estão disponíveis mundialmente e essas pessoas os 

examinam porque acreditam ter neles a Vida Eterna (João 5:39). Frequentam seminários 

e escolas Bíblicas, porem, TUDO ISSO FOI EM VÃO! 

 

 

Porfiai por entrar pela porta estreita; porque eu vos digo que MUITOS 

PROCURARÃO ENTRAR, E NÃO PODERÃO. 

(Lc 13:24) 

 

 

 

Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes, de fora, a bater 

à porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos; e, respondendo ele, vos disser: Não sei 

de onde vós sois; Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua 

presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: DIGO-VOS 

QUE NÃO VOS CONHEÇO NEM SEI DE ONDE VÓS SOIS; APARTAI-VOS 

DE MIM, VÓS TODOS OS QUE PRATICAIS A INIQUIDADE. 

(Lc 13:25-27) 
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 A resposta do Senhor é a mesma dada para aqueles "muitos" citados em Mateus sete: 

"NÃO VOS CONHEÇO". O termo conhecer nesse caso é 'experiencial'. Significa que 

eles nunca estiveram em Verdadeira União com Cristo, nunca conheceram a Verdadeira 

Regeneração. Estão envolvidos em um grande sistema religioso o qual eles mesmos  

denominam Cristianismo. São fiéis praticantes de todos os cerimoniais e tradições. 

Comungam, participam da Ceia do Senhor e acreditam que com isso estão se 

aproximando de Deus. Examinam as Sagradas Escrituras constantemente e de seus 

púlpitos emanam sermões que emocionam até às lágrimas. Porem nunca suplantam os 

"rituais" do Átrio Exterior. Nunca se atem à luta árdua ordenada por Cristo (Lucas 

13:24). Na verdade eles têm focada a figura histórica do Senhor, o Cristo Crucificado.  

 Entoam hinos sobre a Tumba Vazia e a Assunção do Senhor, porem, nunca cogitam 

Lhe sair ao encontro. Nunca cogitam contemplar Sua Face Santa. Estacionam no nível 

da Escritura Sagrada, na base da fé ao invés de em obediência irrestrita mergulhar ATÉ 

O FUNDO DOS PRÓPRIOS CORAÇÕES! Recusam-se, por ignorância a respeito das 

coisas de Deus ou o que é pior, por pura desobediência. Não aceitam o termo "porfiar" 

(Lucas 13:24) e então o substituem única e exclusivamente por "fé", através da qual em 

sua mentalidade tudo estaria resolvido. Finalmente despertam diante do Senhor 

IRREVERSIVELMENTE CONDENADOS! 

 

 Sua religião é a religião do Átrio Exterior? Você está estacionado nos cerimoniais e 

tradições? Alguém já lhe falou sobre a Porta Estreita? Sobre a Ordem de Cristo 

registrada em Mateus13:24? Será que o cumprimento desses Mandamentos 

Imprescindíveis teria alguma relação com Legalismo? DE QUALQUER FORMA, 

SOMENTE PERSISTINDO NO CUMPRIMENTO DOS MESMOS 

CONHECEREMOS A VERDADE E ENTÃO, A VERDADE NOS LIBERTARÁ 

(João 8:31-32). 

 

CONCLUSÃO  

 

1. Todos nós devemos empreender essa Jornada ordenada por Cristo. Devemos 

começar no mesmo ponto em que Deus começa. Em nossas mentes conscientes. 

Com nossa vontade consciente, reconhecendo a Grande Vitoria obtida por Ele na 

Cruz. Através de uma concepção consciente intuitiva, por tratar-se do aspecto 

físico de Sua Grandiosa Obra, inteiramente realizado no nível material, de forma 

facilmente perceptível por meio dos nossos órgãos sensoriais. 

2. A partir do momento em que reconhecemos e abraçamos a Obra de Cristo, 

somos criaturas convertidas e esse processo de conversão é invariavelmente 

realizado através da vontade consciente. Passamos a nos empenhar em deixar os 

caminhos do mundo. "Montamos nossas tendas junto ao Tabernáculo do 

Senhor". Adentramos o Átrio Exterior do Tabernáculo, realizamos os deveres 

religiosos e praticamos todos os ritos tradicionais. Trazemos nossas ofertas e 

dízimos, entoamos hinos de adoração e em seguida retornamos para o mundo. 

Tudo isso através de nossa vontade consciente. 

3.  Porem, além desse nível consciente, oculta por um véu, está a Porta Estreita que 

leva ao Átrio Interior e o Caminho Apertado até o Santo dos Santos. Se formos 

obedientes, entrarmos por ela e trilharmos o Caminho conheceremos a Verdade 

e teremos Vida. SE RECUSARMOS PERECEREMOS. Temos a opção de 

deixar o Átrio Exterior da religião superficial para trás e seguir em frente até 

encontrar o Cristo Vivo! 
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4. A VERDADEIRA REDENÇÃO OU REGENERAÇÃO SÓ PODERÁ SER 

ENCONTRADA NO CRISTO VIVO!  Somente Ele tem a Autoridade para 

outorga-la, e com ela, a Vida Eterna. Se deixarmos o Átrio Exterior da 

religiosidade e permitirmos que o Espírito Santo opere em nós Sua Obra e nos 

convença de pecado, justiça e juízo. Quando finalmente estivermos Crucificados 

com Cristo e definitivamente mortos para esse mundo ENTÃO ELE VIRÁ, 

CEARÁ CONOSCO E NÓS COM ELE! NOS REVELARÁ TODOS OS 

MISTÉRIOS E NOS CONCEDERA O SEU DIVINO AMOR ÁGAPE, 

SEGUNDO A VONTADE DE DEUS QUANDO E ONDE ELE O 

DETERMINAR. 

 

 

 Deus tem diretrizes claramente definidas. Ninguém pode justificar-se alegando 

desconhecimento das mesmas. Podemos estabelecer nossa fundação e afirmação na 

Casa do Senhor ou podemos buscar diligentemente a Verdadeira Regeneração das Mãos 

do Senhor e Edificador da Casa.  

 

   

 

 


