LUZ SOB TREVAS
IX
A Jornada da Fé – Parte I
por Stewart C. Best

Como já pudemos observar claramente em capítulos anteriores desse estudo, o Amor
Ágape é a Questão remanescente entre Deus e o homem. Observamos também de forma
detalhada, os dois aspectos inerentes à Pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro
facilmente perceptível pela criatura caída, o Cristo historicamente conhecido que lançou
as bases da Obra Salvadora, sendo a conversão, o primeiro passo da Jornada que conduz
à Regeneração, finalmente outorgada pelo Aspecto Oculto de Cristo, que deve ser
impreterivelmente alcançado se objetivarmos a Verdadeira Salvação.
Temos absolutamente comprovado o fato de que a humanidade, nas condições em que
se encontra não tem conhecimento do Amor de Deus, e isso, em razão da separação
provocada pela queda no Jardim do Éden. O Amor de Deus não faz parte da natureza
caída ora habitada por nós, constitui-se em Mistério e encontra-se sobremaneira Oculto.
A criatura humana caída, por sua vez, caminha em trevas, desgraçadamente cega para
com a Luz do Amor Ágape de Deus, pois Ele não pode ser conhecido através de nosso
sistema sensorial contaminado pelo conhecimento do bem e do mal.
O grande abismo que separa o homem de Deus é a origem da miséria interior e do
profundo vazio existente em nossos corações. O GRANDE ABISMO ENTRE O QUE
A HUMANIDADE CHAMA DE AMOR E O VERDADEIRO AMOR. É preciso
superar esse abismo, para alcançar o Amor de Deus e a Verdadeira União com Cristo.
Sem isso, estaremos perdidos, mortos em nossos delitos por toda a eternidade!
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A vinda do Cristo de Deus a esse mundo se da através do Mergulho de Sua Divindade
na prisão do "continuum espaço/tempo", à qual estamos submetidos momentaneamente,
COM A FINALIDADE DE NOS CONDUZIR DA ILUSÃO DOS SENTIDOS
FÍSICOS PARA A REALIDADE DO MUNDO ESPIRITUAL. NEle é Revelado ao
mundo o Amor Ágape de Deus.

Eternidade

Reconciliação de Deus
para com o Homem

Volta ao
Trono de
Deus

A reconciliação tem inicio com a Obra de Cristo na Cruz.
Glória a Deus nas alturas, Paz na terra, boa vontade para com os homens.
(Lc 2:14)
Deus Reconciliou-se com o homem. Deus Aproximou-se Misericordiosamente. Porem
resta a questão: e nós, nada temos a fazer? Seria a Salvação realmente conforme a
mentalidade Cristã moderna entende, simplesmente aceitando Jesus Cristo como
Salvador e abraçando Sua Obra através de um ato de Fé? Ou haveria algo mais além
disso? A OBRA DE CRISTO ESTÁ CONCLUÍDA E DE FORMA
ABSOLUTAMENTE PERFEITA! Porem, segundo a Escritura Sagrada, o coração
hostil da criatura humana impede a Reconciliação com Deus e não pode ser contornado
através de um simples ato de Fé. É isso o que temos avaliado aqui, o que realmente deve
ser feito, QUAIS OS VERDADEIROS QUEZITOS PARA INGRESSO NA NOVA
ALIANÇA.
De acordo com as palavras de Cristo registradas em Mateus 7:22-23, A GRANDE
MAIORIA DOS CRISTÃOS NÃO PODE FAZÊ-LO e, é de suma importância
observar, que nesse terrível momento não existem sinais de manifestação da
Misericórdia de Deus. Esses "Cristãos" estão sumariamente condenados. Uma grande
maioria, que certamente interpreta de forma totalmente errada o significado dos termos
Fé, Graça, Conversão, Regeneração, etc. UMA GRANDE MAIORIA QUE
DESGRAÇADAMENTE SUBESTIMA A SEVERIDADE DE DEUS. Esse Versículo é
uma advertência mais do que suficiente no sentido de repensarmos atenciosamente os
parâmetros bíblicos estipulados pelo Senhor Jesus Cristo.
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Constam registradas as advertências de Pedro e do próprio Senhor Jesus Cristo a
respeito de um falso evangelho, um evangelho enganoso porem tão semelhante ao
Verdadeiro, que acabaria por seduzir milhões de Cristãos, arrastando-os para a perdição
eterna. Segundo as mesmas advertências, os "falsos mestres" propõem um "novo
método" para integração com a Obra de Cristo e obtenção do novo coração, espírito em
união, porém, totalmente falsos. Em sua mentalidade, os mandamentos de Cristo que se
referem à Porta Estreita e ao Caminho Apertado foram designados a Israel e não se
aplicam à Igreja. Cristo já teria feito tudo por eles e suas obrigações agora se
resumiriam a um simples ato de Fé. Para comprova-lo fazem uso de vários Versos
Escriturais que enfatizam sermos Salvos pela Fé, Justificados pela Fé e assim por
diante. Eles acabam por transformar Fé em Salvação. Porem os Registros Bíblicos
identificam claramente o significado do termo "Fé" como a dinâmica que impulsiona
pelo Caminho da Salvação não sendo por si só suficiente para exercer a Salvação.
Estariamos diante de uma manobra diabolica através da qual a Estrutura da Salvação
acaba por ser totalmente ignorada, enquanto o meio de acesso a ser utilizado para atingila, acaba por ser confundido com a mesma? Digamos que alguem pretenda adiquirir um
automovel. Esse carro seria então uma estrutura pretendida. A forma de obte-lo seria o
pagamento de um valor estipulado, digamos 20.000,00. Seria tal pessoa mesmo tendo
em mãos os meios economico-financeiros para tanto, já efetivamente proprietária da
estrutura? Seriam os 20.000,00 um automovel? Seria possivel acomodar-se sobre esse
montante, abastece-lo com gasolina e passear pela cidade? Obviamente não! Uma
quantia em dinheiro é uma quantia em dinheiro! A menos que seja aplicado na transação
e convertido na estrutura pretendida.
Será que os falsos mestres pretendem fazer crer que a fé (força dinâmica que impulsiona
rumo à Salvação) é a própria Salvação? (20.000,00 = Automóvel). Certamente esse não
é o ensinamento registrado na Escritura Sagrada.
Salvação é definida na Escritura Sagrada como A REUNIÃO COM JESUS CRISTO
VIVO! e outorga do Amor Ágape de Deus. Aquele que permite que a Fé tome o lugar
dessa LITERAL E REAL UNIÃO COM CRISTO, O estará forçando a lhe dizer:
"Nunca vos conheci". Será tido como um idólatra que fez da Fé o seu ídolo. Será tido
como adúltero, que fez da Fé seu parceiro de adultério. É preciso dedicar muita atenção
a isso, É essencial para o Cristão que a fé seja conhecida a partir a perspectiva bíblica.
Poderemos verificar que Jesus Cristo define Fé de forma exatamente oposta ao
Cristianismo moderno. Trata-se de dois conceitos contrários, estranhos um ao outro. A
Fé, provada sob o Severo Julgamento do Caminho Apertado, impulsiona na Jornada que
conduz até a Vitória. "Somos Justificados pela Fé" (através da Fé), porque ela nos
conduz até Cristo e a União com Cristo é que finalmente nos Justifica. A FÉ POR SI SÓ
NÃO PODE JUSTIFICAR. Exatamente por essa razão Paulo afirma que embora
tenhamos fé suficiente para remover montanhas, somos passiveis de condenação se nos
faltar o Amor Ágape de Deus (1 Coríntios 13:2).
A grande maioria dos Cristãos desgraçadamente acaba por ACOMODAR-SE NESSE
CONCEITO DIABÓLICO, EM QUE FÉ ASSUME O LUGAR DOS
MANDAMENTOS DE CRISTO. Se Cristo Ordena que tomemos nossa Cruz, eles
retrucam: "Cristo já fez isso por nós, tudo o que precisamos é crer". Se Cristo manda
trilhar o Caminho Apertado, eles retrucam: "Jesus fez isso por nós, resta-nos apenas
tomar posse da Obra pela Fé". Quando a Escritura Sagrada ressalta a necessidade de
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uma literal União com a Pessoa de Cristo para encontrar a Verdadeira Salvação, eles
afirmam que já estão em União através da Fé. Segundo seu conceito de fé, a mesma
engloba todos os aspectos da Obra Salvadora. CONFUNDIU-SE COM PRÓPRIO
DEUS, COM O PRÓPRIO CRISTO E POSICIONOU-SE COMO HERESIA
DERRADEIRA.
Ao invés das Vestiduras Brancas do Amor de Deus (Apocalipse 03:18), eles abraçam a
Fé e isso lhes custa a eternidade. O que temos aqui deve ser considerado com extrema
cautela! Trata-se do destino eterno da alma humana onde a interpretação dos termos:
legalismo, obras, perversão da Graça e etc. deve estar absolutamente fundamentada na
Escritura Sagrada. Esse estudo não tem a menor intenção de contestar a Obra
Consumada de Cristo ou a suficiência do Seu Sangue derramado em favor dos
pecadores. O objeto desse estudo é compreender corretamente a forma de nos

apropriarmos
da Benção Outorgada pela
Obra concluída de Cristo!
Aqueles ''muitos referenciados em Mateus 7:22-23'' não podem fazê-lo. Seus mestres
são falsos mestres e eles não tem nenhum argumento em defesa própria. A grande
maioria dos Cristãos de todas as denominações esta irremediavelmente fracassada no
que se refere ao ingresso para a Nova Aliança. MILHARES DE ALMAS DIANTE DA
RUÍNA ETERNA SEM NENHUMA CHANCE DE PERDÃO! De nada lhes vale a
certeza da posse de algo que na verdade elas não têm. Prezados, não podemos em
hipótese alguma nos dar ao luxo de cometer o menor deslize nesse sentido! Não há
como escapar do inferno e nada pode ser mais terrível do que mergulhar ali,
ACREDITE, NADA PODE SER MAIS TERRÍVEL!
A ÚNICA COISA QUE PODE NOS LIVRAR DISSO É A OBEDIÊNCIA AOS
MANDAMENTOS DO SENHOR JESUS CRISTO. Para tanto é imprescindível
observar atentamente Suas Palavras para sermos conhecedores da ''Vontade do Pai''
(Mateus 7:21). É preciso atenção redobrada, no que se refere às características básicas
da mensagem dos falsos mestres que é a total inobservância das ADVERTÊNCIAS DO
SENHOR QUANTO À PORTA ESTREITA E O CAMINHO APERTADO. Eles
invariavelmente os ignoram ou distorcem e afirmam já estar em União com Cristo
independentemente do cumprimento de Suas Ordens.
Ambas as condutas retratam posicionamento contrario a Jesus Cristo. De uma forma ou
de outra eles rejeitam Seus Mandamentos. Fé versus Legalismo, Graça versus Obras são
algumas das artimanhas usuais. Quando o Caminho Apertado não é negado
explicitamente, é redefinido como um caminho de santificação, porem, na verdade o
mesmo nada tem a ver com a santidade ou santificação. TRATA-SE DE UM
CALVÁRIO ESPIRITUAL, UMA JORNADA CUJO DESTINO É A MORTE PARA
ESSE MUNDO! Um processo cujo objetivo é revelar a terrível maldição oculta no
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coração da criatura caída. O Apostolo Pedro nos advertiu sobre essa contradição que
perverteria

o caminho!
(2 Pedro 2:1-2)
O CRISTIANISMO MODERNO EM TODAS AS SUAS DENOMINAÇÕES NEGA
O CAMINHO APERTADO. A forma de fazê-lo pode diferir, mas invariavelmente o
negam. Pessoas que devido suas condutas de vida são consideradas por muitos como
santificadas, que afirmam estar em União com Cristo, afirmam interagir no Amor
Ágape de Deus. Afirmam estar se aperfeiçoando nEle, denominam isso: Caminho
Apertado e na verdade, estão sendo arrastadas para o inferno!

Mal

Bem

A Barreira

Deus
Amor
Ágape

Caminho Apertado
Justiça relativa
Amor Phileo

Justiça Absoluta

O gráfico acima nos mostra o problema. O homem encontra-se envolvido no amor
phileo terreno, interagindo em uma escala de justiça relativa. Entre ele e Deus existe
uma densa barreira que poderíamos denominar como barreira do pecado. Jesus Cristo
nos diz que devemos entrar pela Porta Estreita e trilhar o Caminho Apertado para
encontrar Vida ou Luz. Trata-se do processo de Reconciliação do homem para com
Deus. Porem, por encontrar-se mergulhado em trevas, o homem deve primeiramente
sofrer drásticas alterações em seu ser, caso contrário, sem o devido preparo, a Presença
de Deus certamente o destruirá. AQUELES MUITOS CRISTÃOS REFERIDOS EM
(MATEUS 7: 22-23) ESTÃO DESPREPARADOS E POR ESSA RAZÃO PERECEM
IRREMEDIAVELMENTE!
Em Sua Obra Salvadora através do Senhor Jesus Cristo, Deus Reconciliou-se com o
homem. Porem agora, é preciso que cada alma caída, individualmente, se reconcilie
com Deus. Deus providenciou um único método através do qual isso poderá ser
realizado. ESSE MÉTODO É DENOMINADO CAMINHO APERTADO. No final do
mesmo encontra-se o ingresso para a Nova Aliança, JESUS CRISTO VIVO. Ele nos
advertiu repetidamente sobre isso. Se nos recusamos a obedecer, seja por preconceito,
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teologia, orgulho, arrogância, estupidez, ou qualquer outro motivo, certamente, mais
cedo ou mais tarde, estaremos diante de uma terrível e irremediável surpresa! Se
recusarmos o Caminho Apertado e nos firmarmos numa União com Cristo baseada na
teologia mundana, seremos qualificados como bastardos e impreterivelmente rejeitados.
É PRECISO SUPERAR A BARREIRA IMPOSTA PELA NOSSA PRÓPRIA MENTE
A ESCURIDÃO IMPOSTA PELO NOSSO CORAÇÃO ENGANOSO E PELOS
OBSTÁCULOS REFERIDOS NA PARÁBOLA DO SEMEADOR: SATANÁS, AS
FALSAS DOUTRINAS, OS CUIDADOS E OS PRAZERES DESTE MUNDO.
Há um real e literal domínio satânico operando sobre as mentes humanas. Uma barreira
letal e muito poderosa. Essa é barreira contra a qual nossa mente consciente deve
batalhar. Quando Jesus Cristo fez uso dos termos Porta Estreita e Caminho Apertado,
Ele os tomou de forma extremamente cautelosa.
As cadeias do cativeiro devem ser quebradas e as armas para quebrá-las são: a Escritura
Sagrada, a Fé, o Poder de Deus, a Paciência e a Perseverança mesmo sob Julgamento.
TRATA-SE DE UMA BATALHA ESPIRITUAL EM ESCALA MACIÇA, porem, não
devemos temer, o Espírito Santo de Deus é conosco, Iluminando a Caminhada. Há
momentos em que nos sentimos absolutamente sós. Quando somos rejeitados por
familiares e amigos, quando somos excluídos pela igreja e quando o mundo nos dá as
costas, é então que devemos nos alegrar por estar a Caminho do Céu. (Mateus 5:11-12).
O Senhor Jesus Cristo declara de forma inflexível que é preciso trilhar o Caminho
Apertado e que para acessa-lo é preciso entrar pela Porta Estreita! Não existem outras
portas. O Caminho é o único Caminho de Reconciliação com Deus. Um processo
através do qual o Senhor desmascara nossas ilusões e NOS CONDUZ À
CONSCIÊNCIA E ARREPENDIMENTO PELO ÚNICO PECADO QUE
VERDADEIRAMENTE NOS SEPARA DELE: A AUSÊNCIA DO SEU AMOR EM
NOSSO SER.

TOMA A TUA CRUZ /PORFIAI POR ENTRAR
O que exatamente Jesus quer nos dizer com o termo: ENTRAR? O que exatamente Ele
quer nos dizer com a expressão: TOMAR A CRUZ E SEGUI-LO? O Senhor o Ordena
ou apenas sugere? É imperativo compreender perfeitamente, pois, ou o fazemos para
encontrar Vida ou não o fazemos e permaneceremos mortos por toda a eternidade.

PORFIAI POR ENTRAR pela porta estreita; porque eu vos digo que muitos
procurarão entrar, E NÃO PODERÃO.
(Lc 13:24)

Não são "muitos" os que seguem pelo caminho espaçoso (Mateus 7:13)? "Muitos" os
que vão após falsos mestres (Mateus 24:11)? "Muitos" os que estão diante de Cristo
recebendo condenação (Mateus 7:22-23)? "Muitos" os que são chamados (Mateus
20:16)? SEMELHANTEMENTE, "MUITOS" TÊM CONHECIMENTO DA PORTA,
PROCURAM ENTRAR POR ELA, PORÉM, NÃO PODEM FAZÊ-LO.
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O Pai Celestial concede o Poder para que nos tornemos Filhos (João 1:12). Assim, se
essas pessoas já estão de posse do Poder a partir da sua conversão a Cristo, qual a razão
de sua incapacidade? A resposta é lógica: a teologia que lhes é ensinada afirma que
qualquer conduta além da própria fé é heresia, com base nisso, qualquer tipo de ação é
interpretado como "Obra" ou "Legalismo". Jesus Cristo ordena que porfiemos (nos
esforcemos), por entrar pela Porta Estreita. COMO ESSA TEOLOGIA CONFUNDE
ESFORÇO PESSOAL COM VIOLAÇÃO DA GRAÇA, ESSAS POBRES ALMAS
PASSAM AUTOMATICAMENTE A CONTRADIZER JESUS CRISTO E A
DESCUMPRIR SUAS ORDENS. Nesse sentido, Sua exclamação "por que me chamais
Senhor, Senhor? (Lucas 6:46)" é uma grave advertência para todos nós.
O termo "porfiar" invariavelmente envolve esforço, disputa ferrenha a fim de realizar
algo de suma importância. Não há dúvidas quanto à exigência de um serio
comprometimento, entrar pela Porta Estreita não é apenas uma decisão de agir, é a ação
propriamente dita. Existe uma grande diferença entre disposição e realização!
E quem não TOMA a sua cruz, e não SEGUE após mim, NÃO É DIGNO DE
MIM.
(Mt 10:38)

O termo "tomar" refere-se ao ato de apropriação e exige discernimento sobre o objeto
pretendido e condutas necessárias para tanto (o que significa? o que devo fazer?). A
teologia moderna diria que Cruz é uma referencia a atos eventuais de abnegação. Na
verdade O TERMO REFERE-SE A ABNEGAÇÃO SIM, POREM NÃO EVENTUAL
E SIM A DERRADEIRA, A ENTREGA DA PRÓPRIA VIDA. Observe que o Senhor
afirma: "não é digno". Isso significa, não tem acesso ao Reino. Trata-se de um
mandamento cujo descumprimento resulta na perdição eterna. Observe também que o
termo "digno" do grego "Axios" é sinônimo de MERECEDOR!
E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu
discípulo.
(Lc 14:27)

O termo "levar" significa suportar, carregar. O termo "vir" significa seguir,
acompanhar. Observe cuidadosamente. Trata-se de um quesito básico, não é opcional.
É simplesmente imprescindível no que se refere à Salvação. Suas Palavras são
extremamente claras, quem se recusa a fazê-lo, não pode ser Seu discípulo. Não existe a
menor possibilidade! É Ele quem estabelece parâmetros, não há exceções. TODOS
DEVEM OBEDECER A MESMA REGRA.
Trata-se de uma determinação estipulada pelo próprio Senhor Jesus Cristo e que deve
ser estritamente respeitada. Não pode ser anulada em função de filosofia ou mentalidade
religiosa, É FAZER OU PERECER!
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E já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte, e te detenhas; porque
escondes de nós o teu rosto, e nos fazes derreter, por causa das nossas
iniquidades.
(Is 64:7)
O termo "invocar" é do grego "qara" e significa clamar em altos brados ou gritar.
Implica em grande urgência, grande necessidade. Já o termo "despertar" é do grego
"uwr" e significa abrir os olhos, acordar. Tem a implicação de um autentico avivamento,
uma total reverção de prioridades!
A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender
doutrina? Ao desmamado do leite, e ao arrancado dos seios? Porque é
mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre
regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali.
(Is 28:9-11)
Jesus ordena que trabalhemos sim, MAS PELO ALIMENTO QUE PERMANECE
PARA A VIDA ETERNA (João 6:27). O alimento é a doutrina, e para que seja eficaz,
primeiramente deve ser compreendida perfeita e integralmente, em seguida deve ser
obedecida para produzir efeito ou, caso contrário, SER INÚTIL. É preciso buscar
incansavelmente, como a um tesouro! MANDAMENTO POR MANDAMENTO, UM
POUCO AQUI UM POUCO ALI. Observe, trata-se de uma clara indicação da
necessidade de tempo e esforço até alcançar o Conhecimento Salvífico, a Verdadeira e
Sã Doutrina do Senhor.
Filho meu, se aceitares as minhas palavras, e esconderes contigo os meus
mandamentos, Para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria; e inclinares o teu
coração ao entendimento; Se clamares por conhecimento, e por inteligência
alçares a tua voz, Se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a
procurares, Então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de
Deus.
(Pv 2:1-5)
Os termos inclinares o teu coração, clamares e alçares a tua vós provavelmente estão
relacionados com uma incansável busca pelo Divino Amor de Deus. Observe que se
trata de um Tesouro oculto. Na verdade, oculto por um grande abismo existente entre o
homem e Deus. As condições enumeradas são muito claras e não é possível inverter a
sequência, PRIMEIRAMENTE É NECESSÁRIO CLAMAR,
BUSCAR,
VASCULHAR DILIGENTEMENTE!
Não é possível encontrar algo sem anteriormente procurar. A moderna teologia Cristã
em termos populares pretende colocar a carroça na frente dos bois. Há uma ação
anterior implícita. O termo "inclinar" é do grego "qashab" e significa atentar, considerar
atenciosamente. O termo "clamar" significa estender a mão, pedir, implorar. Na verdade
esses e outros termos relacionados tem um significado muito mais profundo do que
geralmente observamos a primeira vista. Existem inúmeras outras passagens na
Escritura Sagrada em que o Senhor adverte quanto ao fato da Verdade Libertadora, Seu
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Divino Amor Ágape, estar oculto aos nossos olhos, HAVENDO A NECESSIDADE
IMPERIOSA DE APLICAR TODAS AS NOSSAS FORÇAS A FIM DE
ENCONTRÁ-LO, CASO CONTRÁRIO, ESTAREMOS PERDIDOS!
Trata-se do Fruto de uma busca dedicada, Conhecido no sentido absoluto. Se nada foi
encontrado a busca deve continuar ininterruptamente. HÁ UM FINAL PARA A
JORNADA DA FÉ. A constatação do Divino Amor Ágape de Deus. A constatação do
Senhor Jesus Cristo Vivo.
Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire
conhecimento; Porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata, e maior
o seu lucro que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que
mais possas desejar não se pode comparar a ela. Vida longa de dias está na sua
mão direita; e na esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de
delícias, e todas as suas veredas de paz. É árvore de vida para os que dela tomam, e
são bem-aventurados todos os que a retêm.
(Pv 3:13-18)
Conforme observado há um claro vinculo entre Sabedoria, Conhecimento e a Vida
Eterna. Observe o valor atribuído a esses dons, eles são mais preciosos que a própria
vida! Observe que a Paz é uma de suas características. OBVIAMENTE NÃO A PAZ
ORIUNDA DO MUNDO.

A sabedoria é a coisa principal; adquire pois a sabedoria, emprega tudo o que
possuis na aquisição de entendimento. Exalta-a, e ela te exaltará; e, abraçando-a
tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória
te entregará.
(Pv 4:7-9)

Sabedoria é classificada como "principal". O termo "principal" é do grego "reshiyth" e
significa:

ápice, prioridade absoluta,

insubstituível!
Todas as posses devem ser aplicadas na obtenção da Sabedoria. Trata-se de uma busca
envolvendo EMPENHO ABSOLUTO! Tudo o que temos e até a última gota. Cada fibra
do nosso ser, alma, espírito, coração e mente devem ser aplicados rigorosamente nessa
busca pela Verdade. Deus nos diz claramente que é necessário total empenho do nosso
ser, que se trata de fator imperativo! E certamente o Senhor Jesus Cristo tem plena
ciência de nossas condutas. Se o fazemos conforme Sua Vontade ou se tentamos
subverter as prioridades para atender nossos anseios carnais. Se realmente O exaltamos
como Senhor, para só então, recebermos dEle o Manto Sagrado da Graça. Aqueles
"muitos" que estão diante de Cristo recebendo condenação (Mateus 7:22-23)
definitivamente não estão sob o Manto da Graça de Deus. Eles tardiamente descobriram
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que a teologia que os conduziu é falsa! E quem são os Verdadeiramente Agraciados?
OS VERDADEIRAMENTE AGRACIADOS SÃO OS VERDADEIRAMENTE
REGENERADOS, OS QUE VERDADEIRAMENTE ENCONTRARAM O MAIOR
TESOURO DO UNIVERSO, O AMOR ÁGAPE DE DEUS!
A sabedoria de que nos fala a Escritura não só nos concede Graça, mas também uma
Coroa de Glória (1Pedro5:4), o Renascimento, o único acesso ao Reino de Deus!
Certamente a culminância da Sabedoria é o Conhecimento e o Reconhecimento do
Amor Ágape o qual com base em varias outras passagens da Escritura, encontra-se
oculto e A MENOS QUE O BUSQUEMOS COM TODAS AS FORÇAS DO NOSSO
SER, JAMAIS O ENCONTRAREMOS.

Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos
serão acrescentadas.
(Mt 6:33)

Este comando de Jesus Cristo é parte do chamado Sermão da Montanha, o qual como já
pudemos observar no capítulo anterior desse estudo, reza sobre condutas necessárias à
Salvação. E o que o Senhor nos diz ali é exatamente o mesmo encontrado em
Provérbios. O termo "primeiro" é do grego "próton" e significa insubstituível,
primordial. A busca pela Justiça de Deus deve ser Prioridade Única e Absoluta em
nossas vidas. Não fora assim Ele não o teria dito.
Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se
envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.
(2Tm 2:15)
Esse versículo da Escritura tem um conteúdo maior do que geralmente se observa. O
termo "procurar" é transliterado do grego "spoudazo" e significa esforçar-se, dedicar-se
diligentemente a fim de operar de forma inequívoca a Verdade contida nos Registros
Escriturais. A única razão para tal advertência é a possibilidade de enganos e de
aspectos importantes indevidamente observados. O termo "obreiro" é do grego "ergates"
e significa exatamente operário ou trabalhador. A Ordem é para que nos dediquemos
assiduamente a fim de sermos Aprovados. Se nos recusarmos a fazê-lo certamente não o
seremos. E qual seria o significado da Aprovação por parte de Deus? O termo
"aprovado" é do grego "dokimos" e significa aceito, admitido. Quem são os admitidos
no Reino de Deus? São os Vencedores, os Verdadeiramente Regenerados (Apocalipse
2:7, 11, 17, 26). Aqueles "muitos" citados em Mateus 7:22-23 SÃO REPROVADOS!
Devemos trabalhar e dedicar nosso esforço certamente com o objetivo de observar em
profundidade o ensinamento, alem do que geralmente se encontra a primeira vista. Se o
fizermos conheceremos a Verdade e a Aprovação do Senhor. Se não, seremos
reprovados! Essa é a única razão pela qual o Senhor nos adverte a persistir em Sua
Doutrina até encontrar "a Verdade" (João 8:31-32). Seria a Verdade o Amor Ágape de
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Deus, oculto aos nossos olhos de forma intransponível, objeto de tal busca intensa e
incansável?
Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de
coração; e encontrareis descanso para as vossas almas.
(Mt 11:29)
Cristo ordena que aprendamos com Ele. Não se trata de uma sugestão, é imperativo. O
termo "aprender" é do grego "mantano" e significa compreender, discernir. Deus
estipulou diretrizes e condutas que dependem de aprendizado e que finalmente
conduzem ao conhecimento necessário:
Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça; até na terra
da retidão ele pratica a iniquidade, e não atenta para a majestade do Senhor.
(Is 26:10)
Permanece ímpio aquele que rejeita a Regeneração Outorgada pelo Messias Jesus. Por
outro lado o termo Justiça em muitas passagens da Escritura refere-se ao Amor de Deus.
Assim, a grande multidão (muitos) citada em Mateus 07:22-23 é irremediavelmente
condenada tendo seus integrantes qualificados como "ímpios" e isso, obviamente por
não haverem encontrado a Verdadeira Regeneração, através do conhecimento do Amor
Ágape de Deus. ELES JAMAIS O CONTEMPLAM!

E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia; e certa mulher,
por nome Marta, o recebeu em sua casa; E tinha esta uma irmã chamada Maria,
a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta,
porém, andava distraída em muitos serviços; e, aproximando-se, disse: Senhor,
não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E
respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas
coisas, mas uma só é NECESSÁRIA; E Maria escolheu a boa parte, a qual não
lhe será tirada.
(Lc 10:38-42)

Marta tem toda a sua atenção voltada para as coisas mundanas. Trata-se de uma pessoa
extremamente cuidadosa e dedicada, o próprio Senhor admite estar ela fatigada por
muitos afazeres, porem, ao mesmo tempo a adverte quanto a um grave erro. Segundo
Ele, ao invés de sua agitação em torno do perecível ela deveria sim ouvi-Lo a exemplo
de Maria. "Deixar o mundo" e obter Sabedoria e Entendimento a fim de Salvar sua
alma. O termo "necessário" é do grego "chreia" e significa exigência ou quesito.
Segundo os padrões do mundo Marta é uma mulher justa, porem, suas obras de justiça
relativa não podem ajudá-la diante da morte! Tudo finalmente lhe seria tirado, no
entanto, A BÊNÇÃO OBTIDA EM ATENÇÃO ÀS PALAVRAS DO MESTRE,
JAMAIS LHE SERIA TIRADA.
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Maria ao contrário, abre mão de tudo e prostra-se aos pés de Jesus. Ouve Suas Palavras
com grande interesse, esquece os cuidados do mundo apesar da indignação familiar.
Recusa terminantemente qualquer apelo em contrário. Mesmo diante dos protestos de
sua irmã Martha, ela continua em seu firme propósito. Teria então Jesus Cristo
repreendido Maria? Não. Ele não só não a repreende, ELE APROVA TOTALMENTE
SUA CONDUTA!
Há um profundo ensinamento envolvendo essa seleção de prioridades. Seu ponto
básico é exatamente A NECESSIDADE DE UM COMPLETO REALINHAMENTO!
Evidentemente tendo em vista Reino de Deus. Sem esse total redimensionamento, não
existe a menor possibilidade de alcança-lo! Essa é a razão pela qual Jesus Cristo nos
manda lutar ferrenhamente "porfiar" para entrar pela Porta Estreita (Lc13:24), expondo
claramente os riscos da ilusão mundana já que a Salvação encontra-se no lado oposto ao
indicado pelo engano.

A PRIORIDADE DO CHAMADO
A Escritura Sagrada nos mostra claramente que o Chamado de Jesus Cristo deve ser
prioridade absoluta na vida daqueles que pretendem encontrar o Reino de Deus. Deve
estar acima de tudo, nação, família, emprego e até da própria vida. Essa é razão pela
qual "muitos" (Mateus 7:22-23) são sumariamente rejeitados. Eles não discernem ou
não creem na gravidade das exigências colocadas pelo Senhor. A verdade indiscutível é
que sem o absoluto cumprimento das mesmas, religião e obras justas tornam-se
totalmente inúteis.
Se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e
irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo.
(Lc 14:26)
Esse é o extremamente severo chamado de Cristo. O termo "aborrecer" é do grego
"miseo" e SIGNIFICA DETESTAR, ABOMINAR. Em outras palavras, o Senhor está
nos dizendo que se não estivermos APTOS a desprezar tudo, de forma alguma
poderemos ser Seus discípulos!
Na verdade esse Chamado inclui família física e até a própria vida. Não é possível
espiritualizar o seu conteúdo. O que o Senhor disse esta dito. Ele o especificou de forma
clara e com riqueza de detalhes a fim de que ninguém possa interpretar erroneamente.
Todos os laços terrestres devem estar isolados. E, observe cautelosamente, JESUS
CRISTO NOS REMETE EXATAMENTE AO CAMINHO APERTADO: "Não quereis
vir a mim?" É oportuno considerar Sua clara explanação a esse repeito Registrada em
João 5:39-40. É PRECISO IR ATÉ A SUA PRESENÇA, IR ATÉ A VERDADEIRA
REGENERAÇÃO. Esse é o Único e Verdadeiro Chamado para a Vida Eterna!
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ESSE VERSÍCULO CONFIRMA DEFINITIVAMENTE O FATO DE QUE A
SALVAÇÃO ENCONTRA-SE NA PESSOA DO CRISTO VIVO. Ao mesmo tempo, o
próprio Senhor nos mostra claramente que ela não está no Registro Bíblico, isto é,
mesmo sendo profundos estudiosos das Escrituras Sagradas não teremos Salvação se
não chegarmos até a Sua presença pessoalmente! Ele é o Detentor do Amor Ágape de
Deus, o Detentor da Vida, todos os detalhes são claros e harmonizados de forma
inegável. NÃO EXISTE OPÇÃO, OU CHEGAMOS ATÉ A PRESENÇA DO
SENHOR OU MERGULHAMOS NA PERDIÇÃO ETERNA! É imperativo ter bem
definido em nossas mentes tratar-se de

uma ordem!
Não é opcional. Não é algo que pode ser decidido individualmente. É um comando que
deve ser obedecido caso contrário nunca se verá o Céu! A menos que essa situação seja
uma realidade em nossas vidas ou que nos movimentemos valentemente nesse sentido,
NÃO poderemos ser Discípulos de Cristo! A palavra "não" é do grego "ouk" ou "ai" e
contem um significado equivalente a jamais, nunca! Em suma:

comprometimento absoluto
ou impedimento!
Evidentemente nos dias em que vivemos qualquer pessoa com tais características de
conduta seria tachada de fanática. Isto é, se cumprimos as Ordens de Cristo somos
considerados doentes mentais. Na verdade o que ocorre é que sociedade atual tornou-se
tão apóstata, que acabou por transformar em aberração os Quesitos Básicos da Santa
Doutrina de Cristo. Um exemplo disso é o livro intitulado FÉ TÓXICA provavelmente
versando sobre as condutas de todo Servo Fiel. Mesmo assim, o Comando permanece e
não importa o que as pessoas argumentem a respeito.
Não cuideis que vim trazer a paz à terra; não vim trazer paz, mas espada; Porque
eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a
nora contra sua sogra; E assim os inimigos do homem serão os seus familiares.
Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim; e quem ama o
filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua
cruz, e não segue após mim, não é digno de mim.
(Mt 10:34-38)
Jesus Cristo não veio para trazer paz a terra. A Paz derivada de Sua Santa Obra no
Calvário é A PAZ DE DEUS PARA COM OS HOMENS. A Reconciliação de Deus
para com os homens. A Mensagem de Cristo na realidade é totalmente oposta a isso.
Segundo Suas Palavras, as condutas necessárias na busca da Verdade, acabam por
causar divisões inclusive familiares. Para tentar contornar esses claros apontamentos do
Senhor Jesus Cristo, a teologia moderna alega que os mesmos se referem aos Judeus em
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cujas casas Cristo era considerado um inimigo. Porem, não é bem assim, o Senhor Jesus
Cristo é também considerado inimigo dos religiosos apóstatas, os cristãos mornos de
Apocalipse 3:16. O lar Cristão moderno fatalmente imporá barreiras ao membro que
pretenda adaptar-se aos Verdadeiros Comandos de Cristo e ISSO OCORRE,
JUSTAMENTE PORQUE "MUITOS SÃO CHAMADOS E POUCOS ESCOLHIDOS"
(Mateus 22:14). Esses "muitos apostatas" mesmo sendo familiares e mesmo
inconscientemente posicionam-se contrariamente aos "poucos escolhidos", já que as
condutas destes acabam expondo os erros dos quais eles não pretendem se apartar.
A Espada a que Jesus Cristo refere-Se é o Registro Bíblico e, é exatamente o Registro
Bíblico que identifica OS POUCOS ESCOLHIDOS, apesar dos protestos e investidas
rancorosas dos "muitos apostatas". Para o Servo Fiel trata-se de uma questão de vida ou
morte e nisso compreendemos melhor o porquê do Senhor Ordena máximo empenho
(porfiai por entrar pela Porta Estreita - Lucas 13:24). O Senhor certamente considera a
agonia que envolve essa difícil escolha.
Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão;
Porque daqui em diante estarão cinco divididos numa casa: três contra dois, e
dois contra três. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai; a mãe
contra a filha, e a filha contra a mãe; a sogra contra sua nora, e a nora contra
sua sogra.
(Lc 12:51-53)
Não restam dúvidas quanto a estas palavras do Senhor. Não existe a menor
possibilidade de se espiritualizar o que foi dito. Isso soa claramente como um
compromisso irrestrito, compromisso que envolve uma alma em desespero. Nada pode
retê-la, o objetivo deve ser alcançado a qualquer custo e é preciso abrir mão de tudo,
ideais, posses e até a própria vida!
Assim, pois, qualquer de vós, que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser
meu discípulo.
(Lc 14:33)
O termo "renuncia" é do grego "apotassomai" e significa desistir, abandonar. O termo
"tudo" é do grego "pas" e significa "totalidade" e "não" logicamente refere-se a
"impossibilidade". Como isso poderia ser mal entendido? O QUE O SENHOR
AFIRMA CLARAMENTE AQUI, É QUE PARA SERMOS SEUS DISCÍPULOS
DEVEMOS ANTES ABRIR MÃO DE TUDO! O que aqueles "muitos" citados em
Mateus 7:22-23 obviamente se recusam a fazer. Eles almejam as Dádivas Cocedidas por
Cristo mas também querem as que o mundo oferece e o Senhor garante que isso não é
possível. QUE É PRECISO DECIDIR POR UMA DAS DUAS! Nesse ponto
deduzimos facilmente o fato de que essas pessoas não compreendem o que o Senhor
quer dizer com o termo "buscai primeiro" (Mateus 6:33). Podemos também identificar
mais habilmente as características da VERDADEIRA FÉ e o real significado da frase
"VERDADEIRAMENTE SEREIS MEUS DISCÍPULOS" (João 8:31).
Pode ser considerado Discípulo de Cristo aquele que estuda as Escrituras mas nunca
chega ao Conhecimento da Verdade? Ou o Cristão nominal que almeja o céu mas não
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está disposto a desistir do mundo? O SIGNIFICA DEDICAÇÃO ÀS COISAS DO
ALTO?
A grande maioria dos Cristãos vai à igreja aos domingos, alguns voltam para orações
durante a semana. Vamos considerar o membro assíduo de uma Igreja com um
programa diário de atividades onde no mínimo, uma hora seja dedicada ao estudo da
Doutrina de Cristo. Teríamos um total de 7 horas semanais. Acrescentemos a isso mais
3 horas de estudo espontâneo e chegaríamos a 10 horas. Multiplicando por 52 semanas
teríamos um total 520 horas em um ano. 520 HORAS SIGNIFICAM 9% DO TEMPO
TOTAL. Teriam aqueles "muitos Cristãos condenados" (Mateus 7:22-23), deixado de
alcançar essas marcas? Será que ao utilizar–Se do termo "PORFIAI" em Lucas 13:24, o
Senhor estaria Se referindo somente 9% do tempo. Será que o Senhor ao utilizar-Se do
termo "TUDO" em Lucas 14:33 não estaria se referindo a 100%? ACASO NÃO NOS É
ENSINADO MEDITAR NAS COISAS DO ALTO DE DIA E DE NOITE (Salmos 1:12)?! Acaso isso não significaria 100% do tempo?!
HAVERIA ALGUMA POSSIBILIDADE DO SENHOR JESUS CRISTO HAVER
COMETIDO UM ENGANO AO TECER TAIS AFIRMAÇÕES? Se a concepção
interior do Divino Amor de Deus é uma questão crucial e se a Sua obtenção é
diretamente proporcional a nossa determinação e obediência aos Mandamentos de
Cristo, o mínimo descuido significa um enorme risco!
E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom Mestre, que hei de fazer para
herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há
bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: Não adulterarás, não
matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E
disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando
JESUS OUVIU ISTO, DISSE-LHE: AINDA TE FALTA UMA COISA; VENDE
TUDO QUANTO TENS, REPARTE-O PELOS POBRES, E TERÁS UM
TESOURO NO CÉU; VEM, E SEGUE-ME. MAS, OUVINDO ELE ISTO,
FICOU MUITO TRISTE, PORQUE ERA MUITO RICO.
(Lc 18:18-23)
Esse jovem era um principal em sua comunidade. Um homem sincero, honesto e
respeitado. Provavelmente um líder em sua Sinagoga. Ele declara haver guardado a Lei
desde a sua mocidade e Jesus o admitiu como fato. Porem, mesmo assim lhe respondeu:
"te falta uma coisa". O termo "falta" é do grego "leipo" e significa carência, pendência.
ISSO NOS MOSTRA CLARAMENTE A AUTORIDADE DOS MANDAMENTOS E
AO MESMO TEMPO SUA INSUFICIÊNCIA NO QUE SE REFERE À VIDA
ETERNA. Toda a sinceridade e dedicação religiosa desse homem, todas as suas boas
obras e condutas embora orientadas pelo próprio Cristo, não poderiam salvá-lo. Observe
que se trata de um homem honesto, um religioso moral e eticamente correto!
De forma semelhante o Apostolo Pedro, homem integro e honesto, livre do fardo das
riquezas ainda abandonou o que lhe restava para tornar-se um Verdadeiro Seguidor do
Cristo de Deus. Porem, no dialogo registrado em João 21:15-17 observa-se que apesar
disso, Pedro ainda não havia atingido o Alvo do processo subdividido em duas partes:
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1.1.

RENUNCIA

Trata-se de uma Ordem direta de Cristo. Exemplarmente o Senhor não sugeriu ao
jovem rico que contratasse alguém de sua "confiança" para cuidar dos negócios. Seu
comando é direto e claro: VENDE TUDO O QUE TENS E DÁ-LO AOS POBRES.
Não seria essa uma outra forma de dizer: RENUNCIA AO MUNDO E BUSCA A
VERDADE, MESMO QUE PARA ISSO SEJA PRECISO ENTREGAR A PRÓPRIA
VIDA? Não estaria o Senhor mostrando claramente o nível de dedicação necessário
para alcançar a Vida Eterna, o Amor Ágape de Deus? Esse jovem é um exímio
Cumpridor da Lei, porem, Jesus Cristo faz referencia a um Novo Pacto. Um Pacto que
acrescenta à Lei o Divino Amor de Deus. Na verdade o jovem rico necessita de UM
NOVO CORAÇÃO, UM CORAÇÃO QUE ENTREGA A PRÓPRIA VIDA, UM
CORAÇÃO FORJADO NO AMOR.
Falta-lhe a VERDADEIRA REDENÇÃO. Seu espírito deve ser Regenerado pelo
Amor Ágape de Deus. Jesus não exclamou te faltam mais duas ou três coisas, Ele é
extremamente cuidadoso em seu ensinamento: "te falta UMA COISA". A palavra grega
para "uma" é "heis" e significa exclusivo, único. Na verdade ele teria que reformular
drasticamente suas prioridades, DESVIAR SEU OLHAR DAS COISAS DO MUNDO
E VOLTA-LO PARA AS COISAS DO ALTO!

1.2.

SEGUIR A CRISTO

Provavelmente essa é uma ação mais complexa do que geralmente consideramos. O
termo seguir é do grego "akoloutheo" e significa ACOMPANHAR EM IDÊNTICAS
CONDUTAS. Seria essa uma indicação de que devemos fazer exatamente o que O
Senhor fez? E se assim for, o que o Senhor quer nos dizer com a observação "pegue a
sua cruz"? Observe que não se trata de uma questão opcional, é imperativo que seja
feito caso contrário, JAMAIS ESCAPAREMOS DO INFERNO!
Reconsiderando a pergunta inicial (o que devo fazer para herdar a vida eterna?), temos
a clara resposta do Senhor referindo-se a Renuncia e ao Discipulado como únicos
veículos que podem conduzir ao Alvo (te falta UMA coisa), indubitavelmente o Amor
Ágape de Deus. A Vida! Assim, a fim de alcançar o Dom Divino, é imprescindível
considerar seriamente os claros Comandos de Cristo.

1.

"VAI VENDE O QUE TENS"
2. "VEM E SEGUE-ME"

Pedro havia deixado tudo para trás, mais ainda lhe faltava "uma coisa", Pedro teria que
seguir o Senhor até o Calvário, e renunciar à própria vida, para só então
verdadeiramente poder NASCER DE NOVO!
Não existe a menor possibilidade de alegarmos incompreensão dessas Palavras de
Cristo. Não existe a menor possibilidade de negarmos a relação entre elas e os
ensinamentos referentes à Porta Estreita e o Caminho Apertado.
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ENTRAI PELA PORTA ESTREITA = VENDE TUDO O QUE TENS
APERTADO É O CAMINHO = VEM E SEGUE-ME
QUE CONDUZ A VIDA = REDENÇÃO, VIDA ETERNA
POUCOS = TRISTE, DOLOROSO
Observe a harmonia existente aqui. A ordem de Cristo para entrar pela Porta Estreita
está claramente relacionada com a decisão de renunciar aos bens deste mundo inclusive
entes queridos a fim de segui-Lo. O grau de comprometimento é o que determina se
vamos ou não alcançar a Vida Eterna.
Há muito mais aqui do que geralmente observamos. O chamado de Cristo é
verdadeiramente drástico e submete a uma dura Prova. Essa seria a razão pela qual Ele
nos manda porfiar (Lucas 13:24). Tratar-se de uma decisão tão difícil que torna-se
literalmente angustiante. SEPARAR-SE DO MUNDO E DE TUDO O QUE NELE HÁ
É CONDUTA QUE POUCOS PODERÃO ASSUMIR! Isso sem considerar o fato de
tratar-se apenas do primeiro de dois Comandos, restando ainda, seguir o Senhor em Sua
Jornada pelo Caminho do Calvário.
TODOS PRETENDEM ALCANÇAR O REINO DE DEUS, POREM, NINGUÉM
QUER PASSAR PELAS EXPERIÊNCIAS ENVOLVIDAS! Todos almejam o Cristo
de Deus, porem, poucos admitem morrer para esse mundo a fim de encontrá-Lo. O
Senhor declarou exatamente o que pretendia, de forma inconfundível e o repetiu em
varias ocasiões:
Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de odiar um e amar o outro,
ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom.
Por isso vos digo: Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de
comer ou pelo que haveis de beber; nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis
de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o
vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem segam, nem
ajuntam em celeiros; e vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais
valor do que elas?
(Mt 6:24-26)
OBSERVE COM MUITA ATENÇÃO ESSES ENSINAMENTOS DE CRISTO. Ele
afirma que não é possível servir a Deus e a Mamom. O termo "não" implica NA
TOTAL IMPOSSIBILIDADE. Se nos dedicarmos a um fatalmente desprezaremos o
outro. O chamado do Senhor é um chamado urgente no sentido de que o mundo e o
espírito de Mamom que o controla, sejam deixados para trás. A palavra "Mamom" do
grego "mammonas" e refere-se basicamente ao espírito ministrador e diretor do poder
material exercido pelo dinheiro.
Aparentemente esse é o mesmo espírito que exerce influencia sobre as condutas do
jovem rico (Lucas 18:18-23). TRATA-SE DO ESPÍRITO DA INJUSTIÇA, O
ESPÍRITO QUE IMPULSIONA E PROFERE A RUÍNA MUNDIAL. Essa é a
advertência de Cristo a todos aqueles que pretendem segui-Lo. Ele a faz de forma bem
clara, a fim de não Ser mal interpretado: É PRECISO DEIXAR O MUNDO PARA
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TRAZ E CONFIAR EXCLUSIVAMENTE NA PROVIDENCIA DE DEUS
DURANTE A JORNADA PELO CAMINHO APERTADO. A Ordem do Senhor é para
que não ocupemos nosso pensamento com preocupações a respeito de comida,
vestimentas ou abrigo. DEUS GARANTE QUE O PROVERÁ. Ele não diz como o fará,
Ele somente garante que o fará e providenciará o necessário.
Quantos confiam realmente nisso? Até que ponto você assumiria essas condutas em
plena confiança? VOCÊ REALMENTE CRÊ QUE DEUS É FIEL À SUA
PALAVRA? Observe, essa é a principal razão pela qual a grande maioria dos Cristãos
não tem acesso ao Reino de Deus: eles não confiam em Deus e por isso não abrem mão
do amparo que o mundo lhes oferece. Querem o Messias Deus e o Seu Paraíso, mas não
conseguem se desvencilhar de seus favores monetários enquanto Jesus afirma
categoricamente:

NÃO PODEIS SERVIR A DEUS E A MAMOM!
Se não podemos servir a ambos, então é preciso tomar uma decisão. E essa é uma
decisão profundamente angustiante. Posso afirmar com propriedade pois a conheço.
Decidi por Deus e Ele providenciou o que me foi necessário. ACRDITE,
DEFINITIVAMENTE SUA PALAVRA É CONFIÁVEL.
Não andeis, pois, inquietos, dizendo: Que comeremos, ou que beberemos, ou com
que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. Decerto vosso
Pai celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas; MAS, BUSCAI
PRIMEIRO O REINO DE DEUS, E A SUA JUSTIÇA, E TODAS ESTAS
COISAS VOS SERÃO ACRESCENTADAS.
(Mt 6:31-33)
Seria possível subentender o que foi dito? DEUS SUPRE TODAS AS
NECESSIDADES. Nada nos faltara se realmente estivermos buscando Sua Face.
Porem, se nosso enfoque for outro que não a Verdade, certamente estaremos correndo o
risco de "morrer de fome" entre outras coisas. Isso também não significa que devemos
mergulhar em ociosidade. Significa sim priorizar, praticar do restante apenas o
estritamente necessário. AO CONTRÁRIO DE UM CONVITE AO ÓCIO, É UM
CONVITE AO TRABALHO ÁRDUO PELA COMIDA QUE PERMANECE PARA A
VIDA ETERNA (João 6:27).
Existiria por menor que seja, a possibilidade do Senhor expressar-se erroneamente?
Certamente não! E o que Ele nos diz? Ele nos diz que o Dom Divino da Vida Eterna, o
Amor Ágape de Deus esta inacessível aos nossos sentidos, e que para alcança-Lo, é
preciso embrenhar-se em uma Dura Jornada, através de um Caminho Apertado. UMA
AÇÃO METICULOSA E INTENSA, QUE EXIGE TODO O NOSSO TEMPO E
ESFORÇO, TODA NOSSA DEDICAÇÃO! Obviamente, "aqueles muitos perdedores"
citados em Mateus 7:22-23, estão convictos de que o Senhor jamais quis dizer isso. Sua
convicção esta baseada num ensino que provavelmente os impede de dedicar a devida
atenção ao Registro Bíblico. Afinal, se alguém se diz Cristão e tem acesso a
Ensinamentos contidos em passagens como o Sermão da Montanha, por que razão não
os obedece? Só há uma resposta: SEUS MESTRES GARANTEM QUE O SENHOR
NÃO QUIS DIZER EXATAMENTE O QUE CLARAMENTE DISSE.
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Realmente estamos diante de um custo considerável. Um custo que envolve nossas
posses materiais, conquistas e ideais. Um preço tão alto que segundo as Palavras do
próprio Cristo, APENAS POUCOS ESTÃO DISPOSTOS A PAGAR.
Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as
contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que,
depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem
comecem a escarnecer dele, Dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde
acabar.
(Lc 14:28-30)
Essa observação do Senhor Jesus Cristo esta registrada logo após Sua advertência a
respeito da "cruz individual" (Lucas 14:27). Ela nos mostra claramente a existência de
um custo e a necessidade de uma meticulosa avaliação anterior do mesmo, a fim de
prevenir "constrangimentos" futuros. Observe que a fundação é apenas o inicio de uma
edificação. Relacionando com a Obra Salvadora de Deus, teríamos evidentemente a
Conversão como um tipo de Fundação e sendo assim, a grande maioria dos Cristãos
citada em Mateus 7:22-23 não conclui a Edificação. O CUSTO ESTA ALÉM DAS
SUAS POSSIBILIDADES, ELES NUNCA ENTRAM PELA PORTA ESTREITA E
ESTÃO DESTINADOS A PERDIÇÃO ETERNA.
Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta
primeiro a tomar conselho sobre se com dez mil pode sair ao encontro do que vem
contra ele com vinte mil? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda
embaixadores, e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós, que não
renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo.
(Lc 14:31-33)
Será que o que temos aqui são apenas frases vazias ou um tipo de exposição fictícia
com o objetivo de passar o tempo? Se observarmos detidamente as condutas de Jesus
Cristo descobriremos tratar-se de UM HOMEM DE POUCAS PALAVRAS. Os termos
utilizados certamente são adequados e perfeitos. Termos do próprio Deus Onipotente
que nos permitem concluir sem sombra de duvidas, que há um custo, e um custo alto
que "poucos" aceitam pagar. Como alguém após ter observado esses dizeres, poderia
afirmar que tudo se resume a uma simples decisão por Jesus Cristo? Somente sob
poderosíssima influencia enganosa, capaz de impedir a constatação até mesmo do
óbvio! A Obra Salvadora de Deus exige uma total inversão de prioridades em nossas
vidas, É PRECISO RENUNCIAR A TODOS OS, ANSEIOS, OBJETIVOS E
ENVOLVIMENTOS RELATIVOS A ESTE MUNDO. Adentrar ao Átrio Interior do
Templo, abandonar definitivamente a religiosidade e os cuidados temporais. Certamente
não estaremos sós, o Senhor Deus Onipotente nos promete o Poder e a Autoridade
Espiritual necessários para o trilhar do Caminho caso contrário, evidentemente, jamais
poderíamos fazê-lo.
O QUE NOS É DITO É QUE O CAMINHO DO SENHOR NÃO É COMPATÍVEL
COM UM CORAÇÃO DIVIDO. Ele envolve um trabalho tão intenso que exclui
totalmente a possibilidade "bagagem extra". O termo Estreito, como se sabe, da conta de
pouco espaço e isso significa nada alem do próprio ser, nudez absoluta! O Amor Ágape
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é o Dom Gratuito de Deus, porem, o acesso a Ele envolve um preço sobremaneira
elevado para a criatura humana caída!
E buscar-me-eis, e me achareis, QUANDO ME BUSCARDES COM TODO O
VOSSO CORAÇÃO.
(Jr 29:13)
Palavras do Senhor. Nelas podemos constatar claramente a existência de um
condicional, sem observa-lo, obviamente não é possível alcançar o objetivo. A busca
que culmina nesse encontro, tem que ser uma busca DE TODO O CORAÇÃO, ISTO É,
COMPROMISSO TOTAL E ABSOLUTO! Se nos recusamos a fazê-lo, mesmo
alegando os mais relevantes motivos, não obteremos sucesso. O Senhor não nos fala de
nenhuma outra possibilidade. Trata-se da aplicação de todas as nossas forças
conscientes. Observe bem que o achado é produto da busca e que o termo "todo",
significa totalidade, cada centímetro, cada milímetro.
Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos, E QUE O BUSCAM
COM TODO O CORAÇÃO.
(Sl 119:2)
Nessa passagem podemos observar o referencial básico, subdividido em: "guardar ou
obedecer" e "buscar ou investigar incansavelmente". A única e exclusiva formula de
acesso à Vida Eterna. Os que a observam são os únicos que podem BEIJAR O FILHO
(Salmos 2:12). O Senhor nos manda buscar Sua Face, em outras palavras vê-Lo,
conhecê-Lo, saber o que Ele realmente requer de cada um de nós. Existem algumas
palavras gregas referentes ao termo "buscar": "'darash" significa inquérito, inquisição,
questionamento, pesquisa. "Baqash" significa perseguição, desejo intenso e suplicante.
Nesse caso evidentemente, essas ações são decorrentes de um profundo interesse (Fome
e Sede das Coisas de Deus). TOTAL DEDICAÇÃO DE RECURSOS E POSSES,
NENHUM IMPEDIMENTO!
Em ti confiarão os que conhecem o teu nome; porque tu, Senhor, nunca
desamparaste OS QUE TE BUSCAM.
(Sl 9:10)

Os mansos comerão e se fartarão; louvarão ao Senhor OS QUE O BUSCAM; o
vosso coração viverá eternamente.
(Sl 22:26)

Uma coisa pedi ao Senhor, E A BUSCAREI: que possa morar na casa do Senhor
todos os dias da minha vida, PARA CONTEMPLAR A FORMOSURA DO
SENHOR, e inquirir no seu templo.
(Sl 27:4)
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A moderna Teologia Cristã nega totalmente a existência da possibilidade de se
Contemplar a Face do Senhor, porem, existem muitos versículos nas Sagradas
Escrituras dando conta exatamente do contrário. Na Verdade essa Maravilhosa Dádiva
nos é ordenada pelo Senhor. Não somente contemplar, mas também receber o Seu
Divino Amor em nossos corações. VOCÊ JÁ O FEZ?
Quando tu disseste: Buscai o meu rosto; o meu coração disse a ti: O TEU
ROSTO, SENHOR, BUSCAREI.
(Sl 27:8)
FOLGUEM E ALEGREM-SE EM TI OS QUE TE BUSCAM; digam
constantemente os que amam a tua salvação: Magnificado seja o SENHOR.
(Sl 40:16)
Ó Deus, tu és o meu Deus, DE MADRUGADA TE BUSCAREI; a minha alma
tem sede de ti; a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde
não há água;
(Sl 63:1)
A expressão "de madrugada" da conta de uma busca extremamente diligente, uma
busca em que inclusive as horas de repouso são desprezadas. Notem-se também os
termos "sede" e "seca", claramente referindo-se ao estado de desespero por "água" em
uma região desértica, já que SEM ELA A MORTE É EMINENTE! Isso é exatamente o
que ocorre com o Planeta Terra e seus habitantes na ausência do Amor de Deus.
Os mansos verão isto, e se agradarão; o vosso coração viverá, POIS QUE
BUSCAIS A DEUS.
(Sl 69:32)

Gloriai-vos no seu santo nome; ALEGRE-SE O CORAÇÃO DAQUELES QUE
BUSCAM AO SENHOR. BUSCAI AO SENHOR E A SUA FORÇA; BUSCAI A
SUA FACE CONTINUAMENTE.
(Sl 105:3-4)

A salvação está longe dos ímpios, POIS NÃO BUSCAM OS TEUS ESTATUTOS.
(Sl 119:155)

E ANDAREI EM LIBERDADE; POIS BUSCO os teus preceitos.
(Sl 119:45)
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O Senhor Jesus Cristo afirma que aqueles que permanecem na Sua Palavra (praticam
Seus Mandamentos), conhecerão a Verdade e serão Libertos (andarão em liberdade)
(João 8:31-32). Nessa afirmação, temos a confirmação do que esta descrito nos Salmo
acima: Atingir o objetivo (encontro), evidentemente condicionado a BUSCA (procura),
ONDE O ALVO É A VERDADE, O DEUS VIVO, O AMOR ÁGAPE E A ETERNA
COMUNHÃO COM ELE (andar em liberdade). Mas observe, trata-se de uma Dádiva
outorgada somente aos que a buscam. OS QUE A BUSCAM COMO QUE SOB O
DESESPERO DA SEDE, OS QUE A BUSCAM DE TODO O CORAÇÃO!
Por isto saí ao teu encontro A BUSCAR DILIGENTEMENTE A TUA FACE, E
TE ACHEI.
(Pv 7:15)
Existem inúmeras Passagens Escriturais nas quais se pode observar referencias à busca
e ao ENCONTRO. Um evento independente de fé ou confiança. Aqueles "muitos
Cristãos" citados em Mateus 7:22-23 são homens de fé, batizados no Espírito Santo
(profetas), porem, isso não tem nenhum valor, sem o Amor Ágape de Deus.
Eu amo aos que me amam, e OS QUE CEDO ME BUSCAREM, ME ACHARÃO.
(Pv 8:17)

Os homens maus não entendem o juízo, MAS OS QUE BUSCAM AO SENHOR
ENTENDEM TUDO.
(Pv 28:5)

BUSCAI NO LIVRO DO SENHOR, e lede; nenhuma destas coisas faltará,
ninguém faltará com a sua companheira; porque a minha boca tem ordenado, e o
seu espírito mesmo as tem ajuntado.
(Is 34:16)
Ouvi-me, vós os que seguis a justiça, OS QUE BUSCAIS AO SENHOR. Olhai
para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes
cavados.
(Is 51:1)
BUSCAI AO SENHOR enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto.
Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se
converta ao Senhor, que se compadecerá dele; torne para o nosso Deus, porque
grandioso é em perdoar.
(Is 55:6-7)

22

Irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados E BUSQUEM A
MINHA FACE; ESTANDO ELES ANGUSTIADOS, DE MADRUGADA ME
BUSCARÃO.
(Os 5:15)
Esse versículo é dirigido a Israel e também ao Cristão, gentil ou Israelita. O Senhor
Jesus Cristo esteve na carne entre nós e em seguida retornou ao Seu Lugar, o Paraíso de
Deus. Observe atentamente Suas Palavras, Ele permanece em Seu Lugar até que a culpa
seja reconhecida. Até que alma esteja convencida de pecado (João 16:8). Afinal o que
nos mantém prisioneiros do pecado? CERTAMENTE A AUSÊNCIA DO AMOR DE
DEUS EM NOSSOS CORAÇÕES. Sem Ele, permanecemos na imundície, mesmo que
praticantes de todo tipo de boas obras e prodígios (1 Coríntios 13:1-3). ASSIM, A
PRIORIDADE PARA TODA CRIATURA CAÍDA É O RECONHECIMENTO DE
SUA ABSOLUTA CARÊNCIA QUANTO AO VERDADEIRO AMOR E A BUSCA
INCESSANTE!
Observe a afirmação do Senhor no sentido de que a humanidade se recusa a reconhecer
sua culpa! Só em meio a angustia, SÓ EM MEIO AO SOFRIMENTO a alma ira buscar
de forma suficientemente diligente e só então o Senhor virá para outorgar o Dom do
Divino Amor.
Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia; lavrai o campo de
lavoura; PORQUE É TEMPO DE BUSCAR AO SENHOR, ATÉ QUE VENHA E
CHOVA A JUSTIÇA SOBRE VÓS.
(Os 10:12)
Certamente aqui temos uma Ordem do Senhor para que se de inicio à dura lavra do
coração de pedra até atingir o verdadeiro reconhecimento da desgraça que nos separou,
em seguida empreender força total na árdua busca, até finalmente encontrá-Lo. Observe
que Senhor ressalta que DEVEMOS BUSCA-LO ATÉ QUE ELE VENHA. NUNCA
RETROCEDER!
Existe uma linha doutrinaria em algumas das igrejas fundamentalistas denominada
DOUTRINA DA ENTREGA. O termo "entrega" é definido no dicionário Webster
como "desistência ou rendição", em outras palavras "encerrar a batalha ou a luta".
POREM, ENTREGA NA VERDADE É UM TERMO ESTRANHO À
MENTALIDADE DE DEUS.
Segundo essa doutrina, luta é algo absolutamente desnecessário. Porem essa visão é
incorreta, oriunda de uma total incompreensão a respeito do processo que envolve a
Verdadeira Salvação. O Caminho Apertado é basicamente uma busca que
consequentemente dependente de esforço (Lucas 16:16), UMA BUSCA DE TODO
CORAÇÃO PELA CONTEMPLAÇÃO DA FACE DO SENHOR. Tivemos a
oportunidade de observar várias Passagens Bíblicas e existem muitas outras, dando
conta da necessidade imprescindível dessa busca incansável pela Benção da
Manifestação do Senhor Jesus Cristo (João 14:21).
Leia novamente até eliminar qualquer possibilidade de mau entendimento. NUNCA
DEVEMOS NOS RENDER, nunca desistir, devemos Bater, Pedir, Buscar até que o
Senhor venha. Por essa razão "rendição" não é um termo compatível com a Palavra de
Deus. Devemos entender que rendição é exatamente o que nunca deveremos praticar. A
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perseverança é função da nossa vontade própria, JÁ A VERDADEIRA E AUTÊNTICA
REGENERAÇÃO É OPERADA PELO PRÓPRIO DEUS, NA PRESENÇA DO
PRÓPRIO DEUS. Se desistirmos de Buscar Sua Face jamais encontraremos a
Regeneração. A doutrina da rendição é, portanto uma falsificação satânica preparada
para os incautos.
Assim, a ordem do dia para todo aquele que crê, é a busca incessante, ATÉ QUE O
SENHOR SE MANIFESTE E REVELE A VERDADE (João 8:31-32). A Verdade
sobre a Nova Aliança, a Verdade sobre o Novo Coração forjado no Amor Ágape de
Deus e certamente a razão pela qual tudo isso está além do nosso conhecimento e
compreensão. O Milagre da Regeneração obviamente requer aceitação consciente e
SEGUNDO A JUSTIÇA, EVIDENTEMENTE O HOMEM PRECISA CONHECER E
DECIDIR LIVREMENTE, SE ACEITA OU NÃO CAMINHAR EM VERDADEIRA
UNIÃO COM O SENHOR. Não pode ser de outra forma.
Alguns insistem em afirmar que "rendição ou entrega" é inerente à Escritura Sagrada e
que nega-lo é recusar-se a admitir submissão ao Senhor. Porem, não se trata disso.
Quando o Senhor se Manifesta e nos Revela a Verdade, aí sim teremos a oportunidade
de nos rendermos a ela, ou então, rejeitá-la. A Regeneração envolve a completa
Renuncia e a total Entrega ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É um aspecto do
processo de Purificação e Santificação. A Plena Maturidade Espiritual diante do Senhor.
Render-se antes de alcançar a Verdade pela Revelação do Senhor é um passo
desastroso. DESISTIR É ENTREGAR-SE A SATANÁS E SEUS DEMÔNIOS, É
RECUAR PARA A PERDIÇÃO ETERNA. A doutrina da entrega é um dos
desdobramentos da famigerada doutrina da salvação imediata, baseada na afirmação de
que a União com Cristo ocorre no momento da Conversão e a partir daí, pode-se
descansar tranquilamente, pois o Senhor já obteve a Vitoria e a batalha já esta ganha.
NA REALIDADE, JAMAIS SE ENCONTRA UNIÃO COM CRISTO SEM
EMBRENHAR-SE NA BATALHA, SEM LUTA RENHIDA, SEM EMPENHO
TOTAL E COMPLETO. Ao contrario, seremos como desgraçados prisioneiros de
guerra atrás das linhas inimigas, sem nenhuma chance de sobrevivência.

Busca, Esforço, Perseverança, Diligencia, Paciência
Amor
Ágape

Caminho Apertado
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Existem muitos versículos na Escritura Sagrada atestando categoricamente a
imperiosidade dessa busca.
Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: BUSCAI-ME, E VIVEI.
(Am 5:4)

BUSCAI AO SENHOR, vós todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o
seu juízo; buscai a justiça, buscai a mansidão; pode ser que sejais escondidos no
dia da ira do Senhor.
(Sf 2:3)

Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim; e de
repente VIRÁ AO SEU TEMPLO O SENHOR, A QUEM VÓS BUSCAIS; e o
mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos
Exércitos.
(Ml 3:1)
Esse versículo é quase sempre atribuído à Segunda Vinda do Cristo de Deus, porem, é
possível observar-se uma clara referencia à Maravilhosa Benção da Regeneração. O
Mensageiro Enviado é o Espírito Santo, cuja Obra, é covencer de Pecado, de Justiça e
de Juízo, preparando assim o caminho para o Senhor. O Templo é o Coração Interior do
homem (o subconsciente) para onde repentinamente virá Jesus Cristo, o Mensageiro da
Nova Aliança, para Revelação e Outorga do Amor Ágape de Deus.
E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face
da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, e os limites da sua
habitação; PARA QUE BUSCASSEM AO SENHOR, SE PORVENTURA,
TATEANDO, O PUDESSEM ACHAR; AINDA QUE NÃO ESTÁ LONGE DE
CADA UM DE NÓS;
(At 17:26-27)

POIS, SE NÓS, QUE PROCURAMOS SER JUSTIFICADOS EM CRISTO, nós
mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do
pecado? De maneira nenhuma.
(Gl 2:17)

Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua
palavra. COM TODO O MEU CORAÇÃO TE BUSQUEI; não me deixes desviar
dos teus mandamentos.
(Sl 119:9-10)
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Como alguém poderia interpretar mal algo tão claramente exposto? O TERMO
"BUSCAR" NESSE CASO CERTAMENTE REFERE-SE A UMA MINUCIOSA
INVESTIGAÇÃO, POR UM LONGO PERÍODO DE TEMPO. Sendo assim, estaria o
engano cometido pelo moderno Cristianismo na substituição do termo "busca" pelos
termos "fé e confiança"? Ou seria puro desprezo pelos Mandamentos de Deus e
preferência pelo conforto de apenas declarar "eu creio"? Desgraçadamente uma delas é
a razão pela qual "muitos" perecerão. Antigo e Novo Testamentos são perfeitamente
harmônicos. O Senhor Deus nunca muda; seus ensinamentos nunca mudam. CRISTO
NOS MOSTROU O CAMINHO, SE NOS RECUSARMOS A TRILHA-LO, NUNCA
VEREMOS O CÉU!
Pedi,e dar-se-vos-á; BUSCAI, E ENCONTRAREIS; batei, e abrir-se-vos-á.
Porque, aquele que pede, recebe; e, O QUE BUSCA, ENCONTRA; e, ao que bate,
abrir-se-lhe-á.
(Mt 7:7-8)

Existem duas principais armadilhas na moderna Teologia:
1. É ensinado que a Salvação ocorre antes do Trilhar do
Caminho Apertado, o que é diametralmente oposto aos
ensinamentos de Cristo e portanto anticristão.
2. Os condicionais das frases são habilmente contornados
ou simplesmente ignorados.
Na verdade não é preciso empreender grande esforço para se admitir o óbvio. 1º pedir (condicinal), 2º -receber. 1º -buscar (condicional), 2º -encontrar. 1º -bater
(condicional) 2º -abrir . Não existe a menor possibilidade de inverter essa ordem.

Não é possivel obter sem antes Pedir!
Não é possivel achar sem antes Buscar!
A Porta não se Abrirá sem que antes se Bata sobre
ela!
TENTAR FAZÊ-LO É COLOCAR-SE EM TOTAL OPOSIÇÃO AOS ENSINOS DO
SENHOR JESUS CRISTO! Certamente se dirá: isso é óbvio! No entanto, isso é
exatamente o que a moderna Teologia Cristã ensina: ENCONTRO, UNIÃO,
REGENERAÇÃO E SALVAÇÃO NO MOMENTO DA CONVERSÃO. Antes da
Porta Estreita e antes do Caminho Apertado.
Contraditoriamente, segundo o Registro Bíblico a sequencia é sempre acompanhada do
condicional. A Outorga está condicionada ao Pedido, o Encontro está condicionado a Busca e o
Abrir esta condicionado ao Bater. Assim, aqueles "muitos" citados em Mateus 7:22-23,
ostentam uma Salvação que absolutamente possuem. ELES NÃO A POSSUEM PORQUE
NUNCA BATERAM, NUNCA PEDIRAM, NUNCA BUSCARAM DILIGENTEMENTE. A
Teologia que os conduz qualifica isso como "obras" que anulam a Graça de Deus.
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Não há exceções à essa Regra, todos devem trilhar o mesmo Caminho. QUALQUER
OUTRO TIPO DE CONDUTA FATALMENTE ESTARÁ EM DESACORDO COM A
SÃ DOUTRINA BÍBLICA e se assim for, exclui-se a única possibilidade de Salvação.
O termo "pedir" é do grego "aiteo" que na verdade significa clamar, implorar com
intenso desejo. Por tanto a palavra "pedir" não expressa totalmente a urgencia referida.
Segundo o Registro Bíblico é preciso buscar com anceio acima de tudo na vida. SE
NÃO NOS MOVER-MOS ATÉ ESSE NIVEL FEBRIL, EXATAMENTE DE
ACORDO COM OS ENSINAMENTOS DE DEUS, NÃO ENCONTRAREMOS
SALVAÇÃO. Trata-se de um "condicional" prévio à concessão da Vida Eterna.
O termo "buscar" é "Zeteo" e significa desejar ardentemente. Ambos esses termos,
pedir e buscar dão conta de um tipo de necessidade aguda e implicam em diligente
investigação. ISSO ATESTA A CONCLUSÃO DE QUE O AMOR DE DEUS ESTA
OCULTO AOS NOSSOS OLHOS E DE QUE APENAS POUCOS ESTÃO
DISPOSTOS A PAGAR O PREÇO ENVOLVIDO AFIM DE ENCONTRA-LO.
O termo "bater" é "krouo" e sugere uma grande insistência. Quem bate evidentemente
não irá desistir até que haja uma resposta. Isso implica na tenacidade da fé, na
persistência, na perseverança. OBSERVE QUE ESSA LITERAL MENDICÂNCIA,
PRECEDE OBRIGATORIAMENTE O ENCONTRO! JESUS CRISTO NOS FALOU
CLARAMENTE SOBRE ESSA DEDICAÇÃO TOTAL E PRIORIDADE
ABSOLUTA, ÚNICA E EXCLUSIVA! Não se trata de uma brincadeira! O Senhor diz
exatamente o que pretende dizer. Implícito a essas Palavras esta uma atitude mental que
se confunde com fanatismo, no entanto, da mesma forma, se alguém está em busca de
um doutorado, não deverá passar por intenso período de aprendizado e em seguida
comprovar seu valor? A graduação tem lugar antes ou depois da prova? A aptidão não
deve ser testada antes da outorga do certificado de proficiência? O que então nos faz
pensar que as coisas de Deus seriam diferentes? O acesso ao Reino de Deus
evidentemente envolve provação. E de que forma somos provados? SOMOS
PROVADOS NO CAMINHO APERTADO ATRAVÉS DA PORTA ESTREITA.
Porfiai por entrar pela porta estreita; porque eu vos digo que MUITOS
PROCURARÃO ENTRAR, E NÃO PODERÃO.
(Lc 13:24)
O termo "porfiar" é transliterado do grego "agonizomai" e significa lutar, pleitear,
batalhar fervorosamente. Isso evidentemente apenas para entrar pela Porta onde o
Caminho estaria apenas em seu inicio. O termo "porfiar" é uma advertência do Senhor
no sentido de que essa é a única forma e de que qualquer tentativa de contorna-la é pura
tolice. De que nenhum outro tipo de abordagem é possível. O termo "porfiar" é uma
espécie de qualificador das palavras pedir, bater e buscar. Ele atesta totalmente o que
temos observado até agora E QUANDO AS RELACIONAMOS PASSAMOS E
VISUALIZAR UMA IMAGEM TOTALMENTE OPOSTA À ENSINADA PELA
MODERNA TEOLOGIA CRISTÃ. Observe a reafirmação do Senhor no sentido de que
uma grande maioria não será capaz. Por que não?
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O termo busca qualificado pelo termo porfiar, da conta de um exercício extremamente
vigoroso. Em outras palavras, uma busca superficial jamais terá sucesso. Jesus Cristo
está tentando nos mostrar que se trata de uma grande batalha contra um poderoso
adversário (satanás). Uma luta mortal. MUITOS BUSCAM POREM POUCOS
PORFIAM NA BUSCA. A DIFERENÇA É O CÉU OU O INFERNO. VOCÊ
DECIDE!
O termo "poderão" é "ischuo" e indica poder e autoridade. Assim, aqueles "muitos"
citados em Mateus 7:22-23 carecem de poder e autoridade para prevalecer sobre si
mesmos e sobre satanás. Recusam-se a empreender movimento até o ponto necessário a
fim de lançar mão da Vida Eterna evidentemente amparados pela falsa doutrina que lhes
garante ser a porfia uma violação da Fé e da Graça.
Eles não podem superar as barreiras erguidas por eles mesmos e por satanás. Não
podem se reconciliar com Deus, embora Deus já tenha se reconciliado com eles. A
ESCRITURA SAGRADA NOS REVELA DUAS AÇÕES IMPRESCINDÍVEIS
ENVOLVIDAS NA SALVAÇÃO. UMA DELAS DA PARTE DO SENHOR, POREM
A OUTRA É DA PARTE DA CRIATURA. É preciso responder ao chamamento
Bíblico conforme o chamamento Bíblico. Recusar-se a fazê-lo é recusar a Jesus Cristo.
Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a
vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará; porque a este o Pai, Deus, o selou.
(Jo 6:27)
O MANDAMENTO DE JESUS CRISTO É PARA QUE TRABALHEMOS PELA
COMIDA QUE PERMANECE PARA A VIDA ETERNA. O termo "trabalho" é
"ergazomai", e significa labuta, envolvimento em tarefas. A raiz é 'ergon' e significa
esforço. O termo "permanecer" é 'meno' e significa resistir firmemente, suportar. Se
associarmos trabalhar, resistir, buscar, pedir e bater, indubitavelmente encontramos uma
perfeita harmonia.
Eu repreendo e castigo a todos quantos amo; sê pois zeloso, e arrepende-te.
(Ap 3:19)
Aqui temos uma advertência de Jesus Cristo à 7ª e ultima Igreja, a Igreja dos nossos
dias. Infelizmente ao que parece, seus membros não se submetem a repreensão e
correção do Senhor, ao que Ele estabelece como requisito para a Salvação. O zelo, a
dedicação total e irrestrita. Desgraçadamente trata-se de uma Igreja perdida, composta
por Cristãos mornos. Nem "frios" (inimigos declarados), nem "quentes" (trabalhadores
zelosos em busca do alimento que não perece). A palavra "morno" é "chilaros" e no
sentido espiritual define um interesse superficial e passageiro. Embora sejam praticantes
de grandes obras sociais, não praticam as obras exigidas pelo Senhor Jesus Cristo.
NESSE CASO, A ORDEM EXPLICITA, É PARA QUE ELES DEIXEM DE SER
MORNOS!
Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente; quem dera foras frio ou
quente!
(Ap 3:15)
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O termo "quente" é do grego "zestos" e espiritualmente se refere ao que poderíamos
denominar como Conduta Fervorosa. Em outras palavras os que estão Verdadeiramente
interessados na Salvação, devem Arrepender-se e Buscar Fervorosamente. A Moderna
Teologia Cristã ensina que o fruto do arrependimento é uma simples mudança de
mentalidade. O QUE ESCAPA DA SUA PERCEPÇÃO É QUE EXISTEM DOIS
NÍVEIS DE ARREPENDIMENTO, O PRIMEIRO NA MENTE CONSCIENTE
(RELATIVO À CONVERSÃO), O SEGUNDO E IMPRESCINDÍVEL, NO
CORAÇÃO INTERIOR OU MENTE SUBCONSCIENTE (RELATIVO À
SALVAÇÃO) E SE O INTUITO É ALCANÇA-LO, É PRECISO DEFINIR
CAUTELOSAMENTE O QUE O SENHOR DEFINE POR ZELO.
O termo "zelo" é do grego "zeloo" e da ideia de dedicação meticulosa e extrema. Com
isso Jesus Cristo reafirma que a autêntica Salvação pela Revelação e Outorga do Amor
Ágape de Deus, não é algo que ocorre instantânea e espontaneamente por ocasião da
conversão, ao contrário, trata-se de um processo longo e difícil, concluído apenas por
alguns "poucos" (Mateus 7:14).
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos;
(Mt 5:6)

Observe que "fome e sede" são condições prévias. Mais uma vez é imperativo
considerar a ordem da sequencia a fim de que o carro não seja colocado na frente dos
bois. Sem autenticas fome e sede pela Justiça de Deus não existe a menor possibilidade.
A palavra "fome" é "peinao" e nesse caso da conta de uma necessidade extrema e que
logicamente remete a alma à busca, porfia e zelo.
Qual seria a conduta de alguém às portas da morte pela escassez de alimentos?
Certamente as medidas mais extremas seriam tomadas a fim de preservar a própria vida.
Uma visão mais clara da situação poderia ser obtida se permanecêssemos 2 ou 3 dias
sem alimentos! Essa é a situação referida por Jesus Cristo. Extrema necessidade!
Mendicância! Junte-se a isso o termo "sede" do grego "dipsao" e alcançaríamos o limiar
do desespero.
A Ordem de Cristo é para que O sigamos, cada um com sua própria Cruz (Marcos
8:34). Para onde Cristo carregou Sua Cruz? Para o Calvário! Exatamente por onde
devemos segui-Lo e no Calvário como o próprio nome sugere, está a Morte para esse
mundo (Galatas 2:20)! CERTAMENTE ENTÃO, NO TERCEIRO DIA, O
RESSURGIR PARA A NOVA VIDA. Crucificado, em Seus últimos momentos de vida
física o Senhor exclamou: "TENHO SEDE". Seria isso um simples fato isolado ou
haveria alguma relação com o estagio que antecede a Libertação? Voce decide.
E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé, e clamou, dizendo: SE
ALGUÉM TEM SEDE, venha a mim, e beba.
(Jo 7:37)
Palavras de Cristo, em meio ao denominado Sermão da Montanha. Ele não apenas o
disse, Ele clamou angustiado. Seu Ministério terreno estava próximo do fim. Teriam
essas pobres almas compreendido que a Sede a que o Senhor se refere, é o anseio
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incontido pelo Amor de Deus, saciado unicamente por Ele próprio. A ÚNICA FONTE
DE ÁGUA VIVA (João 4:10)!
Observe que "sede" é uma condição que antecede esse Maravilhoso Encontro. É muito
importante ter isso em mente. Ninguém irá até o Cristo Vivo, antes de experimentar a
"sede" a que Ele se refere. Em geral as pessoas jamais atingem esse nível, pois elas
nunca consideram o verdadeiro significado do Caminho Apertado. Você vê, SÃO
ESSES OS CONDICIONAIS QUE OS FALSOS MESTRES EXCLUEM DA
MENSAGEM DE SALVAÇÃO! A "sede" a que o Senhor se refere é um profundo
anseio pelas coisas de Deus. Um anseio que anula por completo as demais necessidades
e envolvimentos mundanos, numa referência direta à abordagem "tudo ou nada",
quando o assunto é a Vida Eterna!
O Registro Bíblico afirma indiscutivelmente que ninguém poderá conhecer a Verdade,
sem que antes experimente "sede" pela Verdade. Que a alma humana só poderá
"Invocar o Nome do Senhor Verdadeiramente" mediante uma necessidade desesperada.
Ai de vós, os que estais fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides,
porque vos lamentareis e chorareis.
(Lc 6:25)
O termo "ai" é uma tradução do grego "ouai" e da conta de dor e sofrimento, nesse
caso, por vir. O termo "farto" é "empiplemi" e significa satisfeito, abastado. Em outras
palavras, CONFORMADO COM ESTA VIDA. Trata-se daquelas pessoas, Cristãos ou
não, que investem todas as forças no sentido de "viver a vida" e repentinamente, são
surpreendidas por um rude choque. Nunca desistem do que é terreno ou procuram
compreender o verdadeiro significado das coisas. Se o fizessem, jamais estariam
satisfeitas com a realização de seus asseios carnais. O termo "rides" é do grego "gelao"
e da conta de satisfação e alegria, nos mesmos termos daquela grande multidão citada
na Parábola do Semeador (Mateus 13:20-21). Como Jesus Cristo o declara, eles não
tem raiz e sua alegria rapidamente se transforma em luto. INEVITAVELMENTE
ENCONTRAM A MORTE E ENTÃO, SÃO CONDUZIDOS A UM LUGAR DE
TORMENTOS. Eles refugam a única entrada existente para o Céu: o Caminho
Apertado e por isso, TERÃO FOME E PRANTEARÃO POR TODA A
ETERNIDADE!
O termo "lamentar" é do grego "pentheo" e da conta de angustia e sofrimento. O termo
"chorar" é do grego "klaio" e significa clamor em altos brados. Trata-se do clamor dos
condenados, sob cadeias e em tormento eterno. NÃO SE ILUDA, ISSO É REAL, EU
MESMO OUVI ESSE CLAMOR! O inferno é real, e aguarda ansiosamente aos que
desobedecem as Ordens de Cristo.

ALEGRIA

X

LAMENTO E PRANTO
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Essa declaração incontestável de Cristo está em plena harmonia com a Parábola do
Semeador, onde se observa o contraste entre a falsa alegria do imediatismo e a
Verdadeira Felicidade, os Frutos da Semente Semeada em Boa Terra, AQUELES
POUCOS QUE PACIENTEMENTE MILITAM ATÉ ENCONTRAR A PERFEIÇÃO.
O Senhor colocou essa questão de forma tão clara que a possibilidade de má
interpretação fica totalmente excluída: A ALMA HUMANA CAÍDA CARECE DE
TOTAL E ABSOLUTA SUBMISSÃO A DEUS, ATÉ A EXPERIÊNCIA
SOBRENATURAL
DO
VERDADEIRO
JULGAMENTO,
EM
PLENA
CONSCIÊNCIA DE SEU TERRÍVEL ESTADO DE MENDICÂNCIA E
INDIGÊNCIA, EM LUTO E PRANTO INCONTIDO PELA CERTEZA DE QUE
JAMAIS VERÁ O REINO DE DEUS!
O Senhor Jesus Cristo referiu-se a esse mesmo aspecto da Salvação ao dizer "não vim
chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento" (Mateus 9:13). Em outras
palavras, a Verdadeira Salvação esta inacessível para os que se auto qualificam como
"justos". Esta inacessível para os que não estejam convictos e arrependidos de sua
condição de pecador.
OS JUSTOS A QUE O SENHOR SE REFERE SÃO
"RELIGIOSOS" QUE ACREDITAM ESTAR JUSTIFICADOS ATRAVÉS DA
"RELIGIÃO". Judeus religiosos que recusam terminantemente os Ensinamentos do
Senhor, exatamente como aqueles "muitos" Cristãos, citados em Mateus 7:22-23.
Ambos religiosos, que via de regra cultivam e idolatram condutas politicamente corretas
e socialmente adaptadas. PESSOAS SUPERFICIALMENTE CONVERTIDAS, MAS
QUE POREM, NUNCA PERMITEM AO ESPÍRITO SANTO OPERAR EM SEU
SUBCONSCIENTE CAÍDO, SEU ESPÍRITO CORROMPIDO, SEU CORAÇÃO
ENGANOSO. Por isso, aos Olhos de Deus eles nada mais são que hipócritas, atores
desempenhando um papel, fingindo ser algo que na verdade nunca foram.
O Caminho Apertado é o procedimento designado por Deus para revelar a malignidade
oculta no coração da criatura, a natureza caída do homem, a verdadeira razão do pecado,
a ausência do Amor Ágape de Deus em seu ser. AQUELES "MUITOS", CITADOS EM
MATEUS 7:22-23 CONCENTRAM SUAS ATENÇÕES SOMENTE NA
MANIFESTAÇÃO DO PECADO. Eles nunca tem em conta A RAIZ DO PECADO.
João Batista afirmou que o machado esta posto à raiz das árvores (Lucas 3:9). No
passado Deus controlou a natureza superficial pecaminosa do Seu povo através dos
Serviços Religiosos, praticados no Átrio Exterior do Templo. Atualmente o Senhor
Opera através da Obra de Cristo, DIRETAMENTE À RAIZ, O SANTO DOS SANTOS
DO TEMPLO CORPÓREO. O Véu que o separava rasgou-se de cima a baixo. Agora é
necessário entrar pela Porta Estreita e trilhar Caminho Apertado até o Santo dos Santos,
até a presença de Deus. Quem obedece tem a Vida Eterna, quem se recusa a fazê-lo,
perece.
Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bemaventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir.
(Lc 6:21)
Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados;
(Mt 5:4)
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SOMENTE NO TRILHAR DO CAMINHO APERTADO A ALMA PODERÁ
EXPERIMENTAR VERDADEIRAMENTE A FOME E A SEDE DAS COISAS DE
DEUS, POIS SOMENTE NO TRILHAR DO CAMINHO APERTADO A ALMA
PODERÁ EXPERIMENTAR VERDADEIRAMENTE O LUTO E O PRANTO PELA
DESGRAÇA EM QUE SE ENCONTRA ENVOLVIDA. É dessa forma que o Senhor
lida com o interior corrompido da criatura humana, pelo conhecimento e
reconhecimento da Verdade a respeito dela própria e do mundo que a cerca. Pela dor e
sofrimento em face do vazio existente entre ela e o seu Criador, pela consciência da
solidão e da separação irremediáveis. DA MONSTRUOSA CADEIA QUE A
APRISIONA POR TODA A ETERNIDADE!

Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores; e, vós de
duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai;
converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos
perante o Senhor, e ele vos exaltará.
(Tg 4:8-10)
Esse versículo é obviamente dirigido a Cristãos convertidos e contem informações
importantíssimas para uma melhor compreensão do VERDADEIRO SIGNIFICADO
DA PORTA ESTREITA E DO CAMINHO APERTADO.
Observe a condição emocional dessas pessoas. Tiago se refere claramente ao "riso"
como uma de suas características. Isso cria um vinculo direto com o exemplo dado por
Cristo em (Lucas 8:13). Também nos lembra o poder designado por Deus a todos os que
creem (João 1:12). Tiago se dirige a seguidores do Senhor Jesus Cristo em um momento
de grande gozo. O termo "gozo" é do grego "chara", e significa prazer, o termo "riso" é
do grego "gelos" e da conta de alegria e gratidão. TRATA-SE INDUBITAVELMENTE
DE PESSOAS FELIZES.
O Apostolo Tiago, evidentemente Inspirado pelo Espírito Santo, os qualifica como
pecadores movidos por "dupla influência". Como já temos conhecimento a criatura
humana caída tem em si duas mentes, uma consciente e outra subconsciente ou
inconsciente qualificada pelo Senhor como "coração" (Jeremias17:9). Assim sendo, em
suas mentes conscientes, essas pessoas são absolutamente fiéis a Cristo e estão cheias
de gozo pela convicção de acesso às Maravilhosas Promessas de Deus. POREM,
EXISTE ALGO QUE ESSES RICOS E ABASTADOS CRISTÃOS AINDA DEVEM
FAZER:

chegar-se a Deus!
Eles são exatamente aqueles Cristãos que honram o Senhor com os lábios, com suas
mentes conscientes, enquanto o seu coração está muito distante (Marcos 7:6).
Considerando isso atentamente, compreenderemos melhor o significado do termo "em
Verdade" registrado no Salmo 145:18. O Senhor Jesus Cristo nos aponta um único
objetivo: VIDA E VIDA SITUADA NO FINAL DO CAMINHO APERTADO (Mateus
7:14). Se Ele Próprio afirma Ser a Vida (João 14:6), então, CERTAMENTE É ELE
QUEM NOS ESPERA NO FINAL DO CAMINHO APERTADO. JESUS CRISTO
VIVO, O PRÓPRIO DEUS (João14:9)!
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Assim, para "chegar-se a Deus", resta-nos um único Caminho O CAMINHO
APERTADO. Exatamente o Caminho que a grande maioria dos Cristãos recusa. Eles
interrompem sua jornada na "imagem" do Calvário enquanto a Ordem do Senhor é para
que tomemos nossa Cruz e O sigamos. Essas pobres almas despercebidamente, honram
a imagem Histórica de Cristo e a Ela entoam hinos em seus trabalhos religiosos,
praticamente idênticos aos praticadas no Átrio Exterior do Templo Israelita. Seus
mestres religiosos afirmam que a Obra já foi concluída por Cristo e que eles podem
descansar confortavelmente. Se assim é, qual o significado da Ordem "tome sobre si a
sua cruz" (Mateus 16:24)? EM RAZÃO DISSO, ESSAS PESSOAS NÃO APENAS
DEIXAM DE ENTRAR PORTA ESTREITA, ELAS SEQUER TEM CONSCIENCIA
DA SUA EXISTENCIA OU DAS GRAVES IMPLICAÇÕES ENVOLVIDAS.
Tiago enumera quatro situações características envolvidas no processo de aproximação
de Deus: TRISTEZA, MISÉRIA, LAMENTO E PRANTO. Exatamente o oposto do
vinculado nos movimentos religiosos conhecidos! O termo "miséria" é do grego
"talaiporeo" e significa total desamparo ou absoluta incompetência. Já a frase "senti as
vossas misérias" é de suma importância, pois nos faz concluir que o Caminho Apertado
envolve um processo de conscientização ou reconhecimento e que enquanto não
tomarmos ciência de nosso verdadeiro estado, permanecemos na ilusão e caminhamos
irremediavelmente para a perdição.
O CAMINHO APERTADO É A ÚNICA FORMULA PARA A CRIATURA CAÍDA
"CONSCIENTIZAR-SE" DA SUA VERDADEIRA POSIÇÃO DIANTE DO DEUS
SANTO. A recusa mantém sob ilusão e sob influencia de um subconsciente (coração)
enganoso e antecristão, absolutamente contrário a tudo que provem de Deus e de Seu
Santo Filho. A partir disso, reflexões provenientes da nossa mente consciente, tornamse espiritualmente nulas. Adoração e louvor engendrados aí, não passam de pura
vaidade. Essa é a razão pela qual "muitos cristãos" estão em total estado de choque
diante de Cristo, RECEBENDO CONDENAÇÃO (Mateus 7:22)! Eles são vitimas de
um terrível engano, NÃO SABEM QUE SÃO POBRES, CEGOS, MISERÁVEIS E
NUS!
CUIDADO! Não se engane a esse respeito, as pessoas referidas no versículo 7 do Capitulo

22 de Mateus abraçaram calorosamente a Jesus Cristo, receberam-nO como Messias
Salvador e em razão disso estão convictas de seu vinculo com o Paraíso de Deus.
Porém, na verdade, esse vinculo nunca existiu e nunca existirá! Elas estão condenadas à
perdição eterna! TERIAM QUE TORNAR O SEU RISO EM PRANTO, TERIAM
QUE TRILHAR O CAMINHO APERTADO ATÉ MORRER PARA ESSE MUNDO E
NÃO O FIZERAM! O termo "choro" é do grego "klaio" e significa clamor em altos
brados, "tristeza" é do grego "katepheia" e significa abatimento e depressão, tudo isso
perfeitamente adaptável ao termo "Apertado" e em perfeita harmonia com os demais
ensinamentos de Cristo.
Se o Apostolo Tiago fosse indagado quanto a os efeitos do Caminho Apertado sobre a
criatura humana, sua resposta certamente brilhante em simplicidade seria:
HUMILDADE. "Humilhai-vos" do grego "tapeinoo" significa rebaixar-se, inferiorizarse. Não se trata de mansidão aparente, na verdade a aparência mansa é geralmente
forjada a partir da nossa mente consciente corrompida e em nada se relaciona com a
autentica humildade em termos Escriturais.
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Há uma grande quantidade de Cristãos com aparência humilde. Pessoas bondosas,
gentis e graciosas, que professam sinceramente sua Fé no Senhor Jesus Cristo, POREM,
DESCONHECEM TOTALMENTE SEU PRÓPRIO SER, NÃO TÊM A MENOR
NOÇÃO DA EXISTÊNCIA DE UM CORAÇÃO MAU E DEPRAVADO EM SEU
INTERIOR, UM CORAÇÃO QUE ODEIA JESUS CRISTO E TUDO QUE DELE
PROVEM!
Observe cuidadosamente a colocação feita pelo Apostolo Tiago: "humilhai-vos perante
Deus". Essa expressão certamente da conta de uma reação espontânea da criatura caída
perante a Grandiosidade do seu Criador. Não existe nenhuma relação entre tal Glorioso
Evento e a "humildade e mansidão" discernida pela mente consciente da criatura
humana caída. Na mais que uma fraude grosseira. TIAGO SE REFERE A UMA
DÁDIVA DIVINA, ALCANÇADA EXCLUSIVAMENTE PELO TRILHAR DO
CAMINHO APERTADO. Para qualquer outra circunstância ela é absolutamente oculta
e inatingível.
A humilhação a que Tiago se refere é uma reação decorrente da Presença de Deus, do
confronto entre nossa condição decaída e a Magnificência do Amor. Um Juízo que se
desdobra inevitavelmente em "condenação" tendo em vista o abismo que nos separa do
Criador.
Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus
habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
E, SE CRISTO ESTÁ EM VÓS, O CORPO, NA VERDADE, ESTÁ MORTO por
causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça.
(Rm 8:9-10)
Observe os dizeres: "SE CRISTO ESTÁ EM VÓS". Cristo é a Verdade e segundo Seus
Ensinamentos, a Verdade em hipótese alguma pode ser conhecida simplesmente por
crer e converte-se (João 8:31). Cristo só estará em União com aquele que crê a partir de
sua Regeneração espiritual. É impossível alcançar a Vida que é Cristo e recebê-la
interiormente sem o Trilhar do Caminho Apertado, pois a Vida que é Cristo, encontra-se
no final do Caminho Apertado (Mateus 7:14). Note que não foi dito "se estais em
Cristo". Aqueles "muitos" referenciados em Mateus 7:22-23, indubitavelmente fazem
parte do Corpo de Cristo. Estão no interior do Igreja (no aprisco), porem, o fato de estar
em meio a Igreja, não determina Salvação. Adentramos ao Corpo de Cristo através da
Conversão, porem, Cristo vem até nós, e nos "conhece" na Regeneração do espírito e
ESSES DOIS EVENTOS, ESTÃO IMPRETERIVELMENTE SEPARADOS PELO
CAMINHO APERTADO.
Apocalipse 22:17 refere-se à Noiva ou Esposa, interpretada pela grande maioria como
a Reunião dos Salvos em Cristo. Assim, aparentemente estamos diante de uma
contradição, já que o Corpo de Jesus Cristo é ao mesmo tempo qualificado como Sua
Noiva ou Esposa, porem, obviamente essa não é a interpretação correta. NA
VERDADE ASSIM COMO EVA FOI FORMADA A PARTIR DE UMA COSTELA
DE ADÃO, A NOIVA OU ESPOSA NESSE CASO TAMBÉM É FORMADA POR
UMA PEQUENA PARTE DO CORPO, "POUCOS" (Mateus 20:16). E se
considerarmos a proporção de grandeza entre uma costela e o restante do corpo,
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chegaremos facilmente a uma relação 1000/1. Nesses mesmos termos, para cada 1000
Cristãos (chamados), teríamos 1 salvo (escolhido). Pense nisso. É de suma importância
compreendermos que não é suficiente conhecer a Cristo. É necessário ser

conhecido de Cristo!
A SALVAÇÃO É DETERMINADA PELO FATO DE SERMOS CONHECIDOS DO
SENHOR JESUS CRISTO, esse é o significado do termo "CRISTO EM VÓS"
(Colossenses 1:27), o mesmo que: "O ESPÍRITO DO CRISTO VIVO NO INTERIOR
DO NOSSO SER". Somente os que O recebem interiormente são Seus Conhecidos.
São os que em obediência trilham o Caminho Apertado e encontram a Verdadeira
Regeneração. O Caminho Apertado é o único método designado por Deus para
desmascarar nosso coração enganoso (Jeremias 17:9), um processo através do qual o
Espírito Santo nos convence da condição de pecadores "de pecado", dignos de
condenação "de juízo" e agraciados pela Misericórdia de Deus "de Justiça" (João 16:8).
Por fim, conscientes da própria maldição e em profundo arrependimento somos
Julgados sob o padrão do Amor.
Assim, somente ao contemplarmos face a face o Divino Amor Ágape de Deus, obtemos
conhecimento de toda a Verdade, somos Julgados sob o Padrão de Sua Infinita Glória e
temos pleno conhecimento de nossa merecida condenação. A finalidade do Caminho
Apertado, por Obra do Espírito Santo é nos preparar para esse confronto, com plena
consciência da nossa condição de "criaturas mortas" pela carência do Verdadeiro Amor.
Nesse nível, com pleno conhecimento dos Estatutos que Regem a Nova e Eterna
Aliança, nos é dado decidir por receber ou não um Novo Coração, forjado no Amor
Ágape de Deus. Se o aceitarmos, recebemos o Senhor no mais intimo do nosso ser
(mente subconsciente), Habitação de Deus originalmente posta no interior de cada
criatura. SUA PRESENÇA A ILUMINA E TRANSFORMA INSTANTANEAMENTE
DA MORTE PARA A VIDA! (1 João 3:14).
É de suma importância observar que O PAI CELESTIAL JAMAIS DESCONSIDERA
O DIREITO DE ESCOLHA DE UMA CRIATURA. Até o último momento a alma
poderá decidir por recusar a Dádiva ofertada. O Senhor em hipótese alguma violará seu
Livre Arbítrio. Evidentemente você perguntaria: por que razão alguém rejeitaria o Amor
de Deus nesse ponto, após haver superado as mais duras provas a fim de encontrá-Lo?
A resposta é simples: o coração corrupto da criatura está envolvido e por mais que o
consideremos nunca saberemos do que ele é capaz (Jeremias 17:9). A recusa remete
inevitavelmente ao Julgamento Final pelos próprios méritos e à consequente e inevitável
condenação.
Portanto, a humilhação a que Tiago se refere significa Julgamento mediante o Padrão
do Divino Amor Ágape, pois Deus nos vê através do Seu Amor. O Caminho Apertado
por sua vez, tem a finalidade de proporcionar pleno conhecimento da única razão pela
qual estamos momentaneamente separados de Sua Majestade: A TOTAL
INCAPACIDADE DE AMAR VERDADEIRAMENTE. Por isso somos julgados e
condenados pela simples manifestação do Amor. Diante dEle, nossas obras e condutas
terrenas, por mais justas dignas que sejam revelam-se absolutamente nulas.
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É imprescindível que tenhamos conhecimento da Glória de Deus em toda Sua Infinita
Grandeza e possamos compara-La com o que entendemos erroneamente como sendo
Amor, para que possamos encontrar o Verdadeiro Arrependimento.
O Templo Israelita possui um local especialmente preparado para o encontro entre o
homem (sacerdote) e Deus. O Santo dos Santos ou o Santíssimo. Esse é o local
designado por Ele e é ali que Ele espera pelo homem. Semelhantemente devemos
considerar o Santo dos Santos do nosso templo corpóreo (o coração do homem, a mente
subconsciente) como ponto de encontro com o Pai Celestial, é preciso discernir a Porta
Estreita e o Caminho Apertado espirituais no interior do nosso ser e trabalhar
vigorosamente a fim de acessa-los (Mateus 7:13 – Lucas 13:24), (Lucas 17:21 KJV).
Deus Reconcilio-se com o homem através da Obra de Jesus Cristo, o Véu que nos
separava rasgou-se de cima abaixo. Agora e necessário entrarmos e caminharmos
confiantes até ao Trono da Graça. Trasladar o Átrio Interior (Caminho Apertado) do
nosso templo corpóreo.
Isso não se faz a partir da mente superficial consciente e sim, na mente subconsciente,
na casa do espírito. Deus opera diretamente na raiz, "o Machado esta posto sobre a raiz"
(Lucas 3:9) para extirpar o coração enganoso (Jeremias 17:9) e substituí-lo por um novo
coração, forjado no Verdadeiro Amor. Não é possível fazê-lo a não ser pelo
discernimento da Porta e trilhar do Caminho até o Santo dos Santos do nosso templo
corpóreo. Caso contrário, estaremos destinados à perdição eterna!
Tiago afirma que somos humilhados na presença do Senhor quando então, o mesmo
Senhor nos exaltará (Tiago 4:10). Alçaremos voo com asas como as de águias (Isaias
40:31)! Qual o significado do termo "ser exaltado"? 1 João 3:1 esclarece: NOS É
OUTORGADO O DOM DO PURO AMOR ÁGAPE, QUE OPERA EM NÓS A
REGENERAÇÃO DO ESPÍRITO! Isso não é referência a um evento futuro, isso é o
que aguarda cada Cristão autêntico e obediente nesse exato momento.
O Senhor irá inclinar-se e toca-lo com Seu Cetro de Ouro (Ester 4:11), envolve-lo com
o Manto Sagrado do Seu Divino Amor. O termo "exaltar" é do grego "hupsoo" e
significa ascensão, nesse caso ao mais alto nível!
Assim temos a total confirmação de tudo o que temos investigado anteriormente. O
CAMINHO APERTADO É A ÚNICA FORMA DE CHEGAR ATÉ A PRESENÇA
DO SENHOR E DE INGRESSAR NA NOVA ALIANÇA. Porem é preciso estar atento
para o fato de que nosso enfoque jamais deve estar no Cristo Histórico, Crucificado
2.000 anos atrás. Essa figura Imaginária nada pode fazer por nós. A terrível cena
conclusiva da Grandiosa Obra Salvadora está para sempre aprisionada no tempo e no
espaço. Ela é apenas o alicerce sobre o qual reposa nossa Fé. Se a enfocarmos nunca
encontraremos a Verdadeira União com Jesus Cristo Vivo, Real e Literal.

A evidencia existe!
Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e EU VOS ALIVIAREI.
(Mt 11:28)
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Essas são Palavras do Jesus Cristo Vivo e devemos nos aproximar do Jesus Cristo
Vivo a fim de Comungar com Seu Infinito e Maravilhoso Amor. É A ISSO QUE AS
ESCRITURAS DENOMINAM TEMPO DE REFRIGÉRIO. Muitos acreditam tratar-se
de uma referencia ao Segundo Advento, porem trata-se de uma referencia a imediata
Manifestação do Senhor ao servo obediente.
Certamente cansaço e opressão estão vinculados ao desconforto imposto pelo trilhar do
Caminho Apertado. Porem, pela persistência certamente estaremos reunimos com o
Cristo Vivo e Ele nos concederá o descanso do Seu Amor Ágape.
E, levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os
pobres, porque vosso é o reino de Deus.
(Lc 6:20)
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus;
(Mt 5:3)
A palavra "pobre" é do grego "ptoclos" e significa fadado a mendicância, indigente. Isso
é exatamente o que está dito. O EVANGELHO É PREGADO SOMENTE AOS
POBRES, SIMPLESMENTE PORQUE ENTRE ELES É ESTÃO OS POUCOS QUE
O ACEITAM. Você compreende o impacto disso. Os cuidados e as dádivas deste
mundo não faziam parte da vida dos Verdadeiros Seguidores do Cristo Vivo, conduzem
no sentido oposto ao do Caminho Apertado e afastam da presença do Cristo Vivo, o
Verdadeiro Pregador do

Verdadeiro Evangelho.
O Verdadeiro Evangelho envolve o interior mais profundo da criatura e é absolutamente
incompatível com as coisas desta vida. Não frutifica na mente consciente do homem. É
DIRECIONADO À RAÍZ. Só poderá ser totalmente assimilado pelo coração do
homem, o Santo dos Santos do seu templo corpóreo, onde Cristo deve Se manifestar e
habitar por toda a Eternidade. Não se trata de uma experiência mental e sim espiritual.
Está além do conhecimento humano, transcende nosso fraco entendimento. Por isso é
conhecida apenas por aqueles que a tem espiritualmente revelada.
Eis que o Senhor está à porta do coração, do interior mais profundo do homem e bate.
Somente ali se pode ouvir literalmente a Sua Voz. Somente ali o Senhor se manifesta,
Revela a Verdade e faz morada.
O Espírito do Senhor é sobre mim, Pois que me ungiu para evangelizar os pobres.
Enviou-me a curar os quebrantados de coração,
(Lc 4:18)
Na Verdade perante Deus somos todos pobres, porem, somente alguns poucos chegam
a perceber isso, E SÓ O FAZEM PELO TRILHAR DO CAMINHO APERTADO. A
grande maioria restante jamais terá ciência da situação miserável em que se encontra.
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Laodicéia, a igreja dos últimos dias é o principal exemplo dessa terrível ignorância.
Milhares de almas perdidas, a caminho da mais completa ruína e mesmo assim,
convencidas de que suas obras são aceitas por Deus e de que seguem rumo ao Paraíso.
ESSA É A MONSTRUOSA FACE DO ENGANO.
Se eles dedicassem maior atenção ao comando do Senhor quanto a tomar a própria cruz
e fossem obedientes a ele, certamente e em tempo, teriam conhecimento da Verdade a
respeito da própria condição desgraçada. Porem, devido à sua conduta leviana e rebelde,
acabam por conhecê-la da pior forma, demasiadamente tarde, no Julgamento! E
FIZERAM POR MERECÊ-LO, POIS BLASFEMARAM DO SANTO NOME DO
SENHOR, PERVERTERAM SEU SANTO EVANGELHO E AMARAM
PERDIDAMENTE OS DELEITES OFERECIDOS POR ESTE MUNDO, QUE
ACABARAM POR ARRASTA-LOS PARA AS PROFUNDEZAS DO INFERNO!

Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias.
(Sl 34:6)

Porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que
não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito, e salvará as almas
dos necessitados.
(Sl 72:12-13)

Há muitas outras referências Escriturais a almas pobres e necessitadas. Porem não se
trata somente de pobreza material. TRATA-SE TAMBÉM E PRINCIPALMENTE DE
CONVICÇÃO A RESPEITO DA MISÉRIA ESPIRITUAL A QUE ESTAMOS
SUBMETIDOS, convicção essa obtida em obediência sob o peso da própria cruz.
Exatamente o que a grande maioria se recusa a fazer. Encarar face a face a dura
Repreensão do Senhor certamente não é uma experiência agradável. O termo "pobre" é
do grego "ebyown" e aponta para desamparo, carência e mendicância.
É importante observar que Jesus Cristo declarou ser quase impossível o ingresso de um
rico em Seu Santo Reino. Ocorre que os ricos geralmente estão satisfeitos com sua vida
terrena, o poder do dinheiro lhes da acesso aos objetivos imediatos, tornando
impensável uma efetiva reorganização de prioridades e gerando enormes obstáculos a
um redirecionamento de atenções para "Coisas do Alto".
Alem disso, as implicações inerentes a essa mudança radical não soam de forma
agradável, na verdade elas são exatamente o oposto das manifestações de alegria
inspiradas pela Teologia moderna (Lucas 8:13). O Registro Escritural adverte
claramente a respeito dessa distorção mortal (Tiago 4:9), E O FAZ EM ABSOLUTA
HARMONIA COM OS MANDAMENTOS DE JESUS CRISTO A RESPEITO DA
PORTA ESTREITA E DO CAMINHO APERTADO (Mateus 7:13-14),
DESPREZADOS E REJEITADOS PELA GRANDE MAIORIA.
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LUTAR (disputar com o inimigo) VIGIAR (atentar, estar desperto, abrir mão do
descanso) INVOCAR (abordar insistentemente) ACHEGAR (aproximar-se
cuidadosamente) APLICAR (dedicar grande atenção) CLAMAR (implorar,
suplicar) BUSCAR (procurar, perseguir) EXAMINAR (pesquisar, investigar
diligentemente) DESEJAR (considerar valioso, atraente) TRABALHAR (labutar,
empenhar-se) PEDIR (solicitar, requerer) BATER (chamado persistente, contínuo)
ZELO (capricho, esmero) QUENTE (fervoroso) FOME E SEDE (ansiedade)
PRANTO (lamento, gemido) POBRE (mendigo, indigente, aflito) HUMILDE
(abatido, rebaixado).
Não é possível excluir esses termos Registro Escritural. Não é possível negar a
harmonia demonstrada em suas implicações. Por outro lado, é preciso considerar a
possibilidade dessas insistentes advertências Bíblicas, terem por principal objetivo,
estimular uma BUSCA SINCERA. Pois só a partir desse passo imprescindível,
poderemos receber a dádiva da Sabedoria da parte de Deus para fortalecimento da Fé. O
único combustível capaz de impulsionar eficazmente no sentido contrário ao das
imposições mundanas. ESSA É A RAZÃO DO GRANDE EMPENHO POR PARTE
DAS HOSTES MALIGNAS A FIM DE IMPEDI-LO.
A Busca pela Verdade é uma conduta individual, Deus Opera em cada coração
particularmente e sem acepção pessoal. De qualquer forma, num ponto determinado da
Caminhada rumo ao Cristo Vivo, ELE CONCEDE ABSOLUTO CONHECIMENTO
DA VERDADE SOBRE A TRISTE SITUAÇÃO EM QUE NOS ENCONTRAMOS E
SOBRE A URGÊNCIA DE NOSSA NECESSIDADE DE LIBERTAÇÃO.
O coração humano (mente subconsciente do homem) encontra-se mergulhado na mais
profunda miséria. Esse terrível aspecto da criatura caída é sobremaneira oculto em seu
interior e não pode ser revelado a não ser que a mesma SE CONDUZA EM TOTAL
OBEDIÊNCIA AOS MANDAMENTOS CRISTO: Toma tua cruz, renuncia ao mundo
e à própria vida, desconsidera o Átrio Exterior do teu templo corpóreo (mente
consciente seus impulsos e desígnios) e principia a viagem rumo ao interior
desconhecido do teu ser. Quanto mais nos esforçamos nesse sentido, mais claramente
poderemos reconhecer a monstruosidade que nos aprisiona. O Altar do Incenso no Átrio
Interior do Templo Judaico Representa exatamente o Clamor desesperado dos Santos
em face da própria miséria.
O gigantesco abismo de silêncio que separa o homem de Deus só pode ser superado
pelo trilhar do Caminho Apertado. O Mandamento de Cristo é para que tomemos nossa
cruz e adentremos pela Porta Estreita e se persistirmos em obediência, ainda em vida
nos reuniremos com Ele (João 14:21).
Que conciliação existe entre essas referências Bíblicas e a mentalidade Cristã dos
nossos dias? Na verdade elas são diametralmente opostas, se contradizem e repudiam
mutuamente. É PRECISO DECIDIR
HONESTAMENTE ENTRE OS
ENSINAMENTOS DO SENHOR JESUS CRISTO E A FALSIFICAÇÃO SATÂNICA,
POREM, CONSIDERE CAUTELOSAMENTE! POIS ESSA ESCOLHA
DETERMINA O SEU DESTINO POR TODA A ETERNIDADE!
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A Base Escritural é estabelecida desde a Eternidade. Tudo nela esta definido de forma
clara e harmônica, porem, cada um de nós terá que decidir quanto a legitimidade de Sua
Mensagem. Posso assegurar que Jesus Cristo sempre diz exatamente o que pretende
dizer. Ele não somente o diz, Ele o repete de várias formas, para que todo aquele que
realmente esteja no encalço da Verdade, não seja confundido.
O Preço pago para nos proporcionar a Dádiva da Salvação não pode sequer ser
imaginado. No entanto se você fosse a única alma a encontra-Lo durante esses 2000
anos, Ele o teria pago unicamente por você! ELE O TERIA FEITO PORQUE TE
AMA! Para livra-lo da monstruosidade do Inferno. Eu posso dar testemunho dessa
Graça Maravilhosa, desse Amor indescritível. Posso porque vi, porque contemplei face
a face. Mesmo que a ciência pudesse esquadrinhar as regiões mais profundas do
universo e sondar cada centímetro delas, jamais poderia encontra-Lo, Jamais poderia
conceber o Onipotente Sustentador de todas as coisas, o Divino Amor Ágape de Deus.
A humilde figura do Pregador itinerante que vagava pelas estradas poeirentas da Judéia
tempos atrás, trazia em Si esse imenso Poder. Porem, por mais incrível que pareça, Sua
Mensagem foi pervertida quase ao ponto de não reconhecimento. Seus preciosos
ensinamentos sobre como Caminhar com o Senhor, repousar a Seus Pés, contemplar
Sua Face, ser rendido pelas mãos do Criador. Você está disposto a fazê-lo? Está
disposto a permitir que o Senhor lhe toque agora?
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