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O Autor

Não tenho mérito algum, todo conhecimento aplicado neste pequeno livro
pertence a Deus, pois, é sua Palavra e sua Palavra foi dada a todos.
Somente elaborei da melhor maneira possível, alguns capítulos e versículos
sagrados, para que o leitor não tenha dificuldade em conhecer ou
reconhecer a Deus.
E que tudo foi criado a partir de sua Palavra, e que é desígnio d’Ele que
nenhum de nós se perca.
Este tem como objetivo, revelar a verdadeira esperança e fortificar os que
já encontraram o caminho, Jesus Cristo!
Maurício de Oliveira

Prefácio

É uma grande satisfação prefaciar este livro que tem por título
“CONHECENDO A DEUS”, visto que se enquadra dentro do teor das
Escrituras Sagradas! Lemos em Oséias 6.3 “Conheçamos e prossigamos em
conhecer ao Senhor...” É exatamente isso que o exímio escritor Maurício de
Oliveira está fazendo no lançamento deste precioso livro.
Indubitavelmente a leitura deste nos trará edificação para os nossos
corações e nos fará voar na imensidão do Espírito.
Em nossos dias atuais precisamos sem dúvida de algumas coisas que nos
edificam, é assim que a Palavra de Deus nos diz: “Sigamos, pois as coisas
que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros”
(Romanos. 14.19).
O amado irmão Maurício de Oliveira tem poesias que encantam a nossa
alma, seus textos tem conteúdo que tocam em nossos sentimentos! Faço
votos que este livro seja um instrumento nas mãos de Deus para edificação
de todos aqueles que o adquirirem, assim seja em Nome de Jesus Cristo!
Pastor Marcelo Gonçalves
Presidente e fundador da Igreja Pentecostal
DEUS É LUZ
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Introdução
“Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva! Como foste lançado
por terra, tu que debilitavas as nações! Tu dizias no teu coração: Eu subirei
ao céu; acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da
congregação me assentarei, nas extremidades do norte; subirei acima das
mais altas nuvens e serei semelhante ao altíssimo.
Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo
abismo.” Is. 12 à 15.
Caros amigos foi estabelecido “aqui embaixo” no profundo abismo
“entranhas da terra”, como na superfície do planeta, pois, “sabemos que
somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno.” I. Jo. 5.19. O
reinado de Lúcifer, (nome que significa: portador da luz).
Lúcifer, anjo de imensa glória, tinha acesso direto ao Criador (sua luz e
esplendor assemelhava-se a de Deus) Tomava conta da terça parte dos
anjos do céu, ele aspirou ser maior que Deus, fez nascer o orgulho em seu
coração, ele é o pai do orgulho.
O Deus todo onisciente, viu o brotar do mal, em seu coração e certamente
deu-lhe oportunidade de se redimir, mas; Lúcifer semeou entre seus
seguidores uma rebelião contra o trono de Deus.
Foram expulsos, perderam a sublimidade, conseqüentemente
transformaram-se todos de anjos a demônios.
Estes não têm mais nada a perder, se comprazem em destruir toda obra
celestial, seu alvo principal é a raça humana, feita a imagem e semelhança
de Deus, dotada de um espírito perfeito, que é o veículo de integração com
o Criador, que na maioria das vezes é inoperante, devido ao apego
materialista das coisas e tantos enganos, embaraços, ilusões, que estes anjos
caídos colocam, para afastar mais e mais o homem de Deus.
Eles atuam no mundo espiritual dos homens, influenciando-nos, ao caos,
deste jeito carregam o maior número de almas com eles, para o reino dos
mortos. São astutos e poderosos comandam a mente do ser humano, que se
deixam levar por uma coisinha ali, outra; trapaceia aqui... Traições,
adultérios e vão enredando, a todos que não usam a luz da razão e que não
tem a luz que desceu do céu, como orientador o Senhor Jesus Cristo!
São legiões, talvez bilhões, e este principado é organizado e esta no
comando de Satanás!
Conduz a vida de homens, mulheres, governantes, semeando discórdias
entre nações, confusão em lares, aspectos sentimentais, saúde, etc.
Daí a razão de tanta desarmonia no mundo, crimes horrendos, orgias,
bebedices, violências, etc.

Necessitam de um corpo para manifestarem-se, pessoas “descobertas”,
Sem o Espírito de Deus para guiá-las, através de nosso discernimento
podemos identificar o mal, afastá-lo ou comungar com ele.
Esta é nossa escolha, mas a salvação da alma humana vem somente por
Jesus Cristo!
“Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim, contra os
principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso,
contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes”. Ef. 6.12.

Atributos da Divindade
“Deus Pai”
O Senhor Deus é o único ser:
Onipotente: Nada é mais poderoso que Ele.
Onisciente: Sabe todas as coisas.
Onipresente: Está em todos os lugares.
“Deus Filho”
Mestre Maior, Filho de Deus, Príncipe da Paz.
Vindo a este mundo em forma física, (homem) em nome do Pai,
Trazer-nos redenção e perdão dos pecados, ensinar-nos o caminho do amor
e verdade, através d’Ele é a nossa salvação.
“Deus Espírito Santo”
Promessa de Jesus, que não ficaríamos sozinhos neste mundo, que o
espírito de Deus nos confortaria, supriria todas nossas necessidades
espirituais, até a segunda vinda do próprio Jesus!

_____________________________________
N.A: A todos se atribuem infinitas maravilhas.

O Princípio
“No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém sem forma e
vazia; havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava
por sobre as águas. Disse Deus: Haja luz; e houve luz.”. Gn. 1.2.3.
Caro (a) Amigo (a) Leitor (a) no segundo parágrafo observamos que se a
terra estava sem forma e vazia, é porque antes ela tinha forma, e porque
antes existia forma e provavelmente outras formas de vida; somente a
existência de um grande cataclismo para deixá-la sem forma e vazia.
Atribui-se possivelmente a queda de Lúcifer na terra.
“E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama diabo e
satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e, com
ele os seus anjos.” Ap. 12.9.
Há pouco mais de duas décadas, a ciência que estuda o Universo e sua
origem a Cosmologia, descobriu que a luz independe do sol e que sua
origem e de muito antes dele.
Verdade bíblica: primeiro Deus disse: Haja luz e depois Ele disse: “Haja
luzeiros no Firmamento dos Céus, para fazerem separação entre dia e noite;
e sejam eles para sinais, para estações, para dias, e anos.” Gn.1.14.
Também disse Deus: “Façamos, o homem à nossa imagem, conforme a
nossa semelhança.” Gn. 1.26. (1)
“Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou;
homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: “... Sede
fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra...” Gn.1.27.28.
Meus caros, disse Deus: “Façamos o homem à nossa imagem...” Então
Deus não estava só... Estavam reunidos aí a Santíssima Trindade, Pai,
Filho, e Espírito Santo!
Podemos defini-los, ao Pai (justiça), Filho (amor), Espírito Santo (graça),
podem-se observar: três (3) tempos, e que o deste último ainda vigora.
Também não descarto a era mesozóica, pois; as fósseis estão aí e falam por
elas; “Há, todavia, uma cousa, amados, que não deveis esquecer: que, para
o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia.” 2.Pe.3.8.
Observe que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, somos limitados
e só conhecemos o tempo que diz a respeito de nossa esfera.
Descarto sim, a teoria evolutiva de todo processo de vida, não tem como
conciliar, pois, o homem foi criado por Deus, à imagem de Deus nos criou,
ou seja: o homem é o único ser triúno (corpo, alma e espírito).
Espírito: É a natureza suprema do homem que rege a qualidade da alma.
Alma: É o conjunto de faculdades do ser, inteligência, emoções, vontades...
Corpo: É o veículo de locomoção e expressão neste mundo físico.

Pois assim está escrito: “O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente.
O último Adão (Cristo) é espírito vivificante.” 1.Co.15.45.
Nada pode ter sido obra do ocaso, “evolução” com uma perfeição
indescritível, tudo no respectivo lugar, a distância entre a terra e o sol, lua,
o sistema de rotação do planeta, camadas atmosféricas, etc.
“Quando ele preparava os céus, aí estava eu; quando traçava o horizonte
sobre a face do abismo; quando firmava as nuvens de cima; quando
estabelecia as fontes do abismo; quando fixava ao mar o seu limite, para
que as águas não transpassassem os seus limites; quando compunha os
fundamentos da terra; então, eu estava com ele e era seu arquiteto, dia após
dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo;
regozijando-me em seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com
os filhos dos homens.” Pv.8.27.31.
Sempre que a ciência descobre algo importante, mais dez incógnitas
maiores aparecem, diante dos cientistas.
“As cousas encobertas pertencem ao SENHOR nosso Deus...” Dt. 29.29.
Em Romanos 1.20. Paulo diz: “Porque os atributos invisíveis de Deus,
assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade,
claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos
por meio das cousas que foram criadas. Tais homens são por isso,
indesculpáveis”. Os Salmos 14.1./53.1. Dizem: “Diz o insensato no seu
coração: Não há Deus...”.
Cada pessoa no momento da concepção começa existir como uma simples
célula, como esta célula sabe o que fazer, para construir um corpo
composto de trilhões de células individuais de diferentes espécies e
diferentes funções?
Existe aí uma linguagem, lei estabelecida, linguagem não física, mas
espiritual. Davi menciona sobre isto: “Graças te dou, visto que por modo
assombrosamente maravilhoso me formaste; as tuas obras são admiráveis, e
a minha alma o sabe muito bem.” Sl. 139.14.
Para finalizar caro (a) amigo (a) Leitor (a) reflitamos as palavras do próprio
Deus: “Eu fiz a terra e criei nela o homem; as minhas mãos estenderam
os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens.” Is. 45.12.

_____________________________________
N.A: Não foi violada nem uma vírgula, nem til da Santa Escritura. Afins de correções.

A Transformação
A queda do homem no paraíso, pela desobediência a Palavra de Deus, foi a
causa de tantas transformações.
Mas, satanás incorporado na serpente disse a mulher: “É assim que Deus
disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do
fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que
está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele,
para que não morrais. Então a serpente disse a mulher: É certo que não
morrereis.” Gn.3.1-4.
Observe a astucia de satanás meu leitor (a), verifique a maneira inocente
como se apresenta a Eva e fala: “É assim que Deus disse” como se ele não
soubesse, note também que ele sutilmente chama Deus de mentiroso, “é
certo que não morrereis”.
E até hoje em dia, não é diferente, ele só muda a tática, hoje ele não pratica
incorporação em animais, ele tem o homem que desprovido da proteção do
Criador é facilmente por ele manejado.
Exemplo disto é quando pessoas aparentemente inofensivas aproximam - se
com as chamadas “segundas intenções” e em algum sentido conseguem o
desejado, este é um ato sem dúvida nenhuma de uma manifestação.
Não somente este ato “camuflado”, como uma série de outras possessões,
tais como: Maus-tratos, homicídios, estupros, e uma infinidade de
maldades inspiradas pelo maligno.
“Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso
e pai da mentira.” 1.Jo.8.44.
Repare: Quem fala mentira é filho do pai da mentira.
“Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e
árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu
também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos; e,
percebendo que estavam nus, coseram folhas-de-figueira e fizeram cintas
para si.” Gn.3.6.7.
Note: Que neste momento o homem perdeu seu estado original, não havia
maldade, malícia, contaminação, mas a partir deste momento,
transformações consecutivas aconteceram.
E a mulher disse: “Multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez;
em meio de dores dará à luz filhos; o teu desejo, será para o teu marido, e
ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendestes a voz de tua mulher
e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por
tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida.
Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo.

No suor do rosto comerás o teu pão, até que, tornes à terra, pois dela fostes
formado; porque tu és pó e ao pó tornarás.” Gn. 3.16-19.
Veja caro (a) leitor (a) Quantas transformações, tanto na mulher como no
homem, maldita ficou a terra, o pecado, a morte passou a existir.
“Portanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e
pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens,
porque todos pecaram.” Rm. 5.12.
“Porque a sim diz o SENHOR, que criou os Céus, o Deus que formou a
terra, que a fez e a estabeleceu; que não a criou para ser um caos, mas
para ser habitada: Eu sou o Senhor, e não há outro.” Is. 45.18.

A Descendência e a Corrupção
“Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma
oferta ao SENHOR. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu
rebanho e da gordura deste. Agradou-se o SENHOR de Abel e de sua
oferta; ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois,
sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante.” Gn. 4-3-4-5.
Ofertar a Deus é um ato de amor, toda oferta vem acompanhada de uma
expressão, é esta expressão que agrada a Deus.
Aconteceu que Caim, trouxe uma oferta a Deus, enquanto Abel trouxe das
primícias, ele procurou, preocupou-se, ofertou o melhor que tinha, então;
disto Deus se agradou.
Disse Deus a Caim: “Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se,
todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz a porta; o seu desejo será
contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo.” Gn. 4.7.
Sinta! Como é forte o amor paterno de Deus neste versículo meus amigos,
e de como se preocupa com o estado de Caim, estado que não conseguiu
dominar, que o levou a matar seu próprio irmão.
Ah! Mãe Eva! Como sofreste!
E disse Deus: “Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra da
mim.” Gn. 4.10.
Repare leitor (a): “A voz do sangue” uma linguagem espiritual, que
clamava por justiça. Vemos a qualidade de Deus, como justo juiz, esta
qualidade do Deus Pai estende-se do velho testamento para a eternidade.
“Porque eu o SENHOR não mudo...” Ml. 3.6.
“Viu o SENHOR que a maldade do homem se havia multiplicado sobre a
Terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração;
então, se arrependeu o SENHOR de ter feito o homem na Terra, e isso lhe
pesou no coração.” Gn. 6.8.
“Porém Noé achou graça diante do SENHOR.” Gn. 6.8.
Através de somente um homem íntegro, apenas um, em meio a uma
geração devassa, imunda e cheia de violência, que se assemelha aos nossos
dias atuais, Deus teve misericórdia, e deu continuidade a raça humana.
Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, lhes dizendo: “Sede fecundos,
multiplicai-vos e enchei a Terra.” Gn. 9.1.
Meus Amigos (as), você é uma benção viva, sua família é benção! A
benção de Deus foi repassada aos seres humanos, então, porque vivermos
atemorizados por alguma situação e repleto de problemas?
Porque o diabo sabe que você é uma benção de Deus, e faz tudo para
afastá-lo, confundi-lo, e deixá-los mergulhados na sua própria vida, para
levá-los longe do conhecimento das alturas, que você está obtendo agora

neste momento, pela graça de Deus, que vem do Espírito Santo, que o
podem levar as fontes da vida eterna, você é uma benção, mas, ele quer
roubar seu estado original.
“O temor do SENHOR é o princípio do saber.” Pv. 1.7.
“Feliz o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire
conhecimento; porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e
melhor a sua renda do que o ouro mais fino.” Pv. 3.13-14.
“Para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o
inferno, embaixo.” Pv.15.24.

A Promessa
Ora, disse o SENHOR a Abrão: “Sai da tua Terra, da tua parentela e da casa
de teu pai e vai para uma Terra que te mostrarei; de ti farei uma grande
nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma benção!” Gn.
12.1-2.
Note: Pela genealogia bíblica, Abrão vem da descendência de Noé, Noé
vem da descendência de Adão, (refiro-me da linhagem direta deles).
Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: “Ergue os olhos e
olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o
ocidente; porque toda esta Terra, que vês, eu ta darei, a ti e a tua
descendência para sempre.” Gn. 13.14-15.
Veja: Que Abraão, ainda se chamava Abrão, a ele foi prometido todo o
território e futura nação de Israel.
Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade e Deus cumpriu sua
palavra como havia prometido, Sara concebeu a luz de Isaque. Tinha
Abraão cem anos quando Isaque nasceu.
Depois de algum tempo, crescera o amor de Abraão com seu filho...
“pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão! Este lhe respondeu, eis-me
aqui! Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem
amas, e vai-te a Terra de Moriá; oferece-o ali em holocausto, sobre um dos
montes que eu te mostrarei.” Gn.22.1-2.
Amigo (a) Leitor (a), reflita o caráter de Abraão... Quando Deus o chama,
ele imediatamente diz: Eis-me aqui! À vontade e disposição em servir a
Deus, certamente eram suas qualidades primordiais.
Quando Deus pede seu único filho, ele não reclama, nem retruca, somente
obedece. Seu amor, confiança e obediência a Deus estava acima de seu
amor por Isaque.
Poderia questionar: Tu me dás o filho depois me retiras? O que seria de
Sara? O que ela acharia disto? E o meu amor? O meu filho?
Queridos! Todas estas questões confrontaram a mente e o espírito de
Abraão, mas ele guardou tudo com ele, venceu toda dúvida e creu que o
mesmo Deus que o fizera pai com cem anos, poderia reaparecer Isaque.
Repare: Que Abraão esta apto para ouvir, pronto a obedecer, e provar seu
amor para com Deus!
Ah Abraão! Que andaste com Deus e hospedaste Anjos!
Mesmo antes de haver mandamentos, leis, Abraão já conhecia a Deus e o
amava acima de tudo.
Assim Isaque sobreviveu, mas, estava em vias de ser sacrificado.
“Mas do céu lhe bradou o Anjo do SENHOR: Abraão! Abraão! Ele
respondeu: Eis-me aqui! Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz

e nada lhe faças; pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me
negaste o filho, o teu único filho.” Gn. 22.11-12.
E disse: “Jurei, por mim mesmo diz o SENHOR, porquanto fizeste isso e
não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente
multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia
na praia do mar; a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos,
nela serão benditas todas as nações da Terra, porquanto obedeceste a
minha voz.” Gn. 22.11-12.
Note: Que o Deus jurou por Ele mesmo, porque não havia e não há
ninguém maior que Ele por quem jurar!
Deus abençoou Abraão e toda descendência, todas as nações do mundo
foram benditas e isto quer dizer que sua família esta englobada nisto, Deus
tem uma promessa para sua vida e quer que você como Abraão venha
tomar posse dela, e como ele venha obedecer a sua Palavra, expressar seu
sacrifício vida, amor, pois. Isto gera uma oferta espiritual agradável aos
olhos de Deus, e Ele será favorável a sua causa e vida!
Aprenda a ofertar ao Senhor! Aprenda a amar o seu Deus!
Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó, Jacó mais tarde se chamou Israel, deste
jeito se dera a nação Israelense.
Jacó gerou a José, José foi governador no Egito, foi humilhado, perseguido
e injustiçado, mas andou com Deus e não se apartou do seu caminho, foi
exaltado na Terra de Faraó.
Depois disse Faraó a José: “Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém
há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua
palavra obedecerá todo o meu povo; somente no trono eu serei maior do
que tu.” Gn. 41.39-40.
Veja caro (a) Leitor (a): A promessa de Deus estava se cumprindo e sua
descendência multiplicando-se.
Este povo era especial, educados e disciplinados no temor do Senhor!
“O temor do SENHOR é o princípio do saber.” Pv. 1.7.
O caráter integro e reto de José, fez Faraó perguntar aos seus oficiais: em
“Acharíamos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de
Deus?” Gn.41.38.
José homem de Deus, ajuizado e sábio, o Espírito Santo estava com ele.
José governou em nação estranha, exaltou o nome de Deus! Fez outras
pessoas conhecerem e reconhecerem ao Deus dos Céus, verdadeiro e único
Deus Criador de todo o Universo!
É imprescindível hoje, nos dias atuais, reconhecermos este caráter em
pessoas, compromissadas com Deus, na política, em diversas áreas do
governo. Para que fique claro o seguinte:

“Seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe, e faça resplandecer sobre
nós o rosto; para que se conheça na Terra o teu caminho e, em todas as
nações, a tua salvação.” Sl. 67.1-2.
“Assim, habitou Israel na Terra do Egito, na Terra de Gosén; nela tomaram
possessão, e foram fecundos, e muito se multiplicaram.” Gn. 47.27.
Disse José a seus irmãos: “Eu morro; porém Deus certamente voz visitará e
vos fará subir desta Terra para a Terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a
Jacó. José fez jurar os filhos de Israel dizendo: certamente Deus voz
visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de
cento e dez anos; embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito.”
Gn. 50. 24-25-26.

O Libertador
Aconteceu que o povo de Israel multiplicara-se sobremaneira na terra do
Egito; e se levantou outro rei que não conhecera José e usou de astúcia com
o povo, afligindo-os com dura servidão.
Também ordenou Faraó que os filhos dos hebreus (masculinos) fossem
todos mortos no rio Nilo, que só as filhas vivessem.
Este temera a multiplicação do povo e possível conspiração.
“Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi.
E a mulher concebeu e deu a luz a um filho; e, vendo que era formoso,
escondeu-o por três meses.” Ex.2.1.
Não podendo escondê-lo por mais tempo, colocou o menino num cesto de
junco calafetado com betume, à beira rio.
A filha de Faraó desceu para banhar-se no rio, encontrou o cesto e nele a
criança, teve compaixão dela, a irmã da criança observava de longe,
aproximou-se e perguntou a princesa, se gostaria que alguém lhe servisse
de ama e criasse a criança, ela consentiu, então, a menina trouxe a mãe da
criança e ela foi educada com amor e no temor a Deus.
Repare caro (a) leitor (a) que esta mulher Joquebede, a mãe, teve uma
esperança, ela expressou a fé em conseguir o que desejava.
E sua fé, acompanhada de determinação, certamente com pedidos
espirituais a Deus, lhe conferiram a benção.
Note: O menino sobreviveu, como ela mesma o criou até uma renda
financeira lhe foi atribuída e muito mais que isso, foi à sobrevivência do
libertador de Israel, do legislador, estadista, o homem usado nas façanhas
do êxodo, intermediário entre Deus e o povo, Moisés!
Repare: O que enfatizo é a ação espiritual que envolveu tudo isto, a fé,
acompanhada da ação inteligente da alma, trouxe a existência, a
materialização do desejo em proporções muito maiores e nem sequer
imaginadas. Esta é a relação entre o homem e Deus, “fé”, só basta
sabermos sintonizarmos.
“Ora, a fé é a certeza de cousas que se esperam, a convicção de fatos que
não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé,
entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira
que o visível veio a existir das cousas que não aparecem.” Hb.11.1.2.3.

O Intermediário
“Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito; os filhos de Israel gemiam
sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus.”
Ex.2.23.
Deus continuou: “Não te chegues para cá; tira as sandálias dos pés, porque
o lugar em que estás é terra santa.”.
Disse mais: “Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de
Isaque, e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar
para Deus.”. Ex. 3.5.6.
Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também vejo a
opressão com que os egípcios os estão oprimindo.”. Ex.3.9.
Com efeito, quando estamos desesperados, sendo oprimido por alguma
situação, palavras de consolo não bastam, precisamos clamar a Deus.
Sacrificar nossa vontade dedicar-se ao jejum e oração, fazer votos
particulares com Deus, com ofertas de expressão de fé pelo que se deseja,
torna a resposta de Deus menos demorada.
Quer dizer: fazer algo, não somente pedir e esperar, (correr atrás da
benção).
“Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me
buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos
céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.”. 2. Cr.7.14.
“Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para
com o Altíssimo; invoca-me no dia da angústia; eu te livrarei; e tu me
glorificarás.”. Sl. 50.14.15.
Veja: Como Deus adverte Moisés, quanto à aproximação e pede que tire as
sandálias, porque o lugar era santo.
Podemos sentir a paternidade de Deus, cuidado e zelo, também entendemos
n decorrer do livro de Êxodo, que é impossível o acesso físico do homem a
Deus e o único acesso é o espiritual, consagrar-se, tirar as sandálias dos
pés, deixar a poeira para trás.
Depois de todos os sinais e maravilhas que Deus efetuara no Egito, como a
passagem do mar vermelho e a libertação do povo, o próprio Deus guiava o
caminho deles.
“Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os
filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: Certamente Deus vos
visitará; daqui, pois, levai convosco os meus ossos.”. Ex.13.19.
“Assim o SENHOR livrou Israel naquele dia, da mão dos egípcios; e Israel
viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o
SENHOR exercitara contra os egípcios; e o povo temeu ao SENHOR e
confiou no SENHOR e em Moisés, seu servo.”. Ex.14.30.31.

Veja leitor (a) que hoje o significado é outro, o que Deus quer fazer na sua
vida através de Jesus Cristo é exatamente o mesmo, te libertar das mãos de
seus opressores, dívidas, Vícios, vida sentimental destruída, doenças,
marginalidades, prostituição, Ele quer te livrar com grande poder e guiá-lo
por um novo caminho que te conduzirá à Terra Prometida, terra que mana
leite e mel.

A Aliança
No terceiro mês da saída do povo de Israel do Egito, no primeiro dia do
mês, o povo estava acampado em frente ao monte Sinai.
Subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: “Assim
falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que
fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim.
Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha
aliança, então, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos;
porque toda a Terra é minha.” Ex.19.3.4.5. (1)
Caro (a) amigo (a) note; que o Senhor entra em aliança como povo e
adverte, para guardar sua palavra, afirma que seriam propriedades do Deus
vivo sobre a Terra.
Isto significava um povo abençoado, nação santa, fazendo diferença sobre
as demais. Repare que o segredo está em guardar a palavra de Deus,
obedecer, fazer como Ele manda e não é diferente hoje.
“Todo o Monte Sinai fumegava, porque o SENHOR descera sobre ele em
fogo; a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte
tremia grandemente.” Ex.19.18.
Isto foi maravilhoso, o poder do Deus onipotente que fez a Terra, era a
majestade do Senhor!
“... Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão.” Ex.19.19.
Deus escolhera o Sinai, designou-o como santuário natural, até hoje há a
existência de algo que expresse a idéia de Deus, como se o vento e as
pedras deste lugar clamassem!
“Por que olhais com inveja, ó montes elevados, o monte que Deus escolheu
para a sua habitação? O SENHOR habitará nele para sempre.” Sl. 68.16.

_______________________________________________________________________
(1) N.A: Parágrafos bíblicos podem não coincidir, mas em síntese o conteúdo é o mesmo.

OS DEZ MANDAMENTOS
Então falou Deus todas estas palavras: “Eu sou o SENHOR, teu Deus, que
te tirei da Terra do Egito, da casa da servidão.
Iº Não terás outros deuses Diante de mim.
IIº Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que
há encima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra.
Não as adorarás, nem lhes darás culto; porque eu sou o SENHOR, teu
Deus. Deus zeloso, que visito a iniqüidade dos pais nos filhos até a terceira
e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até mil
gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos.
IIIº Não tomaras o nome do SENHOR, teu Deus em vão, porque o
SENHOR não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão.
IVº Lembra-te do dia de sábado para o santificar.
Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra.
Mas o sétimo dia é o Sábado do SENHOR, teu Deus; não farás nenhum
trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a
tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro;
porque, em seis dias, fez o SENHOR os céus e a Terra, o mar e tudo que
neles há e, ao sétimo dia, descansou; por isso, o SENHOR abençoou o dia
de Sábado e o santificou.
Vº Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na Terra
que o SENHOR teu Deus te dá.
VIº Não matarás.
VIIº Não adulterarás.
VIIIº Não furtarás.
VIIIIº Não dirás falso testemunho contra o teu próximo.
Xº Não cobiçarás a casa do teu próximo. “Não cobiçarás a mulher do teu
próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu
jumento, nem cousa alguma que pertença ao teu próximo.” EX.20.1 a 17.
“Todo o povo presenciou os trovões, e os relâmpagos, e o clangor da
trombeta, e o monte fumegante; e o povo observando, se estremeceu e
ficou de longe. Ex. 20.18.
Os dez mandamentos que significa dez ordenanças se fazia necessário a um
povo tão numeroso e tão enraizado com costumes Egípcios.
Significavam também a santificação necessária para homem/mulher manter
a devida comunhão com Deus e respeito mútuo com seus semelhantes.

Poderíamos refletir cada mandamento em negrito, mas escolhi o quarto,
pois, é polêmico, gerou controversas entre Cristo e fariseus e até hoje é
motivo de questionamentos.
“Seis dias trabalhareis, mas o sétimo será o Sábado do descanso solene,
santa convocação; nenhuma obra fareis; é o Sábado do SENHOR em todas
as vossas moradas.” Lv.23.3.
O Senhor determinou a “santa convocação” 1 (um) dia em 7 (sete)
destinado a adoração. Para que fosse contínua a relação homem e Deus.
S.a.bá sm.rel. Descanso religioso dos judeus, no Sábado, consagrado a Deus.
(versão Aurélio).
Jesus disse: “O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o
homem por causa do sábado.” Mc. 2.27.
Os mandamentos eram primordiais a um povo de dura cerviz.
Mesmo com todo o poder de Deus o que Ele já tinha efetuado, o povo
murmurava, reclamava, desagradava a Deus.
Disse mais o SENHOR a Moisés: “Tenho visto este povo, e eis que é um
povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o
meu furor, e eu os consuma; e de ti farei uma grande nação.” Ex.32.9.10.
“Disse o SENHOR a Moisés e a Arão: Apartai-vos do meio desta
congregação, e os consumirei num momento.” Nm. 16.20.21.
O povo era duro, incrédulo, propenso ao mal!
Note caro (a) leitor (a); que Deus é rico em misericórdia e longanimidade,
mesmo assim o povo conseguia incitar à ira no Senhor.
Fora os dez mandamentos, foram estabelecidas diversas leis, civis e
religiosas, a lei de oferta pelo pecado, culpa, ofertas pacificas, etc.
Exemplo: Toda vez que alguém pecasse contra Deus, tinha que ser feito um
sacrifício de um cordeiro sem defeito em favor desta culpa.
Este ritual era ministrado pelos sacerdotes.
“Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias; e a outra metade
aspergiu sobre o altar. E tomou o Livro da Aliança e o leu ao povo; e lês
disseram: Tudo o que falou o SENHOR faremos e obedeceremos. Então,
tomou Moisés aquele sangue, e os aspergiu sobre o povo, e disse: Eis aqui
o sangue da aliança que o SENHOR fez convosco a respeito de todas
estas palavras.” Ex. 24.6.7.8.
Se desejar saber mais a respeito destas leis e deveres meu caro (a), todo o
livro de Levítico trata sobre o assunto.
Esta então, era a aliança de Deus com Israel, no qual; Moisés era o
mediador. Ex.20.18 a 21.

CONFONTRO E DIFICULDADES
“Eis que o SENHOR teu Deus, te colocou esta Terra diante de ti. Sobe,
possui-a como te falou o SENHOR, Deus de teus pais: não temas e não te
assustes.” Dt. 1.21.
Veja que a promessa de Deus com Abraão estava em vias de se realizar,
quando o povo recebeu o relatório dos espias com incredulidade.
E temeu os habitantes da Terra... “... maior e mais alto do que nós somos
este povo; as cidades são grandes e fortificadas até aos céus.” Dt. 1.28.
Por outro lado, Josué e Calebe perseveraram em obedecer ao Senhor.
“Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O SENHOR, vosso
Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez
conosco, diante dos vossos olhos no Egito...” Dt. 1.29.30.
Porém, o povo desanimou, murmurou, rendeu-se ao medo.
“Tendo, pois, ouvido o SENHOR as vossas palavras, indignou-se e jurou
dizendo: Certamente, nenhum dos homens desta maligna geração verá a
boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné; ele a
verá, e a terra que pisou darei a ele e aos seus filhos, porquanto perseverou
em seguir ao SENHOR. Também contra mim (Moisés) se indignou o
SENHOR por causa de vós, dizendo: Também tu lá não entrarás. Josué
filho de Num, que esta diante de ti, ele ali entrará; anima-o, porque ele fará
que Israel a receba por herança.” Dt. 1.34 a 38.
Observe: Quando o povo era pra tomar posse da benção com incredulidade
temeram os habitantes daquela terra.
Assim é conosco, muitas vezes desanimamos quando nos deparamos com
os gigantes, Josué e Calebe perseveraram, a eles foi-lhe dado o direito.
Precisamos acreditar que Deus vai a nossa frente, abrindo os caminhos para
que passemos e herdamos nossa promessa.
Qual promessa? A Terra que mana leite e mel, que é nossa vida feliz e
realizada, (terra) é a vida, (leite) abundância, (mel) doçura...
Vida abundante com doçura sem amarguras e tristezas, pois, reconhecemos
que tudo provém de Deus.
E que temos que ter um espírito diferente, como o de Josué e Calebe, nada
vem fácil, é necessário perseverar confiante, fé para conquistar!
“Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem
em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a
eles e a seus filhos para sempre.” Dt. 5.29.
Disse-lhe o SENHOR: “Eis que estás para dormir com teus pais; e este
povo se levantará, e se prostituirá indo após deuses estranhos na terra cujo
meio vai, e me deixará, e anulará a aliança que fiz com ele.” Dt. 31.16.

“Esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó,
dizendo: à tua descendência a darei; eu te faço vê-la com os próprios olhos;
porém não irás para lá.”
Assim morreu Moisés, servo do SENHOR. Na terra de Moabe, segundo a
palavra do SENHOR.” Dt. 34.4.5.

VITÓRIAS E DERROTAS
Após a morte de Moisés, Deus anima Josué dizendo: “Se forte e corajoso,
Porque tu farás o povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus
pais.
Tão-somente sê forte e mui corajoso para teres o cuidado de fazer segundo
toda a lei que meu servo Moisés te ordenou; dela não te desvieis, nem para
a direita nem para esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer
que andares.” Js.1.6.7.
O Senhor recomenda Josué a ser forte e corajoso, que era imprescindível a
obediência, segundo tudo que falara Moisés.
Hoje em dia muitas pessoas não sabem o porquê dos fracassos, obstáculos e
sofrimentos, ainda atribuem a Deus pelas suas frustrações.
Isso é reflexo de uma vida sem Deus! Até no meio religioso, onde a pessoa
conhece a letra e não recebem os frutos desta letra é porque existe
contaminação. É exatamente o que nos tem faltado, “santificar-se”, sermos
justos para poder assim ser justificados.
“Mas aquele que considera atentamente, na lei perfeita, lei da liberdade e
nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante,
esse será bem-aventurado no que realizar.” Tg. 1.25.
Novamente vemos: O segredo está em obedecer a Deus, para que sejamos
bem realizados.
Isto é: realizados em modo geral, saúde, sentimental, material e espiritual.
Alguns têm vergonha de assumir a sua fé em Deus, no que os outros dirão
ou falar a seu respeito, tolos!
“...mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei
diante de meu Pai, que estás nos céus.” Mt.10.33.
Assim Josué conquistou a terra prometida a seus pais, também os ossos de
José foram transportados e enterrados na terra de Siquém, parte da herança
de seus filhos, deste jeito foi o Senhor com Josué e todo Israel serviu a
Deus, todos os dias de Josué.
Quando estamos com Deus, obtemos vitórias, porém, distantes o inimigo
prevalece sempre.
“Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros.” Tg. 4.8.
Note: que devemos dar o primeiro passo.
“Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará.” Tg. 4.10.
Repare que devemos nos humilhar perante Deus, não somos nada, quem
somos nós perante Deus? Mero sopro, somos muitas vezes, orgulhosos,
prepotentes e arrogantes, querendo ser melhor em condições do que o
outro, seguindo o curso deste mundo em meio à cobiça, inveja e vaidades,
que desemboca num caminho triste de desilusão.

Não há mal nenhum em sermos prósperos, usufruir dos bens desta vida,
não devemos é ter o coração preso nestas coisas pois são passageiras.
“Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males; e alguns, nessa
cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas
dores.” 1.Tm.6.10.
Sendo que Deus esta perto e quer nos salvar, mas acham isto, e aquilo
outro, na verdade não querem obedecer e sim se deleitar na sua vida
pecaminosa e quando os frutos desta vida aparecem (o mal lhes alcança)
ainda culpam a Deus por isso.
Oh, Deus! Tenha misericórdia de nós Senhor!
“Portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus.” Rm. 8.8.
Assim foi com Israel tiveram vitórias e derrotas, quando estavam perto ou
longe de Deus, ora livres, ora escravos, todas as vezes que cumpriam ou
não a palavra de Deus.
Deste modo foi com Josué, os Juízes, Saul, Davi, Salomão, com todos os
patriarcas do passado.
Os sacrifícios de animais para perdão de pecados aumentara sobremaneira,
fazia-se grande este morticínio.
A lei era dura e severa, ninguém se firmava na verdade que era a aliança de
Deus e constantemente os homens a tornavam inválida.

PREDIÇÕES E NOVA ALIANÇA
Isaías prediz o nascimento e o reino do príncipe da paz:
“Porque um menino nos nasceu, um filho senos deu; o governo está sobre
os seus ombros; e o seu nome será: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte,
Pai da Eternidade, Príncipe da Paz...” Is. 9.6.
“E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará caminho santo...” Is.
35.8.
“Eu o SENHOR, te chamei em justiça tomar-te-ei pela mão, e te guardarei,
e te farei mediador da aliança e luz para os gentios...” Is. 40.3.
A NOVA ALIANÇA
“Veio à palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu
toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento
para remissão de pecados, conforme este escrito no livro das palavras do
profeta Isaías: Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor,
endireitai as suas veredas.” Lc. 3.2.3.4.
João Batista apregoava que era preciso o homem se arrepender
(conscientizar-se) que é pecador, e que; precisava se purificar, limpar-se por
isso o elemento água.
Ele dizia: “Eu na verdade vos batizo com água... Ele vos batizará com o
Espírito Santo e fogo.” Lc. 3.16.
Existe um processo para o homem se batizar... Estar consciente que é
pecador, arrepender-se de seu passado sujo, purificar-se nas águas
batismais, colocar Deus em primeiro lugar, viver novidade de vida.
“Todo o povo que ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de
Deus, tendo sido batizados com o batismo de João; mas os fariseus e os
intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos, o desígnio de Deus, não
tendo sido batizados por ele.” Lc.7.29.30.
Era desígnio de Deus, a oferta pelo pecado, culpa, os sacrifícios de animais
se faziam inválidos, dava-se início a uma nova era, novo tempo, as boas
novas da salvação!
“E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e
vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai.” Jo. 1.14.
Deus Filho estava no mundo, às predições de Isaías se cumprira e isto era
maravilhoso, Ele se fez homem a habitou no meio de nós, pela genealogia
da mesma linhagem de Davi, Abraão, Adão, Deus!
Curava, libertava possessos, dava visão aos cegos, ressuscitava mortos, sua
doutrina é caminho de salvação até hoje em dia!

“E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no Sábado.” Jo.
5.16. Mas Ele lhes disse: “Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho
também.” Jo. 5.17.
E acrescentou: “O Sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o
homem por causa do Sábado; de sorte que o filho do homem é Senhor
também do Sábado.” Mc. 2.27.28.
Dentre muitos milagres feitos pelo Senhor Jesus Cristo, enfatizo caro (a)
leitor (a) duas passagens que expressam a fé em sentidos diferentes.
“Grande multidão o seguia, comprimindo-o.
Aconteceu que certa mulher; que, havia doze anos, vinha sofrendo de uma
hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido
tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário
indo a pior, tendo ouvido falar da fama de Jesus, vindo por trás dele, por
entre a multidão, tocou-lhe a veste.
Porque dizia: Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada.
E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu
flagelo.
Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no
meio da multidão perguntou: Quem me tocou nas vestes?
Responderam-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes:
Quem me tocou?
Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto.
Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara,
veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade.
E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou; vai-te em paz e fica livre do teu
mal.” Mc.5.25 à 24.
Meus queridos reparem: Que a multidão apertava Jesus de todos os lados e
esta mulher a muito sofria, sua renda financeira havia se esgotado e seu
estado tornara-se pior.
Note: Que ela ouviu falar de Jesus e creu que se o tocasse ficaria curada.
Penso que uma mulher com perca de sangue certamente esta enfraquecida,
em meio à multidão? Mas ela não olhou dificuldades e criou a
oportunidade.
É isto o que Deus diz para você hoje: Crie a oportunidade!
Talvez tenha um problema há muitos anos, uma hemorragia que não cessa,
que te faz sempre gastar, médicos dizem não haver jeito, e eu te declaro em
nome do Senhor Jesus Cristo, tem jeito sim!
Repare que o poder estava com Jesus e não é diferente hoje, Jesus Cristo,
Cura, Salva e Liberta! Amém!
Aprendemos que muitos estão na multidão, mas poucos se destacam.
Esta mulher creu que Jesus era a solução e foi ao encontro dele.

E assim a paz voltou ao seu coração. Só Jesus pode trazer a paz.
“Logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante
dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões.
E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em
caindo a tarde, lá estava ele, só.
Entretanto, o barco já estava longe, há muitos estádios da terra, açoitado
pelas ondas; porque o vento era contrário.
Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar.
E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e
exclamaram: É um fantasma! E, tomados de medo gritaram.
Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo! Sou eu. Não
temais!
Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, mande-me ir ter contigo
por sobre as águas.
E ele disse: Vem! E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e
foi ter com Jesus.
Reparando, porém, na força do vento, teve medo; e começando a
submergir, gritou: Salva-me Senhor!
E, prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de
pequena fé, por que duvidaste?
Subindo ambos para o barco, cessou o vento.
E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho
de Deus!”Mt. 14.22 à 33.
É simplesmente maravilhoso!
Jesus desafia as leis naturais e anda sobre o mar.
Afirma aos discípulos: “Sou eu. Não temais!”.
Note; que Pedro reconhece o mestre e atira-se em sua fé sobrenatural.
Este exemplo se aplica em nossa vida querido (a) leitor (a), falência,
desengano médico, vícios, enfim, sobre seu mar de problemas você pode
caminhar, enquanto olhar para Jesus, pois Ele está acima de tudo.
“Ele é antes de todas as cousas. Nele tudo subsiste”. Cl. 1.17.
Veja que Pedro o conhecia teve medo e duvidou, então, voltou a sua
realidade e afundou prontamente Jesus o salvou.
Da mesma forma é conosco, se não andarmos pela fé no filho de Deus a
nossa realidade será outra.
“Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus
Cristo”. 1. Co. 15.57.
Tenha uma experiência agora com Jesus, feche os olhos por alguns minutos
e fale com Ele por pensamentos, das dificuldades, anseios, Ele lhe
responderá, com certeza.
Pois, Ele é a luz que começa a brilhar em sua vida e restaurar todo seu ser.

Agora meu caro (a) Alimente esta chama que esta acesa dentro de você e
viva pela fé em Jesus Cristo!
Porque isto não é meras palavras escritas, são palavras vivas e que devem
se cumprir em sua vida. Amém!
“Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai senão por
mim.” Jo. 14.6.
Aqui vemos o bom caminho, caminho santo, que se referiu o profeta Isaías.
Porta que leva a salvação, Jesus! Único mediador entre os homens e Deus.
Senhor da Salvação, Conselheiro Maravilhoso, Príncipe da Paz, Deus
Filho.
Repare que: Na primeira aliança Moisés era o mediador entre Deus e o
povo, e agora Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, e não
aquele povo somente, mas a todos que a salvação puder alcançar.
“... naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados na Comunidade de Israel
e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no
mundo. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes
aproximados pelo sangue de Cristo.” Ef. 2.12.13.
“Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo; entrará, e sairá, e
achará pastagem. O ladrão vem somente para matar, roubar, e destruir; eu
vim para que tenham vida e a tenham em abundância.” Jo. 10.9.10.
Isto é maravilhoso! É a misericórdia do Senhor!
Ele afirma: Que se alguém entrar por Ele será salvo, agora salvo de que?
Da condenação eterna, da perdição da alma.
“Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua
alma?” Mt. 16.26.
“Quanto porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos
assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os
mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre,
a saber, a segunda morte.” Ap. 21.8.
É disto caro (a) leitor (a) que o Senhor se refere, a nossa alma sobrevive à
morte física, como vimos no princípio é este ser que compõe o conjunto de
faculdades humanas.
A segunda morte é morte espiritual, morte eterna, esta morte será
horrivelmente terrível!
“Porque importa que todos nós compareçamos diante do Tribunal de Cristo,
para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do
corpo.” 2. Co. 5.10.
Jesus diz que se entrarmos por Ele achará pastagem, quer dizer,
abundância, não se arrependeremos, Ele orienta quanto ao ladrão (satanás),
que vem para roubar, matar e destruir.

Talvez este ladrão esteja roubando sua felicidade, o pão da sua mesa,
dividindo sua família, matando suas perspectivas, destruindo sua saúde,
física, mental e espiritual!
“Para isto se manifestou o Filho de Deus: para destruir as obras do diabo.”
1. Jo. 3.8.
Sim meus amigos Jesus Cristo veio nos trazer vida em abundância em
todos os sentidos!
Este é o caminho a verdade e a verdadeira vida: Jesus!
Vida sem farsas, ilusões, existe todo um emaranhado de sentimentos que
são verdadeiros laços malignos, conflito interiores, pensamentos e
sentimentos, por isto precisamos ser guiados pelo Espírito Santo.
“Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para
que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a
imagem de Deus.” 2. Co. 4.4.
Por quê? Porque ele e toda sua legião do mal, que constituem milhares ou
até mesmo milhões de seres espirituais, já estão confinados a morte eterna e
não tem mais nada a perder.
“Por isso, festejai, ó Céus, e vós, os que neles habitais. Ai da Terra e do
mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que
pouco tempo lhe resta.” Ap. 12.12.
Existe uma verdadeira hierarquia espiritual do mal.
“... porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne e sim contra os
principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso,
contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes.” Ef. 6.12.
Tudo isto só tem um objetivo: matar, roubar e destruir, isto de reflete em
nossa vida e no mundo físico.
Jesus é o verdadeiro Amor! Pelo mundo e nossas vidas.
“Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração
humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.” 1. Co. 2.9.
E esta porta ainda esta “aberta” neste caminho você pode “peregrinar”, mas
ninguém lhe obriga, você escolhe através de seu “livre arbítrio”.
O mundo por mais encantador que possa parecer, cheio de cores e riquezas,
te leva para a morte, mas Jesus não, Ele te completa, você sente este prazer
n’alma, alegria de ser filho (a) de Deus, a certeza de estar certo, que deus
esta com você, certeza que o fará um “vencedor”, em todos os sentidos da
vida, e que no final ainda ganhará o “prêmio maior” que é de viver
eternamente nas moradas do Pai celestial, como no início no paraíso,
quando não existia nem pecado e morte, e acompanhado de os Anjos
entoarmos hinos em louvor ao Senhor! Ao Deus que lhe moldou no ventre
de sua mãe, te sustentou, trouxe você à vida, porque era desígnio d’Ele,
desígnio também que soubesse a seu respeito como o fazes agora.

Que você saiba aproveitar as oportunidades que lhe são das caro (a) leitor
(a), pois a salvação de Deus chegou neste momento ao seu coração!
Amém! Isto é Maravilhoso!
Diga sim para o Senhor Jesus. Sim para a sua vida.
Passe a viver em novidade de vida.
Estas são suas boas novas!
“Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder,
porque todas as cousas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram
existir e foram criadas.” Ap. 4.11.
“Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e, abençoando-o, o partiu, e o
deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei; isto é o meu corpo. A seguir
tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei
dele todos; porque isto é o meu sangue, o sangue da [nova] aliança,
derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados.” Mt. 26.26 a
28. (1).
“Há, porém, ainda muitas outras cousas que Jesus fez. Se todas elas fossem
relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os
livros que seriam escritos.” Jo. 21.25.

_____________________________________
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A GRAÇA
Depois da crucificação e de ter ressuscitado o Senhor Jesus Cristo, novos
desígnios estavam por serem anunciados aos discípulos, então o Senhor
explicava as escrituras.
“São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco: importava
que se cumprisse tudo o que de mim esta escrito na Lei de Moisés, nos
Profetas e nos Salmos, Então lhes abriu o entendimento para
compreenderem as escrituras; e lhes disse: Assim está escrito que o Cristo
havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em
seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as
nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas cousas. Eis
que envio sobre vós a promessa de meu Pai; permanecei, pois, na cidade,
até que do alto sejais revestidos de poder.” Lc. 24.44 a 49. (1)
O Senhor estava se retirando, dava-se início a era da graça, o Espírito Santo
seria derramado sobre os discípulos, que é o poder de Deus sobre nós.
“Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade
vieram por meio de Jesus Cristo.” Jo. 1.17.
Gra. ça. Sf.1- Favor ou mercê, concedida a alguém por Deus, dito ou ato
espirituoso. (versão Aurélio)
“De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e enchei
toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles,
línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram
cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o
Espírito lhe concedia que falassem.” At. 2.2.3.4.
Este revestimento era necessário para que os discípulos pudessem cumprir
a ordem da evangelização, dada por Jesus, e disse-lhes: “Ide por todo o
mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será
salvo; quem porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de
acompanhar aqueles que creem: em meu nome expelirão demônios; falarão
novas línguas; pegarão em serpentes; e se alguma coisa mortífera beberem,
não lhes fará mal; se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão
curados.” Mc. 16.15 a 18.
O Espírito Santo é o poder de Deus em você caro (a) leitor (a).
É autoridade espiritual para repreender o mal em qualquer aspecto.
Os milagres de curas de enfermidades, transformações de caráter, libertação
de vícios, etc. São realizadas através do Espírito Santo, e até hoje esta
graça está a sua disposição, basta você crer e adentrar pela porta chamada
Jesus Cristo.
_____________________________________
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“Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que
recebestes, e será assim convosco.” Mc.11.24.
O Espírito Santo também é o selo de Deus em sua vida, passagem para a
vida eterna.
O Senhor Jesus explica a Nicodemos, como entrar no reino de Deus: “Em
verdade, em verdade te digo: Quem não nascer da água e do Espírito não
pode entrar no reino de Deus.” Jo. 3.5.
Nascer da água é limpar-se, batizar-se, e do Espírito, nascer novo homem,
nova mulher, ter a natureza divina, indignação pelo pecado, pelas coisas
que se fazia.
Existe uma transformação, novo querer, e pouco a pouco vamos sendo
aperfeiçoados e entramos na condição de filhos, e todo filho é herdeiro de
seu Pai e de suas promessas.
Existe uma teoria por aí..., que todos nós somos filhos de Deus, está errado
somos criaturas, Jesus quem disse para se pregar o evangelho a toda
criatura, só entra na condição de filho (a), aquele que ouve o Pai e o
obedece e anda segundo seus conselhos.
Jesus relata: “Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem?
É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra, Vós sois do diabo, que é
vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos.” Jo. 8.43.44.
Nosso prazer carnal consiste em pecado, e o pecado gera morte espiritual,
por que incapazes de ouvir? Pela falta do Espírito Santo.
“Quem é de Deus ouve as palavras de Deus; por isso, não me daí ouvidos,
porque não sois de Deus.” Jo. 8.47.
Acompanhe o raciocínio: “E conhecereis a verdade, e a verdade vos
libertará.” Jo. 8.32. Que verdade? “Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida;
ninguém vem ao Pai senão por mim.” Jo. 14.6.
A verdade é Jesus, mas Ele não está mais aqui, não esta junto ao Pai?
“... quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a
verdade. Jo. 16.13.
A verdade é Jesus e o verdadeiro saber vem do alto através do Espírito
Santo.
Amigo (a) quando se conhece e verdade, ninguém jamais lhe enganará
novamente o próprio Espírito passa a te guiar, te conduzir pelo caminho
santo, dimensão de amor e vida que está agora a seu alcance, onde o
inimigo e imundo não pode passar!
Neste caminho você realizará suas vitórias, é nele que se inicia seu eterno
caminhar e isto é maravilhoso!
Existem confrontos da antiga aliança com a nova, divergências entre
denominações, dogmas doutrinários, a mais comum e polêmica é a guarda
do Sábado judaico.

Existem também doutrinas pessoais, mulheres não cortarem os cabelos, não
usarem calças compridas, homens não rasparem barbas, assistir televisão.
Digo com certeza e sem medo de errar que doutrinas são importantes, a
antiga aliança foi importante, mas nada imposto gera efeito benigno, quer
dizer, sem desprendimento natural, é assim que o Espírito Santo age, com
liberdade de expressão, como vimos: “Esse vos ensinará todas as cousas;
e vos fará lembrar de tudo que vos tenha dito.” Jo. 14.26.
“Porque o pecado não terá domínio sobre vós; pois não estais debaixo da
lei e sim da graça.” Rm. 6.14.
“... porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a
vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor.” Rm. 6.23.
Outrora era necessário, pois não havia salvador, mas agora temos Jesus e
sua graça esta sobre nós e ela nos ensina, revela-nos como nos portar neste
mundo, agir, falar, vestir, etc.
“Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.”
Rm. 8.14.
A Bíblia fala todos e não somente os que guardam o Sábado, ou não cortam
cabelos, ou fazem culto X ou culto B.
Se você for guiado pelo Espírito Santo, se torna um (a) filho (a) de Deus.
“O próprio Espírito testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus.”
Rm. 8.16.
Existe uma mudança, certeza e alegria no coração e assim o Espírito nos
conduz a novidade de vida.
Pois isto: “Não adulterarás, não matarás, não cobiçarás e, se há qualquer
outro mandamento tudo nesta palavra se resume: Amarás o teu próximo
com a ti mesmo. O amor não o pratica o mal contra o próximo; de sorte
que o cumprimento da lei é o amor.” Rm. 13.9.10.
Toda pessoa nascida do Espírito Santo, manifesta em sua vida os frutos do
Espírito.
“Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade,
bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas cousas não
a lei.” Gl. 5.22.23.

DIVERGÊNCIAS E DESÍGNIOS
A partir da morte do Senhor Jesus Cristo a igreja primitiva passou a
observar o primeiro dia da semana como dia de adoração a Deus, tendo em
vista Jesus ter ressuscitado neste dia.
Do. min.go SM Primeiro dia da semana, destinado ao descanso e adoração.
(versão Aurélio)
Ficou conhecido como o dia do Senhor, pois, morreu na Sexta e no
Domingo ressurgiu para a vitória, honra e glória!
“Um faz diferença entre dia e dia; outro julga iguais todos os dias. Cada
um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue
entre dia e dia para o Senhor o faz; e quem come para o Senhor come,
porque dá graças a Deus; e quem não come para o Senhor não come e dá
graças a Deus.” Rm. 14.5.6.
Não há méritos, o nosso mérito é o Senhor que ambos nos acolheu.
“... Aboliu, na sua carne, a Lei dos Mandamentos na forma de
ordenanças, para que nos dois criasse, em si mesmo, um novo homem,
fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por
intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade.” Ef. 2.15.16.
Este texto se refere à união dos judeus com os gentios, e que a salvação se
estendeu a nós todos e não somente ao povo hebreu.
Entendemos também a relação de diferentes dogmas doutrinários e os
conflitos que muitas vezes eles geram.
O Senhor aboliu os mandamentos em forma de ordenanças.
Sim! Irmão (ã) o cerimonialismo e a religiosidade muitas vezes nos
atrapalham, é verdadeiro obstáculo para a edificação em Cristo.
“Ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa ou lua
nova, ou sábados, porque tudo isto tem sido sombra das cousas que
haviam de vir, porém o corpo é de Cristo.” Cl. 2.16.17.
O em que pensar: “Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que
é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável,
tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe,
seja isto o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste. E
recebestes, e ouvistes. E vistes em mim, isso praticai; e o Deus da paz será
convosco.” Fl. 4.8.9.
Amados, Paulo homem culto, instruído, doutorado, antes perseguidor do
evangelho e da igreja primitiva, tornou-se ministro do Evangelho por
desígnio do Senhor Jesus Cristo.
Trazendo-nos estas epístolas em rico conhecimento para que alcancemos a
plenitude em Cristo.

“Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento
escolhido para levar o meu nome perante aos gentios e reis, bem como
perante os filhos de Israel; pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer
pelo meu nome.” At. 9.15.16.
Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, ouviu palavras inefáveis, foi
preparado por Deus, para hoje eu e você sabermos deste “Evangelho”
maravilhoso, que cura, salva e liberta, completa e preenche nossa vida,
pois, assim ele foi designado e obedeceu, pela sua obediência, hoje temos
prazer em conhecer a Deus e nos aprimorar, ler e descobrir nele as
verdadeiras riquezas espirituais.
A verdadeira satisfação que somente Jesus pode dar-nos, que se espelha em
nossa alma, para que o mundo também veja, mesmo em nossas limitações
humanas.
Oh... Deus! Quão glorioso Tu és, nossa alma te exalta Senhor!
Mais de dois mil anos se passaram, e quantos não desfrutaram deste
Evangelho? Quantas almas não se salvaram? Vidas se transformaram?
Sinta leitor (a) o poder da Palavra de Deus! Sinta! O mesmo poder que
criou o Universo.
“Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a
repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o
homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa
obra.” 2.Tm. 3.16.17.
“Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite
espiritual, para que por ele, vos seja dado crescimento para a salvação.” 1.
Pe. 2.2.

AS ARMADILHAS
A Escritura Sagrada afirma: “Não há justo, nenhum sequer.” Rm. 3.10.
Fala também: “Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá
e não tardará; todavia, o meu justo viverá pela fé.” Hb. 10.37.38.
Isto quer dizer que Paulo, Pedro, Maria mãe de Jesus, Tiago, João, e muitos
outros, foram homens e mulheres de Deus, santificados na verdade, porém
dignos de falhas, pela limitação humana.
Estes, porém, repousam e aguardam sua recompensa.
“Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus
mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem.” 1.Ts. 4.14.
Só existe um mediador, o Senhor Jesus Cristo!
“Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo
criatura em lugar do criador; o qual é bendito eternamente. Amém.” Rm.
1.25.
E deturparam, fazendo ofertas e oferendas a ídolos.
“Antes, digo que as cousas que eles sacrificam é a demônios que as
sacrificam e não a Deus; e eu não quero que vos torneis associados aos
demônios.” 1.Co. 10.20.
Caro (a) Leitor (a) no momento da morte física do homem, sua alma é
entregue a um portador, seja este da luz ou das trevas.
“A sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida, aos portadores da
morte.” Jó. 33.22.
Enquanto a vida só existe dois caminhos, o da luz ou de trevas, só existem
dois gêneros de pessoas, justas ou injustas, só existem dois tipos de morrer,
no Senhor Jesus Cristo ou nos seus delitos e pecados.
Meu Amigo (a) Reflita! Olhe quantas coisas você já fez, seu pensar, agir,
tudo Deus conhece e Ele é Justiça!
Não cai uma folha neste imenso planeta sem que Ele saiba, sua onisciência
abrange muito mais do que a nossa esfera, incompreensível para nós.
Ele te conhece, sabe do seu coração, seja transparente para com Deus!
Arrependa-se! Converta seu caminho, não importa seu passado, pecado, o
Senhor te salvará!
“Enquanto tende a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz.”
Jo. 12.36.
“... pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o
nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos
convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para
aguardardes dos céus o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos,
Jesus que nos livra da ira vindoura.” 1. Ts. 1.9.10.
Não sejais ignorantes e ingênuos, quanto à astúcia do diabo.

Ele opera sinais e maravilhas, inspira obras malignas, no intuito de
ludibriar e embaraçar a visão daquilo que é verdadeiro, o “Evangelho da
Salvação.”!
“Ora o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns
apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de
demônios...” 1.Tm. 4.1.
Nem sejais iludidos com a falsa esperança de perfeição!
A pré-perfeição se alcança agora em vida, até um dia por inteiro sermos
transformados.
“E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que
é mortal se revestir de imortalidade, então, se cumprirá a palavra que está
escrita: Tragada foi à morte pela vitória.” 1. Co. 15.24.
Não aspire esferas melhores ou perfeitas, reduzindo o sacrifício da cruz a
nada, se assim fosse por que Jesus teria morrido então?
A mentira deve ser combatida com a verdade: “E assim como aos homens
está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim
também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os
pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o
aguardam para a salvação.” Hb. 9.27.28.
“Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus
Cristo.” 1. Co. 15.57.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Caros amigos, os dias são maus, basta olhar ao redor ou assistir noticiário:
desempregos, misérias, violências, tragédias, drogas, pragas e toda sorte de
mazelas, sem dizer os sentimentos obscuros que nos atacam e fazem-nos
mal como: orgulho, invejas, ciúmes, revoltas, cobiças, etc.
“Para isto se manifestou o Filho de Deus: para destruir as obras do diabo.”
1. Jo. 3.8.
Brevemente o mal será exterminado da face da Terra, com ele os seus
praticantes, como sua causa e origem satanás e seus anjos.
“O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais
as trevas do que a luz; porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que
pratica o mal aborrece a luz e não chega para a luz, a fim de não serem
argüidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim
de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus.” Jo. 3.19 a 21.
A quem ache e se justifica num emaranhado de questões, só tardam e vão
sendo aprisionados em seus dissabores.
Justificam-se na Palavra, defeitos alheios, mas na verdade estão dentro do
contexto acima citado.
“Então o Rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de
mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.”
Mt. 25.41.
Note: Que o fogo está preparado para o diabo e seus anjos, e não para nós,
ou seja: Nós decidimos ainda em vida o lado a escolher.
“Quanto porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos
assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os
mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e
enxofre, a saber, a segunda morte.” Ap. 21.8.
Meu (a) amigo (a), não foi por acaso que muitos no passado tentaram
impedir que a Palavra fosse divulgada, as perseguições e mortes de muitos
cristãos, a queima de Bíblias na inquisição, etc.
Não foi por acaso que Jesus Cristo morreu na cruz do calvário, não é por
acaso que este pequeno livro foi escrito, nem por acaso que está lendo ele
agora. Acredite tudo isto é desígnio de Deus!
Ele não quer que você se perca, Ele o ama muito! E você é especial, não
importa o passado Ele faz novas todas às coisas!
Ele quer restaurar sua vida, lhe trazer paz, Ele aguarda este momento em
que o Pai encontra seu filho, momento de terno amor.
Momento este que ficará marcado em seu coração, e nada nem ninguém
poderá mudar o novo curso de sua vida, porque Ele o guiará pelo caminho
santo e trará o refrigério que sua alma necessita!

Oremos: Senhor meu Deus e meu Pai, graças te dou, pois tu és o meu
Senhor!
Graças te dou Jesus, por resgatar minha vida e alma da morte eterna.
Peço-te Senhor que venha preparar minha terra que é meu coração, para
que sua semente germine e me torne árvore rica no seu conhecimento e
abundante em frutos benignos, onde possa nutrir aos que tem fome de ti,
árvore de sombra para que possa mostrar seu refrigério, plantada junto a
suas correntes d’águas e com raízes profundas, pois fundamentada no
Senhor Jesus!
Árvore que expresse adoração e aroma agradável ao Senhor meu Pai
celestial! Amém!
Agora meus amigos, tenham um compromisso com o Senhor!
Pessoas que possam fazer a diferença, verdadeiras tochas iluminadas a
serviço da justiça e do evangelho da Salvação. Que escuridão, trevas
nenhuma poderão encobrir! Amém!
“Depois destas cousas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia
enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono
e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas
mãos.” Ap. 7. 9.
“São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as
alvejaram no sangue do cordeiro.” Ap. 7.14.
“Aquele que dá testemunho destas cousas diz: Certamente, venho sem
demora. Amém. Vem Senhor Jesus!” Ap.22. 20.
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