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Os espíritos das pessoas santas são controlados pelas 

pessoas santas.1 “E os espíritos dos profetas estão sujeitos 

aos profetas” (I Cor. 14:32).2

Jesus, quando falando dos dias atuais, uma era que 

começou com João o Batista e que continua até hoje, 

disse: “Desde os dias de João o Batista até agora, se faz 

violência [autocontrole espiritualmente forte sob si pró-

prio] ao reino dos céus [o mundo espiritual], e pela força 

[espiritual] se apoderam dele.”3 Os espiritualmente fortes 

recebem o Reino do Céu com força e violência espiritual, 

não parcial e passivamente como a maioria dos “Cris-

tãos” professos da atualidade.4

O Espírito Santo, através do profeta Daniel, falou a 

respeito dos últimos dias, os dias em que vivemos agora, 

dizendo: “Os santos do Altíssimo receberão o reino, e o 

possuirão para todo o sempre.”5 O verdadeiro santo en-

tende o grande presente que Deus deu a ele. Entretanto, 

ele irá tomar o reino do Céu avidamente e tudo que esti-

ver nele, fazendo de tudo que estiver em seu poder para 

continuar a possuir esta pérola incrível de alto preço 

para sempre. Ele rejeitará violentamente qualquer coisa 

satânica que seja condenada pela Palavra de Deus.6

Devemos estar conscientes do valor de nosso prê-

mio como o “tesouro escondido num campo que um 

homem achou e escondeu; e, pelo gozo dele, vai, vende 

tudo quanto tem, e compra aquele campo.”7 Mais uma 

vez, para o verdadeiro Cristão, receber o reino do Céu 

traz tanto contentamento e alegria quanto a experiên-

cia daquele negociante que buscou “as boas pérolas; e, 

encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu 

TUDO quanto tinha [abandonou sua vida antiga], e a 

comprou.”8

Ninguém pode sobrepujar alguém que tenha fé em 

Deus e fé no nome de Jesus, porque nada pode sobre-

pujar Deus.9 Deus revelou a forma de Deus na pessoa 

de Jesus Cristo.10 Ele é o Verbo que se tornou homem, 

habitou entre a humanidade,11 e nos mostrou que nada 

poderia sobrepujar a Ele ou a nós quando Ele está habi-

tando em nós através do Espírito Santo.12 Ele é o mesmo 

que no início soprou nas narinas do homem o “fôlego 

da vida; e o homem foi feito alma vivente.”13 Ele é que 

falou para Nicodemos que ele deveria “nascer de novo” 

do Espírito.14 Ele disse que o vento assopra onde quer. 

Você ouve o seu som mas não sabe de onde vem, nem 

para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Es-

pírito.15 Este é o mesmo Jesus que assoprou sobre Seus 

discípulos e disse-lhes: “Recebei o Espírito Santo.”16 As 

palavras de Cristo são o próprio sopro de Deus. A vida 

que nós temos é o sopro de Deus. Cada sopro de nossos 

corpos é vida de Deus.

Jesus disse “porque dou a Minha vida para tornar a 

tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo 

a dou; porque tenho poder para a dar, e poder para tor-

nar a tomá-la.”17 Jesus é a sabedoria e o poder de Deus.18 

Sem Cristo, Deus o Pai não teria poder ou sabedoria. 

Jesus falou a Maria, “Eu sou a ressurreição.”19 Jesus é o 

Espírito Santo, a essência da vida.20 Jesus disse: “Tende 

bom ânimo; eu [o Verbo] venci o mundo.”21 Jesus decla-

rou: “As palavras que eu vos disse são Espírito e vida [o 

próprio sopro de Deus].”22

Com fé no grande poder de Deus em nós através do 

Espírito Santo, podemos tomar o reino dos Céus com 

a grande força de Deus, rejeitando violentamente toda 

doutrina falsa e tudo o que for contrário a Palavra de 

Deus.23 Podemos liderar os líderes do mundo secular e o 

próprio mundo longe de duas tendências errôneas, que 

são totalmente contrárias ao interesse do Senhor para o 

povo deste mundo que Ele criou.24

O Senhor retribui as pessoas de acordo com sua jus-

tiça, conforme a pureza espiritual de suas mãos, e de 

acordo com a forma que ele guarda a palavra de Deus.25 

Com o benigno te mostras benigno, com o homem ín-

tegro te mostras perfeito. Com o puro te mostras puro, 
1 Mt. 6:10, Rm. 12:1  2 Jo. 4:34, 6:38, Rm. 8:1, Hb. 13:17, I Pe. 5:5  3 Mt. 11:12, 

Pv. 28:1, Jl. 2:3-11  4 Mt. 13:24-50, 18:23-35, 20:1-16, 22:2-14, Cap. 25  5 Dn. 7:

18, 22-27, Ap. 7:14-15, 14:1-3, 22:14  6 Sl. 97:10, Ef. 5:11, I Ts. 5:22, I Co. 6:18, 

10:14, II Tm. 2:22, Tg. 4:7  7 Mt. 13:44  8 Mt. 13:44-46  9 Dt. 3:24, 1 Cr. 29:11, 

II Cr. 16:9, Jó 42:2, Sl. 33:9, Is. 40:12-31, Jr. 32:17, 27, Mt. 21:22, Hb. Cap. 11, I 

Jo. 5:4  10 Jo. 1:1, 3, 29, 34-36, 49, 3:35, 5:19, 10:27-30, 11:25, 14:6, 17:1-5, At. 

10:38, I Co. 1:24, Ef. 1:19-23, 3:9, Cl. 1:16-19, 2:9, Hb. 1:2-3, 7:25  

11 Mt. 1:23, Lc. 1:30-35, Jo. 1:14, Rm. 1:3, 8:3, 9:5, Gl. 4:4, Fp. 2:7-8, Hb. 2:

14-17, 10:5  12 Dn. 2:44, Mt. 28:18, Jo. 16:33, At. 1:8, Rm. 8:37-39, Fp. 4:13  

13 Gn. 2:7  14 Jo. 3:5-7  15 Jo. 3:8  16 Jo. 20:22  17 Jo. 10:17-18  18 I Co. 1:

24   19 Jo. 11:25  20 Jo. 14:6, I Jo. 5:7  21 Jo. 16:33  22 Jo. 6:63  23 Ef. 6:16, I 

Pe. 1:3-7  24 Mt. 24:14, Mc. 13:10, I Co. 1:21, 2:7-8, II Co. 4:3-7, Cl. 1:25-28  

25 II Sm. 22:25  
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mas com o perverso te mostras rígido.26 O Senhor não 

modifi ca Sua verdade nisto, pois em Seu julgamento Ele 

não respeita indivíduos.27 O Senhor executará todos seus 

julgamentos perfeitos com grande zelo.28

O Senhor deleita-se em Seu perfeito julgamento. Está 

escrito que o Senhor se deleitava em Israel para fazer o 

bem e para multiplicá-los. Mas o Senhor também disse 

para Moisés que Ele se deleitaria em destruir Israel e 

consumi-los se eles não guardassem seus mandamen-

tos.29 Se Deus faria isto com seu próprio povo escolhido 

se pecassem, o que você acha que Ele fará a cada nação 

do mundo se eles desobedecê-Lo? Você consegue ver 

com seus próprios olhos as muitas pragas por todo o 

mundo, e as muitas maldições de Deus hoje?30 Você está 

tão cego que não consegue ver que não existe mais paz 

no mundo, não existe grande alegria em mais ninguém, 

exceto aqueles de nós que conhecemos Cristo como nos-

so Senhor, Salvador e libertador?31 O Senhor disse que 

Ele nos arrancaria da terra, exatamente como havia dito 

que faria (e fez) para com os Judeus onde quer que eles 

tentassem possuir terra.32 O Senhor disse que aqueles que 

Ele não destruísse daquela maneira Ele espalharia entre 

os povos, “desde uma extremidade da terra até a outra 

extremidade da terra.”33

O Deus todo poderoso ao qual temos acesso através 

de Cristo exige um relacionamento responsável.34 Pois 

Ele prometeu nos dar vida eterna a todos aqueles que 

responder a Ele, de acordo com sua Palavra. “Em que 

grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sen-

do necessário, que estejais por um pouco contristados 

com várias tentações. Para que a prova da vossa fé, muito 

mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo 

fogo, se ache em louvor, e honra, e glória, na revelação 

de Jesus Cristo.”35

Jesus disse que Ele e Seu Pai habitaria em nós se dei-

xarmos Eles entrar e fazer a Sua vontade em nossas vidas 

através do Espírito Santo, de acordo com o pacto Deus-

humano.36 Aqueles que são realmente salvos “alegra[m] 

com gozo inefável e glorioso” porque eles receberam “o 

fi m da [sua] fé, a salvação das [suas] almas. Da qual sal-

vação inquiriram e trataram diligentemente os profetas 

que profetizaram da graça que foi dada [à eles],”37 ambos 

porque eles creram na verdade e porque eles “purifi ca-

ram [suas] almas ao obedecer à verdade através do Espí-

rito para o amor fraternal [mantendo os mandamentos 

de Deus] dos irmãos…Sendo de novo gerados, não de se-

mente corruptível [doutrina falsa], mas da incorruptível 

[da verdade], pela palavra de Deus, viva, e que permane-

ce para sempre.”38 O Espírito de Deus nos dá poder para 

manter os mandamentos de Deus, porque ele é o próprio 

Deus em nós.39 Desta forma Ele irá nos responder com 

Suas bênçãos ao invés de Suas maldições.40 Aqueles que 

são do Senhor são “a geração eleita, o sacerdócio real, a 

nação santa, o povo adquirido, para que [eles] anunciem 

as virtudes daquEle que [os] chamou das trevas para 

a Sua maravilhosa luz [que é a palavra de Deus].”41 O 

próprio Deus declara ser à força da destruição para o 

desobediente.42

Apesar de vivermos em tempos modernos, Deus nun-

ca mudou e nunca irá mudar.43 Ele profetizou os dias de 

hoje milhares de anos atrás.44 Sua Palavra é tão aberta, 

clara e nova hoje como foi no primeiro dia em que Ele 

falou.45 “O céu e a terra passarão, mas as Minhas Palavras 

não hão de passar.”46 Deus é vivo, ativo e poderoso hoje, 

exatamente como Ele tem sido através de toda história e 

o será por toda a eternidade.47 Ele sempre será o mesmo 

Deus com os mesmos julgamentos imutáveis.48

Através de várias experiências sobrenaturais que eu 

tive com Deus, eu sei que a Bíblia é verdadeira e que 

Deus é fi el a Sua Palavra. Deus me deu visões do Céu e 

do Inferno. Eu sei que eles existem. Eu conheço a inter-

pretação correta da Bíblia. Quando Deus concedeu mi-

nha esposa Sue e eu um ao outro através de visões, Deus 

retirou milhões de perguntas de meu coração e derra-

mou as respostas em meu coração. Foi naquela época 

que Deus me deu a verdadeira interpretação da Bíblia. 

Quando eu a leio, eu sei que o que a Bíblia diz é verda-

de. Fui presenteado por Deus com o dom da verdadeira 

interpretação da Bíblia. Ninguém pode me enganar. A 

Bíblia é aberta e clara. Para mim é tão simples, claro e 

aberto, da mesma forma que sei que o sol brilha mais 

forte do que a lua.

Depois que fui salvo, eu fui ameaçado de ser jogado no 

Inferno pelo Deus vivo se eu não lesse a Palavra e fi zesse 

o que a Palavra diz, foi da mesma forma com os profetas 

e apóstolos, incluindo Ezequiel49 e o Apóstolo Paulo.50 

Se você ler a Bíblia verá que Ele ameaçou cada profeta e 

cada apóstolo. E ameaça todas as pessoas do mundo com 

Sua Palavra.51 Entretanto, eu sei que não existe esta coisa 

chamada “segurança eterna”.52 A única segurança eterna 

que temos é que se continuarmos vivendo de acordo 

com Seu desejo, o qual signifi ca não pecar mais, sem 

nenhuma falsa doutrina, nem preguiça, nem indiferença, 

26 II Sm. 22:26-28, Jó 34:11, Sl. 62:12, Pv. 1:26, 11:31, Ez. 18:30, Gl. 6:7, Ef. 

6:8-9, II Ts. 1:6, Tg. 4:8  27 II Sm. 14:14, II Cr. 19:7, Jó 37:24, At. 10:34, Rm. 

2:11, Ef. 6:9, Cl. 3:25, I Pe. 1:17  28 I Sm. 2:10, I Rs. 8:32, Jó 37:23, Is. 9:6-7, 

28:17, 21-22, 30:18, 27, 30, 31:2, Sf. 3:5, Ml. 3:5, Hb. 10:30-31, 12:29, Jd. 3, 

Ap. 6:15-17, 16:5-7  29 Dt. 28:63  30 Mt. 24:7, Lc. 21:20-26  31 Mt. 24:6, Ap. 

6:4  32 II Cr. 7:19-20, Sl. 52:5-7, Jr. 45:4-5  33 Dt. 28:64   34 Sl. 145:18, Jo. 4:

23-24, Rm. 12:9-21, Tg. 4:8, I Jo. 2:3  35 I Pe. 1:5-7  36 Jr. 31:31, 34, Dn. 9:4, 

Jo. 14:15, 23, At. 5:32, Gl. 2:20, 1 Co. 3:16-17, 2 Co. 6:16, Hb. 8:8, 10, 1 Jo. 2:

3-5, 3:22-24, Ap. 3:20  37 I Pe. 1:8-10  

38 I Pe. 1:22-23  39 II Sm. 22:23, Sl. 68:35, At. 1:8, I Jo. 5:3-5  40 Lv. 26:3-33, 

Dt. 4:40, 5:29, 7:9-15, 11:26-28, 15:4-5, Cap. 28, 30:15-20, Pv. 3:1-2, Zc. 4:6, 

Ap. 22:7, 14  41 I Pe. 2:9  42 II Sm. 22:27  43 Sl. 33:11, 119:89-91, Jó 23:13, Ec. 

3:14, Mt. 24:35, Hb. 6:17-18, 13:8, Tg. 1:17, Ap. 1:8, 21:6  44 Is. 46:9-10, Dn. 7:

2-27, Os. 10:8, Jl. 2:28-29  45 Dt. 30:11-14, II Pe. 1:20  46 Mt. 24:35  47 Ml. 3:

6, Hb. 13:8, Ap. 1:8  48 I Cr. 16:34, Sl. 52:1, 100:5, 111:3, 10, 119:160, 135:13, 

Mt. 5:17, 10:34, II Ts. 1:8, I Pe. 1:23, 25, II Pe. 3:6-7, 10-12, Hb. 7:25, Ap. 1:18, 

10:5-6  49 Ez. 33:2-9, 16-20  50 I Co. 9:27  51 Êx. 32:33-35, Lv. 26:14-18, Nm. 

15:31, Dt. 28:20, 30:15, I Cr. 28:9, Pv. 2:22, Is. 3:11, Ez. 7:4, Dn. 12:2, Ml. 4:1, 

Mt. 10:28, Ap. 2:22-23  52 Jd. 5-7, 14-15  
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nem falta de zelo, e não fazer nada além do que Deus nos 

ordena a fazer.53

É importante que as pessoas saibam a diferença entre 

ser um pecador e pecar. Se já pecamos ou não, somos 

todos pecadores por causa da transgressão de Adão.54 O 

Apóstolo Paulo, no sétimo capítulo aos Romanos, nos 

fala sobre a natureza Adâmica pecaminosa.55 É por isto 

que I João diz: “Se alguém pecar [todos nós nascemos 

no pecado56], temos um advogado para com o Pai, Jesus 

Cristo, o justo.”57 Da mesma forma se nos arrepender-

mos totalmente dos pecados cometidos na ignorância, 

existe perdão para aqueles que se entregam totalmente 

ao Senhor.58 Ele também disse em I João 1:8, “Se nós [hu-

manidade] dissermos que não temos pecado [natureza 

não Adâmica], enganamo-nos a nós mesmos, e não há 

verdade em nós.” Paulo disse que ele deve morrer a fi m 

de se libertar de sua natureza Adâmica pecaminosa. Ele 

também disse que nós todos devemos morrer a fi m de 

nos libertar de nossa natureza Adâmica pecaminosa her-

dada para que possamos herdar vida eterna.59 Para que 

Jesus libertasse o mundo de seus pecados originais e de 

tudo que era relacionado a Adão, Ele teve que morrer.60 

Para nos libertarmos de nossa natureza pecaminosa e de 

nossos pecados originais, nós devemos morrer.61 Nosso 

Senhor Jesus disse esta verdade nestas palavras: “Se o 

grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fi ca ele só; 

mas se morrer, dá muito fruto.”62 Isto signifi ca que nós 

devemos primeiro ser perdoados de nossos pecados an-

teriores sendo lavados no sangue de Cristo.63 Somente o 

sangue de Cristo pode tirar nossos pecados herdados de 

Adão tão bem quanto os pecados que nós mesmos temos 

cometido.64 Quando isto acontece, Ele nos dá vida eterna 

instantaneamente através da entrada de Sua vida em nos-

so espírito morto.65 Seu Espírito ressuscita nosso espírito 

morto para Sua nova vida. Neste momento, a nova fase 

de nossa salvação é apresentada a nós. Nossa natureza 

pecaminosa velha deve morrer.66 O sangue de Cristo 

limpa nossos pecados, porém nossa natureza carnal não 

é limpa pelo Seu sangue. Só será limpa pela nossa morte, 

que é o carregar da cruz.67

A Bíblia diz que nós devemos acabar com o nosso anti-

go estilo de vida pecaminoso.68 A morte de nossos corpos 

e a morte do nosso antigo estilo de vida são duas coisas 

diferentes. A morte de nossos corpos é muito cruel e ago-

nizante para o mundo considerar. Da mesma forma que 

as pessoas procuram escapar da morte de seus antigos 

estilos de vida para que não sejam salvos, elas também 

procuram escapar da morte de seus corpos, a qual even-

tualmente deverá ser encarada. Eles fazem isto tomando 

drogas, álcool, e uma multidão de outros mecanismos 

de escape, incluindo uma variedade de divertimentos. A 

Bíblia chama a morte de uma pessoa sem salvação de “o 

rei dos terrores.”69 E realmente o é para aqueles que não 

são salvos.

A profi ssão de psicologia tão bem quanto inúmeras 

religiões falsas surgiram do medo aterrorizador (como 

um bode condenado) que as pessoas tem da morte.70 A 

psicologia, religiões falsas, drogas, álcool, divertimentos 

e outras diversões temporárias acalmam o medo que as 

pessoas tem do ceifador cruel. Entretanto, de acordo com 

a Palavra de Deus, este monstro deverá ser encarado 

mais cedo ou mais tarde. A prática da psicologia, fi loso-

fi a, uma religião falsa, ou qualquer outra diversão não vai 

ajudar o pecador nem quando o anjo da morte efetuar 

sua visita inevitável a ele nem quando ele estiver em pé 

como um bode condenado no seu julgamento diante de 

Deus.71 Todos irão enfrentá-lo. Todos temos um encon-

tro marcado com a morte e com o julgamento.72 A morte 

não irá desmarcar seu encontro com ninguém, porém 

estará lá para se encontrar com eles no horário marcado. 

Ela não chegará nem um minuto antes, nem um minuto 

mais tarde, e você também não. Com certeza você deve 

saber disso? Como você enfrentará o fi nal de sua vida? 

Você estará confi ante como os Cristãos ou covarde e 

aterrorizado como os que não são salvos?

Nosso terror da morte de nossos corpos é totalmente 

erradicado em Cristo.73 Jesus falou a Maria, “Eu sou a 

ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que esteja 

morto viverá. E todo aquele que vive, e crê em mim, nun-

ca morrerá.”74 Esta escritura concede àqueles que crêem 

na Palavra de Deus , a ovelha do Senhor, grande alegria. 

Nós sabemos que aqueles de nós que são Cristãos nunca 

irão morrer e passar a eternidade no Inferno. Porém, 

precisamos estar certos de que nossos velhos caminhos 

pecaminosos estão realmente mortos para que possamos 

ser Cristãos e assim, enfrentar a morte com segurança, 

alegria e felicidade.75

As instruções contidas na Palavra de Deus dizem que a 

cruz na qual Cristo suportou nossos pecados agora deve 

ser suportada por nós.76 Cristo nos diz, “Se alguém quer 

vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a 

sua cruz, e siga-me.”77 “E quem não toma a sua cruz, e 

não segue após mim, não é digno de mim.”78 Cristo esta 

dizendo que aqueles que não matar seus velhos caminhos 

e segui-Lo na vida nova que Ele os deu não são dignos 

dEle, de Sua paz, Seu conforto, Sua segurança, Sua res-

53 Dt. 6:5, 10:12-13, 17, 20, 11:1-2, 5-7, Cap. 13, 30:15-20, Js. 22:5, Mt. 22:37, 

Mc. 12:30-31, Lc. 10:27-28  54 Sl. 51:5, Rm. 5:12, 14, 1 Co. 15:22  55 Rm. 7:15-

25  56 Sl. 51:5  57 I Jo. 2:1  58 Lv. Cap. 4, 5:15-16, Nm. 15:24-29, Mt. 5:23-24, 

Ef. 4:26, Hb. 5:1-2, 9:7, I Jo. 5:16-17, Ap. 2:5, 16, 3:3, 19  59 I Co. 9:26-27, 15:31, 

Fp. 4:13, I Pe. 5:10  60 Is. 53:5-12, Mt. 20:28, Lc. 24:46-47, Jo. 1:29, At. 5:31, Gl. 

3:13, Hb. 7:26-27, 9:11-14, 26, 28, 10:10-14, 1 Pe. 3:18, Ap. 5:9  61 Rm. 6:1-13, 

Gl. 2:19-20, 5:24, 6:14  62 Jo. 12:24  63 Rm. 3:24-25, Cl. 1:14-20, Hb. 9:11-15, 

20-26, 1 Jo. 1:7, Ap. 1:5, 7:13-14  64 Jo. 6:53-54, Hb. 9:22, 26-28  65 Lv. 17:11, 

Jo. 6:53-54, 14:19, Rm. 6:23, Ef. 2:13-18, I Pe. 1:18-21, I Jo. 1:7, 4:9  66 Rm. 6:

2-7, 11-13, 8:10  67 Mt. 10:38-39  68 Ef. 4:22-32, I Pe. 4:1-5  

69 Jó 18:14, Jd. 14-15  70 Rm. 14:11-12, Fp. 2:10-11, Ap. 6:12-17  71 Mt. 25:

31-33  72 II Sm. 14:14, Sl. 49:7, 9-10, 89:47-48, 103:14-16, Ec. 5:15, Is. 40:7, Hb. 

9:27  73 Sl. 23:4, 37:37, 49:15, 116:15, I Co. 15:51-57, II Co. 5:1, 8, Fp. 1:20-23, 

II Tm. 4:6-8, Ap. 14:13  74 Jo. 11:25-26  75 Hb. 10:19-23, I Jo. 4:17-18, Jd. 24  

76 Mt. 16:24, Mc. 10:21, I Co. 1:18, Gl. 6:14  77 Lc. 9:23  78 Mt. 10:38  
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surreição, Suas bênçãos aqui na terra ou no reino dos 

Céus.79

Acreditar na Palavra de Deus, que diz que nós devemos 

morrer com Cristo, é o mesmo que nosso descanso em 

Sua crucifi cação.80 Em outras palavras, estamos seguros 

que não podemos mais viver na nossa vida antiga de pe-

cado, porque Cristo é nossa vida ressuscitada novamente. 

Entretanto, a fi m de dar à verdade a qual é Cristo, Seu tri-

buto, nós de bom grado e confi antemente nos tornamos 

“sepultados com Ele [imersos na verdade de Cristo] pelo 

[seguindo-O com confi ança nEle] batismo [Seu túmulo, 

Sua morte, a morte de nossa vida anterior como um pe-

cador, e a morte de nosso pecar. A vida anterior é ansiosa 

e alegremente deixada para trás porque temos confi ança 

que Sua Palavra é verdadeira e que Sua ressurreição para 

a vida também é verdadeira]: para que, como Cristo foi 

ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim 

andemos nós também em novidade de vida. Porque, se 

fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da 

Sua morte, também o seremos na da Sua [sem pecado] 

ressurreição [a vida sem pecado de Cristo]: Sabendo isto, 

que o nosso homem velho foi com Ele crucifi cado, para 

que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirva-

mos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está 

libertado do [cometer] pecado. Ora, se já morremos com 

Cristo, cremos que também com Ele viveremos; Sabendo 

que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já 

não morre; a morte não mais tem domínio sobre Ele.”81 

Jesus disse, “Eu que vivo e fui morto, mas eis aqui estou 

vivo para todo o sempre.”82

“Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o 

pecado; mas, quanto a viver, vive para Deus. [E quando 

nós morremos com Cristo, nós morremos para o pecado 

uma vez e não podemos mais pecar.83] Assim também 

vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vi-

vos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, 

portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obe-

decerdes o pecado em suas concupiscências; Nem tam-

pouco apresenteis os vossos membros ao pecado como 

instrumentos de iniqüidade; mas apresentai-vos a Deus, 

como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus, 

como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá 

domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei [não 

sob a penalidade da lei, porque seus pecados do passado 

foram perdoados], mas debaixo da graça.”84

Os ministros não estão mais pregando amor. A pre-

gação da verdade da Palavra de Deus é amor. Eles estão 

pregando o pior tipo de ódio já conhecido. Eles estão 

pregando que podemos pecar, e eles sequer estão tentan-

do parar de pregar tal mentira. Como Jesus, os profetas, e 

os apóstolos, eu tanto quanto outros santos queimamos o 

mundo, como o fogo, com a Palavra que eles não supor-

tam. Eles não trataram Jesus, os profetas, os apóstolos, 

eu ou outros santos da forma que deveriam ter tratado. 

Eles e eu temos os amado e falado a verdade para eles. 

Nós adoraríamos fazê-lo sorrir, fazê-lo permanentemen-

te feliz. O Senhor, os profetas, os apóstolos, eu e outros 

santos nunca o decepcionamos. Nós enchemos o mundo 

com amor e verdade, de forma que sempre estaremos por 

perto. O Senhor não quer que você perca tempo com o 

mundo.85 Ele disse que Ele quer que você seja dEle e dEle 

somente.86 “Pois que? Pecaremos porque não estamos 

debaixo da [penalidade da] lei [para o nossos velhos 

pecados], mas debaixo da graça [do poder de Deus]? De 

modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresen-

tardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a 

quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obe-

diência para a justiça?”87

Somos guardados de pecar pelo poder de Deus vivendo 

em nós através da fé nas Palavras de Jesus.88 Graça signi-

fi ca que nos foi dada uma segunda chance misericordiosa 

com o poder de Deus vivendo em nós. Temos o poder de 

Deus em nós para manter a lei da vida, a lei do Espírito 

Santo.89 Nos foi dado um período de graça para caminhar 

no poder de Deus para que Ele possa ver se nós guarda-

mos Seus mandamentos, dando glória a Deus não apenas 

pela restauração de nossas almas mas restaurando a vida 

de outros permitindo que Cristo pregue a Palavra e viva 

Sua vida através de nós a fi m de salvar outros.90

Deus não tinha que nos dar este poder não merecido, 

misericordioso e o período de graça. É a Sua grande mi-

sericórdia e paciência que nos dá esta segunda chance de 

nos tornarmos fi lhos de Deus, que nos permite tomar o 

reino e possuí-lo pela fé na Palavra de Deus, Seu fi lho.91 

Se não recebermos este amor de Deus e ao contrário con-

siderar a Palavra de Deus ódio, nós não podemos entrar 

no Céu. “Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos 

novos céus e nova terra, em que habita a justiça [onde 

seremos sempre felizes e sorridentes]. Por isso, amados, 

aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados 

imaculados e irrepreensíveis em paz.”92 Não existe outra 

forma de entrar no Céu e nenhum outro amor além de 

Cristo.93 Ele disse: “Eu sou o caminho.”94 Ele também 

disse: “Ninguém vem ao Pai, senão por mim.”95 Aquele 

que tentar entrar no céu de qualquer outra forma, in-

cluindo pelo pecado, é ladrão e salteador.96 Estas Palavras 

de Cristo eliminam todos os caminhos falsos tais como 

doutrinas e religiões falsas e abomináveis.

O mistério do poder de Deus é Cristo (com todo Seu 

poder) vivendo em nós.97 Este amor foi também dado ao 

Apóstolo Paulo. O trabalho efi caz de Seu poder amável 

nos dá vitória sobre Satanás e também o poder amável 

para nunca mais pecar.98 O grande segredo de amor de 

79 Jo. 12:25  80 Rm. 6:10-11, 8:11, Hb. 4:9-11  81 Rm. 6:4-9  82 Ap. 1:18  83 Rm. 

7:2-3  84 Rm. 6:10-14  

85 Tg. 4:4, I Jo. 2:15  86 Êx. 19:4-6, Is. 43:21, Rm. 11:2-5, II Co. 6:16-18, Tt. 2:

14, I Pe. 2:9  87 Rm. 6:15-16  88 I Pe. 1:5  89 Rm. 8:2, Jd. 24  90 Lc. 19:12-27, 

Mc. 13:34-37  91 Ef. 2:12-13, Jd. 21  92 II Pe. 3:13-14  93 Jo. 10:7-9  94 Jo. 14:

6  95 Jo. 14:6  96 Jo. 10:1  97 Cl. 1:27  98 Ef. 3:7-8  
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Deus que tem sido poupado das pessoas desinformadas, 

das pessoas sem o conhecimento de Deus, das detestáveis 

religiões falsas e dos falsos Cristãos, é Cristo, o próprio 

Deus, que vive, ama e faz Sua obra maravilhosa em nós, 

os verdadeiros santos enquanto Ele, cheio de amor e 

misericórdia, nos dá Sua direção ou poder.99 O mistério 

de Deus é “Cristo em vós, esperança da glória; A quem 

anunciamos, admoestando [advertendo] a todo o ho-

mem, e ensinando a todo o homem em toda a sabedoria; 

para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus 

Cristo.”100

Se os líderes maldosos deste mundo se convertessem a 

Cristo, eles não iriam mais agir contrário aos interesses 

do amor do Senhor para o povo que Ele criou neste mun-

do. Eles O deixariam pisar nesta terra novamente em 

virtude dEle usar seus corpos entregues para Sua obra.101 

Então eles liderariam o mundo corretamente de acordo 

com a amável mente de Cristo.102

O Espírito Santo, desceu sob Jesus, como uma pomba, 

no momento de Seu batismo.103 De forma que também 

no início do mundo o Espírito Santo aparece como uma 

pomba, pouco antes da criação de Deus.104 O Espírito 

Santo, como uma pomba, pairou sobre as águas para 

constituir o mundo como seu ninho, a criação seria ade-

quada para ele habitar nela. Através da pomba delicada, 

mas poderosa de Deus105 Ele tornou o caos, a desolação, 

as águas turbulentas, uma escuridão sem sol, lua e estre-

las, num paraíso maravilhoso de força, luz e vida na qual 

o homem e o Espírito Santo possam habitar.106

Após a queda do homem, a pomba eterna de Deus co-

meçou a falar conosco amavelmente para renunciarmos 

nossas vidas caóticas, desoladas, turbulentas e obscuras, 

sem a luz e vida de Deus para que Ele possa fazer seu 

ninho dentro de nós, nos fortalecendo e tornando-nos 

excelentes através de Cristo.107 O Espírito Santo de Deus 

é Cristo.108 Ele é nossa única vida eterna, nosso único 

meio de tomar o reino de Deus e possuí-lo.

A cruz é um ato de amor poderoso de Deus que nos 

translada de Adão para Cristo.109 Tomar a cruz signifi ca 

receber o amor de Deus. Nós nos negamos fortemente 

viver uma vida contrária à vida de amor que Cristo nos 

diz para viver na Bíblia, para viver pela Sua Palavra mi-

sericordiosa a qual é Espírito e vida do amor de Deus.110 

Desta forma, o amor nos direciona a todas as coisas que 

O agradam para que Sua vontade seja feita, não a nos-

sa.111 A cruz é simplesmente o Espírito Santo vivendo em 

nós para que não sejamos apenas mais nós mesmos.112

Paulo diz, “Já estou crucifi cado [morto na cruz] com 

Cristo [o Senhor que inicialmente carregou aquela cruz 

por mim]: e vivo [por causa do perdão de Cristo de meus 

pecados passados e porque estou ressuscitado com Cristo 

para uma vida nova e sem pecado, a poderosa e amável 

vida de pomba de Deus]; não mais eu, mas Cristo vive 

em mim; e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do 

[não em] Filho de Deus [a fé de Cristo, não a minha], o 

qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim.”113

A cruz na qual Cristo morreu é a forma pela qual a 

Palavra, nosso Deus, encerra nossos velhos caminhos.114 

Funciona pondo a parte nosso “velho homem.”115 A res-

surreição de Cristo foi o meio que Ele usou para transfor-

mar cada um de nós de Adão para Cristo, dando a cada 

um de nós que recebê-Lo tudo o que for necessário para 

nossa vida eterna no novo mundo bonito, resplandecente 

e precioso do amor que Ele formou através da plenitude 

dEle mesmo, Seu corpo e Sua Igreja.116 Portanto, “somos 

[com amor] sepultados com Ele pelo batismo na morte 

[de nossos velhos caminhos].”117 Agora, pelo Seu Espírito 

Santo, podemos CRUZAR A PONTE da morte para a 

vida eterna e viver de acordo com Seu caminho de amor 

verdadeiro.

A obra contínua de Deus é amor, efetuada através 

do Espírito Santo do Rei dos Céus trabalhando em nós. 

“Este é o amor de Deus, que guardemos os Seus manda-

mentos.”118 “Que como Cristo foi ressuscitado dentre os 

mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também 

em novidade de vida.”119

Se odiamos as instruções amáveis de nosso Deus, a 

Palavra, para Seu caminho para vida e vida eterna nos 

Céus, nós iremos sofrer a morte eterna, o que signifi ca 

morrer momento por momento no fogo do inferno.120 É 

importante que conheçamos a verdadeira personalidade 

de Deus. Será difícil para pessoas que foram ensinadas 

erroneamente a crer no que estou dizendo agora, porém 

as santas escrituras me apóiam no que digo, mostrando 

que é verdade. A Palavra que é Deus diz que se odiarmos 

o amável, o único, caminho direto e estreito para o Céu (e 

é muito amável, direto e estreito121), se odiarmos esta luz 

clara da glória, a verdade, Ele nos enviará a forte ilusão 

para que creiamos na mentira “porque [nós] não recebe-

mos o amor da verdade [da Palavra de Deus]”, para que 

[nós] sejamos salvos.”122 Esta ilusão enviada pelo próprio 

Deus irá nos convencer de que nós estamos corretos e 

que Deus está errado. Em outras palavras, o que Cristo, 

Deus, que é a Palavra, diz é que Ele não apenas vai deixar 

que creiamos nesta mentira se não amarmos sua verdade 

maravilhosa, mas Ele vai fazer com que creiamos nesta 

mentira (de que estamos certos e Ele está errado) conde-

nando nossas almas eternas para sempre.123
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É importante conhecer a mente de nosso Criador. Co-

nhecer a Palavra de Deus é conhecer a mente de nosso 

Criador, Aquele que criou todas as coisas. As palavras 

que eu escrevo vêm diretamente da Sua [mente] amável, 

Sua Palavra de amor. O Espírito Santo, falando através de 

Paulo disse: “Que haja em vós a mesma mente que houve 

também em Cristo Jesus.”124 Se eu guardar meu Deus, a 

Palavra, em meu coração, eu também tenho o reino dos 

Céus alojado com Ele em meu coração. Isto quer dizer 

que a vida que agora vivo está em meu coração.

Tudo o que Deus nos prometeu tem que ser tomado 

com tremendo esforço, quer dizer, com todo nosso co-

ração, alma, mente e força, de acordo com o primeiro 

mandamento.125 Se agirmos assim Ele sabe que O ama-

mos.126 Aqueles que são fortes na fé (que não podem ser 

sobrepujados) O tomam para si poderosamente com 

todas Suas promessas, Suas habilidades e Sua lideran-

ça.127 Qualquer doutrina falsa e abominável, tais como 

segurança eterna ou falso testemunho de que não existe 

Inferno será rejeitada poderosa e violentamente pelos 

santos de Deus.128 Jesus disse: “As Minhas ovelhas ou-

vem a Minha voz, e Eu conheço-as, e elas Me seguem.”129 

“Mas de modo NENHUM seguirão o estranho, antes fu-

girão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos.”130 

Isto acontece porque elas não são as Palavras de amor de 

Deus, mas sim interpretações errôneas e abomináveis da 

Palavra de Deus.131

A ressurreição de Cristo nos leva ao reino de tudo o 

que pertence à natureza amável de Cristo. Porém Cristo, 

ao morrer no Calvário em lugar da humanidade, des-

truiu para aqueles que O aceitam todas coisas abominá-

veis e satânicas, inclusive os pecados anteriores de todos, 

o Satanás, a morte e o Inferno. A ressurreição de Cristo 

é a nova linha de partida de Deus em nossas vidas. Quer 

dizer, somos nascidos novas criaturas e continuaremos a 

ser novas criaturas se continuarmos suportando a cruz, 

que é simplesmente permitir que a santa pomba de Deus 

faça seu ninho dentro de nós se continuarmos fazendo o 

Seu querer.132

Após a ressurreição gloriosa de Cristo e ascensão 

ao Seu trono nos Céus, Ele pode enviar a Si mesmo ao 

espírito de outros através do Espírito Santo.133 “O reino 

de Deus não vem com aparência exterior,” disse Jesus.134 

Jesus também disse que os olhos humanos não podem 

ver o Espírito Santo porque Ele é como o vento que você 

pode ouvir e sentir mas não pode ver.135 O Espírito Santo 

vive interiormente.136

Quando estamos seguindo a Cristo e suportando a Cruz, 

signifi ca que Cristo está vivendo em nós com Seu Pai atra-

vés do Espírito.137 Isto também quer dizer que o reino dos 

Céus está vivo em nós na terra e está por perto.138

Paulo disse, “morro cada dia.”139 Isto quer dizer que 

ele entregou-se a si mesmo para a morte de cruz, o Espí-

rito Santo, instruções de Deus, diariamente. Ele também 

disse que era “renovado de dia em dia,”140 signifi cando 

que o pão diário da vida lhe é dado pelo Espírito Santo 

trabalhando diretamente com ele pelo estudo da Palavra, 

através da oração e guardando os mandamentos. Cristo 

em Sua oração modelo diz que não devemos orar pelo 

suprimento anual do pão de cada dia, ao invés disto ele 

diz: “O pão nosso de cada dia nos da hoje”141 pedindo 

pela nossa comida espiritual e carnal um dia de cada 

vez.142 Sendo assim nós não nos esquecemos de pedir a 

Deus por Sua vida e força diária, que irá nos capacitar a 

suportar a cruz juntamente com Ele dia após dia.

Jesus disse para o Pai: “Não se faça a minha vontade, 

mas a tua.”143 O que Cristo está dizendo é que sua vonta-

de foi totalmente eliminada enquanto Ele estava aqui na 

carne. Foi trocada pela vontade do Pai. Nossa natureza 

antiga deverá ser eliminada diariamente.144

O Senhor, através das escrituras nos ordena continu-

amente a negar-nos a nós mesmos como Ele o fez. Isto 

signifi ca que devemos esquecer de nós mesmos e deixar 

de lado nossas próprias preferências.145 Este é o único 

plano dado a nós pelo nosso amado Deus para nossa 

salvação; qualquer outro plano é abominável, irracional 

e sem vida. Cristo não apenas negou-se a si mesmo no 

dia em que Ele foi crucifi cado, mas negou-se a si mesmo 

por toda a Sua vida.146 Ele foi desde o Seu nascimento, 

crucifi cado a viver somente pela vontade do Pai.147 Ele foi 

fi el a isto “até a morte, e morte de cruz.”148 Este é nosso 

exemplo do período de graça que nos foi dado pelo Seu 

amor, Sua misericórdia, Sua bondade e Sua natureza 

paciente. Entretanto, para aqueles de nós que crêem em 

Deus, a Palavra, pode superar completa e imediatamente 

o pecado, porém nosso trabalho de renúncia deve conti-

nuar até o fi nal de nossas vidas.149 A Palavra de Deus diz: 

“E os que são de Cristo crucifi caram a carne com as suas 

paixões e concupiscências.”150 “Porque a carne cobiça 

contra o Espírito e o Espírito contra a carne.”151

Da mesma forma que o Pai estava com Cristo através 

do Espírito Santo, nós também temos o poder amável de 

Deus através do Espírito Santo que habita em nós.152 Nós 

devemos aprender que pela fé estamos continuamen-

te cientes da divindade que habita em nós, da mesma 

forma que Jesus era. Enquanto os mensageiros de Deus 

estão tentando persuadir todas as pessoas do mundo a 

124 Fp. 2:5  125 Dt. 10:12, 11:13, Js. 22:5, Mc. 12:30  126 Dt. 5:9-10, 7:9, 13:

3-4, 30:16, Jo. 14:21  127 Mt. 11:12  128 Gl. 1:8, 2:4-5, I Tm. 1:3-4, Tt. 3:10-11, 

Tg. 4:7, II Jo. 10-11, Jd. 3-4, Ap. 2:2  129 Jo. 10:27  130 Jo. 10:5  131 Jo. 10:
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correr para a arca segura de Deus que é Cristo, pois a 

vinda de Cristo está próxima,153 um dilúvio de abomina-

ções perversa e satânica os está afogando. Este dilúvio de 

perversidade e abominações diz àqueles que recusaram 

ao Senhor o qual morreu por eles, e em Seu sangue os 

lavou de seus pecados154 para não se preocupar com isto. 

“Cristo faz todo o trabalho para que não tenhamos que 

carregar a cruz,” eles dizem cheios de falsidade e ódio 

embora Cristo diz que você não é digno dEle se você 

não carregar a cruz.155 Nossa salvação inicial é dada sem 

nenhum mérito próprio. Nossa salvação só vai continuar 

se nós, como servos de Deus, suportar a cruz, caminhar 

no Espírito,156 não pecar mais,157 ensinar, “pregar a Pa-

lavra,”158 ser perfeito,159 e “fazer a OBRA de um evan-

gelista”160 entre outras coisas. No julgamento de Deus 

seremos julgados pelas nossas OBRAS e nosso mérito 

quando formos pesados na balança.161

Dicionários modernos da Bíblia e seminários teoló-

gicos ensinam algumas verdades, mas também ensinam 

coisas falsas o sufi ciente para serem consideradas heréti-

cas pela Palavra de Deus.162 Isto é muito perigoso, pois se 

trata de ódio de Satanás por você. Assim falou Jesus. Ele 

disse: “Um pouco de fermento leveda toda a massa.”163 

Um pouco de heresia ou um pouco de veneno destrói 

o corpo e a alma por completo. Um pouco de heresia 

degenera toda a doutrina amável do Deus do amor. He-

resias tais como as que diz que temos segurança eterna, 

dizendo que não existe inferno e que Deus mudou com o 

passar dos anos são mentiras satânicas e descaradas. Elas 

são o veneno mais detestável que Satanás já inventou. Os 

demônios de Satanás que espalham estas mentiras negam 

Deus, a Palavra de amor que se tornou carne, morreu, e 

derramou Seu sangue por eles. Ai dos falsos profetas. Mi-

lhões da humanidade enganada do mundo estão cober-

tos pelo dilúvio destas decepções satânicas.164 Falsidade é 

mais fácil de ser aceita quando misturada com um pouco 

de verdade. A verdade cobre a heresia como veneno es-

condido no vinho doce.

Nos dias de Noé, houveram poucos sobreviventes. So-

mente Noé e sua família andaram no caminho correto e 

estreito de Deus. Somente oito sobreviveram à tempesta-

de, enquanto incontáveis milhões, após vinte séculos no 

tempo, morreram sob as ondas enfurecidas do dilúvio 

terrível.165

Você deseja ser um sobrevivente do fogo que está para 

vir e que irá consumir todo o céu e a terra juntamente 

com os malvados que rejeitaram a Deus? Você quer con-

tinuar se afogando juntamente com os bilhões de pessoas 

dos dias de hoje, continuando a vida que está vivendo 

atualmente nas mentiras deste mundo atual de escuridão 

total? Se este é seu desejo, você é um dos muitos milhões 

de pessoas tolas que pensam que irão desafi ar a morte 

quando ela chegar, desafi ar o julgamento de Deus sobre 

sua alma por rejeitá-Lo, e desafi ar o ato de ser atirado no 

Inferno pelo Deus todo Poderoso por causa de sua rejei-

ção a Ele.166 Ninguém pode desafi ar a Deus, Seu poder 

onipotente ou o Seu julgamento. E ninguém pode desa-

fi ar a morte ou o Inferno quando chegar o momento.167 

Somente aqueles que aceitaram a Cristo como suas vidas 

irão escapar da morte e do Inferno e desfrutar de um 

julgamento feliz e da eternidade.168

Se você deseja escapar dos julgamentos terríveis de 

Deus e entrar em Cristo, a verdadeira arca de Deus, você 

deve abrir seu coração e deixar que Cristo, com o Pai, 

pelo Espírito Santo entre, da mesma forma de todas as 

outras pessoas que já alcançaram vida eterna. Deixe Deus 

o Pai, Filho e Espírito Santo se aninhar profundamente 

em seu espírito para que você possa ter a vida eterna de 

Deus através de Cristo em você. A vida eterna de Deus 

irá capacitá-lo a passar a eternidade no reino dos Céus 

com Ele, os santos e seus queridos que já foram morar 

com o Senhor antes de você, e também vai te capacitar a 

superar todas as tempestades desta vida. Se você gostaria 

de tomar o reino e possuí-lo permanentemente, como os 

santos falaram no livro de Daniel, então faça esta oração 

a Deus neste momento. 

Meu Senhor e meu Deus, tenha misericórdia de 

minha alma, um pecador.169 Eu creio que Jesus Cristo 

é o Filho do Deus vivo.170 Eu creio que Ele morreu na 

cruz e derramou Seu precioso sangue pelo perdão de 

todos meus pecados.171 Eu creio que Deus ressuscitou 

Jesus dos mortos pelo poder do Espírito Santo172 e que 

Ele está sentado à direita de Deus neste momento, ou-

vindo minha confi ssão dos pecados e esta oração.173 Eu 

abro a porta de meu coração e Te convido a entrar em 

meu coração, Senhor Jesus.174 Lave todos meus peca-

dos imundos no sangue precioso que Tu derramaste 

em meu lugar na cruz do Calvário.175 Tu não vais me 

rejeitar, Senhor Jesus; Tu irás perdoar meus pecados e 

salvar minha alma. Eu sei porque Sua Palavra, a Bíblia 

o diz.176 Sua Palavra diz que Tu não recusas ninguém, e 

isto inclui a mim.177 Portanto, eu sei que Tu me ouviste 

e eu sei que Tu me respondeste e eu sei que sou sal-

vo.178 E eu Te agradeço, Senhor Jesus, por salvar minha 

alma, e eu vou demonstrar minha gratidão cumprindo 

Seus mandamentos e não pecando mais.179

153 Mt. 24:32-33, Rm. 9:28, 13:12, Fp. 4:5, II Ts. 2:2, Tg. 5:9, I Pe. 4:7  154 Ap. 

1:5  155 Mt. 10:38  156 Rm. 8:1, Gl. 5:16, 25, Jd. 21  157 Ez. 18:4, Jo. 5:14, Rm. 

6:1-8, Ef. 5:27, Hb. 10:26, 12:1, Tg. 1:15, II Pe. 3:13-14  158 II Tm. 4:2, 2:2, 

24-26  159 Dt. 18:13, I Rs. 8:61, Mt. 5:48, II Co. 13:11  160 II Tm. 4:5  161 Jó 

31:6, Dn. 5:27, Mt. 7:24-27, 16:27, I Co. 3:13-15, II Co. 11:15, Tg. 1:25, 2:22, I 

Pe. 1:17, Ap. 2:23, 20:12-13, 22:12  162 Jd. 12  163 Gl. 5:9  164 Ef. 4:14, Cl. 2:

8, I Tm. 4:1-3, II Tm. 3:13, 4:3-4, II Pe. 2:1-3, 14-19, Ap. 12:9, 13:11-14, II Jo. 

7  165 Gn. 7:10-13, 17-24  

166 Jd. 13  167 Jó 9:2-12, 35:5-6, Hb. 9:27, Ap. 20:11-15  168 I Pe. 4:17-18  

169 Sl. 51:5, Rm. 3:10-12, 23  170 Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jo. 9:35-37, 

Rm. 1:3-4  171 At. 4:12, 20:28, Rm. 3:25, I Jo. 1:7, Ap. 5:9  172 Sl. 16:9-10, Mt. 

28:5-7, Mc. 16:9, 12, 14, Jo. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, At. 2:24, 3:15, Rm. 8:11, 

I Co. 15:3-7  173 Lc. 22:69, At. 2:25-36, Hb. 10:12-13  174 I Co. 3:16, Ap. 3:20  

175 Ef. 2:13-22, Hb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jo. 1:7, Ap. 1:5, 7:14  176 Mt. 26:28, 

At. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Cl. 1:14  177 Mt. 21:22, Jo. 6:35, 37-40, Rm. 10:13  178 Hb. 

11:6  179 Jo. 5:14, 8:11, Rm. 6:4, I Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14  
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Holy Alamo Christian Church

P.O. Box 398 
Alma, Arkansas 72921 USA

Número de atendimento vinte e quatro 
horas para informações e oração:

(479) 782-7370
FAX para (479) 782-7406

www.alamoministries.com
Peça o livro do Pastor Alamo, Th e Messiah (O Mes-

sias), que mostra o Cristo do Velho Testamento revelado 

em mais de 333 profecias. Há também mensagens grava-

das à disposição.

Para aqueles que estão em outros países, recomenda-

mos a tradução desta literatura em seu idioma. Se você 

fi zer cópias, por favor inclua estes direitos autorais e 

registro.
© Copyright October, 1997 All rights reserved

World Pastor Tony Alamo ® Registered October, 1997

Serviços diariamente às 20h. e Domingos 
às 15h e 20h. nos seguintes locais:

13136 Sierra Highway, Canyon Country, 
California 91390

4401 Windsor Dr., Fort Smith, Arkansas 72904

Também temos serviços em 
Elizabeth, New Jersey, e a quinze minutos 

ao sul de Texarkana, Arkansas.
Ligue para obter endereços.

REFEIÇÕES SÃO SERVIDAS APÓS CADA SERVIÇO

Transporte gratuito de e para os serviços 
na esquina da

Hollywood Boulevard & Highland Avenue, 
Hollywood, California,
diariamente às 18h30.,

Domingos às 13h30 e 18h30.

CRISTO, A PALAVRA DE DEUS, É O ÚNICO CAMI-
NHO, A VERDADE E A VIDA ETERNA.180 O PASTOR 
ALAMO É CONHECIDO INTERNACIONALMENTE POR 
USAR SOMENTE A PALAVRA DE DEUS PARA APRESEN-
TAR ESTA VERDADE. ESTA LITERATURA DEMONSTRA 
O VERDADEIRO PLANO PARA A SALVAÇÃO.181 NÃO 
JOGUE FORA, PASSE PARA OUTRA PESSOA.

As escrituras contidas nesta literatura foram tiradas dos 

textos originais em Aramaico e Hebreu e da Bíblia de lín-

gua Inglesa versão King James. As citações vieram da Bíblia 

em Português traduzida por João Ferreira de Almeida.

Você acaba de completar o primeiro passo em uma 

série de cinco passos que são necessários para receber 

salvação. Seu próximo passo é negar-se a si mesmo e 

tomar a cruz diariamente com o propósito de mortifi car 

a si mesmo, que signifi ca, matar suas próprias vontades, 

seus próprios desejos e o mundo com todas suas cobiças. 

Tudo isto deverá ser batizado na morte de Cristo.

O passo três é a sua ressurreição da vida satânica de 

Adão para a vida sem pecado de Cristo. O passo quatro 

é a sua ascensão à posição de autoridade para reinar por 

Deus na terra, e o quinto passo é reinar por Deus na terra 

até o fi m com o propósito de formar o Reino dos Céus na 

terra. Você precisa aprender a Palavra de Deus, então se 

submeter e fazer o que a Palavra diz, para que a Igreja e 

o mundo possam ver evidências de sua submissão à Pa-

lavra de Deus, Sua ordem e Sua autoridade em e através 

de você. 

Louvai ao Senhor. Que Deus o recompense abundan-

temente.

Pastor Mundial Tony Alamo

Agora que você está salvo e perdoado de seus pecados, 

levante suas mãos e louve ao Senhor. Cristo agora vive 

em você através do Espírito Santo e existe uma maneira 

para você receber uma porção mais completa da natureza 

divina de Deus em você. Deus o Pai vive agora em você 

também. Quanto mais da natureza divina de Deus viver 

em você, mais você será capaz de permanecer fi rme con-

tra as tentações que tão facilmente têm movido tantos 

milhões de Cristãos para longe da salvação. Isto só tem 

acontecido porque ainda havia mais de humano do que 

de divino nessas pessoas. A humanidade se tornou tão 

má que se Satanás e seu exército maligno fôssem abolido, 

nós seríamos nosso próprio diabo. 

Agora que você está salvo, ore pelo batismo no Es-

pírito Santo. Estude a Palavra em oração e ore sempre 

por mais da natureza divina. Para instruções em como 

receber o batismo no Espírito Santo, e para receber mais 

da natureza santa de Deus, solicite nossa literatura ou 

ligue, pois sem santifi cação nenhum homem verá a Deus 

(Hebreus 12:14). 

Agora que você está salvo, é mandamento que você 

seja completamente submerso, ou seja, batizado na água 

em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espí-

rito Santo. Siga todos os mandamentos de Deus e viva.

Temos uma variedade de literaturas disponível 

em muitos idiomas. Leia tudo a respeito da igre-

ja e ouça a música da igreja em nosso site da web 

www.alamoministries.com.

A Igreja Cristã Alamo oferece quarto e refeições para 

todos aqueles que realmente querem servir ao Senhor.

Bíblias estão disponíveis para aqueles que não têm 

condições de comprá-las. Solicite outra literatura escrita 

pelo Pastor Alamo.


