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O “cristocentrismo” da palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento culmina com um dos
maiores eventos da história da humanidade, que será o retorno do Filho de Deus, com grande poder e glória,
nas nuvens do céu, para vir como Rei dos reis e Senhor dos senhores, reinar sobre a terra.
A maior expectativa da igreja dos cristãos, daqueles que realmente confiam na palavra de Deus, é a
espera da bendita esperança do retorno do Filho de Deus, como Ele prometeu aos seus discípulos que não
tomaria mais da vide, não comeria mais do fruto da terra, do trigo (na sua última ceia, quando estava ali com
os discípulos).
Ele já sabia da agonia, da aprovação que passaria, do cálice que beberia por mim e por ti, e por cada
um daqueles que viessem aceitar os seus sacrifícios vicários (substitutivos) da salvação.
Essa esperança é renovada pela igreja, uma vez ao ano, na noite em que Jesus foi traído, que
corresponde ao dia anterior à Páscoa judaica (o dia 14 de Nisã, do calendário hebraico). E que normalmente
cai entre o final de março, e início de abril, conforme a lua (o calendário hebraico é regido pela lua).
Então, a igreja no mundo inteiro, uma vez ao ano faz a Ceia do Senhor exatamente na mesma noite
que Jesus comemorou, juntamente com os seus discípulos, fazemos em memória daquele grande dia (da
Expiação) que Jesus ofereceria a si mesmo por nossos pecados.
Jesus falou: “Fazei isto em memória de mim”. A igreja de Deus tem esta marca desde os dias
apostólicos, conhecida pelos historiadores eclesiásticos, como prática quartodecimana, ou seja, a prática de
fazer a Páscoa e a ceia (a nova ceia, a nova Páscoa) no dia 14 de Nisã, do calendário hebraico, em memória da
morte de Jesus, e anunciação de que Ele vai voltar, para fazer a ceia no seu reino eterno.
Essa bendita esperança foi a mola propulsora que deu continuação à igreja durante todos esses séculos,
desde quando Jesus deu a ordem para o estabelecimento da sua igreja (do novo Israel), que começaria em
Jerusalém, Samaria, Judeia até os confins da terra.
Jesus fala e promete então, com as palavras do Filho de Deus “que eis que estabelecerei a minha
igreja e as portas do hades não prevalecerão contra ela.” (Mateus 16:18)
Prometendo assim Jesus, a continuidade da sua igreja todos os dias “eis que estou convosco todos os
dias até a consumação dos séculos”
A igreja de Cristo foi estabelecida em Jerusalém, no ano 30 da era Cristã, no Pentecostes, quando os
discípulos estavam ali, no cenáculo conforme a ordem do Senhor Jesus, orando e buscando a promessa do Pai.
Como havia prometido que “derramaria o seu Espírito Santo para dar o início à santa igreja de Cristo” - da
comunidade de Jesus Cristo, o novo Israel. Esta nova ordem, em que Jesus Cristo deu por mandamento do
Espírito Santo.
Depois de ressurreto, esteve quarenta dias e quarenta noites aqui na terra, pregando a respeito do reino
de Deus, e dando mandamentos pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos. E não pouco depois de sua
ascensão, uma semana depois a igreja reunida no cenáculo, em oração (obedecendo o Senhor Jesus).
Eles não estavam comemorando a festa de Pentecostes. Eles estavam no cenáculo em oração, em
comunhão, esperando a promessa que Cristo havia dito “que não pouco depois destes dias haveria de ocorrer
o derramamento do Espírito Santo. E isso então sucedeu (deu início) a igreja de Cristo, brotando com toda
força, com a chuva de Deus, com o derramamento do Espírito Santo. Paulo fala também da igreja de Cristo,
de que Cristo é a nova Páscoa, a Páscoa que foi oferecida por nós. Então, nós fomos reunidos em um corpo.
O apóstolo Pedro ali, naquele dia de Pentecostes, tomando a palavra juntamente com aqueles outros
apóstolos, e aqueles discípulos que estavam no cenáculo. Inicia-se então a grande obra de salvação, a
inauguração da igreja de Cristo, com toda força, pois já estava resgatada pelo sangue d’Ele.
Agora, ela cumpriria o mandamento, a ordem de que em Seu nome se pregasse o arrependimento, a
remissão dos pecados, iniciando em Jerusalém. Vemos então o apóstolo Pedro pregando àquelas pessoas que
estavam ali no dia de Pentecostes, o início da igreja.
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A igreja de Cristo sempre esperou através dessa renovação pela Ceia do Senhor, anunciando o reino
de Deus, Jesus diz “este evangelho do reino” que “será pregado em todas as nações, então virá o fim.”
(Mateus 24:14)
A iniciação da pregação do reino de Deus, com isso se deu então a disseminação da palavra de Deus,
o Evangelho do reino de Deus em todas as nações. Em todas as épocas, Deus sempre conservou o seu povo,
na “uma semente falará do Senhor, de geração em geração” (Salmos 22:30)
Esta semente de benditos, de santos do Senhor trata-se da igreja, no qual Cristo falou que estabeleceria,
e jamais ela seria destruída. E esta igreja, que fundou, sendo Ele o próprio resgatador, não se corrompeu com
a apostasia.
Embora, predito pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, que depois de sua partida, quando eles
morressem, entrariam na igreja (ou sairiam da própria igreja) pessoas que dividiriam o corpo de Cristo, falando
ensinos perversos, para atrair discípulos após si.
Pedro diz que, por ganância, por interesse com palavras fingidas estes homens fariam negócios com as
almas, e o caminho da verdade seria blasfemado:
2 PEDRO 2: 3
3. também, movidos pela ganância, e com palavras fingidas, eles farão de vós negócio; a condenação dos
quais já de largo tempo não tarda e a sua destruição não dormita.
Quão verdadeira estas palavras que os apóstolos deixaram registradas, isso encontramos no livro de
Atos 20:29 em diante, e em 2 Pedro 2, e na epístola de João também, nós encontramos João falando daqueles
que se fazem anticristos.
Quão verdadeira a palavra dos apóstolos, concernente a esta apreensão. E, a igreja passou paralela à
apostasia, não fazendo parte, e uma semente fiel conservou em lugares distantes, em lugares ermos.
A doutrina apostólica, conhecida na história como “paulinos”, durante a Idade Média, como valdenses,
unitários. Confundidos muitas vezes, até mesmo com os puritanos. Chamado pela igreja apostatada de
“hereges”, mas na verdade eram servos de Deus que criam na palavra de Deus.
E foram perseguidos impiedosamente durante um milênio, como foi profetizado no livro de Daniel
7:25, e também no livro de Apocalipse 13 “durante mil duzentos e sessenta dias”.
Esta semente (restantes da igreja) foram perseguidos porque guardavam os mandamentos de Deus, e
mantinham o testemunho de Jesus Cristo. E esta igreja então passou durante estes milênios testemunhando.
E durante o período da Idade Média, “testemunhando vestida de saco” (como diz ali, as duas
testemunhas, de Apocalipse 11). A igreja de Cristo não é fruto do Protestantismo, ela não vem da apostasia,
ela vem trazendo as marcas verdadeiras da igreja apostólica, doutrina dos apóstolos, e a palavra dos profetas,
como está em Efésios:
EFÉSIOS 2:20
20 “edificados sobre o fundamento dos profetas, e a doutrina dos apóstolos, sendo Jesus Cristo, a pedra
principal da esquina.”
A igreja traz esta marca (esta obediência ao evangelho da palavra de Deus, a sã doutrina apostólica). É
uma igreja unitária, que batiza em nome de Jesus Cristo, guarda os mandamentos de Deus, incluindo o sábado
(o sétimo dia da semana), que é memorial da criação.
*Sábado (sétimo dia) não é lei de Moisés, como amplamente e erroneamente se divulga. Porque, Adão
e Eva (que são os “pais” da humanidade) é que receberam na criação, da parte de Deus o exemplo, de ter
descansado, abençoado e santificando o sétimo dia. Lá do Éden, lá da criação, o “sábado foi feito por causa
do homem” (Marcos 2:27). Este é um sinal também, da igreja de Cristo. Até o quarto século, a maioria dos
cristãos guardavam o sábado, o sétimo dia da semana.
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A apostasia introduziu então o primeiro dia da semana, como dia de santificação, como dia da
ressurreição de Cristo. Mas, na verdade Jesus ressuscitou no final do sábado, como diz Mateus 28:1-3. O
momento da ressurreição do Filho de Deus é mencionado em Mateus 28:1-3.
O dia termina (biblicamente) ao pôr do sol. O final do dia (biblicamente) se dá ao pôr do sol. A
contagem de meia noite à meia noite é uma contagem romana, vem do império romano. A contagem bíblica é
de pôr a pôr do sol.
E isto então, fez com que a apostasia viesse, e a mensagem errônea viesse a ser difundida de forma
maior, e a mensagem verdadeira, teve de ir para o deserto.
Como diz em Apocalipse 12, a mulher com grandes asas voou para o deserto e ali foi alimentada e
sustentada por Deus, por mil duzentos e sessenta dias (proféticos), a igreja de Cristo, com as marcas e sinais
da verdadeira doutrina ficou ali, sendo mantida em lugares ermos, em deserto (em lugares distantes), o povo
de Deus praticando a doutrina apostólica, para que conservasse a salvação, e também a palavra de Jesus Cristo
se cumprisse, que “a porta do hades não prevaleceria contra a igreja.”
Não obstante, a pregação da maioria, em que prega a igreja de Cristo, a partir do IV século acabou, e
que a apostasia foi geral, e que a igreja deixou de existir por mais de mil anos. Esta mensagem não condiz com
que o Senhor Jesus Cristo nos prometeu “eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos
séculos” (Mateus 28:20)
Esta mensagem não condiz com que o Senhor Jesus prometeu em Mateus 16:18 que “a porta do
hades não prevaleceria contra a sua igreja.” A mensagem de que a igreja foi destruída, e que por isso
precisou de uma reforma, não condiz com o livro de Apocalipse, que “o restante da semente da mulher, que
ficou mil duzentos e sessentas dias sendo alimentada no deserto por Deus”.
Esta mensagem não condiz com o testemunho das duas testemunhas de Apocalipse, que representa o
Antigo e o Novo concerto, no testemunho da igreja.
A mensagem bíblica, o Evangelho verdadeiro de Deus nos promete e nos confirma pela palavra de
Cristo e de Deus, que a verdade, a semente de Deus (a igreja) sempre existiu, trazendo em todas as eras, a
doutrina apostólica. Ora, com maior divulgação, menor, mas ela sempre existiu. Muitos movimentos querendo
se validar, querendo serem da parte de Deus, pregam que a igreja foi destruída, pregam que a igreja deixou de
existir. E que, portanto, precisou Deus levantar um novo profeta, para então a igreja ser restaurada. Esta
mensagem não condiz com a palavra de Deus, ela não fecha com as palavras de Jesus “passará os céus e a
terra, mas as minhas palavras não hão de passar.” (Mateus 24:35)
Satanás sempre teve o objetivo de sufocar, ludibriar, fazer com que a verdade da palavra de Deus fosse
ocultada dos olhos das pessoas, este é o objetivo dele. Mas é da vontade de Deus, que todo homem, que
realmente receber Jesus Cristo com sinceridade em seu coração, possa por meio da sua palavra, vir ao pleno
conhecimento da verdade.
Jesus Cristo disse que “quem está em mim não anda em trevas, mas vem para a luz.” (João 8:12).
Todo aquele, que realmente crê no Senhor Jesus Cristo e segue as ordens e os ensinos de Jesus Cristo,
vem para a luz, não permanece em trevas.
Você, meu querido leitor, que busca o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus, que tem desejo
de conhecer o “assim diz o Senhor”. Sabemos que existem muitas pessoas, que permanecem anos e anos em
uma denominação religiosa e não aprende a palavra de Deus, não conhece as sagradas Escrituras e nem o
poder de Deus.
Obstante, tudo isso é necessário aquele que realmente se achega à Jesus Cristo, crescer no
conhecimento e na graça. Nós não podemos ser meninos no entendimento. O apóstolo Paulo diz “vós pelo
tempo devíeis ser mestres na palavra de Deus” (Hebreus 5:12), nós devemos buscar o conhecimento da
palavra de Deus, e as trevas serem dissipadas pela luz do Evangelho, refletido na face de Jesus Cristo. Porque
vivemos momentos e tempos difíceis, muitos conflitos religiosos, muitas doutrinas errôneas, muitos
pensamentos e jargões e palavras contrárias aos ensinos da palavra de Deus.
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Dentre os ensinos que nós vemos, que mais enganam a humanidade e o mundo religioso, é a pregação
do rapto secreto, de um reinado do anticristo por três anos e meio. E que amplamente é divulgado por meio da
mídia, do rádio, livros, pregadores (até de nome) e aceitam como homens de Deus.
Mas, vemos que este ensino que a igreja será raptada para ser levada ao céu, e que aqui ficarão os
ímpios (três anos e meio o anticristo vai reinar). Este ensino não condiz com a palavra de Deus, e estamos
advertindo o perigo de se crer nesta doutrina, neste ensinamento. A grande decepção que ocorrerá por
manifestação do Senhor Jesus Cristo, que virá visivelmente sobre as nuvens do céu.
Como diz a palavra de Deus “todo olho o verá ao toque última trombeta Jesus Cristo virá” quando
tocar a última trombeta, como diz Apocalipse 11:18 e 1 Coríntios 15:51 “ao toque da última trombeta é
que a igreja será transformada.”
Portanto, se na última trombeta é que a igreja será transformada. Significa que a igreja esteve aqui na
terra, e participou e viu a queda das pragas. Mas ela não foi atingida, será miraculosamente protegida, assim
como nos dias de Moisés, quando caíram as pragas no Egito.
Estas pragas caíam sobre o povo desobediente (sobre o povo egípcio) mas não caia sobre o povo de
Deus. Assim também, aos desobedientes virá as pragas, mas aqueles que fazem a vontade de Deus, nenhum
fio da vossa cabeça perecerá.
A igreja estará participante da tribulação aqui na terra até ao toque da última trombeta, esta é a
verdadeira palavra de Deus, este é o verdadeiro ensino da palavra de Deus.
E devemos então, como atalaias, despertar as pessoas que estão sendo enganadas por esta mensagem
perigosa, mentirosa que está aí, dando uma falsa expectativa às pessoas, fazendo-as crerem que serão livradas
da tribulação, que serão raptadas e levadas para o céu. Esta mensagem não condiz com a palavra de Deus. O
arrebatamento, segundo a palavra de Deus, é o encontro da igreja com o Senhor Jesus, visivelmente nos ares,
para que recepcione o Senhor Jesus Cristo nas nuvens.
Pois Ele mesmo estará descendo para a terra, Ele estará vindo para reinar sobre a terra (a segunda vinda
de Jesus Cristo). Pois, Jesus Cristo mesmo reinará, e “pisará o lagar da ira e o furor do Deus TodoPoderoso.” “É ele mesmo quem regerá as nações da terra” (Apocalipse 19:14).
Estamos vivendo momentos cruciais da história da humanidade, a figueira deu os seus ramos, e brota,
“o verão está próximo” (Mateus 24:32), Israel hoje, já é uma nação formada na Palestina, Jerusalém foi
recuperada, reanexada aos territórios de Israel (em 1967, na guerra dos seis dias).
Os profetas da Bíblia falam que, quando Israel retornasse à sua terra (da diáspora mundial). Porque
Jesus falou “até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor.” (Mateus 23:39) Já vai se chegando
o dia, já vai chegando a hora em que Israel irá contemplar a volta do Messias.
O Messias que eles mesmo traspassaram, que não enxergaram, o Messias que eles crucificaram. Assim
também, toda a humanidade caiu sobre o peso da cruz, os nossos pecados estavam verdadeiramente ali, no
Filho de Deus. Mas Ele, pelas suas feridas, fomos curados.
E este Evangelho já vem anunciando pela palavra dos profetas, de que “a figueira está dando os seus
frutos”, “o verão está próximo.” Nós estamos vivendo momentos cruciais da história da humanidade. Israel já
é uma realidade, é um estado formado ali.
E a palavra de Deus diz que, quando a figueira der seus frutos, a figueira, o símbolo de Israel, desse os
seus frutos, o verão está próximo, Jesus está as portas. Ele está próximo de voltar. Assim como também, o
povo de Israel (os judeus) não conseguiu contemplar o dia da sua visitação e crucificaram o Filho de Deus.
Crucificaram e traspassaram o seu próprio Messias. Hoje também, na plenitude dos gentios, não
estamos sabendo discernir o tempo. Muitas religiões hoje, estão pregando verdadeiras utopias, fábulas, coisas
que não irão acontecer.
Jesus Cristo falou que “para que ficássemos atentos, porque a sua vinda será como um laço, que pegará
de surpresa muitas pessoas.” Por que será, o Senhor Jesus Cristo deixou este ensinamento, dizendo que muitas
pessoas serão pegas desprevenidas na sua vinda, porque estão esperando coisas que não vão acontecer.
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Por isso, serão pegos desprevenidos, será um colapso total. Porque Jesus vai vir de uma forma, que
muito não esperam. Ele virá como ladrão, não no sentido de que ele virá roubar a igreja da terra. Mas ele virá
como um ladrão, porque nós não sabemos a hora nem a forma.
Muitas pessoas estão esperando de uma forma errônea. Então, Jesus virá de surpresa, e pegará muitos
de surpresa. Hoje é o dia aceitável da salvação, hoje é o dia de nós despertarmos.
Agora é o momento de despertarmos ao estudo da palavra de Deus, de despertarmos e sair dos laços
do engano, das falsas doutrinas. E examinar a palavra de Deus e buscar em Cristo verdadeiramente, refugiar
em seu amor, para conhecimento do verdadeiro Evangelho. Para que nós não venhamos a ser pegos em trevas.
Porque o apóstolo Paulo disse que “vós irmãos não estais em trevas para que aquele dia vos
surpreenda como um ladrão da noite.” (1 Tessalonicenses 5:4)
A igreja não poderá ser surpreendida. A igreja, aqueles que estão na verdade, serão realmente guiados
pela verdade e estarão dentro da expectativa correta, que é aguardar a volta de Jesus Cristo visível nas nuvens
do céu, estará preparada para suportar a grande tribulação, que virá sobre a face da terra, que é o Armagedom
(a terceira guerra mundial).
E que nós já temos pregado aqui, em programas passados, temos anunciado a respeito de um terceiro
conflito mundial, que ocorrerá por causa da cidade de Jerusalém, conforme foi predito pelos santos profetas
da Bíblia.
Zacarias 14, fala de forma nítida a respeito dessa 3ª guerra mundial que será por causa da cidade de
Jerusalém, por causa do Oriente Médio. Nós estamos vivendo momentos culminantes da história.
Nós vimos recentemente esta quebra da hegemonia do sistema financeiro, esta crise sistêmica que
ocorreu nos bancos, nas hipotecas ali nos EUA, as casas. E tudo isso está de uma forma que alastrou e quebrou
a hegemonia da economia mundial, causando uma séria crise financeira. Estando assim o mundo preparado,
as nações para o grande dia (o acerto de contas que YHWH, o Deus Todo-Poderoso, há de se assentar em Sião,
para julgar as nações e reinar).
Mas a igreja tem de estar preparada para suportar esta angústia aqui na terra. Nós não seremos tirados
aqui da terra, como enganam-se muitos com as falsas doutrinas, que são pregadas, a palavra de Deus diz que
“mil cairão à tua esquerda, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido.” (Salmos 91:7)
A palavra de Deus diz “na vossa paciência possuí as vossas almas e nenhum fio da vossa cabeça
perecerá.” (Lucas 21:18,19)
E Jesus Cristo disse que “se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas
por amor dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados.” (Mateus 24:22)
Isso está significando que os escolhidos, que hão de ser salvos, estarão na terra, no momento desta
tribulação, nós teremos de estar preparados para este grande dia de YHWH, para este dia em que Ele há de se
assentar, para julgar as nações da terra…
Mas, se nós tivermos uma falsa expectativa, se nós estivermos calcados numa falsa doutrina, numa
esperança de que vamos ser levados aqui da terra, antes dessa tribulação.
E vem a tribulação, e vem a angústia de Jacó, e nós não somos levados para o céu, quão grande
decepção será, que tristeza será para estas pessoas. A palavra de Deus diz que “os mansos herdarão a terra”,
que “os mansos olharão e não verão mais aqueles que praticam a iniquidade” (Salmos 37:5-15).
Diz que “nós olharemos e não mais encontraremos os desobedientes”. Não são os desobedientes
(os ímpios) que vão olhar e não vão mais encontrar os crentes.
A Bíblia diz que “aqueles que esperam no Senhor permanecerão na terra.” (Provérbios 2:21)/ Os
que esperam no Senhor herdarão a terra, mas um pouco de tempo, olharás e não verás o ímpio.” São os
salvos, os santos quem vão olhar e não verão mais os desobedientes, não é o contrário, onde os desobedientes
que vão ficar aqui e os salvos levados para o céu, e eles vão olhar e não ver mais os crentes. Isso não é bíblico.
A Bíblia diz que é o contrário. Aqueles que esperam no Senhor, permanecerão na terra. Provérbios diz:

IGREJA DE DEUS DO 7° DIA (MOVIMENTO BIBLICO CONGREGACIONAL) | DISCIPULADO

IGREJA, RAPTO E A VINDA DE JESUS

6

PROVÉRBIOS 2:21
21. Porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela.
Salmos 37:11 diz:
11. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz.
Nós temos de crer na palavra de Deus, os que vão ser arrancados, exterminados da face da terra serão
os desobedientes, os que irão sair da terra, ser destruídos serão os desobedientes, e os que permanecerão, são
os obedientes. Porque Deus fez a terra para que fosse habitada pelo homem justo. Não é justo que saia daqui
os que fazem a vontade de Deus, e que fique os desobedientes. Porque este reino não foi criado para que os
desobedientes ficassem. Este reino foi criado perfeito, foi criado ali no Éden perfeito, para que o homem bom,
para que o homem que ama a Deus habitasse e aqui fosse um paraíso. Mas, o diabo, o inimigo veio e semeou
o pecado, e semeou o homem desobediente. E é o homem desobediente que será destruído, é o homem que
não faz a vontade de Deus e que não quer se sujeitar aos mandamentos de Deus, é este que vai ser destruído e
tirado da terra.
SALMOS 37:7-13
7. Descansa no Senhor, e espera nele; não te enfades por causa daquele que prospera em seu caminho,
por causa do homem que executa maus desígnios.
8. Deixa a ira, e abandona o furor; não te enfades, pois isso só leva à prática do mal.
9. Porque os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra.
10. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá; atentarás para o seu lugar, e ele ali não estará.
11. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz.
12. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes,
13. mas o Senhor se ri do ímpio, pois vê que vem chegando o seu dia.
Olha o que a palavra de Deus está dizendo, que “quem vai permanecer na terra; que quem vai
herdar a terra para sempre são os santos; são aqueles que fazem a vontade de Deus.” E quem vai sair da
terra, vai ser destruído; vai perecer, serão os desobedientes. Este é o verdadeiro Evangelho da palavra de Deus.
SALMOS 37:20
20. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a beleza das pastagens; desaparecerão,
em fumaça se desfarão.
SALMOS 37:18
18. O Senhor conhece os dias dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre.
O homem reto herdará a terra, nós herdaremos este reino, ele foi criado para que aqui habitasse a
justiça, para que aqui habitasse e fosse um paraíso, e Deus não mudou seus planos.
Não obstante, o diabo queria que Deus tivesse mudado seus planos, tentando semear o pecado aqui na
terra, fazendo com que a terra agora viva uma situação caótica por causa do pecado, da transgressão da Lei de
Deus. Mas Deus, não mudou seus planos, Ele fará com que este reino volte as condições do Éden, volte ao
princípio original edênico, de ser um reino perfeito onde aqui habite a justiça, onde habite a verdade.
Por isso, os ímpios, aqueles que não amam a Deus serão removidos, tirados da terra, destruídos, e
somente permanecerá sobre a terra aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Como diz Malaquias:
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MALAQUIAS 4: 3
3. os ímpios se farão cinzas debaixo dos vossos pés e saltareis e crescereis bezerro no cevadouro.
Significa que, os santos, aqueles que amam a Deus verão que os ímpios se farão cinzas debaixo dos
seus pés, porque aqui na terra habitará a justiça e a verdade. E para isso Deus enviou Jesus Cristo, para que
nós aceitássemos como único e suficiente Salvador, e Ele veio buscar e salvar tudo o que se havia perdido.
O homem havia se perdido, a natureza está gemendo por causa do pecado do homem. Mas ela está
esperando a libertação dos filhos de Deus. Venha fazer parte da esperança bendita dos santos do Altíssimo,
que “possuirão reinos debaixo dos céus” (Daniel 7:27).
Site: http://igrejadedeus.biz/ Contato: flavioschmidt2018@gmail.com
Este material faz parte do Discipulado do Canal Evangelista Flávio, para vídeos com mais estudos, acesse:
https://www.youtube.com/channel/UCeVoCTqEOXMoCUkSAUpN2ig/videos
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