CRISTO 100% HOMEM – LEI DE DEUS

1

MATEUS 7:2
2. Porque com o juízo com que julgais, sereis julgados; e com a medida com que medis vos medirão a
vós.
Jesus disse isso e normalmente o ser humano tem por tendência julgar as coisas pelo que vê. E Deus
é superior e conhece nossos corações. Devemos então, entregar a nossa vida àquele a quem nós devemos
prestar contas. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro. O que daria ele, depois em resgate da sua
alma?
O nosso tesouro deve ser aquele tesouro espiritual, que está nos céus (guardado). Ali, os ladrões não
roubam, as traças não corroem, nem a ferrugem. Mas este tesouro que está no céu, o Senhor Jesus quando
voltar, virá como galardoador, trazendo para cada um segundo as suas obras.
O que você tem construído? Qual o edifício espiritual você tem construído meu querido leitor? É
momento de refletir a respeito do que nós estamos construindo.
Qual é o teu tesouro? Onde está o seu tesouro?
Ali também estará o seu coração.
Esperamos que os nossos leitores estejam sequiosos da verdade. E isso bem aventurado será aquele
varão, que se propuser com humildade aceitar a palavra de Deus.
Eu prefiro Jesus Cristo do que a glória e os reinos do presente mundo. Eu prefiro Jesus Cristo, porque
n’Ele está a verdade e a salvação.
LUCAS 4:1-13
1. Jesus, pois, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão; e era levado pelo Espírito no deserto,
2. durante quarenta dias, sendo tentado pelo Diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma; e
terminados eles, teve fome.
3. Disse-lhe então o Diabo: Se tu és Filho de Deus, manda a esta pedra que se torne em pão.
4. Jesus, porém, lhe respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem.
5. Então o Diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo.
6. E disse-lhe: Dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foi entregue, e a dou a quem
eu quiser;
7. se tu, me adorares, será toda tua.
8. Respondeu-lhe Jesus: Está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás.
9. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se tu és Filho de Deus,
lança-te daqui abaixo;
10. porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem;
11. e: eles te susterão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra.
12. Respondeu-lhe Jesus: Dito está: Não tentarás o Senhor teu Deus.
13. Assim, tendo o Diabo acabado toda sorte de tentação, retirou-se dele até ocasião oportuna.
Meus queridos leitores, tocou-me neste momento, falar-vos a respeito desta passagem, onde Jesus
Cristo, após ser batizado sofre no deserto, a tentação do Diabo.
Interessante nós notarmos que todos os homens de Deus tiveram os seus dias de deserto, de aflição.
Nós vemos Moisés, que também teve a sua peregrinação no deserto. Nós vemos Elias, que também teve o seu
momento de aflição no deserto.
E agora nós vemos o homem, Jesus Cristo, nascido de mulher, para salvação da humanidade (o homem
perfeito, 100% homem e perfeito) que foi ofertado por nós. Ele também passou quarenta dias no deserto, e
estava em jejum.
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O Diabo, o enganador e inimigo, ele buscou Jesus Cristo para tentá-lo num momento final destes
quarenta dias no deserto. O momento em que o homem Jesus Cristo estaria mais debilitado, após esses quarenta
dias.
Diga-se de passagem, a todos os nossos leitores que é importante nós frisarmos isso: que o Diabo não
iria tentar Jesus Cristo, não iria de forma alguma ao deserto após os quarenta dias, tentar Jesus Cristo, se Jesus
Cristo fosse Deus.
Alguém pode estar admirado porque eu estou falando isso. Mas pense bem, meu leitor, a Bíblia diz que
Deus não pode ser tentado. Deus não se deixa tentar, Deus não cai na tentação.
Por que o Diabo iria tentar Jesus, se ele soubesse que Jesus era Deus, e que de forma alguma ele cairia
na tentação? Você já parou para pensar nisso? Por que então, o inimigo foi tentar Jesus no deserto? Porque o
inimigo sabia que Jesus Cristo era plenamente homem, e que tinha possiblidade sim, d’Ele cair.
O apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15 disse que Jesus Cristo é o segundo Adão. Era necessário para a
nossa salvação, para que fosse aceito diante do Pai, o perfeito sacrifício. Este sacrifício, e esta perfeição tivera
de vir de um homem, plenamente homem.
O livro de Hebreus 2, nos diz que Jesus Cristo convinha ser em tudo, semelhante a nós. E Ele não se
envergonha de chamar-nos de irmãos...
Jesus é o nosso irmão mais velho. Então, nós estamos pregando aqui a humanidade plena de Jesus, que
veio em carne.
2 JOÃO 1:7
7. Porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em
carne. Tal é o enganador e o anticristo.
Então, nós estamos confessando que Jesus, veio humanamente apenas em carne.
HEBREUS 2:14-18
14. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele
semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o
poder da morte, isto é, o Diabo;
15. e livrasse todos aqueles que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão.
16. Pois, na verdade, não presta auxílio aos anjos, mas sim à descendência de Abraão.
17. Pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante a seus irmãos, para se tornar um sumo
sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados
do povo.
18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados.
Então, era necessário que em tudo, Jesus Cristo fosse semelhante a nós, participante da carne, da
humanidade. A vitória sobre o Diabo só seria garantida se fosse apresentado um homem perfeito, um homem
em plenas condições (como um homem normal).
Mas que este homem desfizesse o pecado na carne, fosse obediente e perfeito – o que já não aconteceu
com Adão. A desobediência de Adão, proporcionou ao Diabo a entrega dos poderes e dos reinos de todo o
mundo, porque o próprio inimigo falou para Jesus:
LUCAS 4:6,7
6. E disse-lhe: Dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foi entregue, e a dou a quem
eu quiser;
7. se tu, me adorares, será toda tua.
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Quando os reinos do mundo passaram a pertencer, agora temporariamente, ao poder do inimigo? Foi
quando o Diabo conseguiu enganar Eva, e Eva enganou o homem, fazendo com que o primeiro casal caísse.
E pelo fracasso do homem, foi entregue todo o poder, toda a glória dos reinos que pertencia ao homem
(porque o homem era soberano na criação, Deus o fez perfeito e soberano sobre a sua criação). Mas ao pecar,
ele entregou a glória e o reino e todas as coisas na mão do Diabo.
Agora, o Diabo vem fazer a mesma oferta, daquilo que pelo pecado do primeiro Adão (que caiu em
transgressão) ele veio ofertar ao segundo “Adão”, a Jesus Cristo homem. O Diabo foi ali no deserto tentar
Jesus, porque ele sabia que Jesus tinha a possiblidade de cair, que Jesus era plenamente homem. A derrota do
Diabo é grande, exatamente porque Jesus Cristo venceu na cruz, venceu a sua vida, sendo plenamente homem.
Qualquer insinuação, qualquer teologia que insinue que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo venceu
como Deus – ou que ele era 100% Deus e 100% homem, mas que Ele tinha 100% de Deus, como membro de
uma Trindade. Esta teologia desmerece o sacrifício substitutivo de Jesus Cristo.
Você pode estar me perguntando: “Mas por quê?”
Porque eu crer, que Jesus Cristo é segundo membro de uma Trindade (Deus) eu estou desmerecendo o
sacrifício d’Ele. Porque a Bíblia diz, que Deus não pode ser tentado. Porque a Bíblia diz que Deus não pode
morrer, e quando alguém que tem este pensamento equivocado de que Jesus Cristo venceu sendo Deus, essa
pessoa está desmerecendo o sacrifício de Jesus.
Quantas vezes eu já ouvi pessoas, quando nós falamos: “Mas Jesus fez milagre! Mas Jesus passou
quarenta dias no deserto!” E a pessoa responde: “Ah, mas Jesus era Deus. Eu sou homem” – quantas pessoas,
ao ser interpeladas pelo exemplo que Jesus deu na cruz, pelo exemplo que Jesus Cristo deu na sua vida.
Quando você fala que Jesus Cristo fez milagres. que Jesus Cristo acalmou mares, que Jesus Cristo foi
tentado no deserto e venceu o Diabo, as pessoas que têm essa ideia equivocada, de que Jesus era Deus. Elas
falam “Jesus era Deus. Por isso que ele venceu.”
E, o sacrifício de Jesus Cristo é desmerecido, e o inimigo aplaude essa pessoa. Porque é exatamente
isso que o inimigo quer que você pense. Porque se você entender a mensagem do verdadeiro Evangelho: Jesus
Cristo homem, que venceu o seu sacrifício na cruz, sendo plenamente e unicamente homem.
Aí você vai compreender a dimensão, a profundidade do amor de Cristo na sua vida. Você vai
compreender exatamente o poder, que tem de Jesus Cristo, de interceder, porque Ele foi plenamente igual a
nós, Ele foi plenamente homem e venceu na cruz, venceu a sua jornada amando-nos até o fim, quando o cálice
lhe foi dado.
LUCAS 22:42
42. dizendo: Pai, se queres afasta de mim este cálice; todavia não se faça a minha vontade, mas a tua.
E plenamente homem (um homem perfeito) que viveu na submissão a Deus, uma vida de renúncia. Por
amor a mim, por amor a você Ele venceu nas mesmas condições nossas, sendo plenamente homem. Aí você
vai entender o valor do sacrifício de Jesus Cristo na sua vida. As pessoas não entendem muitas vezes a
profundidade do que foi a obra da cruz.
Porque uma doutrina do anticristo nega essa profundidade, quando quer atribuir a Jesus Cristo essa
divindade, quando Ele era plenamente homem, venceu unicamente como homem. E o Diabo foi envergonhado
justamente por isso. O Diabo foi envergonhado e derrotado porque ele foi vencido pelo segundo Adão (por
um homem).
Houvera Jesus alguma divindade n’Ele, fosse Ele Deus ou segundo membro de uma Trindade, o Diabo
não estaria vencido porque Ele teria ido diante de Deus, e falado “me mostre um homem perfeito; me mostre
um homem que nunca peque” Mas o Diabo está envergonhado - e essa mensagem que eu dou, irrita as trevas.
Porque Jesus Cristo venceu na cruz sendo unicamente e plenamente homem.
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Meus queridos leitores, por isso é que o Diabo ofereceu a Jesus a glória dos reinos, ofereceu toda glória,
e o poder e o status dos reinos.
Hoje nós temos um evangelho falso, um evangelho que está seguindo a oferta do Diabo onde as pessoas
são convencidas, onde as pessoas querem a glória dos reinos deste mundo, onde as pessoas querem a
prosperidade material apenas. Onde Deus deixou de ser Criador e virou criatura, deixou de ser o chefe e virou
o servo das pessoas, onde as pessoas mandam em Deus, onde as pessoas determinam o que Deus tem de fazer,
quando os servos do passado diziam “Faça-se em mim, segundo a tua vontade ó Deus.”
Onde as pessoas deixaram de ser servos para se tornarem patrões, para mandar em Deus, para querer a
glória dos reinos deste mundo, para querer o gozo presente do materialismo deste mundo achando mesmo que
é servo de Deus porque é rico ou porque está na direção de uma empresa, ou porque tem poder e o status deste
mundo como se isso fosse prova de sua prosperidade com Deus.
Este é o evangelho falso que o Diabo ofereceu a Jesus Cristo “tudo te darei; a glória dos reinos do
mundo, se prostrado me adorardes”, mas o mais importante, o verdadeiro Evangelho (do reino) onde mesmo
o autor deste Evangelho (Jesus Cristo) falou:
MATEUS 8:20
20. E eis que certa mulher, que havia doze anos padecia de uma hemorragia, chegou por detrás dele e
tocou-lhe a orla do manto;
Houvera Jesus Cristo hoje, nesta condição no meio da multidão. Estes pregadores deste falso evangelho
não aceitariam Jesus como servo de Deus, porque iria dizer “este homem é pobre; este homem não nem onde
dormir.” Então, as coisas estão deturpadas...
Mas é necessário resplandecer o verdadeiro Evangelho na face de Jesus Cristo, para que aquele que
ama a Deus, estar disposto a renunciar o presente gozo deste mundo. A renunciar as presentes coisas deste
mundo, para servir a Deus em espírito e em verdade, para aceitar o verdadeiro Cristo da Bíblia, o segundo
“Adão” (um Jesus Cristo homem, perfeitamente homem) que venceu o Diabo.
Na própria carne desfez o pecado. Este é o Cristo bíblico, que nós estamos mostrando a você, meu
leitor. O verdadeiro Filho de Deus, que nasceu de Maria, semente e obra de Deus (do Espírito de Deus) em
Maria, plenamente homem. Como diz no livro de Hebreus:
HEBREUS 2:17
17. Pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante a seus irmãos, para se tornar um sumo
sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados
do povo.
Por isso que o Diabo O tentou, oferecendo as riquezas, a glória dos reinos. Porque o inimigo sabia o
quanto isso influencia as pessoas. Hoje nós vemos grandes templos lotados de pessoas, com essa pregação,
que oferece as glórias dos reinos, que oferecem o bem da terra e todas as coisas deste presente século.
Por isso que este falso evangelho, o qual prega o materialismo, ele é bem visto. Mas este Evangelho
que eu estou pregando aqui, só vai aceitar quem realmente ama a Deus sob todas as coisas, quem ama a palavra
de Deus e não está atrás de barulho, mas está atrás da verdade.
Essa pregação vai ser dura, intragável para aqueles que são adoradores de “mamon” (de riquezas);
daquelas pessoas que se traspassam a si mesmas, com muitas dores, por causa dos bens terrestres e negam a
fé. Para estas pessoas, esta pregação é dura, é intragável.
Mas para aquele que teme a palavra de Deus, para aquele que teme e treme diante do Deus vivo, e que
deseja a verdade da palavra de Deus, Esta pregação vai servir como remédio, vai servir de libertação para o
reino de Deus. Jesus quando estava perante Pilatos, e Pilatos então interpelou o Senhor Jesus:
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JOÃO 18:35,36
35. Replicou Pilatos: Porventura sou eu judeu? O teu povo e os principais sacerdotes entregaram-te a
mim; que fizeste?
36. Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo; se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os
meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus; entretanto o meu reino não é daqui.
O reino presente (o atual sistema de coisas) não é do Senhor Jesus, o Diabo mesmo falou “a mim foi
entregue, e dou a quem quero”. O presente século e presente sistema, que hoje vivemos (as riquezas, o
poder) pertencem ao Diabo – ele é o deus deste século.
A Bíblia diz que “o mundo jaz no maligno”. Satanás não é o que pintam por aí: que é um “diabinho
com chifre, com rabo e com um tridente na mão” - isso é o que ele deseja que vocês pensem, e que muitos
pensem. Satanás se transfigura em anjo de luz, ele é o maior demagogo que existe na face da terra, é o
enganador, a Bíblia diz. As suas obras são de ludibriação, de enganação. É ele quem oferece a glória e os
reinos deste mundo presente, porque a ele pertence.
Mas aquele que deseja obedecer a Deus em verdade e em espírito, tem que estar disposto muitas vezes
a abrir mão de muitas coisas deste presente mundo, para ser seguidor de Cristo. Quem está disposto? Por isso
que o Diabo tentou Jesus. Mas Jesus o venceu.
Jesus falou “somente a Deus adorarás.” Jesus estava submisso como homem, plenamente a vontade do
Pai. Ele foi submisso como homem, por isso foi grande o sacrifício do nosso irmão Jesus – pois Ele não se
envergonha de nos chamar de irmão.
Jesus Cristo homem, que hoje pode ser mediador nosso, porque padecendo todas as coisas que nós
padecemos. Ele como fiel e sumo sacerdote na casa de Deus, sabe interceder por aqueles que sofrem as mesmas
tentações. Jesus diz “Eu venci o mundo, vós vencereis também.” Jesus não falaria isso se Ele fosse Deus,
porque Ele saberia que estaria em desigualdade conosco. É muito mais fácil vencer como Deus.
Agora, Ele disse “Eu venci o mundo como homem, vós vencereis também.”
Então, você e eu podemos vencer como homens, assim como nosso irmão mais velho Jesus Cristo
venceu por nós, um homem perfeito que venceu. Para andarmos nas pisaduras de Jesus Cristo, nas pegadas de
Jesus Cristo.
O verdadeiro exemplo do sacrifício de um homem, que se sujeitou e foi perfeito diante de Deus, e que
derrotou o Diabo. Glória a Deus, porque nós temos um fiel e sumo sacerdote na casa de Deus.
Mas a doutrina do anticristo está espalhada pelo mundo. Milhões e milhões de pessoas são enganadas
pela doutrina do anticristo, que veladamente desfaz da humanidade de Cristo. Atribui a ele, 100% de divindade
e deidade. Com isso, negando veladamente o sacrifício de Jesus Cristo como homem.
Mas nós, graças a Deus. Você, neste momento, pode abrir o seu entendimento para resplandecer a luz
do Evangelho, a luz da salvação. E não cairmos nas ciladas de Satanás, e não ignorarmos os ardis de Satanás,
como disse o apóstolo Paulo:
2 CORÍNTIOS 2:11
11. Pois não ignoramos os ardis do Diabo.
1 CORÍNTIOS 2:16
16. Porque, quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de
Cristo.
Nós podemos vencer, nós podemos ser vitoriosos sobre a tentação de Cristo. Então, meu querido leitor,
este é o verdadeiro Evangelho. O Evangelho que Jesus Cristo, como homem, venceu o pecado. Ele foi
obediente a Deus, guardou os mandamentos de Deus.
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Jesus guardou os mandamentos de Deus, porque Ele não podia viver no pecado.
JOÃO 15:10
10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor; do mesmo modo que eu tenho
guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor.
Então, quem diz que nós não podemos guardar os mandamentos de Deus? Nós podemos guardar os
mandamentos de Deus, porque eles não são pesados. O apóstolo João disse que os mandamentos de Deus não
são pesados.
1 JOÃO 2: 3-7
3. E nisto sabemos que o conhecemos; se guardamos os seus mandamentos.
4. Aquele que diz: Eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a
verdade;
5. mas qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto
sabemos que estamos nele;
6. aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou.
7. Amados, não vos escrevo mandamento novo, mas um mandamento antigo, que tendes desde o
princípio. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes.
Aqueles dez mandamentos mesmo, do Antigo Testamento, ele vai se tornando novo porque com a
compreensão agora de Cristo em nossas vidas, ele é renovado em nossos corações. Então, aqueles dez
mandamentos do Antigo Pacto, estavam escritos em duas tábuas de pedra.
No Novo Concerto, aqueles mesmos dez mandamentos, estão escritos nas tábuas de carne do nosso
coração. Nós temos que viver uma vida de justiça. A inimizade contra Deus não se sujeita a Lei de Deus.
Todo aquele que é inimigo de Deus não se sujeita a Lei de Deus. “Porque a mentalidade da carne é
morte” (Romanos 8:7) disse o apóstolo Paulo. E a inimizade contra Deus se sujeita a Lei de Deus. Então,
quando você não quer se sujeitar a Lei de Deus, quando você não quer aceitar os mandamentos de Deus, a
Bíblia diz que é porque estamos na carne.
ROMANOS 8:7
7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em
verdade o pode ser;
Quando a pessoa vive na carne, quando ela está debaixo de um falso evangelho, ela não aceita a Lei de
Deus. Hoje, a maioria da cristandade rejeita os mandamentos de Deus. Rejeita principalmente, o mandamento
que diz “Lembra-te”, e este é o mandamento mais esquecido, o mais ignorado e combatido.
ÊXODO 20:8
8. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar.
O sábado (o sétimo dia) é o dia do Senhor, faz parte dos quatro primeiros mandamentos da Lei de Deus.
E este mandamento é ignorado. Por que? Porque quem está na carne, não se sujeita a Lei de Deus, não aceita
se sujeitar a Lei de Deus. Mas quem vive no espírito, quem ama a Deus sob todas as coisas, se sujeita a Lei de
Deus. Jesus viveu uma vida sem pecado, uma vida de obediência.
No último livro da Bíblia, iremos encontrar os salvos quem têm direito de entrar na cidade santa. Nos
últimos versos da Bíblia volta a confirmar:
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APOCALIPSE 22:14
14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes {no sangue do Cordeiro} para que tenham direito
à arvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas.
Se você meu leitor deseja ser verdadeiramente um servo de Deus. Não importa se você já está seguindo
uma religião. O apóstolo Pedro seguiu Jesus Cristo três anos e meio e não era convertido. Ele só se converteu
depois.
O importante é nós termos o conhecimento da palavra de Deus e fazermos a nossa opção pela palavra
de Deus. Não importa se a sua família é tradicional seguidora de uma religião, isso não vai lhe salvar. O que
nos salva é o Evangelho de Deus, segundo a verdade, o poder de Deus em Cristo Jesus. Por meio da verdade
e da obediência ao Evangelho da verdade, que está na palavra de Deus.
Pertencer a uma religião não é garantia e nem segurança de que você ou eu seremos salvos. Ter uma
placa, ter fundado uma igreja, ser pastor, ser teólogo - isto não lhe dá garantia nenhuma de que você está
realmente salvo. A garantia da nossa salvação é obedecer ao Evangelho segundo a palavra de Deus, é nos
sujeitarmos a Deus e aos seus mandamentos, é nos sujeitarmos a palavra de Deus, é servir a Deus segundo a
sua palavra. Esta é a garantia...
Seguir tradições de homens ou mandamentos humanos, seguir porque todos seguem, seguir porque
muitas pessoas importantes estão ou porque é muito bonito ou porque está sendo muito abençoado, não é prova
de garantia de que está salvo. A salvação vem através de Jesus Cristo, por meio da libertação na verdade da
palavra de Deus. Jesus disse:
MATEUS 22:29
29. Respondeu-lhes Jesus: Errais, não sabendo as Escrituras, nem o poder de Deus.
Ter um cargo numa empresa, ser rico, ter vários carros, ter uma mansão, ser abençoadíssimo, estar
pertencendo a uma igreja e pregar este evangelho da prosperidade não lhe é garantia de salvação.
Você já está tendo o seu galardão: que é o presente gozo desse século.
Mas servir a Deus é renunciar as coisas que são necessárias renunciar: o pecado, a desobediência, a
mentira e aceitar a verdade, a justiça e se sujeitar a Lei de Deus, aquela que vai ser utilizada para julgar todos.
Esta é a nossa obrigação. Faça hoje a sua decisão verdadeira e sincera. Converta-se verdadeiramente
ao Deus vivo, ao Deus da Bíblia. Ao Jesus Cristo (homem), que morreu na cruz como homem. E venha para
a salvação.
APOCALIPSE 11:15
15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: O reino do mundo
passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos.
DANIEL 7:27
27. O reino, e o domínio, e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos
do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão, e lhe obedecerão.
Faça a escolha certa, meu leitor. Escolha o reino vindouro de Jesus Cristo.
Quando Ele em justiça e paz, descerá como a chuva sobre a terra e será um reino de paz duradouro
(aqui sobre a terra). Aí sim, nós resplandeceremos como astros no mundo, e seremos como estrelas refulgentes
para todo sempre.
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Escolha certo. Faça a escolha certa. Renuncie o presente século. Renuncie o presente mundo e se
prepare para o futuro reino, para o reino de Deus, quando ao toque da sétima trombeta, todos os reinos do
mundo passarão a pertencer ao Senhor Jesus Cristo.
E o Diabo e os seus anjos serão presos, serão tirados de circulação para não mais enganar, para não
mais mentir, para não mais ter falsas religiões, falsos credos e mentira sobre a face da terra.
Porque naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome, e Ele reinará sobre toda a terra.
Querido leitor, faça sua escolha correta. Escolha o reino vindouro de Deus, que vai ser estabelecido.
Viva o presente reino de Deus agora, no seu coração. O reino da graça, o reino espiritual. Como Jesus disse
“o reino está em vós.”
Hoje nós vivemos o reino da graça. Mas a Bíblia fala que Cristo virá, e quando Ele vier, Ele vai plantar
o seu reino milenar sobre a terra, para que Deus seja tudo em todos.
Querido leitor...
Então faça a sua escolha certa. Não aceite as glórias e os reinos do presente século. Renuncie tudo isso
e sirva Jesus. Prefira a Cristo, prefira a verdade!
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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