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Hoje nós vamos falar sobre JESUS, o Filho de DEUS. Esteja você com sua bíblia aberta para conosco 

acompanhar esse importante assunto que nós estaremos conferindo nas sagradas escrituras, provando que 

JESUS é o Filho unigênito de DEUS. E é importante nós conhecermos isso. Estaremos também questionando 

dentro da bíblia algumas falsas doutrinas, que negam que JESUS é o Filho de DEUS e por que nós devemos 

entender estas coisas.  
Bem, eu estive pesquisando nas sagradas escrituras - no Novo Testamento - e digitei para que o 

computador procurasse todas as citações sobre a expressão "Filho de DEUS" referindo-se a JESUS. Foram 

achadas mais de quarenta citações no Novo Testamento, onde falam que JESUS CRISTO é o Filho de DEUS. 

Nós vamos ler algumas delas e estaremos considerando este importante assunto da palavra de DEUS nesse 

momento. A primeira citação trata-se da tentação de JESUS no deserto no livro de Mateus 4:3, 6: 
 

MATEUS 4: 3, 6 

3. Chegando, então, o tentador, disse-lhe: Se tu és Filho de Deus manda que estas pedras se tornem em 

pães. 

6. e disse-lhe: Se tu és Filho de Deus, lança-te daqui abaixo; porque está escrito: Aos seus anjos dará 

ordens a teu respeito; e: eles te susterão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. 

 

Por duas vezes o tentador chega, questiona e tenta a JESUS falando: "Se tu és o Filho de Deus...". 

Esta é a expressão na qual nós encontramos no evangelho de Mateus 4. Depois, nós vamos encontrar no 

evangelho de Mateus ainda: 
 

MATEUS 8:29 

29. E eis que gritaram, dizendo: Que temos nós contigo, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos 

antes do tempo? 

 

Agora os demônios que estavam naquele jovem clamam em alta voz, reconhecendo que JESUS é o 

Filho de DEUS. No livro de Mateus encontramos mais outra expressão, referindo-se a JESUS: 

 

MATEUS 14:33 

33. Então os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: Verdadeiramente tu és Filho de Deus. 

 

Eles reconhecem que JESUS CRISTO é o Filho de DEUS. No livro de Mateus nós vamos encontrar as 

seguintes palavras: 
 

MATEUS 27:40 

40. E dizendo: Tu, que destróis o templo, e em três dias o reedificas, salva-te a ti mesmo; se és Filho de 

Deus, desce da cruz. 

 

Aqueles homens que viram a JESUS CRISTO crucificado começaram a blasfemar e menear as cabeças, 

e falaram "se tu és mesmo Filho de Deus, desce da cruz". No verso 43 desse mesmo capítulo: 
 

MATEUS 27:43 

43. Confiou em Deus; livre-o agora, se o ama; porque disse: Sou Filho de Deus.  

 

Uma das acusações dos judeus contra JESUS e que os levaram a crucificarem JESUS CRISTO foi por 

Ele dizer que “era Filho de Deus”, que Ele veio e se originou da parte de DEUS. Por dizer que “era Filho de 

Deus”, JESUS foi crucificado. No evangelho de Marcos diz assim: 
 

MARCOS 1:1 

1. PRINCÍPIO do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus; 

 

O primeiro verso do evangelho de Marcos começa descrevendo JESUS, o Filho de DEUS. Marcos nós 

encontramos o seguinte: 
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MARCOS 3:11-12 

11. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele, e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de 

Deus. 

12. E ele (Jesus) os repreendia fortemente, para que não o dessem a conhecer.  

 

Novamente, uma outra passagem de um endemoniado (não o mesmo endemoniado de Gergeseno) que 

vai manifestar publicamente, clamando em alta voz dizendo "Tu és o Filho de Deus". E JESUS os ameaçava 

para que não se manifestasse, quer dizer, JESUS mandava aqueles espíritos “calarem a boca” para não 

manifestar a respeito disso: “que ele era o Filho de Deus”.  

 

MARCOS 15:39 
39. E o centurião, que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: Verdadeiramente 

este homem era o Filho de Deus. 

 

Após a morte de CRISTO, aquele centurião vai reconhecer que verdadeiramente JESUS CRISTO é 

Filho de DEUS. Você reconhece que JESUS CRISTO é o Filho de DEUS? O que é reconhecer JESUS como 

Filho de DEUS? Em Lucas diz que JESUS é o Filho do DEUS ALTISSIMO: 

 

LUCAS 1:32 

32. Este será grande, e será chamado filho do Altíssimo; e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu 

pai; 

 

o que foi gerado nela (Maria) é obra do Espírito Santo e este é chamado "Filho do DEUS ALTISSIMO". 
 

LUCAS 1:35 

35. E, respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá 

com a sua sombra; pelo que também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. 

 

Nós vamos encontrar ainda, no livro de João várias expressões que JESUS é Filho de DEUS. Vamos 

ler no livro de João: 

 

JOÃO 1:35 

35. E eu vi, e tenho testificado que este é o Filho de Deus. 

 

O evangelho do apóstolo João 1:14 diz que ele testifica, ele testemunha que JESUS é o Filho de DEUS. 

No verso quatorze: 
 

JOÃO 1:14 

 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, 

cheio de graça e de verdade. 

 

JESUS é unigênito do PAI, isso significa que ele foi gerado. No grego, “mo·no·ge·nés” significa "único 

da espécie gerado do ETERNO PAI". Ninguém é igual a JESUS CRISTO, pelo fato dele ser gerado do próprio 

DEUS. Portanto, JESUS é o Filho de DEUS. A bíblia testifica que JESUS saiu de DEUS. No livro de Salmos 

diz: 
 

SALMOS 2:7 

7. Falarei do decreto do Senhor; ele me disse: Tu és meu Filho, hoje te gerei. 

 

Nós vamos encontrar ainda estas expressões, de JESUS, o Filho de DEUS em: Atos 8:37; 9:20;  

Romanos 1:4, 2; Coríntios 1:19;  Gálatas 2:20; Efésios 4:3;  Hebreus 4:14; 6:6; 7:3; 10:29;  na epístola de João 
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3:8; 4:15, 5:5,10,12,13;  1 João 5:20;  Apocalipse 2:18;  Mateus 23:63;  Marcos 5:7; 14:61 e Lucas 8:28. Nós 

vamos encontrar também a expressão "Filho do Deus vivo": 

 

MATEUS 16:16 

16. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. 

 

Nós vamos encontrar mais de quarenta citações na bíblia, de que JESUS é o Filho de DEUS. Meus 

queridos, tive a curiosidade de digitar na bíblia online (aquela bíblia de computador) a expressão "Deus Filho".  
Primeiro digitei "Filho de Deus" e deu mais de quarenta vezes essa expressão, na qual algumas delas citei aos 

nossos ouvintes. Depois eu digitei a expressão "Deus Filho". Não apareceu nenhuma vez. Vou repetir: não 

apareceu nenhum versículo da bíblia onde tem a expressão "Deus Filho". Mas alguém pode perguntar: "Qual 

a diferença de Filho de Deus, para Deus Filho?" 
Você sabe que, quando você pega o adjetivo e o coloca depois do substantivo é uma coisa, quando 

você o coloca antes, é outra. Por exemplo, nós podemos fazer alguma comparação: criatura nova; nova criatura. 

Criatura nova significa uma espécie nova, uma criação nova que não existe. Agora, se eu falar "nova criatura" 

pode ser a mesma criatura, renovada.  
Então, vemos que se invertendo o adjetivo do substantivo você tem um significado diferente. Quando 

a bíblia diz que “Jesus é Filho de Deus”, significa que ele foi gerado do ETERNO PAI e por isso ele é 

chamado "Filho de Deus". Mas quando você coloca o nome DEUS na frente do Filho - "Deus Filho" você já 

não está falando mais que ele é gerado do ETERNO PAI, mas está falando que ele é um “Deus Filho” que 

sempre existiu, como afirma ou como tenta passar o dogma da Trindade. O dogma da Trindade tenta passar 

essa ideia de que JESUS é um Deus que existia ao lado do PAI e que (ele – Jesus) sempre existiu. Se ele 

sempre existiu ao lado do PAI, então ele não pode ser Filho. Por que? Porque um filho é alguém gerado; 

JESUS fala que “o Pai o gerou”. Se ele é "Deus Filho", ele já não é mais Filho gerado porque ele sempre 

existiu, um Filho que sempre esteve ao lado do PAI. Agora, a expressão "Filho de Deus" é uma coisa e a 

expressão "Deus Filho" é outra coisa. A bíblia não ensina que Jesus é “Deus Filho”, segundo membro de uma 

Trindade.  A bíblia apresenta JESUS CRISTO como “Filho do Deus Altíssimo, do Único Deus Altíssimo”. 

Até mesmo os próprios demônios reconheceram isso.  

Mas as filosofias humanas, os dogmas humanos vieram a evoluir após a apostasia. Desenvolve-se a 

partir de Tertuliano, depois na sequência no Concílio de Niceia, uma especulação inclusive de uma palavra 

grega, chamada "homoousios" que significa consubstancial, da mesma substância. Essa palavra no grego é 

tirada da filosofia da retórica grega. Não existe na bíblia esta palavra "homoousios". Aqueles presbíteros que 

se aliaram a Constantino começam a conjecturar sobre CRISTO a palavra "homoousios" e elevam JESUS 

CRISTO de “Filho de Deus” para “Deus Filho”, segundo membro da Trindade. Após o Concílio de Niceia, 

dogmaticamente, aqueles presbíteros que se unem a Constantino o imperador de Roma, fazem a dogmatização 

de que JESUS agora é promovido a “Deus Filho”, segundo membro da Trindade quando a palavra de DEUS 

nos ensina que JESUS é o “Filho de Deus”.  
Esse tipo de ocorrido vai ter desdobramentos na história da igreja porque ali estava também 

representando a posição ortodoxa da igreja primitiva: Ário e outros que estavam consigo. Ário defendendo 

que JESUS era o “Filho de Deus”. Ário foi expulso daquele Concílio e depois declarado e perseguido como 

herege. E a ala que adere a Constantino vai formar a Igreja Romana, torna-se poderosa e passa a matar, 

perseguir e destruir os santos do ALTISSIMO. Desde aquelas pontas da divisão do Império Romano (que 

foram as pontas justamente sufocadas e destruídas pelas campanhas do sumo pontífice), eram arianas e 

unitárias: criam num único DEUS e PAI e em JESUS CRISTO como o “Filho de Deus”. Elas vão ser 

sufocadas e destruídas por se opor a um chefe e cabeça humano na igreja e também a se opor ao dogma da 

Trindade.  

Daqueles santos do ALTÍSSIMO poucos restaram, eles vão se refugiar nos lugares desertos, nas 

montanhas, nos vales, assim conhecidos como valdóis (habitantes dos vales) e depois mais tarde valdenses. 

Aqueles que se converteram após Pedro Valdo acabaram encontrando esses irmãos do vale e se uniram a eles 

pelo batismo. E os valdenses agora, a partir do século XI são confundidos com os valdóis porque se tornam 

uma única igreja, mas a origem dos valdenses em termos de fé, eram anterior a Pedro Valdo. Pedro Valdo foi 

um grande e conhecido comerciante de Lion, na Itália e ele ao se converter lendo as escrituras é finalmente 

considerado herético pela Igreja Romana. O grupo que segue ele, chamado de valdenses acabam então, por 
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encontrar os valdóis (os habitantes dos vales). Então, acaba-se havendo uma única formação de um corpo 

doutrinário daqueles irmãos que vieram desde os dias apostólicos, conservando a doutrina nos vales. Existem 

os valdenses de Pyemonte que tinham mil anos de existência; estes passam a doutrina apostólica para também 

os valdenses, que era conhecidos por serem observadores dos mandamentos de DEUS. Incluindo o sábado que 

é mandamento de DEUS: um dia de pregar a palavra de DEUS, de orar pelos enfermos, um dia de fazer o bem. 

É o sétimo dia da Criação.  

Também são conhecidos pela prática quarto decimana que é uma característica da igreja de DEUS. 

O que é a prática quarto decimana? É a prática de se fazer a Santa Ceia juntamente com lava-pés, usando vinho 

puro e pão ázimo, uma vez por ano, no dia quatorze da lua do mês de Nisã.  Neste ano (em que foi gravado o 

áudio) será no dia vinte e nove, após o pôr do sol do dia vinte e oito. Num domingo de Março começa o dia 

quatorze de Nisã. E nesta noite do dia quatorze (a noite vem primeiro que o dia biblicamente) as igrejas de 

DEUS do mundo inteiro (assim como os valdenses também tinham essa marca) comemoram a Santa Ceia, a 

morte de JESUS CRISTO e o anúncio do reino de DEUS. Isso também é uma marca da igreja de Deus.  
A igreja traz então este ensino bíblico de que JESUS CRISTO é o “Filho do Deus Único, do Deus 

Altíssimo”, gerado no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo. Esta verdade vai ser aquela que vai irritar 

a nação judaica e levam a cabo, crucificando JESUS CRISTO. JESUS  CRISTO vai ser crucificado por dizer-

se “Filho de Deus”. JESUS não foi crucificado por dizer que era “Deus Filho”, membro de uma Trindade. 

Mas sim por dizer que era “Filho de Deus” e que tinha vindo da parte de DEUS, gerado de DEUS. Foi por 

esta razão que a nação judaica matou JESUS CRISTO.  
Então, meus amados, é muito importante nós sabermos destas coisas porque uma das características da 

igreja de DEUS é ensinar de acordo com a bíblia. Sim, em JESUS CRISTO habita corporalmente toda a 

plenitude de DEUS porque foi do agrado de DEUS isso. No livro de Atos diz: 

 

ATOS 2:36 

36. Saiba pois com certeza toda a casa d’Israel que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez 

Senhor e Cristo. 

 

JESUS é elevado a SENHOR, glorificado pelo PAI, sem contradição nenhuma "o maior abençoa o 

menor". JESUS mesmo disse: "Vou para o Pai; o Pai é maior do que eu". JESUS chama em vários lugares 

o PAI de “seu Deus, seu Pai”. Mesmo no livro de Apocalipse depois que JESUS estava assentado nos céus, 

ele fala que ele recebeu a revelação de DEUS, o PAI para entregar a João. Isso está no livro de Apocalipse: 

 

APOCALIPSE 1:1 

1. REVELAÇÃO de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que 

brevemente devem acontecer; e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João seu servo;  

 

A revelação do livro de Apocalipse, JESUS revela receber de seu PAI. Quer dizer, o “Deus Pai” é 

quem vai dar a JESUS CRISTO a revelação do livro de Apocalipse e que ele vai transmitir a João e seus 

servos. Isso mostrando que em atributo de Onisciência, JESUS está inferior ao PAI. Se ele fosse “Deus Filho”, 

ele não precisaria que o PAI lhe desse a revelação, (pois) ele já a teria consigo.  
Também seria um absurdo ali no deserto, Satanás oferecer reinos da terra pra JESUS. Se JESUS era 

“Deus Filho”, como Satanás vai oferecer reinos que o próprio “Deus Filho” criou? Reininhos da terra, glória 

dos reinos para o “Deus Filho”, segundo membro da Trindade que criou todo o mundo? Satanás vai oferecer 

reinos para ele? Que coisa mais sem nexo, não é?  
Mas como JESUS era homem de fato, e não um “Deus Filho”, mas “Filho de Deus”, Satanás oferece 

a glória dos reinos com o objetivo de tentar JESUS CRISTO e fazê-lo almejar essas coisas como homem que 

ele era. Percebe-se aí? Então, a doutrina de que fazem de JESUS um “segundo Deus igual ao Pai”, nega os 

méritos do sacrifício de JESUS.  

E outra coisa, quando JESUS morreu e ficou três dias e três noites no seio da terra, o mundo teria ficado 

sem o segundo membro da Trindade por três dias. Seria isso possível? Onde foi parar o segundo membro da 

Trindade? Três dias o mundo “sem Deus”? Essas são perguntas que o dogma — amplamente divulgado, o 

qual veio de Niceia — não consegue responder.  
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Mas as pessoas sinceras que examinam a bíblia e não tem medo da Verdade, conferindo com as 

escrituras, vão percebendo por aí que a Verdade que o Espírito Santo revela-se a Pedro. No momento em que 

JESUS pergunta: "Quem dizei vós que o Filho do homem é?" E Pedro tomando a frente diz: "Tu és o Cristo, 

o Filho do Deus vivo." E JESUS fala a Pedro: "Bem aventurado és tu Simão Barjonas porque não te 

revelou à carne, mas o meu Pai que está no céu." Quer dizer, o próprio Espírito de DEUS, o PAI vai revelar 

em Pedro a Verdade de que JESUS é “Filho de Deus”. Então, tanto aqueles que negam que JESUS é “Filho 

de Deus”, tanto aqueles que elevam JESUS a segundo a membro de uma Trindade, um “Deus Filho”, não 

estão tendo a percepção correta da verdade bíblica.  
Nós não podemos diminuir e nem colocar JESUS numa posição do qual a bíblia não diz. Nós devemos 

crer na bíblia. Quando Filipe se achegou aquele carro, onde estava o servo da rainha de Candace e pregou a 

ele que JESUS era o “Filho de Deus”, ele viu ali a água e falou a Filipe: "O que me impedes que eu seja 

batizado nas águas?"  Então, eles pararam na beira de um rio e era necessário cumprir com a justiça. JESUS 

mesmo cumpriu com a justiça, tendo sido batizado nas águas. Assim todos os servos que cumprem com a 

justiça, por obra se batizam nas águas para ter a renovação das águas. Aquele eunuco fala: "O que me impedes 

que eu seja batizado?" E Filipe responde: "É lícito, se creres que Jesus Cristo é o Filho de Deus." Filipe 

não disse: "É lícito se você crer que Jesus Cristo é o Deus Filho, segundo membro da Trindade, igual ao Pai 

em poder. Se você crer nisso você poderá ser batizado." Não. Ele falou: "É lícito se você crer que Jesus 

Cristo é o Filho de Deus." Percebe meu irmão? Esta é a verdade bíblica: JESUS de todos os seres que existem 

é o mais exaltado. Nele habita plenamente o Espírito Santo de DEUS. DEUS ungiu JESUS com poder e 

Espírito Santo.  
A plenitude de DEUS habita corporalmente na pessoa de JESUS CRISTO. Mas JESUS CRISTO é 

“Filho de Deus” e ele se declara como sendo “Filho de Deus”. Mesmo no livro de Apocalipse, ele recebe a 

revelação de DEUS. No livro de Apocalipse, ele chama o PAI de seu DEUS por quatro vezes: 
 

APOCALIPSE 3:12 

12.. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá; e escreverei sobre ele 

o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu 

Deus, e também o meu novo nome. 

 

JESUS vai receber um novo nome: “YHWH Tsidneky” que significa "Senhor Justiça Nossa". Porque 

ele, o MESSIAS vai reinar sobre a terra. O seu reino será baseado na justiça da Lei. Todos os povos da terra 

lhe obedecerão e ele vai reinar com vara de ferro. Ou seja, as pessoas que pensam que JESUS vai vir no "paz 

e amor" estão enganadas. JESUS CRISTO segundo os profetas, vai vir como rei severo e que irá reinar de 

acordo com a Lei. Ele vai até mesmo, sondar os corações das pessoas e se alguém pecar no reino de CRISTO, 

vai ser imediatamente já julgado e punido. Não terá segunda chance não.  
Não será como hoje, como vemos os políticos roubando dinheiro da sociedade e nisso ficam recorrendo 

a uma e outra instância, empurram com a barriga e depois vem o juiz que muitas vezes recebe uma propina, 

fazendo vista grossa ou um advogado mais esperto que mexe com os furos da lei. Hoje existem várias formas 

das pessoas escaparem do rigor da Lei, mas no reino de CRISTO não. As nações da terra estarão sobre o 

domínio do reino de CRISTO e Satanás será preso para exatamente não tentar estes povos. Diz a palavra de 

DEUS: 

 

APOCALIPSE 20:2-3 

2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o Diabo e Satanás, e amarrou-o por mil anos. 

3. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até 

que os mil anos se acabem. E depois importa que seja solto, por um pouco de tempo. 

 

Abismo se refere as profundezas dos mares. Não existe abismo na superfície da terra, isso é invenção 

humana. Abismo no dicionário diz: "lugar profundo, cova profunda nos lugares submersos do mar, ou debaixo 

da terra." E Satanás será preso neste lugar. Para quê? Para não tentar mais as nações. Por quê? Porque existem 

nações que vão estar debaixo do governo de CRISTO.  
Os servos de DEUS serão sacerdotes e reinarão com CRISTO. A bíblia diz que vão reinar com cetro 

de ferro (vara) e o efeito da justiça vai ser a Paz. No reino de CRISTO não terá essa bagunça que hoje tem, 
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essa pouca vergonha que existe hoje não existirá no reino de CRISTO. Lá terá Justiça. Quem quiser dar uma 

de espertinho no reino de CRISTO, imediatamente vai ser usado a morte como instrumento de limpeza. Já 

quando CRISTO vem, segundo a parábola do trigo e do joio que nós já temos amplamente pregado aqui, 

JESUS faz uma limpeza. Os anjos de CRISTO vêm na frente fazendo uma limpeza, retirando os escandalosos 

que cometem iniquidade, os políticos corruptos.  

Por isso é que nós devemos temer a DEUS e guardar os seus mandamentos porque quando JESUS 

CRISTO vier, ele virá com miríades (exército) de anjos. Provavelmente, hoje as pessoas que tem a consciência 

tecnológica e tal, irão interpretar como uma “invasão alienígena”. É sim, quando JESUS voltar nas nuvens do 

céu, as nações irão interpretar com grande pavor, como se fosse uma “invasão alienígena” e vão combater 

aquele que está nas nuvens. No livro de Apocalipse 19 diz que as nações da terra vão combater o que está 

vindo nas nuvens do céu, mas JESUS vai vencer porque ele é REI dos REIS e SENHOR dos SENHORES.  
E seus anjos vão vir, vão ferir, destruir os armamentos de guerra porque vai estar ocorrendo uma 

“grande angústia” em Israel, o Armagedom. Nações como o Irã e as demais do mundo islâmico, juntamente 

com a Rússia, estarão em campanha de guerra contra Israel. O mundo vai entrar numa Terceira Guerra 

Mundial. O primeiro país que vai dar o passo inicial para a Terceira Guerra Mundial será o Irã. A profecia 

bíblica em Ezequiel, fala da Pérsia (que é o antigo nome do Irã), que vai estar juntar com Gogue (Príncipe de 

Rôsh) e ali vai estar acontecendo um grande conflito de consequências mundiais. E quando este conflito atinge 

um patamar de perigo, JESUS CRISTO juntamente com essas miríades de anjos, vem nas nuvens do céu com 

grande glória e poder.  

E isso será televisionado. O mundo inteiro verá este evento porque JESUS disse: "Aonde estiver um 

cadáver, ali vai se ajuntar os abutres.” Hoje o meio de comunicação, a imprensa, onde dá o acontecimento 

importante, vai lá e reporta tudo por meio da televisão, rádio, internet, etc. Então, (significando): “onde estiver 

um cadáver, vai se ajuntar os abutres”. JESUS vai estar vindo nas nuvens do céu “com grande poder e 

grande glória” sobre a cidade de Jerusalém, onde ali estará ocorrendo conflito do Armagedom. Ali vai ser 

televisionado para que todas as pessoas do mundo possam ver. "Todo olho o verá", este evento vai ser patente, 

televisionado, sentido, observado. Vai cair “grande temor” sobre as nações da terra. Diz a bíblia: 

 

MATEUS 24:30 

30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem; e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão 

o Filho do homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. 

 

E ali vai ser punido os exércitos, os poderosos da terra. Os anjos de JESUS CRISTO vão matar, destruir 

os desobedientes, os pecaminosos, fazendo um trabalho de limpeza. Mas os justos, aqueles que amam a DEUS, 

serão exaltados como astros no mundo. Serão ressuscitados primeiro os que morreram em CRISTO. Os que 

são fiéis da igreja de DEUS serão transformados em corpo incorruptível e haverá um encontro da igreja com 

JESUS nos ares. No momento que ele vai descendo, a igreja juntamente com CRISTO vai pelejar contra estas 

nações e vai vencer. E JESUS então, desce sobre o Monte das Oliveiras, o qual será fendido ao meio. E JESUS 

inicia o seu reino de Paz e Justiça sobre a terra, com vara e cetro de ferro sobre os restantes das nações. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

http://igrejadedeus.biz/
https://www.youtube.com/channel/UCeVoCTqEOXMoCUkSAUpN2ig/videos

