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Iniciaremos esse estudo fazendo a leitura inicial no evangelho de Lucas 24:44-49:
LUCAS 24:44-49
44. E disse-lhes: São estas palavras que vos disse estando ainda convosco: Que convinha que se
cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos Salmos.
45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras.
46. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia
ressuscitasse dos mortos,
47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações,
começando por Jerusalém.
48. E destas coisas sois vós testemunhas.
49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai; ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do
alto sejais revestidos de poder.
Nesse estudo falaremos a respeito da igreja e da garantia que JESUS CRISTO deu da continuidade da
obra que começou com os seus santos apóstolos em todos os tempos. Nessa passagem de Lucas, mostra que
tudo que estava profetizado na lei de Moisés, nos profetas e nos Salmos, haveria de se cumprir. E JESUS
conforme as Escrituras ele pereceu e foi realmente levado ao suplício, foi crucificado. E em JESUS se cumpriu
tudo que estava escrito no Salmos, nos profetas para salvação. E a morte de CRISTO veio trazer o resgate para
um corpo dos filhos de DEUS que andavam dispersos, constituindo em JESUS CRSITO a igreja. A igreja é
constituída em CRISTO em um corpo.
No livro de Efésios o apóstolo Paulo fala que JESUS é o cabeça, que ressuscitando-o dentre os mortos
torna-se o próprio cabeça da igreja, sujeitando à igreja (que é seu corpo). Isso está no livro de Efésios 1:2023.
EFÉSIOS 1:20-23
20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e pondo-o à sua direita nos céus,
21. Acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só
neste século, mas também no vindouro;
22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja,
23. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos.
Através de JESUS CRISTO o tabernáculo de Davi que estava caído foi edificado para que também os
gentios pudessem ter a salvação através de CRISTO na igreja. No livro de ATOS 15:14-18, Simão relata:
ATOS 15:14-18
14. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu
nome.
15. E com isto concordam as palavras dos profetas; como está escrito:
16. Depois disto voltarei, e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas
ruínas, e tornarei a edificá-lo.
17. Para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios, sobre os quais o meu nome é
invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas,
18. Conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras.
Antes de CRISTO a salvação e os oráculos estavam sob o poder da nação de Israel, que inclusive
detinha a supremacia do conhecimento e a supremacia da língua hebraica e aramaica. Um gentil para que
pudesse conhecer a salvação, ele teria que se tornar judeu natural, sendo circuncidado, guardando todas as leis
prescritas pela Torá para que pudesse fazer parte da salvação.
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Mas DEUS agindo de antemão através dos profetas, profetizava que o MESSIAS reuniria em um corpo
todos os filhos de DEUS que andavam dispersos, até mesmo um povo dentre os gentios para o seu nome.
DEUS vai através da sua grande misericórdia em CRISTO JESUS formar a igreja, “que é o mistério que
estava oculto desde a fundação do mundo”. JESUS CRISTO vai chamar os apóstolos, vai ordená-los,
prepará-los, e depois da sua morte ordena que eles “pregassem primeiro as ovelhas perdidas da casa de
Israel”, e depois a salvação também seria para os gentios. Paulo, o apóstolo, foi levantado com o propósito de
levar o evangelho também aos gentios na sua própria língua.
Vamos ver no livro de Atos 13, quando Paulo e Barnabé estavam pregando e já naquela época, por
volta do ano 46 da era cristã, os judeus já estavam com inveja e com ciúmes contra a mensagem do evangelho.
E ocorreu o seguinte em Atos 13:45-49.
ATOS 13:45-49
45. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo
falava.
46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a vós se vos pregasse primeiro
a palavra de Deus; mas, visto que a rejeitais, e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos
para os gentios;
47. Porque o Senhor assim no-lo mandou: Eu te pus para luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação
até os confins da terra.
48. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se, e glorificavam a palavra do Senhor; e creram todos quantos
estavam ordenados para a vida eterna.
49. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província.
O próprio SENHOR JESUS CRISTO vai dizer que após ele, vai ser pregado o evangelho “começando
por Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra”. E que isso já estava predito pelos profetas, que
DEUS reuniria um corpo em JESUS CRISTO, NO MESSIAS para salvação, do qual a Bíblia chama de Igreja.
JESUS é o cabeça da igreja. Nesse episódio que nós acabamos de ler em Atos 13:45-49, vamos ver o
endurecimento dos judeus, que se sentem enciumados com o fato de que gentios pagãos estivessem agora
também crendo e ouvindo a palavra de DEUS. Tanto que os judeus tomaram uma atitude de ódio contra o
apóstolo Paulo e Barnabé, tentando contradizê-los.
Paulo tomando de ousadia fala: Era necessário que primeiro se pregasse a vocês o evangelho, mas
vocês não estão se fazendo dignos para ouvir a pregação da palavra, então nós voltamos aos gentios, porque
também aos gentios foi ordenado que se pregasse o evangelho. E naquele momento muitos gentios se
alegraram, e dos que haviam sido ordenados por DEUS para salvação creram, e agregaram a igreja. O domínio
da supremacia israelense judaica sobre o oráculo divino passa agora a pertencer a igreja. As barreiras
linguísticas, culturais, vão ser derrubadas pelo MESSIAS.
No livro de Efésios fala que JESUS vem para derrubar a parede de separação que existia e que impedia
que o gentil se chegasse à DEUS.
EFÉSIOS 2:14-20
14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um; e, derrubando a parede de separação
que estava no meio,
15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para
criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz,
16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades.
17. E, vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto;
18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito.
19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, e da família de
Deus;
20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra
da esquina;

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

88 – IGREJA E AS NAÇÕES

3

Existia uma parede de separação que impedia que aquelas pessoas em outras nações que quisessem
obedecer e fazer a vontade de DEUS. Para que isso fosse possível antes de CRISTO, essas pessoas teriam que
fazer parte de Israel, tinha que aprender hebraico. Só se salvariam se fizessem parte de Israel e guardar todos
os costumes da lei de Moisés. Essas observâncias e obrigações eram a “parede de separação”. JESUS
justamente vai derrubar essa parede, cumprindo nele tudo que estava predito. Ele é o verdadeiro cordeiro de
DEUS que tira os pecados do mundo.
“E o tabernáculo de Davi que estava ruído, agora em CRISTO é edificado, e a igreja então está
edificada sobre a doutrina apostólica, a doutrina profética, sendo JESUS CRISTO a pedra principal da
esquina”. Neste contexto não existe uma preferência de língua para que uma pessoa seja salva, ou faça parte
da igreja. No livro de Atos fala que DEUS procura homem em qualquer nação, que o tema, para o servir. Hoje
não há necessidade de uma pessoa conhecer hebraico para ter o conhecimento da salvação. Embora seja
importante uma pessoa por exemplo conhecer grego, hebraico, até para conhecer mais profundamente a
exegese bíblica, mas isso não é condição para uma pessoa ser salva.
No livro de Atos, Pedro fala que DEUS chama qualquer homem em qualquer nação para o servir. No
livro de Atos 10:28, Pedro fala:
ATOS 10:28
28. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a
estrangeiros; mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo.
Depois, Pedro vai falar que DEUS procura em qualquer nação, pessoas que o sirvam “em verdade e
em espírito”.
ATOS 10:34,35
34. E, abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que DEUS não faz acepção de pessoas;
35. Mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo.
A barreira de nação vai deixar de existir através da igreja. E começa em “Jerusalém, Judeia, Samaria,
até os confins da terra”. Vamos ler em Apocalipse 5:9,10:
APOCALIPSE 5:9,10
9. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro, e de abrir os seus selos; porque foste
morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação;
10. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes; e eles reinarão sobre a terra.
Vimos aqui que a salvação pode ser dada a conhecer em várias línguas: português, inglês, espanhol,
etc. Em cada língua a salvação é dada a conhecer. Não existe mais a restrição que havia antes, em que a pessoa
para ser salva teria que se tornar israelita, aprender a falar a língua hebraica, para poder conhecer os mistérios
da salvação. DEUS através da sua própria palavra, vai providenciar que o conhecimento da verdade - e até
mesmo o nome do MESSIAS - seja conhecido em várias línguas, povos e nações. DEUS vai providenciar a
salvação para todas as línguas. Se houvesse uma restrição que somente em uma língua é que nós podemos
conhecer a verdade, então essa parede de separação, essa acepção que os judeus faziam em relação aos gentios,
ainda continuaria de pé (e não estaríamos ainda na salvação, pelo fato de não conhecer a língua hebraica ou a
língua aramaica).
Nós vamos entender que a igreja tem uma abrangência de salvação em todas as línguas. Nesse aspecto
vemos os apóstolos já em sua época pregando toda a revelação debaixo do céu. O apóstolo Paulo, mesmo no
livro de Gálatas, mostra que tudo que havia de ser revelado da doutrina da salvação, já estaria revelado desde
os dias apostólicos. Falamos isso, porque aparece hoje muitos movimentos religiosos, correntes religiosas, que
vem com novidades dizendo: “Agora foi revelado uma grande verdade que estava oculta, que ninguém sabia”.
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Mas a palavra de DEUS diz que toda a revelação da verdade para salvação do homem, já está desde os dias
dos apóstolos revelada a todos que buscam a salvação. Então, não existe esse negócio de surgir doutrina nova,
revelação nova, isso é um engodo. No livro de Gálatas, Paulo fala assim.
GÁLATAS 1:6-13
6. Maravilho-me de que tão depressa passais daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro
evangelho;
7. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo.
8. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho
anunciado, seja anátema.
9. Assim, como já vo-lo dissemos, agora de novo também vo-lo digo. Se alguém vos anunciar outro
evangelho além do que já recebestes, seja anátema.
10. Porque, persuado eu agora a homens ou a Deus? ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda
agradando aos homens, não seria servo de Cristo.
11. Mas faço saber, irmãos, que o evangelho por mim foi anunciado não é segundo os homens.
12. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo.
13. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguir
a igreja de Deus e a assolava.
Toda aquela revelação para salvação que tinha que ser dada, foi já anunciada pelos santos apóstolos. E
essa doutrina da salvação foi confiada a igreja durante todas as eras. Vamos ver no livro de Judas sobre a
herança dos santos.
JUDAS
3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por
necessidade escrever-vos, e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos.
As doutrinas da igreja de DEUS já estão sendo proclamadas desde os dias apostólicos até os dias de
hoje. É uma herança doutrinária que se encontra muito bem fundamentada na Bíblia, na doutrina apostólica e
no ensinamento profético.
A igreja prega o reino de DEUS sobre a terra, em que JESUS como MESSIAS vai cumprir tudo que
está predito dos profetas sobre ele, e que ele vai reinar no trono de Davi, restaurando a terra as condições do
paraíso, do qual era o plano de DEUS. A Igreja também anuncia os mandamentos de DEUS, em que os santos
devem obedecer aos 10 mandamentos de DEUS, e manter o testemunho de JESUS. A igreja de DEUS anuncia
desde os dias de JESUS até os dias de hoje em todas as línguas a salvação no nome do filho de DEUS, o nome
de JESUS CRISTO, seja no inglês, seja no espanhol, seja no português. A igreja batiza em nome de JESUS,
pois a salvação chegou a cada povo em várias línguas, porque JESUS veio resgatar “povos de todas as tribos,
línguas e nações”. Por isso vemos a bíblia traduzida em mais de mil línguas e dialetos, espalhando o
conhecimento da verdade por todo o mundo.
Isso também é uma garantia de que a igreja existiu todos os dias. Esse povo é identificado no livro de
Apocalipse como um povo que guarda os mandamentos de DEUS, e têm o testemunho de JESUS CRISTO. O
testemunho de JESUS significa as práticas doutrinárias da verdade: o amor, a verdade, o ensino do reino, a
doutrina do batismo para arrependimento e remissão dos pecados, o novo nascimento pela regeneração do
ESPÍRITO SANTO, essas doutrinas caracterizam o povo de DEUS.
Em Apocalipse 12 fala que o “dragão irou-se contra a mulher, foi fazer guerra ao resto da sua
semente”, os que guardam os mandamentos de DEUS e têm o testemunho de JESUS. Sempre em todas as
eras existiu um povo que preserva a doutrina bíblica, a questão da guarda dos mandamentos de DEUS e o
testemunho de JESUS CRISTO. Este povo conhecido como igreja de DEUS nunca se sujeitou a apostasia,
nunca cedeu para a apostasia predita pelos apóstolos que disseram que logo após a sua partida e morte,
entrariam pessoas dentro do rebanho da igreja que colocariam novas doutrinas para atrair discípulos após si.

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

88 – IGREJA E AS NAÇÕES

5

Nós vamos ver na história, o início de doutrinas pagãs como imortalidade da alma, a crença do dogma
da trindade que veio a se instaurar vindo da igreja apostatada, e outras crenças fantasiosas do tipo morar no
céu, guarda de dias de festas pagãs, comemoração do Natal (que é o dia do aniversário do deus sol). Esses
costumes pagãos vão levar uma parte destas pessoas ao engano, e então surge a apostasia. Esta apostasia da
forma a uma igreja que se torna aliada de Roma, se tornando uma igreja rica e poderosa.
Porém, o povo de DEUS que ouviu a advertência dos apóstolos seguiu fiéis aos ensinos da Bíblia,
guardando os mandamentos de DEUS, batizando em nome de JESUS CRISTO, ensinando o verdadeiro
evangelho do Reino de DEUS sobre a terra, cada um em sua nação, em sua língua. Ensinando também a
respeito da santa ceia anual. É uma característica que marcou o povo de DEUS durante todos os séculos.
Hoje nós vivemos uma época de muita efervescência e divisão religiosa. Temos por aí milhares e
milhares de divisões religiosas oriundas do protestantismo, que saiu da igreja romana. Isso tem trazido muita
confusão. Existe grupos atualmente que pregam uma pseudo mensagem judaica, são os grupos do nome
sagrado, grupos chamados judaicos messiânicos, que dizem ter a revelação do nome de DEUS, a pronúncia
correta do nome de DEUS, e que essa pronúncia só deve ser feita no hebraico. Dizem que as pronúncias em
outras línguas são pronúncias corrompidas, são pronúncias paganizadas.
Porém, não se sustenta essa pregação. Primeiramente porque nós temos em museus e em vários lugares
papiros antes do século II (escrito em grego), em que já apresenta o nome transliterado do Filho de DEUS,
IESOUS que significa JESUS em latim. Se realmente essa teoria de que o nome foi paganizado ou deturpado
fosse verdade, não teríamos como encontrar esses papiros no próprio original grego, trazendo o nome do Filho
de DEUS na pronúncia grega.
O próprio evangelho diz que na época de CRISTO existiam muitas pessoas que falavam latim e grego,
e que ao ele ser crucificado foi colocado os dizeres IESOUS NAZARENOS: Rei dos Judeus. Rei dos Judeus
na língua hebraica, que na verdade era o aramaico, no grego e no latim. Isso prova de que o nome do filho de
DEUS já era conhecido na sua época mesmo, em mais de uma língua. Isso porque, DEUS não iria criar uma
barreira de pregação, exigindo que as pessoas para conhecer o verdadeiro evangelho, só conhecesse o hebraico.
Essa barreira foi exatamente rompida. Tanto que o apóstolo Paulo era poliglota, falava em várias línguas, ele
pregou para muito gentios gregos e trouxe eles para o evangelho. O nome de Paulo, que em aramaico seria
Saulo, foi mudado para Paulo que significa “pequeno” em grego.
Se houvesse alguma restrição de que o nome fosse mudado para uma outra língua ou que ele fosse
transliterado, JESUS com certeza deixaria essa advertência, e os próprios apóstolos deixariam essa
advertência. Naquela época já existia uma porção da sagrada escritura chamada septuaginta, que era a versão
do Antigo Testamento escrito em grego, e era amplamente divulgada, estudada, por todos os cristãos na época
de Paulo e dos apóstolos. Não havia nenhuma restrição por parte dos apóstolos de que uma pessoa conhecesse
a verdade através da septuaginta grega. Nessa versão septuaginta aparece o nome do Filho de DEUS em grego
IESOUS, que vem do aramaico YESHUA, esse era o nome de JESUS CRISTO no aramaico: YESHUA.
Essa pregação de que o nome de DEUS deve ser pronunciado somente na língua hebraica, embora até
mesmo o tetragrama do nome de DEUS a pronúncia exata completa não esteja guardada até os dias de hoje,
nós sabemos a pronúncia exata do nome do Filho de DEUS no aramaico, que é YESHUA. YESHUA é a
pronúncia do nome do Filho de DEUS em aramaico, e que transliterado para o grego fica IESOUS, e no latim
fica como JESUS, plenamente encontrado nos antigos papiros e manuscritos gregos do Novo Testamento,
muito antes do III e IV século, quando chegou a apostasia. E a igreja manteve essa doutrina em suas próprias
línguas.
A igreja que preservou a verdade nos alpes da Espanha, manteve na língua espanhola. A igreja de
DEUS que manteve nos alpes da Itália, manteve a doutrina na língua italiana. Os irmãos que foram perseguidos
na Idade Média na Suíça e mesmo em Portugal mantiveram cada um e sua língua, em português e na língua
Suíça. Nós devemos entender que a salvação foi passada para várias línguas, vários povos, nações e línguas.
Não existe agora como sustentar um argumento como alguns grupos tentam sustentar, de que o nome só é
válido se for pronunciado na língua hebraica. Muitos desses grupos que advogam essa doutrina, alguns caem
em contradição porque na verdade nem defendem a estrutura correta da língua hebraica.
O que acontece? Muitas dessas pessoas são leigas, não conhecem a língua hebraica e se atrevem a fazer
doutrinas se baseando num suposto conhecimento do hebraico equivocado. Se nós realmente estudarmos a
palavra de DEUS, vamos entender que a nação de Israel, devido ao cativeiro que houve na Babilônia, a língua
deles sofreu uma modificação para o aramaico. Dessa forma, nos dias de JESUS CRISTO a língua mais falada
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pelo povo era uma língua aramaica, não era o hebraico. O hebraico erudito, o hebraico antigo, era pouco
conhecido, somente por rabinos. A língua que o povo falava no geral era aramaico. O hebraico, na verdade, é
um dialeto do aramaico. Não existe uma distinção muito clara entre o aramaico e o hebraico, tanto que as letras
são as mesmas, muitas palavras aramaicas são parecidas, ou até mesmo iguais ao hebraico. A forma de
formatar as frases na língua hebraica e na língua aramaica são diferentes, mas as línguas em si, a estrutura
gramatical delas demonstra que são línguas co-ermanadas.
Há lugares na Bíblia que fala aramaico e poderia ser hebraico, ou fala hebraico e seria aramaico. No
tempo de CRISTO a língua falada era o aramaico. Uma das provas nós vemos quando JESUS na cruz fala:
“Eloí Eloí, lamá sabactâni”, é uma expressão tipicamente aramaica. E os apóstolos ao receberem a comissão
de pregar o evangelho, eles vão cumprir tudo que está escrito nas escrituras, que a salvação agora passa a todos
os povos, línguas e nações.
Antevendo até mesmo isso, na história nós temos o acontecimento por volta do ano 285 a.C, da
tradução de porções da Torá, dos profetas, do hebraico para o grego, formando o que se conhece como a
septuaginta. Isso seria uma providência de DEUS para que a salvação viesse a ser também conhecida numa
língua universal, como era a língua grega. Isso muito antes de JESUS CRISTO vir a cumprir a salvação no
mundo. E na septuaginta comprova a autenticidade e a fidedignidade do nome transliterado do aramaico
YESHUA para o grego IESOUS. Dessa forma, o nome de JESUS é plenamente válido, há pelo menos três
séculos, antes de JESUS nascer.
A insinuação de alguns grupos religiosos que surgiram recentemente contra o nome JESUS é
improcedente e é uma insinuação maldosa. Esses grupos usam artifícios escusos, e sem comprovação histórica
para falar contra o nome de JESUS, mas eles agem sempre dessa forma. Os movimentos que surgem com
novidades doutrinárias, a primeira atitude que eles tomam é anular a verdade, de que a igreja existe, de que
existe uma verdade. Todo movimento novo religioso, quando surge com um pregador ou com alguém que diz
que recebeu revelação, esse religioso fala que a igreja foi destruída, que DEUS revelou uma verdade para ele
e que ele veio restaurar essa verdade. A forma de validar seus próprios movimentos, suas próprias doutrinas,
é desfazendo da palavra de DEUS, dizendo que a igreja foi destruída, que a verdade foi destruída, e que DEUS
levantou este homem para pregar a verdade, a partir de agora.
Isso é o que acontece com muitos movimentos recém surgidos. Um deles é este movimento do nome
sagrado, que prega que o nome só pode ser falado numa língua. Esses grupos acabam invalidando a existência
da igreja porque se o nome verdadeiro só vale no hebraico, então nós ficamos quase 2.000 anos sem salvação,
e todas as pessoas ficaram crendo em um nome pagão, que a própria bíblia divulgou. Seria um absurdo crer
em uma mensagem dessa. Mas, tem pessoas que se iludem com esse tipo de mensagem e caem da firmeza que
existe no evangelho.
Nós devemos estar atentos a palavra de DEUS e crer nas palavras do SENHOR JESUS CRISTO que
disse: “Eu também te digo que tu és uma pedra, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas
da sepultura não prevalecerão contra ela”. A igreja recebeu o conhecimento da verdade. Essa doutrina vem
sendo pregado desde os dias apostólicos até os dias de hoje. Já tem uma doutrina revelada para salvação. Dessa
maneira, não existe mais esse negócio de revelação nova, revelação dos últimos dias, profetas dos últimos dias
que tem revelação nova de doutrina. Isso na verdade são armadilhas que vai pegar as pessoas incautas ou que
não estão vigiando na fé.
Uma coisa a Bíblia nos apresenta e isso está bem claro nela de que: desde os dias apostólicos, a doutrina
da salvação, a prática e o conhecimento da salvação estavam totalmente revelados e a missão dos irmãos da
igreja era passar essa doutrina de geração em geração que são: a guarda dos mandamentos, a pregação do
evangelho do reino da terra, o batismo realizado em nome de JESUS CRISTO por imersão, a santa ceia uma
vez ao ano, no mesmo dia que JESUS ceiou, a doutrina do arrependimento, da conversão, o batismo do
ESPÍRITO SANTO, a prática de uma vida de santificação segundo os mandamentos de DEUS, dar o
testemunho de JESUS, etc.
Todas essas doutrinas sempre foram uma herança, uma característica da verdadeira igreja de DEUS.
Então, a igreja de DEUS é “coluna e firmeza da verdade” em todas as épocas. Em todos os tempos DEUS
teve povos em todas as nações que chegaram ao conhecimento do evangelho.
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

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

