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Oremos neste momento:
“Querido DEUS, PAI de NOSSO SENHOR e SALVADOR JESUS CRISTO, único DEUS verdadeiro
que habita na luz inacessível. Neste momento SENHOR, diante do microfone dessa rádio na responsabilidade
de pregar a tua palavra, de trazer a luz que alumia todo homem - JESUS CRISTO teu Filho - abre os
entendimentos dos nossos ouvintes, para se despertarem SENHOR para o conhecimento da sua palavra e
para receberem SENHOR, a luz que vem de ti. ETERNO DEUS e PAI unja meus lábios, unja também nossos
ouvintes abençoando com o entendimento da vida eterna, por meio da tua palavra, por meio de JESUS
CRISTO. Nós Te pedimos a tua benção e te agradecemos em nome do SENHOR JESUS CRISTO”.
Hoje eu quero trazer uma palavra, uma pregação da palavra que se encontra no Evangelho de João
12:46-50. Nós lemos as palavras do SENHOR JESUS:
JOÃO 12:46-50
46. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas.
47. E se alguém ouvir as minhas palavras, e não crer, eu não o julgo; porque eu vim, não para julgar o
mundo, mas para salvar o mundo.
48. Quem me rejeitar a mim, e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue; a palavra que
tenho pregado, essa o há de julgar no último dia.
49. Porque eu não tenho falado de mim mesmo; mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre
o que hei de dizer e sobre o que hei de falar.
50. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, que eu falo, falo-o como o Pai mo tem dito.
“Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas
trevas”. Meu querido ouvinte que neste momento está com seu receptor, com seu rádio ligado, recebendo
agora esta mensagem da palavra de DEUS. É necessário nós falarmos a respeito de JESUS CRISTO. O
CRISTO bíblico, o JESUS CRISTO da Bíblia, o verdadeiro CRISTO.
Nessa palavra que nós lemos, JESUS CRISTO disse que “quem está nele e crê nele não permanece
nas trevas”. Isto é, não permanece no engano, não permanece na mentira, não permanece na desobediência,
foi isso que JESUS quis dizer. Mas, ele não vai julgar, ele disse que “eu não o julgo; porque eu vim não
para julgar o mundo, mas para salvar o mundo”.
Hoje o papel de JESUS CRISTO é de salvar o mundo. Ele veio para que aquele que quiser aceitá-lo e
servir, essa pessoa seja salva. Mas, salva de alguma coisa. JESUS CRISTO não veio para que nós
permanecêssemos na pratica do pecado, na prática da desobediência, para continuarmos em trevas. Quando
verdadeiramente JESUS CRISTO entra na vida de uma pessoa, essa pessoa começa a crescer na luz. Ela
começa a crescer na verdade porque JESUS CRISTO é “Ministro da Verdade”.
Aquela pessoa que vivia no lamaçal do pecado, lembrando aos nossos ouvintes que, a bíblia diz que
pecado é a transgressão da lei de DEUS. Todo aquele que peca, ele transgride a lei de DEUS porque o pecado
é a transgressão da lei de DEUS. Pecado não é aquilo que a convenção humana estipula como pecado. Tem
religião que pensa que doutrina é (p.ex.) corte de cabelo, doutrina é não raspar a perna (para as mulheres), etc.
Doutrina bíblica, meu querido ouvinte, é muito mais do que isso. JESUS falou e acusou muitas vezes
os fariseus da sua época porque eles “coavam mosquito e engoliam camelo”. Eles eram hipócritas. O que é
a hipocrisia? Hipocrisia é quando uma pessoa sabe o que é certo, mas ela inventa alguma coisa para se passar
por bom. Ele está fazendo o que é errado, mas esconde aquela face oculta dele para se passar por bom, para se
passar por verdadeiro. Isso chama-se hipocrisia, que era uma das características do qual JESUS condenava
nos fariseus. Os fariseus eram religiosos, eles conheciam a verdade.
Podemos ver em Mateus 23:1-4, o que realmente era o problema dos fariseus: é que eles não conheciam
a verdade? Eles estavam apenas ensinando mentira? Não, os fariseus ensinavam verdade. JESUS fala em
Mateus 23:1 em diante, ele diz assim:
MATEUS 23:1-4
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1. Então Jesus falou à multidão, e aos seus discípulos,
2. Dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus.
3. Observai, pois, e praticai tudo que vos disserem; mas não procedais em conformidade com as suas
obras porque dizem, e não praticam.
4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens; eles, porém, nem
com dedo querem movê-los.
JESUS CRISTO falando a aquela multidão, aos religiosos da sua época, aos contemporâneos, inclusive
aos fariseus: que era uma das divisões que existia no mundo judaico da época de JESUS CRISTO. Existia os
fariseus, existia os saduceus, existia os herodianos, existia os essênios. Existia várias classes de segmentos
religiosos na época de JESUS CRISTO.
JESUS CRISTO diz que: “era para seguir os ensinamentos deles, o que eles ensinavam estava
certo; mas não era para proceder, como eles procediam” porque eles procediam de forma falsa. Eles
pediam para o povo fazer o que era certo, mas eles mesmos não faziam. A hipocrisia foi um dos quesitos mais
condenados pelo SENHOR JESUS CRISTO, pelo CRISTO bíblico com aquela classe dos fariseus, dos
escribas. Eles eram hipócritas, JESUS fala: “guardai-vos do fermento dos fariseus” e os discípulos não
estavam entendendo direito. JESUS explica: “o fermento dos fariseus é a hipocrisia”. “A hipocrisia é o
fermento dos fariseus”. Desta maneira, pode existir muitas pessoas quando elas estão praticando a hipocrisia,
elas estão sendo hipócritas, estão praticando aquilo que não aprovam. Isso é hipocrisia. Essas pessoas, JESUS
disse que: “era para nós guardar delas” porque o verdadeiro cristão não pode ser hipócrita. Ele não pode ser
uma pessoa falsa, uma pessoa com desejos ocultos dentro dele, (desejos) humanos sobre uma capa de
religiosidade.
O apóstolo Paulo em 2 Coríntios 11, fala a respeito dos obreiros de Satanás. Como que nós podemos
identificar a verdadeira luz e identificar onde estão as trevas. Porque JESUS veio “para que nós não
permanecemos nas trevas, mas que nós tivéssemos luz”. Em 2 Coríntios 11, o apóstolo Paulo fala a respeito
dos falsos apóstolos, dos falsos obreiros.
2 CORÍNTIOS 11:13-15
13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo.
14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz.
15. Portanto, não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça; o fim dos
quais será conforme as suas obras.
Uma das táticas muito perigosas e muito eficazes de Satanás para enganar é “transfiguração em anjo
de luz”. O próprio diabo se passa por bom, ele se passa como sendo a luz, mas é uma fraude. Que é uma
fraude? É um engano. Por exemplo, uma pessoa que falsifica dinheiro. Quanto mais bem falsificado for aquela
nota, mais vai enganar, mais vai ser a fraude, maior vai ser a fraude. Nós vemos que a Polícia Federal tem
métodos muito aperfeiçoados, para poder tentar esquadrinhar quadrilhas de bandidos que falsificam dinheiro.
São métodos, que muitas vezes, nós cidadãos comuns, não temos para detectar a falsificação de uma nota.
Porque hoje com a tecnologia, a falsificação chegou a um nível tal, que o dinheiro falsificado é muito igual,
muito parecido ao dinheiro verdadeiro. Quanto mais esta nota falsificada for similar, parecida com a nota
verdadeira, mais é o poder dela enganar. Somente pessoas que têm capacidade de (com os mínimos detalhes)
encontrar onde está a falsificação é que tem condições de não serem ludibriados com dinheiro falsificado ou
detectar a falsidade.
Essa comparação que eu fiz não é diferente dos dias em que nós vivemos. Porque os dias que nós
vivemos é muito mais difícil do que o tempo da era dos apóstolos. Os apóstolos vieram do Judaísmo,
conhecedores da doutrina, conhecedores da lei de DEUS, (para) pregar ao mundo pagão. O mundo pagão não
estava contaminado com falsas religiões cristãs. Quando os apóstolos saíram pregando o evangelho, o mundo
estava contaminado com as religiões pagãs, mas não existia religiões cristãs. A única religião cristã de
CRISTO que existia na época dos apóstolos, era a Igreja de CRISTO, era a igreja de DEUS. Não existiam
várias religiões, vários pastores de religiões diferentes. Existia uma única igreja porque era muito mais fácil
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converter um pagão (naquela época) à verdade, ensinar, doutrinar, aquela pessoa a CRISTO. Mas, Paulo dizia
aqueles pagãos que eles tinham que sair do paganismo, eles não podiam continuar no paganismo.
O apóstolo Paulo fala em 1Coríntios 10:32 assim:
1 CORÍNTIOS 10:32
32. Portai-vos de modo que não tens escândalo nem os judeus, nem os gregos, nem à igreja de Deus.
Paulo falando aquelas pessoas “portai-vos de modo que não deis escândalo nem os gregos (eram
pagãos, os gentios), nem aos judeus e nem a igreja de Deus”. Paulo na sua época só encontra três classes
de povos (três classes de povos, ele encontra na época dele): ou a pessoa era pagão - vivia no paganismo, nas
religiões que adoravam os deuses pagãos que tinham doutrinas pagãs. Ex.: crença de ir morar nos céus,
imortalidade da alma (que a alma é imortal), doutrinas platônicas da Grécia (helênicas), doutrinas da Trindade
(já existia no paganismo a crença em tríades de deuses - divindades).
Essas doutrinas pagãs, depois com a miscigenação da Igreja Cristã apostatada (porque Paulo fala da
apostasia da igreja), que “uma parte da igreja se apostataria com a morte dos apóstolos”. Paulo fala em
Atos 20:29-30:
ATOS 20:29-30
29. Eu sei que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos devoradores, que não pouparão
o rebanho.
30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair discípulos
após si.
Paulo tinha um cuidado, um zelo pela igreja porque ele sabia que com a morte dos apóstolos (com a
morte dele também), a verdadeira e pura doutrina já não estaria de forma tão eficaz sendo pregada. E que
haveria uma apostasia da igreja. Haveria uma maior parte da igreja que se apostataria, dando ouvido a doutrinas
estranhas. Doutrinas que saiam do paganismo, como a crença de que a alma é imortal. A Bíblia diz que nós só
nos tornamos imortais através de JESUS CRISTO. “Todo aquele que crê em Jesus Cristo é que pode se
tornar imortal”. Fora isso, nós somos mortais. A alma que pecar, esta morrerá.
Mas, com a vinda do paganismo (depois da morte dos apóstolos), introduziram trevas, doutrinas das
trevas introduziram no chamado “Cristianismo” apostatado, como (p.ex.) a doutrina da imortalidade da alma;
de inferno eterno; a doutrina da crença de que o homem vai morar no trono de DEUS, etc. Isso não é bíblico.
A Bíblia fala que JESUS CRISTO - como REI dos REIS - vai reinar sobre a terra. JESUS CRISTO
disse que na regeneração, Mateus 19:28:
MATEUS 19:28
28. quando, na regeneração, o Filho do homem se assentar no trono da sua glória, também vos
assentareis sobre doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel.
Quem precisa de uma regeneração é o planeta terra. O céu não precisa de regeneração. O que tinha no
céu de ruim que estava acusando de dia e de noite nossos irmãos – Satanás, o enganador – foi expulso. O diabo
ele é caracterizado por ser enganador, ludibriador. Ele prega a verdade, misturada com a mentira. Ele usa a
verdade para atrair as pessoas e insere mentiras, doutrinas mentirosas para enganar as pessoas incautas. Mas,
JESUS disse que “aquele que crê nele não anda em trevas”, ou seja, uma pessoa que verdadeiramente está
crescendo em JESUS CRISTO, ela abandona as doutrinas mentirosas de Babilônia. “O vinho de Babilônia”
ela para de beber. Mas para que isso ocorra, realmente essa pessoa teve um concerto sincero com JESUS
CRISTO porque ele veio ao mundo como “a luz do mundo” para que nós não permaneçamos em trevas.
JESUS CRISTO disse em Lucas 11:35, as seguintes palavras:
LUCAS 11:35
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35. vê, pois, que a luz que em ti há, não sejam trevas.
“Aquele que tem por luz, trevas; quão profundas são as suas trevas”. Nós temos que fazer um
exame muito cuidadoso na nossa vida e tomar muito cuidado para que aquilo que nós cremos como verdades,
“não sejam trevas”. Ou seja, você está aceitando uma coisa como verdade, e (na verdade) não é verdade, é
trevas. Se você está nesse estado, você está numa profunda treva. “E a condenação do mundo, Jesus Cristo
diz, é esta: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz”. Amaram mais
o engano, do que a verdade. Preferiram ficar na mentira, não engano, do que vir para luz, vir para verdade. Por
isso meus amados, é necessário você crer na verdade, você vai aceitar a verdade, para que ela venha a
comprovar que “em ti há luz”. JESUS é a luz do mundo. É a luz que ilumina todo o ser humano.
Continuando meus amados queridos ouvintes, JESUS é a luz que veio ao mundo. A luz que alumia
todo homem. Satanás, é um anjo que “se transfigura em anjo de luz”, mas é uma fraude. O tempo que os
apóstolos viviam, era um tempo em que não existia a religião cristã no mundo pagão. Esta mensagem deveria
ser pregada pelos apóstolos. JESUS fala em Atos 1:8:
ATOS 1:8
8. Começando por Jerusalém, Judeia, Samaria até os confins da terra.
Os primeiros convertidos do gentilismo eram pessoas que estavam mergulhadas nas trevas do
paganismo. nunca tinha ouvido falar de CRISTO, nunca tinham ouvido falar do Evangelho. Essas pessoas
recebiam e abraçavam o Evangelho com a pureza da Igreja Primitiva.
Mas hoje, o tempo que nós vivemos hoje é muito diferente. É muito mais complicado. O apóstolo
Paulo, falando a respeito da apostasia dos nossos dias, ele fala na epístola de Timóteo - importante nós
entendermos isso, para que nós possamos fazer um exame acurado da nossa vida mediante as escrituras. Para
ver se tudo que nós temos é luz. Para que não corra o risco, de nós estarmos recebendo trevas e acreditando
que é luz. Ou seja, você está recebendo uma mentira, pensando que é verdade. Porque JESUS CRISTO veio,
para que nós tenhamos luz, não para que nós andemos em trevas, como nós lemos em João.
Em 1 Timóteo 4:1 em diante, veja o que o apóstolo Paulo fala:
1 TIMÓTEO 4:1
1. Mas o espírito expressamente diz que, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a
espíritos enganadores e a doutrinas de demônios,
2. pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência,
3. proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para
os que conhecem a verdade, afim de usar deles com ações de graça,
4. porque toda criatura de Deus é boa, e não há que rejeitar, sendo recebida com ações de graças,
5. porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada.
Nos últimos dias, Paulo prevendo pelo ESPÍRITO SANTO fala de: “doutrinas de demônios que
surgiriam e quem enganaria as pessoas; e a hipocrisia de homens que teriam cauterizado a própria
consciência”. Ele fala aqui do celibato obrigatório (quer dizer proibindo o casamento, essa seria uma das
doutrinas) e a outra seria abstinência de alimento carne (ordenando que se fizesse abstinência de alimentos
que Deus criou para os fiéis.)
Noé, por exemplo era um homem fiel a Deus e Deus falou para Noé: “Noé, tu colocarás na arca sete
casais de animais limpos e um casal de animal imundo”. Noé como um fiel, ele sabia quais eram os animais
que ele podia se alimentar (que eram os animais limpos) e o animal que ele não podia se alimentar (que eram
animais imundos). Desta maneira, para os fiéis que conhecem a verdade - que sabe o que pode comer e o que
não pode comer - para esses, nós não temos nada que rejeitar. Então, se for colocado diante de você uma carne
bovina, pela oração e pela palavra de DEUS ela é santificada. Na palavra de DEUS diz que você pode comer
a carne de boi. Você pode comer a carne de cabrito. Mas, se colocar uma carne imunda p.ex. uma cabeça de
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morcego, essa não (pode comer). Você sabe pela palavra de DEUS, você é fiel e conhece a verdade de que
não se deve alimentar de morcego. Se a palavra de DEUS santifica, se a palavra de DEUS aprova, você ora,
dá ação de graças e come. Mas, se a palavra de DEUS não santifica (como é o caso das carnes imundas, das
carnes que na palavra de DEUS são proibidas o uso), você não vai orar. Você não vai tentar à DEUS. Se
alguém colocar veneno para você, você não vai orar pelo veneno e comer. Você vai rejeitar porque “a DEUS
não deverás tentar a DEUS”.
Mas Paulo fala que “nos últimos dias surgiriam muitas doutrinas de demônios”. Vamos continuar
em 2 Timóteo 4, Paulo fala:
2 TIMÓTEO 4:1
1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na
sua vinda e no seu reino;
2. que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a
longanimidade e doutrina.
3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina; mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão
para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências;
4. e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas.
5. Mas tu sê sóbrio em tudo; sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério.
Veja o que o apóstolo Paulo adverte a respeito dos nossos dias e que “é um tempo em que os homens
não sofreram, não suportarão a sã doutrina”. Doutrina significa ensinamento. Hoje nós estamos vivendo
esse tempo. Hoje existe doutores conforme o desejo das pessoas quando. Hoje existe mestres acumulados que
são assalariados para pregar o que o povo quer ouvir e não suportam a sã doutrina, não suportam, vão “ter
comichões no ouvido e desviarão os ouvidos da verdade crendo em fábulas”.
O que é uma fábula, ouvinte? Você já parou para meditar o que é uma fabula? Quando nós éramos
crianças, as vezes, nossos pais contavam historinhas para nós que eram fábulas. Historinha de Peter Pan,
historinha do Pinóquio (quando ele mentia o nariz dele crescia). E outras fábulas, a fábula do Pé de Feijão (que
cresceu até o céu, tinha um gigante, da galinha dos ovos de ouro), isso são fábulas. Da Branca de Neve e os
Sete Anões, fabulas.
O apóstolo Paulo está divertindo que “nos últimos dias homens doutores (pessoas estudadas, pessoas
capacitadas em colégios, em faculdade. Não que nós não devemos fazer colégio, mas aqui, está falando de
doutores especializados na religião. Especializados em pregar aquilo que o povo quer ouvir e não pregar aquilo
que realmente é doutrina, o que a palavra de DEUS ensina. E essas pessoas desviariam os ouvidos da verdade.
Olha lá: “da verdade, da palavra, da luz, de Jesus Cristo”, crendo em fábulas, crendo em mentiras,
recebendo mentiras como verdade.
Mas como se cumpre hoje, essa palavra nos nossos dias, querido ouvinte? Como verdadeiramente, o
apóstolo Paulo pelo ESPÍRITO SANTO adverte seriamente e mostra o cumprimento dessa palavra, nos dias
de hoje? Em que os homens não suportam mais a sã doutrina? Se nós falarmos a verdade aqui sobre Babilônia,
sobre a marca da besta, sobre as doutrinas falsas de Babilônia, muitas pessoas não suportarão essa verdade,
não aguentaram esta verdade terão “comichões nos ouvidos”. Porque hoje a fábula, a mentira de Satanás (o
engano de Satanás) está permeando muitas religiões, muitas divisões ela jaz. Coisa que não existia no tempo
dos apóstolos. O Evangelho era pregado com toda a pureza em toda a sua simplicidade. Mas hoje, existe o
Evangelho que “Satanás se transfigura em anjo de luz e engana a muitos”. Hoje, o homem não suporta sã
doutrina.
A Bíblia - a palavra de DEUS - em nenhum lugar ensina que nós vamos morar no céu e tocar a harpa
com os anjos no céu. Isso é uma fábula, uma fábula. Mas a cristandade de modo geral hoje, está aceitando
doutrinas que vieram do Helenismo, do Egito antigo, adorando o sol no dia do aniversário do sol (25 de
Dezembro) geralmente aceito pela humanidade, pela cristandade, como o nascimento de JESUS. Mas JESUS,
não nasceu em 25 de Dezembro. 25 de Dezembro era festa pagã, onde se honrava o nascimento do deus sol,
Sol Invictus pelo Império Romano, pelas antigas religiões pagãs. E foi adotado este dia, como o nascimento
de JESUS. Isso é uma fábula e está sendo aceito, sendo praticada como a própria verdade. Nós vemos quando
chega próximo de Dezembro, religiões cristãs que dizem seguir JESUS CRISTO, colocando árvore de Natal
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dentro das suas igrejas, fazendo orações no dia 25 de Dezembro pelo nascimento de JESUS, fazendo pregações
do nascimento de JESUS. E JESUS não nasceu em 25 de Dezembro. Isso é uma fábula, isso é uma mentira.
A Bíblia diz que os pastores estavam pastoreando as ovelhas quando veio a anunciação do nascimento
de JESUS. E 25 de Dezembro em Israel é inverno. De maneira nenhuma, os pastores estariam com as ovelhas
no campo. Se fizermos um estudo mais acurado na palavra de DEUS, JESUS teria nascido em Setembro ou
Outubro, baseando no nascimento do seu primo João Batista, que era 6 meses mais velho que JESUS CRISTO.
Portanto, essas fábulas aceitas hoje no mundo cristão e JESUS disse “eu sou a luz do mundo para que aquele
que crê em mim, não ande em trevas”. Quando nós recebemos o CRISTO bíblico, quando nós recebemos o
CRISTO verdadeiro da Bíblia, nós começamos a sair das trevas. Nós começamos a despertar para a verdade.
Nós não vamos mais andar no curso das trevas deste mundo. Trevas como (p.ex.) doutrina do Natal, trevas
como (p.ex.) doutrina de que o homem vai morar no céu tocar a harpa com os anjos no céu. Essa fantasia, essa
fábula. Trevas (p.ex.) de fazer DEUS tripartido em três partes, quando a bíblia diz que há um só DEUS e que
esse DEUS é o PAI.
A Bíblia nos apresenta simplesmente, uma unidade de DEUS, uma unidade simples de DEUS, que
DEUS é UM. O povo de Israel é conhecido por ser um povo monoteísta. A igreja veio e foi formada
primeiramente pelos apóstolos que eram judeus, um povo monoteísta. JESUS CRISTO diz: “com verdade de
sete, ouve Israel o Senhor nosso Deus é Um”. O paganismo miscigenou doutrinas pagãs, como Trindade
egípcia, Trindade de Babilônia e criou uma Trindade falsa no mundo religioso. Desta forma, aqui cumpre-se
a palavra do apóstolo Paulo que: “nos últimos dias os homens desviariam os ouvidos da verdade crendo
em fábulas”. Como que 1 é 3 e 3 é 1 ao mesmo tempo? E quando você aperta uma pessoa nessa doutrina com
a bíblia fazendo perguntas bíblicas e ela não tem mais saída, ela fala: “isso é mistério, isso é mistério”. Mas
não é porque “é mistério”, é porque não tem fundamento bíblico. E aí é desculpa dizer: “isso é mistério”.
Mas, eu encontro “mistério” aqui em Apocalipse 17. Esse “mistério escrito na testa da grande
prostituta” que enganou o mundo religioso e que “deu do seu vizinho a beber a muitas nações e a muitas
religiões e ela tem filha”. Eu não encontro “mistério” na sua testa, em Apocalipse 17:5:
APOCALIPSE 17:5
5. e na sua testa estava escrito o nome: MISTÉRIO, A GRANDE BABILÔNIA, A MÃE DAS
PROSTITUIÇÕES E ABOMINAÇÕES DA TERRA.
Este é o nome de “MISTÉRIO” que está “na testa dessa prostituta”. Desta religião prostituta que
engana a muitos da terra e ela tem filhas. O que significa “uma grande mãe que tem filhas”? Significa que
existe religiões que foram geradas por ela, religiões que defendem hipocritamente, as doutrinas desta “mulher
prostituta”. E com essa doutrina, com este “vinho”, engana a muitos na terra. Cumprindo a palavra do
apóstolo Paulo: “não é de se admirar que Satanás, se transfigura em anjo de luz”. Isso é uma fraude.
O então que nós vivemos é um tempo perigoso em que você tem que crer em JESUS e sair das trevas.
Você tem que ir para a Bíblia, examinar a palavra de DEUS, para você não andar em trevas. Porque o JESUS
bíblico, o JESUS verdadeiro, o JESUS legítimo, ele tira a pessoa das trevas. Nós vemos pessoas que aceitaram
JESUS CRISTO e permanecem anos e anos crendo em mentiras, praticando o paganismo, praticando trevas.
E JESUS falou: “cuida que o que em ti há, não seja a luz em ti trevas, porque se for, (aquele que você
julga ser luz é treva), quão profunda são as suas trevas”.
E a condenação há porque alguém pode dizer: “ah, mas eu aceitei JESUS com toda sinceridade”. Sim,
se você aceitou JESUS com toda sinceridade, ele vai estar batendo a tua porta a todo momento dizendo: “olha,
sai das trevas. Venha para a luz”. Mas, aquele que permanece em trevas, ele não conheceu JESUS. Uma
pessoa que diz que aceita JESUS e continua permanecendo anos e anos em trevas, essa pessoa está enganando
a si mesmo e está enganando os outros. JESUS CRISTO disse que: “a condenação do mundo é esta: que os
homens amaram mais as trevas, do que a luz”. Esta é a condenação, este é o perigo. JESUS fala no
Evangelho de João 3:18:
JOÃO 3:18-21:
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18. Quem crê nele não é condenado; mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome
do unigênito filho de Deus.
19. E a condenação é esta: Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz,
porque as suas obras eram más.
20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não
sejam reprovadas.
21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são
feitas em Deus.
Quem ama JESUS e pratica a verdade, “vem para a luz”, vem para a verdade. Mas “a condenação”
do homem, “a condenação” do mundo é esta: que a luz vem (a verdade vem), e as pessoas preferem ficar com
a mentira, preferem praticar o engano do que receber a verdade. Odeia a verdade, odeia a luz. Quando nós
pregamos aqui a verdade, advertindo a uma pessoa de que por exemplo, Natal 25 de Dezembro não é
aniversário de JESUS, e sim que é uma festa pagã, é uma festa que veio de Babilônia. A pessoa odeia esta
pregação, e prefere continuar praticando o que é errado, prefere continuar no curso do mundo e “odeia a luz;
esta é a condenação”. JESUS CRISTO está dizendo: “isto é o que condena o homem. É quando ele ama
mais a mentira, ele ama mais o engano, do que a verdade”.
O apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicense 2:10-12 que o: “Espirito do erro opera sobre os filhos da
desobediência. Porque não receberam a palavra de Deus com amor, antes tiveram mais prazer na
iniquidade, do que na verdade. Antes tiveram mais prazer em continuar naquilo que está errado, do
que fazer o que é certo”. Dessa forma, o “Espírito do erro” opera para os filhos da desobediência. Hoje nós
vivemos a operação do “Espírito do erro”: onde aquilo que é aceito como verdade (pela maioria da
cristandade) são enganos e “vinho de Babilônia”. Quando é pregado a verdade, este mundo odeia. JESUS
falou: “não vos perturbeis. Assim como o mundo me odiou, odiará a vós também. Se ao pai de família
chamaram de Belzebu, também aos criados chamará de filho de Satanás”.
Nós por pregarmos a verdade, vamos ser muitas vezes odiados. Assim como aquele profeta Micaías
estava em frente o Rei Acabe, ele sozinho profetizando contrário aos 400 e poucos profetas que estavam
dizendo numa só voz para Acabe: “Vá para Gileade Remote, que tu vais ser vencedor na guerra”. Os 400
profetas estavam profetizando todos unanimes para que Acabe fosse e que ele iria voltar em paz. Só tinha 1
único profeta, um sozinho que era Micaías/ Miquéias que disse: “Não. O que o Senhor falar, isso falarei”.
Ele foi esbofeteado na frente do rei para que falasse “a verdade”. Mas ele profetizou contrário a todos os
demais. O rei falou: “ponha este homem a pão e água. Ponha ele no calabouço. Quando eu voltar, irei
tratar com ele”. E o que aconteceu? Somente a palavra deste único profeta, que estava contrariando a maioria,
que estava falando uma palavra diferente da maioria, mas era esta a palavra de DEUS.
Assim hoje, nós somos reputados como falsificadores da palavra de DEUS, sendo verdadeiros. Como
enganadores, mas dizendo a verdade. Porque o Evangelho de hoje (que está sendo pregado hoje), não é o
Evangelho genuíno apostólico que foi pregado pelos apóstolos. Hoje é oferecido um JESUS barato, um JESUS
que não ensina a verdade e não é bíblico. Mas, nós estamos aqui anunciando um JESUS bíblico, um JESUS
verdadeiro, um JESUS que “nele não há trevas, mas luz.” JESUS falou que “quem crê em mim, vem para
luz”.
Se você crê ouvinte e quer crer no SENHOR JESUS CRISTO, “venha para luz”. Creia na palavra de
DEUS e abandone as trevas. Certifique-se que o que você está “aceitando como luz, não seja trevas para
que você não esteja em profundas trevas”. Desperte para a verdade. Mas serão poucos sim, serão poucos
que vão se despertar. Mas eu creio que pelo ESPÍRITO de DEUS, o ESPÍRITO de verdade que procede do
PAI, “todos os que são da verdade, ouvem a voz da verdade”. Ouça a voz da verdade. Creia na verdade
bíblica do SENHOR JESUS.
Caríssimos ouvintes, estamos nos minutos finais dessa pregação. Paz seja convosco.

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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