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Frases de motivação e fortalecimento
"Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre; o SENHOR o livrará no dia do mal.O SENHOR o livrará, e o
conservará em vida; será abençoado na terra, (...)." SALMOS cap. 41 vers. 1 e 2
"O SENHOR te abençoe e te guarde; O SENHOR faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti;
O SENHOR sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz." Numeros cap. 6 vers. 24 ao 26
"...Se o Senhor é por nós, quem será contra nós?..." Romanos cap. 8 vers. 31
"Mil cairão ao teu lado, e dez mil, à tua direita, mas tu não serás atingido." SALMOS cap. 91 vers. 7
"Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre."
SALMOS cap. 125 vers. 1
"Fui moço, e agora sou velho; mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão." SALMOS
cap. 37 vers. 25
"Bem-aventurado aquele que teme ao SENHOR e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas
mãos; feliz serás, e te irá bem." SALMOS cap. 128 vers. 1 e 2
"Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará a tua tenda. (...) Dar-lhe ei abundância de dias e lhe
mostrarei a minha salvação." SALMOS cap. 91 vers. 9 e 16
"Quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão; quando passares pelo
fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti." ISAÍAS 43 vers. 2
"Conheço as tuas obras; eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar; tendo pouca força,
guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. 10 Como guardaste a palavra da minha paciência, também
eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra"
APOCALIPSE cap. 3 vers. 8 e 10
"Quando saíres à peleja contra teus inimigos, e vires cavalos, e carros, e povo maior em número do que tu, deles
não terás temor; pois o SENHOR teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo." DEUTERONÔMIO cap.
20
vers. 1
"Buscai ao senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio os seu caminhos e o
homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele; torne para o nosso
Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os
vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra,
assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os
vossos pensamentos" (Is 55:6-9).
"Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar; nem surdo o seu ouvido, para
que não possa ouvir;" Isaías 59; 1
"Todas as gentes me cercaram, mas no nome do Senhor as despedacei. (...) Cercaram-me como abelhas, mas
apagaram-se como fogo de espinhos pois no nome do Senhor as despedacei." SALMOS cap. 118 vers. 10 e 12
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"(...) Assim como fui com Moisés, assim serei contigo; não te deixarei, nem te desampararei (...) esforça-te e tem
mui bom ânimo, não pasmes, nem te espantes; porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares".
JOSUÉ cap. 1 Vers. 5 ao 9
"As nações se embraveceram, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos
Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio." SALMOS cap. 46 vers. 6 e 7
"E disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá; assim o SENHOR vos diz:
Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão; pois a peleja não é vossa, mas de Deus.Nesta
batalha não tereis que pelejar; postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do SENHOR para convosco, ó Judá e
Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis; amanhã saí-lhes ao encontro, porque o SENHOR será convosco."
CRÔNICAS cap. 20 vers. 15 e 17
"Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a perturbação; porque são a posteridade bendita do SENHOR, e
os seus descendentes estarão com eles." ISAÍAS cap. 65 vers. 23
"E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça." S.
LUCAS cap. 21 vers. 17 e 18
"Ai dos que decretam leis injustas, e dos escrivães que prescrevem opressão.Para desviarem os pobres do seu
direito, e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo; para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos!."
ISAÍAS Cap. Vers. 1e 2
"Atende-me, ouve-me, ó SENHOR meu Deus; ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte;Para que
o meu inimigo não diga: Prevaleci contra ele; e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar." SALMOS
cap. 13 vers. 3 e 4
"Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem
o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do
amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor!" - Romanos 838-39
"Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais
tentados; e tereis uma tribulação de dez dias. Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida." - APOCALIPSE
2:10
"Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma,
ao Senhor, e não te esqueças de nem um só de seus benefícios." Salmo 103.1-2

Mensagem aos doentes
* EM ISAÍAS CAPÍTULO 38, ENCONTRA-SE UMA VERDADEIRA ANIMOSIDADE AOS QUE ESTÃO ENFERMOS, É A
HISTÓRIA DE EZEQUIAS, EIS AQUI UM PEQUENO TRECHO:
ISAÍAS 38:
1Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal; e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe
disse: Assim diz o SENHOR: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás, e não viverás.
2 Então virou Ezequias o seu rosto para a parede, e orou ao SENHOR.
3 E disse: Ah! SENHOR, peço-te, lembra-te agora, de que andei diante de ti em verdade, e com coração perfeito, e
fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo.
4 Então veio a palavra do SENHOR a Isaías, dizendo:
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5 Vai, e dize a Ezequias: Assim diz o SENHOR, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas; eis
que acrescentarei aos teus dias quinze anos...
Tiago 5: 14-15 - Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com
azeite em nome do Senhor; E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará; e, se houver cometido
pecados, ser-lhe-ão perdoados.
Mt 12:15 – Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram, e ele curou a todos os doentes que
havia entre eles
At 2:21 - E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Mt 8:16-17 – E, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele com a sua palavra expulsou deles
os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos; Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías,
que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e levou as nossas doenças.
"É Ele que perdoa todas as tuas iniqüidades, e sara todas as tuas enfermidades". (Salmos 103:3)
"Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e encontrareis; batei, e abrir-se-vos-á., Porque, aquele que pede, recebe; e, o que
busca, encontra; e, ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho,
lhe dará uma pedra? E, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas
coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? (São Mateus
cap. 7: vers. 7 ao 11)

Queres sem dízimo salvar a tua alma? Salve-se, é de graça!
FUJA de igrejas onde há dizimo, pois Cristo disse assim: "Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os
mortos, expulsai os demônios: de graça recebestes, de graça dai." ( S. Mateus 10: 8) Há "pastores" que se
utilizam do dizimo dos fiéis para manter-se, tendo aquilo como se fosse seu salário mensal, cada homem deve
trabalhar para o seu próprio sustento. Na Bíblia Sagrada está escrito assim: "Nem de graça comemos o pão de
homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós."
(II Tessalonicenses 3 ; 8)
FUJA de igrejas onde há pastor, Pastor é só Cristo, que disse assim:" Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua
vida pelas ovelhas. O mercenário, e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as
ovelhas e foge e o lobo as arrebata e dispersa, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas." ( João 10
vers. 11 ao 13).
FUJA de igrejas onde há gritaria, bateção de palmas, onde constrangem as visitas a levantarem a mão, a ir à
frente...
Presumo que: 97 entre 100 pessoas, freqüentam determinada religião porque quando nasceram, suas famílias já
freqüentavam tal religião, mas estes nunca sequer conferiram se tal religião está de acordo com a Bíblia Sagrada.
Ter a vida eterna com Jesus Cristo, é fácil e de graça conforme os versículos abaixo:
"Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim." (João 14;6)
"Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não
pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado; mas quem não crê já está condenado,
porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus." (João 3 vers. 16 ao 18)
"A saber: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre
os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a
salvação. Porque a Escritura diz: Todo aquele que nele crer não será confundido." (Romanos 10: 9-11)
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"E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo; mas
quem não crer será condenado." (Marcos 16: 15-16)

•

Tu pois, meu filho, leitor deste artigo, convido-te no amor de Deus, a visitar a Congregação Cristã no

Brasil.

Que a Paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo esteja convosco para sempre! Amém.

Vinde, benditos de meu pai, possuí por herança o reino que vos
está preparado desde a fundação do mundo;
Na Bíblia Sagrada, percebo que os livros de S. Mateus, S. Marcos, e S. Lucas, são os que mais se relatam as curas,
libertações que Jesus realizava nos povos, curava tanto enfermidades tanto da carne quanto da alma.
Estas enfermidades ou provações há vezes que são provocadas por espíritos contrários, vindos para nos atrapalhar
espiritualmente, nos impedir de ir à igreja, sair para evangelizar ou outros atos dos quais Deus se agrada. Sendo
assim, diante de tal fato repreendemos/expulsamos os espíritos conforme está nos ensina na Bíblia Sagrada. Só
que muitas vezes percebemos que esta "repreensão" não resolve. Porque?
- Porque há demônios que só saem com oração e jejum.: "E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa
alguma, a não ser com oração e jejum." (S. Marcos 9 Vers. 29)
Também existe o fato de que, por outro lado, Deus nem sempre dá a libertação no tempo em que desejas, para
que assim estejas constantemente buscando-o.
Um perfeito exemplo disto é o que aconteceu na vida do Apóstolo Paulo, que orou para que o Senhor o livrasse de
um espinho na carne, e teve como resposta: "A minha Graça te basta(...)." Eis o trecho bíblico que relata este
acontecimento: "E, para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne,
a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Acerca do qual três vezes orei ao
Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na
fraqueza. De boa vontade pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo." (II
Coríntios 12 Vers7 ao 9).
Quanto mais dificuldades e problemas passamos aqui na terra, mais é a nossa tendência de nos desenvolvermos
na fé e apego com Deus. E que estejamos sempre apegados a Ele, não só na hora da adversidade. "Mas aquele que
perseverar até ao fim será salvo." (S. Mateus 24 Vers. 13)
"Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos
está preparado desde a fundação do mundo;" (S. Mateus 25 Vers. 34)

Entenda: significado da cruz, e comentários sobre a vaidade
MUITOS CRISTÕES NÃO UTILIZAM A CRUZ OU O SEU SINAL, DEVIDO AO QUE ESTÁ ESCRITO EM - GÁLATAS cap.
3 vers. 13 E TAMBÉM DEVIDO AO QUE ESTÁ ESCRITO EM - DEUTERONÔMIO cap. 21 vers. 22 e 23
13"Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós; porque está escrito: Maldito todo aquele
que for pendurado no madeiro;" GÁLATAS cap. 3 vers. 13
22"Quando também em alguém houver pecado, digno do juízo de morte, e for morto, e o pendurares num
madeiro,
23O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia; porquanto o
pendurado é maldito de Deus; assim não contaminarás a tua terra, que o SENHOR teu Deus te dá em herança."
DEUTERONÔMIO cap. 21 vers. 22 e 23
A VAIDADE
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FOMOS FEITOS À IMAGEM E SEMELHANÇA DE DEUS, ISTO SIGNIFICA QUE JÁ SOMOS PERFEITOS, NÃO PRECISA
DE COMPLEMENTO - GÊNESIS cap. 1 vers. 26 e 27.
"26 E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; e domine sobre os peixes do
mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra.
27 E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; macho e fêmea os criou. "
* TRECHO DA BÍBLIA SAGRADA SOBRE A VAIDADE - PROVÉRBIOS cap. 31 vers. 30
"30 Enganosa é a graça, e vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao SENHOR, essa será louvada."
O QUE HÁ NA BÍBLIA SAGRADA QUANTO A APARÊNCIA DAS MULHERES - I PEDRO cap. 3 vers. 3
"3 O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de jóias de ouro, na compostura de vestes,"

Presente para você: pequenos trechos da palavra de Deus
•

CUMPRIR COM O DEVER DE EVANGELIZAR - TIAGO cap. 5 vers. 20

"20 saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá
uma multidão de pecados."
* EVANGELIZE - MARCOS cap. 16

vers. 15 e 16

"15 E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
16 Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não crer será condenado. "
* ORAR DE JOELHOS - ISAÍAS cap. 45 vers. 23
"23 Por mim mesmo tenho jurado; saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás: que diante de mim
se dobrará todo joelho, e por mim jurará toda língua."
"Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda
língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para glória de Deus Pai". (Filipenses 2:10-11).
"Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua louvará a Deus. Assim, pois,
cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus." (Romanos 14:11).

•

Conforme a Bíblia Sagrada, Jesus, o nosso exemplo, orava de joelhos, não somos melhor do que

Ele: "E, tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra; e orou para que, se fosse possível, passasse
dele aquela hora." ( S. Marcos 14 Vers. 35)
* O USO DO VÉU - I CORÍNTIOS cap. 11 vers. 5 e 6
"5 Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se
estivesse rapada.
6 Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas, se para a mulher é coisa indecente
tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu."
* O VÉU DA MULHER NÃO É O CABELO - GÊNESIS cap. 24 vers. 65
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"65 e disse ao servo: Quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Este é meu
senhor. Então, tomou ela o véu e cobriu-se."
* SAUDAÇÃO COM O ÓSCULO SANTO - ROMANOS cap. 16 vers. 16
"16 Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam."
JESUS CRISTO EXIGE O ÓSCULO SANTO - LUCAS cap. 7 vers. 45
"45 Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés."

•

PASTOR É SÓ JESUS CRISTO, É O QUE DÁ A VIDA PELAS OVELHAS - JOÃO cap. 10 vers. 11

"11 Eu sou o bom Pastor; o bom Pastor dá a sua vida pelas ovelhas."
* DEVEMOS HORAR PEDINDO A JESUS CRISTO - JOÃO Cap. 14 vers. 13 e 14
"13 E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho.
14 Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei."
* AS MULHERES NÃO DEVE PREGAR NA IGREJA - I CORÍNTIOS cap. 14 vers. 34
"34 As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar; mas estejam sujeitas, como
também ordena a lei."
* ALGUMAS DAS DOUTRINAS CITADAS ACIMA SÃO IGNORADAS POR MUITOS, QUE AFIRMAM QUE SÃO
MANDAMENTOS DO APÓSTOLO PAULO. DIGO-VOS QUE SÃO MANDAMENTOS DE DEUS CONFORME ESTÁ ESCRITO
EM - I CORÍNTIOS cap. 14 vers. 37
"37 Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do
Senhor."
A PARTIR DO MOMENTO QUE CONHECEMOS A VERDADE, DEVEMOS PRATICÁ-LA PARA SE SALVAR - JOÃO cap. 8
vers. 32
"32 e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará."
* DEVEMOS GUARDAR TODA A DOUTRINA PARA QUE CRISTO NOS ACEITE

- APOCALIPSE

cap. 3 vers. 15 e 16

"15 Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente!
16 Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. "
* AS DENOMINAÇÕES RELIGIOSAS EXISTEM EM GRANDE NÚMERO, SÃO MUITAS. MAS A SALVAÇÃO VEM
ATRAVÉS DE GUARDAR E CUMPRIR AS DOUTRINAS, OS MANDAMENTOS DA PALAVRA DE DEUS. – CANTARES DE
SALOMÃO cap. 6 vers. 8 e 9.
"8 Sessenta são as rainhas, e oitenta, as concubinas, e as virgens, sem número.
9 Mas uma é a minha pomba, a minha imaculada, a única de sua mãe e a mais querida daquela que a deu à luz;
vendo-a, as filhas lhe chamarão bem-aventurada, as rainhas e as concubinas a louvarão. "

Ame a simplicidade: Jesus Cristo nasceu em uma manjedoura
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* AME, E NÃO DESPREZE A SIMPLICIDADE, JESUS CRISTO, O SALVADOR, NASCEU EM UMA MANJEDOURA - S.
LUCAS cap. 2 Vers. 7 e 12
"7e teve a seu filho primogênito; envolveu-o em faixas e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar
para eles na estalagem.
12E isto vos será por sinal: Achareis um menino envolto em faixas, e deitado em uma manjedoura."
* EXEMPLO DE HUMILDADE: JESUS CRISTO LAVA OS PÉS DOS DISCÍPULOS

- S. JOÃO cap. 13 vers. 4 e 5

"4levantou-se da ceia, tirou o manto e, tomando uma toalha, cingiu-se.
5Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhos com a toalha com que
estava cingido."
* A MENTIRA É UM DOS PECADOS MAIS FREQÜENTES, QUE MUITOS COMETEM SEM OBSERVAR QUANTO É
GRAVE. VEJA O QUE ESTÁ ESCRITO EM APOCALIPSE cap. 22 vers. 15
"15Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras, e todo o que ama e pratica a
mentira."
* MUITAS PESSOAS TÊM DÚVIDA SE O ARREBATAMENTO VAI SER ANTES OU DEPOIS DO APARECIMENTO DO
ANTICRISTO NO MUNDO: TIRE A SUA DÚVIDA EM: II TESSALONICENSES Cap. 2 Vers. 2 ao 4
"2. a que não vos demovais da vossa mente, com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por
palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o Dia do Senhor.
3. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja
revelado o homem da iniqüidade, o filho da perdição,
4. o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no
santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus."

Os mortos reaparecem? Reencarnam? Mandam mensagem?
Qual é o verdadeiro evangelho? Eis o que a bíblia sagrada
aborda sobre tais assuntos:
* HÁ QUEM PROCURE INTERAGIR COM PESSOAS QUE JÁ MORRERAM, BUSCANDO MENSAGENS DOS
MORTOS, EIS O QUE A BÍBLIA SAGRADA ABORDA SOBRE TAL ASSUNTO EM DEUTERONÔMIO CAP. 18
VERS. 10 AO 12, E EM ISAÍAS CAP. 8 VERS. 19
"10Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem
prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, 11nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador,
nem mágico, nem quem consulte os mortos; 12pois todo aquele que faz estas coisas é abominável ao Senhor, e é
por causa destas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti." (Deuteronômio 18 vers. 10
ao 12)
"Quando, pois, vos disserem: Consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram:
Porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á aos mortos?" (Isaías 8:19)
* CONFORME CONSTA EM HEBREUS CAP. 9 VERS. 27, E EM JOÃO CAP. 5 VERS. 28 E 29, AS PESSOAS
QUANDO MORREM, NÃO REENCARNAM, NÃO REAPARECEM E NÃO ENVIAM MENSAGENS AOS VIVOS,
REAPARECERÃO APENAS QUANDO RESSUCITAREM NO "DIA DO JUIZO"
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"27 E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo" (Hebreus 9; 27)
"28 Não vos maravilheis disto; porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. 29
E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida; e os que fizeram o mal para a ressurreição da
condenação. (João 5: 28;29)"
* VISTO QUE OS MORTOS SÓ REAPARECERÃO NO "DIA DO JUIZO" ALGUMAS PESSOAS FICAM EM
DÚVIDA, POIS RECEBERAM MENSAGENS DE MORTOS OU MESMO OS VIRAM ALGUÉM QUE JÁ MORREU,
EIS O QUE A BÍBLIA SAGRADA SOBRE ISTO EM (2º CORÍNTIOS CAP. 11 VERS. 14 E 15)
"14 E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. 15 Não é muito, pois, que os seus
ministros se transfigurem em ministros da justiça; o fim dos quais será conforme as suas obras." (2º CORÍNTIOS
CAP. 11)
* A BÍBLIA SAGRADA TRADUZIDA POR JOÃO FERREIRA DE ALMEIDA, CONTÉM INFORMAÇÕES FIÉIS, E
CONFORME ESTÁ EM APOCALIPSE CAP. 22 VERS. 18 E 19, DELA NADA SE PODE TIRAR E NEM SE PODE
ACRESCENTAR:
"18 Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar
alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro; 19 E, se alguém tirar quaisquer
palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão
escritas neste livro." (APOCALIPSE CAP. 22 VERS. 18 E 19)
* ... SENDO ASSIM, CONFORME ESTÁ ESCRITO EM GÁLATAS CAP. 1 VERS. 8, NÃO DEVEMOS CRER EM
NENHUM OUTRO EVANGELHO.
" 8 Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho
anunciado, seja anátema." Gálatas 1:8

Os dizeres: aquecimento global e efeito estufa, na verdade
chama-se "princípio de dores"
•

Recentemente houve a polêmica dos 50º Graus que aconteceu na cidade Rio de Janeiro. A

explicação VERDADEIRA dos exageros de calor que tem feito ultimamente está em: APOCALIPSE cap.
16 vers. 8 e 9
"8 O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo.
9 E os homens foram abrasados com grande calor; e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas
pragas; e não se arrependeram para lhe darem glória."
* Além dos calores exagerados, frios exagerados, têm acontecido com maior freqüência os
alagamentos, desabamentos, terremotos, maremotos, vulcões, os mesmos tem sido tão divulgados que
é desnecessário exemplificá-los aqui, dizendo onde e quando aconteceu. A VERDADEIRA explicação,
prova que isto é início do fim, de acordo com o que está escrito em LUCAS cap. 21 vers.11 e MATEUS
cap. 24 vers. 7 e 8.
LUCAS cap. 21 vers.11
"E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências; haverá também coisas espantosas, e
grandes sinais do céu."
MATEUS cap. 24 vers. 7 e 8
7"Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em
vários lugares. 8 Mas todas estas coisas são o princípio de dores."
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"MAS AQUELE QUE PERSEVERAR ATÉ AO FIM SERÁ SALVO" S. MATEUS 24:13
"Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não
pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado; mas quem não crê já está condenado,
porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus". S. JOÃO cap. 3 vers. 16, 17 e 18.
QUE DEUS, EM NOME DE JESUS CRISTO, TENHA PIEDADE E SALVE AS ALMAS DOS QUE NELE CRÊ E O
SERVE EM ESPÍRITO E EM VERDADE. AMÉM!

Quando vai ser o fim do mundo? Reflita através deste artigo se
estás preparado para este dia

* Conforme a Bíblia Sagrada, o fim virá quando o evangelho for pregado a toda a criatura: "E este evangelho
do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim." (S. Mateus 24
vers. 14)
* QUANTO AO DIA EXATO E HORA EXATA, não devemos perder tempo com esta curiosidade, pois este é um
conhecimento que conforme a Bíblbia Sagrada, cabe apenas a Deus: "Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem
os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. (Mateus 24 Vers. 36)"
"Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família
soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós
apercebidos também; porque o Filho do homem há de vir à hora em que não penseis." (S. Mateus 24, Vers. 42 ao
44)
"E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do homem. Porquanto, assim como, nos dias
anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na
arca, E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do
homem." (S. Mateus 24, Vers. 37 ao 39)
"Porque haverá então uma tribulação tão grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem
jamais haverá." Mateus 24:21
* Porém, conforme o que está na Bíblia temos indícios de que o fim está perto: "E haverá sinais no sol e
na lua e nas estrelas; e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens
desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo; porquanto as virtudes do céu serão
abaladas." (S Lucas 21 vers. 25 e 26)
Vemos que nos dias atuais, cada dia traz o seu mal: inundações com muitas mortes, terremotos, queimadas,
matança de cristões na India, a mídia já tem divulgado falsos profetas, que mentindo dizem serem o Messias, já
em diversos países ricos se usa como dinheiro o Biochip, (o chip implantado na mão ou na testa, que biblicamente
falando, é o sinal da besta, conforme está em Apocalipse 13 vers. 16 e 17:
"E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão
direita, ou nas suas testas, Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome
da besta, ou o número do seu nome." Nos dias de hoje vemos o cumprimento do que está escrito em 1 João 5
vers. 19:
"Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no Maligno."
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* VOCÊ ESTÁ APREPARADO?: Diante de Deus, precisamos assumir a condição de inferioridade, julgando-nos
menos do que o nada diante da sua onipotência. O que assegura a nossa Salvação Eterna, não é o preparo
financeiro/terreno, mas sim alcançar o perdão de Deus para os nossos pecados, a preparação espiritual,
resumindo: alcançando a Caridade. Eis um trecho da Bíblia Sagrada sobre tal assunto:
"Como dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta; e não sabes que és um desgraçado, e
miserável, e pobre, e cego, e nu; Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te
enriqueças; e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez; e que unjas os teus
olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo; sê pois zeloso, e arrepende-te."
(Apocalipse 3, Vers. 17 ao 19)
* Devido a leitura bíblica que realizei, eu entendi que todo homem tem pecado, Eis os trechos
bíblicos:
"Como está escrito: Não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda; Não há ninguém que busque
a Deus. Todos se extraviaram, e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só."
(Romanos 3; Vers.10 ao 12)
"Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para morte, pedirá, e Deus lhe dará a vida para aqueles
que não pecam para a morte. Há pecado para morte, e por esse não digo que ore. Toda injustiça é pecado; e há
pecado que não é para a morte." (I João 5 Vers. 16 e 17)
"Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós.Se confessarmos
os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça." ( I João Vers. 8
e 9)
"Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos; volte-se ao Senhor, que se compadecerá
dele; e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar." (Isaías 55 Vers. 7)
* O QUE VAI NOS SALVAR É A CARIDADE: além de obter, fé, esperança, perdão pelos nossos pecados, além
de adquirirmos a necessária paciência, visto que:"Na vossa paciência possuí as vossas almas." (S Lucas 21 Vers.
19) o que salva nossa alma é Caridade, e ela é Cristo, conforme está escrito em Coríntios 13 vers. 3: E ainda que
distribuísse toda a minha fortuna para sustento {dos pobres,} e ainda que entregasse o meu corpo para ser
queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria.
"Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos
está preparado desde a fundação do mundo;Porque tive fome, e destes-me de comer; tive sede e destes-me de
beber; era estrangeiro, e hospedastes-me; Estava nu, e vestistes-me; adoeci, e visitastes-me; estive na prisão, e
fostes ver-me." (S Mateus 25, Vers. 34 ao 36)
*
A HORA DA PROVAÇÃO VIRÁ, MAS... "Não veio sobre vós tentação, senão humana; mas fiel é Deus, que
vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais
suportar." (I Coríntios 10:13)
"Mas os que esperam no SENHOR renovarão as forças, subirão com asas como águias; correrão, e não se
cansarão; caminharão, e não se fatigarão". ISAÍAS 40 Vers. 31

Considerações: forma de orar, adoração de imagens, celibato,
vestuário
•

QUANTO A ORAR EM PÉ: S. MATEUS Cap. 6 vers. 5

"E, quando orares, não sejas como os hipócritas; pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas(...)"
S. MATEUS Cap. 6 vers. 5 (SINAGOGA SIGNIFICA LOCAL DE AJUNTAMENTO DOS FIÉIS)
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* ORE UNICAMENTE DE JOELHOS, VOCÊ É MENOR QUE DEUS - ISAÍAS cap. 45 vers. 23
"23 Por mim mesmo tenho jurado; saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás: que diante de mim
se dobrará todo joelho, e por mim jurará toda língua."
"Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda
língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para glória de Deus Pai". (Filipenses 2:10-11).
"Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua louvará a Deus. Assim, pois,
cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus." (Romanos 14:11).

•

Conforme a Bíblia Sagrada, Jesus, o nosso exemplo, orava de joelhos, não somos melhor do que

Ele: "E, tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra; e orou para que, se fosse possível, passasse
dele aquela hora." ( S. Marcos 14 Vers. 35)
NÃO SE PROSTRE DIANTE DE UM OBJETO OU IMAGEM, POIS DESTA FORMA ESTÁS DESPREZANDO O PODER DE
DEUS E DE JESUS CRISTO. EIS AQUI, APENAS 5 DOS MUITOS TRECHOS DA BÍBLIA SAGRADA SOBRE ESTE TEMA:
"Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem em
baixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas e nem as servirás, pois eu sou
DEUS zeloso..." EXODO Cap. 20 Vers.4 e 5

"Não fareis para vós idolos, nem vos levantereis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura
de pedra na vossa terra para inclinar-vos diante dela. Eu sou o Senhor vosso DEUS." LEVITICO cap.26
vers.1
"Os idolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca mas não falam, têm olhos mas
não vêem Têm ouvidos mas não ouvem, têm nariz mas não cheiram. Têm mãos mas não apalpam, têm
pés, mas não andam, nem som algum sai de sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os
fazem, e todos os que neles confiam." SALMO 115: 4 AO 8
"Eu sou o Senhor . Este é o meu nome. A minha glória a outrem não a darei, nem o meu louvor às
imagens de escultura." ISAÌAS 42: 8
"Mas os que confiam em imagens de escultura, e dizem às imagens de fundição: vós sois os nossos
deuses, tornarão atrás e se confundirão de vergonha." ISAÌAS 42: 17

•

TIRANDO DÚVIDAS: VEJA O QUE ESTÁ NA BÍBLIA A RESPEITO DE RELIGIÕES EM QUE DE UMA OU OUTRA

FORMA EXISTE O CELIBATO, PROIBIÇÃO DO CASAMENTO, DOS MANJARES CRIADOS POR DEUS,I TIMÓTEO,
CAP. 4 Vers. 1 AO 3
1"Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a
espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios; Pela hipocrisia de homens que falam mentiras,
tendo cauterizada a sua própria consciência; Proibindo o casamento, e ordenando a abstinência dos
manjares que Deus criou para os fiéis, e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com
ações de graças;" I TIMÓTEO, CAP. 4 Vers. 1 AO 3
"Convém pois que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sobrio, honesto
hospitaleiro, apto para ensinar; não dado ao vinho, não espancador, não de torpe ganância, mas
moderado, não contencioso, não avarento; que governe bem a sua propria casa, tendo seus filhos em
sujeição, com toda a modéstia; (porque, se alguém não sabe governar a sua propria casa, terá cuidado
da igreja de Deus?)" I Timóteo, cap. 3 vers. 2 ao 5
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•

Porque o homem não veste saia? É porque saia é roupa de mulher. Há algumas denominações evangélicas

em que a mulher não veste calça, pois conforme a palavra de Deus, entre os vestuários do homem e da mulher
precisa haver diferença: DEUTERONÔMIO cap. 22 vers. 5
"Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher; porque, qualquer
que faz isto, abominação é ao SENHOR teu Deus." DEUTERONÔMIO cap. 22 vers. 5

Mensagem para você: abordagens sobre os verdadeiros e os
falsos profetas, o sinal da besta
•

A BÍBLIA SAGRADA AFIRMA QUE NO FINAL DOS TEMPOS HAVERÁ DUAS TESTEMUNHAS (VERDADEIROS

PROFETAS) APOCALIPSE cap. 11 vers. 3 ao 5
"3 E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por mil duzentos e sessenta dias, vestidas de pano de
saco.
4 Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra.
5 E, se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos; e, se alguém lhes quiser
fazer mal, importa que assim seja morto. "
* A BÍBLIA SAGRADA TAMBÉM AFIRMA QUE NO FINAL DOS TEMPOS HAVERÁ FALSOS PROFETAS - S. MATEUS
cap. 24 vers. 24
24 porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora,
enganariam até os escolhidos.
* DISTINGUINDO OS VERDADEIROS E OS FALSOS PROFETAS I JOÃO cap. 4 vers. 1 ao 3
"1 Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas
se têm levantado no mundo.
2 Nisto conhecereis o Espírito de Deus: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus;
3 e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus; mas este é o espírito do
anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo."
O SINAL DA BESTA
* NÃO ACEITE O SINAL DA BESTA! - APOCALIPSE cap. 13 vers. 15 ao 17
"15 E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e
fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta.
16 E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita
ou na testa,
17 para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número
do seu nome."
* EIS ALGUNS TRECHOS DO QUE VAI ACONTECER AOS QUE RECEBEREM O SINAL DA BESTA: APOCALIPSE:
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2 E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que
tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem.(Apocalipse 16, vers. 2)
3 E do fumo saíram gafanhotos para a terra; e foi-lhes dado poder como o que têm os escorpiões da terra, 4 e foilhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma e tãosomente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. 5 Foi-lhes também dado, não que os matassem,
e sim que os atormentassem durante cinco meses. E o seu tormento era como tormento de escorpião quando fere
alguém. (Apocalipse 9 vers. 3 ao 5)
17E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do
céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, 18 para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a
carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e
servos, pequenos e grandes. (Apocalipse 19 vers. 17 ao 18)
14 E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte.15 E aquele que não foi achado
escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. (Apocalise 20 vers. 14 e 15)
* OS QUE SAIRAM LIVRES DO SINAL DA BESTA

- APOCALISPSE cap. 15 vers. 2 ao 3

2 E vi um como mar de vidro misturado com fogo e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e
do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus.
3 E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as
tuas obras, Senhor, Deus Todo-poderoso! Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos!
* ACEITE O AMOR DE DEUS:
"16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna." JOÃO cap. 3 vers. 16
* Creia: há um só Deus vivente e verdadeiro, eterno e de infinito poder, Criador de todas as coisas, em cuja
unidade há três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. (Ef. 4:6; Mat. 28:19; I João, 5:7).

•

Creia: Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a Palavra feita carne, havendo assumido uma natureza humana no
ventre de Maria virgem, possuindo Ele, por conseguinte, duas naturezas, a divina e a humana; por isso é
chamado verdadeiro Deus e verdadeiro homem e é o único Salvador, pois sofreu a morte pela culpa de
todos os homens. (Luc. 1:27,35; João 1:14; I Pedro 3:18)

Quem confia em Deus não perde, "acumula dias de glória"
Acredito que as pessoas que confiam à Deus todo seu o futuro, todo o destino da sua vida, são vitoriosas por
crerem no Verdadeiro e Único Deus, Ele é aquele que: ao seu mandado tudo se fez, e ao seu mandado tudo se faz.
O céu, a terra e o mar tremem diante da sua presença. "Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião,
que não se abala, mas permanece para sempre." (Salmos 125;1)
Há casos de pessoas que se desesperaram por perder o vôo, pois iriam fazer viajem de férias ou outro motivo
importante; logo depois, ficam sabendo que aquele avião sofreu "uma grande tragédia." Teve trabalhadores do
Word trade center que perderam o horário, o ônibus, não conseguiram chegar ao local de trabalho justamente no
dia 11 de setembro, em que aconteceu o desastre das Torres gêmeas. Em 25/11/07 algumas pessoas não
conseguiram lugar na arquibancada do estádio Fonte Nova em Salvador/BA, para assistir ao vivo o jogo do Time
Bahia. Mas aconteceu que, no momento do jogo a arquibancada desabou, resultando em mortos e feridos. É
desnecessário citar mais exemplos.
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Algumas vezes você faz o possível, chega a extremos para atingir determinado objetivo, mas por fim não tem a
resposta esperada. Portanto alegre-se! Pois esta é a resposta de Deus te deu. Ele pode estar te fazendo um
livramento!
Não deseje se igualar aos que aparentemente estão vivendo em largueza. Simplesmente: "esforça-te, tem bom
ânimo", e contente-se com os resultados que Deus te der. "NÃO te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas
inveja dos que obram a iniqüidade. Porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a
verdura."(Salmos 37: 1,2) "Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o
justo não estenda as suas mãos à iniqüidade." (Salmos 125;3)
Você está se sentindo humilhado por receber um resultado negativo, daquilo que você tanto se empenhou? Devido
ao que tenho vivenciado acredito que, para cada dia de humilhação em que suportares estando bem acertado com
Deus, ele reservará para você muitos dias de glória!" Para cada dia de perda, será muita a glória que nos
espera. Isto não li em algum lugar, mas é o que já tenho percebido.
Sendo assim, seja para perder ou para ganhar, que na minha vida a última palavra seja a do Deus todo poderoso.
E não posso deixar de pensar que: quem confia em Deus não perde, "acumula dias de glória!" Amém!

É certo batizar bebês e crianças? O que ganha o adulto que se
batiza e segue a Jesus Cristo?
*
Conforme consta na Bíblia Sagrada, o batismo é para o arrependimento dos pecados, e, os bebês não tem
pecado.
Em Atos cap. 2 vers. 38 está assim: "E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome
de Jesus Cristo, para perdão dos pecados; e recebereis o dom do Espírito Santo".

•

O próprio Jesus Cristo foi batizado quando tinha aproximadamente 30 anos, conforme consta em S.

Lucas cap. 3, vers. 21 ao 23
"Quando todo o povo fora batizado, tendo sido Jesus também batizado, e estando ele a orar, o céu se abriu; e o
Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba; e ouviu-se do céu esta voz: Tu és o meu
Filho amado; em ti me comprazo. Ora, Jesus, ao começar o seu ministério, tinha cerca de trinta anos; sendo
(como se cuidava) filho de José, filho de Eli;"
* Conforme consta em várias passagens da Bíblia sagrada, as crianças são puras, não tem pecado,
delas já é o reino de Deus, eis aqui dois exemplos:
S. Marcos cap. 10 vers.14 "Jesus, porém, vendo isto, indignou-se, e disse-lhes: Deixai vir os meninos a mim, e não
os impeçais; porque dos tais é o reino de Deus."
S.Mateus cap. 21 versic. 16 "E disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim; nunca lestes:
Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor?"

•

O que ganham as pessoas que se batizam e seguem a Jesus Cristo? Eis a resposta em S. Mateus

cap. 19, vers. 27 ao 29:
"Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo, e te seguimos; que recompensa, pois,
teremos nós? Ao que lhe disse Jesus: Em verdade vos digo a vós que me seguistes, que na regeneração, quando
o Filho do homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos-eis também vós sobre doze tronos, para julgar as
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doze tribos de Israel. E todo o que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras,
por amor do meu nome, receberá cem vezes tanto, e herdará a vida eterna."
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